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CAJY.(ARA DOS DEPUTADOS 
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MAIS IMPORTANTES .. ASSBMPTOS ·TRA.-TADOS 
~ . : i .... ,-

NAS. SESSÕES DE· AGósrro 

A.DMINIST RAÇÃO FEDERAL. 

Na sessão de 1, o Sr. Retumba offereceu um projecto extinguindo a Repar
tição Meteorologica e annexando-a à Hydrographica, danílo a esta uma nova 
organização. O Sr. Pires· Ferreira apresentou um outro, a respeito da 
classificação das praças de pret promptas. O Sr. Epitacio Pessoa respondeu às 
accusações, que o Sr. Costa Junior, na sessão de31 deju)ho, fizHa aalgunsactos 
do Sr. Barão de Lucena. O Sr. Cesario Motta justificou um requerimento de 
infprmações sobre a estrada de ferro Bragantina em S. Paulo. 

Na de 3, o Sr. Custodio de Mello fundamentou e mandou à mesa um projecto, 
tambem assignado pelo Sr. Retumba~ regulando :is promoções na armada em 
tempo de paz e de guerra. O Sr. · Fróes da Cruz apresentou um outro, mandando 
conside:.·ar .vitalícios os officios de justiça em toda a União. O Sr. Gabino Besourr 
tratou de factos occorridos com o tenente Annibal Eloy Cardoso. 

O Sr. Fonseca Hermes, na mesma sessão, proferiu um discurso em resposta a 
algumas asserções do Sr. Costa Junior. · 

Na sessão de 4, o Sr. J?.ellarmino de Mendonça justificou um projecto man
dando reverter aos respectivos postos do exercito e da armada o marechal de 

· ·campo Rufino Galvão (Visconde de Maracaju) e o chefe de esquadra Costa Azevedo 
(Barão do Ladario). . · 

O Sr. Bernardino de Campos,: na mesma sess~o, fundamentou o seguinte 
projecto: ·· · 

« Considerando que o decreto n. 524 de 26 de junho de 1890 estabelece regras ;.. 
sobre a competencia do Governo Federal e dos Estados para a concessão de <!s- ·· 
tradas de ferro1; . . , \ ·-. - :. :\~ .. · ... :· 

Considera~do que o Governo Federal, a quem referià-~e é~ decreto, erá o da 
· dieta.dura, que assumira todos os poderes; · 
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Considerando que a Constituição de24 de fevereiro de 1891 estatuiu a divisão 
dos poderes e definiu as suas funcções; 

Considerando que, em virtude de suas disposições, arts. 13, 34 e 48, não 
compete ao Poder Executivo resolver sobre a concessão de estradas de ferro, per
tencendo esta attribuiçuo ao Poder Legislativo da União e dos Estados ; 

Considerando que todas as concessões do Governo, depois de promulgada a 
ConstituiÇão, importam o exercício de uma attribuição que não compete ao Poder 
Executivo, incorrendo ainda algumas dellas na violação da competencia dos 
Estados, segundo o citado decreto de 26 de junho de 1890; 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1 . 0 São nn 11 's todas as concessões de estradas de ferro f'ei tas pelo 

Gove:·no depois tlt ~ promulgacla a. Constituição de 24 d0 fevel'e:ro de 1891. 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.-Ber·na?·díno de Campos. 

- Francisco Glicerio.-A.dolpho Gordo.- Rodrigues Alves.- Domingos de 
1lforaes.- Ca1"valhal.- Thomaz Delfino.-J.Woraes Barros. -Alf'redo Ellis. 
- Cesar·io da .11!.otta.- 1lstolpho Pio.- Sampaio Ferraz. » 

Sobre este projecto a comm1ssão de Constituição apresentou, na sessão. de 24, 
um parecer, concluindo que verificara estar elle de perfeito accordo com as 
disposições constitucionaes, e, portanto , merecia approvação. Entrando em 
discussão na sessão de 29, foi o projecto impugnado pelo Sr. Justiniano de 
Seqla e defendido pelo Sr. Bernardino de Carnpos. · 

Pelos Srs. F. Schmidt, L. Muller, Carlos Campos e Athayde Junior foi 
apresentado na mesma se:)são de 4, um projecto regulando o accesso nos postos 
dos officiaes do exercito. 

O Sr. Angelo Pinheiro, ainda nesta sessão, tratou de concessões de ~stradas 
defurro. · 

O Sr. Bueno de Paiva, na sessão de 5, occupou-se com irregularidades do ser
-viço da Estrada de Ferro Central; e o Sr. Eduardo Gonçalves, para esclarecimento 
do projecto autorizando a construcção de um edificio destinado a alfandega de 
Paranaguâ, em Porto de Agua, requereu cópia de diversos trabalhos, estudos e 
outros documentos sobre essa localidade. 

Na sessão de 7, o Sr. Belfort Vieira justificou dous requerimentos sobre obras 
para o quartel do 5° batalhão oe infantaria no Maranhão, e sobre as fazendas 
du,.: Ca.m pos do Rio Bra11cn . O Sr . Retumba ju,.:tificou um projecto desligando do 
Min istedo da Agricultura e annexando a1J da Marinha o :;erviço de balisamento e 
conservação dos portos. 

O Sr. -Costa Junior, na sessão de 8, occupou-se de novo com actos do Sr. Barão . 
de Lucena, aos quaes se referira anteriormente, respondendo-lhe na sessão de 11 o 

· ·Sr. Epitacio Pessoa. 
Na sessão de 11 foi apresentado o seguinte projecto: . 

· «Considerando que é legitimo e necessario auxiliar a industria nacional,_faCi
litando-lhe a acquh;ição da respectiva materia prima, e que neste caso se acham: 

1.0 o sal commum em relacão á industria. pastoril e à preparação e conserva 
d·~ carrws, p(~ixe,;, fructas, lacticínios e outros generos; · 

2. 0 O ararnt3 propr·io par<t c;erca e respectivJs acr:essorios em rela_çlo às indus
trias pa::>toril e ag.ricula, que e~i~·em dívisã9 e subdivisão methotlica dos campos 
destinados.à. criação de gados e a lavoura; ' 
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3. 0 A folha de Flandres e artigos proprios para solda em relação a muitas de 
nossas industrias, porque são elles indispensaveis ao acondicionamento de _grande 
numero de productos nacionaes; 

4. 0 A aniagem propria para saccos em relação especialmente ã. industria ag:ri
cola, que delles se serve para acondicionar os seus productos, em geral, muitos 
dos quaes, por seu diminuto valor, não podem supportar o onus deste acondiciona-
mento; · 

Considerando que não poucas emprezas exploradoras das industrias agrícola 
e pastoril gozam de isenção de direitos de importação de todos os artigos acima re
feridus, em virtude de decretos especiaes, o que constitue privilegio odioso, porque 
contraria os interesses da maioria dos productores; 

Considerando, finalmente, que é dever do Estado auxiliar as industrias do 
paiz, e alliviar os encargos que pesam sobre os consumidores : 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. ° Ficam isentos dos direitos de importação: 
l. 0 O sal cornmum não refinado (classe ll ª n. 219 da tarifa em vigor) ; 
2. 0 O arame proprio para cerca e os respectivos accessorios (classe 2fr!. n. 769 

da tarifa em vigor); 
3.0 A folha de Flandres e artigos proprios para solda (classe 25ª D.. 772 da 

tarifa em vigor ) ; . _ 
4. 0 A aniagem propria para saccos. 
Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
S. R. - 11 de agosto de 1891. - Demetrio Ribeiro. -Antão de Faria. -

Alcides Lima. - Vz.ctorino J.llonteiro.- C. Paletta. » 

Os Srs. Baptista da. Motta, Bellarmino de Mendonça, Cantã:o, Arthur Rios, 
Marcolino Moura, Oiticica e Fróes da Cruz discutiram na sessão de 11 o projecto, 
nesta mesma sessão approvado, concedendo aposentadoria, com ordenado por inteiro~ 
ao 2° official da Secretaria· da Guerra, Julio de Lima Franco. . 

Entrando em discussão na sessão de 12 o projecto considerando reformado o 
ex-capitão do exereito Chrispim de Mello e Castro, oraram os Srs. Severino Vieira. 
e Dionysio Cerqueira. · 

Na mesma sessão os Srs. Gabino Besouro, Beterril, Justiniano de Serpa, 
Serzedello e Severino Vieira discutiram o projecto relativo a uma reclamaÇâ:o de 
Artidoro Augusto Xavier Pinheiro para melhoramento de aposentadoria. 

Na sessão de 13, o Sr. Serzedello fundamentou o seguinte requerimento, 
que foi approvado na de 21, depois de algumas observações do seu autor : 

« Requeiro que o governo informe ã. Gamara : . 
1. 0 Quaes os proprios nacionaes de que precisa para o s~rviço _ aa. União no 

Estado do Pará, e si mandou entregar os mai~ à direcçã:o do Estadó ; 
2. 0 Qual a razão por que, sem lei .ernanádá do Corpo Legislativo, mandou 

ficar dependente do orçamento a entrega de serviços que, pela Constituição, com
petem aos Estados que já se acham organizados e no regímen de completa auto-
nomia e independencia. }> . 

Na mesma sessão, os Srs. Borges de Medeiros, Cassiano do Nascimento, 
A.breu, Pereira da Costa, Menna Barreto, Victorino Monteiro e . Alcides Lima 
mandaram à mesa um projecto autorizando a fundaÇãó dé dous estabeleCimentos 
modelos pasto.ris e dous agricolas no Estado do Rio Grande do Sul. 
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:\'a sessuo de 14, o Sr. Retumba justi.ficou e mandou à mesa um projecto tor~ 
nando extensivo aos officiaes inferiores da Armada NaCional o monte-pio creado 
pelo decreto n. 645 de 28 de agosto de ~8_90. O Sr. Tosta, depoi~ de enviar á. 
mesa uma representação do conselho mumc1pal de Monte-Alto, relativa ao assum~ 
pto, justificou um projecto, assignado por grande numero de Srs. deputados, 
declarando em vigor os arts. 1 O, 2° e 3(1 do decreto de 7 de julho de 1883, sendo 
o art. 1° extensivo aos crimes de ful'to de toda e qualquer especie de gado. 

Na mesma sei=isão, os Srs. Cantito, Antfio de Faria. e Renriq110 de Carvalho 
dbr;utiram o projecto autorizando a exploração e demarcaçi'io, no planalto central 
da Repuh1ka, da superficie destinaria à. nova Capital Federal ; e os Srs. Pires 
F~rreiL',t, Custodio de Mello e Return ba, o prnjecto elevando à categoria de cadeira 
a aula de apparelho, manobra e evoluções da E~cola ~aval, materia de que 
tambem occupou-se na sessão de 15 o Sr. Antilo de Faria. 

Na sessão de 15, o Si·. Bellarmino de :Mendonça justifico a ious projectos sobre 
promoções e transferencias de officiaes do exercito, assignando-os diversos Srs. 
deputa.dos. 

Na mesma sessão, o Sr. Go~ta Machado mandou à mesa um requerimento para 
que fossom nomeadas tres com missões, de cinco membros cada uma, com a seguinte 
iucumbeucia : 

« Estudar todas as pensões e aposentadorias concedidas depois do dia 15 
de noverobio de 1889, dando o seu parecer sobre as que devem ser approvadas; 

Dar o seu parecer sobre ~ s concessões feitas com garantias de juros e outras 
vantagens, no mesmo tempo, e que são dignas de approvação ; 

Estudando a lei de. terras de 1850, apresentar um projecto de lei que bem 
discrimine as que são do dominio particular, fundado em titulo habil, das que 
devem ser consideradas devolutas. » 

Apprvvado este requerimento na sessão de 21, foram nomeados : para a 
in commissão os Srs. Costa Junior, Eduardo Gonçalves, Henrique de Carvalho, 
Manhães Barreto e Martinho Rodrigues; para a 2ª, os Sr::i. Athayde Junior (por 
escusa do Sr. Glicerio ) , Chagas Lobato, Alcindo Guanabara, Moniz Freire e 
Tosta ; para a 3ª, os Srs. Costa Machado, Antão de Faria, Amphilophio, Aristides 
Maia e J. de Serpa. · 

O Sr. Pires Ferreira, na sessito de 17, justificou e mandou a me:>a os seguintes 
projectos : 

« O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1 . ° Fica o Governo autorizado a despender até 300: 000$ para soccorrer 

as populações de diversas comarcas do Estado do Piauhy, :flagelladas pela ~ecca. 
Art. 2. 0 Para occorrE1r a essa despeza, fica igualmente o Governo autorizado 

a fazAras operações de credito que julgar necessarias. 
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 

. Sala das sessões, 15de agosto de 1891 .-Pires Fe"l'rei-ra.-Nogueira' Pa-
1·ana,guá. » · 

« O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. ° Fica o Governo autorizado a despender à quantia de 100:000$ para 
a construcção de um edificiopara a Alfandega na cidade daParnahybat no Esta.da 
do Piauhy. 
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Art, 2. 0 ReYogam-se as disposições' em contrario. 
Sala das sessões, 14 de agosto de 1891 .- Nogueira Pa1·anagud.-Pires 

Ferreira. - Nelson de Vasconcellos. -Fialho.» 

« O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. ° Fica concedida ao Estado do Piauhy a quantia de 50:000$ para a 

construcção de um edificio destinado ao palacío do Governo do Estado. 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Salu das sessões, 14 de agosto de 1891.- Pi-i'es Fe'nez°r'a.- Nelson de 

Vasconcellos.-Nogueira Paranaguâ. -Fialho.» 

« O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. ° Fica o Governo autorizado a despender ate 100: 000 com os melho

ramentos necessarios ao porto da Amarração, no Estado do Piauhy. 
Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 14 de agosto de 1891.-Pfres FerreiY·a.-Nelson de Vas

concellos. -Nogueira. - Fialho.» 
Na mesma sessão, os Srs. Thomaz Delfino, Cantão, Furquim Werneck e 

Matta Bacellar offereceram um projecto reorganizando o Corpo de Saude da Ar
mada ; e o Sr. Antão de Faria requereu as seguintes informações em nome da 
commissão de Obras Publicas: 

1. ° Cópia dos contractos em vigor. para introducção de irumigrantes ; 
2. 0 Informações sobre as concessões de linhas ferreas feitas posteriormente 

à proclamação da Republica, com indicação tão precisa quanto possível : 
· a) dos povoados, villas ou cidades por onde passam ; · 

b) dos favores concedidos· e que possam directamente onerar o Thesouro 
Nacional. 

Na sessão de 18, foi offerecido pelos Srs. Barbosa Lima, Annibal Falcão, 
Alcindo Guanabara, Demetrio Ribeiro, Bezerril e Frederico Borges um projecto 
passando para as municipalidades a administração dos cemiterios publicas, auto
rizando o Governo a indemnizar a Santa Casa de Misericordia do Rio de Janeiro, 
nos termos doart. 8° do decreto' n. 843, de 18 de outubro de 1851, e declarando livre 
o commercio de objectos do serviço funerario. 

Os Srs. Pedro Chermont, Matta Bacellar, Serzedello, Nina Ribeiro e Cantão 
mandaram à mesa um projecto autorizando os estudos para estabelecimento de 
ramaes da linha telegraphica ligando varias cidades no Estado do Pará. . 

Pelos Srs. Belfort Vieira e Uchôa Rodrigues foi requerido que o Governo in

formasse que providencia pretendia tomar sobre a invasão do territorio amazo
nense por forças .de Venezuela, segundo constava de noticias da imprensa. . 

O Sr. 'Marmano de Magalhães, na sessão ~e 18, fundamentou dous proJectos 
sobre os corpos de engenheiros e estado-maior de 1 ªe 2ª classes. 

O Sr. Epitacio Pessoa, na sessão de 20, justificou os seguintes projectos: 

« Art. 1. ° Fica o Presidente da Republica autorizado a despender até a quantia 
~e 200:000$, em estudos e construcção de um ramal de linha telegraphica que 
hgue as cidades de Mamanguape e Cajazeiras, no Estado da Parahyba. 

Art. 2. 0 . Revogam-se as disposições em coµ:trario,» · 
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« O Congresso Nacional, de accordo com a 2ª parte do. art. 5° da Constituição, 
decreta : 

Art. l.º Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir um credito sup. 
plementar de 1. 200; 000$ à verba - Soccorros pub1icos - do exerci cio vigente. 

Art. 2. 0 Este credito serã. igualmente distribuido pelos Estados da Parahyba, 
Rio Grande dei Norte e Cearà, para ser applicado a obras, como soccorro inclirecto 
ás poputações flagelladas pela secca. . 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario.» 
O Sr. Barbosa Lima, na sessão de 20, requereu as seguintes informações : 
«Requeiro que se solicitem do Prcsiilente da Republica as seguintes infor-

mações ; 
1. 0 Em que leis se firmou para, nomeando conselheiro de guerra o marechal 

Jose Antonio Oorrêa da Camara, deixar de parte o titulo de Visconde de Pelotas1 

com que ate hoje era officialmente conhecido esse cidad<!o ? 
2. ° Como concilia este procedimento com a publicaç;1o de actos officiaes fir

mados pelo ajudante general do exercito e pelo Ministro da Fazenda, com os titulos 
de Barão do Rio Apa e Barão de Lucena? » 

O Sr. Bevilaqua, na sessão de 20, depois de >arias considerações a respeito, 
enviou a. mesa uma representação do tenente Anriibal Eloy Cardoso sobre diver
geiicias entre a Constituição Federal e a. do Estado do Rio Grande do Sul. 

Na sessão de 21, o Sr. Garcia Pires fundamentou um projecto autorizando 
a creai;ão de escolas superiores de agricultura nas capitaes dos Estados. 

Na de 22, o Sr. Pedro Velho justificou um projecto autorizando a despeza de 
400:000$ com as obras de melhoramento do porto do Natal. O Sr. Angelo Pinheiro 
um outro, creando dous estabelecimentos zootechnicos no Estado de S. Paulo. 

Na de 24, o Sr. Paula Argolio offereceu um projecto, assignado tambem por 
outros Srs. deputados, sobre a idade para reforma voluntaria ou compulsaria 
dos officiaes do exercito. O Sr. Yinhaes, justificando-se de censuras dirigidas à sua 
administração na Repartição Geral dos Telegraphos, mandou á mesa um r equeri
mento pedindo cópia do relatorio apresentado pela comroissão nomeada para dar 
balanço _na caixa daquella repartição, e nota circumstan_Cia:da da despeza nella 
(ei~; q-µrante os primeiros dias da Republica em tilburys e vehiculos. 
O Sr. Homero Baptista fundamentou um projecto, assignado tambem pelos 
Srs. _Borge~ de .Medeiros,. Angelo Pinheiro, Menria BarretO, Thomaz· Flores, 
Pereira !la Cost'). •.. Belfort Vieíra, Vinhaes e Cassiano do Nascimento, determinando 
que as obras publicas federaes fossem executadas mediante concurrencía publica. 
O Sr. :tdenna B!lrreto fundamentou um projecto relevando a carga imposta pelo 
Conselho Supremo Militar ei:n 18 de maío de 1878 ao tenente-coronel Jesuíno 
Cesario Nunes. 

Na . sessão d.é 25, o Sr. Uchôa Rodrigues, depois de fundamentar ~!S projectos, 
que anteriormente. qffer7cera, sobre a alfan~éga, o correio ê o telegrapho do Estado 
do Amazonas, ~andou a mesa um requerimento, pedindo cópia de todos .os con
tractos e respectivas iriíiovaÇões- coneedendo subvenções a empreias e companhias 
de~avegaçã:o; nacionaes e estrangeiras, para o serviço das costas e interior da 
Um.ão. 

Discutido µá sessão _de 11 .pelos Srs. Severãno Vieira, F. GlicefiO e ~er;>;e".' 
dello. e 1la. de 22 pelo Sr. Valladão, foi ·approv:ad.o -0 projec~ fix~do ·o ~U.bs}~~o do 
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Presíqente e do Vice-Presidente da Republica, sendo na de 27 devolvido o pro
jecto ao Senado com a seguinte redacção : 

« O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. ° Ficam fixados, para o l?eriodo presidencial de 15 de novembro de 

1894 a 15 de novembro de 1898, em 120:000$ annuaes o subsidio do Presidente 
da Republica, e em 36:000$ o do Vice-Presidente, pagos mensalmente, desde a 
data da posse do respectivo cargo. 

Art. 2.0 Vencerà o subsidio do Presidente o Vice-Presidente, quando, em 
virtude do art. 41 da Constituição, exercer effectivamente a presidencia da 
Republica. 

Art. 3.0 No período presidencial vigente continúa em vigor o decreto 
n. 27 G de 1 de dezembro de 1889, quanto ao subsidio do Presidente, percebendo 
o Vice-Presidente o de 36:000$ annuaes, pagos mensalmente, desde a posse do 
respectivo cargo. 

Art. 4.0 E' autorizado o Poder Executivo a abrir o credito necessario para 
pagamento, no actual exercicio, do subsidio vencido pelo Vice-Presidente da 
Republica. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario. » 

O Sr. Angelo Pinheiro, na sessão de 26, depois de enviará mesa uma repre
sentaÇão dos empregados do Correio de S. Paulo, pedindo a execução do art. 133 
do regulamento approvado pelo decreto n. 368 A, de l de maio de 1890, funda
mentou um projecto, assignado tambem pelos Srs. Uchôa Rodrigues, Menna 
Barreto, Oliveira Pinto, Andre Cavalcanti e Moreira da Silva, elevando os venci
mentos do pessoal das administrações do Correio da União . 

. Na sessão de27, foram offerecidos pelo Sr. Lopes Trovão os seguintes pro
jectos : 

« Art. 1.0 O aluguel das propriedades urbanas e ruraes, quando não seja por 
preço e tempo certos, constantes de contracto escripto, será sempre considerado 
como feito por semestre ou por um anno, conforme os dous paragraphos seguin
tes, contado o semestre ou o anno do primeiro dia da habitação pelo locatario, 
ficando assim a occupação constitUida em contracto oneroso entre o locador e o 
Jocatario. 

Pa1·agrapho unico. O aluguel será considerado como feito por semestre quando 
o valor locativo da propriedade não ultrapassar a somma semestral de 250$, 
paga integralmente ou por prestações; e como feito por um anno, quando a somma 
annual for de 500$ para cima, paga integralmente ou por prestações, ou quando, 
mesmo por menor preço, a propriedade for occupada por qualquer ramo de com
mercio, ou de industria, ou de agricultura, ou por instituições de caracter 
scienti:fico, ou litterario, ou artístico, ou beneficente ou nella o locatario exerça 
funcção o'u cargo publico. 

Art. 2. 0 Dado o caso em que no correr ou no fim dos prazos fixados no artigo 
e paragrapho supra, o locatario resoJva despejar a propriedade, só poderá fazel-o 
sob as clausulas preceituadas nos paragraphos seguintes: 

§ 1. 0 Si for no correr dos ditos prazos, o locador terà o direito de exigir 
do locatario o pagamento de um terço da somma dos alugueis ainda a ven
cerem. 
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§ 2.0 Si for no fim, o locatario semestral e o locatario annual deverão, este 
um mez e aquelle 15 dias antes de expirados os. ditos prazos, communicar a sua 
intenção ao locador, por meio de aviso escripto, que ficara com o loca~rio, depois 
do locador havet· nelle lançado e 3.$Signado a pal.ana saiente, sob pena de poder 
o locador exigir do locatario semestral o importe dos 15 dias de aluguel que se 
seguirem ao semestre vencido e do locatal'io annual o importe do mez de aluguel 
que igualm1rnte se seguir ao anno vencido. 

Aet. 3. ° Findos os prazos dos eitados art. 1° e seu paragrapho, a occupação 
da propriedade passarà a ficar gaeancida pOL' período de t~·imestre ao locatario 
_semestral e de semestre ao loca ta rio annual do mesmo art. l 0 e seu paragrapho, 
:ficando um e outro locatttrios sujeitos aos §§ 1 º e 2" do art. 2°, no caso em que 
pretendam despejar a propriedade no fim ou no correr do trimestre ou do ~e· 
mestre. 

Art. 4. 0 Sobl'evindo caus:i.s que induzam o locadot' a augmcntar o preço do 
aluguel ao locatario, de\rerú o 1ocado1' dar aviso ao locatado, com antecedencía de 
metade dos prazos periodicos do art. 1°, paragrapho unico e art. 3°, e, si por es5c 
modo nüo chegarem os dous a. accordo amigavel, devera o locadoi· proceder me
diante jt1stificação em juízo, com intimaçito ao loca ta.do e a expensas suas, obede--
cendo aos prazos acima. · 

Art. 5.0 Si o locatal'io não convier no augmento de locação exigido, podera 
pedir arbitramento, regulado este pelo direito commmn sobre a materia. d~ modo, 
porem, que o processo, com seguimento no mesmo juizo ~ cartorio de justiiicaÇão 
do locador, nã.o possa exceder os prazos periodicos. 

Art. ()_º Realizado o augmento do aluguel, locador e locatario devem parti~ 
cipa1-o por escripto, em 10 dias, à repartição :fiscal para os effeitos da cobrança da 
decima, sob pena de multa de 20 °lo sobre o valor locativo da propriedade contra 
cada um dos que infringirem esta disposição, ou 50 O/o, no caso de ser falsa a par-
ticipação. . 

Art. 7. 0 No caso de despejo e findos os prazos nesta lei determinados, devem 
os moveis ser conduzidos, i custa do inquilino, para o logar por elle indicado, de 
modo que não seja_m levados a deposito publico, nem postos na rua ou estrada 
_publica, salvo o ·Gaso de inteira abstenção do locatario. 

§ . Esta lei não cornprehende os casos de executivo por falta de parrament o 
de alugueis, que serão regulados pela legislação vigente . 

0 

· Art. 8. ° Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Disposição transilo'l"ia 

Artigo muco. O aluguel actual das propriedades de que trata esta lei será 
cotado pelo lançamento no Thesouro Nacional, podendo para este fim o locatario 
occupante reclamar informações da mesma repartição ; e, si não constar de 
contracto escripto, sera considerado como feito no dia da promulgação desta lei, 
conforme o preceituado no paragrapho· unico do art. 1 o.» 

« O Congresso Nacional decreta : 

A.rt .. 1.0 Os te.rrenos baldios, q~~r.de va_rzeas, quer de alt os, comprehendídos 
nos lim1 tes da. dec1ma urbana, são SUJeitos a imposto. 
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§ 1.0 Os proprietarios de terrenos de varzeas pagarão 40$, quanilo tiverem 
de 1 a 40 metros de largura sobre 60 ele fundo , e assim por deante em proporção 
arithmetica. 

§ 2. 0 Os proprietarios de terrenos de morro, que enfrentem a cidade ou nu
cleos de população maiores de 500 indiYiduos, pagarão 40 rs, por metro quadrado, 
quando de floresta abatida. 

§ 3. 0 O imposto do paragrapho anterior será de 20 rs. nos terrenos cultiva
dos para prover à alimentação publica.» 

Na mesma 8essão, os Srs. P~dro Chermont, Cantão, Matta Bacellar, Indio do 
Brazil, Nina Ribeiro e Serzedello mandaram à mesa um projecto autorizando o 
Governo a orçar as despezas precisas para o melhoramento do porto do Pará, 
desde a fortaleza da Barra ate ao arsenal de marinha, 1ieYendo esse orçamento 
ser apresentado ao Congresso em sua proxíma reunião. 

O Sr. Martinho Prado fundamentou, na sessão de 28, um requerimento 
pedindo a relação das concessões e contractos celebrados pelos ministros do 
Governo Provisorio e resc:ndidos e cassados antes e depois de prom ulg-ada a Con
stituição, ris razõe~ adduzidas para os rescindil' e cassar, a relaçãD dos rescin
didos e cassados e posteriormente reconsiderados válidos, bem como as razões 
allegadas pelo Governo para fazer e desfazer ao mesmo tempo. 

Na de 29, o Sr. Bueno de Paiva fundamentou um requerimento, assignado 
por vinte Srs. deputados de Minas, para t}UP. o Mlnisterio da Justiça infor
masse, com urgi>ncia, quaes os motivos que rlete:rminaram o provimento da comarca 
de Caldas naquelte Es~ado, depois de promulgada sua Constituiç<1o política. O 
Sr. João de Siqueira oífereceu, depois de justificar, um projecto fechando os portos 
brazileiros a immigração asiatica e africana. O Sr. A.ngelo Pinheiro fundamentou 
um outro, tambem assígnado pelo Sr. Moreira da Silva, creando alfandegas nos 
portos de Iguape, Ubatuba, S. Sebastião e Cananea, no Estado de S. Paulo. 
O Sr. Jose Mariano respond~u ás considerações feitas na sessão anteL'ior pelo 
Sr. Martinho Prado, e requereu cópia dos pareceres e informaçõe~ sobre apre
tensão da Companhia.,.- S. Paulo Rallway Company - para a elevação do seu 
capital. . 

O Sr. Homero Baptista, na sessão de 31, fundamentou o seguinte projecto: 

« O Congresso Naciona~ decreta: 

Art. 1. ° Fazem parte, desde jà, do domínio dos Estados em cujo territorio 
existirem, nos termos do paragrapho unico do art. 64 da Constituição : 

I. Os palacios presidenciaes, casas de Relações e todos os bens. que eram 
destinados a serviços, por força do novo regímen devolvidos aos Estados; 

II. As pa_rtes de campo ou matto, predios ou outros quaesquer immoveis, 
provindos para o domínio antigo nacional, por divida, successão em ultimo gráo ou 
titulo legitimo ; 

III. As fazendas de criação e campos que não estejam destinados a serviços 
da ·União, e por esta effectivamente occupados, assim como as partes desses 
campos que não sejam no presente por ella l:ltilisadas; 

IV. As fabricas que constituem gravame para o Thesouro Federal. 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 31 de agosto de 1891.- Home"l'o Baptista.- Angelo 

Pinheiro.-Mursa.-Glicerio.-Campos.-J, Avellar.-Pereira da, Costa.»· 
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DISTR!CTO FEDERAL 

' . Foi a imprimir, na sessiio de l, o projecto, organizado pela. commissão especial, 
dando nova organização municipal a este districto, tendo sido relator o Sr. Thom~z 
Delfino, assignando-o os Srs. Aristides Lobo e Furquim "\Verneck, e com restr1-
cçõt)s os Srs. Sampaio Fe1·raz e Lopes Trovão. Declarou, na sessno de 4, o 
Sr. Thomaz Delfina que tambcm o assignaram com restricções os Srs. Figueiredo 
e Jesuíno de Albuquerque .. 

Foi discutido, nas se~~ões de 8, 19, 21, 22 e 31, pelos Srs. Vinhaes, Badaró, 
Sampaio Ferraz, Thomaz Deltlno, Alcindo Guanabara e Mcira de Vascoucellos, 
tendo-lhe sido offerecidas diversas emendas. 

Na sessão de 4, o Sr. Alcindo Guanabara analysou as informações peestadas 
pelo i\íinisterio da Agricultura a respeito da concessão da estrada de ferro Me
tropolitana. O Sr. Thomaz De Hino funflamentou um requerimento pedindo o 
parecer do intendente de hygiene sobre o contracto de saneamento, e os seguintes 
projectos : 

« O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. ° Fica o actual Conselho de. Intendencía 1fonicípal autorizado a dar 
cumprimento ao orçamento municipal, publicado pela imprensa, ate ulterior 
deliberaÇ<To do Congresso. 

Art. 2. º Nenhum contracto de qualquer natureza e sobre qualquer pretexto 
sera c~ecutado pelo actual Conselho da Intendencia Municipal, nem modificadas 
clausulas de contractos existentes, como não .:>erit por el1e tomado qualquer com
promisso oneroso para o município, uma vez que o Congresso elabora. a lei q_ue 
deve reger a municipalidade do Districto Federal. 

Art. 3. e Fica o actual Conselho da Intendencia Municipal autorizado a 
tomar as medidas de caracter urgente e administrativo, que acontecimentos de 
gravidade na Capital Federal possam tornar subitamente precisos, sendo estas 
medidas trazidas ao conhecimento do Congresso immediatamente. 

Art. 4. ° Fóra deste caso, o actual Oorn;elho da Intendencia Municipal fica 
restricto a attribuiç0es de mero expediente administrativo. 

Art. 5. 0 São revogadas as disposiqlíes em contrario. 
Sala das sessões, 4 de agosto de 1891.- Thomaz IJelfino.» 

« O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. 0 O ramal da Estrada de Ferro Central do Brazil, que termina no 
curato de Santa Cruz, será prolongado ate á. freguezia de Guaratiba. 

Art. 2. º O Go-verno apresentarú, uo prar.o mais breYe, ao Congresso o orça
mento do melhoramento a realizar. 

Art. 3. º São n:ivogadas as disposições em contrario. 
Sala das sess~~s, 4 de agosto de 1891.- Thom.a.z ·nelfi1w.-Aristides Lobo. 

-: Wen1eck.- Tiinhaes.-Sumpaio Fer1az.- Fi9uei1·edo;;....,.., Jacques Ou~ 
rzqi~e.- Lopes Trovão.» 

O Sr. Antão de Faria, na sessão de 5, requereu de novo càpia do contracto 
celebrado entre a Intendencia Municipal e Valentim Ziégler para. calçamento, 
recalçamento e lageamento da Capital Federal. 
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Na de 8, foi apresentado o seguinte parecer : 

A commíssão de Saude e Instrucção publica, sendo-lhe presente a seguinte 
indicação : 

« Indicamos que a commisscro de Saude publica, estudando o contracto de 
saneamento da Capital Federal, celebrado pela Intendencia da mesma Ca
pital, com vs Drs. Hilario de Gouvêa e Joa:o da Costa Lima e Castro, interponha 
com a maior breYidade parecer a respeito do mesmo contracto. Sala das sessões, 
8 de julho de 1891.- Antão de Faria.- Glícerio.-Custodio de Mello.-
.José Augusto Vínhaes.» · 

vem de:-;obrigar-se do encargo que lhe commettestes. 
A' commissão parece que o assumpto deve ser encarado pelo Congresso Na

cional sob o triplice ponto de vista constitueional, economico e s;mitario; cum
prindo-lhe, porem, limitar-se ao ultimo objectivo, deixará. as doutas commissões 
de Constituição e de Obras o que mais sabiamente entenderem dizer a respeito 
daquelles pontos especiaes. 

A com missão, analysando e estudando o contracto, assim como criticando os 
documentos que correm impressos sobre a questão, em falta de outras infor
mações que, pedidas, não lhe foram ministradas, julga que: 

Considerando que o projecto Hilario de Gouvêa e Lima e Castro não tem base 
scientifica, nem sob o ponto de vista medico, nem sob o ponto de vista technico, 
no qual fallecem-lhe de todo estudos regulares e indispensaveis; 

Considerando que os estudos preexistentes, e aliás pertencentes ao Estado, 
foram feitos pelo Sr. Révy, para resolução . do problema do enxugo tellurico por 
systema inteiramente diverso do que prqpoem os concessionarios; · 

Considerando que o proprio Sr. Revy, cujos trabalhos e autoridade invocam 
os emprezarios em seu favor, julga a drenagem tubular desnecessaria no Rio 
de Janeiro ; -

Considerando que todos os competentes affirmam que o enxugo systematico 
do solo do Rio ele Janeiro deve estender-se a toda a area povoada para ser 
proficuo, e que, no entanto, os concessionarios, apregoando fazer a drenagem com
pleta e radical pelo contracto, só fazem a drenagem de uma àrea de um milhão e 
duzentos mil metros qu'adrados, o que é a vigesima 'parte da superficie total; 

Cor.siderando que essa drenagem imperfeita e parcial estende-se só por 
praças e ruas, que precisamente são os locaes jà em grande parte drenados directa 
ou indirectarnente por outras canalisações ; 

Considerando que no projecto não se cogitou absolutamente, o que e indis
pensavel, de enxugar de preferencia o solo das . zonas mais humidas e mephyticas 
dos antigos pantanos, e só se procurou subordinar a installação dos canaes de 
enxugo á direcção das ruas existentes, que, segundo o Sr. Révy, nada teem com a 
direcção das correntes aquosas subterraneas; 

Considerando que, mesmo admittida excepcionalmente a vantagem sanitaria 
relativa ao contracto, não està provado, nem se procurou demonstrar, que elle 
era a melhor fórma de resolver o problema do enxugo do solo do Rio de Janeiro ; 

Considerand() que o projecto Revy, pretensa base em que se fundam os 
concessionarios, é muito superior ao projecto approvado, porque e apoiado em 
estuc!.os seri9s, alni.ixa.muit9 mais 9 l~nçol d~ agua sijbterr~peo cinco metros e 
meio em muito menos tempo, mais· rapidamente e mais economicamente produz o 
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resultado desejado e sem cxpur dur<mte muito tempo a popu1aç:rà aos perigos 
inherentes aos grandes revolvime'.1tos do solo; . . . . 

Considerando que, como confessam os propnos eniprezarios _e e rncontes
tavel, o projecto não extingue nem a feb1·0 aroarella. e nem a malar1a, sendo por
tanto nullo quanto ao nosso p1•incipal deside1·atum sanítario ; . 

Considerando que, no entanto, acarreta colossaes e estupendas despezas a 
municipalidade, que não terá recursos para attender a outras e mais urgentes 
medidas sanitarias e isso durante o longo período de meio seculo, pois tanto 
dura:rã o odiosíssimo monopolio ; 

Considerando que o calçamento estanque, a que se refore o contracto, sem 
drenagem e üolarnento do sub~solo das habitações, é susceptivel de aggravar os. 
perigos d~s emanações intra~domiciliacias; . . 

Considerando que esse calçamento não deve ser systematlcamente appllcado 
à superficie das ruas, sem precedencia da mais rigorosa installação das canalisações 
subterraneas, e, no Rio de Janeiro, sem a mais cuidadosa revisão dos esgotos, 
cujas imperfeições são a causa mais effi.caz e perigosa de infecção do solo ; 

Considerando que, mesmo acceita a -vantagem abstracta desse calçamento, 
cujo preço representa a maior· sororoa do onerosíssimo contracto, que vae arruinar 
por muitos annos a municipalidade, e1le não deve jamais sei· preferido, sob o ponto 
de vista sanitario, a outras medirias de maior valor, muito mais importantes e 
urgentes, como o proclamaram o segundo Congresso Medico e, ainda ha pouco, a 
Academia Nacional de Medicina : 

Considerando, finalmente, ·qne o contracto que discutimos não se baseou em 
estudos serias e reaes dos concessionarias sobre o a~sumpto, não recebeu infor
mação alguma. favoravel dos competentes, não foi conhecido nem discutido antes 
de adaptado, que tem sido combatido por grande numero de profissionaes conhe
cidos, que não foi acceito conforme as boas praxes administrativas adaptadas pelo 
proprio Govemo em condi<;ões ideuticas, e que e crença ge1·al que a execução da 
proposta, trazendo pesadissiruos e positivos compromissos, sô trarà. vantagens pro-
blematicas e duvidosas : 

A commissâ'.o, em nome dos altos interesses da salubridade publica, e da pro
speridade desta cidade e município, indica que a app1·ovação deste contracto seja 
reconsiderada, e que, na peior hypothese, não se dê por approvados os estudos 
definitivos, sem que a questão, que é da mais alta transcendencia e importancia, 
seja estudada com toda seriedade pelas diff erentes corporações scientificas, medicas 
e d~ engenheiro~. como ó justo e razoavel e de praxe em casos identicos. - F ur
qitirn We1·neck, relator.-A. Aze1'edo.- Oli'IJefra Pinto.- Santos Pereíra. 
-Alex and7·e Stockler.- Cantão.- Gonçal-ves Ramos.» 

Voto em separado 

«Sem apreciar o meríto da questão do contracto de saneamento desta Capital, 
para'·o que aliás me faltaria toda a competencia, opponho-me, entretanto, ao 
parecer elaborado pelo digno presidente e relator da co mmissão. 

O parecer contém um voto simplesmente consultivo, embora termine para 
que se peça ou represente ao Poder Executivo sobre o assumpto de que se 
occupa. 
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Não me parece estar nas attribuições da Camara dirigir pedidos ou repre-
sentações ao Poder Executivo.• ·· 

Tambem as funcções das commissões são de natureza deliberativa, de modo 
positivo ou negativo, propondo providencia legislativa, ou recusando-se a fazel-o. 

Mesmo quando consultam sobre projectos que acceitam, a deliberação e 
ímplicita. · 

A' commissão, pois, por si ou reunida a outra, cabia resolver a materia que 
lhe foi affecta, encarando-a pelas faces que ella offerecesse. . · 

Dessas faces releva destacar a da constitucionalidade em geral e da legalidade 
em particular que, como questões preliminares, podiam prejudicar o conhecimento 
ou merito da questão principal, primeiro pela commissão e depois pela Camara. 

Effectivamente, cogitando-se em terreno pratico ·de uma solução positiva e 
efficaz do Poder Legislativo sobre o assumpto, vê-se que em geral e de modo ab
soluto falta ao Congresso competencia para nnnulla1· contractos celebrados ou. 
autorizados pelo Poder Executivo. 

São actos praticados em virtude de lei ou contidos na competencia geral da 
Administração. 

Ao poder que os pratica é que compete retractal-os, faltando ou não às con
dições ajustadas e sujeitando-se por isso is relativas consequencias juridicas. 

A competencia, no caso da contestação entre as partes, ou provocação dos 
agentes do ministerio publico, e do Poder Judiciado, mas nunca do Legislativo. 

O contrario e~primiria absorpção de funcções proprias de outros poderes, com 
manifesta violação do art. 15 da Constituição, que aliás não enumera uma attri
buição do Congresso que comprehenda a de que se trata. 

No caso em questão trata-se de um contracto com a Intendencia Municipal, 
autorizada pelo Ministro do Interior, na conformidade do decreto n. 218 de 25 de 
fevereiro de 1890, eÃpedido pelo Governo Provisorio que, como uma de suas 
funcções, tinha a de legislar. 

E, ou se trate do regímen municipal actual ou da organização prevista no 
art. 34 n. 30 da Constituição, nenhuma competencia cumulativa ou parallela 
pôde ter o Congresso para providenciar sobre a especie, sendo o meu obscuro e 
desautorizado voto para que a conclusão do parecer seja substituida pela seguinte: 

« O Cvngresso não tem competencia para intervir no contracto de saneamento 
do Rio de Janeiro.» 

Sala das sessões, 3 de agosto de 1891.- João Vieira.» 

Parecer em separ·ado a respeito do contracto celebrado entre a Intendencia 
Municipal, sob autorização do Govemo Federal, e os cidadãos Hz"la?·ío 
de Gouvêa e Lima e Cast1·0 

Entendo que, antes de vir ã. commissão de Saude Publica, a ma teria devia ser 
sujeita ã. commissão de Constituição, afim de dizer si o Congresso Nacional tem ou 
não tem competencía para se oppôr ao acto da Intendencia, autorizado pelo Governo 
Federal. _ · 

Na mfoha humilde opinião, o Congresso Nacional carece desse direito, con
for;IDe o disposto na Constituição da' Republica, por mais graves que sejam os 
eompromissos tomados pela Intendencia, com approvação do Governo Federal, no 
caso vertente. 
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A todo tempo a Nsponsabilidade da Intendencia e ~~ Governo Federal, neste 
pa.rticular, será ajuizada perante a autoridade muruc1p_al, mas só depois que o 
Oono-resso Nacional orrranizar o Distl'icto Federal e os eleitos do povo assumirem o o . 
a administração local. . . 

Na qualidade de membro desta commissão, não me cumpre criticar o acto 
da Intendencia, a saber, si precederam ao contracto as formalidades legaes, si!'.$ 
unidades de pre~.os são plausiveis, e assim por deante; porem dizer sobre as 
medidas hygienicas constantes do contracto com relação ao saneamen~o da ci
dade. 

Assim limitada a minha esphera de acção, segundo a naturcz~ desta coiµ
missão, meu parecer é o s~guinte : 

A drenagem do solcr e o calçamento estanque são de facto medidas de 
hygiene que aproveitarão á cida4e do Rio de Janeiro, com tanto que se adoptem 
muitas outras complementares. Como plano de saneamento, essas medidas, sem o 
concurso de outras, de muitas outras, serito inteiramente frustraneas. 

Emriuanto foi tempo, combati perante associações medicas e na imprensa a 
primazia que se prete11clia dar, como de facto se realizou, ao enxugo do solq, no 
prog-ramma de sanllament() desta Capital, preterindo outras obras mais urgentes, 
verbi gmtia, a respeito dos esgotos do materias fecaes, etc. Agora, porém, que 
é caso decidido pela Intendencia a dt·enagem e ca.lçamento estanque, eu opino, afim 
de que a Camara pondere ao Govert10 Federal a necessidade de completar o plano 
de saneamcm.to da cidade, .seja tomando as providencias administrativas q~e julgar 
adequadas, seja autol'izando a Intendencia a promover simultanea ou successi
va1Mnte, al~m das medidas resolvidas, outras de maior alcance, tudo de confor-
midade com o que aconselha a sciencia medica, como se segue : · 

Sustar o desembarque de iromigrantes neste porto, ate que a.s condições sa
nitarias da cidade melhorem sensivelmente ; 

Revisão da reconstrucção dos esgotos da ; City Improver11ents Company ; 
lavagens regulares dos collectores ; isolamento rigoroso dos domicilios ; 

Abastecimento de agua para todos os misteres, na proporção de 400 litros por 
hahiW.!lte ; · · · 

Enxugo do solo e calçament9 estanque das ruas e praças ; 
. Animar larga.mente as emprezas que se propuzerem a construir arfaba}d.es 

fabris, assim chamados, em summa, habitações em condições b.ygienic~s para as 
classes pobres, afastadas do centro da cidade . · 

~ste é o meu modo de encarar a questão que me foi affecta. 
Sala das commissões, 4 de agosto de 1891 . - E rico Coelho, (;leputado il u-

lllinense. » · · · 

P~los Srs. João de Siqueira; Lop~s Trovãq, Antão de Faria, A. • . 4~ ~zeredo, 
Seabra e Bulh.ões fqi apresentadQ em s~ssão d~ 8 ~Ill reql,leri~~IJ.tc;>. ~pe44idQ. Q.s . 

. ;contractos eliect~~dos pela Intendencia Muní.cipa) com ~s cij.ve~ çqnipa1;1lii_â~~~ 
carris urbanos, pro rogando os seus prazos. ' , , : . 

Na de 13, o $r. V~es justificou um requerimento~ tl!-µi~~ a8sig.i;l~ado 
.pelos Srs. Th.om~Delfiao, Fig~eiredoe F~rquim We~~ck, p~<W:~·ópj.a. :#, prcr.
:posta apresenta4a .~ ~tep,!leo.~~ !Y1:q.iµy!p~l pelos Yi.scoi;i.d~. d~L~pql4)ÍJ,~,~ .ÇM~ 
valhaes para abastecimento de gado â cidade . · ·· · ·· ·· · · 
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Na sessão de 18, os Srs. Vir1haes e fü~nrique de Carvalho occuparam-se com 
actos da Intendencia Municipal relativos ao fornecimento de carne verde, enviando 
o ultimo o seguinte requerimento : 

« Requefro que pelos tramites legaes se obtenha do Governo informações, si 
precedeu concurrencia por hasta. publica para os contractos que a Intendencia 
Municipal desta Capital effectuou : .. _ 

1°, para a construcção e conservação do calçamento, remettendo a integra 
do contracto ; · 

2°, para construcção de uma nova praç'l. de mercado, remettendo a integra 
do contracto respectivo ; 

3°, para o contracto sobre carnes verdes com os . Viscondes de Leopoldina e de 
Oarvalhaes ; 

Assim como informações dos motivos que determinaram a necessidade desses 
contractos.» 

O Sr. Thomaz Delfino, na sessão de 20, depois de algumas considerações a 
respeito, mandou â mesa uma representação de habitantes da ilha de Paquetá. 
contra o projecto annexando-a ao Estado do Rio de .Janeiro. 

O Sr. João de Siqueira requereu na mesma sessão que fossem requisitadas 
cópias das propostas offerecidas ao Ministerio da Agricultura de 1888 a 1890, 
para acquisição das linhas de ferro-carril da cidade do Rio de Janeiro. 

O Sr. Vinhaes, na sessãode24, occupou-se de novo com a questão do forne .. 
cimento de carne verde. . 

Pelos Srs. Henrique de Carvalho, Fróes da Cruz, F. Sodre, Cesar Zama e 
Gonçalo de Lagos foi apresentado na sessão de 24 um projecto declarando livres 
de qualquer imposto, durante cinco aÍlnos, os edificioseas casas que forem con
struidas nas freguezias do Engenho-Novo, Gavea, Irajà, Inhaúma, Jacarépaguà, 
Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba, do Districto Federal. 

Na sessão de 25, o Sr. Henrique de Carvalho, cl,epois de varias considerações a 
respeito da elevação de preços de generos alimentícios na cidade do Rio de 
Janeiro, mandou á mesa o seguinte requerimento sobre a Companhia do Gaz : 

<< Que a Mesa solicite ao Governo a publicação, no Dia1~io Official, do ultimo 
relatorio do fiscal e dos laudos dos dous juízes arbitraes, entregues em meiados de 
abril ultimo e o estado deste processo, para que todos possam apreciar este 
assurnpto, que interessa i:mmenso aos habitantes da Capital Federal ; 

Que a Mesa, :finalmente, solicite do Governo que o fiscal da referida Com
panhia do Gaz informe minuciosamente ·quaes são as transgressões e faltas 
commettidas pela mesma companhia, que importem a caducidade dos decretos de 
22 e 26 de junho de 1886 ; 

Que a Mesa requisite do Ministerio da Agricultura cópia de todos os. · officios 
do fiscal do Governo junto á Companhia do Gaz sobre multas, que impoz à mesma 

· e demais reclamações e protestos que tem feito por o não cumprimento do con
tracto de concessão de 22 de fevereiro de 1886 ; 

Que a Mesa requisite do Ministerio da Agricultura os esclarecimentos 
- necessarios para se apreciar o motivo por que o ministro autorizou a companhia a 

cobrar 275,5 reis por metro cubico de gaz, quando o fiscal do Governo, em vista 
·do exame feito na escripturação, demonstrou , em face do contracto e decreto de 26 
dejunho de 1886, que não podiã exigir mais do que 194 reis, preço pago pelos 
consumidores no ultimo trimestre de 1890.» · 

VoL. II 
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Em virtude de um requerimento apresentado na sessão de 5 pelos Srs. 
Furquim \V ~rneck e Thomaz Delfino, par1t que fossem ouvidas as com missões de 
Constituiçfio e Obras publicas, sobre o contracto de saneamento, foi apresentado 
na sessão de-28 o parecer da de Obras publicas, concluindo pela inconveniencia do 
contracto, quer sobre o ponto de vista sanitario, quer em relação aos compro
missos de ordem :financeira .de!le r~sultantes para a municipalidade. 

Na sessão de 31, o Sr. Thomaz Delfino requereu que a ~lesa solicitasse do 
Governo informações sobre os motivos que determinaram o aviso de 24 de agosto 
do l\finisterio do Interior ã. Intendencia Municipal, insistindo em fazer vigorar 
o contracto de saneamento, sem attender ã. opinião contra elle manifestada na 
Camara. 

O Sr. Sampaio Ferraz, na mesma sessão, depois de diver&'l.S considerações 
políticas, enviou â mesa uma representa\.<:1o de chefes e rep1·esentantes de collecti
vidades de operarios da cidade rlo Rio de Janeiro e outras, reclamando providencias 
legislativas em favor das classes laboriosas. 

O mesmo senhor e os Srs. Bevilaqua, Thomaz Delfino e Vinhaes requereram 
informações sobre a economia e administra\..ã:o do hospital de S. Sebastião. 

NEGOCIOS DOS ESTADOS 

Na sessão de 1, o Si·. Oiticica, depois de alludir ao facto 'le achM-se no 
exercício do cargo de Governàdor do Estado das Alagoas o Vice-Governador, 
membro do Tribunal Supeeior de Justiça daquelle Estado, mandou à mesa a 
seguinte indicação, assignada tambem pelo Sr. Gabino Besouro: 

«Indicamos que a commissão de Legislação e Constituição seja ouvida, para 
apresentar projecto de lei ou apontar a medida legislativa necessaria, afim de 
resolver possiveis confl.ictos entre os Governadores e os Congressos, nos Estados 
onde não esteja constituidv o su p ~rior tribunal ou autoridade competente, para 
iulgar aquelles ou decidir t.aes confüctos, por violação da Constituição do Estado 
ou excesso de poderes arrogados pelos me$mos Governadores e r econhecidos pelos 
Congressos.» 

Na de2, os Srs. Antonio Azeredo e Caetano de Albuquerque requereram 
infortnações a respeito de disturbios havidos na cidade de Corumbá. 

Justificado pelo Sr. Felisbello Freire e assignado alem deste pelos Srs. Ivo 
do Prado, M. Valladão e Leandro Maciel, foi offerecido na sessão de 4 um projecto 
traçando os limites do Estado de Sergipe. 

Continuando na sessã:o de 4 a discussão do projecto concedendo amnistia aos 
· ·individuos que tomaram parte nos acontecimentos occorridos no Parà em 11 de 

junho, oraram os Srs. Serzedello e Victorino Monteiro sustentando-o, e Costa 
Machado impugnando-o. O projecto foi approvado em 3ª discussão na sessão 
de 14. · 

· Na de 5, o Sr. Antão de Faria requereu, para basear um projecto de 
reducção de impostos de importação, informações sobre o valor do sal , arame, folha 
de Flandres e aniagens introduzidas no paiz , especialmente no Rio Gr-,rnde do Sul, 
em 1888, 1889 e 1890. 

Na. sessão de 7, o Sr. Francisco Sodré requereu que o Mi.nisterio da. Justiça 
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informasse os motivos pelos quaes fizera nomeações de juízes de direito para o 
Estado da Bahia, jà organizado, com sua Co;istituição promulgada e seu Gover-
nador eleito. , 

Sobre questões politicas do Estado do Rio Grande do Norte oraram nas sessões 
de 8 e 11 os Srs. Pedro Velho e Miguel de Castro. 

O Sr. Gonçalo de Lagos, na sessão de 12, requereu que o Ministerio da Agricul
tura informasse si tinha dado inteiro cumprimento ao estipulado no contracto 
celebrado entre o referido Ministerio e B. D. Armstrong para construcção de 
10 poços artesianos nu Estado do Ceará. 

Na mesma sessão, o Sr. Demetrio Ribeiro justificou e mandou á mesa um 
requerimento, assignado tambem por outros Srs. deputados, pedindo ao Governo 
esclarecimentos sobre a veracidade da noticia da exoneração e remoção do enge
nheiro-chefe das obras da barra do Rio Grande do Sul, e sobre o adiamento das 
me.~mas obras e divcrgencias na interpretaç<To dos contractos. 

O 81'. Carvalhal, na sessão de 13, fundamentou um projecto regulando a con
triliniç:lo ele impostos ma1·itimos arrecadados pela alfandega de Santos para auxi
lio cl:t San ta Casa da Misericordia. claquella cidade. 

Na sessão do 14, o Sr. Aristides Maia fundamentou e mandou a Mesa dous 
requerimentos, pedindo informações sobre o privilegio concedido à Empreza de 
Obras Publicas e outra para construcção, uso e gozo da Estrada de Ferro de 
Ouro Preto ao Peçanha, sobre a despeza com estudos para construcção do pro
longamento do ramal de Ouro Preto e a respeito do imposto sobre o café e outros 
generos procedentes do nol'te de Minas, cobrado no município de Caravellas, 
Estado da Bahia. 

Na de 14, o Sr. Akindo Guanabara justificou um requerimento, assignado 
tambem pelos Srs. Alberto Brandão, Baptista da Motta, Fonseca Hermes, Fróes 
da Cruz e Oliveira Pinto, pedindo informações sobre a concessão de uma estrada 
de ferro da estação do Commercio no Estado do Rio de Janeiro, a estrada do Rio 
do Ouro, assumpto de que occupou-se tambem, na sessão de 20, o Sr. França 
Carvalho. 

Na mesma sessão, o Sr. Gabino Besouro justificou e mandou á mesa um reque
rimento, tambem assignado pelo Sr. Oiticica, pedindo que o Governo informasse 
si estava em execução no Estado das Alagôas a exigencia da cobrança em ouro 
dos direitos _de importaçito, não se tornando extensiva àquelle Estado a providen
cia permittindo a perGepção desses direitos em papel com a cotação do dia antece
dente, e si tinham sido tomadas medidas no sentido da reclamação da praça de 
Maceiô, reduzida a não poder r~tirar, por falta de ouro, mercadorias da 
alfandega. 

O Sr. Guimarães Natal occupou-se na sessão de 15 com as occurrencias havi
das no Estado de Goyaz entre o Governador e a Gamara Constituinte, voltando a 
este assumpto na sessão de 18. 

Nesta sessão. o Sr. Henrique de Carvalho mandou à mesa um requerimento 
para que o Governo prestasse as seguintes informações : 

« 1.0 Quantas Constituições foram promulgadas no Estado do Maranhão, a 
data de cada promulgação e cópia dos referidos decretos de promulgação. · 

2. 0 Quantas vezes foi adiada a eleição do Congresso Constituinte desse Estado, 
cópia dos decretos de adiamento ex.pedidos pelo Vice-Governador Jose Vianna 
Vaz e Governador Lourenço de Sà. 
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3.0 Quantas vezes foi convocado o Congresso constituinte, a copia dos respe
ctivos decretos de convocação expedidos pelos mesmos Governador e Vice-Gover
nador.» 

O Sr. Pontes de Miranda tratou, na sessão de 10,de negocios do Estado das Ala
gôas, enviando a Mesa um req nerimen to, cm que pedia as seguintes informações: 

«l.º E' certo que o Congresso deste Estado tendo fun~cionado em sua primei~a 
reunião ordinaria, encerrou :;ens trabalhos, sem que t1ve.ssr. decretado as le1s 
organicas necessarias para a execução da respectiva Consti tuição? 

2. 0 Que causas deram lagar a este acontecimento~ 
3.0 Que providencias pretende o mesmo Governador tomar para remover os 

males que por esta causa podem advir ao Estado?» 

O Sr. Oliveira Pinto, na mesma sessão, justificou o seguinte: 

«Requeremos que, por íntermedio da Mesa, se solicite do Governoarepresen
tação que ao mesmo Governo <l;rigi u o diredor da Fazemla do Estado do Rio de 
Janeiro, pedindo o pa~amento da 1.425:000$, que o Governo Federal deve ao Estado 
do Rio, em virtude d.a encampação da Estrada de Ferro C:entral, e bem assim as 
informações a respeito prestadas pelo Thesouro. 

Sala das sessões, 17 de agosto de 1891. -Fonseca Heimes.-AlbrJJ•to Bran
dão.-Olioei'l'a Pinto.-Nilo Peçanha.-JJ'onseca e Silva.-Fróes da Cruz . 
-D. Manhàes Barreto.-Alcindo Gimnabara . » 

E o Sr. Caetano de Albuquerque requereu que se 1)erlissem, por interrnedio da 
Mesa, ao Governo cóp~as dos telegrammas, reservados ou não, ex.pedidos ao 
Governador de Matto Grosso, desde maio ultimo ate e:;ta data, relativamente às 
eleições de 3 de janeiro. 

Justifica.do pelo Sr. Alfredo Ellís. foi na sessão de 24 offerecido um requeri~ 
mento assignado tambem pelos Sl'S. Domingos de Moraes, Bernardino de Campos, 
Adolpho Gordo, Mursa, Paulino Carlos, Glicerio, Cesado Motta, Moraes Barros 
e Costa Junior, pedindo informações sobre a demora da descarga e despacho de 
mercadorias na alfandega de Santos. 

Na mesma sessU:o, o Sr. Pires Ferreira fundamentou um requ erimento relativo 
ao serviço da Companhia Lloyd Bt'tlzileiro no porto de Amarr<1.ção, no Estado do 
Piauhy. · 

Na de 27, o Sr. Mal'tinho Ro(1rigues occupon-se coro factos da política 
do Estado do Cearà. O Sr. F. Glicerio re11uereu cópia do contracto da concessão 
de uma estrada de ferro partindo da Bragnntina, tocando no sul de Campinas 
e dirigindo-se ao porto de San~os. O Sr. França Carvalho reclamou pelo anda
mento do projecto alfandegando va1·ios portos do Estado do Rio de Janeiro . 

Na de 28, o Sr. Gabino Besouro fundamentou e mandou ã Mesa o seguinte 
requerimento: 

« Requeremos que o PoJer E:i:ecutivo, pelo lVIinisterio da Guerra, informe si 
'iem jà conhecimento de que são indigitados como rnandatarios da aggressão e des
t~uíção da typographia da Patria e espancamento dos seus typographos, na cidade 
de·Maceió, Estado de Alagoas, praças disfarçadas do 26º batalhão de infantaria 
de linha, estacionado naquella cidade ; e que providencias tomou ou pretende 
tomar para punir os criminosos e evitar futuros e .ma.is serios conflictos do povo 
com a força de linha, e si esta ainda està naquelle Estado à jurisdícção do 
Governador. - Gabino Besouro. - Leite Oitici ca. » 
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REGIMENTO INTERNO 

O Sr. Feliciano Penna., na sessão de 1, justificou e mandou à mesa a seguinte 

1 
indicação: 

1 ~ Proponho que sejam adoptadas e fiquem subordinadas, respectivamente, aos 
1 capitulos 9" e 13° do Regimento Interno as seguintes disposições: 

Art. Não poderão exceder de cinco as assignaturas nas moções, requeri-
mentos, indicações e projectos de lei; e a Mesa não os receberá. quando houver 
ínfracção deste preceito. 

Art. Quando a Camara conceder licença, nos termos· do art. 176, a algum 
de seus membros, entender-se.baque tal concessão foi feita sem subsidio, quando 
não houver declaração em sentido contrario.» 

A Mesa, em sessão de 17, apresentou o seguinte parecer sobre a indicação 
offerecida em 18 de julho pelos Srs. Barbosa Lima e Baptista da Motta alterando 
o art. 18 do regimento interno: 

« A com missão de Policia, tez::i.do examinado a indicação junta dos Srs. Barbosa 
Lima e Ba ptista da Motta e considerando: 

1. º Que no actual regímen não se explica a eleição mensal da Mesa da Camara 
dos Srs. Deputados, por nenhuma consideração de ordem politica, como no ex.tincto 
systema parlamentar, no qual a eleição mensal da Mesa constituía um voto de con
fiança ao Ministerio, que apresentava os candidatos para os seus diversos Jogares ; 

2. ºQue de facto o art. 41 § 2° da Constituição Federal, citado pelos autores 
da indicação, determina. que o presidente da Gamara seja o 3° vice-presidente da 
Republica e que, por consequencia, resulta desta disposi'ç.10 a conveniencia de 
se dar certa estabilidade a estes cargos ; 

3. º Que, sendo actualmente identicas as funcções da Gamara dos Deputados 
às do Senado, e:;tatuindo tam bem a Constituição que o seu vice-presidente seja 
o 2° vice-presidente da Republica, a eleição da respectiva Mesa se effectua no 
principio da legislatura e perdura ate ao principio da sessão seguinte: . 

E' de parecer que seja approvada a indicação proposta, com a segumte alte
ração : em vez de - legislatura - diga-se - sessão em que forem eleitos ; :ficando 
assim redigida : 
! Art. 18. A Mesa será composta de um presidente e quatro secretaries, que 
:serão eleitos no principio de cada sessão e servirão ate â eleição do anno seguinte. 
• Sala das sessões, 10 de agosto de 1891.-- Dr . . foão da Matta Machado.
Raymundo Nina Ribeiro. - João da Silva Retumba, relator.» 

Este parecer foi rejeitado na sessão de 18, depois de o discutirem os Srs. Fróes 
da Cruz, Retumba, Moraes Barros e Barbosa Lima. 

Na sessão de 22, o Sr . Costa Machado fundamentou uma indicação para que 
a Mesa fizesse publicar no :fim de cada mez, na folha official ou em outro jornal 
!de grande circulação, o numero de faltas que durante o mez desse cada deputado. 
:Assignararn tambem ~sta -in_dicação os Srs . Badaró, Chagas Lobato, Astolpho 
:Pio, Bueno de Paiva, Pacifico Mascarenhas, Pires Ferreira e Carlos de Campos . 
l Na de 24, o Sr. Aristides Lobo mandou à mesa uma indicação para destina
xem-se dous dias da semana a trabalhos exclusivos das commissões, cessando nelles, 
:após a leitura do expediente e approvação da acta, todo e qualquer debate, salvo 
o caso de alguma urgencia extraordinaria, ajuizo da Camara. 
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~lOÇÕES DE PEZAR 

A requerimento do Sr. Espírito Santo, foi inserido na acta da sessão de l uro 
voto de profundo pezar pelo f'allecimento do senador Frederico Guilherme de 
Souza Serrano, e fez-se a Camara reptesentar no enterro desse cidadão por 
uma commissão composta dos Srs. Espiriio Santo, Eduardo Gonçalves e Custodio 
de Mello. 

O Sr. Cesario da Motta, na sess.tlo 1fo 31, depois de justificar, enviou â. mesa 
um requerimento assignado por g1·ande numc1'0 de Srs. depatados, para que se 
inseri:;se na acta um voto de pezar pelo follecimento do emineute litterato e 
grande democrata portuguez .T. IVL Latino Coelho, a cuja dedicação ã causa re
puhlicana muito deveu em seu começo a Hepublica Brazileira. 

TITULOS E CONDECORAÇÕES 

Na sessão de l , começou a discussã0 do seguinte projecto, offerecido na de 3 de 
julho: 

« O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. 0 E' prohibido em todas as relações officiaes e cm quaesq_uer actos pu 

blicos, por força do art. 72 § 2° da Constituição da R epublica, o uso de títulos 
nobilíarchicos ou de conselho, hem como de condecorações das ordens ex:tinctas . 

Art. 2.0 Revogam-se as disposiçõe:> ~m contrario . 
Sala das sessões, 22 de junho de 1891. - Moniz Fí·eire . -Astolpho Pio.

Athayde Junior. - BtJfbosa Lima. - Ped1·0 Velho. - Anião d~ Far'ia. -
Carvalhal. - M. de Magalhães. - Nito Peçanha . - Jose Bevitaqua . -
Gonçalves Ramos. » 

A commissão de Constituição, ouvida sobrG o assnmpto, formulara um substi
tutivo, justificado no seguinte parecer: 

< A commissão de Constituição, Legislação e Justiça, a cujo estudo foi snbmet
tido o projecto n. l da Gamara dos Deputados: 

Considerando q ne as dis posições do referido projecto se deduzem logü·a e mani
festamente do principio estabelecido no art. 72§ 2° da Constituição da Republica; 

Considerando que, estabelecendo um principio, a Lei constitucional não fez 
sinão consagrar urna garantia consoante a indole e natureza das instituições deroo-
craticas; . 

Considerando que, na especie de que trata o projecto, não se verificam - di
reitos adquiridos- e ci.ue, portanto, não desrespeitando elle a regra constitu

. ·cional de não r etroactividade da lei, seria irrecusavel a competencia do Congres~o 
para regular a materia, ainda mesmo que não fosse expressa e terminante a 2ª 
"parte do citado art. 72 § 25; mas, , · 

Consiileraticlo que é deficie.n tP. o projecto, porq l1e omitte a dE\cl ::i.r::i~.ão dos offi
cios civis e a de sancção penal resultante da violação de suas disposições; 

E' de parecer que o nrnsmo seja substitu ido pelo seguinte:· 
. Art. 1. 0 E' prohibido em todas as relações officiaes e em quaesquer actos 
publicas ou de natureza j uridica, o uso de títulos nobiliarchicos ou de conselho, 
bem como de condecorações das ordens ex.tinctas. 
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Art. 2. 0 Os actos praticados com infracção <lo artigo antecedente serão 
nullos de pleno 1Iireito e incorrerão na sancção penal determinada em lei criminal. 

Art. :3. º Revogam-se as disposições em contrario .-Amphilophio, presi
dente. - Gonçatves Chaves, relator. -Aristides Lobo. - C ltagas Lobato. -
F. Glicerio. - Leopoldo de Bulltões. » 

Foi impugnado pelos Srs. Badaró, Pires Ferreira e Cantão e defendido pelos 
Srs. Baptista da Motta, Gonçalves Chaves, Moniz Freire e Retumba nas sessões de 
1, 3, 5 e 12. 

ESTADOS NÃO ORGANIZADOS 

Entrou cm discussão, na sessão de 1, o seguinte projecto da commissão de 
Constituição limitando os poderes dos governadores dos Estados ainda não orga
nizados: 

«Art. 1. 0 E' vedado aos governadores dos Estados ainda não organizados : 
1. 0 Impedir por qualquer meio que o Estado necrete a respectiva Consti

tuição, dentro do lapso de tempo prescripto no art. 2° das disposições transitorias 
da Constituição Federal ; . 

2. 0 Deixar de com-oca r o Congresso ou Assemblea Constituinte do Estado ate 
dous mezes depois da publicação desta lei ; 

3. 0 Intervir por qualque.r fôrma no processo da verificação de poderes dos 
membros do Congresso Constituinte do Estado ou tentar contra o acto dessa verifi ... 
cacão e validade de seus effeitos ; 

· 4. 0 Adiar, prorogar ou dissolver o Congresso 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 pretexto, sua reunião no local 
que o Congresso escolher, não sendo edificio occupado por alguma repartição 
publica, caso em que a designação do local será feita de accordo com ó governador 
e mediante autorização deste. 

Art. 2. 0 As infracções da presente lei serão punidas com as penas de prisão 
com trabalho por dous a seis annos e perda do emprego, com inhabilitação para 
outro, no Governo ou Administração Federal. 

Art. 3.0 São declarados nullos de pleno direito, por infringentes da Consti
tuição Federal, todos os actos incriminados por esta lei, ainda que anterióres à 
sua publicação.-Amphilophio, µresidente .-Aristz"des Lobo, relator .-Chagas 
Lobato. -Glicerio. -- França Carvalho. -Bulhões. » 

A commissão o justificara com o seguinte parecer, lido na seseão de 27 de 
julho: . 

«A commissão de Constituição e Legislação, a que foi presente a representação 
dos deputados ao Congresso Constituinte de Goyaz e bem assim os documentos que 
depois lhe foram offerec1dos por um dos seus membros, tendo e_xaminado a dita 
represeütação e os mesmos documentos, chegou à triste convicção de que eflecti
vamente: o Estado de Goyaz, impedido de formar-se, acha-se sob a pressão de 
actos illegaes, violentos e ar-bitrarios, que e:x:igem medidas capazes de o resti tuirem 
a seus direitos., 
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Vê-se que, a despeito dos obstaculos oppostos pelo Governador de Goyaz, os 
representa11tes deste Estado conseguiram reunir-se~~ a pprowiram e pronrnlgat·~m 
a Constituição, que traz a data de 1 de~junho de 1891. 

Vê-se, mais, que o Go,rernador, a quem foí communica<lo esse facto, não poz 
em duvida a sua legitimidade, nem elle, nem o Governo Federal, a quem o mesmo 
foi communicado. 

Vê-se ainda que, sem razão plausível e fóra de todos os limites de suas facul
dades, o vice-governador desse mesmo Estado, não contente com os primeiros 
adiamentos, ordenou terceiro da assemblea constituinte, e isto contra a solemne 
affirmaÇão do :Ministro do Interior, como se vê do telegramma ex:pedido por este 
e impresso no Goyaz de 24 de maio de 1891. 

Vê-se, finalmente, que o Governador do referido Estado ousada e crmunosa
mentearrogou-se o direito de decretar a dissolução da assemblea eleita e jà pelo 
mesmo Governo reconhecida cerno legal, tanto assim que ordenou o adiamento de 
seus t rabalhos, deacco1·do como Governo Federal, como j ú ficou dito. 

Em taes condições, parece â. commissão que o dever imposto pela Constituição 
ao Congresso, de velar na guarda da Constituição e das leis, seria mesmo irrisão, 
si em face de taes atten.tados, que, sendo tolarados, destrniría.m pela base u auto
nomia e a inde1)endencia dos Estados e podem impedir indefinidamente a organi
zação dos mesmos, em taes condições, repetimos, parece à commissão, que não 
sômente em attenção a situação anormal e anarchica de Goyaz, mas para prevenir 
que facto identico se possa dar em outros Estados, deYe o Congresso decretar lei 
que interprete 05 arts . l 0 , 2'\ 34 n. 34 da Constituição e resguarde o direito que 
teem os reclamantes, como quaesquer outros em situar1i:o identica ou semelhante, 
de procederem à. organização estadoal sem que o governador provisorio possa 
intervir ou, de qualquer modo, conhecer e obstar o alludído trabalho, como escan
dalosamente fez no referido Estado. 

Verifica-se do exame e estudo compat•a.dos dos arts. l", 2°, 34 ns. 34, 35 
n . l 0 , 63 e arts . 2° e 3° das disposições transitarias: 

1° , que a Constituição decreta que a iôrma de governo por ella adoptada e a 
Republica Federativa, formando cada uma das antigas provincias u m Estado au-
ionomo (arts. 1° e 2° da carta ); · 

2°, que os Estados devem ter a sua Constituição decretada ate ao anno de 
1892, sob pena de serem submettidos, por acto do Congresso, ã de um dos outros, 
aié que Alle adopte a que lhe convenha ; 

3°, que ao Congresso Fe1kral compete (art. 34 n. 34) decretarleis organicas 
para a execução completa da Constituição ; 

4°, que ao mesmo Congresso incumbe, conjunctamente com os demais poderes, 
velar na guarda da Constituição e das leis. 

Ora, do conj uncto de.ssas disposições se vê que a autonomia dos Estados não 
póde ficar ã. mercê d.os seus gove1·nador es provisol'ios, autoridades incompetentes, 
detentoras provisorias dos poderes publicas e de mero expediente para conhecer e 
deeidir da validade dos Congressos es~doaes, já dissolvendo-os. jã adiando-os in-
definidamente, já intervindo em suas deliberações. ~ . . 

~ exercicio autonomo dos direitos estadoaes principia desde os actos de sua 
orgamzaÇão e são precisameute estes que melhor garantem a sua independencia, 
porque delles depende a estabilidade do seu futuro. 

Na hypothese que occorre e que solicita a intervenção do Congresso, esta a 
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necessidade de uma medida legislativa que resguarde a independencia dos Estados 
no que tocar à sua formação. 

Ao legislador prdinario encarregado da decretação de leis organicas para a 
execução da Constituição incumbe ou não prohibir por determinação expressa a 
intervenção indebita de que se trata? 

Parece à commissão que essa faculdade, sinão explicitamente conferida, de
corre implicitamente do conjunto harrnonico das disposições citadas, do art. 34 
n. 34 e arts. 2° e 3° das disposições transito rias. 

Póde parecer e parece que os actos inconstitucionaes praticados pelos gover
nadores provisorios dos Estados no trabalho de sua formação, ficam a cargo do 
Supremo Tribunal Federal. 

Realmente a Constituição no art. 58 e) e no § 1° b) desse mesmo artigo dà ao 
Tribunal Federal com petencia : 

1°, para conhecer das causas e con:fiictos entre a União e os Estados ; 
2°, para conhecer igualmente da validade das leis ou dos actos dos gover

nadores em face da Constituição. 
Ora, não parece padecer duvida que os actos do Governador de Goyaz, ora 

submettidos â apreciação da commissão, estão sujeitos à alçada do Supremo Tri
bunal Federal. 

Resta, entretanto, verificar si em virtude desse recurso fica o Congresso 
Nacional inhibido de interpôr a sua autoridade legislativa, no sentido de·restaurar 
a Constituição violada e dar-lhe execução. 

A cornpetencia do Tribunal Federal, no entender da commissão, não previne 
a jurisdicção do Congresso nem a exclue. 

A difforença entre as duas attribuições é esta - o Supremo Tribunal, alçada 
de conflictos políticos, conhece as hypotheses sus0itadas perante elle, muito embora 
de suas decisões possa derivar a nullidade de actos governamentaes e de leis decla
radas inconstitucionaes. 

E' um poder limitativo, uma sentinella de fronteira que guarda entre si os 
limites de attribuições differentes. 

A faculdade legislativa é ampla e é preventiva. 
Encarregado o Congresso de formular leis organicas sobre que se desdobrem 

os preceitos constitucionaes, as suas attribuições regulam a propria formação dos 
Estados, acompanha-os desde os se'9,S primeiros actos e estatue regras em defesa de 
suas autonomias e de seus direitos. 

Assim pensando, a commissão offerece o seguinte projecto de lei:» 

O Sr. Severino Vieira expoz algumas duvidas que tinha a respeito de certas 
disposições do projecto, respondendo-lhe o Sr. Aristides Lobo. 

Na sessão de 3, o Sr. Bellarmino de Mendonça justificou uma emenda ao art. 2º.· 
Na de 5, em 3ª discussão, depois de orar o Sr. Amphilophio, adduzindo varias 

considerações em apoio e desenvolvimento do parecer, foi approvado o projecto 
com uma emenda dos Srs. Felishello Freire, Ivo do Prado e Leandro Maciel. 

Na de 7, foi approvada e remettida ao Senado a seguinte redacção : 

«O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' vedado aos governadores dos Estados ainda não organizados:· 
1. 0 Impedir, por qualquer meio, que o Estado decrete a respectiva Constituição 
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dentro do lapso de tempo prescripto no art. 2° da.s disposições transitorias da 
Constitniçiio Federal; 

.2. t· Deix.:u· de couvocat' o Oong-re:;so ou assoml)lêa constituinte do Estado ate 
dous mezcs depois da pu blicaçu:o dcstn lei; 

3. 0 Intervir, por qualquer fórma, no processo da l"erificaçi!o de poderes dos 
membros do Congresso Constituinte do Estado ou tentar contra o acto dessa veri
ficação e validade de seus effeitos ; 

4. 0 Adiar, prorogar ou dissolver o Congresso Constituinte do Estado, ou 
tentar por qualquer meio contra suas deliberações e actos ou continuidade de 
seus trabalhos ; 

5. º Arrogar-se qualquer autoridade sobre o regimen ov. policia interna do 
Congresso Constituinte ou impedir, sob qualquer pretexto, sua reunião no Iocal 
que o Congresso escolher, não :,;endo o edificio occupaclo por algmna repartição 
publica, caso em que a designação do local será feita de accordo com o governador 
e mediante autorização deste. 

Art. 2. 0 As infracções da presente lei serão punidas com a pena de prisão 
com trabalho por dous a sds annos e peeda do emprego, com inhabílitação para 
outro, no governo ou administraç<lo feder·al. 

Art. 3. 0 Sao declarados nullos de pleno direito, por infringentes da Consti
tuição Federal, todos os actos incriminados por esta lei, ainda que anteriores á 
sua publicação. 

Art. 4. 0 Entende-se organizado o Estado para sim funccionamento auto
nomico e por e.ffeito desta lei, quando tiver sna Constituição approvada e pro
mulgada por maioria absoln ta de votos, em relação ao total de sua representação 
e eleitos o governador e vice-governador, de accordo com a Constituição. 

Paragrapho unico. São nullos deplenodireito, paradar logar àsua repetição 
legal, os actos e deliberações sem a presença daquella maioria.» 

Na sessão de 29, foi lido o officio do Ministerío do Interior devolvendo o auto
grapho desse projecto, que o Senado enviara a sancção, a qual fõra negada pelos 
seguintes fundamentos: 

« Não sancciono o decreto do Congresso Nacional, que limita os poderes dos 
governadores dos Estados ainda não organizados e estabelece outras providencias 
sobre o mesmo assumpto, por consideral-o inconstitucional , visto como contem 

· disposição retroactiva, ataca o principio federatLVO e contraria a divisão dos 
poderes nacionaes. 

Quanto ao 1° ponto, vê-se que os governadores dos Estados tinham pela legis
lação vigente {art. 4° do decreto de 4 de outubro de 1890) a faculdade de fixar o dia 
da abertura das assembléas l_es-islativas que convocassem para organização dos 
mesmos Estados, e, no exercw10 dessa attribuição, alguns delles adiaram taes 
assem bléas. 

Sendo legitimo este acto, póce deixar de subsistir em todos os seus effeitos ; no 
. ~ntauto, o art. 3° do decreto do Congresso tende v nullificar o adiamento e tudo 
quanto depois delle se houver prati<:ado. 

O adiamento das assemblfas estadoaes não era considerado acto criminoso; 
pelo contrario, constituía. urna medida que os "'overnadores podiam empreo-ar no 
caso de corrveniencia publica. ~ i:. 

O referido decreto, entretanto, a eleva à categoria de crime e declara nullos 
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de pleno direito os adiamentos e os actos subsequentes, embora praticados antes da 
publicação da lei proposta. · • , 

Esta disposição esta em formal antagonismo com o art. 11 § 3° da Constituição 
Federal, que diz: 

« E' vedado aos Estados como à União prescrever leis retroactivas.» 
O art. 4° do decreto tambem encerra disposição retroactiva. Determina este 

artigo que se considere« organizado e no gozo de suas funcções autonomas o Estado 
que tiver sua Constituição approvada e promulgada por maioria absoluta de votos 
com relação ao total de sua representação, e que tiver eleito o governador e o 
vice-gov~rnador de accordo com a sua Constituição», e fulmina de nullidade 
«para dar logar a sua renO\~ação aos actos e as deliberações tomadas sem a pre
sença daquella maioria ». 

A consequencia deste preceito será a nullificação da autonomia dos Estados 
já organizados, si por ventura as declarações de que se trata tiverem sido tomadas 
por simples maioria de deputados presentes. 

Ora, não estando as assembléas legislativas que se constituíram, por força do 
citado decreto de 4 de outubro de 1890, inhibidas de deliberar por esta maioria, é 
claro que as suas resoluções assim firmadas incorrerão em nullidade, e, appli
cando-se a nova disposição a factos consummados sob outro regimen, dar-se-ha a 
retroactividade que a Constituição Federal manda evitar. 

Quanto ao segundo ponto, verificam-se motivos igualmente ponderosos. 
A Constituição Federal (art. 63) entregou aos Estados a sua organização, que 

deveria operar-se conforme as regras estatuidas pela legislação vigente, e declarou 
no art. 6° que o Governo Federal não poderia intervir nos mesmos Estados sinão 
nos casos em que fosse preciso: repellir invasão estrangeira ou de Estado em outro 
Estado, manter a fórma republicana federativa, restabelecer aordem e tranquilli
dade à requisição dos respectivos governos, e finalmente assegurar a execução d~s 
leis e sentenças federaes. Declarou mais a Lei fundamental da Republica no 
art. 2° das disposições transitorias, que, si algum Estado ate ao fim de 1892 não 
houvesse decretado a sua Constituição, <-<seria submettido, por acto do Congresso 
Nacional, á de um dos outros que mais conveniente a essa adaptação parecesse». 

Dahi resulta que ao dito Congresso não compete intervir no que toca ã orga
nização dos Estados, sinão no caso figurado pelo referido art. 2°. 

O Congresso Nacional, entretanto, sem attender a esta limitação, firmou 
novas regras para essa organização, assumindo assim faculdades constituintes que 
não lhe podem ser a ttribuidas para a especie em funcções ordinarias. 

Quanto ao terceiro ponto, :finalmente, mostra-se que, nos termos dos a~ts. 59 
e 60 da Constituição Federal, compete aos tribunaes judiciarios o conhecunento 
dos casos em que se contesta -a validade dos actos dos governos estadoaes ou se 
trata de crimes políticos. ' · 

Si, pois, governadores ha que tenham commettido actos nullos ou puniveis 
adiando as assembleas constituintes dos Estados com infracção da Constituição e 
leis federaes, o remedio e recorrer aos sobreditos tribunaes para annullar ou punir 
esses mesmos actos, nunca, porem, invadil-os por uma lei, o que imp.ortaria a 
substitnição do Poder Judiciario pelo Leghlativo, com violaçM mamfesta dos 
preceitos co11sagrados nos citados artigos. . 

Além disso, não e permissivel que o Poder Legislativo ainda annulle, po~ via 
de leis, actos da administração : confundir-se-hiam assim dous poderes, o Legisla-
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tivo e o Executivo, cujas attribuições a Constitui<;;to separou, instituindo-os har
monicos e independentes, e o Cono-resso Nacional afastar-se-bia, deste modo, da 
alta missão creadora que à sua sabedoria reseernu o nos,.;o Codigo Político. 

Capital Federal, 28 de agosto de 1891. - l\'LrnoEL DEODORO DA FONSECA. -
T. de Alencar Antripe . -

IN COMP ATIBILlDADES 

Procedeu-se na sessão de l à votação em ;3a discussão do projecto sobre 
incompatibilidades, tendo sido adoptadas anteriormente diversas emendas ; e na 
de 4, approvada a seguinte redacção :final, foi o projecto devolvido ao Senado : 

« O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 Os empregos publicos federaes são, desde a investidura respe
ctiva, incompatíveis com qualquer funcção publica no governo ou administração 
dos Estados, podendo a elles reunir-se sómente commissões temporarias de ordem 
puramente profissional, scientifica ou technica, respeitada em todo caso a pro
hibição constitucional das accumulações remuneradas. 

§ 1. 0 Perderà o emprego que occupar no governo ou a<iministração federal, 
seja elle de ordem política, administrativa ou judiciaria, o cidadão que acceitar 
emprego, funcção ou mandato legislativo no governo ou administração dos Es
tados; cabendo aos que actualmente accumularem taes empregos, funcção ou 
mandato legislativo, o direito de opção. 

§ 2. 0 O cidadão que tiver exercido o cargo de governador. presidente ou 
chefe do Poder Executivo em qualquer Estado, antes de seis mezes após o termo 
dessas funcções, não poderá ser nomeado Ministro de Estado ou membro do Su
premo Tribunal Federai. 

Art. 2. 0 Outrosim, os cidadãos investidos em funcções do governo ou 
administração federal não poderão ser nomeados para cargos judiciarios da União 
e vice-versa. 

Art. 3. 0 Rev·ogam-f;e as disposições em contrario. » 

Na sessão de 15, foi lido e enviado à commissão de Constituição um officio do 
Senado communicando não ter sido aUi acceito o substitutivo da Carnara. 

CREDITOS SUPPLE:MENTARES 

Foram na sessão de 1 submettidas á votacão as emendas do Senado ao 
projecto da Camara autorizando o Governo a ab~ir crepitos supplementares das 
verbas - Subsídios e secretarias das Camaras. 

Pro}ecto da Gamara 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1.° Ficam approvados os credites supplementares abertos pelo Go
verno, na importa..ncia de 45:524$400 para pagamento do subsidio dos Sena-
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dores, e 80:557$976 para o subsidio dos Deputados, de janeiro a fevereiro do 
exercício de 1891. 

Art. 2. 0 E o Governo autorizado a abrir crcditos supplementares na im
portancia de 1:35:500$ e 166:474$992 para as dcspezas com a publicação, re
dacção de debates e serviço stenographico no actual exercicio de 1891, assim 
como o de 15:000$ para pagamento dos ·vencimentos dos empregados da secre
taria da Camara dos Deputados no segundo semestre do mesmo exercício. 

Art. 3.° Fica igualmente o Governo autorizado a abrir os creditos sup
plementares indispensavei~ para fazer face as despezas com o subsidio d0s mem
bros do Congresso Nacional na sessão actual, de accorr.lo com o dispo~to na lª parte 
do art. 22 da Constituição Federal. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
CamaradosDeputados, 18dejulho de 1801.-Dr . .João da J.V.latta J.l:fa

chado, presidente.- Constantino Lieiz Palella, 1° secretario.- Raymundo 
Nina Ribeiro, 2° secretario . 

Emendas do Senado 

No art. 2° substitua-se a ultima parte pela seguinte : 
Assim como o de 24:9008, sendo 15:000$ para pagamento dos vencimentos 

devidos aos empregados ela secretaria ela Gamara dos Deputados, 5:900$ para 
pagamento do augmento dos vencimentos que cabem aos empregados da secre
taria do Senado, e 4:000$ 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 subsidio dos deputados e senadores da legislatura actual 

serão pagas na conformidade das leis em vigor, abrindo o Governo para esse fim 
os cred itos necessario:s, conforme o disposto nas mesmas leis. 

Senado Federal, 27 de julho de 1891.- Prudente José de Moraes Barros, 
presidente. - Gil Diniz Goula1··t, servindo de 1° secretario. - João Soares 
Nez"va, servindo de 2° secretario.- J.l!fanoel Bezer1-ct. de Albuquerque Junior, 
servindo à.e 3° secretario.__: Cassiano Candido Tavares Bastos, servindo de 
4° secretario. 

A commissão do Orçamento, em parecer lido na sessão de 31 de julho, opinara 
pela âcceitação da emenda ao. art. 2° e pela rejeição da relativa ao art. 3°. 

A Gamara votou de accordo com o parecer, pelo que foi o projecto devol
vido ao Senado . 

Na sessão de 3, foi lido e remettido à commissão de Orçamento o seguinte 

Officio 

« Senado da Republica dos Estados Unidos do Brazil - Capital Federal, 3 
de agosto de 1891. 

Communico-vos, para que seja levado ao conhecimento da Camara dos 
Srs. Deputados, que o Senado, em sessão de hoje, achando-se reunidos 37 se
nadores, approvou, por 34 votos contra dous, deixando de votar o presidente, 
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a emenda por elle offerecida à proposição desta Gamara que approva os creditos 
supplementares aberto:> pelo Governo para pagamento do su,bsídio dos Senadores 
e Dêputados, vencido em janeiro e fevereiro, do corrente exercicío, e autoriza a 
abertura de outros c1'editos. 

Saude e fraternidade. - João Ped;·o Bel fort Vieira, 1° secretario. - Ao 
Sr. l 0 secretario da Camara dos Srs: Deputados.» 

Na de 4, foi apresentado o seguinte 

Parecei· 

«A com missão <le Orçamento, a qu~m foi presente o projecto da com missão de 
Financ;as do Senado. n. 41, entende, que nü:o pt·occdem as razões apre:-entadas e 
que deve serr(\jeita<la a emenda rospcctiva.-Ser·~edello Corté'a.-.l.lforaes 
1Ja1~; ·os - vencido, porque c:)llocadti. n. questão entre o projecto da Camara e a 
emenda do ~enado, iwefü·o esta. - Rocl'l"igue:-; Alves. - Albe;·to Brwidiio. -De
metr·io Ribeiro. - li'iguei1·cdo. » 

Na de ::>, foi, pot· votação nominal, rejeitada a emenda do Senado, indo 
o projecto à commíssffo de Redacção, que no mesmo dia a apresentou. 

Sendo approvada , ele accordo com o§ 2° do art. 39 da Constituição, foi o 
projecto enviado à sancção presidencial. 

Na de 12, leu-se no expediente um officio do l\iinisterio d.o Interior, re
stituindo, sancciona<lo, o autogearho da lei decretada pelo Congresso, a qual fôra 
promulgada em data de 8. 

TRATADO DAS :MISSÕES 

Na sessão de :3, o Sr. Bernardino de Campos requereu que a Gamara se 
constituísse em com missão geral secreta para ouvir o Sr. Quintino Bocayuva, 
negociador desse tratado, assignando o requerimento toda a commissão especial 
incumbida de estuda1-o. 

Depois ele orarem os Srs. Leopoldo ·de Bulhões, Badaró, Serzedello, Aristides 
Lobo, Felisbello Freü·e, Fràes da Cruz, Alcindo Guanabara, e de novo o Sr. 
Berna1·dino de Campos, foi ápprovado o requerimento. • 

A sessão na forma acima indicada, e:ffectuou-se no dia 6. 
A requerimento do Sr. Aristide:-> Lo~')O, na sessão de 7, a Gamara resolveu 

concluir neste dia a reunião em commissão geral, . para o mesmo fim da 
anterior. 

O mesmo Sr. deputado referiu-se às noticias inex.actas publicada~ na im ... 
prensa a respeito do g_ ue occorrera no recinto da Gamara no dia 6, pedindo à Mesa 
que providenciasse no sentido de evitar-se semelhante inconveniente. 

Pela Mesa foram dadas as explicações e informações necessarias. 
Em virtude de um requerimento apresentado pelo mesmo Sr . Aristides 

Lobo, e approvado na sessão de 8, reuniu-se a Gamara no dia 10 em sessão secreta, 
na qual foi .ipresentado e discutido o parecer da commissão especial, negando 
approvação ao tratado de 25 de janeiro de 1890, tendo-o assignado vencido o 
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Sr. Nilo Peçanha. O Sr. Justiniano Serpa requereu que fosse publicado o re
sultado da deliberação da Gamara; e por elle verificou-se terem votado pelo 
parecer 142 Srs. deputados e contra 5. 

O Sr. Serzedello enviou ~L mesa a seguinte emenda, que foi approvada : 

« De-se ao ultimo considerando do parecer da commissão sobre o tratado de 
Montevidéo a seguinte redacção : - « Considerando finalmente que ambas as 
Nações teem o recurso do arbitramento,, consignado mesmo como regra na Con
stituição da Republica Brazileira, para resolver as questões internacionaes. » 

ACTOS RELATIVOS AO EX-DlPERADOR 

Na sessão de 4, entrou em discussão o seguinte projecto : 

« O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 E' fixada em 120:000$ annuaes a pensão a que tem direito 
D. Pedro de Alcantara, ex-imperador do Brazil, a contar de 15 de novembro 
de 1889. 

Art. 2. º O pagamento desta pensão se farà por meio de prestações mensaes, 
pagando-se de urna só vez todas as prestações vencidas, ate à data da publicação 
desta lei. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R. - .r1mphilophio Botetho Frt·eire de Carl)alho.- Paula Guimarães. 

- Santos Per·eira.- Almeida Nogueira.- Casimiro .Jimior.- Matta 
Bacellar. - Pacifico Mascarenhas. - Ma noel Fulgencio. - Costa J.1f achado. 
- Antc'to de Faria.- Marciano de Magalhães.- Serzedello Corrêa.-Fràes 
da C1·uz.- Erico Coelho.- .Jesiâno de Albuquerque.-Nogueir-ct Paranaguà. 
- Epitacio Pessoa. - Sá And;·ade. - Custodio de M ello. - Theophilo dos 
Santos.- Arthur Rios.- Cardoso de J.vfetlo.- Nelson de Vasconcellos 
Almeida.- R. Nina Ribeiro.- Cesar Zama.- Leandro Maciel.- Severino 
Vieira.- Angelo Pinheiro.- Riibião hmior-.- Francisco Gtice1·io.- Pires 
Ferreira.-J. J. Seab1'a.-A. Cavalcanti.-J. Pontes de Miranda.
Jacques Ourique.- Dr . .João Thomaz Ccirvalhal.- Moniz Frefre.- Ignacio 
Tosta.- Fonseca e.Silva.» 

A commis1ão de Orçamento dera o seguinte parecer: 

«A Constituição da Republica-art. 7° das Disposições Transitorias, concedeu 
a D. Pedro de Alcantara, ex.-imperador do Brazil, uma pensão, que, a contar de 
15 de novembro de 1889, garanta-lhe subsistencia decente por todo o tempo de 
sua vida, deixando ao Congresso ordinario o encargo de fixar o quantum dessa 
pensão. 

O projecto n. 12 propõe que seja :fixada em 120:000$ annuaes. 
E a commissão de Orçamento considerando: 
que apropria dignidade da Nação exige que aquelle que foi seu primeiro re

presentante durante quasi meio seculo conserve sempre perante o mundo uma 
posição que não faça contraste com essa tão alta, que por tantos annos occupou; 

que D. Pedro de Alcantara deu sempre provas de grande honestidade ; 
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que, vivendo sempre vida simples e modesta, despendia grande parte de sua 
lista civil eni serviços de caridade e de patriotismo, ~ de parecet': 

que o proj0cto seja adoptado, offereccndo a seguinte emenda additiva ao 
art. 2°, para ser tomada em consideração em tempo opportuno: 

Accrescente-:>1-; ao art. 2°: 
«O Presidente da Republica e autorizado, na deficíencüt da receita, a fazer as 

operações de credito necessarias para o dito· pagamento.» 
Sala. das commissoes, 29 de julho de 189 l .- Rodrigues Alves -- ]lforaes 

Banas, relator.- Serzedello Corrêa.- .João Pinheiro. - F. P. Mayrínk . 
....... Rosa e Sifoa.- A.lúerto Brarulilo. » 

Impugnado nessa sessão pelos Sl'S. Aristides Maia e Bevilaqua, foi o pro· 
jecto defendido pelos Srs. Garcia Pires e Francisco Glicerio, e na de 5 pelas Srs. 
?lforaes Barros e Caetano de Albuquerque, tendo na sessão de 8 justificado seu 
voto favoravel o Sr. Bal'bosa Lima. 

Foram·lhe oíferecidas diversas emendas, e, em resultado da votação, :ficou 
redigido do seguinte modo, na sessão de 1:3, em quf'.l foi enYiado ao Senado: 

« O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. º E fh:ada em 120: 000$ annuaes a pensão a que. tem direito D. Pedro 

de Alcantara, ex-imperador do Brazil, a contar de 15 de nmrembro de 1889. 
Art. 2. 0 O pagamento desta pensão se fara por meio de prestações mensaes, 

pagando-se de uma só vez todas as prestações vencidas, ate á data da publicação 
desta lei. 

Art. 3. 0 O Presidente da RepubUca e autorizado, na deficien.cia da receita, 
a fazer as operações de credito n~cessarias para o dito pagament~ . 

.Art. 4. 0 Revogam~se as disposições em contrario.» 
Ern seu discurso do dia 5, o Sr. Caetano de Albuquerque annunciou que 

apresentaria um projecto revogando o banimento do ex-lmperador. 
Na sessão de 7, foi lido e submettido a apoiamento o seguinte projecto: 

«O Congresso Nacional, considerando terem cessado os motivos de ordem 
publica, que determinaram, como medida de occasião, o banimento do ex~imperador 
do Brazil, decreta : 

Art. l. 0 E' restituido a D. Pedro de Alcantara, ex-imperador do Bra.zil, o 
gozo de todos os direitos ele cidadão brazileiro, de conformidade com as disposições 
da Constituição de 24 de fevereiro do corrente anno ; podendo elle regressar ao 
Brazil quando lhe aprouver. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 5 de agosto de 1881.- Caetano de Albuquer·que.

Amphilophio . » 

O Sr. Serzedello, entendendo que deante da importancia política do projecto, 
era preciso que se definissem as posições - restauradores e monarch.istas de um 
lado e republicanos de outro-, requereu votação nominal para o apoiamento; o. 
que sendo concedido, não foi a materia considerada objecto de deliberação, por 
106 votos contra 10. 

Explicaram verbalmente seus votos os Srs. Amplúlophio, Zama, Serzedello, 
Marcoliuo Moura, ~farciano do Magalhães, Amorim Garcia, João de Siqueira e 
Sampaio Ferraz. 
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CONVENIO ADUANEIRO 

Nasessão de 5, o Sr. Antão de Faria requereu copia do a.ccordo celebrado 
em 31 de janeiro de 1891 entre os Estados Unidos da Ameríca do Norte e o Brazil, 
do qual resultara o decreto ,11. 1~338 ele 5 de fevereiro do mesmo anno, cuja 
annullação julgava conveniente. 

QUESTÕES PIXAXCEIR,\.S 

O Sr. Garcia Pires na sessão de:::> justificou o seguinte projecto: 

«O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 A conversibilidade <la moc<la a que se refere o § 2° do nrt. l 0 <lo 
decreto de 8 de março de 1 SUO n. 253 serú obrigatoria. logo que o camhio esteja 
a27. 

Art. 2.0 A execuçuo do disposto no artigo peeccdente começal'ú a Yigorar um 
anno depois da promulgação da presente lei. 

Art. :3. 0 O governo fica autorizado a procederú reforma do systema finan~ 
ceiro nas relações do Estado com os bancos emissores. » 

Na sessão d-e 13, o Sr. Serzedello fundamentou e mandou a mesa um reque
rimento pedindo côpfo. authentica do contracto feito entre o Thesouro e o Banco 
da Republic::i. para. o resgate do papel-moeda do Estado. 

Na. de 20, o Sr. Demetrio Ribeiro fundamentou o seguinte requerimento: 
De accordo com o disposto no regimento da Camara dos Deputados e com 

o preceito constitucional, requeiro que seja nomeada uma comrnissão especial. 
de cinco membros para indicar o que julgar _necessario sobre os seguintes 
~~~= . 

1 º), àcerca do recente resgate do papel-moeda; 
2°), a respeito da opportunidade e conveniencia de uma revisão dos contractos 

existentes com os bancos de emissão no scntíclo de: 
a) unificar o padrão da moeda :fiduciaria da qual o Estado assumiria ou n.ão.a 

garantia; 
b) limitar as emissões desde jit a quantia em circulação; 
e) valorisar o papel-moeda, jà pela restricção do maximo da emissão, jci. pelo 

restabelecimento dos depositos em ouro garantidores das emissões bancarias, jà. 
pela reducção gradual, mas perseverante e ininterruptivel da circulação fiduciaria 
garantida ou não pelo Thesouro ; 

3°), àcerca da applicabiliclade immediata. ao resgate do papel-moeda dos juros 
destinados, ex-vi do decreto de 17 de janeiro de 1890, a constituir fundo garanti~ 
dor dos aúxilfos à lavoura, assegurados no mesmo decreto ; 

, 4°), finalmente, à.cerca da alienação das a polices de 1889, recolhidas com os 
depositos dos bancos, para o fim de reconstituir os mesmos depositos, bem como 
a respeito do que directa ou indirectamente interessar á ruateria deste reque
rimento. » 

. Entrando cm discussão este requerimento na sessão de 21, o Sr. Casimiro 
Sun1or offereceu uma emenda additiva, e depois de varias considerações adduzi ... 
das pelo Sr. Oiticica, füi approvado, em virtude do que o Sr. presidente nomeou 

CAmRA 3 . . VoL. II 
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para essa commissão especial os Srs. Demetl'io Ribeiro, figueiredo, Mayrink, 
Leopoldo de Bulhões e Serzedello. • 

Nas sessões de 25, 26 e 28 os Srs. Mayrink e Figueiredo trataram de questões 
relativas ao Banco da Republica, tornando a palavra para uma explicação o Sr. 
Vinhaes. 

O Sr. Aristides LolJO na sessão de 28, depois deste debate, justificou uma indi
caçuo para que a commissão especial nomeada na de 21 incluis~e no seu t['a]Jalho 
o estudo que lhe fosse sugg-crido pelos discursos pronunciados na Cam?.ra nos dias 
25, 26 e 28, a respeito de baixa do cambio, papel bancario e situação dos bancos 
emissores. 

Foi approvada esta indicação, depois de ot·arem os St·s. Serzedello, Oiticica o 
Lauro Muller. Em segtlida o St-. Aristides Lobo justificou a seguinte moção : 

«A Ca.mara dos Deputados tendo ouYido as i·evelações produzidas no debate 
travado sobre finanças, antes de passai· ii ordem do dia, confia que o poder execu
tivo tomarâ providencias para garantia e estabilidade do credito.~> 

Depois de diversas considerações feitas pelos Srs. Serzedello, Lauro .Muller, 
'Vinhaes e Correia Rabello, foi a moção retirada pelo seu autor. 

LOCAL DAS SESSÕES 

Foi approvado na sessão de 7 o parecer ela commis8ão de Policia sobre a se
guinte indicaçiio, offerecida no mez anterior: 

« Indicamos que a Mesa fique autoriza.da a contractar uma cnsa em que possa 
funccionar esta Camara, ate que seja preparada ou constru]da outra em que defi
nitivatnente seja installado o Congresso Nacional.- S. R. - ~frtliur Rios.-Bm·
bosa Lima. -Gonçalo de Lagos. -Augusto de Freita.<; . - Ca1·doso de J.lfello. 
- Pa'ltla Guimarães. - F. Sod;·e. - Sa'lúos Pereira. - Beze?·ril. - J. Be
vilaqua. -Matla Bacellar. - F'·oes da Cruz.- Oliveira Pinto. - Vfrgilio 
Pessoa. - Fonseca e S ilva. - Pedro Velho. - Felisbello F rei1·e . -Ivo do 
Prado. -Serzedello Corrêa. -Schmiàt. -Athayde Jimio1•. » 

O parecer era concebido nos seguintes termos: 
«A' commissão de Policia foi enviada a indicação do Sr. Arthm· Rios e outros 

senhores deputados, autorizando a Mesa a contractar Uilla casa em que possa func
cionar esta Camara até que seja preparada ou construida outra em que definitiva
mente seja installado o Congresso Nacional. 

Considerando que é de urgente necessidade providenciar no sentido de fazer 
funccionar a Camara em outro local que não aquelle em que se acha, e que reune 
numerosos inconvenientes, não sendo o de menor importancia a sua collocação 
longe do centro, difficul.tando assim que os trabalhos legislativos tenham a maior 
publicidade ; 

Considerando que actualmente nesta Capital e impossivel encontrar edificio 
particular nas condições exigidas para os trabalhos da Camara.; 

Considerando que o proprio nacional, em que sempre funccionou a mesma Ga
mara, feitos alguns reparos e modificações, prestar-se-ha perfeitamente ao 
ali udido fim: 
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E' a commissão de parecer e requer que se requisite do governo a expedição 
urgente de ordens, no sentido de ser desoccrpado aquelle proprio nacfonal e serem 
nelle feitos os reparos necessarios, para que esta Camara possa em breve, e nesta 
mesma sessão, continuar alli os seus trabú.lhos. 

Sala das commissões, 7 de agosto de 1891. - Matta Machado. - Nina Ri
befro. - J. Retumba. - Noguefra Paranaguá, vencido. » 

Na de 11, o Sr. Arthur Rios perguntou si a Mesa ja tinha recebido alguma 
communicação official do governo a respeito àa execução da medida votada no pa
recer. 

O Sr. Presidente respondeu que nenhuma informação official tivera até então; 
mas que fôra particularmente informado pelo Sr. Ministro do Interior de que 
mandara examinar o pt'edio da antiga Gamara afim de para alli effectuar-se a. 
mudança. 

Voltou o Sr. Arthur Rios ao assumpto na sessão de 12, entendendo que a Mesa 
não se devia limitar a indicar ao Governo aquelle edificio, mas promover as obras 
necessarias para nelle funccionar a Camara. 

O Sr. Presidente deu diversas informações explicando os motivos do procedi
mento da Mesa. 

Na sessão de 21, o mesmo Sr·. deputado tornou a materia e mandou à mesa um 
requerimento pedindo as seguintes informações: 

« Quanto se tem despendido nas obras para adaptação do palacio de S. Chris
tovã.o para funccionar o Congresso e Gamara dos Deputados ? Quanto resta a des
pender para a conclusão das mesmas obras, segundo o orçamento do respectivo 
engenheiro ~ » 

DIPLO:YIA DE DEPUTADO 

O Sr. Severino Vieira, na sessão de 12, enviou à mesa o diploma do Dr. 
Aristides Galvão de Queiroz, eleito pelo Estado da Bahia em 5 de junho, e justi
ficou o seguinte requerimento : 

« Considerando que o principio consagrado no final do ar t. 28 da Constituição 
Federal e uma norma prescripta ao Poder Legislativo e a cuja observancia està 
o mesmo poder adstricto sómente quando tiver de constituir direito sobre ma teria 
eleitoral; 

Considerando, pois, que esse preceito em sua indefinida generalidade não é 
passivel de execução sinão pelo Poder Legislativo, definindo -o e desenvolvendo-o 
na regulamentação da materia que elle abrange ; 

Consíder)ndo que o mesmo principio destinado na Constituição Federal a 
orientar e limitar a acção do Poder Legislativo, tão sómente, não póde influir na 
execução de leis ordinarias vigentes, sinão por via de lei vasada nos moldes que 
elle prescreve ; e assim: 

Considerando que esse preceito constitucional, nem mesmo implicitamente, 
collide com a lei que regula a ma teria eleitoral para os casos de reconstituiÇão do 
Poder Legislativo ; 

Considerando que a reconstituição do corpo legislativo e uma funcção 
politica necessaria e de constante e ininterrompida actualidade de todas as nações; 

· que o teem como orgão de sua soberania; 
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. Considerando que não hn. disposição na Constituição que expressa ou impli
citamente tenha suspenso essa funcção política ú nação hrazileira, e ao envcz disso; 

Considerando que o § 2° do citado n.i·t. 2S da Gonstituiç-..ão deixa evidcnt8 a 
vigencia de uma lei ou acto com esse caracter regulameub.ndo essa func\ãO no 
paiz, e que essa lei ou acto não t: outro sinfro o decreto n. 511 de 23 de junho 
de 1890; 

Considerando que :is deliberaçues da Camara dos Srs. Deputados de que 
porventura se pretenda deduzir a re•ogação. em seu entender, do decreto n. 511 
não versaram sobre proposiçucs em que tivesse sido claramente posta essa questão ; 

Considemndo que a votação de um simples parecer, qualquer que elle seja, 
não püde ser meio de dcchl.ral'-sc rc.-ogada. um:J. lci : . 

Req_ueiro que a Gamara dos Srs. Deputados, rcconhecondo em vigol' o 
decreto n. 51 l de 23 de junho de 1890, salvo as disposiç~õcs QllG foram c:;:prcssa
mente revogadas, tome conhecimento, Jlelos meios competentes, do diploma. 
expeilitlo ao cidadão eng·enheiro Aristides Gal r:W de Queiroz, eleito em 5 <lc jnnho 
do corrente anno para representar nesta Gamara o Estado da Bahia. » 

Depois de um:• questüo de ordem cm q uc tomaram parte os Srs. Antonio 
Azen~do, .Tos~ Ma.ria.nno, Belfort Vieira e Se-vcrino Vieira, entrou na. sessão de 13 
em discussrio este requerimento, sobrG o qual rnanifestai·am-se os Srs. Jose 
Marianno e Belfort Vieira, sendo rejeitado por votação nominal . 

Usaram da palavra, dando explicações, os Srs. Henr ique de Carvalho, 
Barbosa Lima e Ser"<~rino Vieira. 

BEt;"J.B!lN CONSTAK1' 

. Na sessão ~e 13, foi approvada a i'edacçll'.o do seguinte projecto, remcttido ao 
Senado: 

« O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. ° Fica. o Presidente da Republica autorizado a despender, desde j<:t, a 
quantia necessaria para, do acco-rdo com o art. 8° das disposições transitarias da 
Constituição Federal, adquirir para o Esta.do a casii. em que falleceu o Dr. Benjamin 
Constant Botelho de :Magalhães. 

Art. 2. 0 A familia do grande patriota serei., desde logo, indemnizada. das 
de.speza.s JJi.lr ella feitas com a locaçào dessa casa, desde 24 de fevereiro ultimo até 
ao dia em que for satisfeito o disposto no citado art. 8°. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contriirfo. ';, 

CASA~IENTO CIVIL 

ComeÇõU na sessão de 13 a discüssão do seguinte projecto, que foi sustentado 
pelo Sr. Barbosa Lima: 

« O Congresso Nacional declara : 

Artigo unico. E' contraria ao disvosto no ar!:. 72, § 4°, da óonstitu1Çrrd . 
Federal, e, portanto, nulla, na conformidade do art. 63 da mesma Constituição, a 
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segunda parte do art. 21 da Constituição do Estado de Santa Catharina, tornando 
obrigatoria a pl'ececlencia da ceremonia civil para validade do casamento. 

Sala <las sessões, 1G de julho de 1891.- Demetrio Ribeiro.- Gonçalves 
Ramos.-Barbosa Lima.-Annibal Falcão.-Alcindo Guanabara.
Amphilophio.- Nelson de Vasconcellos. - Bezerril.-Moniz Frefre.- C, 
Paletta.- Casiíí1ir•o .hcnior.- Feí'í'eira Pires.- Edua1·do Gonçalves.» 

A commissão de Constituição dera a respeito o seguinte parecer: 

«A commissão de Constituição, Legislação e Justiça, a quem foi presente o pro
jecto de lei n. 29, da Gamara dos Srs. Deputados, declarando nulla por inconsti
tucional a 2ª parte do art. 21 da Constituição do Estado de Santa. Catharina, após 
exame detido, vem emittir seu parecer : 

O ptojecto füncla-sc em que a Constituição do Estado de Santa Catharina na 
disposição referida. viola. o art. 72, § 4°, da Constituição Federal, que diz : 
« A Republica só reconhece o casamento civil, cuja celebração serà . gratuita», 
e infringe, ainda, o art. 63 da mesma Constituição que estabelece as restricções 
a que deve subordinar-se a autonomia dos Estados, nas respectivas organizações. 

A' commissão parece que não està em jogo a disposição constitucional do 
citado art. 72, § 4'-' e que, na especie, o que se apprehende e uma usurpação, 
por parte do Congresso Constituinte do Estado de Santa Catharina. De feito, 
dada a separação da Igreja e do Estado, e sendo o casamento considerado como 
um contracto, ao qual se vinculam on delle se derivam todas as relações jurídicas 
que regulam a familia, não tinha a Constituição Federal que cogitar do casamento 
religioso. 

Ella reconhece, portanto, só o casamento civil, mas nada dispoz e nem era 
c1irial fazel-o, sobre a organização dessa instituição. . 

As condições de capacidade dos contrahentes, as formalidades do casamento, as 
provas de sua authenticidacle, em summa, o conjuncto das regras que devem 
constituir a organização da. instituição, deixou .. o a lei fundamental ao legislador 
ordinario. 

A precedencia, a. que se allude, é assim uma questão que pertence à lei ordi
naria, a qual a estabelecerã ou não, tendo sómente por limite as conveniencias 
publicas. 
- Como contracto e base das relações juridicas da familia, o casamento civil é 
i.lma instituição de dfreito civil e nesse caracter só o Poder Legislativo Nacional 
tem competencia para legislar sobre ella, ex-vi do art. 34 n. q3 da .Constituição 
Federal. 

Sendo assim, ê visto '{Ue a Constituição do Estado de Santa. Catharina 
usurpou uma attribuição de que carece e que só pertence ao Congresso Federal. 

Tufas, verificada essa usurpação, qual o correctivo a applicar·se para a fazer 
cessar? Revogar o Congresso, como pretende o projecto, a lei constitucional do 
Estado de Santa Catharina ~ · 

Seria uma meciida perigosíssima e attentatoria da soberania dos Estados, que 
ficariam ameaçados da intervenção do Congresso Federal em ma teria legislativa, 
pelo fundamento ou a pretexto de inconstitucionalidade das leis locaes .. 

Nenhum artigo da Constituição Federal justifica essa competencia, que é 
antagonica à coexistencia das duas sober~nias ~ féderal e estadoal. 

O que se verifica no.facto increpado é um conflicto .de .competeneias entre·a .. 
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União e o Estado de Santa Catharina, e para resol vel-o a Constituição Fed~ral 
offerece uma solução racional e garantidora da verdade do systema federativo, 
estatue a competenciá do poder judiciario federal - Art. 59, n. 1 C. 

Em vista das ponderações que ficam expendidas, a commií"sã:o ~de parecer que 
o projecto não deve ser approvado. 

Sala das sessões, 31 de julho de 1891.- Gonçalves Chaves, relator.
Glicerio. - Filguefras. - Leopoldo de Bitlhões. - Chagas Lobato. - Am
pllilophio - Vencido, não só na parte em que o parecer nega ao Poder Legislativo 
Federal competencia para revogar a lei inconstitucional do Congresso do Estado 
de Santa Oatharina, ex-vi do art. ;j5 n. l da Constituição Federal, como ainda 
porque só considera inconstitucional aquella lei, porque é infringente da dispo
sição do art. 34, . n. 23, da referida Constituição, que attribue ao Congresso Fe
deral competencia privativa para legislar sobre direito civil.- F1·ança Car
valho, deaccordo.- Aristides Lobo, de acco1·do, salvo a restricção. » 

Continuou a discussão nas sessões de 15, 19 e 20, orando em favor i:lo projecto 
os Srs. Amphilophio, Moniz Freire e Annibal Falcão, e contra, os Srs. Gonçalves 
Chaves, Badaró, Aristides Maia e Ado1pho Gordo. 

FALLECIMENTO DE DEPUTADO 

Na sessão de 17, o Sr. Cassiano do Nascimento, depois de participar que fal
lecera no dia anterior, no Rio Grande do Sul, o deputado por esse Estado, 
Dr. Ernesto Alves de Oliveira, requereu que se levantasse a sessão; e o Sr. De
metrio Ribeiro, que se inserisse na acta um voto de profundo pezar por esse triste 
acontecimento, dando-se sciencia desta deliberacão á viuva. do illustre fallecido. 

Foram approvadas ambas as indicações. · 

ELEIÇÃO DA ?.IESA 

Na sessão de 18 foram eleitos os Srs.: 
Matta Machado, presidente. 
João Lopes, 1° vice-presidente . 
. Joaquim Pernambuco, 2" vice-presidi:.nte. 
Constantino Paletta, 1° secretario. 
Nina Ribeiro, 2° secretario. 
Retumba, 3° secretario. 
Rodrigues Ferna.ndes, 4° secretario. 

DENUNCIA DE DgPUJ'.ADOS 

~a sessão ele 20 entrou em discussão o seguinte 

Parece1· 

A comr.:ii&são de Constituição, Legislação e Justiça, tendo examinado e dis
cutidô uin~ petição, em. que Jsaie Boris e Achilles Boris, cidadãos francezes, resi
$.nte$ . ng ~~~~4~. 4~ P@~rài r~quer~m 4 Oamaf~ po~ pe~~ta,qo~ ~ Fc(3µÇ,CJ.~ P§ que 
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trata o art. 20 da Constituição da Republica, para processarem o deputado Mar
tinho Rodrigues de Sou~a por crime do art. 315 do codigo penal, no qual os peti
cionarios o julgam incurso, em virtude dos seguintes trechos de um escripto pu
blicado no periodico O N01·te, assignado por Martinho Rodrigues : 

4: ••• os judeus Boris acercaram-se do presidente, a quem se gabam ter 
compr·ado, para decidir favoravelmente alguns dos seus pleitos administra
tivos. > 

« Pelo menos o poDO diz que, no dia do embarque do Avila, um escaler 
escoltado por gente dos judeus, conduzia um certo cofre de madeira, contendo 
algumas dezenas ele contos de 1~eis » ; 

e considerando que, sob o titulo - Dos crimes contra a honra e a boa 
fama- , o novo codigo penal comprehende os de calnmnia e injuria, definindo a 
calumnia, no art. 315, a fa.lsa imputaç;Io feita a alguem de facto que' a lei q'tlali
fica crime, e definindo injuria, no art. 317: 

a) a imputação de vicios ou defeitos, com ou sem factos especificados, que 
possam ex.pôr a pessoa ao odio ou desprezo publico; 

b) a imputação de factos offensivos da reputaGão, do decoro e da honra; 
e) a palavra, o gesto ou signal reputado insultante na opinião publica; 
Considerando que o crime do art. :315, quando commettido por meio de publi-

cação de pamphleto, pasquim, etc., ou qualquer manuscripto, impresso, etc., 
distribuído por mais de 15 pessoas, e contra particular ou funccionario publico, 
sem ser em razão de officio, e passível da pena de quatro mezes a um anno de 
prisão cellular e multa de 4008 a 800$ (art. 316 § 1° ), ao passo que o do 
art:317, commettido por algum daquelles meios do art. 316. contra particular 
ou funccionario publico s0m ser em razão de officio, é passível apenas de dous a 
seis mezes de prisão cellular e multa de 300$ a 600$000; 

Considerando que, admittida, por hypothese, a responsabilidade do deputado 
Martinho Rodrigues de Souza como autor do alludido escripto publicado no perio
dico O Norte~ e assignado por Martinho Rodrigues, não teria elle incorrido no 
art. 315, mas no att. 317 (b ), isto é, não teria elle commettido um crime de ca
lumnia, e sim um crime de injuria, porque, quanto ao primeiro trecho transcri
pto, não foi feita aos judeus Boris a imputa\iío de facto q.ue a lei qualifica crime, 
dizendo-se, como nelJe se diz, que «os judeus Boris gabam-se de ter comprado· o 
presidente A vila para decidir favoravelmente alguns de seus pleitos administra:
tivos » , e não que «os judeus Boris ltaviam suboi·nado o presidente A.vila 
para decidir favoravelmente alguns dos seus pleitos administrativos », como tra
duziram os peticionarios em seu requerimento de queixa, despachado pelo juiz de 
direito interino da l2· vara crime da Fortaleza, e, quanto ao segundo trecho, não 
só o autor do escripto não affirma por si que, ·--<< no dia du embarque de Avila, um 
escaler escoltado por gente dos judeus conduzia um certo cofre de madeira con
tendo algumas dezenas de contos de r eis <P e sim que « o povo » · era que isso 
dizia, mas tambem desse trecho não constam as palavras « pqra o dito ex-presi
dente ,>, que os peticionarios, em seu requerimento de queixa, accrescentaram, 
dando a entender que faziam parte integrante do mesmo trecho para fazere~ crer 
que se tratava de imputação a elles feita, do crime de peita ao ex-presidente 
A.vila; 

Qonsiderando, pois, que o crime commettido no primeiro trecho transcripto é 
4!3 inj1:1ria. ~ não d~ çai~m~t~ e, qua!l~Q a:9 S\3guqdq ~rec~o, n~ 4y~qt!le~ lll.ªl~ 
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fai;oraval ã p1'ctensão dos pcticionarios, si alguma injuria ou calumnía foi nr.11e 
irrogada aospBtiCionarios, C tão equivoca, que SÓ pOl' (lXplicações em juizo, reque
ridas pelos peticionarios, antes de intentarem sua queixa, poderia desapparccer tal 
equivoco e ser ou não contkma.da ( art. 321 do codigo penal ) ; 

Oomide1'::mdo, por conseguínte, que a Camara não de\•e dar licençn para se 
processar criminalmente um de seus membros pelo cl'ime do art. 315 do codigo 
penal, quando do documento instructivo do pedido de licença se evidenciar que se 
trata de crime differente ; 

Considerando rrne o unico documento ínstracti YO da petição de Jiconça e uma 
folha de gazeta, em que se vê um escripto publicado sob o titulo - Eu e o 
Sr. João Cordeiro - assignado DOl' i\fartinho Rodrígnes r~ não por 1\fartinbo 
Rodrígues do Souza, no qual estão assignalados os dous trechos transcriptos neste 
parecer; 

Oonsitlcl·ando que, comquanto o novo codigo peml decb.rc, no art. 2:?, solida· 
riamente responsaveis nos crirne'1 de abuso de liberdade de communicação do pen
samento, o dono da typognphia, fühographia ou jornal, o editor e o autor, 
de modo que ao offendido é permittido queixar-se de qualquer dellcs, quando 
calumniado ou injuriado em escripto impr<lsso ou lithographado, todavia não 
hasta quo constem da gazeta o nome do dono da mesma gazeta uu da typogra
phia em que 13lla se í:nprime, o nome do editor eh gazeta ou do escrípto calu
mníoso ou injurioso nella publicado, e o nome do autor do mesmo cscripto, para 
que o oITen<lido, escolhendo quah1 uer· detles, intente sua queixa perante a auto
ridade compete::ite ; 

Considerando, com effoito, que, para intentar sua queix.a contra o dôno 
da typographia ou gazeta nelln. impressa, é necessario que o offendido a in
strua com certidão da declaração de que trata o art. 383 do codigo penal, para 
iutental-a contra o editor, ênecessario que a instrua com documento legalisado 
que prove a sua responsabilidade <l qualidade para sel-o, e para iutental-o 
eontL·a o autor, e necessario que a inskua com o respectivo autographo, em que 
o autor se tenha obrigado como tal, ou com documento probatorio de sua respon
~a.bilidade como autor do escripto, com a sua assignatura reconhecida por ta.
bellião publico; 

Considerando, porém, que os peticionarias não instt·uiram sua peti<:.ão de 
queh:a, nem sua patiçilo de licença, com docume:J.to p1•obatorío e legalisado, de 
que o deputado Mat>tinho Rodrigues de Souza se obt'igara como autot• do escri~ 
pto publicado no periodioo O N o'!'te e assignado por Martinho Hodrig Ltas, do 
que cnusta.m os menciouados trechos, considerados por elles como calu .. 
mniosos; 

E' de parecer, pol' uma e outra ordem de razões1 que seja~lhes negada pel~ 
Oamara a requerida liceuca. 

Sala rlas eommissões, 5 de julho de 1891.-Leovigildo Filgueiras, relator. 
- Leopoldo de Bulhões.~A.1~istídes Lobo.- Chagas Lobato.- Francisco 
Gü'cerio, vencido. - Gonçalves Cha·ves. - Angelo Pinheiro. ;i 

Impugnaram o parecer os Srs. Bezerril e Barbosa Lima, e o defende-µ o 
Sr. Leovigildo Filgueiras. 
.. . Na s~ssão ~e 21, o Sr. Martinho Rodrigues pediu que se consignasse na 
~cta que ii11:-0 estivera presente d discussão âo paj:ecer no dia nnteriorl 
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Na de 22, depois de orarem os Srs. Justiniano de Serpa e Amphilophio, 
sustentando a co1'1clusão do parecer, foi elle approvado. 

O Sr. Bevilaqua, na de 27, foz algumas considerações a respeito. 
Foi rc:ncttido a commissão de Constituição, na sessão de 27, um officio 

do promotor publico da comarca de Petropolis, pedindo licença para denunciar 
p Sr. deputado J os8 A ugu~to Yinhacs, por crimes inafiançaveis. 

ronp.s DE :ã!AR 

Na sessão de 20, a commissão ele l\farinha e guerra apresentou seu parecer 
sobre a proposta do poder executh-o fixando a força nnxal para o exc1·cicio 
de 189.2, concluindo i)or um projecto coacohido nos seguintes termos: 

« O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 A força naval para o exercício de 1892 constarú: 
1. 0 Dos officiaes da armada e classes annexas que for preciso embarcar nos 

navios de guerra e transportes da União, conforme suas lotn.çües, e <los estatlos
maiores das esquadras e divisões navaes ; 

2. ºDe 4. 012 praças do Corpo de Marinheiros Nacionacs ; 
3. ºDe 990 praças do Batalhão Naval; 
4. 0 De 300 foguistas, nacionaes ou cstrangcii·os, conti·a.ctn.do~ por tempo 

indeterminado; 
5. 0 De ~LODO aprendizes marinheiros; 
6. 0 Em tempo de guerra, do pessoal que for preciso para attencler ao 

serviço. 
Art. 2. 0 O Poder fü:ec:utivo fica autorizado a : 
1. ºEngajar para o serviço da armada nacional, durante a paz ou a guerra, 

o pessoal necessario para preencher os claros que houver na força naval, si para 
isto não forem sufficientes as escolas de aprendizes marinheiros ; 

2. 0 Abonar mensalmente aos que se engajarem, depois de promulgada apre-.. 
sente lei, para marinheiros ou fuzileiros navaes, mais um quarto do soldo que 
ora percebem estas classes ; ·devendo o engajamento ser, pelo menos, por oito 
annos, dos quaes, em tempo de paz, seis no serviço nctivo e dous na reserva~ 
e em tempo de guerra, pelo menos emquanto esta durar ; 

3. 0 Restabelecer o decreto n. 411 A, de 5 de junho de 1845, e mandar
se1'vir mais tres annos, além do tempo nelle estipulado, sendo, porém, estes tres 
annos Il!l reserva, os aprendizes marinheiros que entrarem para o serv_iço após 
a promulgação da presente lei ; 

4. 0 Organizar um regulamento para a reserva ; 
5. ° Crear uma escola de aprendizes marinheiros em cada um dos seguintes 

Estados : Amazonas, Parahyba, Alagôas, Sergipe, Espirito . 8anto, S. Paulo, 
Param\. e Rio Grande do Sul, e reorganizar as existentes, devendo o c1•edito para 
as despezas a fazer-se com e_ste serviço ser dividido por tres exercicios ; 

6 ° Mandar pagar pela apresentação de cada menor para aprendiz marinheiro, 
depois de julgado apto, à autoridade que o apresentar, 20$, a titulo de emolu
mento·: -e aos paes 011 tutor 80$~ a tituló de gratificação ; 
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7 . 0 Alterar, em observancia do art. 85 da Constituição Federal, os quadros 
dos medicos, officiaes de fazenda e machinistas da armada nacional ; quadros que 
ficarão constituídos pela seguinte fórrna: 

a) O primeiro com um inspector de saude, com a patente de contra-almi
rante ; dous medicos de 1 ªclasse, com a patente de capitão de mar e guerra; 
seis medicos de 2ª clas.':ie, com a patente de capitão ele fragata ; nove medicos de 
3ª classe, com a patente de capitão-tenente, e 48 rnedicos de 4ª classe, com a 
patente de 1° tenente; 

b) O segundo com um commissario geral, com a patente de capitão de mar e 
guerra ; dous commissarios de 1 ª classe, com a patente de capitão de fragata ; 
seis commissarios de 2ª classe, com a patente de capitão-tenente; 17 commis
sarios de :3" classe, com a patente elo 1° tenente; 35 commisg:u'ios de 4ª classe, 
com a patente tle 2" tenente, e :~O commissal'ios de 5" classe, com o posto de 
guarda-marinha ; 

e) O terceiro com um engenheiro-machinista, com a patente ele capitão de mar 
e guerra ; dous machitiistas de 1 ª classe, com a patente de capitão de fragata ; 
quatro mnchinistas de 2ª classe, com a patente de capitfi:0-tenente ; 16 machi
nistas de :3ª classe, com a patente de 1 º tenente ; 33 machinistas de 4ª classe, 
com a patente de 2° tenente ; 80 ajudantes de machinista, com o posto de piloto ; 
100 sub.ajudantes de machinista, com o posto de 2° sargento, e 50 praticantes, 
com o posto de sargento ; 

8. º Augmentar a gratificaÇ<'io dos officiaes marinheiros e de todos os àemais 
inferiores das brigadas da armada nacional, sendo na razão de 50 % o augmento 
da dos o:fficiaes marinheiros e dos fieis, na de 20 °lo o ela dos enfermeiros e na 
de 10 °lo o ·aa dos demais inferiores ; 

9.° Fazer extensivo o montepio aos ajudantes e sub-ajudantes de machinista e 
aos referidos officiaes marinheiros e inferiores (excepto aos extranumerarios), 
sendo-lhes permittido, a uns e a outeos, contribuir ou não para o Asylo de In
validos da Patria; 

10. Mandar dar aos mesmos officiaes-rnarinheiros e inferiores, e bem assim aos 
ajudantes e sub-ajudantes de machinista, passagem de 2ª classe nos paquetes do 
commercio, sempre que sejam removidos, por ordem da autoridade competente, 
dos Jogares em que se acharem e não possam transportar-se em navios da armada 
nacional; 

11. Estabelecei· desde jà na Escola Naval o ensino de torpedos e de applicação 
da electricidade à marinha, creando, para este fim, urna cadeira especial, que será. 
provida por concurso e constituirit a terceira cadeira do terceiro anno do curso da 
dita escola, passando a cadeira de .chi mica e pyrotechnia a ser a terceira do segundo 
anno do mesmo curso. 

Um instructor, o:fficial do q uadró da armada nacional do corpo de engenheiros 
navaes, auxiliarà ao lente da mencionada cadeira de torpedos e electricidade, de 
conformidade com o regulamento daquella escola. 

·~ A actual cadeira de electricidade physica do globo e meteorologia (segundado 
segundo anno) do curso da Escola Naval, ficarà extincta logo que vagar, voltando 
o ensino destas duas ultimas materias a ser feito, como até ha pouco, na cadeira 
de physica (segunda do primeiro anno) e passando o estudo especial de magnetismo 
~ electricidade par'!- ~ re+er~da caAet~a de torpedos e eleçt+~c~dade~ <?r~ada pel~ 
rrese~t~ ~et; : . 
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12. Reformar as escolas praticas de artilharia e torpedos para officiaes e mari
nheiros, dando a ellas um maior desenvolvimento ; devendo a despeza para o re
spectivo material sahir do credito de 15.000:000$ aberto pelo governo provisorio 
para compra de material naval; 

13. Crear o serviço da defesa fixa e movel da União por meio de minas sub
mersas e torpedos locomoveis, devendo a despeza para a acquisição do respectivo 
material correr tambem por conta daquelle credito ; cumprindo. porem, que por 
ora só se trate da defesa do porto ela Capital Federal e, dentre os demais pontos. 
dos mais ex.postos: como Matto Grosso, Alto Paranú, Uruguay e Amazonas. 

O Poder Ex.ecutivo, porem, mandará desde já estudar e organizar um plano 
geral de defesa de toda a costa do paiz, inclusive os log-ares acima indicados; 

14. Passar a Es1.:ola ele Machinistas da Armada para a Escola Naval, devendo 
os alumnos do curso de machinistas frequentar, como ex.ternos, as mesmas aulas 
destinadas aos aspirantes de marinha, mas só as das ma terias precisas para aquella 
especialidade e unicamente na parte que lhes disser respeito. , 

O ensino theorico elos al umnos do curso de machinistas serú acompanhado de 
um ensino pratico, feito nas respectivas officinas do Arsenal de Marinha, e termi
nados estes dous cursos, theorico e pratico , serão obrigados os alumnos a exer
citar-se em sua especialidade, a bordo de um navio a vapor em viagem, o qual sera 
designado pela autoridade competente . 

Sóserãoadmittidos à matricula no curso de machinistas da armada nacional os 
candidatos que tiverem um anno, pelo menos, de pratica, com aproveitamento, das 
ofilcinas de machinas de qualquer dos arsenaes da União. 

O Poder Executivo organizarà para o curso completo de machinistas o neces
sario regulamento. 

Só serão admittidos no quadro de machinistas da armada nacional os candidatos 
que se mostrarem habilitados, por exame, nos referidos cursos ; 

15. O Poder Executivo, attendendo ás necessidades do serviço torpedico em 
geral, designarà annualmente um certo numero de alumnos machinistas para es
tudar, alem das materias de sua especialidade, as da cadeira de.torpedos e electri
cidade da Escola Naval. 

Esses alumnos, uma vez terminado o ensino desta cadeira e sahidos que sejam 
da escola. farão um estudo pratico nas officinas de torpedos, findo o qual passarão 
para as torpedeiras, afim de se exe,rcitarem no manejo das respectivas machinas. 

Os alumnos machinistas escolhidos para o estudo de torpedos terão de formar 
uma classe especial, que se chamara de-machinistas-torpedistas. 

16. Transferir para o Ministerio da Marinha todo o serviço de balisamento e de 
conservação de portos ; 

17. Reformar o regulamento das capitanias de portos, reorganizando o respe-
ctivo serviço ; ..... · 

18'. Fundir em uma só as tres repartições de hydrographia, pharóes e meteoro
logia, ficando essa rapartição sob a direcção de um official general, e devendo a 
economia resultante desta medida ser applicada ao desenvolvimento do serviço 
hy drographico. 

§ 1. 0 A nova repartição, assim organizada sem augmento de despeza, constar à 
: de quatro secções, dirigidas por officiaes superiores, tendo as secções de pharóes e 
meteorologia, além 40§ ~espeçtivos c4ef~s, sóIP,~~t~ o pess~al ~~b~H~rno ~tr~cta-: 
JP~ri.te :P.e.cessario : · · · 
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§ 2. ° Cada uma das duas secçiJos de hydrographia se comporá de um chefe, 
trcs ajudantes e um cleséuhista, o terú a seu cargo o lern.ntamento elo trecho da 
costa que lhe com11C:tir, dcYendo cst:"i ser dividida em duas partes denominadas
Nortc e Sul. 

§ 3. 0 O goremo, alem de dous navios da armada, fornecer<'.~ todo o material 
necessario ao levantamento da carta hydrographica do Brazil. 

§ 4. ú Fica o governo autorizado a mandar organizar o respectivo regulamen
to, sob as bases acima estabelecidas . 

.Art. 3. 0 E' o governo autorizado a separ:u· desde yl a officina de e1ectricidade 
th dieecioria de torpedos do Arsenal do Marinha da Capifal Federal, cre::mdo uma 
directoria especial, de conformidàcle com o regulamento dos arscnaos. 

;\.rt. 4.'' Ficam revogadas as dispo::;içõc:; cm contrario. 
Sala das c<:immi~sõcs, :20 de a,Q·o:sio de 1801 .-Custodio Josd de ilfello. -

I11dio do B;·a~il.- Dion1;sio (\•;·q;·ccii·a.- ;Jf. Yaltacliio.-Pires Fe;·i·cira.» 
' -

FOI~ÇAS DE 'l'Elut:\. 

:\a sessão de 20, n. commissão de !\L.lrinhn. e guerra ap1·cscntou seu parecer 
sobre a propostn. do Poder Ex.ecufrrn fixa.ado a força de tetT<.l. para o exercício de 
1892, concluindo pelo seguinte projr.cto : 

<' O ConQTesso Nacional decreta : 
Art. 1 . ~- As for·ças de ter!'a pam o :urno financeiro de 189.2 constarão : 
§ l. º Dos officiaes cbs diffcrentcs classes do quadro do exercito. 
§ 2. º Dos al u rnnos elas escolas militares atú 600 praças e das companhias de 

a1m:mdizes arti1hefros, não excedendo de 400 praças. 
§ 3. 0 De 24.Sií praças deprct, de accordo com o decreto n. 5G de 14 de 

dezembro de 1889, :1s quaes poderão ser elevadas ao duplo ou mais, em circum-
stancias e:s.traordinarias. · 

Art. 2. º Estas forças serão completadas pela fürrna expressa no art. 87 
§ 4iJ da Constituição, isto e, pelo voluntariado sem premio e pelo sorteio prc\·ia~ 
mente or,g-anizado. 

Art .~ 3. º Emquanto não for clecrotacla nova lei de recrutamento, serà consi
derada. em vigor a de n. 2556 de 26 d8 setembro de 1874, com os seus respectivos 
regulamentos, devendo desde já proceder-se ao sorteio pelos ultimas alistamentos 
feitos. 

Art. 4. 0 O tempo de serviço para os Yoluutarios alistados depois da pro
nrnlgação di:t Constituição sera de quatro annos e de cinco'para os que, designados 
pela sorte, se apresentarem logo para o serYiço. 

§ 1 • º (O art. 2° da proposta do governo.) (1) 

. Ui _.Art. ~·º 0; Yoluntarios perceberão, emc1uanto forem pl.'aças ele pret, mais uma gra-
t.ificaçao igual ;.i, quarta parte do soll!o de primeira praça : os ,-oluntarios e r?crutados que, 
imd<? o s':_u t~mpn ~e se,:i:\'iço, coniinuai:em nas fileiras, com ou sem engajamento, perceberão uma 
grat1~caçao i.zua.I a me:ade do soldo de primeil'a prat:a, e, quando forem escusos, se lhes con
cedera uns colC> n1as do .C:stado um prazo de terras de LOS\) ucres. 

Par:igrapho Üiií(!o. Fic:t l'C\'O!rado o ~rt. iº. § io. n. 7, da lei n. 2556, de 26 de setembro: 
·~lc 1874~ . · · · · - · ' · 
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§ 2. º Os inclividuos voluntariamente alistados nas companhias de operarias 
servirão por seis annos e os menores aprendizes dos arsenaes, por oito annos, 
contados da data em que passarem pa.ra taes companhias. 

A1't. 5 .0 Nos Estados em que, por qualquer circumstancia, não se houver 
procedido ao alistamento, serú este irnmecliatameate feito, abrangendo todos os 
cidadãos na fürma elo ·art . 86 da Constituição, exceptuados apenas. os compre
hendídos nos ns. 1, 4 e 5 do § 1 º, art. 1 º da citada lei de 187 4. 

Art. 6. ° Fica creada a classe dos tenentes na arma de enger.J.haria, em nu
mero de 30, dando-se organização especial a esta arma, inteiramente separada da 
de artilharia. 

§ 1. º Nos batalhões de engenharia sceviruo somente officiaes da arma, 
podendo desde jú o governo transferie para ella, sem perda de antiguidade, te
nentes do estado-maior de 1 ªclasse ou das armas arregimentadas que tenham o 
curso daquella. 

§ 2. 0 O Poder fü:ecu tiva reguhrú o modo, segundo o qual os ofl1ciacs <la 
arma de engenharia deverão se reresar no serviço dos batalhões de sua al'ma. 

Art. 7. n A pa1'tir da data da presente lei, nenhum official podeú ser pro
movido nem transferido p::i.ra corpo especial ou estado-maior da ar-ma a que 
pertencer, sem riue, pelo rnc:1os, tenha : os da classe de officjaes superiores um 
anno e o;; da classe de capitães e subalternos dous annos de effoctivo serviço nos 
batalhões ou regimentos de sna arma. 

Art. 8. n Dcrnrão cessar desde já as transfHenci::i.s ele capitães do corpo t1e 
estado-maior de l ª classe para a arma de engenharia. 

Art. 0. n Deverão cessar igualmente as transferencias para o quadro extr.:>. .. 
numeraria. 

Paragrapho unico. Os otliciaes que se acharem no referido quadro, seja qual 
for o motivo, reYerterão aos corpos ou armas a que pertencerem, ficando aggre· 
gados os mais modernos. 

Art. 10. Os officiaes da arma de artilharia, que exercerem empregos, dos 
mencionados no art. 4° do c1Acreto n. 3526 ele 18 de novembro ele 1865, deverão 
ser transferidos para o estado-maior àa elita arma em substituição aos que por· 
Yentura ulli ex.istiro:n sem estar nas mesmas condições e não tiverem nos corpos 
da arma o tempo de serviço marcado no art. 7°. 

Art. 11. Os rnedicos e phariliaceuticos que de ora em deante tiverem de 
entrar para o quadeo dfectivo serão: estes no posto de alferes e aquclles no de 
tenente, ate que, por este meio, e sem alteraÇ<1o do pessoal ora existente, fique o 
numero ele medicas-capitães reduzido a 40 e o de pharmacenticos-tenentes a 16. 

Art. 12. Ficam reduzidos a simples enfermarias os hospitaes de 3n classe 
creaclos pelo regulamento ele 7 de abril de 1890, que será. revisto e posto de har-
monia com a presente lei. · 

Art. 13. Fica desde já ex.tincto o pessoal ecclesiastico do exercito. Os 
officiaes·padres que contarem menos de 25 .. annos de serviço serão reformad~s com 
o soldo por inteiro, e os que contarem mais o serão nos termos da legislação 
vigente. 

Art. 14. Fica igualmente ex.tincb. a classe de cadetes ; os que não p:t'efe
rirem continuar, deverão ser escusos do ser-viço. 

Art. 15. Sem preiuizo da instrucção militar propriamente dita, deverá 
o governo empregar o" pessoal do exercito em trabalhos technicos, taes como 
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construcções de linhas telegraphicas e de estradas de ferro, levantamento de 
cartas, etc., afim de que o dito pessoal adquira pratica nesses serviços tão adstri
ctos à sciencia da guerra. 

Art. 16. Emquanto não for decretada uma lei geral de promoções, serão 
observadas as disposições que vigoravam anteriormente ao decreto n. 307 de 7 
de abril de 1890 para os medicos e pharmaceuticos e as do decreto n. 1:351 de 
7 de fevereiro de 1891 para os officiaes das outras classes do exercito, menos 
no que diz respeito a interstício, que só poderà ser menor de dous annos em tempo 
de guerra. 

Art. 17. Fica. o Poder Executivo antorizado : 
1. A rever os regulamentos das escolas militares sob as seguintes bases : 
a) Reorganização do ensino sem augrnento ele despeza e distribuindo-se 

as materias de modo que do primeiro anno do curso preparatorio ao ultimo do 
curso superior nenhum official ou praça possa permanecer na escola por mais 
de oito annos, respeitando-se as bases scientificas do regulamento de 12 de abril 
de 1890; 

b) Annex.ação do curso preparatorio da Escola Militar <la Capital Federal â. 
Escola Pratica do Realengo e elo da Escola Militar de Porto Alegre a Escola 
Pratica do Rio Pardo, adaptando-se ao caso os respectivos regulamentos ; 

e) Externato para os officiaes-alumnos aos quaes se abonara todos os ven
cimentos de corpos não montados, menos a gratificação do excrcicio, que deverú ser 
da metade: 

d) Quadro illimitado de alferes-a} um nos; 
e) Indeterminação de idade para. matricula dos officiaes e praças que tiverem 

mais de quatro annos de serviço na fileira ; 
f) Estabelecer que os officiaes effectivos que servirem de ajudantes, instru

ctores ou mestres, nas escolas, devem, por força dctaes cargos, exercer, conforme 
a designação que tiverem, os de commandante, fiscal, ajudante e commandante 
do corpo ou companhias de alumnos. 

II. A reformar o reg·ulamento da secretaria de estado e repartições annexas, 
sob as seguintes bases: 

1. ª Sem augrnento de despeza ; 
2. ª A Repartição de Ajudante General receberà organização que approxime-a, 

tanto quanto possível, das repartições do estado-maior elos exercitos mais bem 
organizados ; 

3.a. A Repartição de Quartel-Mestre General, o Arsenal de Guerra da Capital 
Federal, a Intendencia da Guerra e a Fabrica de Armas da Conceição passarão a 
constituir duas unicas repartições pelas quaes serão distribuídos os empregados 
das que forem extinctas; 

O quadro das novas repartições serà organizado tendo em vista a reducção do 
pessoal, sem prejuízo, entretanto, dos direitos adquiridos ; 

4.ª Estabelecer que as vagas de empregos civis, que de ora em deante se derem 
nas repartições subordinadas ao Ministerio da Guerra e que não sejam de accesso 
por direitos adquiridos ou de nomeações mediante concurso, serão exclusivamente 
preenchidas por oíficiaes e praças reformados ou honorarios com serviços de guerra, 
que possuam as necessarias habilitações; 

5. ª Que, .mesmo no caso de concurso, em igualdade de condições, serão elles 
os preferidos ; 
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6. ª Que na falta de reformados e honorarios esta preferencia se estenderá ús 
ex-praças de boa conducta. • 

Art. 18. Depois de promulgada a presente lei, os officiaes que exercerem 
empregos vitalícios nos estabelecimentos scientificos só poderão ser promovidos 
por antiguidade. 

Art. 19. São desde jà declaradas permanentes as disposições dos arts. 7°, 
11, 15e 18 da presente lei. 

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 20 de agosto de 1891.-1'1. Valladcio, relator.-Custodio 

.Jose de Mello.-Dionysio Cerquefra.-Pires Ferreira.-A. Indfo do Brazil.» 
Tomaram a palavra na discussão deste projecto, encetada no dia 24 e conti

nuada nas sessões de 25, 26, 27 e 28, os Srs. Zama, Aristides Lobo, Serzcdello, 
Barbosa Lima, Gabino Besouro e Dionysio Cerqueira. 

LEGAÇÃO NO VATICANO 

Entrou em discussão na sessão de 22 o projecto apresentado na de 30 de 
julho, pela commissão de Diplomacia e tratados, extinguindo a legação brazileira 
junto ao Vaticano, orando contra o Sr. Milton. 

Nas sessões de 2i e 31 foi o projecto combatido pelos Srs. Badaró, M:eira de 
Vasconcellos e Couto Cartaxo, e sustentado pelos Srs. Nilo Peçanha e Annibal 
Falcão, tendo feito varias consicleraçõés o Sr. José Avelino. 
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hygiene do districto federal sobre o con
tracto do saneamento, pag. 574. 

- transmittindo as razões àa não sancção do 
·projecto limitando os poderes dos gover
nadoresdos Estados ainda não organizados, 
pag. 575. 

transmittindo o ofncio rlo vice-goYernador 
de Pe1·nambuco solicitando um credito 
para as despezas determinadas pela secca e 
pela variola, pag. 593. 

DO l\1n;'ISTER10 DA JUSTIÇA 

- prestando informações sobre occu.rreucias 
no Parâ, pag. i3-1. 

- informando nada constar-lhe a respeito da 
disturuios na cidade de Corumbá, pag. 263. 

- en·\"iando informações sobre o procedimento 
do juiz de direito de Blumenau em Santa 
Catharina, a respeito do casamento civil, 
pag. 494. 

DO l!l~'lSTEltIO D.~ MAR1~'IIA 

- ·enviando o requerimento de A. M. B. P. 
Pinto pedindo melhoramento de reforma, 
pag. 38. 

- enviando o requerimento de P. A. R. 
Duarte pedindo elevação da categoria do 
cargo, pag, 38-. 
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- enviando i11formacõe<; a respeito de factns 
occorrid·os em 28 de julho na cidade de 
l\faceió, p~.g- iGG. . 

- enviando o requerimento de J. M. L. de 
A\"ila pedindo licença, pag. 2:3:3. 

- enviando o requerimento ele S. V. Durão 
pedindo melhoramento de vencimentos, 
pag. 233. 

- enviando informnçõM sobre acontecimentos 
nas Alagoas, pag. 263. 

enviando o requerimento de J. S. Tupi
nambi pedindo melhoramento de reforma, 
pag. 369. 

-enviando o requerimento do Dr. J. J. L. 
Vianna pedindo a elevação de sua aula na 
Escob. Naval :í. categ·oria de cadeira, 
pag. 494. 

- cnvfo.ndo o requerimento elo iº tenente J. 
l\I. A. S. Schiller pedindo re,·crsão para 
o quadro c:d1•aordinario da armada, 
pag. 51:.i. 

- e1wiando o requerime1üo elo .T. A. Francici 
pedindo uma :;ralificação, pag. 5-15. 

- enviando o re:i?terimento cio c&))itão de 
fraga la J. J. Proença pedindo modificação 
(\1) docl'eto sobre/) moio soldo o monte-pio 
da nmrnda, pag.5 45. 

DO ~nxrsTEr.to DAS RF.LAÇÜES EXT!>RIOnES 

- enviando a mensa:z-~m tlo Presidente da Re
publica, relativa á decisão da Camal'a sobre 
o tratado da~ j\Iis~ões, pag. 207. 

- prestando informaçõc> sobre a noticia da 
inv;tsão do territorio brazileiro por iorçafl 
de Venezuela, pags. 394e 468. 

- cnvhtndo a mensagem do Presidente da Re
pul1lica submet.tendo ao Congresso quat1·0 
pro~ocollos firmados em llfadrid para pro
tecção da propriedade industrial, pag. 467. 

DO SEXADO 

- communicando ter approvaclo a emenda ao 
projecto de credites supplementares, não 
acceit:i. pela Gamara, pag. 5:2. 

- transmittindo o projecto alterando dispo
sições do decl'eto n. 521 de 26 de junho, 
pag. 73. 

- communicando ter sido sanccionada a reso
Jnção concedendo licença ao Dr. A. L. S. 
\Yel'neck, pa.g. 125. 

- communicando que adoptou e enviou á 
sancção a resolução concedendo licença ao 
Dr. A. J. C. de Andrade. pi.g.165. 

- fazendo idêntica communicação quanto ú. 
licenç:i. do Dr. P. A. C. Lessa, pag. 165. 

- d~•olvendo o projecto sobre incompatibi
ltelades, por não .tor acceitaclo. :i. emenda da 
Camara, p9 g. 163. 

- communicando terem sido sanccionadas as 
resoluções conceclendo licença aos Drs. A. 
J. C. ele Andrade e P. A. C. Le5sa, 
pag. 315, 

- enviando o projecto da comm1ssao mixta, 
sobre os crimes ele responsabilidade do Pre
sidenLe ela Republica, pag. 494. 

- comm11nicando ter 'adoptado e enviado á 
sancção o projecto relativo :í. acquisição 
da casa onde fallCJccu o Dr. -Benjamin Con
stant, pag. 519. 

devolvendo com emenda o proj~cto fixando a 
pensão do ex-imperador, pag. 519. 

dos Sr~. deputados : 

José Mariano, ju~tificando ausencia, pag. 4. 
Gabriel Magalhiles, jdem, pag. 4. 

Fleury Curado, idem, pag. i03. 
Bellarmino de Mendonça, requerendo li-

cença, pag. 23i. 
l\Iiguel de Castro, justificando ausencia, 

pag. 337. 
Matta Machado, idem, pag. 5:t;;. 

Parecer: 

DA CO:\Dl!SS:Í.O DE COXSTITC:IÇ:i:O, LEGIST..\ÇÃO E 
JUSTIÇA 

- negando a licença pedida. por r. e A. Boris, 
para processar o Sr. depu"t:l.do M. R. de 
::5ona, pags. 117, 3-15, 395, 397 e 513. 

- fixando o subsiclio do Presidente e Vice-Pre
siden te da Republica, pag. 157. 

- sobre o projecto legitimando os filhos espu
rios, pag. 223. 

- propondo a nüo acceHação do projecto a.nnul
lando a 2a parte do art. 21 da Constituição 
de Santa Catharina que tornou obrigatoria 
a precedencia do casamento civil ao reli
gioso, pn.gs. 220, 264, 323 e 351. 

- julgando sem fundamento o projecto garan
tindo o livre exercicio d~ qualquer profissão, 
p~g. 414. 

- reconhecendo a competencia dos Estados para 
decretação da taxa d e sello, pag. 414. 

- considerando inconstitucional o projecto 
annexando a Ilha. de Paquet:i. ao Estado do 
Rio de Janeiro, pag. 414. 

- julgando sem fundamento oprojecto tornando 
obrigatoria a liquidação ou fusão das socie
dades anonymas de capital não integra
lizado, pag. 415. 

indeferindo a pretensão de B. D. de Souza 
pedindo perdão de resto do pena, pag. 416. 

- idem de J. F. José, no mesmo sentido, pag. 
4CT. · 

- acceitando o projecto que annullaas conces-· 
sões de estradas de fet·ro feitas depois da 
promulgação da Constituição, pag. 460. 

- indeferindo a petição de J. F. d:i. Silva pe
. ··· · · · · <lindo · perdão de resto ·de pena, pag. 605. · 

DA CO:Yil!ISSÃO ESPECIAL 

-..:. sJ brc o tratatlo das l\íissões, pag~. 152 a i6:). 



c:rnara aos Depl.lados - Impresso em 04/02/2015 16 1 o - Pâglna 63 ae 1 oo 

54 INDICE 

DA. COlUl!SSÃO DE FA7.EHO.'- E l1'-Pt:STlllA$ 

- reconhecendo :i. competo,nci:i. do po:ler ex
r.cuiivo p:i.r•i resolv~r a recla.m:i.çüo de A. 
A. X.. Pinheiro pedindo melhoramento de 
aposent~dori:i. , pags. 113 e iS9. 

- indeferindo a. petiçi1o Llo Dr. J. C. P. lle 
ll!ello, no mesmo sentido, pag. H4. 

- indeferindo :i. pe~iç;\o de pensão de Amelia 
A. C. Antas, p:ig. ii4. 

- acllanüo a solução d:I petiçüo de :i.ugmentQ 
de pen$ãO do nlfores A. P. S- B;n•reto, p;ig. 
114. 

- indeferin<lo a petiçio de isenção de direitos 
de 1. 1'. Pamponet, p1g. H5. 

- indefe1•indo :i. petiçiio de mel~o~:rnw11to de 
vencimentos dos empreg-ados 01 vis tla Inten
dencla. da. Guerra, pag. li5 . 

- i<lcm, elos fids de arm:tzem tb :\lra11dcga 
do Rio de Janeiro, pai;. 115. 

- indeferindo a petição pa~ cont11.i;cm de 
tempo de J. S . P~hceo, png. U5. 

- indeferindo a preten!'ão p:i.ra privilep;!o, do 
Dr. P. C. de Albuquerque,p:\:;-. H5. 

- indeferindo r1 p~tição de gratificação tle 1~. 
~r. Pestan:i., pag. 116. 

- adb.ndo a solu~i'io d.'I petição de augmcnto 
de meio soldo de C:i.rolia:i. l !. Estel·es, pag. 
116. 

- idem, de Frnncisca A. Rodri~ues, pag. l!G. 

- concedendo aposentadoria tL H. 1. P. d:1 Silv:i., 
plg. 1.18. 

- isentando de imposto~ os legndol e a~ doa
ções feit:i.s á socicd:i.de Amante da In
strucção, pag. i!S. 

- m:indanclo alfandegar os portos de ~facnhé e 
A ngra dos Reis, pag. 119. 

- concedendo aposeut.adoria a. J. L. Franco, 
pag. i57. 

- concedendo pensão á viu r:i. e filhos do 
Dr. A.. E . G. de Almeida, pag. 193. 

- concedendo aposentauoti:i. a B. B. P. de 
i'd.ello, pag. i9'J. 

- concedendo pensão a Clara F. ~Iontes, pag. 
194. 

- concedendo g:ir antia de juros a A. 1''. Tor
res o outros para uma. companhia de nne-
ga.ção h'ansatlantic:i. , pag. 19L · 

- indeferindo a petição par:i. conTersã.o d:i. 
divida de propriedade territorial, de J. A. 
S. Souza, pag. 199. 

- indeferindo a petiç.ão de privilegio pa.ra 
industria. da pesca, d e .li.. G. Campello, pag. 
200. 

. :._ adiando a. so!uçiio da patiçiio de C. M. de 
Sol.lz.1. p&ra uma linb:i. de na•egaçiio. pag. 
201. 

- indefer indo a petição de tlma loteria., de L. 
K orth, pag. 201. 

- indercrindo :i. pa(içâc dP. :i.ugmanto de. ven
cimentos dos empl'egados da secre~'1.r1:i da 
.l 1111 l:l Commerch\l do Rio de Ja ne1ro, pag. 
201 . 

- indeforindo a p2tiçiio da pe11~:l•1 d.i Pbil!'l
mena. A. de Fi~neiredo, pa; . 201. 

- idem de Ambrosina R. ele Jesus, pag. 202. 

- idem de !\faria J , do Patrocinio, p!l.g. 
.202. 

- concedendo pensão :i. T. F . Barbosa, pag. 
249. -

- concedendo melhoramen to do aposentadoria 
"·º de~amhargador D. L. Rosa, pag. 249. 

- concedendo pensão a H. J. Sant' Ann:i., 
png. 250. 

- Ide m (~ Horminda P. P. Silva, p1g. 2"".il. 
- indeferindo :i. petição do pe nsão do sargento 

J. A. S. Cori-ê;i, pag • .285. 
- idem do Ign<?z A. M. d:i. Silveira, pag. 

255. 
- jdem de Francisca P. S . Camisão, p:ig. 

2$5. 

- idem de Zlúi.ria J . da Sih·a, pag . 286. 
- idem de Paula :1.L Chaves, pag. 286. 
- idem de Hortencia H. P . Cat:i.nho, pag, 

286. 
- idem de Guilherme Constancio, pag. :28G. 
- idem de Henrique .f:i' . de Olíveíra, pag. 

287. 
- idem de I-!el'melinda C. S . Perdig-:io, pag. 

2f51. 
- idem de Isabel I. de G. Villefa, p.i.g . 2S7. 

- ide m de Joaquina de 13 . F. . .f:i'r :tnça, p:tg. 
2S7. 

- idem de Francisca M. P . Pereira, ~· 
288. 

- idem de Florisbella M. de Jesus, pag-. 288. 
- idem de Jul ia N. h!i.i:i., pn~. 2S.S . 
- idem tle Francisca de P. F. C:Lll~ro, png. 

303. 
- idem de Juli:i. C. de A. A11tran, pag-. 304. 
- idem de I"'nez C. de A. Nogueira. pag. 

304. "' 
- idem de Isabel de S. \". de Am·edo, pag. 

304. 

- adiando a solução d:i. pretensão do Dr. T. 
B. Galvão, para alargamento de rua, pag. 
304. 

- indeferindo a petieão de pensão de .Toanu 
C. B. Campos, pag. 305. 

- idem de Guilhermina C, L. Leal , pag. 
305. 

- idem de Gu!lhermina D . Santos, pag. 305 . 

- ide'll do <'<tpitiio G. "\. Silveira, pag. 305. 

- idem ue Francisca l\L de Lemos, pag. 30.5. 
- idem de Henriqueta C. lll. Faure, pag. soa. 
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_ indeferindo a petição de Felisbei:-ta P. do 
VaHe, pag. 306. 

- iden1 de Francisc:i l\I. de V. Souw., pag. 
306. 

- idem de Olympia da 8ihn, png. 306. 

- idem de Ignez M. cfo A. :,\fonezes, pag. 307. 
- concedendo melhor:i.mento de r1poscntncloria 

a J. Naylor, pag. 357. 

- coucedenclo pensão ao coronel J. i\l. Ferreira, 
pag.41:17. 

DA CO~I)!I$SÃO DE MARIXlU E OUEll.l\A. 

- ale\•ando :J. categoria <le cadeitn. :i. aula da 
apparelh.o, manobra e evoluções da. Escob. 
Naval, pag. 120. 

- sobre.?. prop.~sta do poder e:tecutivo rtxando 
:.. força na ''ª1 para o e:tercicio de iS\)2, 
p~g. 35S. 

- sobre a proposta do Poder Executil·o ítxando 
a força de terra para o exercieio de 1892, 
pag. 362. 

J),\ )lllSA 

DA. CO)])USSÃ.O IIF: PETIÇÕES E PODE RES 

- concedendo licença o.o Sr. deputado Theo
pl:ülo F. elos Santo3, pag. 82. 

- concedendo prorogação de licenc~ ao Dr. 
Nuno de Andrade, pag. 9!. 

- concedendo licença ao DL·. P. L, Utingtw.ssú, 
pag. 225. 

DA COC.t~!ISSÀO DE S,\UDB E I:<$'rP..UCÇÃD P UliLtCA 

- indeferindo a petiçãodu bacharel J. B. G. 
de Siqueira, pag. 94. 

- sobre o oontracto de saneamento du Capi tal 
Federal, pag. i58. 

- regulando o concurso para o provimento 
das cadeiras do e11sino super ior e secun
clario, ·pag. 212. 

sobre os e:-:rtmes em es ta!Jelocimoutos pa.r
ticufares que elevem ~er r econhecidos ,-áli
dos par:i. matricula nos cursos superiorn, 
p;i.g. 385. 

- concedendo jubilação a Jesu ino C, T. da 
Silva, pag. 605. 

- diRpensando do serviço tres continuos da Petlçiio: 
C:unara, pail's- 58, 104. 

- providenciando sobre a mudanç:i. do local 
da$ sessões da Gamara, pag. 129. 

- sohre o prazo de duração das suns fancções, 
pags. 282, 300, 302. • 

- concedendo melhorame nto de aposent.ad<iria 
aJ. Naylor, pag. 357. 

- autorizando a ei.:ploração e demarcação da 
superficie do planalto central da lleptiblica , 
destinad:i. i nova Capital I<'edeI"al, pag. i'fJ'. 

- i ndefe rindo a petiçã o pa.ra. a construcção de 
uma estrada de fei."l'o, de A . A. S. Gui
maril:es. pag . i9S. 

- idem ele A. Luslosa e ou~rns , pag. Hl9. 

sobre o contracto ele saneamento da Capit:il 
Federal, pag . 563. 

D,\ C01'l>tISSÀO DF. 011.ÇA~ENTO 

- sobre a emenda do Se nado a o projec\o de 
creditas supplementares às verbas - Subsi· 
dias e secretaria s das Camaras, pag . 77. 

- não acceita ndo o pr-ojecto autodzando a 
venda ou o arrendamento da es t rada de 
ferro de Baluritê, pag. 585. 

- inde~erindo a petiç ão de lll. Sinke para fun
daçao de um eng enho centra i , pag. 58(}_ 

- id~m de J . F. de A2evedoe ontro para uma 
ltnb;i de nnegaçiio, pag. 586. 

- iden~ de D. F. de Al meida -para gara ntia 
de Juros de uma. es trada de ferro, pag. 587. 

- a dia ndo a solução do pecüdo de um credito 
extraordinario pa ra compra de armamento, 
pag. 61)4, 

-ele J, L . P1·~nco, requerewlo :q;osentudor la , 
pag. ;;_ 

- do Dr. P. L. Utingnassü, - lieencn., p:1g. 5. 
- de A. O. da Co$La, idem, pag. ;;. 

- elo coron·eJ ·J . J\L F et·r eil'a, - pen são, 
pag. 5. 

- do alferes J. 1\1. A. de Morae$, - tra.ns
ferencia, pag. 5. 

- ·de Cla.ra F. Montes , - meio Mldo, pr1g. 38. 

- de Guilher min a Gon çalves, - rele1·ação de 
debho, pag. 31;. 

- elo Dr. l\nno de Andrade, - -prorogaçii:o 
de licença, pag. 38. 

- <le ;>faria J . A. PalestíM , - pensã o, 
pag. 73. 

- de A. Es teves a outros,- i~ençio de direilo~, 
pag. 73. 

de Abel Diecler ichs, idem, pag. /:3. 

de F rancisca S. M. Diniz, - subvenção para 
um collegio, pag . 73 . 

- de Josephina A. F. Sezim hra , - elenção 
de pensão, pag. 73. 

- (lo genec·al E. G. :Moraes. protes~lldo c ou
t\•a o requerimento de P . S. Maior pa ra. 
na.vegaç5.o do Santo An tonio no rio .Ma
deira. p;tg. 73. 

- de C. F. G. Bra nço, requerendo diver sos 
favores, pag. 74. 

- de M .. B. da Silva., - melbora.inento de ap o· 
sen tatloria , pag . i.03. 

- d o Dr. J , i\L. da Silva, - privilegio p:ua 
urna. estrada de ferro, pag. 104. 

- de J . C. de Aze vedo Marques, -:- mel!Jor a
menro de aposentador ia, pag. ! 25. 
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elos gu:i.rdll.~ d~. Alf:J.nd~g:>. do Rio de Janeiro, 
- [l.<1gmenio dei ordenado, po.;,-. :l.25. 

~ de V. !<'. Cujneiro, - perdilo de re.> to de 
p~na, p:i;;. i:H. 

·- <los cmp1\•gn.dol! d:i. ex ~incta Recehcd1,riD,. 
- mcHioramcntl) <lu vcncímetitos p:1,,.· 
1:31. ' e· 

- 11e C\'o>tOl' . So.mp:i.io e Otttro, - privile~io 
e ~n1·tt~t1n de j~ros 11:i.r:i. uma. cs!rudn 
díl fol'L'1l, p:Lg, 131. 

- dos •er,·c:1tc~ ll:t secret•Lrin d:t. inst1•:ic~ão 
1mlilic:i., - cc,nserval.'ifo nJ lon-:\r pa~. 
i:i!. " , " 

- <lo D1-. A. A. de C~rva1ho. - rolov:iç;"lo 
de JH•cscripçilo, p:i.g. rn5. 

- elo F. A. !'lccco, - iRençio elo tlircibos 
p:ir:J. n~n:t emprcz:i. de ct•iaçi'i.o t!o gado, 
p:tlr· i:J,1, 

- tia 11'.ron~,,;i. d" Vilb )faria, - pormnta 
]'llr. ~polil'r.~ hr;11.iifrr:i~ tla.5 'JllC possui• 
l!m1l' lll~~ p1•lo l'~n·agnay, p;ig. ic_;íi. 

- ele ~!:tl'ia C. A. :'II. Cüõla, - pans[Lo, po.g. 
11111. 

- de Es~olas•ic:i, T. Pimcn,:t, ichm, p:i.g. 1GG. 
- tfo :\faria B. 1.L de A! buq uerq lle. - mr.1110-

r:tmeato de meio ~vldo, p:ig. iGG. 
- Jo Dr. A. L. dos S;1ntos. propondo-se fün

d:tt• um lx\•1co tlc emi~s:i.o e cr~dlLo real 
pag. 1Gü. ' 

- de J. F. V cig:t, 1·c111m·enda ::i,pnonlacloria. 
ou pJnsão. p;i.g. 1üG. 

- de Lihltt J, S. Anttrnes, - meio soldo, 
p~g. 182. 

- ele :\.nn:i. J. S. B. Tolecla, - pens~0 }}:l" iS2. J • l::. 

- de C. A. C. I'laisant. - licença Pª"" 
182. · ' e• 

- de J. )!. nI. Ilr:tga Filha,- tl.U""mentc 
de ''encim~ntos, pag. ~82. 

0 

- do tl!neate-coronel A.. J. D. Nimes, -
melhoraml!o.to de soldo, po.g. 18?. 

- do b:tcharcl A. s. da Cunha Lobo, -
un1a ajuda. de custo, p~g. i.:>2. 

- de Pedro da~ Do~·es. - pensão Pª"" 
182. ' ~· 

- (le. J . N. Fnlc:I~. propondo-se a Mnstrt1t1cão 
de açudes em Caratheús, pag, 182. 

- dos adj u:nt1s da Faculdade dil ::'.IediciDa da 
Bahia, - proYimento nos Joga r es de snbsti· 
1.\ttoS, p:i.g. 182. 

- das. irm~ndade~ e confrarias elo l\ecife, 
-1sen~:ao de impostos , pag. 182, 

- de Ros:i.lino. V. V ascorrce!loJ, - reversão 
de pen s5.o, 1ia;;. 2~7 . 

- de D.os t 1'. e. Ch:i:re~, - pens•to pa~ 
:207. ' ,,. 

- de P. lllh:i.to, - p;rdão de resto de pena, 
pag. 207. 

~de :\L F . S·. ".\.l:alh~ir~s, idem, pa:;r. 2)7, 

- da sociedade anon:yma. E:s:posiçiio UniTenal 
~0e_;manonLe do J.3razi1, - su bsidio, pag. - .. 

- do A. F;:tnguir. e C. )Iüll er propondo·5? :i. 

c1m~t1·:•ir um tunnel entre Nilhero.,.. e a 
Ca.1fü:1\ Federal, pag. 2'34. • 

- da Agencia. Constmctora do Banco Impul· 
sot propont1o·se :i.bastecar de aguo. J. Ca· 
pital Fe<ler:tl, pag. 231. 

- ü23~~fio de :llello, re~uerendo pensiio, pag. 

- de J. A. Viegas,- um oi·den:i.do , p[lg. 2U. 
- de S. ele !II~galhães, - pernrn t:t pDr :lpo-

lice~ do füoaz1l das qlle rec~lJ3U d~ govorno 
par~guayo, p:i.g, 263. 

- do ::ilfer~s ,\; T'. Sá Bar1·c10, - p:iganion to 
de soldo. pag. 203. 

- de E\dra r.. S ilvn , - rclc1·açiio do pro• 
sc1·ípi::"Lo, pag. 2G3. 

- ele C·rn~L:incia E. Coelho, - mclb.orti.mca to 
ele 1Mio $Oldo, png. 281. 

- do cap~lliio 1'cfornrn.(lo J . Ji;. ).fedeir~R, 
-melhorumc11t'.) de l·eforma, p1g. 2Jt. 

- elos mora<lor2s do Cm·ato de Santa Cruz, 
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das mais nota.veis locorrecçõe• 

Pag. 69.,.... Col. 1 - Linhas i2-Depois do aparte, leia-se: O Sn.. A1.c1NDO GTJA:-iABAl~A. 

Pag. Si - Col. 1- Linhas 52- Em vez de- Americo Lobo, leia-se; Aristides Lobo. 

P:tg-. 148 - Col. 2 - Linhas 22 - Em vez de - projecto do trata.do, leia-se: projecto :i.pprovando o 
tratado. 

Pag. 188 - Cal. i - Linhas 51- Em vez de-respeita.vel no art. 10, leia-se: respeitado no art. iº. 

Pag. 193 - Col. 2 - Linhas 18 - Em vez de - Nelson Navarro de Almeida, lei.a-se: Nelson de 
V_ Almeida. 

Pag. 193-Col. 2 - Linhas 24- Supprima-se o nome do Sr. Retumba, já mencionado antes. 

Pag. 222..:... Cal. 2 - Linhas 19 - Depois do aparte, leia-se: O SR. BARBOSA Lu.B .. 

P:i.g . 2i8- Cal. 2 -Linhas 5 - Em -vez de-Almeida Nogueira, leia-se: Nogueira. 

Pag. 371- Col. 2 -Linhas iS- leia-se o seguinte : N. 131- Substituindo a tabella em vigor para 
arrecadação da contribuição de marinha destinada â. Santa Casa. da. Misericordia. de 
Santos. 

Pag. 4t5 - Col. 2 - Linhas 5- leia-se o seguinte : - A commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça a que foi presente o projecto n. 69, offerecido á consideração da Camara pelo. 
Sr. deputado Costa Machado, tendo examinado o mesmo projecto, verifica: 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 
PRlMEIR! SESSÃO DA PRIMEIRA LEGISLATURA DO CONGRESSO NACIONAL 

32~ SESSÃO E:>I 1 DE AGOSTO DE 1891 

Presidencia elos Srs. Olivefra Pir.to (1° vice
presidente) e Matla 1lfachado 

AO meio dia, o Sr. presidente declara. não 
haver sobre a. mesa expediente a ser lido an
tes da acta. 

O Sr. Oiticica-A Gamara é teste
munha de que eu sou avesso a tratar ne;ote 
recinto de questões que entendem com a vida 
dos estados. Até hoje, eu não trouxe ainda 
para a discussão a analyse de facto algum, 
que se tenha dado no estado das Alagoas, 
que represento nesta c:1sa. 

As circumstaucias especiaes, porém, a que 
chegou aquelle estado, e o que se da a lli, 
justíiicão a necessidade absoluttt. de uma dis
posição legislativa de intervenção legal, para 
evitar contlictos serias e um procedimento da 
parte da população, ou da -parte das autori
dades, que motivem uma ctmflagração, uma 
perturbação da ordem; isto obriga-me a trJ.
zer à Camara o conhecimento das circumstan 
cias em que se encontra o estado das Ala
goas, apresentando uma indicação para pro
vocar uma Uledida legislativa, desde qu~ a 
Constituição Política da Republica é omissa 
pa.ra o caso. 

Dá-se actua.lmente . no. estado das Alagoas 
um conflicto dos mais serios entre o Congresso 
e o governador do estado. Vou historiar 
ligeiramente os fact:>s, afim de que a Camara 
comprehenda a importancía e a urgencia da 
indicação que vou apresentar. 

O estado das Alagoas elegeu o seu Con
gresso constituinte. Reuniu-se este e votou 

Cn.mn.ra V'. II 

a Constituição do estado. Promulgada. est(L 
fez-se a eleição do governador e do vice
governador, sendo eleito governador o Sr. 
coronel P. Paulino da Fonseca, senador da 
Republica, e vice-governador Dr. Manoel de 
Araujo Góes, que era juiz de direito da co
marca da União, e que occupava nessa occa
sião o logar de governador. 

Ao assumir o exercício do cargo de gover
nador, o Sr. sena.der P. Paulino da Fenseca, 
no dia seguinte ao da sua posse, fez a nomea
ção do vice.,governador para o logar de 
membro do Tribunal Superior, que corres~ 
ponde ao antigo Tribunal da Relação, füando 
n.ssim o vice-governador membro do Poder 
Executivo investido das funcções de membro 
do Tribunal da Relação do estado. 

Ponho de parte, Sr. presiclentê, o que ha 
de menos apreciavel, para não usar ue ou
tros termos, nesses factos: o governador f-0.
zendo-se eleger pelo vice-governador, e no 
dia immediato ao da posse, nornen.1-o para 
membro do ;;irimeiro tribunal do estado. 

Ponho de parte o que ha de menos lison
geiro nesses factos, para apenas occupar-me 
com ajustiça e com a legalidade do acto. 

Ha um artigo na Constituição do Estado, o 
art. 68, que dispõe positivamente o seguinte: 
((Os ~agistr~1dos não pódem aceitar ou exer
cer quae:5quer outras .funcções, quer de 
nomeação do governador, quer de eleição. }> 

Isto é uma incompatibilidade absoluta, 
completa, perfeita, definida explicitamente 
na lei organica do estado.' 

Por esta disposição entende-se, sem a me
nor duvida, que um magistrado não póde, 
qualquer que seja a sua categoria, acceitar ou 
exercer quaesquer outras funcções, quer de 
nomeação, quer de eleição, porque é isso 
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:2 SesM:o em 1 de Ag-osto de 1891 

manirestan:crnto FOhil)i<lo pela Constit u i~.ão l mento sobre Cf'Dllictos que na capital :;e 
do esl:állo. tinham dado. Es tes conílicto:; não for;1m m:lli; 

Isto tamhem q11er dizer, Si'. presidente, do que um symptoma d:i lensfode e:;pirito em 
que os mo~istra1los não só não poderão ser j nue e;;tá o povo e da resolução do nno obe
nomeatlos pari• qualf]uet· cargo, como que decet' ao govJrao. 
!1-.quell~s que foram eleit?s, não po,tlerão, se 1 o sa. GAm:xo ni-:wrno - Tudo isso podia 
Jª ~tive_ ~em_ . .?~º·meados _ ;rn te1iorm~~te, ex- se resol'!'er desde qne o Sr . P0dro Pa11lino 
erce1.,ª" :un~\>1v" 1l~quel.le o~tro cai e:º: . dei~rnsse o log-ar de senn.clo;·, oceup11m.lo o 

_Po r~ ).!em · o_ St · D1 · :\!.\noel t'.e .\r:m.1o, loi:rttr de !!"Overnac!or p:1 r<\ Ol'""i.llliS~1r o se11 
Goes, v1ce-go\·er·na<!or do estado, foi nomea- 1 esl:ido ~ ' "' 
do me:rib!'o do Tl'ilJllnal Snpel'ior, lên n pro- 1 ' • •• 

mess..'t ua. J'orma da constituição e tomou pos- O Sa. OiTIClCA -: ' ' m1 hn. _r~uco tempo <la-
se do seu lo~:-r,i• llL'S:>C T1·i bnna 1. quelle esta.tio e ser as cond1ç-ocs cm que ellc 

P0<!h füz.11-o? A r.on~ titnii:;io o permitte . se :)Cb<l . ,_ . _ 
~Ias o riuc n. Constituição prnhi))e termin:rn- _Já por OCC~\51UO ,fa ehçt.:_o r!o w:nm1~dor () 
temente e qne o mngi:;trn.tlo sej:i distraliid•) 1r1c~·govemacl~r ~ pon• nno :icce1 to11-a bem, 
de suas l'm:c~ó:ics p::n-a fr exercer o lo~n.r de e so~1entc dev:1tlo a grn;u<lo sorn ma 1fo pru
vice-go,-ernudor ; e foi o qne se deu. dcncia. qne foi nece~~1 r10 despender pelo meu 

A eleiç-iio re;lli~cm-~e no dia 1:3 dejunho,elle c~lleg~ CJll~ er;i cam~idab :oo ,;o,·emo, e que 
foi nomea~lo no dia. 14 e no mesmo tlin. tomou nao foi eleito, l'L'tm1do <t ontl'(•S deputa<.los e 
posse ele seu c~rg·o. Em Yirtncle eh CoMti- Sellaclores do e$tado, é qao um conilicto não 
tuiçifo Fcder;tl, o Sr·. ~ena•.lor }'edro Paulino se dc.u. 
da Fonsec.'l, t enJo de vir tomar ;1ssento ao O SiL Poxr r.:s vr. :\ImAXll.\ - Intlir1ue um 
Sew1_do,~eixou o esercicio do cargo e C! pas?ou acto -pri1t1cac10 pelos a.d V•)r:sarios e com
no d!1_l l ;, ;:o S1· •. Dr. ilfanoel. ~le .~rauJo Goes. pau heíros ele '/ . I::x.; no menos, a inten~'.ãO 
que .ia era mng1stt'<ldO, qno .la trnh;i toirntrlo de pertul.nr :~ordem. 
!)osse tlo s~u logal' de membro do Tribunal da 0 S , 0 ,...- _ . , 't 
kelac:ão. . 1.. 1Trc1cA-: 1'ªº ::.c1 o, que p1opos1 o 

A éarúar:i. e o Senarlo de Abc-ôns esLw:nn YetU 0 nparb de \ · Ex. 
funcciooamlo; logo que chegou· i1 mosa. das O Sn.. PoNTF.S DE Mrn.A::-1>.-1. - Yem :i. pro
duas cam:u·a;; a p::r•ticipaç:ão tlo Sr. Dr. I\Ia.- posito do nobre deputado dizer que fo i precisa 
noel de .A.mujo Gríe$, de ~ue se nchn»n. no u. maior somm,t de prudencia. da pnrte de 
exercicio do c:trB"o de \'ice-g-ovcrnndor, um de- Y. Ex:. e do deputado por Afagôn.s, pai··~ 
putado levan tou-se na Cnmll1'a e a.presenton qne não se desse o conflicto ; portanto, se 
uma. indica<;CTo pam. qno a mcs;\ o!ficia.sse ao houve prudencb d" .um lado houn; provo
vicc- goYerrmt.i.nr p-. r:i r, ue 1leixas:;e o exercício e;1ção do outro . 
do ca,rg-o em virtude Llo al't. G8 <ln. Constitui- o SR. ÜITlC!C.:I. - Y. Ex. comprehenile que 
ção d~ esta.do. . n. provoc~1 ção parte d~quelles que estilo fól''-~ 

O nce-govc:_rnad?r respot?deu ;t Cn~1~!<t e M ua lei, e que o confücto se dar:l. cleSlle qttc 
· Sena.do q~e nao Sf' JUlg'l\\"tt rncompa t1b1 li:a.do é ' houver resistencia, pc.r ~rte daqnellcs 

co!lhnua,·a a. eiercer aquallo cargo. aquem estilo confiadas as leis. 
Che~a-me a noticia do qno :i C:imarn. e o V. Ex. pode negar que o ar t. 68 da Con-

Senaclo declnrnrnm que não se r1~unem m:t:s, stituiç:Io uo estado prohibe que o magist rndo 
e nrro dadlo ao vice ·i;ovcrnador,que estit fora St>ja go>ernador? 
dos preceitos constitudounes. ru; leis de que (A.partes. ) 
t em uecessidadc pn.rn. t.li!'igir o est:vlo,como as Acredito que o nobre deputado, que me 
leis orgo.nicas prei!iSits pura o estado se coa- interrompe, procura justificar o procedimento 
stituir . do vir.e-governador, com uma disposiçüo t ra.n-

V. Ex. cornprel1ende a g-ra.vidacle da situa- sitoria. <ln. Constituiçilo que não reconhece 
ção . incompatibilidarlcs para us primeiras nomea.-

0 congresso, arma.do da lei orgaoica. do es- çijes; esta opinião não é e:-1:acta ; foi levant:i.da 
tado, po~do-se de frenta ao vice- governador no estado e provou-se que é insustentavel. 
que a. infringe expressamente, que esta µroce- A Constituicão diz, no.s dispo.siçõ~s tro.nsi
dendo de encontro a uma disposição firmado. torias, que não prevalecerão as incompatibi
pela le! constitucional. lidádes nas primeiras nomeações; mas desdr: 

O governador persiste no empenho de con- que a nomeação do mag-istr-~do deu-se· depois 
tinuar a exercer illegalmente ·as funcções do d<t approvação d::i. Constitui~.J.o, prevalece o 
seu cargo ; o con~resso persiste no direito de preceito legal da prohibição. 
lhe negar as leis-de meio;; . Sr. presidente, ha um facto que aggm;a 

O porn começ:i. a impacientar- se e, ba mais n. situação e é que os governadores e 
poucos dias, V. Ex. ouviu o môu collega, Yice-governo.dores devem ser j ulgados pelos 

Dr. Gabiuo Besouro, fazer um re'lueri- tribuna.as da. refação dos Estados. 
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'.:lfo s esse tribum.l não esta constit uido ; os 
magistrados foram nome\\dos, tomnr·am posse 
mas não constituíram o trilmual, unicamente 
\)O!' cau3''1 da. lciorg:i.níc:J.4ue falta. 

providencia leg-al para não serem lev.:tdos ã 
anarcbia que essa situação re~ommenda. 

Si se llil;zer argumentar com a fülta de 
fonccionnmento do tl"ibunal para. peM1ittir a 
-a.ccumulai:<lo pelo vice-governador, elle cahe 
na disrosicão da. Constituição do estado qne 
prohibe o exercicío ele qualquer outro c;1rgo 
pelos mn~ístrarlos e o vice-govemnc!o!' é j11iz 
·de direito de um:1. das comarcas do est;1'10, 
magist1·;11lo porlauto, dentro (b prolübição 
<lo art. G8. 

Podemos nós consentir que continúe immi
nente o cnnflicro, que a anarcbi:1 se levante, 
que aquelle estado continüe fora da Cousti
tuiçG.o, governado a.penas pel::i autoritaria 
vontade de um homem, bem conhecido pela 
deputaçã.o da Bahia, llomem que não tem 
pelas aos ab11sos, !tornem sem escrupulos, 
cap1z de cometter todas as violencias? 

u~r SR. DEPUTADO dit um apal'te. 

E' minin opiniü:o q11~, em virtude de 11111 
nrtigo üa Constituicão ela Republica, estamos 
aíncla n:1s circn~stat1cias em qne o;; gov~r
nador·es e vice-go•·.:mmdores estilo sujeitosao 
jnlganiento pelo Supremo Tribun:ü l"ecler~l 
qne 8ubstltuiu o Sn;11·.::mo Tl'ibumü de ,Tus
tiça. 

A r.onstituiçito diz : continuam em vigor 
as leis t!o antigo regímen naquillo que não 
fo1•contr:wio a esh Constituição. 

O SR. 01T1CICA-A proY•t de que elle é um 
homem sem cscrupulos é que está :.v:cumu
lando rlous lagares incompo,tivei3 com a Con
stituição, o à·~ membro do Poder Judicia rio e 
de membro <lo Poder Executh·o, d11as fnnc· 
çües que se conlmdizBm pe1·feilamente 
pela p~·o:ir·ia. Con~tituiçiio Fed:ual, ~ ue pro
Ilibe que os membros de um porler possfo ac
cumular as funcções tle outro poder. 

Em1pt"1uto não houver um tribunal nos E$
tudo~cnm lei org-aoica, ao qual s~.i« conreríclo 
o jnl;;amento desses funcciona.rio;, os gover
nadm·es o vice-guvernadores estão su.ielto:; ao 
·SuprelllO Trilmnal Federal. Entretanto ''ssn. 
ó a minhrt oplni'lo particular e não ant11ri'1a 
CJUe o Congresso 'liríj:i. ao Supremo Trionna.l 
para pedh· :t pro·videncia. conlrtL o gover
nador qne está fóra da. lei. 

Emquanto isto não se dá .. o povo pódc 
tomnr a posição rl:.i. resistencia acoDsellwla 
velas circumst:rncias, recusando-se por exem
'JllO ao p~gamento dos impostos, qnan1lo não 
se deem conflict, s porque ê impossi1reL que 
conti11úB a dict..'lrlum no esfado. esfa.utlo jit 
promulgttdêl. a.. Constituição e eleito o gornr
·nador. 

Entre.tanto o 'Vice-governador es~á em 
·lJlenn. r1'cti:?.dnra., porque não tem e~ mn.r;i. que 
lhe (lê lei de meios. 

Cama.ra e Senado sspararam-sc,íl.c~lo.r:indo 
q~e não funcciona:riam, porque não reconhe
·cmm a legalidade do exercicio do \"ice-gover
nador. 

O Sn.. GAmNo BEzoURo-E não vão a.lém 
porque ... 

O SR. 01Trc1c,1-Não vão além pelos muitos 
conselho;; de vrurlencia. dados pelas 11essnas 
que l:.i est:lo dirigindo a Camara. e o Senado, 
e pelo_s esforços por nós empregado~ de aqui 

·do R10 de Janeiro ; mas de la mesmo elles 
11os dizem :-esta situação é impossivel. P. ne
-eessi~rio pôr um termo a isto, não -podemos 
contmnar neste estado anormal, iirocnrem 
um meio, uma m··dida contm esta llictadura. 

Ora, V. Ex. comprehende que nós tt>mos o 
dever de a. ~ndir a estas reclamações instan
tes (los nossos concidadãos, que pedem urna 

E' por isto, e pol' nüo estar bem rle ftnic.la 
quer: a competencia do Supremo Tribnnal de 
Justiça, quer mesmo a inl'rnc~ito do :H'ti g-o da 
Coostítuicii.o, que prohibe que os membros de 
um poder accnnrnlem a~ fnnoçUCS de Ot1tro 
poJer, que eu submetto á consiJeraç1to da 
camllr~• a. seguinte (liJ) : 

lndic11ç<io 

Indicamos que a commi;;siio de lecislaçlio e 
constituiçüo seja úuvida, par<t npresentar 
projecto de lei ou apontar a medida !egL;la
tiva necessaria afim de r esolver possíveis 
conflictos entre 0s governadores e os con-:res
sos, nos estados m:iile não est 1~ja constituido o 
superior trihrnal ou autoridade ccmpet .. nte 
pura julgar aq11elles ou decidir tae:; cooflictos, 
jlOr violação da Constituição do estatl.o ou ex
ce~so de poderes arrogados pelo;; mesmos 
g·overnaclores e reconhecidos pelos congres
sos. 

Saln. cbs sessões d::r. Camara. dos Deputados, 
31 ele julho de 1891 .-Leite Oiticica-G. Be
:;oiwo. 

O SR. PRESitJE:);TE - Nos termos do regi
mento a indicação vae i1 comrnissão de legis
lação independentemente de votação da Ca
mara. 

Procede-se à chamada, a qual respondem 
os Srs. Oliveira Pinto, Matta. .Machado, 
Retumba., Nogueira. Para.naguõ., Eduardo 
Gonçalves, B 'llort Vieil'~. Indio do Brazn, 
Ionocencio Serzedello, Cantão, Matta Bacel
Ln', Costa Rodrigues, C:lsimiro Junio~-, Hen
rique de Carvalho. Anfrisio Fialho, Nelson, 
Pires Ferreira, Martinho Rodrignes, Be
zerril, João Lopes, Justiniano de Serpa, José 
Bevihqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
Pedro Velho, Epitacio, Couto Cartaxo, Sã. 
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Andrade, Tolentino de Carvalho, Rosa e 
Silva, Gonçalves Ferreira, Joaquim Pernam
buco, Juvencio de Aguiar, Antlré Cavalcantí, 
Raymundo Baml~ira, Anuibal Falcão, Pereira 
de Lyra, Meira de Vnsconccllos, João de 
Siqueira, João Vieira, Luiz de Androdc, 
Espirita Santo, Bellarmino Carneiro, Pontes 
de Miranda, OiticiC<l, Gabino Besouro, Ivo do 
Prado, OJi...-eira Valladão, Leanrlro Maciel, 
Felisllello Freire, Augusto de Freitas, P;u1Ja 
Argollo, Tosta, Seabra, zama, Arthur Rios, 
Garcia Pires, Marcolino Moura, Severino 
Vieirn. Santos Pereira, Custodio de Mello, 
Milton', Amphiloµ11io, Fmncisco Sodré, Leovi
gildo Filg-ueims, C;irdoso de ]'>,folio, J\fod1wlo, 
Prisco Paraisa. !IIoniz Freire, A thayde 
Juniol', Foasec:i Hel'!lies, Ki!o Pe<;anlw, ,\.J
berto Brandão, Virgílio Pt;s::;oa, França 
Carvalho. Baptista da i\lotta, Alciudo Gtm
nnllam, Erico Coelho, Snmpaio Fci·raz, Lopes 
TroYão, Jacques Ourique, Aristides Loho 
Furqnnu \Verneck, Thomaz Delfino, ;\.nton:o 
Olyntho, Baclaró, P<1cillco Mascnrenl1as, Ga
briel de l\fogalhães, Leonel Filho, Chagas, 
Lobato, Jncob dn P11i:cão, Francisco Veiga, 
Costa Senna Lamounier, Gonç.-ilves Ch;we~, 
;\. . .merico Luz, Feliciano Penna, Dntl"J. :Sicacio, 
Correa füi.bello, Mnnoel Ful,zeocio, Asto!pllo 
Pio, Aristides l\Jaia, Carlos Chagas, Fran
cisco Amaral, Co>tn. Machado, Doming-os 
Porto, Jo~o <le Axelar, Ferreira lfalJello, 
Bueno de Paiva João Luiz. Bernardino de 
Campos, Francisco Glycerio: Cesario Motta, 
Mora.es Barros, Domingos de Moroes, .-ldolpho 
Gordo, C:il'valhal,s Angelo Pinheiro, l\Iursa, 
Paulino Carlos, Costa Junior, Alfi:euo Ellis, 
Leopoldo de Bull.Jues, Guimnrães Natal, 
Azeredo Caetano de Albuquerque, Belbr
inino de Zlfendonça, l\lrtrciano de Magalhães, 
C<l.l'ks, Campos , Schimidt, Lacerda Coutinho, 
Victor no Monteiro, Pereira. da Costa, Antão 
de Faria, Bor~·es de Medeiros, li.lcides Lima, 
Cassiano do Nascimento, Demetrio Ribeiro, 
Menna Barreto e Rodrigues Fernandes. 

Abre-se a sessão . 

Faltam com causa participada os Srs. 
Paletta, Nina Ribeiro, Uchóa Rodrigues, 
B::i.rbosa Lima, Miguel Castro, Amorim 
Garchi., Pedro Americo , José i>iarfano, 
Theophilo dos Santos, Paul~ Guimarães, 
Dionysfo Cerqueira, Urbano Marcondes , 
Ma.nhães Barreto, Viriato de Medeiros, 
Aexantlre Stock.ler, Alvaro Botelho, Gon
çalves Ramos, Ferreira Pires, Rodrigues Al
ves,Carlos Garcia, M:or0ira. da Silva, Fernan
do Simas, Tbomaz Flores, Abreu, Homero 
Baptista e Rocha; e s em cuusa participada os 
Srs. P edro Chermont, Frederico Eorges, Jose 
Avelino, Almiuo A:ffonso, Fonseca e Silva, 
Joaquim Breves, Luiz Murat, Fróes da Cruz, 
1\fayrinl~, Jesuino de Albuquerque, Vinhaes, 

João Pinheiro, Ferreira Brandão, Dominzos 
Rocha, Monteiro da Silva, Martinho Prudo 
Junio~. Lopes Chave~, Rodolpho Miranda, 
Almeida. Nogueira, Rubião Junior , F leury 
Curado, Lauro Muller, Julio de Castilhos, Er
nesto de Oliveira e Ferm1ndo Ahbott. 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a ~teta da sessão antecedente. 

o Sn.. 2° SECRETAR.ló (.<C r l!indo de 1<') pro
cotle ú leitura do seguinte 

EX.f'EDIENTE 

Comrnuuicaçves: 

Do S1" deputado Josc l\fat•ürno, datado. de 
hoje, ele q1w, por moth·o de s1111le, deixa de 
co111p:1recer it ~,;são tle ho,j i:? e ús suhscquentes 
ató ~cu completo rcst;üJolecimcnto. - Intei
rada. 

Do Sr. U.eputado Gal;riill ele lllagallüles, 
dat~td:t elo hoJe, do que, p01• moth·o de sa.ude 
e 111.lgucios de ra111ilia, é ol.l!' ig":tdo a retirar-se 
de~ta capital po1· 10 on 12 (lins.-I nteirad:\. 

Do Sr. Aur diano Aug-us to de Souza Ser
rano, tlüto.da tle. hoje, de que hont crn fülleceu 
s;,u irmão senn.dor Frederico Guilherme de 
So::za Serrano.-I11teirad;1. 

o SR. PRESIDE:-i'TB-Foi lida um:i. commu
nicaçITo do füllcclmento do Sr. senador Ser
rano. 

O SR. E:>PIRlTO SANTO- P eço a palavra 
pela. ordem. 

O SR. PRESIDE~"TE-Tem a palavra.. 
O SR. EsPlRITO SA::-.To (pefo ordem) pede 

a pal;.nTa para requerer que se insira. na actn. 
um voto ele pezar pelo fallecimeuto do Sr. 
senador Sei'rano, que colla borou na Consti
tuinte, que foi um seaador benemerito, que 
serviu à patrin por muitos annos , e que se 
recommenda, ú gmtidão do paiz pelos serviços 
que prestou. (A.poiados. ) 

Requer tambem que o Sr. presidente no
meie uma commissã.r• para aeompanhar os 
restos mortaes do illustre cidadão. 

Ainda mais, requer que se suspenda a ses
são, de accordo com o pr ecedente firmado 
na Gamara, quando falleceu o illustre brazi
leiro Sil'va Jardim 

O S&. P.R.ESIDE:.Vl'E- P oderei nomear a. 
commissão que o nobr e deputado requer; 
mas .o voto de pesar só póile ser inserido na. 
acta por votação da Camara e não ha 
numero. Logo que houver submetterei a 
discussão e ã. votação o requerimento do no
bre deputado. 

o SR.. 2° SECRETARIO continua a leitura 
do e~pediente. 
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Officios: 
Do ~finistcrio _dos Negocios do Interior, de 

30 de Julho prox1mo findo, em additamento 
ao ;wiso dn.quelle ministerio, de 10 do mesmo 
mez, enviando copia do q1ie no rlh 25 lhe 
diriQ"iu o :.'llinisterio da Justiça, relativamen
te á~ apresenta{;â.O da lWOposta de lei, no sen
tido do aviso que prolliuin ás corporações a 
livre disposíçã.o de seus bens. -A quem fez u 
requisiçêio (Sr. deputado Badaró). 

Do 1linisterio dos Negocios da. Agricultura, 
de 31 de julho proximo findo, em resposta ao 
otncio de>;b Gamara, n. 89 de 20 do me~mo 
mez, enviando a ir:formação prestr.da pela 
directoria da Estrnda de FerPo Central <lo 
Brazil. sol.ire a irreg-ulnl'id'1.1le attribuida ao 
serviç'> do tr:inspot:te de cargas naquella 
estrada.- A quem fo?. a requi~iç;.1o (Sr. <lo
puta1!0 Paeitico :\fascarenhas). 

Do mesruo minist0rio1 de igual tltlta, <Jnt 
reS1)05 t:< :~O oJilci O ll. 90 de 20 do uito m CZ 1 

dechrtincl .. que üeixaram de ser ouvidos os 
""Overnadores dos estarlos de s. Paulo e Iüo 
ae Jnnei1•0, sobre a concessão feita pelo de
creto n. 4:35 B de 4 de julho findo.-A quem 
fez a i·equisic;:to (Sl'. deputado Francisco G li
cerio). 

Do mesmo ii;inisterio, de igual data, om 
resposta ao offic10 desta Cam;i.m n. 108, de 2U 
do dito mez, dcchwaudo que foi concedido 
privilegio, sem garantia. de jul'os, que jám:lió 
poderá ser solicitada, par~t ü constr-ncçfio, 
uso e gozo, por 60 onuos, ao engenheiro Ma
noel Cttetano da Sil'l";.i. La.ra e Roberto Nor
manton. tle uma estrada de ferro entre as 
cidndes de T::cnb~te e Amptlro, no e;;tado de 
s. P•tulo, pass:mdo porterritorio do<le Mina
Geraes.-A IJnem fez a requisição (Sr. depus 
tado Cost:l. Junior). 

Veer:n a mesn, si'io lidos, julgados objecto 
de dellbe1~.:1çüo e enviados as respectivas com
missões os seguintes 

PROJECTOS 

N. í8 - 1891 

ExtingMe a Repariirüo Meteorologica, anne
J:awlo-a d Hyd,·ograpAica, a que dú noi•a 
vrganisar;ao. 

O Poder Legi:;lati'l"o decreta.: 
Ar·t. 1 . ° Fica extincta no '.\linisteL'io LI.a 

Ma~inh;t a Repartição .Meteorologica, que 
sera annexadrt ti, Re1,arliçiLo Hydt·ographica 
do me;,mo l\linisterio. 

Par~ig·mpho unico. Por :i.ccrescirr.o de ser
viço sera angmcntado o pesso•• l da Reparti~ão 
Hytlrogr:iphicG. tle mais um ainilan te, c1ue se 
incumbirá rio serYiço meteorologico. 

Art. 2. • Ficam creadns secções meteoro
logicas em todas as capi tanbs tle portos, 
exceptuan<lo-;;e a da Cu pit:i.I Federal, 1ícando 
o serviço .e registro das ollservaçlies a cargo 
do 1•espect1rn capitão do porto. 

§ 1. u !lfonsalmcnte ser ão euYiados pelos 
capitã.es de portos à Repartiçüo HyJro~Taphica 
nmpp:;is couLenuo o res111tado das observações 
feitas. 

§ 2.ô O Poder Executivo rcznlament<u·ã. 
esse serviço fornecendo ás cn.pit <111ías os instru~ 
mentos neces&wio~ pat•a a ~ua lJOa exe.::llçã.o, 
per·nlittindo tambem, par:.i. o mesmo tim, à 
Rep:.i.rtiçã.o Meteorologi~\ e canitanh1s d.e 
portos, o uso de todas as liuh:is têlegraphicas 
dn, Republica. 

Art. 3. 0 Revogam-se as tlisposições em 
contrario. 

Requerimentos : &'tia das sessões, 30 de julho ele 1801. -
De Julio de Limn, Franco, 20 official <ln, Se- J. Reti1m(;a. 

N. 79- lS\ll 
cretaria de Estado elos Neg-ocios da Guerra, 
pedindo a sua aposentadoriá . .....:A' commissão -
à.e fazend;t. 

Do Dr. Philogooio Lopes Ltioguassli, D~ •1ova classificaçüo ao. mmw~·o de prnças de 
preparador da cadei.:ro de physiologia da Fa- 1jJ•et Jlí'"Omplas ate cabo mclimve 
c~lldaüe de Medici~a do Rio de Janeiro, pe
dindo um anuo de licença com todos os veuci· 
m~ntos, para tratar de sua saude.-A.' com
m1ssão de petições. 

De Antonio Olavo da Costa, escrivão d~\ 
7"' pretoria, pedindo um anno de licellça, para 
tratar de sua saude.-A' mesma commissão. 

Do coronel honorario do exercito Joaquim 
Maurício Ferreira, pedindo uma pens5.o.-A' 
commissão de fazenda. 

De Jose .Mariano Augusto de Moraes; a lferes 
do 7° ~egimento de cavallaria, 'Pedindo traus
ferencia para a arma de infantaria, nos 
termos da ~ei n. 1143 d~ 11 de outubro de 
1861.-A' commissão de marinha e guerra. 

O Congresso Nacional decrefa : 
Art. l.º Fica. o Poder ExecutiYO autorisado 

a diviclir o numero de praças de pret prom
ptas, até cabo inclusive,e em cacb co:npauhia 
em trcs classes (lª, 2" e 3•). 

§ l. • Com porão umn. ch1>se extraordinaria 
os i;ec:rutas, quer voluntarios, quer sor
teados. 

§ 2.0 Os iuferiores constituirão uma, classe 
com garantias determinadas em regula
mento. 

§ 3.G O numero de J_Jraças de pret de l" 
classe não poderá excederem cada companbfa, 
a 115 de seu estado completo. 
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§ 4.0 O numero das praç.'IS de pret de 2~ 
cl::i.s~e não pó<lerú. exceder emenda companhia 
:i. 1/4 de ~eu estado completo. 

Ai't . 2.• Para a classi!lcação dns praças 
p1•omptas nas diversas clnsses, deve-se ter 
em v i:1ta o cornport11mcnto civil e mllito.r, 
ínstrucçiio theoriCJ. e pt·atica, valor e asseio. 

.Art. 3.0 AS praç>iS de 1 ªclasse que tiverem 
o curso ou cursos das :irm:1s podom so1• pi·o
movidas, qnn.ntlo houver va~as, no posto ele 
2" teoer;te ou alferes, nttenaendo-'se :i anti
guida<.le das me5m:1s em cada :irm:i.. Ifüas 
terão nas p1·omoç;õe:; prefcroncia aos ioíc
riore3 que não tiverem o curso ou cnr>os lhlS 
<\rm:is ; i::to nn rozão de l / 3 d:is vagas. 

Art. 4.0 Os sargentos, lorrieis, cabi1s e 
nnspeça d:is ser:.1o tirados da 1 ~ clas::e,o ;,/\ na 
fült:t nbsoiu ta. de p1·.1ç:1s desta cla.ssc seri'io 
tirados da 2•, is!o Cll Ire as CJll8 omireCGl'Ot~: 
melhore;.: conlliçües . 

Art. 5.0 Os s0ld,Hlcs de l ' <;h1ssc ter:'to pl'i
são sepnr·n<h e n.bert:t, . nito 1:1.l'ií.o raxin:;::, e 
nem seutiuelln em log<ll'es !mmundos. 

Art. 6.0 PGrlem os r<!c1·ut(ls, no pa::~a1· n 
praçr1 pr0mpt;1, ser clnssi rlcado~ em qunl
quer elas tres c:lasses, teutlo- sc em 1•istn. o dis
l)OSto no nr·t. 2. 0 

Art. i. 0 As pr:.1ças p1·omptas, assim corno 
})Oclen1 S<'l' elevadas tle cl;1s~e, t:i.mliem podem 
ser rebaixadas; porém nune<t de duas ci.D.sses 
abaixo ou :1cim''" 

,\rt. 8. •Os 1:::Wetes qu~,on. tlata. d:\ execução 
do presenle p1·ojecto de lei, aindn. ti:r.erem 
pai·te ''º i>xcrr.ilo ficn:r:."'io na )" classP., conti
nuuriio com ns actuaes rec:nlias e serilo ex
pulsos do e:i:e.rcíto, si n~o tornarem-se dignos 
do mesmo . 

1\l't. ~.·O Poder fü;:ecutfro, no;; limites àn. 
presente lei, a.regnl:\mentará. de accordo com 
as ex'if!'em:íns ~·~ pra.tio•\ dos ditrerentes ser
viços do exe1·c1lo. 

Art. 10. Rernga.m-se as di~poi>içVe;; c·m 
contrario. 

Saiu. das sessücs, 1 de agosto <lc 1801.
Finnino Pi;·es Ferrefra. 

A' comrnissão de mariuh::i. e guerra . 

O Sr. Feliciano P e una- Sr . 
presidente, 'rlieit;rndo a palavra ó me11 in
tuito.sujeit;•r à consi<leraçü.o desta nugustn 
C:imnrn algum~s medidas complementares de 
arti!l'OS do nosso regimento interno. 

Alltês, porém, referir-me-hei il. um facto, 
que acn.oo de verificar lendo o lJiario 0/ficiat 
e que me parece constituir um precedente 
funesto e digno de ser proíligado. 
. Foço reclamações á. contra. gosto, Sr. pre

sidente, e ~ti. mesm<\ não formularia. si o 
assumpto me interessasse penas pei;soal
xnente; mas aqui não é o individuo, que está 
em causa, é o representante da nação, cujos 

direitos e pre5tigio cumpre-me defünder tanto 
qunnt,1 puder. . _ 

O caso é, ::;r . presitfonte, que n:i. sessao de 
30 do mez finclo votam-se o parecer <fa com
mlssito <.le poderes acerc" dn. el~i~.ão de 
S. P1LUl0, l:tij:>. tfücus~i1o toi intor1·ompid<\ po~ 
um P.11~1·r:imento, que~ me afigu1·ou preci
pitado, niío só porque o a.ssumpto 11110 esta.vo. 
S•1ll1··if.lrite:nente debatido (<1pnfodos e ~iao 
apoicu.l•1S.), como t<tmbem P'Wf!u.e trata.
va-~e de uma. elas mni~ g1·:H'e:; Je,·1sões, que 
tenhnm ~i<k1 proferifas na actu.11 ~e:>:;:'io . 

lrnpre~~ionndo com a solução, qne a Cmn:ll'n 
em :;ua saliedm·i:i julgou conv~nicntc Jar á 
P.S•a 1jt1e.stiio, u que uã•J l'epntei :ic .. rtn1la., en
t ... ndi qne tle>cria. definir p.:rfoit;~ . 11ente a. 
J'C~pon~1b: lidnde ele meu Yoto, o r;nc li7. em 
111mi 1kcla1~ 1c:~io, que p1·ocnr·o 1·e1:on~tr11ir com 
a 111:i:d111;l exacti<liio uos seguintes le!'mns: 

" üeclaro que Yolei con 1 ra " pa 1·e<·o1· da 
crnlllll i .~· iio de poderes :\c-erfü iJ.1. ~l·:i~·C:o ele 
$. Panlo porque, <lepais de dccitl!cla em scs
sil.o :1nte1·ior :i. prelimina:· relalivn <1 est:1 elei
l.'i°1ci, á C:im:tra nüo rcstaYa on tr c> procedi
mento quri não !'os~e o de tor! n1· conh•>t:imento , 
thi r<?gul11riuwJo tlo processo eleitm·(ll. 

J:em<t is, l1avendo lll'eceito :e~:il, f'J\le or-
1lena se 1m..1l'.~Lln. á eldção desde que se abra 
Ynga. em idguma tln.s deputaçües e l"Xistindo 
lei v :::l'i:!lte reguladora tlo 1n·occ:::S1) ··l~itOL'lll, 
nuo vejo como se IJOSS.'1. privar um estll.do do· 
di rei to de ter completa !:ôU:• rep1·es.i11tação 
CVl.fl :.dleçü~ã.o de qne cmnp;·e e;;1)e1•ar que 
seja vol:.'.U1;1 uma. nova lei. 

b:ste vrocedimcoto equi~:' le à. r ilvogiw uma. 
lei :"l'm t1ne h~i,i;L a ob ... "!>:·n;ocia de ueohuma 
das forma:ill::.des ccnstituciouaes e coustitue
Ul<\Oile:.ta violação cfo direitos. 

S ·ln dt'IS sessões, 30 de julho de 1891. - Fe
l~ci1.uw Pc1M1Z l>. 

O SR. F1L~SÇA C.u:.YAL110 - &tá falando 
coalr·u o veucitlo. 

O SR. Fr.r.rc1A::s-v PE::-.~A - Descttlpe-me o 
nob1·e deputndo. mas está eoganad0. Pl'eciSô 
fazer a narr;lção de factos par;\ qne n. Ca m::r.ra 
possa conhecer dn. proccdc,ncia tfa mil1h1\ re
cbm::tção . .• 

Dous amigos pediram-me pn.rn. l ig-1).r seus 
nomes u cstu dcc!ai ~çüo e t1zcrn.m, luuçnndo 
Jogo aba.ixo o seguinte additumento: 

ci. Declnrnroos ter vota.do no me.•mo sentid<> 
pe!(ls motivos' acima mencionai.los.)>)- Fran
cisco Veiga. - F . Amaral. 

Esta. cleclaraçã:i foi levad<l. ú mesn e quando 
a. entreguei, V. Ex. fez-me :i. l:oora de tlizer 
que o rel?'i m~nto não permittia. as declarações 
de voto motivadas. 

Reda1-gui então que o recimento não pro
llibla. :i.s declaraçõe:; motivàd:is, ma..s unica-· 
mente sua. iDserç-.J:o na acta.; que não era 
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(~stn inserção que eu solicit::l.Ya, mas a publi
cação. 

Ponderei mais que quando me:smo não foss~ 
esta, a interpretação mais cnr-ial do artigo 
regimental, a. vel'dade é que até aquelle mo
mento não me constava que tivessem sitio 
recusadas dcclaraçüe:; motivJ.rlas e que me 
i1arecia ser eu o primeiro deputado em 
cujo desfavor se abria. a primeira cxcepção. 

Por estas ou por •1naesquer' outras rasücs, 
V. Ex-. acc:ito!1 a minha declaração de vt)to o 
por in te1·medio do Sr. 1° secretn.rio lhe foi 
r!ado o conveniente destino. 

Lendo no di:L seguinte o Diario do Pai-la
mento vi que :L tleclaraçii.o fora reduzida, ao 
seguinte: 

« Declaramos t:'r Yotado contra o parecer 
tla commissão rt'lativo à cleiç-ão de S. P.mlo. 
-Fclicinno p,~!lltft.- Franci~co Veiga.- F. 
Amaral. '' 

Do expnsto ·wi:·itica-;;c riue algncm ar,·c
:!Ou-se o d:r.~:to de escrever cm um p~rL ço 
;1e pa11el alg11mas pab:1ra~ Ll: su:t prop1·1a 
ln.vra e· de col 1oc n· por IJ:uxo os nonws que 
ahi se leem com ;.er-!'cita inscicnci;t <los int·~-
ressaclos. ' 

Ora. Sr. presidente, por nrn.ior que scj:i. a 
benevolencfa d1i qu.e queira armar-me, não 
po;;so deixar ili:! cnx,~rgar neste facto um 
abuso di!!no eh mais scve1\l ccnsnt'a e u:n 
in·ecedeni;) muito de:;:1g-rachvel. 

Ningnem tem o clil'eito de morlific~lr um i 
valaHa si quer em escriptos, que os depu
t:tdos lcrnm :i, mesa, quanto mais fabricar unw. 
]1CÇ'.:l. inteiramente nova.! Hoje re11Ji:Sa-se este 
abuso relati\·, mcn te n. uma, :lccl;wação de 
voto, o que não tem irnportancia; amanlüi. 
poderiio ser aJtemdos prqjectos de lei. 

Eu invoco, pois, a preciosa attenção ele 
V. Ex. para este ponto. 

V. Ex., como defensor dos direitos dest:1 
C::unara, pt'Ol!UL'ará. certamente· saber que~n 
està exerc:3ndo este direito de alta superitl
tendencia, 1111)\\itic:rndo, at6 ao ponto de reno
".;ar, escl'iptos firmados por deputados. 

o SR. PRESIDENTE-Effectinmente en oc
cupavu. esta cadeíra quando V. F.s:. apresen
tou o seu voto motiva.do, e lendo o regimentll 
vi que elle se oppunlrn, expressamente a que 
o voto fosse motivado. 

Entreta,nto V. Ex. insistiu para qne elle 
fosse manda.do:': secretaria; mas logo depoi:; 
occupou esta. cadeim o presidente effectivo da 
Gamara, o Sr. conselheiro Matt:..• Machado, 
que tomou (l cleliber·ação ele o mandn,r publicar, 
conforme di:Spõe o regimento ; e, por~anto, 
não tem V. Ex. razão ;,üguma nas cons1dera
ções que acaba de fazer •. 

O SR. FELICIANO PENNA - Estimo muito 
que V. Ex. me i'orneça desde já esta explica
ção, :porque colloca-me nas condições de com-

montar tlevitlamente o procedimento do Sr. 
Mat.ta Machado. 

Primeiramente devo dizer que seu proce
dimento resente-se àe uma v;u·cialid:11lc revol
taut], porquo no Diario do Parlamento, que 
traz a miulm declaraçJ:o d:3 voto, Ye,io uma, 
tJutn1 do Sr. Chagas Lobato pc;rf·~it:llnente 
mo ti V<.\Cht. 

O que porém é preciso, é d8terrninar bem o 
ponto da. questão; nlio conte5to ao presidente 
da Cmn;ira o direito de pro:1L1ii' a pu!Jliet\ção 
deste ou daquelle cscripto, :üoda mesmo 
qwtndo essa publicação já tenlt:t sido autori- • 
:;a1h\; o que contesto form~tl111ente, conven
cidamente, é que elle poss:i an·oggm·-se o 
J.ireito de nmn:Jar fabricar 0.:;cript.,s noYo::; e 
a11torisar que algucm esc1·ov;. •'lll t.w., papeis, 
n1·r .nj:idos sem conml t:t do.; i!1lel'C!.:'~:tt.i is, :is 
as~i:.;müm·as t.lostcs ! 

Y0, pois,\'. Ex., S1'. pt•cúl·~nl:~. q11t1 a cx
plu.:;u;::w de \'. Ex., :::i ,ju:;li.ic::t ~•)!! p1·ucedi-
111.111to, nl°Lo püJ ·.to ab1·i;.;·o ,h l:t.:ll~\11·:: o do 
cl!,.,.no presiLlonte tl•• C:nn:i:·;;, :l'.e m•::srno 
pà1·que verillca.-sc r1uc Y. I~:~. p~u·Li:.i 1.le um 
1 .. 1:,;u :mpposto. . 

V Ex. snppCíJ qna ac.::as0 o [t1·c::;1:1.::'llc tb. 
Camara por nüo ter pcrmitt: •. :., :,. pal!lieaçãu 
1b \·oto rnuti raJo, q1nndo o at:~tl'i(• s11nplcs
men to do te1· manda•lo pubtil'::t' tlci:l.:r·ação, 
q uo nü.o rui re: l:t püt' rni:n, C.t kic,~tl:t sem mi
n :ia ap[lI'O\'a<:il_o ~ 1::1 qn:i_I s·:· jll'all~ou o abuso 
do O.:lj)!'Og"O tle ll1lütl:I, :i:o;:-ilg'll:ltn ·;1 : 

Ei:; tu.lo ! E tlcpois de:;t:: oxi'lic:tçiio clara 
nilu receio que ltn.ia nlgnem ncsL1 ca~a ~ue 
1n.;-;a dizer que esta c::m.;;ut·.-i. uii.o to:.11la uterro 
i'undamen to . 

úllto u,~ora, Sr. iwcsitlcr;t(~,. ao assumpt~ 
p•focipaL fJlle me tr0uxe .ª ti'1bnna, que e 
nm additamento que deseJO fazer a certas 
tl1sposições do regjmento_. . _ 

,\ctu1lmente nao ha. dtSJY:>S1çao alguma. que 
:;e opponll:t a que requel'Ilne:üos, iilu1o:tções, 
projedos c!e ~ei, sejam <~pre~··:.tados 9:im um 
1:u:i1ero ill11mtado ele ass1gnaturas, e írcquen
te:nonte.vemos taos poças t\Compa_nlHtdas de 
u1n:1. en0rme cauda de nomes p1·opr10s. 

Estn. pr:ttica não tem vantag-0ns o oJierece 
nia1s de nm inconveniente. i·iii·J tem vanta
~~ns, porque· destas a unica ri :D :::e C?stumn. 
inrliccir· é que t:1.es assig-oatur·as previnem.o 
tr;tbalho de apoiamonto, qu0 a Camar\1. 1:_er1~ 
:le da!'; mas nem mesm? esta all~g:1ça? e 
vordJdei!'a, poraue o apoiamGnto n<tv exige 
m 1is de cinco as5if!'nnturas, eh mo~Io que tuclo 
·prnnto excede .-téste nume1:0 é u:mi sup3r-
tiuitl.ade. (il7JrJ:Cirl.os .) _ . 

. ~gora vejamos qun0s ~ao _aI.;·tms ~los mcon
venient·3s, <.L que me r·3fer1. bstas nss1goatura
são solicitarh:; e qua.si semp;:·e :fadas por pura 
;Jef'ure11cia par:t com collcg<lS ; mas esta de
ferencia tem sido levada ao pnnto de se da~em 
assisn<i,~nras e com estas recommendarem-se 
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projectos, CJUC são viYarnente impugnados 
pclo5 proprio~ signnt:irios ! 

Esta anomali~, mnb de um:i vei suer.edida, 
6 explicada polos int1~1·essados com a allegn
ção de que só dão a assignatum par.to apoia
mento. 

::\Ias, como se póile crer que alguam recom
mende a attenç>.ão da Camar:i ideas ou me
didas, cuja conveniencin ou necessidade e o 
proponente o pt•imeiro a descon!1ece1·? 

A explic11ç:Lo é tii,o pouco curial, que nin
guem a acceib, nem mesmo aquelles que 
ouvem-n'a, todos os dias. 

. .\inda h,t pouco, quando appareceu no Se
nado o prQjecto solJ1•c n rcpresentc1ç,iLo dos 
estados. pni·ecendo le\•a1· em si o nnnuocio do 
proprio' succes>o pelo nnmero de :issig-n;ttu
rns, vimos co:i1<:1 a irnpreusa o t•ecebeu e como 
foi scTe!'a 11~11\t com os $ignatnrios. 1;111 velho 
e illust1·f) p:1rlnnrnntar, memlJl'o ;la comrnis~iio 
incnml1ida de l'ormula.r o i1rojecto dP. lei elei
tm·al, tiio pouco C<\!!'itoa da 5ignitlcação re
stricta. da taes assig-natul'aS, que den suri. 
missão por finda e solicitou sua exone
raçüo. 

O public,) não acceita, pois, tal explicaçii.o; 
de modo qne tlca muito ah:llado qnando vê 
um projecto rio lei, cna~r1•aorlo as assignatu
ras da maiorh de uma camora, cohir redon
damente, por unanimicfnde . 

Dig:im o qne rlisserem, expliquem como 
quizer·em, a verdade ê que o presti;tio do 
parlnmento não póàe sinão prejudicar-se com 
taes sulJtilezas. (Apoiado ~.) 

A Yerdode inteira,Sr.presidente, e que tacs 
assig-aaturas são em geral dadas _a contmgosto 
e por purt\ fotquem ; posso d1zcl-o . porriue 
mais d~ uma vez tenho recm;ado a minha e 
sei quanto e penoso fazel-o . 

Ainda. gu;1rdonma record:i.\.ão desagr.1füwel 
por não ter podido attenrJcr a ttm colle~a, 
que mo:'! fLpresenlam o projecto em rp1ese 
concedia uma pensão á viuvri. do rfütincto 
brazileiro Dr. Silva Jardim ; pessoalmente 
não podia eu ter outro desejo que não fos:>e 
o de augmentar, com a mialla , o numero de 
assig-naturas, que já se elevava então a mais 
de 60. 

Mas esbva. absolutamente inhibi1lo de 
fazel-o, por que sobre nposcntaçücs e pcnsues 
tep.ho idéas conhecidas no men est,1do, onrle, 
como membro eh commissii:o de constít1liçno, 
dei~ei consignada no respectivo projecto s•m 
completa abolição. 

o SR. FRANCISCO VEIGA - E foi idéa ven
cedora. 

o Sa. FELICIANO PEXXA -Não podia e não 
clevia~fnstar-me de taes doutrinas, e tiva de 
pedir desculpas a um collega de Minas, que 
apresentara-me o prQjecto. 

Por essa occa.sião lancei os olhos sobre as 

60 nssignatnras, que cobriam jit nma g-rande 
pnrto do papel, e, imaginando a pouca espon
taneida<le com que alguns se prestariam , 
pe1·g-nntei a mim mesmo si n:io poderia e si 
n[o deveria haver no regimento dn casa urna 
disposicão tntelor, que collocasse o deputildo 
ao al.Jrigo <lesta obsessão, que o ;1ssalta e o 
constrange. 

Pensava eu ainda neste assumpto,quaodo 
den-se no Sena elo o caso relnti vo w projecto 
eleitornl ; decidia-me então a. porpor• uma 
medida, qi:e cmsisto em probibir í]ue ~•mesa 
receba reí]nerimentos, indicações ou 1,rojectos 
<le lei, que tenlrn.m mais de cinco assigna
turas. 

Deste modo tudo se concili[l.; pode o autor 
do rirojecto colher o numero de assignaturas, 
1111e gar<intarn o apoiamento. e ricam cs Srs. 
deput;1dos livre~ do incommodo de se verem 
solicitados e conYidndos a reco:rn1wn1 h~ r pl'O· 
jectos que não est1td:m1m, qnc nfío ~ünllcccm 
e contr•• os qnacs muitas vezes tct'iam do 
votar. 

Uma outra providencia IJHC YOU snggcrir 
á casn. é relativa ás licenças concc1fülas a de
putados. 

'• nnico artigo q;1e se refere a e,te a~sum
pto_ ê o :i.r_t. l 7G do regimento in terno, CJ UC é 
lUUllO OJIH~SO . 

Este artigo não cfü si :is lic1~nçns ,;ão dat.l.as 
com o su\Jsidio,rlc on~lr; tem provinrlo a pr:tticn. 
de que todas as licenças suppoem a percepção 
do sub~idio, o que me pnrece nm•' pratica 
al1usiYa., porqu~, em m atei·iu de r1ispendio, 
não se deve acceit~r nenhuma interpret;ição 
aw pliri. tiva. 

?i'ii.o se pr">de negar ao deputado licença para 
ausentar-se, mos a Gamara tem o direito de 
conl1ecer os motivos ele sua auscncia, para 
deferir como for de ,inst.i\a . , 

Ha muitos casos em que '' licença. deve ser 
conceili1fa com subsidio, e a Carnara, quando 
a concede, deve pronunciar-se com clarezn.-

E' para chegar a este resulto.do que pro
ponho que - as licenças, que não le.-arem a 
decla.rnção exprGSS::t de que são darias com 
subsidio, entende-se que s1lo concedidas sem 
elle. 

Pallo muito desembaraoadamente em ne
gocios relati vos a p1'o•cnto~ de deputados, 
porque emquarito aqui convivermos verá 
V. Ex. que meu intui to e sempre o de cer
ce<ll-os ; quando se segue esta norma ne
nhuma rM:ão ha para sentir-se vexame: 

Qu<mdo ~ive occ'.1-síãq de pronunciar-me 
sobre o _pedido de licen9a de um collega, lt 
em um Jornal desta capital que, nas conside
rações que eu havia feito, bem mostrn:va ser 
um digno representante de.Minas pelo espírito 
de economia, que discute vintens ... 

VozEs- Honra-o muito. 
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O SR. FgLICIANO Plli'\"NA-Mas, com certew, 
a intenção não foi de honrar-me. 

A este proposito devo dizer que sou tão 
apaixonadamente mineiro, que não desestima
ria representar aquelle grande estado, mesmo 
nos seus senões. 

Neste particular, porem, Sr. presidente, não 
se póde dizer que Mmas tenha defeitos ; ao 
contrario, seu espirita de economia constitue 
sua virtude muis i)reciosa, porque sem eco
nomia não ha grandeza, não h:t bem estar, 
não ha indepenrlencia, e, atina!, não haverá 
nem dignidade ! 

O mineiro ê generoso e liberal. .. 
O SR. FRA.Xcrsco VEIGA- Com o que é seu. 
0 Slt. FELICIANO PEXNA-Com O que e seu, 

mas em rn::teria de dinheiros pnlilicos ou 
alheios e de uma metieulosi•l:idc, que foz l'ir 
os cspiritos des:dmsatlos do sccnlo ! 

015.o sei como se po$t censnrnr algucm por 
fazer qnesl:i.o de vintcn:; ... alheios. 

Esta q:1estão de vintcns não tem importan
ci:l porantc :1 moral, cine niio pc'ide nrerir o 
valot• do acto pelo maior on meno1· volume 
da rJ11:111tia. rino se distrae indovidamcnte. 

Deus .:n11sct•\·e-me nestes ~entimcl!1tos. e 
tcnlto cct'tcza de que corresponderei sempre 
ú ho11ros:1 c0n!lnnça do g-oncroso os tado de 
:\linas. (Jfoiro ucm, mttit;) beoi.) 

Vem á mesa, é lida e enviada à commissüo 
tle policia a seguinte 

IndicaÇ'r70 

« Proponho que sejam adoptadas e fiquem 
subordinaJos, respectivamente aos capitulas 
9° e i3° elo reg]meuto interno as seguintes 
disposições : 

Art. Não uoderão exceder de cinco as as
signaturas nás moções, requerimentos, indi
cações o projectos de lei ; e a mesa não os re
ce~Je:·á quando houver infracção deste pre
ceito 

Art. Quando a Camãrtt conceder licença, 
nos termos <1o art. 176, á algum de seus mem
bros, entender-se-lia, que tal concessão foi 
feita sem subsidio quando não houver decla
ração em sentido contrario. 

Sala das sessões, 30 de .julho de 1891.
Feliciano Penna. 

O SR. PRESIDENTE - Occupando esta ca
deira e lendo a declaração de V. Ex:., declarei, 
como jã disse positivamente,que não podia ac
ceital-a nos termos expressos do art. 166 do 
regimento, que peço ao Sr. lº secretario 
tenha a bondade de ler. 

O SR. 1° SECR.ETARio: (lê) «Nenhum depu
tado poderá protestar, por escripto ou de pa
lavra, contra a decisão da Gamara ; poderà, 

C:i.m:i.ra V II 

porém , inserir nas actas a sua declara<;.ão de 
voto, a1)resentando-a na mesma sessão ou na 
subsequente, sem ser moti.v::tda. >> 

(Occiqia a cadeira da preside;1cia o Sr. 
Matta Machado.) 

O SR. PRESIDENTE- O caso deu-se como 
acaba de referir o meu collega da mesa; eu 
,julgava, que o nobre deputado respeitaria o 
que ficou as.>entado ; mandei inserir a sua de
claraçi1o de voto nos termos expressos no re
gimento, snppnuha assim não prejndicar de 
modo nenhum o direito de declarar o seu 
voto. Creio, pois, que o illustre deputado não 
póde,de 10rma. algum<t,julgar-se offendiclo por 
esta deiiberação da mesa, que não foi sinão 
um cumprimento resteicto. Quando o Sr. of
licb.l cfa acta levou ao meu conhecimento a 
deliberação do Sr. vice-presidente, i.wocurei 
cntendet·-mc com o ill nstre cleputMl0, mas já 
não o encontrei em casa; e,portnnto, entendi 
fazei· inserir a chclnrnção, pura e simples
mente, sem ::t mínima intenção de ofl'ender ú 
S. Ex. 

o SR. EPITACIO PESSOA-Peço a pnl::i.vra. 
o Slt. PRESIDEXTE-Sobrc a OJ"tlem do dia'? 
O Sn. Errncro PES50A- Peço a, v. Ex. 

que consulte ú Gamara sobre si me concede 
dez minutos de urgencia, pa,ra tratar ele as
sumpto importnnte. 

Consultada a Gamara, é concedida. a ur
gencia.. 

O Sr. Epitacio Pessoa - Co
meço -pedindo á Caµrnra que me releve o vir 
occupar alguns momentos de sua attenção 
com um assumpto de n:,tureza qua.si exclu
sivnmente individual. 

Sinto por minha parte que pela. primeira 
vez que tenha de occupar esta tr1buntt, eu 
qne tantas vezes tenho lawentado o desper
dicio de nosso tempo, seja para tratar de 
materhl que não se prende intim;tmente aos 
momentosos e importantissimos serviços que 
nesta sessão estão ü cargo da Camara, dos 
Srs. Deputados. 

Trata-se, porem, de um f;icto qne a:O'ecta 
directamente a honestidade do governo; e e 
necessario q1ie a nação sa.iba si o governo a 
quem foram confiados os destinos deste grande 
paiz é um governo ele homens que não teem 
siquer a nitida comprehensão da honestidade 
pessoal, ou si, pelo contrario, é um governo 
de homens cuja honorabilidade está muito 
superior a qualquer suspeita ou insinuação e 
que não podem ser impunemente atacados. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Já se vê que é 
um assumpto que se prende muito com os 
interesses publicas. 

o SR.. EPlTACIO PESSOA _:_y. Ex:., Sr. pre
sidente, e os meus illustres collegas devem 

2 
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estnr Jcmlirados de que, em 1:1IDft dns ultimas 
scssüe~ d.:Jstn cas·1, um honmdo deput:i.do por 
"· Paulo, cuJo nome peço licença para. decli
na.r, o St·. Cost;L Junior, depois de ter levan
tado ccn~uras muito ;lc1·es M goveruo, usaudo 
de plH'<l~es r,s nni$ dura~, de expressõe~ ns 
iuab ~(ff~l"b, cum1J1'un10LLen-~e fünnulrnerrte 
perante o paiz « provar Qlie valiosa conces
süo J'6m feita. n um individuo, o Dr. PeJru de 
Barrvs, apa1•ent<1.rlo com alto persmrngem 
-político; e que esta ".!Onces~ão fôra, provavel
mente Clilll ac:tai~s-~enci:1 do a-overno, tmn~
ferid:1 a um~ companl1ia, pet:i 'é1en1.fü\ somma 
de ,100 :000$000. 

O no1r1·e (::3pnt:do nã.o tlisculiu as Yant:igeH~ 
des3:i, c:onces,1ío: não mostron que clla er.1 
tão incon\·c;ií.,ntc :1os interesses pnblicos, 
í[UC Si>JWllltC• ll:U intcreS~1~ p:u·ticnl:U' incon
f'eõ~n\·el p11fo1 l•:l-a :rnto1·is:tdo; nflo cli~.::ntiu 
:1s clan~llla,.; elo r:.1:d1·;1f'ln: nii.o mo,.;tro11 l'I" 
l(llC l]ll:ll'lll'!I' "1l•ll:1~ Jll'0,il1<.\iCaY:t O:> intel'<'~
>iCS du JlilÍ?.: :il1iit.111-~1J a 1le11ullch11· a L1'i1!1~
ac1;ão, c•>t110 -i i~l•• i'Pl' si s1"i fos:;:: J,~:;tanto 
11ara :1ni:ii;:1ill.11· a !JPncslid:ule do ;ooYerno. 

\'. J•:x .. ~1·. 111·0,idcnlc. dore toniba1:1 es
tar IG:11li1•.t•lt: ll•) 'li!·: ll:L sc:;são <lc hontern o 
nobr.; tl•.!jllt~ado 11•l!' l'ct•n:uulntco, o Sr. Joãn 
1·!0 Siq111'i1·i1, f•l'u\' l 'll :'l Caa1:t1«l ele um mui.lo 
inco111c><tm·1:I, ::0111 docn:nC'nlú~ il'!'o)l"l'a:;:weis, 
COllJ o [ll'O] >l'Íll c1~:~1·,,[11 1l:t COllCC>S~O. <JllC esln. 
n:fo fv: a fril.1 :io D:·. I'<)•h·o <le Barro.:;, corHo 
se :1ilirn1:n-:•, rn::s a don,.;in1liYiclnos, um rios 
•1uac;; cstmngeil'O, r,11e niio tinh:im laço algnm 
1le r1n füll te:::co \lU re!ac;:i\O de (1Jl1ÍZ:J.de COlll O 
l're~iilen te da Rellllbl[cn. ou com qualgucr 1!0.; 
mini::.h•os ile g~L<Hlo: nLrn tal concessrla niio 
J'óra tr::.nsiei'ida :) co1i1p;111hia. alguma. e q1W 
portt\nto. n üo era cx::wt:t a accusa~:iI.o feib p1~l o 
1lln.;;tre deput:-..!o prw S. Panlo, o qual, en
trefanto, t~~t·1va Jn[\l'alm:mto obri""ado '' ~·i1· 
:1 esta ti-i b1rn~t p1·0.-ar a sua as~e1'0lo. 

lJ~r S1:. Dr-:runno- :iras nilo o fez. 
O Sn.. EPJTACCO PEs.o;oA- Fumos te;;te

mun11as cl\• mnrlo pJr que S. Ex.. se forrou 
rl ess:i 011rig-~ç:i.o; S. Ex. limitou-se :i, ~wre
tlar de !'.i li i·A~ponsabUidade da. ~mnnotíva, 
e a tra:isreriJ-r.. pura o ~r. Pe:lro Cowe:t. 

.ele qnam <1i:óse ter ou vi do ::i. accusai;io. ( ~1po i·.i~ 
tlas e ní!o ªJJ"frulos .) 

O Sa. LOP!ê~ TRoY!..o- E o Sr. Joflo AI
-- f'l'euo tnmbem em tempos f•Ji victima ele accu

,;,\ções klenticns. 
-- O SP... EPIT.\cro PEs~oA- O illustre denu

fado não apout1u um só facto, não exhi~Jiu 
um só tlocumento, n::í.o indkott uma só teste
munha qne vh~sse corrnbomr a. nffirmati va 
que !i::1Yi<t feito nesta cnsa, que viesse em 
abono do ~1':"1.vr, comp:·omisso que tomál'a pe

·rnu te a B<t<;>.iío. 
Nào vc;;ho tratar mais tleste a,;snmpto que 

;.;e acha inteiramente crnhwecido . 

NU.o tenho, pois. 11ecessidadc de g"J.rantir il 
c.·,mara que, conforme as informações que 
tenho, a Eskutla ele Ferro •le T•tulJate ao Am
paro, ramal úc uma estrtufa. para :1 qual Coi 
coucedi,L;). garantia de jtll'l'S sobre um capitrll 
de 12.800:000$, representa o unico meio de 
:.ili -,iar os cofres do T lwsuul'U u~~~;t enor•me 
g-;1rant.ia1 pelo gmnde l'uturo que ;, e~pera, 
pelos gruntles resulta.dos qu-~ p1·omette . Não 
tenho necessidade de provai· que estd. con
cessão <lesp1·eodeu-se inteil·arnenle ,Jus moldes 
;1te ~~g-ora. seguidos om ni;itc~ 1·ia. il8sta natu
r·eza; q11e ella, contem clu.usnLis mrnca adopta
d:is pelos governo.; pass:l:!os nas concessões 
que fizeram. Não teui:o nc ·c::~idatle de 
mo~trar que e~ht concc;sfo f'oi fei ta sem gt\
r,,ntia, de juros e com pr.1'1ibiç::io oxpre~sa de 
pedil-;t ; qn~ os ~ooccs~i0n :nio~ lornin ollri.za
dos pelo conknclo a l':izer· •lcpo; ito de J[ •. 
1i\11~il'o, qne re\·cr·lon"i. pa1·;\ 1.1 T!1c~llllJ'O ~i não 
co:n ..;:arem e concl1iir~m as viwa;; no prazo 
ll!tnc~1do; que lº.SBa c::; !. 1·whi. re,·e~·te rit smn 
i11•l .. 11misa\fi.t1 alguma pltra o E•tmlo 110 Ji m tlo 
privílegio ... 

O S1L A;;·T:i.o JJF. FA1aA-E;ftt c~ansn ln.nã.o 
e no,-n. . 

O Si!. Ei•tT.\Cto P1rn;~,, . .. e q11 0 atê ns 
ilespezas 1lc fiscal isaç::to corre r ifo po1• con t;"l lhl 
···om~trnhia, Jl!';\lka nlt.i1;1,:m ~ :1t~ fldoptatla 
pelo Ministerio dtt Ag-1·ic111tur;1, e <pie ha de 
repre5entcw p.:m o paiz i.1:n:: t:conomia aunnal 
de 380:000$, pratic .~ salutar :1dopt<lda por 
e::ste governo, rrue o no!Jre d :~ pu lauo , t alvez 
p1>r simples brinca•le!ra, q;: :i li tícou em seu 
cfücnrso de govern0 dns concPs~üe;;. 

(Trocain-se difiel'enies e c"lm·o.<os apartes. 
O Sí4

• pr!!si.de-;"Zl t! chan1r: ·re~JCJti.drr..~ v.c::es a at
tençrio da Camarn. 1\ ''º se 1·esiabelece o si
/(:acio.) 

O Sr:.. PRESrnE:-;-TE-Ordem, Srs. ,leputudos: 
Peço ao om<lor que interro11 :11n o seu discurso 
at2 que se restabeleça o :;ilencio. 

O SR. EPlTACIO Pr.ssoA - Como .i li. disse, 
não tenho mais necessidmle de trai.ai· deste 
;issumpto, que se .acha pe1-feit -11n ente venti
bdo nesta Camara . O meu intuit o ao subir a 
tribuna. foi destrnir uma. ontra accusaç[o que 
o nobre deputado por S. Pa.nlo fez hontem 
directamente à pesson do Sr. ministro da 
fuzcnua. 

O Sr:.. JoXo nm SrQL'EI:'!A - o Sr . costt, 
Junior està infoliz. 

o SR. COSTA. Jl.':XIOR - Parece isso ::i. 
V. Ex. 

o SP.. EPITAC!O PES50_\.-0 nobre deputado, 
Yend.o que a fraqueza ou aotes a inutilidade 
da prova por S. Ex. produzida desvanecêra 
n1i espírito da Gamara a profunda impressão 
que ahi lravi:J.~1. deixado :is s:ias p:Llavra.s, 
buscou readqnmr o fo1•reno perdido, levan-
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tando uma grave accusação contra a pessoa 
do Sr. Barão de Lucena. Disse S. Ex .. com a 
responsabili la le e o valor que diL ás suas pa
lavras a sua qualidade de representante da 
nação ..• 

O SR. JACQUES Ouarc~üE- GraTissima. res
ponsabilidade. 

o SR. EPITACIO PESSO.\. ••• que o actual 
ministro da fazenda. não cm e homem cor
recto que se npregoava, uma vez que, ao mes
mo tempo que exercia o cargo de governador 
do estado ele Pernambuco, recebia aqui, por 
intermedio de um procurador, os vencimento:> 
de juiz ele clil'cito dos feitos da fa,zenda. 

O SR. COSTA Jux10R-Eu disse qne clle re
cebeu 8:000:) de ;:juda, de custo, e qnc no 
mesmo vapor inm governadores para estados 
mais longiu.pi s que tinham recebido apenas 
2:0008000. (T•·ocw;1·$C diff',Jrenle$ apartHs.) 

O SR. El'JTACIO PESSOA-V. E:c referiu-se 
expressamente a accumula,;ilo de vcn(:i:nen
tos . .Mas, co:n rela~·i:í.o ú ajuda. do c11:;to, a 
Gamara $lbe perfeitamente que oxi:;tia np 
tempo d.n. 1Ywnarchi<L e elo governo pl'ovisu1·1ü 
uma lei que l'<!gulav;t amaterin, de ajn·bt:s de 
custo par:t os rresidentes de provinci<1s ou 
govcrmtd1 1res dos estados. Esta lei ost~t!Je!eda 
um aJinino e um maximo, e o podei· pul;lico 
tinha a faculdade de regular a ajuda de custo, 
de arlHtral·n. conforme a im]Joi:'tancbL da 
provincia ou Llo estado para, que era nomeado 
o presidente ou ~overnador, conforme o 
numero ue pessoas de familia, as neces:;ida1le~ 
de representação e outras circun1stancia,.; tl•! sua 
exclu:;iva apreciação, comtanto que a r111;1ntia. 
arbitrada s0 comprehendesse entre aquelles 
dous lim:tes. 

Orn, o go,.,crno, tendo em attençüo muit••s 
daquellns circumstancias e re.speit:indo os 
limites estabelecidos, marcou-ao Sr. B:1.rão ele 
Lucena a ajurb de custo de 8:000$000 ... 

o SR.. AXFRISO FL\l,110 - E foi o governo 
provisorio ... 

O SR. JtJVENCIO DE Ac:n.u:. ..• que tanto os 
nobres deputados defendem .. . 

o SR. EPITACIO PESSOA ... e o Sr. Barão de 
Lucena estant no direito de recebel-a. O seu 
p1·oceclimento era per1'eitamente correcto, per-
leitamente legal. (."lpoiaclos.) . 

Mas volto ao outro ponto d<t accusação. 
Disse o nobre deputado que o Sr. Barão de 
Lucen<t, ao me::;mo tempo que exercia. o cargo 
de governador de um estado, recebia nqui, 
por intermedio de um procurador, os venci
mentos de juiz de direito dos feitos da fa
zenda.. Pois bem, esta accusação, que pela sua. 
natureza especial, pela posição que occup::t o 
nobre deputado, só poderia, ser lançada neste 
recinto com as provas as ma.is convincentes, 

esfa accusação que fere directa e profunda
mente a honorabilidncle de um homem que 
occupa elei:.ado posto mt administração do
paiz, esta accnsa.ção qn::i ni'::o põde deixar de 
reflectir-se no poder publico de que o Sr .. 
Barão de Lucena tem em suas mãos uma 
pttrcella, esta accusaçi'io tambem não é ver
dadeira ! (Muitos apoiado.~.) 

O Sr:.. COSTA Juxror.- Levo a.o conheci
mento de V. Ex:. e da Illlção que esta com
municação me foi feita pelo Sr. Silveira 
Lobo ... 

0 Sr:.. JoÃO DE SIQUEIIL\-Oh ! Oh! 
O Su.. CosTA Jcxron. ... <::scrivã.o dos feitos 

da fazenda, ele que erajuiz o Sr. Lucena, cle
cl::trando-me que os orden;u!os fo:·am recebi
dos por um procurador. O Sr. Si! Yeini. Lobo 
toma a responsabilidade eh in!'ornw.ç:io, com 
a fli ffer.:nça, porem, do q no niio 1lisplíc dos 
archiYos do Tllesom·n p<i.ra a cor1!j"ll"1y:i.i-. 

O Sr:.. EPIT • .\.CIO PE,;~o.\- P•)i~ o 1101.1·0 de
putado está muito mal inl'orma:lu. 

O escrivão do jnizo dos foil:Js da f.tzemla 
não er~t o Si·. Silvei i-;1 Lo iio ; e!';:. n SI'. Pam
plona,, e o procur·adot· tlo Si·. 13ai-.i.o do Lu
cena el'a o Sr. Dr. Seve l\a n1rr1J. 

O Sn,. PRESIDEXTE- Lemlirn =-o nobre de
puta.do r1ue o tempo da 1n·:;~neia csl<"t esgo
tado. 

O Sr... EPITACIO PEss1í.\.-\"on concluir, Sr. 
presidente. 

.Antes ele tudo, occorrc f;.1zer ulg-umas con
siderações. 

E' facto !:!'oralmente sabido, one o honrado 
deputa.do r1em nenhum dos metis illnstres col
len·as ignora, que os Ycncimcntos elos juízes 
de

0
direito sõmente sü.o pngos no Thcsonro 

Nacional á vista da certillão d., cxercicio,pas
sada pelo respectivo escrivão ... 

O Sr •. Jolo DE SH~1;E1r:."\-.!_p0iudo. 

O SR- ErrTACló PEs~oA •.• e sendo assim, 
pergunto à Cl}-~am : ?omo e·., P?~~ivel q~e 
aquella repartlçao, cu,p. ee~pe1wollidade nao 
se póde por em cluvidü, le<lliz,~sse o pa,ga -
mento dos ordenadcs a nue allndin o nolm> 
deputa.do, sem que o ~r?ê:urador ~l·~ Sr. Ba~·ã~ 
de Lucena, tivesse exhilmlo a cer~ttl<lO cb e:xe1-
cicio ~ 

Porquanto não guaro crer- que o nobre 
deputado leve a sua nccnsaç!t~ ;,o pont?. d~ 
afürmar que aquelle procuraaor. que. ~lias e 
um homem clistinctissimo tivesse cxlnblllO no 
Thesouro uma certitliio falsa. 

o SR. CASSL\XO DO NASCDIEXro-E' incapaz 
disso. 

o SR. JoÃo DE SIQTJEIRA-Muito bem. 
O SR. EPITACIO PESSOA-Mas suppon~amos· 

que o escrivão dos feitos da fazenda tivesse-
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O s J o - o l)E SIQUE1RA - Muito bem ! passvdo um~ certiclão fülsa ; ainda ~ssim oc- ._ R. -~ , 
corro pouder;u·. C:ro um facto pnullco e noto- Dizer e prov,\r · . . 
rio conhecido aqui e em todo p<1íz, que o o SR. Et>lTA.CIO PEssoA - Ei~ alu o do
Sr .' B:.r<í.o de Lucen:i. ach~vo.-se fóra. desta 

1 
oumento que desejo que fique coui>Jguado em 

capital. . . meu discurso. 
o empregwlo do Tllesouro. 1o~umb1:io de 0 SR. CosTA Ju:-.mn-Peço permissiio para 

faze1· os f:lªg'n1:1entos _n!~ podw.. i g-n~r11l·o e, ulll n.pu.rte. . .. 
portn.uto, J•t1mi1s acceitam1 com~ :alloso ~~ Não ponho em tluvid<l. a authent1c1da.de 
d?cumeotv que d_;wa, como pie~~ute .1~~.,~-l desse documento e chamarei a e<lmpo, p:i.ra 
c1da.de um c1,<ladao_ ~u~ elle .s.'\t11a. pet !?.1_ta· µrovar 0 contrario, quei:n me deu a jofor_J?D.: 
meu te acllne-~e ~ell,\ «.u,ente ! ~lle leva.11,t o ção 0 St'. escri\·;lo Silveu·a. Lobo. Ma;; pA<I1rll1 
fücto ao con_hec1mento do mm~stro d~\ t'~l- a ,./. Ex., . ue com taoto '[>3-triotismo defende 
zeuda ~e .enhto, que, por .:crto, nao auton.s,u·ia 0 si-. Luceg~,que 0 defenda. t aml.Jem de outra 
semel!h,u,e pagamento. . gr:i.ve accus~çii.o que~ sobre elle :resa, ;i rela-

0 Slt. CAE1'ANO DE A LUUQ'LERQuE - SI tal tiva ao cnn-enbo de ::;;mto "\ndre. 
pa~a.:w~uto se _th··~sse d•1 rlo, o culpndo sel'i.:t o 0 SR.. ;oXo vz SrQvELRA - Is~o é uma 
goveroo p1·0Y1sor10. cu.lumuia. de polílicagem. 

O Sr •. JOÃO de S1Q'GEUt!1. - A1,ohdo. o S1t . El'lTAClú Pi::s:>OA - Dcscon?tcço o 
o Sl~. EPlTACIO P!~OOA - 1.fas, Sr. presi· f.1clo :tquc \ ' . l~x. ai lude; m:is e:;tej<t o. nollre 

<lenLc, n\~o é eom estus con:d<le1·a\:õc:; que tl!!J>Ub«Jo ce1·to de r1ue, logo o riue. <t1·t1c11lm•, 
Yeolw <l ~;0t!'ui1-, que venho esm .. g-ar :i accusa- tc1{t rest1<J~t•t lfio c:obal, como tl\·c1·am as 
çilo foi·mnlao.1<\ pelo illu,tre deput;ido. outt•as accu~a~~üc:> que fol'muiou. 

O Si: .. Jo:\o DE SI<Ji.rf.ITU - Esmaga.r, é o o SR. . CúSTA Jt:x1oi: d;i, .um a parle. 
t~rmo. o su. E1·1T:1.c10 Pi,:ssoA - De:;co11hcço o 

o Sr:. Et.'lTACIO Pt:ssOA - Hontcm, quando facto a que\'. Ex . se rercre, mas fJ~t.!_líldO 
S. Ex. desceu lia trilJnua, eu, em co1n-ers:1, \'. Ex . dis:;er cm que cous1stc: a :icc11$1~uo .. . 
])etli-lhc licençrt Pª"' d;n·itb .r Lh\ Yerd;ule do o SiL CosTA Jc;xw1~ - Eu dit·ei. 

~'l~~~~~~~~~{i~~~J -~iie~~~~:~~\JOUlleu-tne que o S1~. EPJTACIO PE;ssoA ... tel'it resposta 
Como em natural, procurei aYeric;un.l' um cmnpletl\, daqui desta tl'ibunt\, do mesmo 

focto <ine taDto me impressi<:nilrn.~; fui .'.l.O modo que tem tido p:.i.ra ns outras arguições. 
Tl1e:,onro e de lit trngo a eer-tidão, que passo E' po:>sivel,Si-. Jll'esldeute,que o procurador 
a ler á Ct•mam. do Sr. Lucen:t teabarecebidono Thesouro Na

cional vencimentos do juiz dos foil üli uu fu.-
Vo:i.i·:s - Ouça.mos. zenda, ~'º tempo em que $. E~. se ar;huva em 
O Sr::. . EPirAcro PE:;SoA - Antes, pol'ém, Pemumbuco como govet•oAflor do e:;tado . 

devo dh:.er aos nobres 1leputados q1::a 0 Sr. Ma:> si assim acouteceu, forum os veucimeu-
Bai'ão de Lucena. retirou-se cJesta c.id;\de pi•r:i. tos do mez de julho os recebíclOíô. 
Pern:lmin1co no dia 30 <le ,iul110 de 1890 ; como jú. disse, o Sr. Barão de Lucena se
ussumiu o governo üaquelle eotado no din. 4 guiu par~i Perua1JJbuco no lli<!.30 daquelle mez; 
ou 5 de agosto, e deixou-o no dia 24 de ou- e e sabido que os vencimentos de julho ::;ão 
tUb!'O • p~igos sómente DOS primeiros diU.S de a,sosto; 

Por consequenci.:t; a. accumula<:.ão de venci- dnlli 0 vir o procnrador llo actual Sr. ministro 
mentes só podel'ía ter-se dado uo;; mezes de da fazenda 1t receber aq11elles veucimentos, 
agosto, setembro e outubro. qmtndo o sr. Barão de Lucenn. já se achava 

Ei3 n certidão (lG): em Pernambuco. 
<a: Certifico, em virtude do despacho retro, Mas não se dava então a accumulaç;1o tigu-

quG revcodo a quinta. folha da Fazenda, do rad<t pelo nobre deputado; pois os vencimen
exercicio de 1890, nel!{l.áS pagint1s 1, 44verso lo~ eram referentes t\ um me.z em que o Sr. 
e·53 verso, onde se acham Jançt11los os pag-a- Barão de Lucena exercêra exclusivamente o 
mentes feitos no juiz dos feitos da fazenCía, cargo de juiz dos feitos d<t fazenda . 
const.\ que o Sr . Barão de Lucena deixou de b.' possivel <lindn. que aquelle procu.rador 
re~ller os respectivos vencimentos desde 29 tivGS.3e recebido no Thesouro Naciona.l por
de julho a 31 de outubro de l &IO, visto ter ceotagens devidas ao juiz dos feitos da fa
communicado o 1rnmno Sr. Barão de Lucena zenda .• 
ter deixa.do o ell:ercicio âaquelle car~o na. Sr. presicl<:nte, é facto tambem geralmente 
primeira. das citadas datas. E pol' ser verdade conhecido qne esses juizes teem direito a uma 
passou.<:!· presante o 20 eseriptur:irio do The- porcentagem sobre as dividas fiscaes, cuja. a.r
souro ~:.acioml, o bachoo:el José Silveira do recadayão processam, e que taes porcentagens 
Plllar Filho, em l de agosto de 1891.,, só veem a ser pagas quando, muito depois de 
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concluídos os processos, são as quantias devi
das recolhidas ao Thesouro. 

Isto dá logar a que os pagamentos se r_ea;
lísem muito tempo depois de haver o JUIZ 
fanccionado no feito. 

E' possível, -pois, que algurr~as dessas por
!!entagens tenham sido recebvlas durante a 
estada do Sr. Barão de Lucena em Perno.m-
buco. . t _ 

Mas comprehende a Gamara q':_e is o nao 
ê em hypothese alguma accumulaçao de ven
cimentos. 

o SR. PRESIDENTE-Peço lic~~1ça para. lem
brar ao nobre deputa.elo que Jn. se l?ª~sou o 
tempo, e que seria melhol'.' que regul~risasse 
seu discurso, requerendo nova urgenc1a. . 

o SR. ErITACIO PESSOA-Um momento mais 
e concluil'oi, Sr. presiilente .. _ 

As hypotheses qnc formnle1 mw se compre
heodem na accusn~~ão do illnstre de;,uta.do, 
sob pena. e niio lhe faço essa injustiça, de ha
ver s. Ex. len.nta•lo, desta tl'ilmna, uma ar-
guiçfio ioept:i.. . . 

O nobre depnt::ulo declaro~1 pos1t1vamente, 
forumlmcn te, que o Sr. Barao de Lnceo~, ao 
mesmo tempo que em Pernambuco recebia ?S 
vencimentos de go,·ernador do estado, recebia 
aqui por intermediodeum procurador, os ven~ 
cimdn tos de juiz dos f~it•)S ela :.>.fzenda. Ja, 
mostrei de modo inillu1livel, com um do
cumento, cuja verdade nã_9 rode Ser C?Otes
tada, que essa accusação n~o e verdadeira. 

A "Ora a Gamam e a n<J.ç,w, pn.ra quem tan
tas ~ezes appellou hontem. o nobre deputado, 
que julguem do seu pfocedtmento. 

VozEs-Muito bem! Muito bem! 
(O orador e abraçado e felicitado por grande 

nwnei·o de Srs. cleputados.) 

O SR. PRESIDE:NTE annnncin, que, por ha
ver numero le""al vae submetter á votação o 
requerimento ~presentado pelo Sr. Espirita 
Santo, pedindo que se lance na acta um voto 
de pesar pelo fü.lleci_mento do Sr_. _:;enador 
Serrano, que se nomeie uma comm1ssao p:ira 
acompanhar o enterro desse cidadão e que 
se suspenda. a. ses~ão. 

O SR. ZA!IIA-Peço que o requerimento 
seja votado por partes. 

o SR. PRESIDENTE - De conformidade 
com o pedido do Sr. Zama, vou proceder á 
votação -por partes. 

Procede-se á votação do requerimento do 
Sr. Espirito Santo, sendo unicamente appro
vadas as duas primeiras pa::.-tes e regeitada 
a terceira. 

SR. PRESIDENTE -Nomeio para. a commis
são que tem de acompanhar o feretro os Srs: 
Espirita Santo, Eduardo Gonçalves e Custodio 
de Mello. 

E' annunciada a 

P.RBIElRA PARTE ORDEZ..1 DO DIA 

o Sa. CEZARIO MOTTA - Peço a V. fü:. 
que consulte a Gamara sobre si me concede 
l O minutos de urgencia. para funclamen tar 
um requerimento. 

Consulta a Camara, é concedida a urg-encia. 
o Sa. PRESIDENTE - Em conformidade 

com o regimento, é necessario que o Sr. 
deputado declare os termos do requerimento 
para consultar~ Camai·a _sobre si _deve ou 
não ter para hoJe a urgenc1a coocechda. 

O SR. CEZARIO l\1oTTA- O meu requeri
mento diz respeito á conce.:;são de garantias 
d.e juros a uma nova estrada de ferro em s. 
Paulo, facto que tem agitado o espirita publi
co uaquelle estado. 

E' consultada a Gamara sobre si a urgencia 
é pam hoje, e a Gamara, responde alfirmati
vamente. 

O Sr. Cesario ~:lotta - Cumpro 
m Lleve1· agradecendo á Gamara a urgencht 

nue ticalJa de conceder-me, permittimlo que 
<lu justitique o requerimento que vo11 apre
eentar. 
s Não venho tomar tempo â casa, tratando· 
de assumpto que não seja. de grande interesse, 
por isso que se refore aos direitos, à auto
nomia do estado que represento. 

Venho repetir os protestos levantados con
tra as invasões do govemo centra.!, na es
pl1era dos direitos dos estados, cuja historia é 
identica demonstrando assim que a orien
taçãodos que executam as leis da Republica 
continúa, a ser diversa da rios seus autores. 

Para prova disto bastaria lembrar o que se 
tlá. em toda a parte; seria sutficiente lan· 
çar-se os olhos para o que se passa em 
Matto Grosso com dous Congressos, Goyaz. 
com o Congreso dissolvido e alguns de seus 
membros proces5ados, Sergipe com ;i, eleição 
defrüudada e Alagoas com nm chefe de go
verno que não póde, pela lei, occupar o Jogar 
em que permanece. 

Em toda a parte a violação do nosso pacto 
fundamental. 

O SR. MoRAES BARROS - Sergipe com um. 
governo e leito illegalmente. 

o St\.. CEsA.RIO MOTTA-De tudo isto con
clue-se que estamos muito longe da Republica;. 
pela qual trabalhamos, pela qual nos bate
mos constantemente ; não a tivemos, não a 
temos, nem s:i hemos quando havemos ele tel-a; 
não a tivemos no tempo do governo provi
sorio porque houve necessidade de funaar-se 
a dictadum ; não a temos no presente porque 
não a querem realisar; e nem sabemos quan
do se tornará e:ffectivo aquillo que ti'li-nos 
promettido solemnemente pelo nosso gover
no: a execução fiel da Constituição e das leis 
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Entre as !lagrantcs víolaçucs (jUC teem sido 
feitas, pelo Poc!o:r Exocutivo, estão incontes
tavelmente <\S coace,;sues de estradas de 
forro ; a C;101:w•1 km visto da. b:i.ucada a qL1e 
pertenço, lev·antar-se quasi toclos os dias um 
depnta<lo e peclh· ao governo que rl3consi
~fo1·e os seu:; .:cios á i«~speito. 

E' notn;<:el :i. iwel'ei·enchi. riue cofio tlanrlo a 
S. hmlo para. a pratiC•• de semelhmlte abuso ! 

As estradns de for1•0 representam um LI.os 
-elementos mais eülcazes (le prosperidade de 
nm povo, são como que «O srngue que rega o 
solo e vem dm• vida n. agricultura». O legisla
do1• constituinte ü..,;s\m o comprahende, bem 
-como n intenerição que r!everi:i. ter o Estado 
nas i:;uas concf!ssüP-s , por isso qnB no art. B 
<la. Constituição estatuiu: que as estradas d.: 
ferro só pode1'hm ser concerlid,lf; l)ela linião 
e pelos estado~. de oooi'ol'midade com uma lei 
do Congre~sl). 

01·a, ou e~s·,i. lei niic- e:dste, e o g·overno 
ferleml n~o r:•ótlc fa zci· bcs conces.,(ies ; ou si 
~xbte t.\ decreto 11. 524 de Zü ele junho de 189(), 
e, nesse c;:~o, as concessües rlevem ser feitas 
em con('ormicbde com essa. lei. 

Di<: clh\ o seguinte (IG): 
« E' tln. exc!nsi,·a competenC:a. do Governo 

Federal a. conce;;silo de !inhas fet'reas nos se
guintes casos; 

I. Quando lig-arem ;1s capitues dos c~tados 
à sede do Go\'erno Fodeml. conciliando os 
interesses economicos da N:n;~iio com o de es
treit,1r os laços poli ti e os da _união. 

11. Qinndo P.st:l.he1P.cerem communicaçües 
entre o territorio da Republica e nações limi
tmphes,sr-.tisfazendo i.n teresses ín temacionaes. 

111. Par(L !ins estrategicos, etc. 
Fóm dos casos preced<mtes, o Go·.-erno Fe

deral só poderit decretar coIJstrucções de li
nhas ferreas no tei•i•itorio de um estado, qurin
<lo fôr necessario lil!ar ao svstema ela viaç~fo 
geral OU (!, Ulll porto de rDUl' OS estabeleci
mentos militares ou indnstr·iaes custeados 
])elo governo, ou im.ra satisfazer interesses 
:fiscaes nas fronteir2s. » 

O go\·erno acaba, segundo consta-nos, de 
fazer uma concessão de estrada de ferro que, 
partindo de um dos pontos tfa Estrada· Dra
gantina, vá, ao porto de fümto5. 

Essa concessão füitlt é iUegal, injusta, afas
ta-se das boas normas :dministrativas, e anti

····economica, impolitica e Qnti-patriotica. 
E' illeirol porque nüo se conforma com a 

•tei n . 524, que acabo de ler, não liga as ca
pitaes ja ligadas por outra linha, nfio esta
belece communiciç-âo internacional. nem é 
estrategica. 

Si e verdade que o GovePno Federal pocle 
fazer conc.:ss\les de estradas de ferro li~ndo 
um ponto do interior a um pozto de mar, é 
preciso que haja estahelecimento custeado 

pelo goYcrno, estabclccimcn to industrfal mi~ 
litar on que a ostrach sirva p~r·a tiscalisal' 
in tet·e:;ses Jiscaes na fronteiJ'a-

ora.. nada disto se dá po1·que a l!:strad:i. 
Brngnntian. serve uulcnmcnte u 1::woura. <le 
uma zona. 

l''or consequencia, em nenh um U.estcs caS:JS 
está elln.. 

De111nü,o pl'Oprio governo recooh'3cen a sua. 
iucomµetencia para fazee conMsscJe,; dessa 
nal11re1.a. 

Q11:rndo era g-overnador de :-:;, ?nulo o dts
tinctP cifadüo iJr. Prudente do ?IIorues, este 
not<wel paulista recebeu nt: ii~ de W pe
dido:; de conce:>sões de estr•,,1Ja::; de;i ferl'o. 
S. E:,. não qniz rleC'.i rlir nenh um, i)()rqne .:in
tendia, e muito bem, ri ue ornai$ competente 
p:u-;;, concedei-os den tro do tet-ritorio do es
t<tdo era o g-o\'crno do estado, reproselitado 
pelo con;;res>o. 

A!11cfa mais ll>t \'i•~ pa.ra San los não menos 
U.e 13 l'Ol]Uorimentos S. Ex. niio quiz sati~füzer 
a nenh111n; não desp~chon nt)nlrnm. llfas e~te~ 
pe,lirlos fot;am ren1etticlos p:wa s. Paulo por 
qlwm? Pelo go\"erno provburío. 

Logo o governo l'oi o primei!'•' it rc.conlrncer
se incnmpetenle. Si o er'i como a-overno pro 
Ybot•io quando reauia o Po1 ler Legi~ltt li voe
ExeclltiTo, comori iZBt'-S() t.ompetente hoje de
ante da Constituiciio, que llie limitn, os po
deres, deo.ute da. antonomi:1. dos estados 
garnn tkla por ella, d ian te <los J i t'eitos do 
Congresso, visto eslat' s. P:i ulo org ani;mdo e 
em condições ele tomar conher:imen to desta. 
materiQ.? (Apoiado). 

O SR. 1IoR,\E5 BARlcOS - :los tempos da 
mana.rc!lia S. Paulo decreta>aa8 suaso;traclas 
de ferro; hoje e o governo central que o faz. 

O SR. QE5Amo r.roTTA-Esoes peclidos de 
conccs~ão eram na maior µn.rte feitas por 
cornp:inhias que tem g.c.H1des capi taes em
preg,1dos, que tem i uteresse-n~ des1mvolyi
mento di:is&c1s estradas e nté pre ferenc1as 
!eg·oes. 8i ns companhia$ tinhão esse diraito 
qt1at o do governo par a fazer· a concesslío a 
Jous paL·ticula.rcs ~ 

t.1 governo nãoo bservou as ho:i.s nor mas acl
minbtrati;oas . Em S. P<rnlo, q trnndo ha 
pretençues desta ordem a deci<lirem-s<i o go
vemo abre concorrencia. Pois bem.o aoverno 
infringindo esta regra commetteu um acto 
reprovado pela prn.xe moralisaclora alli se
guida. 

o Sn.. ALFREDO Eu.rs - E poz o estado da 
S, Paulo em leilão. 

O Sa. CEsArtio MoTT.\ - Nestas condic{les 
ba seis concessões feitas· pelo g overno. 

A escusa que foi apresenta.da, quanto a Es
trada do Amparo a Taubaté, não colhe tior 
ter se dado sem gm•antias de j uros; pois isto 
não que1• dizer riue a concessiio não pudesse 
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ser feita eni melhores condiçües; não quer 
1lizer que a pessoa que receben-<1 tenlH com
})etencia para leval-a a effeito; não quer dizer 
que o Governo Federal respeitou a lei, por
quanto a con{!essão devia ser feita pelo Estado 
de S. Paulo. 

A mesma, consa posso dizer em relação ú 
Estrada de P•iraty passando por Santos e a 
ostaçiio do Cruzeiro; a tle Araraquara a Mnttn 
Grosso e a de S. João a Santos, seudo eslt'S 
ultimes pou tos jó, ligados, pela estrada in
gleza. 

E' injusta a concessão, porque si ha, es
taclos que tenham muito contribuido para 
o engrandecimento ue nossa patria, o de 
S. Paulo é um rlelles ; r.oncorre com mais de 
20.000:000$ para o Thesouro Nacional; tr,m 
procurado desenvolver as industrias e o com
mercio; ninguem ignora, o _valor <l<'t sua inici:1-
tiva em todos os comettrmentos, o exemplo 
que deu no tlesenvolvimento elas vias-i"errens 
riue .i•'t rrocur::i.m aproximar Llo centro mai:; 
tle um Estado, applicando ncllas avultados 
capitães. 

Por conseqncncia, si S. Paulo tem contri
buido com :;eu dinheiro, seu exemplo, sna 
energin,par•'. a gl'nndeza da. pntria, devia me
recer elo governo mais consideração e não 
ser tratndo 0 seu territorio como ?·e.~ niilliiis, 
tlistribuido e partilltado arbitrariamente. 

Disse tambern qne est:1 concess<to é anti
economica, e de facto o é. 

V. Ex., Sr. presidente, sabe que os capit:1.
listas empregam os seus c;.1pitaes em empre
.zas de viaçüo forrc:a nn, certeza. de que ellas 
encontram por parte do governo a garantia 
necessaria ; é que elles entendem que não se 
pôde decretar uma estrada de um dia para 
outro,ou dai· uma cnncessão que venha inuti
lisar a primeira.já, feita. 

Ora, desde que o governo arroga-se o di
reito de füzer concessões de estrndas de ferro 
a seu bel pr!zer, seg:ie-se que os capitaes 
aJli applicauos não teem garantb, alguma : 
empregados hoje podem amanhã nada valer 

Portanto, os capitaes retrahem-se ; nii.o 
veem mais fet.rnndar a industria ; não vão 
empregar-se no papel tlesvalorisado do go
verno , nem nas terras, ·porque se acham 
muito augmenta/as de valor. 

O que acontece ? 
.Teem de emigrar e assim teremos dimi

nuida a riqueza. publica, e cada vez mais 
baixo o cambio. 

Disse t;.1mbem qne o acto alem fie ser anti
economico é tambem impolitico. Não é neste 
momento em que se trata da organisação 
do paiz e de estabelecer a federação, que deve 
-0 governo central provocar, por assim dizer, 
as antipathias dos estados. (ilpoiados.) 

Ora, si o estado de S. Paulo procura por 
todos os modos contribuir para fortalecer a 

~nião, um a.cto destes sei servirá para preju
dwar es~a, porque vem offender os direitos, ti 
autonomia daquelle. E' anti-p:ttriotico, porque 
vem perturbar os estados, agibr as paixões, 
trazer a anarchia nas relaçüe>i feLleraes e 
estadoaes e o desgosto geral, em vr,z de con
correr para a ordem necessaria, à grandeza 
deste abençoado paiz a que damos o doce 
nome de Patria. 

Como vêdes, meus senhor·es, a concessão 
nfto tem por onde se possa justitic:ir, e neste 
onto preciso dizer á Camara que não ha 

Pivergencias entre nós. O paulista, que sent'3 
dmor â sua terra natal, del'eude-a em todos 
ris tempos, sejam quaes fol'em as divergencias 
"orventura existentes. Nós todos amamos 
P 1uelle logar em que na .. ~cemos, a que nos 
arendem f,;'loriosas tr·acli•:iões, e ao qual con
P 'goramos toda a nossa, ded:cação, nosso 
enthusiasmo, nossa viJ:i.. 

O SR. A1.FnEno Ei.u:;-E havemos de dc
mom;trar qne ain1la corre r.:is nos;,:as veias um 
pouco de sangue dos antigo:; bacdeirantes. 

O Sn.. CEsAmu J\IOTTA - Eis porque vimos 
protestar contra este acto ::i ttentntorio <la 
antonomin. do estado o da dignidade <leste 
Co 1gresso, a quem compete legisln.r sobre ;1 

ma teria, qua.ndo não fosse accd to o decreto 
do gornrno provisorio. 

O SR. PR ESIDEXTE - Lern bro ao nobre de 
putado que faltam apenas dous minutos. 

O SR. CEsAmo" I\IoTn-Von terminar, mas 
preciso ainda, dizei' ao governo que se con
venQa. de que o estado de S. Paulo possue 
elementos proprios ele vida, e que, si elle se 
convencer de que está unido ao centro como o 
enforcado esfa preso á forca, pela corda, si 
não lhe cortarem as mãos, elle cortar;\ a, 
corda. 

O SR. Ar,FREDO Er.us-Si o Brazil é gra.ncle 
s.~m S. Paulo, S. Panlo pôde ser grande sem 
o Brazil. 

O SR. CEsAruo MoTTA- Creio que não che
g-aremos a este resultado, e para isso basta, 
que hn,ja lJ0a vontade, não direi por p:irte elo 
g-overno para quem não posso nppellar, mas 
d.e parte da minoria deste Congresso. 

E' preciso que ella se convença de que, ~i 
hoje é S. Paulo que tem o governo contra ::;1, 

amanhã poderão ser os estados que ella re-
presenta. . _ 

Si está hoje com o governo, amanJ1a po
dera estar contra. Por isso eu queria lem
brar mesmo ã essa minoria que se dirigisse a 
seu rroverno e lhe repetisse, comnosco, que é 
mist~r cumprir a Constituição e fazel-a ex
l'Cutar. E' necessario que a lei reja não só ao 
povo mas ao proprio governo. E' preciso_ que 
lhe dio-a como Barnave, quando tentou amdn. 
sustentar o throno vacillante de Luiz XVI:-
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A nossa. ca.us., estii perdida; à nossa bande~m 
esta rota, mas i1os retalhos d essn ba.ode1 ra. 
aindn .. ha um:i. p:i.la:vr•t que nos póle salvar, e 
essa. pal:wm é-Constituiçi.io. 

Pois !JAm trabalhemos pela realidade da 
Constituiç[i;o, porque só assim poderemos ter 
:i. verd:tde da Republica, que é a garantia d:t 
felicidade de nossn. patria.. (Muito bem, 1m•ito 
bem ; o o;·ado1· é felic itado e abraçado.) 

Em seguida nununcia n. 3ª discussão do 
projecto n. 5 B, sobre imcompatibilidades. 

O SR. Sr::azEDELLo (pela orde;a) requer o 
enc-errameoto da discussão . 

Yem á mesa a. seguiu te 

Indicaç!"iO 

Indicamos que, por intei·medio d.-i. mesa do 
Con,,.resso,sesolicite do ministro da ngricul~ 
tur•i'." qn0 :nfurme si fez alguma c~nces;ITo de 
esll':.u.!a. de ferro em S. Paulo, ligando um 
ponto da estradà Br:lgantimi. . 

&'\h chs sessões, 31 de.julho de 1891.
Cesario Jiott-i Junior.-Domingos d.; Jío1·11c~. 
- Al(rcdo Ellis.-Jiorae$ J3a;Tot.-.41lolpho 
Gordo.- lliw·sa.- C().rMll1al.- Co;ta Jw1ro1·. 
- Glice;·io.- B. Campos. 

o SR ' PRESIDENTE - P <\SM-5e (\. l" parte 
d<i ardam do diu,. 

o SR. ZA)!A (pe7<1 oJYlcm)- Sr. pres!de:1te, 
não possa deixar de dog-iar ú, V. _E:i:. pelo c!'i· 
terio com qne fez n. ordem do dia. e compre
hendo o alc.tnce da cous:\.; mas não obstante 
is~o peço a V.E~ .. que cousulte a c~m~m sobre 
si convêm que discutamos em pr1me1ro togar 
as emendas do Senado sobre o pr(ljeclo de cre
ditos supplementares. 

E" posto a votos e approv:.ulo o requerimento 
do sr. Za.ma.. 

O Sr.. PRESlDEXTE auuuncia a discussão 
uuica do projecto n. 14 e, deste anno, sobre 
credites supplementares ás v~rbas. sub>idios 
dos senadores e deput,idos, iieCl'etarrn. do Se
na.do e cfa. Camam. 

Ninguem pede a pala"t"rn e e euce1•rada a 
discussão . 

E' posta. tl. votos e approvada. a seiuiute 
emenda do Senndo uo art. 2° do projecto: 

«.Ao art. 2°, substitua-se a ultima. parte 
'Pela seguinte: 

Assim como o de 24:900.$, seudo 15:000$ 
para pagamento dos vencimentos devidos nos 
empregados da secreta.ria da. Gamara dos De
putados, 5:900$ par::i. p<tgrunento do uugmento 
dos vencimentos que clhem a.os empregailos 
da secretaria uo Senado e 4:000S·pal't1. a com
pra de livros e mais despezas do e:rpediente 
desta secretaria, no 2° semestre do sobredito 
exercício.>) 

Po~to ti. votos o requerimento, o Sr. pre· 
sideute declara não haver numero pnro 
votar. 

O SR. SEn.zE:nF.LLO (pela ortle1n) requer ve
riticnr;OO. 

Procede-se a requerid<\ ' 'eridcação e aYe
rigua-se terem votação a favor 78 Srs. depu
tado~ e contl'a 34. 

E' encerra.da a discussão. 
O SR. A:'.IIPHILOPH[O (jJel~ oi·dem)-Hnvendo 

dh·ersos sub~titutivos e diversas emendas ao 
projecto _ remettido pelo Senado, requeiro a 
V. E:i::. prefereucia un \"Otaç.ft.0 p:n~i o suLti
tutivo tl:i commi:>3ão, Yisto ser o m<\is amplo 
elos que fornm apresent:"-10$ no doourso da 
clí::cus&"io, porque compreltende <l. iucompati
bi liilacle dos car::os fetleraes entre si ; mli
ditundo·se-llie Ullltl cmcn<la riue <i COmmi~S(io 
offoreccu na fer:!eira discussão. 

O SR . Pn.r-:srni,:xr.:- Ha um projecto redi
gido, rl;:t segtrnda para terceira discus~ão. A 
commis~üo upre::eutoa o sell subotituitivo no 
pro,jecto na segunda discussão . 

O SR. A:11PH1i:.oeHro-Pois bem ..• 
O SR. PRESIDE..\l'E-Parn oiio confundir, 

peço n V. B" - que nfi:o chame d8 su!J;;titlltivo 
ao projecto que e.stlí. r,;:digido pai·u. terceir:i 
di;cussão. . 

O SR. A:lrPmtormo-A preferencia que re
queiro e para() projecto substitutivo da eom
missão, pedindo tambem que seja. em seguida 
votada a emenda e!f'3recià<t pela commissã.o. 

O SR.. fü:LLAR.\IIXO DE )fE:<DOXÇA (pela or
dem) obser•a qne, sempre que se procede á 
votação de req t1erimentos da natureza da
quelle que acab;\ de ser apresentado pelo 
illustre 81· - Dr. Arnphiloplllo, tem-sd com
mettido uma falta, não s~ lendo todos os 
s~b,;tituvos e todas as -emendas olferecidas, 
para 11ue a Camari1 julgue da prefereocia que 
v<te conceder. 

Pediria, pois,q ue se fizesse isso, que julga 
indispensa>el para conhecimen to (la cui.uara. 

Precis~ além <listo fazer uma recti íicação. 
Teve .a uoma de apresentar uma. emenda 
substituva que foi impressa. com um erro: 
em ve?; de co.r{!os, esta impresso- casos. 
e· muito fücil a. correcção naturalmente os 
nobi•a deputados a ter-ão mentalmente feito. 
Julgou entretanto dever fazer a rectiticação, 
para resah'ar a sua responsabilidade. 

e· re~eitn.da a emeuJ.a do Senado ao 
art. 30.' 

O SR. PR~-n>E~TE declara que o projecto 
vae ser rernettid..:> ao Senado. 

O SR. PREsmF.:o.-n: - Ha. dous substituti
vos, um apresentado pela maioria da. com
missão e outro a.pres~ntndo pelos Srs. Alcindo 
Guanabara e outros. 
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o Sr.. BELLA!n!IXO DE i\IEXDOXÇA-Ha. mais 
o que tive a l.:iom>ti d1~ apresentar. 

o 1SR. PRESIDEXI'l~ - Vão sei· lidos os sub
stituti n 1s, as cmen<las e o pl'Ojecto como o 
nobre deputado requereu. 

O SR. lº Ssc1u:rAI-~10 pt•ocede ü. leitura. do 
1n•ojecto, dos substitntivos e d~-is emendas. 

O SR. PRES:IDE~;n: - O Sr. deput::l.do Am
plülophio requer preforencia para que :;eja 
votado o projecto da commissão, salvas as 
r)lllendas. 

O Sn. A'.\Il'HILO!:'ELO-Pedi t:unlJem que em 
seguicfo. ao pr-ojecto fo~se votada a ernend<i 
riue o completa. 

O SR. PRESlliEXTF. - Votado o peojecto 
ficam sah·as ;:::; emeu1.las, e vot1r-;;e-lla imme
diatamente <t e111eud~l da commissã0. 

E' aproni.do, cm se;;uida, o requcl'imento 
rlo Sr. :Arnphilophio. 

O S1~. PnssrnE:-.Ts-0 projedo em tel'ccira 
discussão é Yotad•Y .::m zlobo. salvas a:> 
cmernfas . ~ · 

o SR. ALCIXf•O {i; : ,\XAI:AJ~A-Requei:·o que 
a Yotação sobre o pmjecto sej<l nomin<tl. 

Posto em Yota<,:Ül' t:5te requerimento, ,:, re
jeitado. 

Em seguilÍa é po;;to a Yotos e appronulo o 
seguinte 

PROJECT0 :\". 5 B-1891 

~er'.ll. não podeeão ser- nomeados par·a cargos 
J uuw1;ufos do União e Yice-1'erssa. 

,\rt. 3." Re>ogam-se a:; disnosiiiies em 
contra.rio. -A1nphilopl1 io, presille1ite. · 

O Sa. PRESIDE:'>TE- Em ,·irta·.!e da, vota
çrw qne ac1i:m. l~a ter lo0ar lici~m prejndícü
dos os :;; 11J:;t1tutIVo:> e sah·as as ontr·a:; emen
das offet·ecidas ao projecto da. eommissão. 

E' posta a. Yotos e rejeit:lt!a a :seguinte 

"\o§ 1° do art. 1°do pl'Ojecto n. 5 B 

Depois da. palavra-estado~ - act:t'escente
se-ex:cepç;i.~ foit:t uarp1elle:; qne o•;cuparem 
actualmente car.~os elcc:ti\•os 011 excrc~rem 
m;uidatl) lt:~blàtivo uo; ::s t i dos. :;iJ:11ente 
pelo tempo q-ue l!ies fo!tar pa.m a tcr·millação 
1lo pc:riodo llc :m:i. actu;tl inve::;tidura, cb con
fíll'n1iila le cnm a~ l:on~titnil;i}:s e leis c~ta
lloae~ em vi;;or ao te!npo d:t rcsp8ctivi.1. 
1:loh;ito. 

Sila, •h3 sessijc3, '.28 tle jnlho 1le 18~1.
_. t.;1philop!Lio.- Glic,:;·iú.-Lcopoldo d.J Bii
//11ji;:;. 

o sr~. G,\BI:\O fü:SO'CI:O (ji Jlfl. o;·de,;1) requer 
vc1·i tic;1ção da YOt;1ç i.o. 

O S1·t. BELFOP..T VrnwA (p;;la Mde,;1) diz 
que não ouvia bem::i. emeurl<1. qne ::i.calxt da ser 
lida na. m;);,a ; par.L ';otat' eo:x1 consclencia 
p3Lle r1 ue o St'. pr0si·_!e11 te 111:1 mle lel-<t. 

J;ico1Í1patibilidade~ c;;t;·c os cargos fecle1YUJS 
r: as ('stadoacs . O Sr:.. PrtESlDE:\TE üiz que v ;-1.e veüficar a 

,·otav;l.o, conforme pediu o Sr. <leput11do Ga
bi no Besouro. Espera rp1e os St'::i. dep1ltados 

O Congresso Naclouol decreta : satísl'aç:lm o pe'lido da rnes:L r1ne r! couseeva
Art. Lº Os empregos puhlicos fetleraes silo, rem-se em sens lo;; are;; par:L que a mesa 

desde u investidurü. i-espectiva, imcompativeis veri!':que o resu\taüo da votaçrto. 
com qua:quer funcção publica. no governo ou o Sr:.. ,\•rPmLormo (pela o; ·de;;z) diz r1ue a 
administroção dos estados, pod<:ndo a elles ememla 11ue ac·\bã ele sel' lith1. não é <lquella 
reunir-se sómente comrr.issões temporarias par:t :i. <JU:tl pediu pc .~forencia . ,\ emenfa re
de ordem puramente profissionn.l, sciêntiíic<\. f'eN-se aos cargos e!ectinl;.; tl .~ ~ovi:rnador, 
ou technica, r::Gpeitado em tot.lo caso a pro- deputa.elo olt sena.dor. ?\ão lt;i nenhu:na res
hibição constitucional das accumulaçõcs l'e• tricção p:wa os iudivitluos que l'0r;w1 eleito.s 
muneradas. anteriormente. A emenda. tem por fim não 

§ I.0 Perdera o E:mprego que occupar no causar soepresa. 
zoverno ou administraçüo federal, seja elle de submettidti de novo à votação 6 rejeitada 
ordem política, administra.tiva ou judiciaria., (l. emenda. 
o cidadão que a.cceiU.r emprego, füocção ou O Sr:.. PRESIDEXTE declara prejuclicn.d:1s as 
mandato legislatiYO no governo ou adminis- emendns qne ao art. lº do projec:to offereceu 
tração dos estados. 0 Sr. :\Ieit'<t de Vasconcellos. 

§ 2.0 O cidad'io que tiver exercido o cargo . 
de gov-ernador, presidente ou chefe de Porler O Sn.. I1lsmA DE \•Asco:s'CELL03 (i~ela ot-
Executivo em qualquer estado, antes de seis~ dcm) diz que ª('redita que .ª . em·;ucb. pode set• 
mezes após o terrno dess;:.s funcçõe:s, náo po- consi:ler<\tb como um. ::i.d1.~1trvo. Ell_a te::ndous 
derá ser nomeado ministro de Estado ou paragraphos; no pr1me1ro pro~1be as ac
rnemhro do Supremo Tribunal Fedeeal. cumulações. re2nuner-adas, extensivas. a q_u_1l-

Art. 2.º Outrosim, os ciJa.dãos investidos quer comm1ssao, que~ de orde:n sc1ent1lica, 
cm funcções do governo on administração fe- etc., não comprehend1das n:i. le1. 

3 
Camaro. V. n 
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o SR. PRESIDEXTE- Jâ comprellendi 3. re
clamação do nobre deputado. \'.Ex:. apre
senton um ;,nhstitntivo ao a1·t. 1°, me1.:>, ten lo 
sido nppr<,v:.1110 o art. 1° do prQjccto, o sulJ
stituti.-o foi p1·ejudicaJo. (A.poiados.j 

l\Ias V. Ex. considera. <t;;ora o seu sulJsti
tutivo como additivo. 

o SR • ..\lEmA DE VASCOXCF.LLOS observa que 
qun.uto ;J. mnterfa esse substitutivo p6de ser 
comirlerado como aduilivo, e desall:t a quem 
seja capaz ,!e p;oovar o contrario perante a 
logica e perante o bom senso. 

O SR. P1rnSIDExxrE-Y. Ex. up1·esentou o, 
sua Cl!neurb como um substitniti\·o ao::irt. 1°; 
oro.. des:le que o arti!!O foi a pnrovauo, <l.:.-e 
consider:.u-se o sa.IJstitntiTo · prejudicado. 
(A.poirulos .) 

Mas V.Ex:.dechu·nago1>.1qneo§1° cont~111 
materia 110\"<l sohi'e a qnal deseja qu~ ;L Ca
mar.i se manifesle. Ot•a, :t m<:<s, mantém a 
sua der·isi\o, 1nas con~ulta a Cnrnara solJt'c si 
jul!l'a ou n:1o prej_udicad~t tl ma~cria. do para
grnl'ho ; e em n~ti\ cb votaçao !Gtta e cou
forme a deci:;iío rLt Catm•rn, se1·ú ou não sniJ
mettido à votaç:úo especial ·c~se pamg-l'apho. 

O Sn.. ~.Ir-:mA DE V.\scoxcELLos pede sirn-
11lesmentc que seja consultada a C<mmra sobre 
si quer ou não votar a :11ateria dos para
graphos. 

O Sa. P1u:srnExTE - Von consultar u Ca
marn sobre si julga ou nii.o prejmlicad.:is os 
dOLlS pa T'Ug"l"íl phos. 

Consulbda a Camara, ~ão julgados pr~ju
dicados os llous paragmphos. 

E" rejeihth u seguinte emenda do Sr. 
?.Ieira de Vasconcellos ao m't. 2°. 

«Euke as pal:l.vra.s o cfrladuo que e a.s pa· 
lavras accciia;- empre.qo ele., intercallem-se 
as seguintes: depois da l'í'O>nulgaçlZo dCL pre
.:;ente lei. 

Sala. das sessõe~, 28 de julho d.e 1891.- J. 
E. Meira de YascOHccllos.>> 

São julg;idos prCljudicados: Um sulJsitutivo 
do Sr. Meira de Vaseoncellos ao o.rt. 3° e 
um substitutiYo de sr. Bellarmino de 1\fon
clonça ao n.rt. 4•. 

E' rejeitada a seguinte emenda. elo Sr. 
Baptista da Motta: 

«Proponho que, do § lo do art. l 0 elo pro
jecto n. 5 A, sobre incompatibilidades, se eli
minem as :palavras-ou 1mnda to legislativo. 

·sala das sessões, 28 de julbn de 1891.
Baptista da Motta.» 

E' approvada a seguinte emenda. 
~Accrescente-se ao § l 0 do art. l •-Cabendo 

aos que actualmente accumularem taes em
pregos o direito de opção. 

Sala das sessões, 29 de julho de 1891.- G. 
Ncital . - -4.1"islides :.laia. 

O SR. Pn.EsIDE~TE declnro. prejudicados os 
substitutivo;; dos Srs. Gonçalves Chaves e 
outros e BarlJosa, Lint;l. e ontroS: 

Vu e ;l comrui:::süo de rcdac\:iLo o :projecto. 
Conti111m a discussão do pro.iecto n. 4!l 

sol•!".~ c:ircu!:1~·[io mo uel:n·i :t e bancos ue emis
são. 

N:io ki,venrlo ']nem peç:L :l pa,!avra, J en
cerrada n di~cu~:><1o. 

Posto a ·votos, é rcgeitado o p1•ojecto. 

SEGC?-.m,\ PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' amiunciada n 2" discussão do projecto 
n. ;)(\, ri_nr. limit:i n~ porlArns cios govBrna.do-
res <los estados nio<ln uão org-<111bttrlos. · 

O Sr. Se-verino VieiJ:a nüo 
costuma fazei' discnl'sos ; não s:ibCl nem pôde 
fal.el-os. 

Tratnndo·se, porém, ele uma. mritcri;;, como 
est:t., y ,··m adduzi1· contrn o pro,ir.cto ligeiras 
considcraN~s, snccint:ts obscrvaçõc$, no sen
tido de 01n·i1· cxpl:111a1·-se sobre ellc ;i. illustre 
commis~ão de :egishli:.ão . 

Entende quo riuem diz lei diz uma regra 
""era!, obl'ig-atoria, contendo os precei tos des
't'inados a, regula.r uma serie, uma, generali
dade de casos t'ntnro;;. 

q1rcchd<t ;issim a rnateria, on acceitn est,1. 
defin;ç:üo, qnc póde não ser iirntica, que pôde 
não ser muito verdadeira, mas que em todo 
o caso é uma definição, vê-se que no caso 
sujeito não se trata de uma lei, _como o 
orador entende que eleve ser uma lei. 

Trata-se, porêm, de um projecto quasi que 
com subscripto par,, regulnr alg-uns factos, e 
almrngeudo <tté factos preteritos . Ora, a lei é 
destinada., por Tia de rP.gra, a r egular c;isos 
Cut UI'OS ; t<\DtO QUe se diz ..• 

O Sn.. BnuõES JARDDr-Por excepcão. 
o SR. SEVERINO VIEIRA- Por excepcão 

não. E' regra geral que ;L lei não tem efreito 
retractivo si não quando consagra uma insti
tuição de direito. 

O Sn.. Fi>LrSBELLO FREIRE- Qual é a con
clusão que V. Ex. tira desse :principio, em 
relação ao projecto ? 

O SR . Si<:vmuxo VIEIRA. diz que a conclu
sifo é que o projecto, alem do incxmvenien te 
de abra.nge1· uma ordem de factos muito res
tricta, em um tempo limitadíssimo, r et rotr a-· 
he-se até ao passado, com o caracter mais de 
uma sentença, do que com o caracter de uma 
lei, vae punir fücto5 que se demm . . . 

O SR . BULHõES JARDDI - Punir , não; a 
par~e penal não tem etreito retroactivo: 

o SR.. SEVERINO VIERA. pondera que an
nulla até certo ponto, e a nullidade e uma 
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pena, que fulmina uma ordem de factos 
previstos pela lei, fjUe a lei veda,, OU CUj<t 
legitimidade não perrnitte. 

Sã.o e:itas, as consideraçõ0s que tinha de 
fü.?.er, muito ligeiras e muito succinta:;:, sobre 
o pr{\jecto. 

Dcsr.·ja ouvir alguns dos illusti'aclos mem
bros da comrni:;siio que emittiu este parecet·. 
porque tem as duvidas que ac,~bou de expõt'. 

Queria que se tomasse alguma prnvidencia 
a respeito elo assumpto; mas nfo su,lJe si 
o meio mais regular seria este apresentado 
pela illustre commissão. 

Estâ. de accordo com ella em que é preciso 
por cobro a uesmamlos fJ.Ue se te!ll dado; mas 
quizera que isto se fizesse por n. ;ios mais 
competentes. 

E' neste ponto ele vistt"t que fez a in
pugnação ao projecto. 

O Sr. Aristides Lobo diz que 
occup;1rà por muito pouco tempo a attcnçiio 
?ª Ca1~1ara, já .Porque no preambulo do pro
Jecto foram det1dame11te dadas :

1
1s razões que 

a commissão teve para elabom1-o, já porque 
as ponderações Ceitas pelo sctt honrti•lo col
lega que acaba de füllar foram eilectiva.
mente muito succintas. 

O nobre daputado hesita em votar o pre
sente projecto por duas razões : primeim, 
porque na opinião delle, o projecto vem ape
nas acautelar raros casos qu8 ainda possam 
existir ; segunda, porque na, opinião do nobre 
deputndo o projecto retroage, abrangendo 
llypotheses que forem anteriores á sua decre
tação. 

Quanto a primeira das razões do nobre de
putado, dira simplesmente que ba,stava a 
existenci:1 de um esta.do (apoiados), pertur
bada m1, sua organisação e em sua autonomia, 
para que o Poder Legislativo viesse em 
soccorro immediatamente afim de restaurar 
e restabelecer a perfeita autonomia a que· 
esse estado tem direito. (A.z;oiados.) 

A Camara dos Deputados deve saber que 
nüo é simplesmente o estado de Goyaz, que 
tem sotrrido olJstaculos a sua organisação •.• 

o SR. FELISBELLO FREIRE - Apoiado, ha 
outros. 

o SR. ARISTIDES LOBO- .•. e isso em per
feita, e verdadeira infracção do principio con
stitucional, que consagra a mais completa 
autonomia dos estados. 

Mais de um se acha nessas condições. 

O projecto, porém, estabelece normas am
pbs que abrangem todos os casos e todas as 
hypotheses que se verificarem, nos li mi tcs 
<JUe cllc co.::"itou. 
· Qn:wto no projeclo retroagir, responder& 
em poncas palavras ao nobre deputado. 

Disse s. Ex. que a lei só tem effeito pa.r:i o 
futuro, bto é, par::t data posterior à :;ua de
cretação. 

q SR. SEVERINO VIEIRA- Em principias 
assim é. 

o SR. ARISTIDES LOBO responde que é 
exacto; mas si o nobre deputado tivesse tido 
o trabalho de analysar os ca,sos examinados 
pela commíssão, si tivesse partido das origens 
em que se baseiam as disposições de ,pr• jecto, 
teria verificado que esta lei tem apenas 
um caracter declal'ativo, porque a Con:>ti
tniç'.ÜO qnc e anterior á organisnção dos 
estados, invalida radicalmente todos os actos 
que atteutam ou que possam impe1lir· a 
autonomia dessas orgnnisaçues estacloaes. 

Ora, a Gamara tlos Deputados, acha-se nesta 
situação: tle um lado a Constítuiçüo d-ltcr
mina expres~\Lmentc que lhe incumbe e:;ta
belecet· normas e preceitos, Llecr-etar leis que 
sirvam p;·wa o desenvol Yimento de todas as 
disposições coustitucionaes ; e de outro lado, 
nessa:> di:>posições está comprellendida inde
cliuaYelmente e fatalmente a necessidade de 
ser respeit:ichi a autonomi't dos estados, de 
modo que elles possam-se org;tnisar, segundo 
o pensamento elo leg-islador Constitucional.. 

Portanto, a nu11idarla. que result;.i pat•a 
taes actos a que o omdor se refere, não de
corre precisamente da lei que a Camar<i esta. 
elabortm<.lo : ella está contida, no preceito 
Constitucional. 

VozRs - Muito bem! 
O Sa. SEVERINO VIEIRA- V. Ex. per

mitte um aparte~ 
o SR. ARISTIDES LOBO-Pois não. 
O SR. SEVERI:S-o Vrnm.A - Ha um outro 

ponto das minhas obser·vações, sobre o qual 
Jesej<tva ser esclarecido : o meio pratico, o 
processo de fazer e.trectivas essas disposições 
aa lei. 

o SR.. ARISTIDES LOBO-O meio pratico, o 
processo ê simplesmente este : decretaila a 
lei pelo corpo legislativo, incumbe ao Poder 
'Executi"vo dar-lhe execução, e applical-a a.os 
casos que se revestirem das circumstancias 

Mas caso fosse exacto o que disse o nobre 
deputado, isso não invalidaria, não poria um 
probli>ma a competencia do corpo legislativo 
para decretar o projecto de lei em discussão. 

Disse o honrado collega qui:i lhe parecia 
que o projecto se inspirou, ou pretendia es
tatuir, sobre um caso particular. 

de que o projecto cogita, nos estados em via 
de organisação. 

Dá-se a esse respeito uma especie de ano
malia ou de aberração. O poder clitactorial 
central, já desappareceu completaroent~. 

Entretanto, ha estados que se orgamsam e 
que ainda estão debaixo. ela acção desse poder 
dictatorial que ficou extmcto. 



Cânara dosoepliados - lmp-esso em 04/02/2015 16 10- Pâgina 40 de 100 

~o Sessao cm 1 de Agosto de 18'Jl 

VOZE5 - ~Iuito bem ! 
t;)L Sn. Dr::1·0T.\Pt1 - 1'euJo o delegado 

maior potk l' l(tlC O uélel;"<\lltC . 
O Sr.. . A1~rsTwEs Lo no - .Jú Yú o eol lcg,1. 

qne o meio pratico, pelo qnal :;e i1ôde n~ri1 l L"il' 
a exccu\:ilo dn. lei d<!ct·etalla pele, parlnm.~nl o, 
é :i.quello que sc1·ve para. exccuc;;:fo de tod;1:s 
as leis. 

P:tss.1clo o 1mijcc!o e snnccionado pelo cllefo 
tlo Estado, nntnr~ihnente o gm'e:·no rl:nú. co
nhecimento delle aus s~us de!eg::l.dos nos est<t
dos que se estilo organisaucto, e lhes l'a1•,i. vC:r 
que os actos ptüt!cados pol' clles, de encont1•0 
aos priucipios 1'undam13nt;i.c;; do re,!?'imeu, s:1o 
absolubmente nullos, e qne e preci:io , por
tanto, l'CJlúr csse5 estado$ em Sl1•\· posiç:\.o 
constitncio1H~l. 

r :wecc no orador, por eonseqncnci:i. qne a 
([UYida ue SCa illu~ tl'e COllc;g;i Ó peqncna, tlc 
pouco Y<t!Ol' . 

l\:lo se c;,t1tlr demor:tr na t !'ibun;i. 
Expo;;ta~ as mzões qui:: a commiss:í., teve 

p:trn. ehil><ll'ar este projecto de lei , dari o 
ora•Jor q 11alq uer outra cxplicaçii.o de fJlle 
porYcntura. a!gum üos nollrcs <l0puta·.los 
necessite. 

Yozr:s - 1.Inito Lcm ~ muito 1J~m : 
O SR. Pn.E:>ll>EXTE não havendo 1~1,lis 

niugwzm iascripto, decl:'lra encei·mtla. a dis
cus&!o e adi<lda. n. 1otação. 

Entra <.'tn 1° discnss1o o p1•0.iccto n. 1 A, 
prohil.Jindo o u;;o de condecorações, titules 
nobliarcilicos e c.ie co:iselho, etc., n:1s relaçues 
officiri.es. 

O S r. Bap tlsta <la. :)fotta. 
Poucas pabv~s direi a i·e~peilo t.lo pro.ie
cto, porque rea lmenttl elle i:l ter preta o ~ 2" do 
;\rt. 2" da. Coas ti tui~~1o. 
.Es~a interpre t:içfio j,1: ~ein do Congresso con

st1tmnte, pois IJHe re.ieitou t:.Jdas as emen
das que mnndavam 1•espeit;1r o> dh·.:iitos ad
quiridos, porf!ue e.ssm; conde(..'Oraçõas n:u.ia re
p1·esentmu no reg1men actu:il. 

Ainda nn ditl d;i pos>e do Presiclenta d::i. Re
public<i, este mn.;;-:stJ'IHlo deu prova de <pie cs
t:tva. de uceot·do com ess~ pl'ecci to, comr:i.
recendo aqui sem trazer no sem peito umn. 
"!Wica condecor::ição, ele taut.;1s qúe possne. 

O SR. Br::zEr..r:.n,- Elle não as trazia., m::i.s o~ 
comnrn u•.lnntcs da~ forçns que estu,am lit fóra 
ns trn.z!am. 

O Sr:. BAl"i'I~rA r>A MoTTA- 0 S1·. minis
ti•o do interior, iuterpret<iotlo as emenda~ de 
um modo diver.;o. mandou que se pudessem 
us1u· 08 títulos o ·ooni.l.ecoraçõ'3s, e gozar de 
suas IJrerogntlvas, não ollstn 11 te a prohibi
ção fomrni do§ 2•· <lo urt. 72 da Con>tituição. 

O meu colleg;-:, disse que os comm:mdantes 

· dns l\m;;us, no dfa. dn. · posse do jlresiden te, 
traziam ao pe!to a::: snas eommellllas . 

E' verila.•Jc: lll•H competia qnc o Sl'. aju
dantG ;.;encr:il prohil1is~c senwlh~.nte abuso : 

N:ã.o o 1:.•z, ll dia s depois. cm uma. ordem elo 
ilia i"{nc !'azia con;;tnr ;lo cxm·cito a promul
:.:·ni;do '-''" (;'onstitni~"io, ns.signa.v<\·S·} l •.1 t•i'io do 
lUti i\J•:t, e,;qu!ll.!c!lldo· se, porém, de que jú. 
h:wia i·enuncin.do :t c~tetitu lo , n:;sig-nanúo sem 
que n i1J;:;:ie111 lhe pedi:;se, poucos dias depois 
de pi·licl:unmb ;\ gepubliea, um.i 01•,lem de· 
dia. :i. gtrn1.,fa 11aeior;al de quu er•~ conuuan
d:\nte,~ com o seu vcn.latleiro nome - Antonio· 
Euéa~ G u:;t;tYO G:-ti':ilo . 

Tem-se 1lito qne ti cmen\la apresentada. iJ. 
Consti lni1)(\o. e da. qual fül 1u trono, fere 
<li1•eito:; <le rnilitarn:; que eoncinist;\ritm essas 
eondcCQr:teõ~s no campo <la hat;1lh;1. 

A rnaio1·i•t c105 ~ign;\.t; : l'ios de::s.~ emenda. 
o 'Jllú <:oncor1l:11·u.m ·c.om a 111inlra idc.\:i ó eom
po;,tn. de militnrG~ do patentes el<.:vau:t5, e 
tjiie tamiJem :.;;inlrnr:m1 ~'s sim.s condecornc;ü.;s 
no campo ele br1.t:.ill1;1, qmmJ.o !'oram expür <~ 
s11r1. vidn. e;n dcfe~;i tla. imtrin , •l úS.>C!> não so 
j ulgam orrendidos nos seus direito;:: . 

l:l::i. direitos o~renclidos 1:a chtssc <t que te
nho a hom'!l de pertence!', mas es;; .. 's S<io de
\'idos u, tuna. celclwe prom•)Ção pol' sel'viços 
relen1ntes. contr;t a. fl.ll:tl j ii. tiYe oceasião. 
nesta Cu.mm•,\, de ma.nirest..·n·-me. 

lsto 6 maito ma:s set'io do q lle :i. 1"{11estãi:i. 
das fitinhas . ( A71oi(!t/os .) 

Estou coni.·eucirlo <h que a rnaior·ia. do, forQi1 
ar m:uh-... t>~~til. tle aecordo CO!ll os signataI'io.:> da 
eúlenda. 

"\. ordem tle S. Bento de A viz. •111e foi estu
belecilfa, pam ;i furç;L 11rmuda, niio significava 
cous.1 nenhum:.\ no Br:izU, porque foi ereada 
por D .. Joit:J l, ;:a1•t1 gàlnrdon.r os portn.zuezes 
que fo~sem i~ fi'ooteil't1. ele 1-lespan:ia 1.lefencle1· 
o territoi'io •!o pa.iz ; e, entm nôs. servia. para 
Q"n. !~1 rdcur os olllcíaes do exercito e n.i·in::tda, 
lle po3to de C:1.pifüo on i~ tenente, l'J.llC tives
sem 20 :rnnos de bons S'3l'Yiços. O governo 
provisor·io, por•:im, mccliftcoti-a. 

,\ s5im, poi~, julgo jnst ificndo o ap:wte que 
me deram, ue qne e:;te projecto ofü:n<le di
rei tos millt•tres. 

:.fo~, como jl~ disso, estou conzicto ele que v. 
m~1.iorh da classe a que pertenç.o não tem 
desejos de enfeitar-se para mo~tr:i.r os sem; 
serYíços prestndos ao p:i.iz. ( .4poill ios. ) 

O projecto da commio>si'io. sendo (\quelle que 
inte1·pret;t pet•reittm3ute o§ 2° art. 72 da Cou
slituiçU.o, tle\·e ser uccei to de preferencia ao 
que foi ~presentado pelo nobre deputado pelo 
Espir ita Santo, o S1·. Muni r. Fr·eiL·e; porque o 
rtm qo:e levou a comml·ssão a :i.presenlar esta 
emenda na Constit uiç:J.o foi para. eliminar os 
titulas e condecorações. e suas "\)rerogativ:i;;, 
em todos os r.ctos publicos e ofüciaes, mas OS· 
titulos contiuua.m, e o actual Sr. miui~tro da. 
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fazenda contimia. a assignar-se Bal":ío de 1 que dispenderam o ~ra.nrle cabedal de suas 
Lucena, emquanto que n~sta casa. ha dous energias no serviço dõ Bra.zil. 
~rs. ~l~put;~los que se ~ss1g:1twarn B<t~·ão tl_e No Brazil, os titnlos e as condecorações não 
:-;. Mcucos e Conde de F1gue1redo, e h0,1e ass1- podem ser estudados á luz dos principios que 
g-na!n-se Cardoso de ::\Iello e Feancisco de Fi- ll:1 Europa regem it materia. ; ji disse que 
gne1r:do. . . neste'\ term mmca honve a nobret.•1. na anti-

0 '!S_r •. rr:1mstro da fazenda. nã.o respeitim a pathic<i. signillcação que o vocabulo tem em 
Const1tmç;10 ou, p~r outra, o chefe do l<:stado, outros paizes. (Apm·tes.) 
pr?~ette~do t~speitnr: seria1:nente a Consti- Nós 1âir> temos o direito de tirar aos no:;sos 
tmçao, nao o ~e~ no dia. segumte, cor'.sentindo compatriotas os titulas e condecorã<,:ões que 
q~~ u_m ~eu numstro usasse de um titulo no- ~e.ceberam, nem, tão pouco, supprimir os ef-
1J1h•;:·10. . . . . , . . . . . fo1tos rlos_ actos que pra.tica1\i.m no exercicio 

Nn:o prnt:1so, por::., J ns~1 l1~n.r mais o pro.Jecto das rcg-ah_: tS resp2cti vas . (:lpartes). 
apre~entado pela comm1ssao, porque 6 elle O pt'ece1to constitucional nú.o pàde estar em 
que rnterp1:eh . melhor a tlisposiç,fü.> tb nossa opposiçã.o a outro do mesmo cotli o·o nolitico 
<)arta constltuc1onal. (.llnito bc1;i: ;;witu 7Jcm.) qno assegur•t a. niio retl'o::tctivida(te r.h(,; leis.' 

O Sr. !3adaró- Sr. prcsi:lcntc a 
impo1'Lu1ci• ~ lla. materia em d iscus:>~io olJ ri;. ;1.
m~ a VÍL' à tribn11t1 expo1· as duvidas que 
Jl:1.1ram em m· ~ n espírito acet'l::1. do rcsnlt:ülo 
ou cons·~ q nencins qne a tlccecta1:üo tle leis 
desfa or-J, ·m pude trazer. 

V. Ex., Sr. prcsitlente, que é n:n g-t•:rnr.le 
olJser:·1dor·,. notou o mú.o e frei to que pro.luziu 
no patz :t rl1sposição con:;titncional que ab:·lin 
de rnodo al.Jsnluto a facnl1lade fllle o gov-erno 
tinha de concedi:r titulos e condecorações. 
(Não r1po':.aclos e c1poimlos.) 

Todos nô;, sauemos que a m;1ior parte dos 
cidadã.o:; brnileiros q11e pos;;nem titulos e 
contleco;-[l çües prestaram a Patria rel vnntissi
mos serviços não só na paz como na guerra. 
(!l.poiwlos). 

D:u Sr... DEPGTADO - Muitos compraram. 
O SR. HADARÓ-:\Iuitos adqueriram titulas 

11orq ue concoreram directamente com ntliosos 
donativos pal'a. (t runrlação de estabelecimentos 
importi:ntet Aili estão semeadas pelo interior 
as casas de caridade, os hospitaes, escolas e 
cadeins rnandad;is edificar por beuemeritos 
cidadãos, que si nã.o possuem a velll:i fidalguia 
heraldica possuem a maior das fidalg-uias- a 
generosidade LI.o cor-ação (:lppoiàrlos.) 

Outros nã.o prestaram menores serviços 
dedicando-se patrioticamente ao serviço pu
blico, com sacrificio de suas rarnilias, que a.Ili 
estão na maior pobreza, vivendo de magras 
pensões, quttndo o fausto e a g-ra~deza offus
cam os oll1os populares. (Apai·tes .) 

Poderia citar uma série enorme de nomes 
<le cidadãos que na vida publL:a prestar:im re
levantíssimos serviços, e como unica remune
ração receberam títulos e condecorações que 
são ui:a signal de merito, um attestallo de be
nemerencia .. 

Ahi está o titulo de Visconde il.o Rio Branco, 
ahi està o titulo de Barão de Cotegipe; quan
tos contos de réis dispenderam os portadores 
desses títulos para adquiril-os ? 

Todo o paiz sabe o nome de muitos outros 

( :l 71rirteg). 
E"s·1s cli;;tincc;üc~ que rpiel'em fazer cntt•e 

r!ir-eito,; politico,; o direito~ civis, entre re
galias que nascem 1.lo direito politico e di
reitos adquit•idos, que Llizem ser nm'i parte 
do nos:;o patrimonio, a nini;uem espanta nem 
~t.::slumbra ; e uma questão de e,;cohi.. 

O salutar principio dti. não retroacti\'idacle 
tlas leis al.irang-e todos os casos em qn<> haja 
llireitos respeita.veis a resg-uarrlat•; appli
rpiem o principio, como enunciam, ás espe
ctn.tivas de tli1·eitos, a.os interesses ; mas si 
não querem ana.rcllisar tmlo, até mesmo a 
purez<t dos princípios jueidicos, lrn um limite 
tm.çado pela rectti razü.o, o qual não pmlemos 
e nã.o devemos transpor. (Apartes.) 

Além dos civ~ que possuem titnlos e con
llecorn.ções, a.hi esti a. classe militar, exercito 
e armadô1, onde muitos bravos trazem nas 
fardas o attestado de seus esforços. 

Estarão elles dispostos ::i. arrancar do peito 
aquillo qne é um justo motivo de orgulho? 
Ha cous::i.s que só devem ser cridas depois de 
vistas. (ilpartes.) 

Tenho ouviclo a distiuctos officiaes elo ex
ercito justas queixas contra a interpretação 
que a Camar:i quer dar ao artigo constitu
cional, e dou-lhes razão. 

As ordens militares são apenas not::i.s de 
distincção, como as meda.lhas ; as regalias que 
podiam dar-lhes jó. andam, em reg1':l,annexas 
ás suas altas patentes. 

Penso que esses cidadãos estão bem avisa
dos trazendo nas fardas suas condecorações; 
não ha um só dia em que eu não encontre 
um militar condecorado,e que tem prazer em 
ostentar os sio-naes de seu merito. (A.partes.) 
Não temos o direito de tirar o que muito jus
tamente ganha.raro. (.,!partes.) 

o ao-verno provisorio, de que o nobre depu
tado l:>fazi;t pnrte, creou a ordem de Colombo, 
que nã.o existiu. no Imperio. 

Da promulg:i.ção da Constituição em dean~e 
nada mais podia o governo fazer neste parti
cular; mas o que foi feit? p~lo passado regi
men e pelo governo prov1sor10 deve ser man-
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tido, nfo podendo os ciclai!ãos S•}J' i1~~1'·1.i:id11~ · 1 •,n·;:11nto :1 \ •. Ex., Se •. peesídcnte : . oco;
daqnillo que jà fazia parte de seu patrltnoni•>.: oli;:-11 ·~1·i111i11nl Yi;.:~nt.~ COfptou <lestes crimes· 
(A.partes.) · quc.J pe11:1s co111111111:i.? 

Ha de ser um bello espectaculo que esses i :\:i.·1 i;i'1 11:i.o cn;.!'itou delles como !liio em-
cidadã.•)S s~jam arrastados á, prisão. ! pl'eg- t penas que po:;sam ser ::l!'l'o.ve1ta.rfas. 

E' preciso fallar-se com toda a. franqueza: 1 u coúig-o pnnc o uso de titules rn~e.y1dos ::> 
a rlel!locracia não é e nem póde ser como a 1 ele nomes snppo:;tos com perna rfo pr1 ~ao . co!
tesonrn. do jardineiro quando prepara a: reccionaL Cumpria, po!'tnnto, a. comm1s.~ao 
gra.mma dos jardins. 1 especificar a pena e gradual-a; c.omo esta. o 

O regímen repub!í '.!ano, como se entende 1 art. 2°, não se pode fazer effectt va penah
aqui, seria nm sonhe como o ele Thomaz ! clade. 
1\íorus. Esse regimen é conhecido e applicado i Ora, isto tu•lo me leva a crer que o pro
com !:!"r:1ndc den1.çüo na America do Norte, i jecto não passa de uma maldade. (Apí11·tcs.) 
na F1~rnça e na Suissa. J Yotarei c0ntra o pl'o,iecto, mas uevo con-

Cat1~a, especie o qne se onve... ! fess:tr ú Carnara, que, si für elle transformado 
Seria :1 republic~ brazileira a unica em qne ! em lei, que haj:t pena'S rigorosas contra os 

se pnJessem usar titules e condecorações? l infractores, uorqnc quero ter o pt·azer ele co
Nüo. . 1 n hecer mais um;t lei c:;cripta nos no,;:;os ar
. Ahi cst:'t a França rEte nlém 1le respeitar os i chiv:os só pa~·a ing-!ez v~r (~uío apoiados ~ 

titulo;; conce:Je a Lcg-1;;0 1lc 1-I')nra. (.lpartes.) ! o.potadas) ;. nrngu1~m apphcarn, ª? penas,~ s1 
o SR. B"~PTI:5TA DA i\IoTTA-O qne rleu lo-1 roren~ ap_rl.iead~i' '?;8,~nos~ a 0~~~1ao ?ubhc.~ 

gar ao tranco ele conJ.ecorac;ü·~s, oue derrubou co111.l~mn.t~_ e1u<1J ~º"' ,JI ,telo::i a no __ ,1 obrcL anti 
Grévy • pa tluca (.\rio apowrloR) .. 

, · . ·- . . 1 Estamos co:nmcttendo erros gra vissimos, 
O Srt. BADARo-~ao fo~ 1ss_o r1 ue deryubou r·e,·oUando-nos contra aquillo que esü nos 

Gra>y; se~s .erros e su;1s .hgaç~es co1_n \\ Ilsoo. '! no:ssos ha!Jitos e que o nos~o paiz acceita. 
que con~t1tmu o typo mais ant1path1co dos pa-, (liile;·;· upçües.) 
rentes. e que levantaram contm o seu go-; ;, . 
-verno tamanha animosidade. l I rot8 . .;to contra a t~ndencrn. eh Cnmo.m e 

Até hoje na França se faz bom uso daquella, ne:ro men vot~ ª? pro,Jecto, esperand? que os 
distiucção. j dep1.1;tados serao !orçados '~· vol~•ll' atras, per-

Na constituição da .\.merica do Norte ape- i n:i1ttrnrlo aos n ·1s~os _conctdadaos o uso dos 
nas se prohihe ao fun ccionario publico accei- i t1~ulos e condeco1·açoes que ;:!·anhara.m por 
tal' qualquer distiocção de ,,.0 ,·crno esti'<in-: sel'em g1\tndes ser~1 1 lores desta, patr:ti que 
geiro sem ~icença do seu; 1~as. os cidadãos l ª~'.amo~ tanto. (Jf1ato bem. O orado;- e com-
podem acce1tar ou rcc:1s:u por s1 mesmos. i P 1 i11ieii:ado.) 

Esta, disposição é mais liberal do que a ela i 
constituição tlo imperio, jà não fazen:lo com-! O Sr. Goncal"-es ChaYes
par::ção com~ a~tual, que vaa ao exce5.so de 1 como relator dü coínmi:;são ela Constítniçüo, 
~unir a. a~ceitaçao com a perda da qualldade 1 legislação ~ ju:>tiça, 9ue emit~iu o parecer que 

e brazilell'o. j acaba .de ser comb;tt1LlO pelo illustre deputado 
Co~no tenho mostrado, Sr. presidente, ha 1 por :OI1nas Geraes, cumpt·e-:lh~ expor .os fun

da parte desta Gamara muita intl'<lnsin-e11cia, damentos que teve a comm1ssao paramterpor 
aliás dispensa vel no caso occurreote, ]1orque · tal parecer. 
nã~ se trat:t da violaç~o de nenhur:1 princip~o 1 :Kão entrará na apreciação que fez o nobre 
bl\s1_co cio systema adoptado. (A.patadas e n~to 1 deputado acerca da, legitimidade dos titules, 
apoiados·) 1 que possuíam, no antigo regímen, cicl::i.dãos 

A continuação do uso elas condecorações e brazileiros. 
titulas concedidos no antig~ regime~ nã? está Não entrará, na apreciação dessa legítimi
em ~e~accordo .com o pr.el!e1to const.ltu~1onal .. 

1 

dade para investigar, si esse. s titulos sempre 
Nao PO;SSO deixar a tribuna, Sr. pses1dente' traduziam serviços ao paiz serviços ú, pa-

sem m~mfestar-me acerc& do art. 2Q do pro- tria . ' 
jecto em que se commina pena criminal aos · · ~ .- . -
que usarem de seus titules e condecoraçües.1. ~ ~R. LoPE:;, TROvAO - Ou o mer1to do 

Bastâ."Va, na.. minha opinião, que se negassem . rndi \·!duo· 
e:ffeito:; civis aos actos praticados por indivi-1 O Sr... Go~ÇALVES CHAVES - ... ou o me
duos titukdos ou condecorados e que delles rito do individuo, como muito bem diz o 
usassem nesses actos. - 1 nobre deputado Sr. Lopes Trovão, ou si eram 

A commissão_, porém, entende que é preci~o 1 extremes des::;as qualidades. 
metter na cadeia_ os recalcitrantes. Parece 1 Recorda-se que um grande estadista do ex
ser isto uma maldade (riso), um meio de pro-J imperio denominava esses títulos impostos 
.vocar antipathias e indisposições. sobre a vaidade. 
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O SR. LOPES Tr:.ovlo - Foi Zachurias de 
Gões e Vasconcellos. 

O Sr:.. BADARÓ - Isso foi com relação á 
Guarda :Nacional. (Contestações.) 

O Sr:.. GoxçALVES CHAVES - Em todo o 
caso o orado1.-deve snppor e presume mesmo 
que esses títulos não eram sinão a, remuue
ração de serviços publicos,e alguns, sabe, signi
ficavam serTiços eminentes ao paiz. 

O nobre deputado que olijectou o parecer da 
commbsão expoz considerações tü.o pouco 
offensivas e tão pouco prejn1liciae:S a esse pa
recer ; at:H:ou princípios inr1u••stio11aYeis não 
só e.lo direito publico como do di1·eito pl'inulo; 
e além di~so f';i! !ou con tr;t as 1.li:;posi1;üe::; 
express:1s da Constituição ... 

(Apcii·tes.) 
O SR. Jo.\QD'.lr PEI~X.\:IJIH"Co-E:-:sa 6 qnc 6 

a questão. o sr.rchltoi· estú perfeitamente no 
verdadeiro terreno. 

O SR. GoxçALYES CJL\.VESlliz r1ue nãl) s~ in
cumbe de rcspon1ler ú critica r1ue o nobre depu
tado por :\Iinas fez a um dos artigo,;• la Con,;ti
tuiçfüi, que 11ão estú em iliscu,;s<lo,aqur.lle que 
se refere ú prohibição estatui1b para o cidadão 
brazileiro aceeitar titulo;; ou condecorações 
de governo estrangeiro. 

blico e _do diFeito privado, não precisava qua 
fosse tao frisante a expfüssão do leQ'islaclor 
constituinte. (A.partes.) ~ 

Não é peculiar ás instituições republica
n_as; dá-se isto em todas as instituições polí
ticas,_ em todo o paiz de legislação orgaaisada. 
A_s !eis t.e~m effeito retroactivo p:tr::t as rela
çoes polltteas; e mesmo, no dominio elo direito 
privado, p tra todas as relações que não affe
ctem a propriedade e os r!it-eitos fundamentaes 
c;onsagrados na Constituir;ão. Foi nm engano 
rio nobre deputado por Jl.1inas ; não prec:isou 
bem o seu pensa menta. Nilo sarJe si o nobre 
depnt:ido <1niz f;ilbte em nome rio principio da, 
11ii.o 1·elroactividacle üa lei, ou si o nolJre depu
tado co1i,.;;rl,•run estas re~alias inhe1· ·ntes aos 
anti;.:·os titulo:; •J oi·,Jens V nobi!iarcllica:; como 
tlireitos adqniri·los. 

O Si~. BAD.\r~ú- Pcrí'eitamenk. 
O SR. G•)'.\ÇAL\'Es Cru IES - :'>las, quer em 

11m,q11ei' e111 ontrn caso,ha equivoco manifesto 
d:L parte d0 no1Ji'8 deputado. :\"ão e;;tà em,jogo 
o principio rh não retroactivida,le d:t l·}i. 
Que f"ez a Constituição 1 Que se deduz do 
art. 72, § 2•' da Constituição ? Annullam-se 
os actos consummados no passado? :\ão; ape
nas são os actos posteriores, os effeitos 
civis, estas faculdades que eram concerlidas 

O Sa. RETmrnA- Si é o artigo da 
tuição, não é preciso ler. 

Consti- nos titulares; mas, os actos consnrnm idos, 
:1cru."lles que crearam relações jurídicas, esses 
permanecem. 

:Ning-uem por certo sustentará que a rlispo
sição constitucional autorisa a a.nnullação de 
u 11 contr,tcto feito conforme a antiga legis
lação. 

Ma:;, quando se tratasse da retro:lctividade 
cht l!i. etla teri:t perfeito co.bimcmto, excepçiio 
reita dos actos que produziram direitos aclqui
riLlo:>. 

O SR. GoxçALVES CHAVES diz rpie o art. 72 
estabelece o principio fundamental da igual
dade perantJ a, lei ; e par;t bem determinar o 
alcance, a comprehensão desse principio, ex
cluindo dos nossos costumes prerogativas, 
que eram tlistiocções pessoaes, e que, oo en
tender do !e.Q"islaclor constitainte, oITendiam 
o principio d:i igu:lldade rlemocratica, an
nullou os ti tu los nobiliarcllicos ... 

A regra da não retroactividade, que a.liás 
O Sr:.. BADARó-Extinguin a faculdade que não é nrn principio ela natureza co1,1st:tucional, 

o governo tinha ele os concecler. 1has sim de direito natural, como ensinam os 
O SR. GoxçALVES CHAVES ... e não pre- juriscon::mltos, essa regra foi iucluida em 

cisava ir além para que, de vez ce:;sassem, rwssa con:Stitnição, ao envez da franceza que 
todos os factos ligados a essa, in:;tituição. a deixou para o codigo civil. 
(Apoiados.) Recorda-se o orador de que na constituição 

Mas o legisla•lor constituinte foi previdente rio anno II!, para se recuar deante elos abusos 
e expressamente annullou t0clas as preroga- qne se haviam commettido em nome eh con
tivas (lê) : stitnição do anno II, houve necessidade de es-

« Todos são iguaes perante a lei. A Repu- tabelecer- o principio da não retroactividade. 
blica não admitte privilegio de nns~imento, Entretanto, como já di:::se, não .é uma regra 
desconhece fõros de nobreza, e extmg-ne as de direito publico; ella e5tá, sim, na natureza 
ordens honorificas existentes e todas as suas das ~ousns, e o legislador orLlioario a deve 
prerogativas e regalias, bem como os títulos respeitar, em nome do interesse social. 
nobiliarchicos e de conselho. » Paril nós porém, é regra constitucional, 

Deante desta, disposição expressa, termi- em face do' art. 11 da Constituição. 
nante e cl:tra, não é prflciso soccorrer-se aos Mas qual o seu alcance,.qual sua esphera? 
principio~ tle direito, para bem precisar a in- Lembra o orador de que atacada na camara 
telligeocia da disposição constitucional. Mas, franceza a reteoactiYidade da lei,um notavel 
para quem tem noções de direito, pctra quem jurisconsulto e 01·ador considerou imper
conhece as regms elementares do direito pu • <+inente, futil, este ata.que de todos os momen-
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tcs,Mmo st se b·n.tassc de umn. gtm1ntío. aliso-] surn.ndo a ultímn ptwtc tlesao artíg"o, que ••sta
luta ; e demonstrou que ás lei~ políticas lie!ece pe11alí<lr1Ae. 
~~se app~ka. º-~r!ncipio ele,. não Y~!roncti- l\Ias, d~sell'>alver ot~ .ªPPli~a_r um prin~ipio 
v1d~Hl~, pai.que "'"~~lrt. o en~,~l:1ecrn •. ".,nto ~a constituc1onal, dai- efie1tos c1v15 a umn. d1spo
soc1ed«de, ,, ne"'a.;.,w tlo fim "Ovl,tl , e i,,to li.to .· -~ 'P. 'VP. tfo (lesenvo'vimento a e~se 
só em rela.ção as leis politic~1s, como as elo ~1~:·w · CJ.'0

10 e~ a·1.1<ai· ,de d~i· um' ., s·'ncç:;'.., ;ão 
1. . l d 11· t. d . . P' 1'1Cl[Jl ' "' ·' . •• w " ~', po 1cw., ;1s, e or em pu J 1ca o a ·e,no om11110 . ·<, r iirio uo le ,.,.;'hdor 

do díreito priv;1do, p.11·a. t1ulo ;tqnil [o rinc 0 l:::.LO P 0 ;::-·~ ' • . 
:i.1Tecta simplesmente a c::i:pacilhi.de ci \'il ,to o Sn. BAnARl>- Ba~t•i>•i nefrnr os etreitos 
cidadão. ci v ís. 

Não .,e lratn. do Jii·:::ito de propriedade; o SR. Go:-;ç,\i.n:s CiüVEs-mos pergunta. 
n[o s~ 1.1'tttn. do dir~ito p~t1•imoni<il ou tlns •ta uohrc rli)putailo si htt :\ctos qne viola~ :1 

i·elaç3e" 11ue climuua.m 1!e conti·actos, on d:i, ,fü;posir;f\o <la lei, e ~'te n;ío teem c:m1ct~r .1u
tr:ii1,;mi;filo por testamento, porque é ce1·to ri !ico, comn a nullHfadc se üeYe r.,p::illcar a 
que i;to nii.o pode ser ~t:1c:Hlo; m:\s tl':°Lt:i-~··· 8,.08 ·:1cto·q 
d:1 c;1pM:irl:trle clYiLl1"s focLllLln1!i>s,chs prern- ,_~ ' "'· _ <l ~ 
gativ:1s !j\t:') são_confct•id:\s ao in '.ivl1l1t.>, n:i.o 1 •. Sn1ipo1~lw.~1os ui~ ~cto1 y11h_~,1.º~ .. º. rcce1~ç<i~ 
como :mu 1•ogah:i. pc~5oa1, lll:tS sempre cm· 111p,lon3~it1ca, como~: h_a '·". t~el:.'.ll .~l. " nul! i~~ 
nome do intcrc.;;c pnhlico. •.lc ~ l'\;in ba~ta po1~, 1~to , e proc1~0 9ue l~,1J·• 

E~s, s relaçü~s ab;;ol11t.am'3n lc n;To cstüo <t ~t\nc(·ii.o penal p:>.r•t con1 pl~tar a <l1spos1çao 
suj,.it;;s ,, e;;t::t, regr;i. ,fa nilo ret!·oactivi- pl'ohiliiti\·a. 
ua~~· . . _ Agora r1n:mto i~ censnr.l r1nr:_ o nobre d;pn
, b :~ tlieor~:1. deto•!.)s 05 Jnr1~consultos,, cb taclo t'ez ao prn.1ccto, de nao_ d0•t ermma1• 
todos os 1mbl1c1sü1s rrn.it!1n•110,;:D:l1Joz, Toull1er, :1• pílirnlirladc, 11cde o orarloi' licença a seu 
e outi•os._ . . . colleµ·a: p:irn dlzer-!lle qnc ha entre nós 
. Po1·tal1~ e Bcn.1omrn Cünstcu:t ~nstMitam~, nrn éodigo penal; não hU;Yemlo portanto, 
e verd;tül.!, <?m rd1~oluto o pr1nc1p10 l1e nno uecc:ssillacle de umtt lei esnec1a!. 
retroactívitla<le u•\ lei, mas esses nota veis . ·t • ' V',. l de or.,.ani-
homer·~ do E,t·1<lo hl1·ff·tm ·tpó5 0• de~lmco~ Diz que e~ arno~ em um ]._ol lO· o . , ti 

da re,:Úhç·'io l'.raoc~z·i' ~ue 1;atfa 1~e::.p~itoü ~ sa<;âo; riue temos dõ discuti;· o cocl1go penal; 
tr,1 t;wan~ de or;tmis:~~ ,i: socí~dade É.olJ · ilnses rião lm\'i:1 ll?r isso necessuhde tle regular 
COl1Sei'V:idút'aS e :::, p::J.ix;io OS le'\'"a~a a llg'Ol'U a especrn. 
conl'undir leis rle or1km l)ublicci com os ui- Já se ve, pois, que a :ensul'a_ d ~ nobre 
reitos ['t1t1·inrnniae.;;. (-'poioclo~ .) depntnclo no :irtióo <.lo pro.iecto nao e proce-

No:;5n coa.:;t\tuiç~"lo estabelece os t:·es pr'.n- dente. . _ 
cipias fnJJfüm1enfacs,uos quaes scapplica.:1 re- Limita-se <l estns 1J1·en!ô cons1deraçoes,_ e 
gr,t da n;'lo ret~·o:ictiYià~de-lillerd .. de, sagu- entende qJJejustiftcou o parecer da comm1:;-
1·auçu individnal 0 propriedaue. são. (lpoiados) 

Assim, não podia o nobre tleputarlo at~cm· (jl!Hito bem! Jfoito liem .') 
o pareccl' iuvocaudo a nfio retroactividade Fica n. ttisr.ussão a,Hafa pel o. hot•a. 
dai~ . · t 

N:ia podi:i mesmo fazel-o em nome de :vem à mesa as se~·mu e~ 
direitos a,lriuiridos, que ,n<l. j)hr~se dos juris
consultos, si"io os dtreitos pateimoniaes, e aqui 
Dão se tr;ita de direitos patdmoniaes. 

Jâ dis~e qu~ o parecer:.:_ da commissií.o. er~ Declo.ro que n-itei contra 0 projccto de lei 
c~rollano Jog!co. elo ~rt. ' 2, § 2° dtt Constitui- sobre incompatiliidades vindo do Senado. bem 
çao e que ;1 o\·~~ecçao lev::i.ntn:_da r e lo nol1~e como contl'a o s ubstituti';o tht commissão de 
deput<tdo por filmas Geraes nao _ tn~h.a cah.1- le,.islnção dii Gamai-a . 
menta, porque a sun argumentaçao e mapl,h- \ º · . _ . 
canl a esta ma teria, que só tem em vbta Sah da:> sessues, 1 de agooto de 1891.-
umn instiLu[çifo de orclem publica e polít:ca. F. Badaro. 
(Apoi.#dos) . Declaro que votei contra o -pi·oject<? de in-

AS leis politicas, as tle ordem publica, compa.tibili<lades da co~nrnissão por Julgal-o 
as depl'occsso, as que regulam, no direito pri- aDti -constitucionaL 
vado, a capaci<.laue cidl do cidadfio, são sub- sala das sessões, l de agosto de 1891.-
mettidns ús mesma~ moficnr.ões, a c:pte csti S antos Pereira. 
sujeito o direito publico. 

Crê tcl' com estas considerações respon
dido a parte gernl do discur:;o do nobre 
deputado. S. Ex:., porém, uão se limitou fl. 

esta critíc:.i.; desceu ao exame do art. 2°, cen-

Declaro que vot~i :i. favor do projecto 11. 55 
sobre as in~ompatihilidades. 

Sa.h das sessões, 31 de julho de 189l.
_.1i·i3:iclcs Maia. 
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Yae a. imprimir o seguinte 

PRO.JECTO X • 80 - 1891 

ctntoriitl .e r11rn tenham servido qnalquértempo 
depois tht prornulz11çüo ua. Coastitui!,;ÜO Fe-
<lerai; ~ 

l l. O avú, o pac, o filho, o irmão, e cunha
Lei 01·ganicri municipal do J>isi"ricto Fedei·al do, dur:u1t ,~ o cunhadio, o· tio. o sobrinho, o 

sogro e o genro do prefeito do Districto Fede
ral ou de qualquer_ membro do conselho mu
uicipal que tenlt.l estado em exercício no ter
ceiro anno do ultimo trieonio; 

A .c?nm:is:;ão enca:regada. de organisar a 
mumc1pallüarle do D1stricto Federal, e o mais 
que se contém no art. :30 ela. ·Constituição, 
apresenta à Cama.ra. elos Srs. Deputados o se
guinte projecto de lei: 

CAPITULO I 

12. Os aposentados ; 
13. Os que c:;tiYerem direct::i. on indire

etamentr~ interessa1los em qu:L!quer contracto 
oneroso com a municipalidade, por si ou como 
fiadores ; 

Do Dis11·icto Federal e seu tcm·ito;·i a) _Essa incomp~tiLiliilad~ não attinge os 0 j pos~tl!dores de acç:ues <lo soc1ed:Hles anonymas 
!\rt l o 

0 
n:"t · t F 

1 
. que tenham contracto com a ~.1m1icipalid:de, 

- · · ,,, r1c o ·e~ era!, na. orbtta que ·1 n'i.o "'Cf' riue 1n1·ticip"m eh •"erenci::i ou 
1~1e. cr~<im as ~~ndiçües <le ça J!ital dos Estados i·aça~11 1 ~arte ,i;., <.lit'ecto!'~t 1la~ ·~w:;ma~ so
Ullld?~ do Braztl, é const1tu1do em Governo c;chrlc. 
l\lumc1p·ll auto 10 · 1 t 1 · • l' :- • " • ' t mico pe ·~ pre~en e e1, qtw Al't. 5 ." Pet•1lcrilo o lon·ar de Inton1leotc : 
lheiec~ohecemnPoderLeg-1slat1vo,umPoder · . " .... . , 
Executivo e att1·ibniçües jÚ,licial'ia.s. 1.0 Os que se mndal'e_m llo IJ1:;tr1cti~ l•ederal, 

Art. 2.0 q tel'l'il?t'!º. municipal comp!'e- dm:anuo a nrnr!anç'a s~1s rnezcs :;c.:.\"utrl~::>, pelo 
hend,~ o antigo 2\furncipio Neutro com as ;;uas me:lQS, cmlJoi<t depois voltem ao 1>1::.t11cto 
2~ fregnezins, <Jue forma.rito outros tantos F,~deral : . . . . 
<l1strictou:uuuicipa.es. 2. 0 O;; que percle::-cm os cl1re1tos cms e 

políticos; 
:3. º O;; que dei:w.r0m ele comparecer ás ses

sões, sem causaju:5tificada,durante dous mer.es CAPITULO II 

D 
seguidos. 

o elei!orarlo municipal e elas inco inpati~!-
lidades 

. Ar~. 3. 0 S~o _eleitores rnunidpaes todos os 
c1dadaos hraz1Je1ros no g-oso de seus direitos 
civis e politicos. 

Art. 4. 0 Não poderão ser votados para 
memb1·os do Go·:erno Municiptü: 

1.0 Os que não forem e1eitores municipnes; 
. 2. 0 Os qne o sendo, não tiverem, pelo menos, 

cmco annos de residencin. no município; 
3. º As a.utoridadcs judiciarias, militares e 

voliciaes ; 
~-º Os empre:.:·:1dos municipaes; 
o. 0 Os credores e devedores da :i\Iunicipa

lidacle; 
<3. 0 Os ernpreiteir0s rle obras municip:1cs ou 

emprehenrlidns no Districto Federal por conta 
ou em virtude de contracto com o Governo 
Federal; 

7. 0 o~ .ei:igenheirosde obrasemp1·ehendidas 
no munic1p10 pol' couta. 011 em virtude de con
tracto com o governo municipal ou federal; 

8. 0 Os director.~s, sub-directores, oillchies
.maiores, chefes de secção e quaesquer outros 
funccionarios que dirijmii ou administrem re
partii::ões publicas ou suas clependencia.s; 
. 9. 0 Os membros do governo municipal que 

tiverem servido no terceiro anno do ultimo 
triennio; 

10. Os membros do conselho da Intendencia 
Municipal nomeados por força de decreto <li· 

Cam:ir::i. V. JI 

C.\ l'ITUT.O III 

Do Pode;· Legislativo .tllimicipal 

Art. 6. 0 O Poder Lc!!'i5ln.tivo Municipal 
serti exercido pelo conselI1o municipal. 

Art. 7.0 O conselho municipal receberft se11 
mandato de veto dos muoicipes e compor
se-hu. de tantos membros (Intendentes) quan
tos for1~m os districtos municip:ies, elegendo 
cada clistricto seu representante. 

· Art. 8. o Sua. duração será tle tres anuos. 
Art. 9.º As sessões elo conselllomunicipal 

seriio publicas e só poderãoter loga1• quando 
se achar l)l'esentcs mais da metade de seus 
membros: 

Art. 10. As deliberações serão tomadas 
pela. maioria. dos membros presentes sal YO os 
rlous seguintes casos : 

1. 0 Quando :,e tratar de impostos e des
pezas, que só poderão ser approvados _por 
maioria absoluta. dos memhros que compoem 
o Conselho, e pelo menos em tres discussões; 

2.º Quando o co11selho tenha ele resolver, 
nos termos do art. 21, paragrapho unico, so
bre o veto do prefeito; nestas circumstancias 
tambem nenhuma deliberaçií.o será tomada 
sem approvaç;.i.o da maioria absoluta dos 
membros que compõem o conselho. 

Art. 11. O conselho funccionará em duas 
sessões annuaes, não excedentes de 60 dias, 
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parn, o tlm de reve1· o sen corlig-o de posturas 
1 

§ D.0 ReguJa.r <t administraç:·fo , ;'lr!'enda,. 
e n. ma teria de sua legislação. Independente menta, foro, taxa e venda. dos l.Jens moveis e 
destns duas sessõe>. o conselho r~unir-se-lrn. immoveis municipaes. 
duas vezes por sarna.na parn as:,,umpto de a ) 0 con~elho tr..unicipal SÓ poderá vender 
fücrtlis'1.çií.o aeral do Mnnicipio. íorn das on trocar bens im•noveis do muoicipío por 
convocnçües '"extm.ordinarias de' que cogita acto votaria em duas sessões anuuaes succes-
esta lei. si vas. 

Paragt•npho nnico. ~as sessõ:'s extr:wrdi- b) As vendas serão fe itas em llas!a publica, 
narh'.;; só se i.leliber.m·t so!Jt·e o assumpto que previameule anuunciadas pela impr~nscc e 
tiver motivado a convoca<:ão. por cdita.·!õ afüxados nos legares _m:~1s ~u-

Art. 12. As funcçues de membro do Con- IJlicos, 110r nm esp;iço de tempo nao rn rcrwr 
selho .:\Innícip:-1! serão rem11nera.d:1s, ti:rnnrlo ::i sessenta <li:rs. 
elln no lim do ti-iennio subsidio p;wa os re- e) ~lo poileriio con~orre_r para :~ ~:cr1ubição 
pre,,:entantes e o ordenado p:w:i. o pr,,r,M.o d,~ ,lesH~~ Jxm,, 05 fnncc1mvtr1 os mumc1p,1es . os 
triennio se;::·uinte. mc:nhi-o:; rlo con~ell11) actnal e o~ dacpzelle 

Pnrll;,:Tapho nnico. No pri111c!ro trimrnío tJUC th·ci' Lir.lo a inici. tti vn. <la veuda, nc1t1 os 
CMl:i intendente percelierá L' sul.1,,;idio de qne tenham com um ou outt·o o p;iroll tc.sco 
12: OOrl'; nnnuacs . · cspecillc;.tdo no art. M § 2.o 

,\rt..13. A Yll::n no Con5elho '.\ítmici pal 
ser:'1. inmw1li:il:'l.11H?nte pi•ccnchirfa JlOl' clei~~1o § 10 Decirlil' da ilo:>apropJ'i ;tr:ão, p1w nti li-
feita. no distl'il'lo por onde occoiTei·. 1l11le !Hnoicip:tl e to1 11<1r con hcci111~ 11 l o da~ t!c-

P:irngr;ipho nnico . sô 0 Consellio ;1runi- mnllths qnc <t nnmic!palhh <lctcnlta de propor 
cipnl .iulgal'a da Yaga, commtmir.:indo-:• ao e ,;ustentai·. 
l)ref;•ito, para "uc este rn«1H.le iirocec.lcr a l;\ 11. Dc·.:ídi1• da applicn\ito 1b 1·e ~1 1.l ·1• i\ , 
elek:lo. ·i conrnra (le imlllo\·ei~, com o 11to de ut1!J1,:i1le 

,\ rt. 14. :Nilo rioderfo servir coujuncta- publico. ; tt olira::; locae ;; de q ual ~ tw r i!11 por
meute no Conselho :\fonicip<il: t:Ln ~ia, realisando-as da manei ra 11 111) ,Ju lg ae 

1.0 o avô, o pac e 0 tilllO, os irmü.os. 0~ mais convenionte. 
cunhado:;, dui·;rnte 0 cunbadio,o t io e 0 solJri- § 12. Regu!a.r suas posturas, ~lel1n iml• > a 
nho. 0 SO!:!'l'O e 0 ~·, ;nro. lei, a qnalídade rfa pena e o m a x1m o . de sua 

2. o Os·-socios ~"!ti mesma tirma commer- applic:içil.\ hem como o processo d<õrnlo nos 
cüll. casos de in fracção. 

Paragraplw unico. Si o. eleição tlcsig·nar § 1:3 . Deterniinar a latiturle ,fa, in tcnenção 
citbdiio ne~t:i~ condições, tom:wá ,1ssen to 0 do Prefeito nos casos de uq;end a, como 
mo.is vellio ,co n sideraudo·~e nulhl. a eleiçlto do sejmn g1·amle:; incendios, inundaçüe~ e ou-
outr o ou Olltros. tras calamirlatle,; pn"ul\cJs. 

il.r t. 15. Ao Conselho Municipa l incumbe : § l~. Organis:.n·. ? tombamen to do~ bens 
propr10.s do munic1p10. 

§ 1. 
0 

Verifi car os poderes tle seus lll!'!m- § 15. E~t::tbelecer as bases geraes para a 
bros. hasta publica,. _ 

s 2.0 Or!!~nisar o i·e::-ímeuto de ~Uf'S ~es- 16 l ~ noen~nç·• o 
V ~ "' - " - § . . i{_egu ar a g.n~u·.ua e :J. CD e ' '" ~ 

sões. dos pr·opr10s do mnn1c1pzo. 
§ 3.0 Org-anisar sua secretaria e nomea1• os § li. E~tabe lccer e regular o ser viço da 

respecthos empregado~. assistcncia publica. 
§ 4.

0 
Reg-ular as condições de !JOmen~ilo, a) E' licito nos particular es cr~ar e m:rn ter 

suspensilo, a posenblrloria. e ou tr•as <los emp1·e- e:,:lalJelecimenlos de ]Jhilautrop1a , apen ;t~ ~u
gadoo de todas as repartiç:ões rr: unicipaes. jeitos á inspecção officia l no que se rererir à 

§ 5.• El eger no primeiro dia de scssii.o or1li- moralid<tde, llygicue e esta tística. 
naria o Prefeito e o Vice-Preteitü do Dbtrícto 
Federal e os membros das commi~sües perma- § 18. E~Ltbil l cccr e l'()gular a inst rncção 
nentes. primaria, prollss ion;ü e a1·tiotic<1. ; ~:> t;) lJ~lece1•, 

§ 6.• Organisar 0 servico de escriptnracf[o, custear e subv ~nciormr qualquer ws tituto de 
l d l edu~·1r·T1-0 e 1· 11 s t1·i1~.~ ·.-to, q•·1~, ='~ neces.~1·d,·t(lR~ rlo ar1·ecar nção, g nar a -e a pplietlção , a receita, '"" ,,,_ ,,,, ' ,, "- ., _., 

assim·eomo o da, execuç,ií.o e fücalisil.cão das municipio r ectunem : 
obrus. .a) O ensino que ú munícipío ministrn.r , ou 

§ 7.0 ·.0rganis::w annua lmente o orçamento pora, o qual conü lbuit· com subvenção ou de 
do município, decretando as des1:.ezas e mar- qu ilq1zer ontro modo, será leigo em todos os 
cando as tax::i.s necessarias para os serviços seus graas; 
municipc1ti$. li) E' livt•c aos particular es abrir e reg-e,r 

§ 8.° Cont rahir emprestimos sobre o cr edito escolas de qm !quer grão ou na tureza, SUJe1-
do mu uicipio, determimtndo as condições de t :1s á inspecção ofüci:l.l unicamente no q!le 
seu levantamento, o tempo, modo e meio de concerne á moralidade, bygiene e est:i,tis-

. seu pagamento. , tica.. 
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§ 19. Regular o serviço da bibliotheca contr<l. os abusos e desmandos das autoridades 
municipal. de qualquer hierarchia não municipaes . 
. § 20. Regular o serviço de hygiene muni- § :!~· .Levar a juizo os que ·pre,iudicarem o 

c1pal, no que diz respeito a praias, cães, es- muni?tp10, reclamando pela smt punição e 
gatos, cemiterios, curmes, ma.tn.clouros, cor- pela rndemnisação do município. 
tumes e ex:tincç~'"io de pantanos. § 36. Organisar periodicamente a estatís-

§ 21. Regular o que concernP. ao s~rviço de t~c;1 municipal com as indic:ações mnis pre
banh?s e lavanderias publicas, estabelecendo- cisas que for posüvel adquirir úcerca da 
os s1 os julgar precisos, feiras, mercados, extensão territorial, população, recursos i11-
theatros, extincção de incenr\ios, fisca\isa\',ão <lust:iaes e agr_ico\as, r.:i movimento geral dos 
de emprezas de viar;:ão, inrlustriaes ou de serviços mumc1paes. 
qualque.r .o~ltm natureza que se estabele\'am . § :37. Org1wis<\r periodicamente a esfa.
no mnn1c1010. t1:>t~ca escolar e hyg-ienica, cornprehondenr.lo 

§. 22. EstalJelcc~r e reg-nlai· a. policia sani- registro rlemo:;rapliico, nosogTapllico e de 
tarrn. em su:1s vn:::ias mo1lalida'les. movimento ernlemico o epitlemico tlc moles-

.... tia:; reina 11tes no nmnh::' pio. 
§ 2.) · Ri'gular ª ahcrtm·a e d r·nomina\'iÍ.O •le § :18. Ddc1•n1ina1· a ot•g-anis:ic;'i.o do c:1•lastro 

l'.U~S, p~·:iça,;, C>St~·:uJns. C C:111lÍll\tOS CSU.él jlf1- C O ]eV;ilJt:imento rfa planta do lll!lllÍCÍpiO, 
llc1a, ltYl'ú Íl':lll::-ltO, Cll"Clll 1<;fi.O de Ve\ticulos be111 como a rectitic:ii;ilo jlO!'iOdic:t de :tiiJIJ,is. 
alinllarnc11t~, cml 1elloz:\mento, i 1·1·ig-açi'ío, cs~ § 3\). De! ilici':ll' so! •l':) :t accci t:tçiio •lc rlo:\
goto:; pluviaes, calçaa1011to e illnminaçiio. r;.ües, legado,;, hcr;inças e fü\ei-commissos e 

a) Os ctliticio:;; ."JUC amn:'lÇal'em ruína, po- suas ;1pplic:11;iíPS. 
·lendo tr:\zr·r pcr1;;0 pam a rorular;i'i.o ('U em- § 40. Tomar conhecimento rlo veto opposto 
ktraç~ :iu li\TJJ tmnsito, serão repa1·ados ou pel0 prefeito :1 rp1alquer clelilJeraç:io e ri:sol-
1lemnl1•!º~. ª cnsta. dos . propridarios, devida- ver a. respeito (arts. :21 e 22). 
mente 1nt1mndos, depo:s rle vbtoria. § 41. Distribui1· os \·arios ramos elos servi-

b) :\s servidõc;; mnnici p:HlS :;e1·i.i.o conserva- ços municip:tes pnr seis commi::;sües pcrm;'l.
das livres e.fran.ca:;,e os obstacnlos interpostos nentes, compostns de tl'es membros ca.tht uma, 
pelos propr·1etanos onde existirem serão re- e tiradas rio proprio conselho pol' eleição. 
movidos it cu:;ta. delles, devidamente intima- a) Essas commissõés serão: 
dos depois de vistoria. I De fazenda e contas ; 

§ 24. Regular o serviço de abastecimento 1l De instrucção publica ; 
de agua a popnlação, curando dos manan- III De llygiene e assistenci'1 publica; 
ciaes,_fontes, chafarizes, aqueductos, etc. 1 V De olm\S municipaes ; 

§ 2<J. Regular a conserviwão e replanta V De policfa; 
das mattas e florestas, a guarJ~L e conserva- VI De justiça.. 
ção de p:1rques, jardins, logradouros publicas b) Essas commissões fur.cciona.rão não só 
e monumentos. - dur<tnte as se:;süe:; tio conselho, como tamhem 

§ 26. L{.egulo:r a. conservação chi matta <jll1 seus interva.llos,exercendo activu. u:;calisa· 
maritima,a nn.vegaçã.o nos rios e lagóttS, 0 ç:io sobre os serviços que lhe forem respecti
embarque a desembarque de i_)e:'soas, bagagem. vamente distr-ibuiilos. 
e generos, no que nã.o depenue dãs leis lb e) Indepenrlente de taes commissües, poderà 
União. o conselho eleger de seu seio outras qn·' serão 

§ 27. Regular a caç::t e a 1)esca. extraordin:nias e sem c.'lro.cter permn.ne!lte. 
§ 28. Regular o serviço telephonico e te- rl) No l'egimento interno se definirão as 

legrapllico. attrilmições especiaes das sei.s commis~ü ~~ per-
§ 2\J. Animar e clesenvol ver as inclustrins elo manentes, ficando entendido que nestas attri

municip!o, introduzir novas com :1uxilios in- lJuições esta cornprehendida a fi:;c,1li:S<lção dos 
directos, premios, exposições e outras medidas diversos ser,•iços externos do município. 
que tenham o mesmo caracter e tendam par•t § 42. Em geral, promover e zelar turlo que 
o mesmo fim. disser respeito á vicht econon!ic:i e acl.mi!1istra-

§ 30. Crear e regular montes de soe- tiva do municipio, seus serviços e direitos . 
corro. Art. 16. Em uenhuma circumstancia e para 

§ 31. Dividir o territorio municipal em nenhum fim poderá. o conselho conferir snas 
di~trictos, qu~ não poderão ter menos de dez prerog<üivas n qualquer pesso::t estranha. ou 
lilll, nem mms de quarenta mil habitantes. não ao muuicipio. 

§ 32. Reclamar da União bens que perten-
çam ao município. CAPITULO IV 

- § 33. Contractar com um ou mais munici- Do Poder Executivo j)fünicipal 
pios limitrophes a realisação de obras e servi-
ços de interesse commum. .Art. 17. O Poder Executivo Municipal e 

§ 34. Representar ao Governo Federal exercido pelo Prefeito do Districto Federal. 
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~~1't. 18. O Fref,~lto <lo Dístricto Fer.hi1•al l lbo por meio de umo. exposiç1io competeute
sera eieito cm escmtinio secreto, pelos mem- mente fond.unenta<l::i.. 
bros do çon~cl!:o ~J-~rnicipa.l, no primeiro di~ Pura;rar1ho UJ?i~O- Dada essa hypot)1ese, o 
de sua pr1me1l·a ses>u,o. conselho se rsunmt pal':t tomar conl1ec1mento 

Art. 19. Si no primeiro escrutínio ninguem 1 elo 1Jcto oppo:;to pelo Prefeito, e resulvel'á 
obtiver m:i.iori<.>. alisoluta. de voto, lio,\·erá em sobre o •~>snmpto, potlcntlo revoga.r a. disposi

.n.cto conti:::io no1·;i eleiçã.o entre 03 dous que çiio impngnndi~ on collfil'!no.1-a (nrt. 14, 
tiverem a1c~1nç;.1do m:iior vot1tçii.o e o mais § 4°). 
·vot:1do ue~'e segundo escl'Utinio Etmi reco- Art . 22. O r;elo do prefeito deve ser lan-
nllecitlo prct"t:ito. çado clentro tle cinco diits, ;t contar daquelle 

AtL 20. 1lo prereito compr.tP. : em qne o acto foi· ;tpprrovaclo pelo conselho. 
§ l . • ,\brir· e encerrar :1s sessões 01,línnrins \ai>ug-rap!10 unico. _,1s c)clibera~es que não 

;) C;\tr.1ortlinarias 110 Conselho :\Junicip;i l, 1 so!Irer:!m 1mpu_gm~ça.o ao prefeito, tl~utro 
ufw t<>ndo, poi-<lm, direito de tJi:;cus:;;1o nem tlc,~<! pr:~7.0, se1·ao .1ul;;~ns cm ple~o ng-o!-' · 
tle voto. ,\ rt. 2.l. Pam a ele1çao elo prefeito subs1s-

~ 2. • .\ iw~scnt:u·, por oce:b!ii.,1 dn :tbcr tnm tii~"to as incump:itillilitl<v.les c~pccitic:i.d:1s no 
de cao!a :;11,;..-;,;i o 1.1i!i!l;irk1. u11: r~l::to1·io c!r- art. { º. . __ . 
cm11sland:111<• 1L~ todas :;s 'orcnri·t~nda,; 1Jl1f.l se\ l': 11·~ç:-1·;1pho . '~mco. _:\u.o _ podera tambem 
til·crc:u d:ido 110 inten-allo d.e_ nmn se~s;i.o ú I sei: c!dt~. prc,l<nt_o o c1.~~da.o qu~ .tcnl~~ c~m 
ontm. t1:·0pon1],, 1~c~,,;;\ occasi:to a:; medit!ns q1Ml<J1ttn 1utcnde1~tc o ,,r,i.o de p.uentc~vO ie-
·1ue .inlg-ar opp:irtnnn~. l~ri tlo 110 art. 14 ~?·" · _ . . 

~ 3." Exuc11t:11· e füzcr cnmpril• toda.;; ,,5 Art. 2-~. O ,11rete1t? nao i1o<ler;\ ser roe~e~to 
delibcra~·ü~s ou cwdens do conselho, quando p:wa_ o tnenmo se~rnnlc '.lº de Sn:\ Mlm1ms
•.levit!ami:11te promnlgad:i.s. ~rnçao, nem t~mbcim el(JltO pa.m o cargo de 

§ 4. 0 liltcnil' nos caso.s de ur"'encia refo· mtentlente . . _ . 
rida n i'.' :1rt. 15" ~ 1:;. co!n-ncandoiozo 0 con- A:·t. ~5. O prefe1to1mo podera a~1senta~-sc 
·.>elho. <·aso e~t~ n!io c'stcja. funcciomu1clo, p:1ra do Distri~to Fetler~11 por m:ib de ctnco drns_, 
<lar-l11e cont:l d(' occo;·riclo. e de;;de que o füça. por mais de dous de>era 

colllnwnical-o ao conselho. 
§ 5. ° F:tZ<'1' ; tlTOc:ldar :is rcnd~s muoici- Art. 26. Dm·ant•) 0 primr,iro tl•ieuuio pet•ce-

p:tes po1· c;mprc;rn;'los de sntl. coofia::1çt\ e de ber~ 0 IJJ•cfeilo 0 or·:len11do de 24:000$ :rnnnaes . 
~c1oi·do _i:_om o ui timo orç;unento ::111promdo _.\rt. 27. Em si.ws fa.lfas 011 impedimentos, 
i e,,_º ,c~i;.elho. o prefeito serii sul:istitnitlo pelo vice-:;refeito, 

,, Y·. Ori!P-na:: .. :i~ despezas >otarl:ls pelo l e este nos mesmos ca.sos pelo presidente do 
Conseltio ~ ;H!-to, ~~a. o p:1gam~n to rlfl ll:u; pelos Conselho Mauicipal. 
cofres mu.1.cipae~. .1 ' l '>8 s· ... ....,, àe 11refeito se der no ,,, ' • 1 . ·! .,.., ' • l . ,. - .• r • - • d " >llf· 
~ ·"'-~ 0!< ~~~~ .. ? p:i ,., .. m~n-~ <e' er.ao_ ~mp,re primeiro ou·no se~mlo anuo, proceder--se-h<\ 

cdonter -~1. in• •• c .... ~o do ~ t1,.,_~ e p,ir.1,,rnp110 á D?Va. elei~~"to, licar;do inte:-inu.mente em ex
. o orc .. me~to q.1~ :is nutor1.:ir, e nenhuma e rcict' 0 TI"e-•wefeito. 
·l~spezt~ ser:1. re~hs_ttda sem, s:rem presentes Iirt~ 29 . V 0 \,ice-prefeito seri eleito por 
O:. docurne:itos q .. e <is com pi º' cm . !ircccsso identico ao dn. eleiç-J.o ptl.ra. prefeito, 

§ 7. 0 !-"ornece» to(] os os dndos que lhe fo- i ogo em seguida a este e o bserr:itbs as mes-
1·em pe<l1tlos pelo Conselho ou por suas com· mas iocom%tilliliditdes . 
ll!ÍS>ües, p:1m conf~cção ilos Ol'(füneutos par- Art. 30. 'o v ice-pl'efcito, qnanrlo em exer-

. ciaes ou g'·~ral. cici0, terá direito ao ordemtdo ma.rendo p..'tra o 
_§ ~· º ~;orne:t_r, s n.spenJel', li~cnciar on <le- prefeito . 

rn1ttlr os fnncc1on~r1os nao electn·os do muni-
cipio, e.xccptunclo:;; os da. secretarí;t do conse- CArll'GLO v 
lho, e ab~t'r•adas :is g·araulias c·ur~ fo1·e111 
defiDidas em lei. ' JJos commissm·ios municipacs 

§ 9.° Con>ocai· e:-o.trMrdinm·iamente o Con-1 Art . 3l. São ~geutes do prereito nus diíle
selho,qE:irndo o julgar com·enieut~,ou qu::i.udo rentes districtos O$ commissarios e os gnardas 
:i:;sim o reclame por escripto a maioria. dos mullicivnes. · 
intende:ltes. A1•t. 32. Cada dist ricto terá t~utos com-

§ 10 . . Proro~r o orçamento em vigor, si missarias e g-uardas municipaes quantos fo
até ao ultitno dia de dezembro não t iver sido rem julgados convenientes pelo conselho 
;votado no•o pelo Conselho. para o bom desempenho de suas funcções. 
: -~rt. 21. O Prefeito poderá sospcnde1· jirovi- Art. 33. Ao commissariocompete: 

·aor1ameote a execução de qnalqner medida § J . o Execut{lr e fazer e:recutar as posturas 
votada. pelo conselho, recusando-lhe sancção, 1 e deliberações do Conselho Municipa.1 ,s:i.nce:io

- quando isso llte pa.reQU. conveniente ao bem nadas pelo prêfeito, observando as instruc-
publico, e então representa.i·à logo ao Conse-~es que por este lhe forem (h\das. 
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§ 2.0 L<tvra.r e r·emetter ú commissão de\ 
justiça os fü.igrantes contra. os infractores das 
posturas. 

§ 3.° Cassar as licenças nos casos previstos, 
• .;0111 recurso piira a commissiio de .i ustiça. 

§ 4-º lnspeccionnr as obras feitas mediante 
contracto, tôl'necendo á. commissão de justiça, 
os elementos necessarios parr~ a form<1ção do 
processo e co1:nrninação das penas em que os 
cmtractantes incorrerem. 

§ 5.0 Orgnnisar mensalmente e remetter ao 
prefeito uma relação dos flagmntes lavra
do:::. 

§ G.0 Infommr os irnlidos de licen~:1. 1xwa 
ed1~c:<wue~, aberturas t.le casa de negocio e ox
e~cic10 de quaesquer industL'ias, espectaculos e 
divertimentos pnblicos e outros objectos de 
com1~etencia municipal. 

§ 7 •0 Ini\:.rmar trimensalmente ao Prc[cito,e 
sempre que este exigfr, quanto ao estado ck~ 
todos os serviço::; do tli:stricto e su<.ts ucecssi
dude~. 

a) Dessas informnÇõe:;, assim como das rc
l~ç,ões men.sucs ele flagrantes, ficarii cópia em 
hvr:~ espec1n.l, que será fornecido pela mnnici
palwade, G cornpeter!temente rubrk:atlo pelo 
?refeito ou pelo funccionario que este des-
1guar. Esgotado esse lino, serii recolhido ao 
Archivo .Municipal. 

b) Em nenhum caso poder<'.t o commisswio 
i:ecusar a qualquer munícipe a. inspecção do 
ln·ro. 

§ S.° Fornecer ás commissões permanentes 
todas as informações que lhe forem requisi
tadas. 

Art. 34. Os guardas municip::te3 são n.nxilia
res doscommiss:u·ios municinaes, e seus agen
tes imme<l.iatamente subordinatlo:s para. cum
pl'imento das attribuições, que lhes são con-
foritlas. · 

CAl'IT<;LO V! 

Das atti·ilmiç•jes j<idiciarias 

. Art- 35. A commissio pet'manente de jus
tiça é competente par-:i.jnla-ar os processos por 
infracção de posturas. ~ 

Art. 36. A appelh1('.ão nestes proces;;os tera 
loga.rpara o Conselho .i\Iuuicipal, que deciuirà 
com o izv.oi-um. legal elos casos normaes. 

.Art. 37. Fórà desse caso, todas as questões 
civeis, orclioarhts ou snmmarias em que a Fa
zend<.t Municipal fôr autora ou ré, ou devam, 
por ser ella interessada, intervir os sens pro
curadores na qnalidade de autor, réo, assi::;
tente ou oppoente, serão julga.das pelas ju-
1-isdicções estabelec:idas_ 

CA.PITuLO VII 

Disposiçües gerae:; 

Art. :JS_ O.:; funccionarios municipaes darão 
cxecu~~ão iis detenniuaçiio de caracter fede
ral autor·isadas por acto tlo Cong-resso L\a.
cional. 

Art. :39. Das deliberaçüc;; dos poderes mu-
1iicipae;; não h~n-erá recurso para. poder 
estntnho. 

11rt. 40. Tot!o 1'unccion~i.rio muaicipal, 
qualquer qne ~e.1:1 sn:l _cl::ss•) ou categoria, é 
respAnsavel civil e cnn11n:tlu1ont1~ por pre
varic;1ção, [l.bu;;o ou om:s:=üo no di::;:i;mp mito 
rle suas fuucções, niio ::;cr,·indo de ist::nção it 
cn!pa, <1. onlem ou tlctcrmi:Ja1;::!0 dos snpcl'io
rC":::. 

::; 1. 0 "\ denuncia po:leriL s1)r t!:id :t pelo pre
j :uliearlo 011 porrp1:1lip101· mnni.::ipi:: il :intori
dadc jurlicia1'in compctcnti!, r111c, onYi1lo o 
prnmotol' pnlili~o, t<!t·:·t o:·ri;,;:11;:10 de fazer 
cfl'ceth-a n t'•!spo11saliili 0 l<1dc. 

~ -l.'' ln1lepc11tleat:! d:t pena criminal, llcam 
os l'unccion:trio.~ sujeito,; ú i111!e:nnisa(:ão pe
cuni:1rin, 111a1·.::ada pelo ,juiz e re::;oluvel em 
prisão. 

§ 3.º O prefeito, os represent:111te5 do mu
niciiiio, pclo.s me.smo.;; motivos. ::;crão passi
v.:is de igll:i.1 ]JCDa, olJscrvmlo.:; os mesmos. 
tramites. 

Art. 41. A e~ecuçilo tle lei:; contrarias ús 
detetminaçües dti. Constituiçii.o Fe•leral, im
portam, pül'.l os memln·os do conselho que as 
tiverem votado e parte o pl'e['dto que us hou
ver ::anccionado, penas, podendo o respr.ctivo 
processo de respons:ibilitbde começar ):Jor de
n uncin. particular. 

ArL 4.2. Como pessoa. civil poderá o muni
cipio com parecer cm j uizo, tlenrn.ndar e ser 
demandado, fazendo-se represenfar perante 
ns autoridades .judiciarias pol' procurador tle 
nomeação do conselho. 

Art. 43: A nenl1um podet' é permittido 
conceder remissiio de clh.-itla5 <lo município, 
nem transigir com o direito ou credito delle~ 
Su.lvanlo, porém, os interesses d_a Fazenda.. 
'Municipal, podera o conselho autonsar mora
toria!S de divida activa. 

Parao·rapho unico. A infracç.ão dessri dis
po~ição ºsera pnnid<t com multa equivalente ao 
LI.obro do acto e sun. nullidatlc. 

Art. ·44. Os contractos de arrendamentos, 
fornecimentos o qu:wsquer ontl'Os da. mesma 
natureza sení.o füitos por llastri publicr •. 

Art. 45. AS obras que uão forem ex-· 
ecutadas por n.dministraç-.ão, só o poderão ser 
por llasb\ publica. · _ _ _ _ 

Art 4(). Os bens mumc1paes na.o sa.o su
jeitos á execução por dividas passivas do 
inunicipio. _ . 

Parct"'rapho umco. O credor, porem, me
diante ~entença. judiciaria, poderá. emba·rgal" 
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pa!'a. ><P.n p:1gnmr.nto, ns Pendns dos iwopl'ios 
municipnes ou as pre~h1çõcs que, por fo1·ça de 
contractos, tenham de sei· pngus aos cofres do 
ll1Ullil'ipio. 

Art. 47. Sà poderà ser cobrada. a receita 
que esth·er especitic:vh no orç.1mento Yotado 
pelo con~ell:o e appr·ov:.ulo pelo pl'efeito, ex
cep! m1d:1s as do:i~:ões, legado:;, her:inç:is e 
fidei-cmnmbsos feitos :to municipio ou iJnaes
qu0r de suas hstituii,:ue3. 

Art. .J.8. l'\enhum:t despcza. po,le1°iL ser or
clenatla, sem que p~tra elh lwja verb:.t con
signada uo ol'ç:uuento. 

~i.rt. 49 .. 1 nm.xima publicidade seril tl:a'a 
aos Hctos da muncip<elidade que acarretem cn
ca!'g«1s p:1ra o município. 

.Ar-t .. 50 .. O pl;rno g-er:1J do 02·ç:rn1ento antes 
de votndo pelo conselho serit pnldicado por 
dez dins, pelo menos, nos org:los de maior pn
blici·L.cle, podendo os mnnicipios reqnt•et· a.s 
mouitit.:ações que m:iis conveniente:; ll1es pa
reç,:un parn o municipio ou par,L ~etis in
te1iisses. 

,·~rt. 51. As contas e balanços do mnnicinio 
encerrados serão t::unüem pnblicatlos duraute 
dez dias. 

.~rt. 52. Trimensalmente será pulJlíc;.'1.tlo 
um balancete de receita e <lespeza. 

"~rt. 53. Toda a. vez que o pi•efeito pro
rog;tr o orçamento, na lor·mn, do art. 20, § 10, 
dar-a publicidade durante dez dias a e~se seu 
acto. 1ior meio de editae~, acompanlrnndo o 
orçamento proeogndo. 

,1rt. ;JJ.. As decisões Jo conselho só obrig<'l.
rão 10 dias depois de publicadas. 

.:i.r·t. 55. Não poderão contr:1ctnr ou em
preitar ohP;tS, nem afor;\r immoveis munici
pae~, pessoas que tenham com o prefeito ou 
com qualquer memliro do conselho o paren
tesco indicado uo art. 14 § 2•. 

Art. 56. Qnnlquer mnnicipiotem direito de 
obter inlí:n-mações e ce:·tidõe5 sobre os actos 
da. municipalidade, as quaes sob nenhum pre-
texto lhe poderão ser negados. · 

Art. 57. A municipalidade não pouerà eri
gir nem autorisar a creaçii.o de estatuas ou 
monumentos commemorativo;, de pessoas ou 
acontecimentos. 

CAPITuLO VIU 

I>isposiçlZo t;·ansitoria 

· Arj;. 58. Para a primeira eleição sera ob
servado o disposto no decreto n. 3029 de 9 de 
janeiro de 1881, com as modificações necessa
rias, adaptadas em l ei especial que for decre
tada. 

Ca.pital Federal, 30 de julho de 1891.
Aristides da S ilveira Lobo.- .Fur gukn Wer-
11ech.- Thoma:; Delfino, relator.- Sampaio 
Ferraz, comrestricções.- Lopes Trovão, com 
restricções. 

O SR_ PRESJDEXTE da a se~ui nte ordem do 
Jia para. a sessiio de ;3 do cor1~ente : 

1 a parte (até às 3 horas) ; 

\'otaçiio d~s materfas encerradas ; 
Continu~ç:io da l ' di::;cu::;são do projecto n. 

l A, CJ ue pro llihe cm todas as relações officiaes 
o nso de ti tu los e c0ntlecor·ações; 

Discussií.o unica do parecer u . 50, conce· 
rlen<.lo licenç.;i ao Sr. deputado Dr. Theoph\lo 
Fernandes tl.os S•u1los; 

Continuação da l ª discussão tlo iwo,iecto 
11. 13 A, annistiando os revo ltosos •lo Pnri~; 

I" tliscuss;1o elo pr11jecto n. 10 A,extinguindo 
as ~ecrelal'ias rle Estado uos Negocios th .Tu:,;
tiça e da l nstrucção Publica; 

2ll discus~flo (lo pr(1Jecto n . .is, a pprovarnlo 
o Lratado de 15 de maio ele 1882 entr e o Bru
zil e a Eolivla. 

2" parte: 
Continuaç:i:o ela <li~cnssão do re11nel'imcnto 

ilo St'. Bevilaqmi. sobre a prisilo ele Anuibal 
!Uoy c,~r<lo;;o ; 

Ja discussiio do projecto n. 12. A, fixando a 
pensão a. que tem direito o Sr. D. Pedro de 
Alc~mt:lra, ex-impcrndot• üo Brazil. 

Le;·a.nta-se a sessão ús 4 horas. 

33a :51':SSÃO !Dl 3 DE A GOSTO DE 1891 

Presidrmçia dos Srs. Olic~fra Pinto (1• 'Vi ce
prcsidente) e Matta Jlachado. 

Ao meio d ia, o Sr. presidente declar;:i. · não 
ha:ver sol.!re a mesa expediente a ler antes da 
neta. 

O SR. ED"C'ARDO Go"'ÇALVES pede a palavra 
simplesmellte para scientificar que a commis
são de que fez parte com seus illustres col
legus Espírito Santo e Cardoso de Mello, 
cumpriu o doloroso dever de acompanhar, 
até o cemiterio de s. João Baptista, os restos 
mortaes do honmtlo senadul· por Pernam
buco, o Sr. Dr. Serrano. 

o SR. PRESIDENTE-A Gamara fica intei
rnd::t. 

o Sr. Custodio de '.M:euo -
Com uma costa, que apresenta um desenvol
vimento de 13.500 k.ilometros com graude nu
mero de bahia.s, portos e enseadas, do que 
decot•re a n ecessidade de uma grande mari
nha mercante, que forçosamente havemos de 
futuro possuir, o Brazil precisa de uma. força 
naval e poderes.• para defesa deste immenso 
littoral e de seu commercio marítimo, imis a 
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esphera. de acção de uma marinha de guerra. 
é bloquear os portos de um inimigo, destruir 
seu commercio maritirno, atacar suas posses
sões, defender o commercio marítimo p!·oprio 
e imµedir um ataque em um ponto qualquer 
especial . 

.Mas, Sr. presidente, a força. de uma mari
nha de guerra reside principalmente no seu 
pesso<ll (apoiados), em que peze àquelles qu13 
el'roneamente querem medir esta !Orça por 
incompletas e algumas Yet.es illusoeias expe
rieucias de couraça e pelo calibre da arti
lhnri:t_ 

Para :-i.poio deste meu asserto exemplos ha 
mi bisto:'ia das guerras maritimas contempo
rancas. 

Na guerra da ceccessão temos os feitos nota
veis àa esquadra sob o mando do almir:1nte 
Fttr·r;)gut, no l:\lissi;,:sipi, e ria 1Jahia. :Vh;r;'fle ; 
l'eito:;, pelos quaes r~ste illustre mn1foheiro 
recebeu do ministro da marinha uma carta, 
de onde :;e tira um trecllo que diz as:;im: 

consigna.do nos annaes, que deste assalto 
defon~i-me na Ga:;eta. de Noticias <lesto. f'..üpi
t::tl, e Julgo ha,·el-o re1to cabalmente. 

Nilo o ri'l da trihuna parlameufar para não 
roubaE a. esta casa seu tempo precioso com 
questao.de caructer pessoal. 

Ve12: a mes~, é l!do,julgado objecto de deli
berar;ao e enviado tt commissão de marinha. e 
guerra.o seguinte 

PRO.TECTO N. 81-1891 

Reg1'fo as Ji;·omoçües na a1·mada em tempo de 
po; e em tempo de gi.•cNa 

.Art. 1.0 O accesso aos postos dos officia.es 
na. armada será grallual e successivo, desde 
2° tenente até almirante. 
· J,rt. Z. 0 As vagas r1ue occonerem no qua

dro dos olílciaes chi armada serão pree1tchíLlas 
á proporção que se:: derem, ele accorclo com o 
§8° do art. 7 .0 

«Pelo successo que coroou vossas opera.- Tempo ele paz 
ções, mostrastes a emcnci:\ e o poder irresís- Art. :3. 0 As vagas no posto de 2º tenente 
tivel de uma força. naval quando comnmn- serão preenchidas: 
cliida por um espirito vigoroso e atrevido. » § !. 0 Pelos guardas-marinha que hou-

Temos mais um exemplo e é a bt\ta!lrn. n<t· verem completado dous :rnuos nesse posto, 
vül de Li5sa, entre a esquadra. a.usti'iaca. sob sendo um, pelo menos, de embarque em ua
o man<lo do almirante Tegethoff, e a. italiana. vios de guerra, em seguida ao ultimo anno 
dirigida pelo a.lmira.nte Pers<rno. do curso lectivo da. Escola Naval. 

A victoria alcançada pela primeira das ci- § 2. 0 Na falta de guardas-marinha, e 
tadas esquaLlrns foi, iucoute::;t<ivelmente. de- quando as necessidades do serviço o e :~dgírem 
vida ao elemento moral : ú habilidade e de- pelos pilotos da armada que tiverem quatro 
cisão rio almirante; á energia, pericia e S<lll- anuas de em\Jarque em navir,s de guerra e se 
vue frio dos command:mtes dos navios; à. acharem habilitados pela Escola Naval no 
bravura e solidez das gm\l'uiçües~ á disciplina exame de pilotagem. 
e obediencia de todos ao commando. § 3. 0 Os pilotos só serão admittidos no 
Comperi~tmdo, por e:;tes e outros factos, qmldro dos officiaes da armada em tempo de 

<la verdade, que ha pouco externei, como guerra. e, aimltt assim, quando haja falta de 
chefe ela marinha bra.zileim, tenl10 por fito, officiaes. 
e para elle faço convergir todos os meus es-. Art. 4.0 Os 2°s tenentes procedentes da 
forços, preparar seu pessoal, educando-o mi- classe ele pilvtos não pot.lerão ter accesso no 
litarmente, instruindo-o nos Yarindos conlle- po,sto de 1° tenente, sem se mostrarem habi
cimentos de sua profissão, e, finalmente, es- litados, por exame, nas seguintes materias : 
iimulando-o por .todos os meios dignos e Electriciclade e meteorologia; 
nobres. Rüistica, artilhària e torpedos; 

Ora,, Sr. -presidente, não ha estimulo pos- Macbina.s a vapor e construcção naval; 
sivel desde que não haja. garantia de direitos, Direito internacional maritimo e tactica 
clesde que não haja justiça na apreciação de naval. 
serviços prestados. (Apoiados.) Estes exames serão feitos na Escola Naval. 

Animado, pois, destas iden.s, tenho a hom~a. Art. 5. 0 E' condição essencial para accesso 
de submetter a consideração desta illustre atê a.o posto de contra-almirante: o serviço a 
assembléa, um -projecto de lei regulando as bordo dos navios de guerra ou transportes do 
promoções dos offi.ciaes da armada, para sub- Estado promptos a navegar ou que, em con
stituit' a lei actualmente em vigor, a qual é certo, não exceda este de 90 dias. 
deficiente e defeituosa, prestando-se, como § i.~ O prazo minimo deste serviço, que 
facilmente se presta, a abusos de toda ordem. não podera ser supprido por outro de qual
. · Como é esta, Sr. presidente, a primeira quer nature7.a, será: de quatro annos para os 
vez que me cabe a palavra, depois do assalto 2°s tenentes, de tres annos para os 1°8 te
combinado, de que fui alvo nesta e na outra nentes, de dous annos para os capitães-te
casa do parlamento, aproveito a opportuni- nentes e de fragata e de um anno para os 
dade para declarar, e isto sómente para. ficar capitães de mar e guerra, a bordo dos navios 
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de gnerro, ou merc~otes e, nei!te ultimo ca~o, r i;i ,e;. o As promoções deverão ser f0itfls no 
lJU::rndo o emlmrque für 1iara. iustrncç:Io ou 1 prazo maximo de quatro mezes e meio n. pv.r
em vi:igem úe uui porto a Ôutrn em objecto de tir da dat<t em que houver conhecimeuto o!'... 
serviço vubtico; mi primeira destas duas ficial eh existenci<1 de tllgmna vn.g«t . 
ultimas hypothe::;es o embarque serit por e;;- At't. 8. 0 Sãocondíçües de merncimento: 
cala e por t~n!Pº muito limitndo. e mi se- I ."- Intelli"'enchi zelo. dischlina militar o 
guoda, o oiT1c1<~l em viagem, si for 1° ou 2• 1 instrucção. " ' · 1 

ten?::t~-:,d~ver·a,,i·emettei'. ~.~ . ~Uat'tel G,e11e1'~l z.n. M~io; t~~npo do comm:mdo no mar com 
da z.._1.,u'"h,t, lo,., o q_uc chee_'u ao_ por to (,e 1 uO<tS rnlormaçu::s ; 
d.estrno, um 1·cb.tor:o tcelm1co e c:rcumsbn- 3.ª i\j)rcscntaçi'io de t ra\Jalllos sclen tificos, 
ciatlo da vi:;g.::m. . reiativos ao aperfei~'oamen to rln, ma rinha 

§ 2.0 Alc·m elo.;; prazo~ cst1pnlallos no p~- <Jª" !'m·elem estudo e ap·1l! r.;l~ão: ' 
l'<'l,g:rapho an.te. rwr, SGl'ao olmg-nfl.os n s·.•rn.r J 4 .. ª :Maiot· tl:mpo llo . ~erviço é:n estado-
mms rn~1 :rnno. pela m0no~, nas Hot1ll1as, :odos maior com lm:i.s informa<;ões; · 
os olílcuie~._ tlescle. o posto de 2" te11ente até 

1
. 5.ª !lfaíor fompo de ser viç:·)como i.mmediato 

ao ct.~ cap1t<10 d~ ii·~\g<tta.. , _ com reconheciuo zelo pehi üscalisaç[o u.sseio 
_ § .J. 0 o~ olfic1ae5 snper1orm; o.e\•e:'\to com- .

1 

e àisciplin:,,, tios !\"tvios · .. . . .. ' . 
mantbr um anno, pelo meno;;, e, c:om ex- . ' . 
ccpç.iio dos capitães de mnr e ::<ni:rra, serrír, G- 1 l\fa1or tempo de em~arriae en! naYios de 
durante i!mal lm1zo ~antes d:i:' colllrni.>.-;:lo de j gnerrn. no mar, com boas rnC01·m~çues ; . 
comm;rn:io, de immedia.to c:n n:n·io coiH- ! . ? . ª Bom desem_penho de cornm1ssGes scicn-
mnnch:tdos por otficial tle P•ltente snpet'ior t1!;c..1s de 11o:ncaçao ~lo ;;ovcrno: . 
à sua.. _8." .%~lo recontwc1rlo _no serviço e :i;rlim-

§ 4 ·º o~ offich\es superiores não porler~o I mst1·açitº dos. e~ta1Jelec1me~tos de pJtm n!Ja; 
ter acce~so ::w po~to immellbto ~mqu~uito mlo . ü.~ bconomrn., be.m entend1c!o, r~p.l!z ,tda nas 
.houYerem sel'l"itlo 1los posto5 e!i1 ~ 11 e 58 1 dcsp_eZ<lS dos na.v1os e e:; t,tbetec 1m~ntos de 
aclt.trem mais um :inno atem dos exi"'idos no 1mu·1nlrn.. _ . 
§ lº deste ar-ti"O. " Al't. O.º .. A co1~11iaraçao Llc m?rec1mento ~(U'D. 
· § 5.º A e;xi~·encia do i-.:i.r::u.~-rnr)ho :rnfoce- :i.sp1·omo(,ues su po,l 3r,1ser fo1h Jo seg-umte 
deu te poderá sei· dispeusad::i. i)a.i-a os capitlí.es modo: 
de mar e g-ue1·ra qu:!ndo, por deficiencia da Para n. promoção a cantra-almir::.nte, entr e 
condJç.i"ío alli estabelecida, 11:!0 ha,j:1 por quem todos cnpitàes de m:tr e g tierr .1 em contlições 
preencl1cr .as vtig:is existentes no T!Osto de de serem pro1110Yídos; 
coutea-atm1rante. Para o. promoção o. c.1plti'í.o de mar e guem1, 

Art. 6. 0 O acce~5o entre ris ofilciaes g-ene-1 entre os IU capifües ele frago.tú mais an tigos 
rn.es póderá ter l-~gm• sem dependencia de em comlíções de secem promovillos ; 
tem1)0 de seniço no posto irnmecfo\tamente Para a promoção o. Cl).pitilo de fr:1g-atu, eu-
iníerior. tre os 15 capifües-tenentes mais .:tntigos nas 

Ar-t. 7. º K1s promoçúes do coi·po d,i armrtda condições de serem promovi elos ; 
observar-se-bilo :.is seguintes rcg!·as: Para a promoção :t ca pitii.o- tcoen te, entre 

§ 1. 0 As vagas no posto ele 2º tenente serilo ~s :)~ _prímeir~s-teuentes !Jlals. ant igos nas 
vreenchidas nos termo~ do art. S• e seus pa- condlÇl~es de sei e~1 pr01~ov1.clos , 
raO'raphos · Par<\ ::t promoçao •~ pr1rne~ro-t~nente, entre 

§ 2. o As ~·agas no po5to de J o tenente sor:to o~ ~O se!!"undos tenentes )na1s anttgos m.t> con
preenchídas nt\ proporção de quatro quiotos d1çoes de serem promovidos ; 
j)Ol' antiguidade e um quinto por n~e~ecimento~ Art. 10. A antíguitlade ria rn os accessos será 

§ 3-º As vag,~s no posto de caµltuo-tetiente contad<\ da Ü(lt<"\. do decreto do ultimo posto. 
serão preenchidas l.la proporção de tres Par:• os guardas-marinha a :mtiguidacl& 
quartos por antiguidade e um quarto par· me- ~era deterrnilla1fa. de accordo com o r eg 11la-
1•ecimento; menta <la. Escola. Naval. 
· -- § 4.• As >agas no posto ele e..'\ pitão de fra- Art. 11. os t;"llU.ruDs-mar inba promovidos 
~ata serão preendlidt•-> füt p t'oporçU.o de dous a 1'eguudos tenentes, na rnesm~ da.ta em que 
te.rços por antiguicbde e \1m tel'ço l)GI' mere- o forem os pilotos, se;·ão con:;íuer,idos maí:i-
cimento; nntlgo;; do que estes. 

§ 5. 0 As v11g'L1S no posto de capiti1o de mar Art. 12. Não se contará, par a a :rntiguí-
e guerra serão providas na prororçií.e de me- dade dos ofilciaes da ar mada, o tempo : 
tade por antiguidade e metade po1' me1•eci- 1.• De licença regist rn.da para t ratar de 
meoto ; interesses -particulares; 

§ G. 0 As vagas no posto de eontra--almi- 2.0 De cumrrimento de sentença condemna-
rante serão providas ~or merecimento ; toria : . 

§ 7. 0 Todos os demais po.stos serão pro- 3. 0 De servíço estranho á repartição da ma-
'Vidos por antignid1de ; l r!o.h:i.; 
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4.º Que exceder de um anuo de permanen
cia. na reserva por motivo de molestia, salvo 
o de lesão adquirida em serviço ; 

5. 0 De licença por mais de dous annos para 
empregar-se na marinha mercante. 

Art. 13. São exceptuados daregra estabe
lecida no § 3° do art. 12 os officiaes do qua
dro extraorclinario, e os que exercerem os se-

movidos por merecimento, si por antiguidade 
não lhes tocar o ::tccesso ; mas, no caso con
trario a esta ultima hypothese, serão promo
vidos com a dupla declaração de antiguidade 
e merecimento. 

Disposições geraes 

guintes cn.rgos ou commissões : Art. 18. Ficam prohibidas: 
De Presidente da Republica; 1.0 Qualquer promoção com a clausula 
De ministro ; sem pi·ejui~o da antiguidade de quem a tiver 
De membro do parlamento ; maiot' ; 
l\fissã.o diplomatica extraordinaria; 2:º A concessão de graduação no posto su-
Commissão ou ca:rgo militar na repartição perwr. 

da guerra, de caracter tempera.rio ; Art. 19. Nenhum oilicial poderá. ser em-
Commissão scientifica dentro ou fôra da pregado nos corpos de marinha e outros esta

Unfüo )'JOl' c:onfa do governo;·· ··. ··· · .. · .. ···• ·bste.dme.nt<ls e commissões estra!luas"tl.o ser-· ... 
Art. · 14. Sempre que as vagas, que tiverem viç~o naval activo, sem haver satisfeito as 

de s:r preenchidas por antiguidade, compe· condições de embarque exigidas para accesso 
tirem a officiaes qne tenham sido incluídos na ao posto superior. 
lista orgauisada }Jela commissão de premo- Paragrapho unico. Os segundos tenentes 
ções, de que falla o art. 21. para. as promo- não poderão ter commissões outras que não 
ções por merecimento, serão providas com a as de embarque, devendo-se entender por 
dupla déclaraç:ão de antiguidade e mereci- estas só as que forem desempenhadas nas 
mento, sem prejuizo do principio de mere- condições do art. 5° e seu§ 1°. 
cimento para os que estiverem na mesma Art. 20. Não podem entrar em pro-
lista. moção : 

Em operações de gv.erra 
§ 1. 0 Os guardas-marinha, pilotos e offi

ciaes da armada processados em conselho de 
guerra, no fôro commum ou em conselho de 

Art. 15. Contar-se-ha em dobro, para pre- ilnestigação, por máo procedimento habitual, 
enchimento dos prazos designado-; no art. 5º os irregularmente ausentes do serviço, e os 
e seus paragrapllos, o tempo que o:> officiaes que estiverem na reserva ; mas, si forem 
i)assarem em operações activas de guerra. absolvidos, justificarem a ausencia ou regres-

0 Quartel General da Armaàa mandará lan- sarem a. actividade, e houverem sido prete
çar nos assentamentos do ofücial o tempo de ridos na promo~,ão por antiguidade, publi
que falia este a.rtigo. cada durante o tempo do processo, ausencia 

Art. lô . As condições de que tratam os ou inclusão na reserva, serão logo promc
arts. 5° e 7° e as disposições do art. 21 po- vidos com antiguidade daquella promoção, e 
<lerão ser dispensadas: incluídos no respectivo quadro, :ficando então 

§ I. 0 Quando não houver oiliciaes habili- a este aggregados, emquanto não houver 
tados na fóema da lei e for urgente preencher vaga, os olficiaes mais modernos que exce
as vagas que se derem nos navios emprega- derem o mesmo quadro; 
dos em operações activas de guerra; 

§ 2.• Quando julgados relevantes os ser- § 2. 0 Os officiaes em inactividade, salvo si 
viços prestados em operações de guerra; ex- fc,r esta devida a, licença para tratar de sua 
cepto os ofilciaes generaes, que, por taes ser- saude por espaço de menos de um anno, ou 

· - l d d nos casos previstos no a.rt. li. 
v1ços, serao ga ar oa os com pensões ou Art . . 21 • Nenhuma promoç.ío tera logar 
cousa equivalente; sem ser ouvida uma commi:são formada por 

§ 3. º Nos casos indicados nos dous paragra- todos os officiaes g-eneraes do serviço activo 
phos antecedentes, a promoção sera feita por l 
proposta do commandante em chefe das forças, presentes na ~a pi tal Federal, a qua ~om:-

. b d · missão, no mais breve prazo, orgamzar-a. 
que para isto será. o riga o a ouvir os gene- UID•'I. lista dos mai~ ·antigos para a pro_moção 
raes sob suas ordens, e cujas opiniões deverão d 1 t 
acompanhar essa prop· osta. por antigui ade, e para a e e merec1men o 

uma . de tres nom s para cada vag<t, tirados Art. 17. Os 01Iich1es prisioneiros de guerra · b d 
consei'vãrão os seus direitos de antiguidade, dos oillciaes que o tiverem maior, o serv~ as 
si o aprisionamento não for devido a motivo as disposições do art. 9º. . .. 
reprovado, assim julgado pelas leis mili- § I.0 O pra7.o de que acima. s~ trata se.ra 
tares. · fixado em regul,amento._ . •. 

Aquelles que cahirem em poder do inimigo' 1 § . 2.0 Para a \promoçao por merecunent9 o 
praticando actos de bravura, poderão ser pro· ministro é obrigp.do a escolher de e11tr,8,' os 

Camara. V. II \ , · _/ :'5 
"'"'-. ~· ... :··,' .... ~ .. .. , . ._'/.'·· 
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officiaes propostos pela. commissão de promo
ções refericti no art. 21. 

§ 3. 0 Destes officiaes os não escolhldos de
verão entrar na proposta seguinte, e quando 
a commlssão de promoções entenda excluir 
algum delles, deverá dar por escripto a. razão 
diSto. 

§ 4.0 OS votos da commissão de -promoções, 
quer pró quer contra, deverão ser fundamen
tados. 

§ 5. 0 No caso de igualdade de condiçües 
de merecimento será preferido o ofücial mnJs 
antigo. 

Art. 22. Os offioiaes que se j ulgnrem pre
judica.dos com a classilicaçã.o da commissfu> 
de promo~ões, de que· trata-o· ar-t. 2l> ou. por 
serem mal collocados na lista, ou por have
rem sido delta e3:cluidos, poderão reclamar 
perante o ministro da marinha, que manda
rá. ouvir a mesma commissão ; e, no caso de 
não serem attendidos os reclnmantes, o mi
nistro fará. a promoção, mandando publicar 
na !olha officiaI o parecer da. comm.issüo sobre 
a reclamação. 

No regulamento para a e:cecução desta lei 
marcar-se-hão os prazos e condições pa.ra a.s 
reclamações. 

Art. 23. Os officiaes lentes, substitutos, 
professores. adjuntos e mestre.s <ln. Escola 
Naval conta.r ã-> por inteiro, "J)<'U'a a promoção 
por antiguidade no quadro respectivo, o 
tempo que servirem em seus empregos. 

.Art. 24. O Quartel General da Armada or
"'~mizará annualmente escalas de emh<1rque e ae com.missões em terra para os ofilcíaes, não 
deveadonenhamadestas exceder de tres anoos. 

Art. 25. A mesmacommissão de promoções 
referida no art. 21 organizara cada anao um 
quadro dos officiaes que estiverem no caso de 
commanda1·. 

§ 1. 0 Nenhum official podera comma.ndar 
mais de dous a.noos, salvo si não houver mais 
officiaes no quadro referido no art . 25. 

§ 2. 0 Nenhum official poder-<i. ser nomeado 
para commandar si não estiver no quadro de 
commandantes, de que falla o paragrapho an
terior ; todavia quando se lratar de missões 
especiaes o ministro poderá. escolher para 
comma.odar qualquer official fóra deste qua-
dro. . 

§ 3.0 O paragraphoanterior não se entende 
com commando de estações, de divisões e 
ooirimaodo em chefe; commisSões todas estas 
que serão da.das a offi.ciaes da escolha do mi
nis~ro. 

§ 4. • Nenhum official poderá ser riscado do 
quadro de commandantessinãopor falta.grave, 
ouvida a respeito a com.missão de promoções, 
de que falla. o srt. 21. 

Art. 26. -iU> informa~s de caracter reser
Y3.do não podel"dO i;ervir de íondamento puro 
ajuizar-se do merito ou demerito do offi.cial. 

l>isposiçiies transitorias 

1. .. As condições do art. 5° e seus par:i:gra
llhos só serlo exigidn.s t res ~nnos depois da 
data da promnlg<tçâo desta. 101 ; 

2.~ Os ca.pitães-teoeut.es e de fraga.~a. que, 
ao tempo da. promulzação des~a. lei, ia t1ve
rem satisfeito ou estiverem satisfazendo o que 
determill<\ a pa.l'le Ia do§ 3° do :i-rt. 5•, serão, 
não obstante, obrigados a S.'ttisfazer o que 
pt>eceitua. a segunda parte dos mesmos po.ro.
grapbo e artigo. 

Capit:'ll Federal, R de n.,.~sto de 1891.-
0ustodio Jose de MeUo. - J. Retúmba. 

· o s~. Cc;~-t~· 1\-iach~id.o·_:p·ew-a:· · · 
pa.lavra pa.r:i. dar uma e~-plicação -puramente 
pessoal . . d 

Na. sessfl.O de quinta-feira P3:--~~a. quan o 
se discutiu o parecer da comm1ssao de pode
res reln.tivo ã. elel~.ão de S. Paulo, chega
va-me a hora de fallar e então se deu o 
se.,.uiute facto. Um Sr. deputado pediu o en
oo~mmento da discu55!10 . _ . 

E em seguida retirei-me da casa e na.e:> ~o 
não votei o encerramento, como tnmbem na.o 
votei o proj ecto. . 

E' da. minha indole, sr. presidente, esta 
nos meus habitos e caracter carregar sempre 
com o. responsabilida.de dos meus a.ctos ; e 
por isso, J)cdi a palavrn., porque quero q~e 
sejn authenticado o motivo do meu procedi
mento. 

Tenho um defeito, que bastan~ lamento : 
sou nervoso e irascivel. Entendia. que o re
presentante que na Constituinte reelamava 
continuadamente contra os encerramentos de 
discussões, que protestava contra. as rolh~s 
de então, tinha o direito sagrado de cnmprll' 
o seu dever perante esta eamara, e set'.ou
vido, e merecendo a. sua benevola. cons1d~ 
ração. 

Depois desse encerramento, ta.mbem cabia.
me a. palavra . sobre o projecto de incompati
bilhlades. 

Deu-se o mesmo facto ; e a ordem da ins
cripção dos oradores, não pôde ser observada, 
porque appareceuarolha, esse poder magico e 
ferrivel que faz do branco preto,e vice versa. 
sobre o projecto das incompatibilidades, as
sumpto magno, importante, que foi encarado 
sob muitos respeitos, mas que pa.ra. mim ainda 
não tinha sido ferido no ponto essencial e 
radical da questão. 

Sr. presidente, no correr do debate foi o.té 
indicado que a CaJTLira tia.h(I. por ftm apre
sentando este projecto incompatibilisar o 
Sr. Lucena. 

o SR.. PRESIDENTB-V. Ex. nã.o póde falla.r 
contra o vencido. (.Apoiados .) 
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o SR. CO$TA MAcHADo-Não estou fallando 
contra o vencido ; .estu justificando os moti
vos da minha zanga, como representante da 
Nação. 

Estou na ordem. (Apoiados e não apoia-
dos.) ' 

Não estou discutindo projecto nenhum, 
apenas estou trazendo á consideração de 
V. Ex. e do parlamento, quaes os motivos 
que actuaram no meu animo para vir a esta 
tribuna. 

o S)'t. PRESIDENTE-V. Ex. pediu a pa
lavra para uma explicação pessoal, e não 
póde fallar sobre um projecto já votado. 

· .. · O"Sr';"COST.ll.: MA.cRADo;;;.;.·Nfo eston fallaudo 
sobre o projecto; estou justificando a razão 
por que queria fallar ... 

o SR. AMPHILOPHIO- Houve uma. emenda. 
da. commissão, que foi regeitada, porque nin-
guem a poude justificar. . 

O SR.. CosTA MACHADo-Nifo estou füll:mtlo, 
Sr. presidente, de questões estranhas ..• 

tendo que o encerramento não podia servo-
tado. __ 

Não posso alongar-me, como bem sei, neste 
momento. 

A lei das incompatibilidades, pela qual
votei, não feria <t Constituição nem tinha por 
objectivo ferir pessoa alguma, e para proval
o, chamo a attençã.o da Camara do Senado e 
do proprio Sr. Lucena, para o art. 56 da Con· 
stituiç;fi.o na 1 ªe ultima parte, combinado com 
o art. 50; o cargo de ministro com a funcção de 
membro do Supremo Tri!.lunal de Justiça é in
compativel. O tim do projecto não era ferir 
ninguem. porque as incompatibilidades estão 
estabellecidas na Constituição, mas a questão 
é que os Srs . . deputados· não hhÇafam . as süiis " 
vistas para o art. 56 da Constituição, o qual 
nunca foi invocado. · -.. 

Na minha opinião, a nomeação do Sr. Lu
cena, muito digno ministro da fazenda, foi 
uma violação feita ã. Constituição pelo Senado 
e pelo Poder Executivo. 

o SR. PRESIDENTE - o Sr. deputado não 
póde discutir a questão das incompatibili
dades. O SR. PRESIDEl'..'TE- O meu dever ê fazer 

com que seja observado o regimento. 
O SR. CosTA MAcHAno-Eu, Sr: presidente, O SR. COSTA MACHADO-: Leiam os ~rs. de-

tinha bastante razão para zangar-me. Não putados o art. 56,_e dep?1s d~~ combmarem 
era a vaidade que me arrasta.va; era porque com? art. 50, ve~ao a d1spos1_s:ao expressa e 
tinha de tratar de um assumpto muito im- termmante a respeito da questao. 
portante; queria cumprir o meu dever, to-1 Sei que não fallo na tribuna para ser ap· 
mando parte naquelle debate, e eu tenho con- · plaudido; o bom papal ê o do opposinista ou 
sciencia de ter procurado cumprir sempre aaquelle que esta com o governo. 
os meus deveres . O opposicionista sobre a tribuna inflamma-

0 SR. A)!PHILOPHIO- Eu tambem tinha se, inspira-se nas paixões, levanta-se fallando 
pedido a palavra, mas não pude faltar; tendo em nome da patria, da honra, da liberdade, 
aliás necessidade de justificn.r uma emoodt1. ameaçadas, e, ou ê sincero ou não é. 
que só por falta de justificação foi regeitach\ Si é sincero lança raios da tribuna, as suas 
pela camara. idéas correm pela sociedade como ondas de 

O SR. COSTA MACHADO - Essa discussii.o so- luz; a sua palavra é 011vida co7n toda a atten
bre incompatibilidades, não tinha. sido bem ção; é O'connel na tribuna ingleza pugnando 
collocada, e achei que devia explicar o meq pela sua desgraçada patria, a Irlanda; ou en
voto a esta camara,, e muito principalmente tão, no pa~riotismo affectado occulta uma am
a um de meus companheiros de bancada, refe· bição desmedida, um interesse pessoal, é Ci
rindo-me á sua opinião, sustentada na tribuna cero din.nte do Senado romano ·arengando 
com tanto calor. oontra Catilina com os olhos fitas no consu-

Desejava, não só fallar a respeito das elei- lado. 
ções de s. Paulo, como sobre a alludida incom- Si é do partido do. governo, recebendo as 
patibilidade do sr~ Lucena. Não e-osto de trll- suas promessas carinhos e blandicias. occulta 
zer para a discussão nomes propr1os, são sem- um pensamento egoísta, é uma ambição , que 
pre odiosas wes questões; só queria provar falla e tudo é aparente no seu enthusiasmo ; 
que o projecto nada adiantou nesse sentido. ou, então, ha mesmo uma sincera convicção 

que o governo representa a ordem, cuida dos 
O SR. PRESIDENTE- Não são permittidas interesses publicos, ê honrado, é justo ; em 

questões pessoaes. ambos os casos ha uma força que o impelle 
O SR. CosTA. MACHADO- Não me estou 'Para a luta.· 

oocupando com questões pessoaes; si estivesse O opposicionista ou governista, com o seu 
fallando sobre questões estranhas ou sobre grupo ou partido, tem a sen favor a protec
questões pessoaes; V.Ex. teria bastante razão ção, o concurso e a boa vontade dos amigos; 
para me chamar à ordem. não se lheabafaa palavr~; facilmente. (Apoia~ 

Estou apenas dando as razões por que en- dos.) 
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Depois êlisto appJlarecemosapplausos, abra
ços e o muito bem ? Muito bem '!-do costume 
como sobremesa iufàllivel em certos jantares'. 

O SR. PRESIDEXTE - Previu o no Sr. depu
tado .. • 

O SR. C-OsTA MACHADO - Vou concluir cli· 
zendo que nest.'t c.-isa. não pertenço nem :i. um 
nem a outro pa.rtido e portanto niW extmnho 
a rolha. quando tiver de fa.llar. (Muito bem, 

. muito bem. O orador d comprimentaào.) 

O Sr. Ainpldlop ll.i.o pede a p:1.la· 
vra. para otrerecer uma rectHlcação a noticia 
do !Jiario Officia.l sobre o projecto do incom· 
JXltibilidadesjci adaptado pela C.'\mnm. 

O proj~to substitutivo ridoptado peln Cn· 
mara, proJecto elaborado pelo or;1 clor, sô dis· 
punha par-.i. o futuro uo § 1° de seu nrt . to, 
c?mo ~e-conhece da expressão gramma tical da 
dis pos1ç.ao. 

como, entretanto, entendesse o orador 
dever bll.ver ~• maxima. clarezn. sobre este 
ponto, para que na prat ic:i. n:io viesse a ter 
erronea. a.pplicação o peusnmento da lei, for
mulou, de accordo com seus corupauheiros de 
commissão, uma. emenda em qne positíva
mente declarava que, em relação a. cargos 
electivos ou mandato legislo.tive nos e.stados,o 
preceito da lei sô terfa. applicação depois qae 
os cidadãos, actualmeote investidos em taes 
runcc~. terminassem o. tempo da re=-pectiva 
investidura., de conformidade com as consti
tuições e leis estadoaes em vigor ao tempo da 
eleição. 

São intuitivos os motivos que justificavam 
tt'\l emendo.. Os fn.nccionarios federnes, inves
tidos em funcções estadoaes ele c.'\racter ele· 
ctivo, tinham sj<lo eleitos, quaodo, para sua 
elegibilidade, não havi<1. incompatibilidade ou 
outro. motivo de restricção legal; . e, pois, 
exclu1l-os ngor:i. das funcções cstadoaes serio., 
legislando para o passado, nttentar contrà ::i. 
prop1·ia autonomia. dos estados, que tru:ito pro
c_urou acautelar o projecto de incompatibi
lldo.des; e este inconveniente o.ioda mais se 
accentua dea.J.J.te da consideração de não terem 
ainda os estados decretado suas leis eleilo
raes, por se acha.rem tódos ou quasi todos 
Dll su.i .phase constituinte. Em condições 
tn.es,como urro.ncru.'do congresso de um esta.do 
seus deputados ou senadores que forem empre· 
·~dos fedel.".tes, qaando ao tempo da. eleição 
respectiva. nenhuma.lei existia. que os declaras
se incompatíveis para. o mandato,pelo facto de 
serem empJ.'.egados federaes 1 Esses deputados 
e senadores teem hoje seus poderes já. reco
nhecidos e suas eleiç.ões declaradas validas 
pelas a._"Sembléas de que fazem parte, e o 
voto da cama.ra, excluindo--<>~ da represen
tação estadoa.l, é um attentado ·contra. o Yolo 
das assembléaS qtie os declararam bem eleitos; 

de sorte que, sendo um dos motivos do pro
jecto de incompatibilidades o. resp~it~ ~ aut?~ 
nomia dos estados, esse grande prmc1p10 veiu · 
a ser violado -pela rejeição dá emenda em 
questão, rejeição que vae dar tlogar a que, 
no meio dos tro.balhos e deliberaÇ()es das as
semblêas constituiutes dos estados, sejam ti
rados dellas e llecla.rados incompatíveis, pa.ro. 
as respectivas ~un~ões,c)dadãos que:i.té a.go~a. 
exercj(\m um direito que nenhuma restr1cçao 
encontrava n:is leis federaes. · 
Comprehenà.a~, pois, que, irbiiirando-se no 

seu dever, o orador, que, peln benevolencio. 
de seus collegns, foi o autor do substitutivo, 
niio podia. deiM"l.r de apreseoto.r :i. so~redita. 
emenda, que, no sen conceito, vinha completnr 
a disposi~ã.o do art. 1°, § 1° daquelle substi
tutivo. 

Tal emenua foi a.preseut::tda. quando o sub
stit utivo a.chava.se em 3"' discussão, e para 
justificai-a, t inh(l. o orador pedido cm tempo 
a. pa.lnvr<\, inscrcvend~-se com muita antece
clenci."I no livro propr10, que so acha. sobre a 
mesa dos. presidente. A Camnra entendeu, 
entretan to, dever eucerra.r a. discussão antes 
que o ora.doe pudesse faltar e just!fl.ca.r a. 
emenda, e por i~so, rcqucr?ndo para. ell<\ pre-: 
ferencio. ·na. oooa.siào em que vota.va-se o 
substitutivo, disse então, em syntbese, o que 
acaba de expender a.~ra, em ordem a que 
fosse bem comprehenaida. a emenda e conhe· 
cido o seu objecto. 

AS más coodiÇões acuotica.s lia casa. não per
mittiram, porém, qne sna.s JXllavras f~sem 
tomadas com fidelidade 'Pelos srs. tachygra.
'JlhOS, como se vc dB noticia. do ])icrio Otfic~al, 
que tem entre mãos e dahi a.necessidade da. 
corl"igend(.1. Q.ne acaba de a.prese~ta.r, agrade
cendo à Cama.r<\ a. benevolenc1a com que o 
ouviu. (Mttilo be;n.) 

Procede-se a chamada., à qual respondem 
os Srs. Oli'veira Pinto, Matta Machaào , ,Pa-· 
lett:i., Nina Ribeiro, Retumba, Nogueir11. Pa- . 
ranaguii, Belfort Vieira, lfohuri. Roprigues, 
lndio cio Bril.zil, lnnocencio Serzedallo, Can.:. 
trr.o, Mr.tta Bacellar,Costa Rodrigues;casimiro 
J uoior, Rodrigues Fer.miutl es, Henriq ae de Car
vall!o,A ufdsio Fialho.Nelson, Plr~s Ferreira, 
Martinho Rodri;?11es, Barbosa Lima, Bezerril, 
José -Avelino, Jose Bevilacqua, Goric.a.lo de 
Lngos,Nascimento,Pedro Velho,Epltacio,Couto 
Cartuo, Sá Andrade,.'.folentino de Carvalho, 
Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira., Joaquim 
Pernambuco, Jnvencio de Aguiar, André Cll
valcanti, Raymundo Ba.n4cira., Pereira de 
Lyro., l\leira de Vasconcellos, João de Si
queira, João Vieira, Luiz de Andrade, Espi
rito Santo, Bellarmino Carneiro, Pont es de 
Miranda, Oiticica, Gabino Besouro, Ivo do 
Prado, Oliveira. Y<llladão, Leandro Maciel, 
Felishello Freire, Augusto de Freitas, Tosta' 
Seabra, Zama., Arthlll' R:_ios, . Garcia P.i1'6s, 
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Santos . Pereira, Custodio de Mello Milton 
Amphilophio, Francisco Sodré; L'eovi "'ild~ 
Filg~eiras; C~rdoso_de Mello, Medrado,P~·isco 
Para1so, _Mumz Freire, Athayde Junior, Fon
seca e_ Silva, Fonse~ .~ermes,Nilo Peçanha, 
Manhaes Barreto,Vll'g1ho Pessoa, França Car
valho,Baptista ~a Motta,Fróes da Cruz,Alcindo 
Guanabar~, Er1co ~o~lho,Sampa\o Ferraz, Ja
cqu~s Our:que, Ar1st1des Lobo,Furquim "\Ver
necK,Jesumo de Albuquerque, Thomaz Delfino 
Vinhaes, Antonio Olyntho, Badaró Pucific~ 
Mascarenh~, _!..eonel Filho, Chaga~ Lobato, 
Jacob da Pmxao, Alexandre Stock.ler Fran
cisco Veiga, Costa. Senna, Lamounier' A~e
rico Luz, Dutra Nicacio, Corrêa RabeÚo Ma
noel Fulgencio, Aristides Maia., Carlos' Cha
gas, Costâ Mac~ado, · Domingos Porto, João 
Avel?-r, Ferreira Rabello,_João Luiz, Ber
nardino de Campos, Francisco Glicerio Ce
zario Motta, l\1oraes Ba.rros, Donlin"'~S de 
Moraes, Adolpho Gordo, Carvalho An"'elo 
Pinheiro, Mursa, Paulino Carlos,' Alf~edo 
Ellis, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Na
tal, 'Azeredo, Caetano de Albuquerque Bel
larmino de Mendonça, Marciano de i\Ia"'a
lhães, Eduardo Gonçalves, Fernando Sim~s 
Lauro Mullet', Carlos Ca.mpos, Schmidt La~ 
cerda Coutinho, Victorino Monteiro P~reira 
da:costa., ~ntão d~ Faria, ~orge~ de Me
deiros, Alc1des Lima, Cassiano do Nasci
mento, Abreu, Derrietrio Ribeiro e Menna 
Barreto. · · 

ofücio_ desta Camara n. 65, de 10 do mesmo 
me~, mformando que aquelle ministerio, au
torrsa~o pelo decreto d~ governo provisorio 
n. 13~4, de 19 de fevereiro do anno virrente 
man~ou vender a fabrica de ferro de s.º Joã~ 
de 1'.panema, med_eante concurrencia publica, 
constante dos edltaes lmblicados no Diario 
Official, de 1 de maio a 15 de junho passado; 
que para compral-a apresentou-se um propo
nente, a Companhia de Viação Ferrea Sapu
cahr, que acceitando a.r; condições do edital 
offerec.~m 3.000:000~ ~t mais do preço mioi~ 
I'.!1º estipulado, e pedm o favor de prolongar a 
lmlm .. ferrea. de sua propriedade de ltú a 
Campm~s .. sem onu~ l?ara o estado, e respei
tando direitos adqumdos por terceiros, as
sumpto esse que se acha. pentlente de resolu
ção.-A' quem fez a requisiç.ão. (Sr. deputa
do Carvalhal). 

Do Ministerio dos Negocios da Agrfoultura 
de ~l. ~e julho, proximo findo, prestando, á. 
reqms1çao desta Camara as seguintes infor
ções: 

« 1.0 A concessão da estrada de ferro circu
lai\ denominada. Meti·opolitana, não podia ser 
feita pelalntendencia Municipal, poiso decreto 
de ô ue fevereiro ue 1890 sómente deu a mu
nicipalidade competencia para prover sobre o 
qne concerne a linbas de caais urbanos. 

«E na technologia administr<ttiva, de ac
cordo com a legislação vigente (portaria de g 
de maio de 1873 e decreto n. 5837 de 26 de 
dezembro de 1874. etc.) esta expressão-

Faltan:i com causa participada os Srs: João carris urbanos-não é equivalente a estraclas 
Lopes,Justiniano de Serpa, Frederico Borges, de ferro. Quanto a estas, uma vez que não ha 
Miguel Castro, Amorim Garcia, Pedro Ame- lei conferindo á municipalidade a faculdade de 
rico, José Mariano, Annibal Falcão, Theo- concedel-as, e não tendo sido ainda votada a 
philo dos Santos, Paula Guimarães, Dyonisio Jei da organisação do Districto Federal, não 
Cerqueira, Urbano M:;i.rcondes, Cyrillo de Le- podem deixar de prevalecer as disposições e 
mos, Viriato de Medeiros, Gabriel de Maga- faculdades anteriores, relativas a este objecto, 
lhães, · Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves e, portanto, é indisputavel no caso vertente 
F~liciaJ?.o Penna,. Viotti, Astolpho Pio, Fer~ a competencia do Govei:no Federal. 

·Abre-se a sessão. 

rell'a Pires, Rodngues Alves, Cn.rlos Garcia, « 2. 0 Que a Companlua Metropolitana teve 
Moreira da Silv•t, Ernesto de Oliveira. Tho- não simples concessão para construir carris 

· maz Flores, Homero Baptista e Rocha Osorio· urbanos, mas uma ·verdadeira via fer1·ea, não 
e sem causa os Srs: Pedro Chermont, AlmioÓ servida como aquelles por tracção animada, 
A:ffonso, Marcolino Moura, Pires e Albuquer- e dirigindo-se a um porto de mar (na ilha do 
que, _Joaquim. Breves,_ Luiz Murat, Lopes Governador). . . _ 
Trovao, Ferrell'à Brandao, Domingos Rocha · "3. 0 Que a competenc1a para coucessoes 
Bueno de Paiva, Monteiro da Silva Martinh~ taes~ de' estradas de ferro no município fede
P:r-ado Junior, Rodolpho Miranda,' Costa Ju- ral, não só resulta da legislação vigente, mas 
mor, Almeida Nogueira,Rubião Junior~Fleury já foi usada pelo governo, em outras conces
Curado e Fernando Abbott. sões, de' que é exemplo a da via ferrea da Ti-

E' lida e sem debate approvada a acta da juca, a partir da rua Mariz e Barros ao Alto 
sessão . anterior. da Boa Vista, decreto u. 9.950, ultimamente 

o s 1 s d " · modificado, pelo de n. 954 de 5 de novembro 
R. 0 ECRETARIO a conta do seguinte de 1890, que autorisou a collocação de trilhos 

EXPEDIENTE na estrada nova da Tijuca. « Que, não se tratando de concessão conge· 
Offi.cios: 1 nere (las que foram fe!tas ás companhias de 
Do Min~sterio dos _Negocios da Agricultura, trilhos urbanos (vulgarmente ~onhecid~s por 

ele 29 de JUlho pronmo findo, em resposta ao bonds), as estradas êfo .ferro citadas nao po~ 
. .. . . . 
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diam si;r emb:i.r:i.ça.da:> pela consideracão das 
7..onas que possam te1· sido guraotidas â.quellas 
companhias; pois o privilegio de zooa, ga
ra?~do pelo decreto n. 5561 de 28 de feve
reiro de 1874, combinado com o de n. 2.37 de 
l de março de 1890, sôm,mte refere-se a cs
tra.<la:; c.Je ferro, seniço inteiramente dlstinclo 
pelos seus caractere;; technicos e em vist!\ da 
legislação res~ti va, mas não ::i. cn,rris ur
b:i:nos~ meio ele tr!lusporte que com aquelle se 
nao p_ode c~nfundir, regul:,do por le['"islação 
esl!e<!1al (leis os. 641 de 26 de julho Jc: 1852, 
24o4 de 24 de s2tembro de 1 Si:l decretos ns. 
1930 d~ 26 de alJril de 1857, 5561 de 28 de 
feverell'o de 1874, etc), devendc-se entenuet• 
as concessões de carris urbanos restrict.'l.S ao 

. -seu percurso . e sem . prejuízo de estradas de 
ferro que se est:i..beleça.m no município . ,, 

A quem fez a requisição (o Sr. deputado 
Serzcdello) . 

Do Ministerio dos Negocios da J\íario.ha de 
27 de j ulho findo, enviando o requeriménto 
do official de fazenda de l" classe, grnduado, 
r~formado compnlsoriamente, Antonio ~l:i.
r1ano Barreto Pereira Piato, pedindo melho
ramento de reforma.- A' commissiio de 
marinha e guerra. 
D~ mesmo minis.teria, de 28 daquelle mez, 

enviando o requerimeutodo auxilhtr de ensino 
ilraphico do curso prévio da Escola N<\val 
J:'edro _Alexandrino_ 1<.ibeiro Dnarte, pedindo 
que seJa. elevado a categori:t de professor o 
cargo que e~erce.- A' commissão de marinha. 
e guerra. 

Telegramma. da Intendencia Municipal de 
~ai:nas, pr.:itestando contra o projecto de 
llm1tes entre os estados do Paraná e Santa. 
Catharina.- A' commii:são de constituição 
legi->lação e ju.::.'"ti~.a-

Requerimeotos: 
De Clara. de Faro Montes, mãe do ulferes 

Josê Antonio de Cerqueira Montes íallecido 
em campanha, pedindo o meio s0ldo a que 
tem direito.- A' commissão de fo.zeoda. 
'-De Guill~ermio'i Gonçalves, pe-Jicdo releva
~º do debito contruhido por S(lU finado ma
rido para com a Fazenda Nacional.- A ' 
mesma commissão. 

Do Dr. Nul'.-e5 de Andrade, por seu pro
curador, pedindo prorogação ela licença po1• 
um anno.- A' commiss.'io de petições e po
deres. 

. _ . Vem à mesa, é lido, julgado objecto de de
hbera~ e enviado ã. commissão de consti~ 
-~~ção, legislação e justiça o .seguinte 

l'R01ECTO N. 82-1891 

Mandl% CO>lti;iutZr 'llitalicios os officios de justiça 
em toda o União 

. . O ~n~esso N~iooal, considerando qne a. 
:ntalic1eaade attr1buida ao . serventunrio de 

ju:tica o foi sempre por leis ; que e5sa-S leis 
Msent:ivam no iut~resse publico que e:dge 
independeucia nos serveotuarios ; {IUe jàmais 
se deixou 11, regulamentos processuaes a fa
culdade de negarem ou revogarem a vita
liciedade, decreta.: 

Art. 1.0 Os officios de justiça continuam a 
ser vit:.\licios em toda a União, como é e:c
pres.'>O em leis geraes. não revogadas, an tes 
recouhecid:is e mantida.s pel~ Constituição 
Federal. 

Ai't. 2.0 Se1·:io respeitados os direitos ad
quiridos, revogadas qua.esquer disposições em 
contraria. 

Sala das sessões, 3 <le agosto de 1891.
Fróes da Cru:: . 

O Sr. Bernar<lino de Cam.
pos-A commiSS<io desta Camara encarre
gada de dar p3.recer sobre o trata.do de 
:ifoutevidáo, que resolve acerca do territorio 
das .Missões, sente necessidade de fazer uma 
coromuoicação ã C:unara e 01Ierece1·-lhe um 
requerimento. 

A c.l.ecl:i.ração é que os seus trabalhos se 
acham tão atl.i<tnta.dos, que a commissão julga 
poder ouvir a opintão e receber os votos de 
:;eus membros e tratar de eb.borar o seu pa
recer <lté quinta-feira pro:tima, 6 do corrente 
mez. 

O requerimento é no sentido de se consti
tuir esta Camara em commissão gernl, para 
que por esse unico meio permittido pelo re
gimento,possa. ouvir o nogocia.dor do tratado 
o illustra senador Sr. Quintino Bocayuva. ' 

o SR. B.uu.aó-E outras pessoa.s que pos
sam tambem trazer luzes sobre a. que:;;tão. 

o SR. BERNARDINO DE C..UIPOS-A com
missão julga desempenl.nu· liew a missão que 
recebeu e cumprir os seus 1!everes apresen
tando este r equerimento à Camara, visto ella 
não querer tomar a reSp-OO.$:l.bilidade, qual
quer que seja o seu parecer, de resolver-se 
sobre o a ~umpto sem a. Cümara ouvir o 
nAgociador, e sem lançar mão de quantas 
fontes ~e esclarecimentos julgue necessario 
aproveitar. 

O regimento não J.l9l'mitte que a carnara 
em sessão· possa ouvir qualquer pessoa oue 
não faça parte della. Eotreta.nto nôs poÍie
mos, recorrendo á disposição do regimento, 
obviar esta difficuldadade, porquanto as com
missões pódem ou vil" iufurmantes, e a cama.ra 
põde constituir-se em commissã.o geral. 

A C!\mara presfaria assign11.llada conside
ração à. commissã.o, queser·lhe-hia. agradavel 
bem ~o~pondend? ás coo.veni~ncias publi
~. st qu1zesse ~es.1goar a pronma. quinta
fe1.ra para const1tmrA....e em comm.issão .,.era.l 
e ouvir o ne~ciador. "" ' 

E a comm1ssão por seu lado, emprega.rã. 
todo o seu esforço para nesse dia elabora-r 
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o seu parecer ; de modo que ao tempo em que 
a Gamara, constituida em commissão geral, 
ouça o negociador, a commissão especial de 
que faço parte formule o seu parecer. 

O SR. BADARó-Seria melhor que primeiro 
fosse dado o parecer e depois ouvido o nego
ciador. 

0 SR. BERNARDINO DE CAMPOS-Não é 
conveniente. (Apoiados.) 

O Sa. BADAR.ó-Si o requerimento for posto 
em discussão, peço a palavra. 

OSR.. BERNARDINO DE CA?t!POS-São estas 
as declarações que tenho a fazer, são estas as 
razões do requerimento que tenho u. honra de 
submetter. ao conhecimento da Cnmara em 
nome ua cómmissão ; n.ccrescent:mdo npenas o 
que a commi:;são julga necessario que a sesscio 
de commis;ão gern.l em que a Gamara i:e con
stitua seja secreta. 

Vou mandar a mesa o requerimento. 
Vem à mesa, é lido, apoiado e posto em 

discussão o seguinte 

Requerimento 

Requeremos que a Gamara. se constitua em 
commissãci geral, para onvir o negociador do 
t1-atado das Missões, em sessão secreta.-B. 
Campos.-Alcindo Guanabara.-Nilo Peçanha 
-A. de Freitas.-Rosa e Silva.-Armibal 
Falcão .-lrlanliaes .-Abreu.-Dionysio. 

Vem á mesa a seguinte 

lwlicação 

Propomos que sejam ouvidos tambem os 
Srs. Barão de Gapaneroa, Visconde de Cabo 
Frio, commandante Guilhobel.- Serzedello 
Correia.-Fonseca e Silva.-J. Retumba. 

OSR. L~OPOLDO D~ Bu~HÕES (pela -ordem) 
-Sr. presidente, a mataria. a que se refere ci 
requerimento apresentado pelo nobre depu
tado_ por_ S. Paul~ é da maior urgencia e 
manma · importancia ; e por isso requeiro 
urgencia de meia hora par-a. sua discussão. 

o SR. PRESIDENTE-A discussão póde ir 
até 1 hora e si fôr preciso continuar, o nobre 
deputado requererà a urgencia, 

Està em discussão o requerimento com o 
additivo. --

O _ Sr. Badaró-Sr. presidente, ore
querimento que acaba de ser submettido a 
consideração da Gamara pelo nobre deputado 
por S. Paulo, merece ser tomado em es
pecial consideração. 

Elle contem materia que á primeira. vista 
parece muito simples, mas que póde trazer 
embaraços para o procedimento futuro da 
Gamara. 

Pede-se no requerimento que a sessão em 
que a Camara se constituir em commissão 
geral seja secreta. 

. Não haverá nesse procedimento inconve
mente para o modo de resolver a Camara 
essa questão ? 
~ão se~ como P?deremos conciliar o se

guinte : illustrar a Camara o seu espírito 
em discussões secretas e reservadas e dar de
pois um voto publico. 

Acredito que nesta casa devemos dis
cutir a portas abertas, todas as vezes que se 
tra.tar .d~ I?atería desta natureza, em que o 
ultimo JUIZ e a Nação, é o povo. 

o SR. BERNARDINO DE CA~IPOS - Permitte 
um ~p5:_rte ~ Apenas peço em nome du. 
commrssao especial, . que a commissão "'eral 
em que se deve ouvir o negociador, sela se~ 
c~eta; não me pronunciei contra a deliber:i.
çao da Camara em sessi.io publica. 

O Sa. BADARó-E' o que dizia : vamos il
lustrar o nosso espírito por meio de informa
ções reservadas, e depois vamos dar o voto 
publico, cujos fundamentos o paiz não ha de 
conhecer ; entendo que a opinião nacio
nal deve ser scienttticada das razões do voto 
que dermos nesta questão. (Apoiados e apar
tes.) 

Foi por isso que eu disse, Sr. presidente, 
que seria melhor que a commissão encarre
gada de estudar o tratado das Missões desse 
o seu parecer ; para isso foi ella nomeada 
pela Camara; e depois a Gamara deliberasse 
o que entendesse para melhor-solução. 
· Sia Gamara entender, depois de apresen

tado o parecer, que é pre_çiso ouvir o nego
ciador do tratado, o Sr. Barão do Ladario e 
outros cidadãos que possam informal-a, re
solvera isso ; mas a commissão deve antes 
dar o seu parecer, po~que para isso é que foi 
nomeada. (Trocam-se apartes.) 

E não é possivel, Sr. presidente, que a Ga
mara ouça sómente o negociador do tratado, 
mais do que todos os outros interessado na 
solução desta pendencia, sem que lance uma 
certa prevenção no espírito de todos aquelles 
que teem tratado desta materia. 

E' preciso que procedamos com toda a se
renidade e isenção, mas com toda a cautela. 
(Apoiados.) 
Precisamo~ saber o que pensa a commissão 

antes de ouvll' estranhos. · 
o SR.ALCINDO GUANABAR.A-No.mesmo dia 

em que a Gamara ouvir o negociador, a com
missão elaborará o seu parecer. 

O SR. BADARó-Si a commissão désse pa
recer antes, eu votaria a favor do requeri
mento do nobre deputado, e daria com muito 
prazer tambem o meu voto ao additivo apre
sentado, para que venha o Sr. Barão do La-
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dario e todo e qua,iquer cidadã.o brazileko que 
puder t1•azer luz ao debate. 

O SR.. ALCIKno GuA.:.\ABARA-0 Sr. Bu.rão 
do Ladarío não pó:ie vir aqui, porque não 
teve posi~o official na questão. 

O SR. BAnAaó-E' uecessario que p:·oceda.
mos com desprendimento e justiça, sempre
o~paÇi}es nesta q ue3tio, e com torla. a isen
ção ele espirita, ])Ol'que sobre a delibemçiio 
final da Camara vão recahir as bençãos ou 
as maldiç--Oes tlo paiz inteiro. (Apoiado»; iiwito 
líem.) 

Vem á mesa e é lüla a seguinte 

lmlícaç.ro 

Indicamos que a commissão geral da Gu
mu.m possa. ouvir todos os cidadãos IJUe a seu 
juizo forneçam esclarecimento acerc;i. do tra
truio de Missões. 

Sala das sess<:les,3 de agosto de 1S91.-Ba
àaró.-Uah8a Rodrigucs.-Santas Pcrcil'a, 

O Si:.-. Bernardino de Oam.
pos -Acho muito Iouvaveis os escrupulos 
e o zelo demonstrados pelo nobre deputado 
p_or Miaas Geraes, que acaba. de pronun
C13.I'·Se. 

Realmente, o assumpto que faz objecto 
deste pequeno debate, deve desafiar os maio
res esforços e a maior ddilicação por parte 
dos representantes du. Nncão ; mas devo dizer 
·que S. Et. manifestando-se no sentido de que 
todo o debate, todo o processo relativo ao 
julgamento. do tratado cleMontevideo, devnm 
ser pnbllcos, s. Ex:., aliás inspirado nos me
lhor~s sentimentos, animado pelo melhor 
desejo de acertar, cootribue involuntariamente 
para collocar os interesses nacionaes 
em umasituacão summamente inconveniente. 

A commissão especial da Gamara, encarre
gada de estudar o tratado, cumpriu o seu 
Ciever com o maior empenho, com a max:ima 
isenr;ão, esforçando-se por acertar e corres
ponder pela melhot' fórmn. á confiança da 
Gamara. 

Possó assegurar â. Camara que todos os 
documentos relativos á questão foram estu
dadoi:;; q11e ouvimos nã.o só as informações do 
negociador do tratado como tambcm as do;; 
membros ):irazileiros da commissão míxfa en
carregá.da do estudo do territorío. Em rela~ 
ção a estes as suas declar-açêles acham-se es
criptas e podem ser apresentadas ã. Cama.ra. 

Em relação ao senador Bocayuva, negocia
dor do tratado, o seu trabalho perante a 
commissão não foi simplesmente um trabalho 

. de disposição de idéas; S. Ex:. prestou-se a 
fazer um estudo conjunctnmente eom a com
missão de modo que! (;!Sta, não se acha capaz de 

substituir-se ao negociador do tratado pe 
rante a Camara. 

A commissão entende· que nii.o pótle.apre
sentar-se aqui ti•adu.zindo todas as suas idéas, 
todos os seus sentimentos a o seu modo de 
ver relCJ.tivamente ao tl'atado, e julga que nii.o 
cumpriria o seu dever sinão fizesse saliente 
perante ii. Gamara a nece;;sidade que ella tem 
Lle ouvir o negociador em relação a. este as
~um pto, visto como à consclencia. da commis
srio l'epugna a iucumbeucia de ser a.gni a 
transmissor' a do modo de ver do negocui.dor 
do tratado. 

·A commissão deseja que a Gamara forme o 
seu j uizo a respeito das causas que fnnda
menturu.m aquella negociaç.í\o, e n[o deseja 
de modo algum interpm·-se entre a Camam 
e o negociatlor. (.4.partcs.) 

A commissão està simplesmente, po1• meu 
intermedio, j ustiticando os mo ti v0s pelos qnaes 
pede a presenca do negociador no seio da. Ca.· 
mara, ao pnsso que nào faz igual pedido em 
relnç[o nos membros da commissüo explora
dora. 

A commissão não recusa tomar ampla. e 
plenn. responsabilidnde dn. sua oplníã.o em re
l~ção ao tratado; (apoiados) ella tem : ~ sun. 
opinião formada a respeito do trata.do, e não 
espera para dicidir-se, conhecer o e!Teito e 
a impressão das palavras do ueg-ocfa.dor no 
espírito da Caronra. 

O SR. HENRIQUE DE C.i,.,a-vALHO - A com
missão entende que deva ouvir o negociador 
em segredo'? 

o SR. BERNARDINO DE C,UIPOS! - A com
missiio assim o entende, e para isso pede que 
acamara se constitua em commissão geral . 

A ccmmissão prooede unicamente guiada 
pelos interesses uu.ciouaes, não deseja fugir a 
responsabilidade da sua opinião, e elaborarà 
o seu parecer·ao mesmo tempo em que o ne
go~iador fõr ouvido pela Camara. 

A commlssão deseja que aos ol11os do paiz 
nffo pareçll. que buscou a responsabilidade da 
Camara para. cobrir a sua. Elia quer profe
rir a sua decisão sem ter possibilidade de 
saber qual a ir:n pressão que pôde produzir no 
espirüo da Gamara a presença do negociador 
e a st1a exposição. 

A Gamara por sua v~z, utilisando os co
nhecimentos que tem do assumpto, ouvindo 
ll.'5 razõ~s do negociador,· estudando o paremir 
da commissãv, formarà o seu juízo, aberta a 
discussão. 

O fito da commissii.o é tomar inteira reSLJOD
sabilidade de seu acto para que a sua decisão 
não possa ser averbada de obdecer a sugges
tão alheia â sua propria e:i:pontaneidade. 

São estes os motivos pelos quaes a com
missii.o fez o i·equerimento que teve o. honrn 
de submetter a Gamara; in~iste nelle por en-
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tender que esta providencia é a que melhor 
consulta interesses publicos. 

Peço, pois, a V. Ex. que consulte ã casa si 
concede na retirada do additivo que apre;.. 
sentei. .:. 
·Consultada, a Ca.mara consente na retirada 

do additivo. 

A Gamara decidirà como · quizer ; a com
missão retira a sua responsabilidade si por
ventura. a decisão for contraria, ao seu pedido. 
(.Múito bem.) 

O Sa. PPESIDENTE declara que fica adiada O Sr.Aristides Lobo-As ponde-
d. - d · t 1 h rações feitas pelo nolJre relator da commissii.o 

a iscussao 0 requerrmen ° pe a. ora. dispensariam talvez o orador de occupar a 
O SR. ARISTIDES LOBO (p~la ordem) requer tribun:1 neste momento. 

urgencia para o requerimento do Sr. Bernar- Com o seu grantle bom senso, com o patrio· 
dino de Campos. tismo que nós todos lhe reconhecemos, S. Ex., 

. que representa tumbem a commi.:5sii:o inteira, O SR.. PRESIDENTE consulta a Gamara s1 d · 1 fi l 
concede a urgencia requerida. a m:us pena con ança, e a Ga.m::i.ra, com cer-

teza. não poderia vir :\, tribuna f'ormular um 
. A Camar<t concede~ . pedido que não . representasse os mais serias, 
o SR. PRESIDENTE consultn- de novo a Ca- os mais graves e os mais poderosos interesses 

mara sobre ·si julga, a m{lteria tã.o urgente do pai·~. CHuito bem.) 
que possa prejudicar a ordem do dia. Portanto, a exemplo de todos os parlamen· 

tos em situações graves e serias como estas, 
A Gamara resolve peb affirmativa. a palavra da commissão é quasi um prejul-
Entra em discussão o requerimento do Sr. gado da Camam. 

Bernardino de Campos. Em situações em que a nação tem de um 
o SR.. ARTHUR RIOS (pela ordem) requer 0 lado reclamantes internacionaes sobre o seu 

encerramento dn, discussão. territorio, e de outro lado os direitos inaufe
riveis a que ella se julga com pleno direito, 

O Sa. ARISTIDES Loso (pela 01·dem) observa principalmente em questões que envolvem a 
que a Camarn, não póde votar em sentido con- dignida.de e honra do paiz e, além de tudo, as 
trn.rlo; si concedeu nrgeneia pam discussü:o relações internacionaes, que é o dever ele 
do requerimento, foi por entender que o ns- todos os povos cultivarem, em situações como 
sumpto era importante. esta,:;, a Gamar.:L deve concentrar-se e decidir 

E' posto a votos e rejeitado o requerimento c0m a.. maior seriedade, com a maior gravi-
do Sr. Arthur Rios. dade, a maior ponderação e a maior calma os 

problem&s que lhe são submettidos. 

O Sr. Serzedello-Sr. presidente, 
pedi a palavra para solicitar da Camara a 
retirada do additivo que venho de propor, 
afim de que fossem ouvidos tu.mbem os Srs. 
Visconde de Cabo Frio, Barão de Capanema e 
commandante Guilhobel. 

O illustrado relator da commissão acabou de 
de6larar a esta Gamara que os pareceres ou 
opiniões desses cidadãos estão escriptos, que 
estão protocollisarios; e, á vista dessa ioforma.
çüo, eu e os meus collegas que assignamos 
o additivo, julgamos conveniente pedir a 
sua retirada, reservando-nos . o direito de 
ouvil-os depois do negociador do tratado, si 
acaso a Gamara julgar isso acertado e ne
cessario. 

Assim procedendo, dou prova de imparcia
lidade ; dou prova de que estou convencido 
que esse assumpto precisa ser discutido com 
calma e reflexão, fóra ele qualquer suggestão 
politica ou partidaria, sem preconceitos e idéa 
preconcebida. ( Apoia,do:t geraes .) 

Trata-se de um assumpto que envolve a 
honra nacional e a illtegridade do nosso ter
ritorio e, portanto, necessaria se füz toda a 
calma e prudencia. 

C:i111:ir:i. V. Il 

Ora, a commissão acaba de dizer a Gamara 
que, por motivos, por escrupulos da sua pro
pria consciencia, ella entende absolutamente 
necessario que este parlamento ouça directa
mente a palavra do negociador. (Apoiados.) 

Para nós, sobrepormos neste momento 
o nosso juizo ao juízo da commissão, pre
cisat>iamos levantar um debate antecipado, 
precisaria.mos conhecer, indagar, investigar 
quaes são esses motivos intimos que deter
minam a commissão a vir pedir ã Gamra que 
a separe desse depoimento, porque . ella não 
não se julga t!om o direito, nem julga 
conveniente interpor-se entre o negociador e 
a Gamara. 

Por que modo i~á a Camam inter'!"ir_ n~sta 
questão, que é umca, que a comm1ssao de
clara essencial ~ 

O que é puramente sensato, elementar
mente racional, ê que a Gamara, que tem 
plena confiança na commissão, mande com
parecer perante si o negociador para o ouvir; 
e que, depois de o ter ouvido, e depois de 
ter recebido as suas proprias impressões, re
ceba o parecer da commissão, abrindo
se depois o l)lenario nesta grande dis
cussão. 

Portanto, acha e é sua opinião, que todos 
6 
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os additivos, todas as emendas, todas as pre
tenções são pm•amente impertinentes neste 
momento. 

O SR. BADARÓ - O paiz ha de julgar si o 
são ou não. 

o SR. ARISTIDES LOBO - Faço (t maior 
justiça ao nobre deputado; sei que elle leva 
paro. a tribuna os sentimentos do mais elev:i.do 
patriotismo; mas incontestavelmente acredito 
que S. Ex. não ponderou devidamente a 
situação da. questào que se offerece a Ca· 
mar a. 

A commissão j)ede que este depoimento, qne 
essa informaÇ<'fo do negociador seja secreta. 
E' esse um ponto em que a Camtwa não se 
deva am·ol ver. A commisSl1o o disse' é porque 
ella o ~abe. (~tpoiado;:). Elln ouviu o neg-o
ciador, elht te">e em suas mãos tOllos o~ ele
mentos clesse processo, examinou-os profun
damente, formou a sua consc\encia, e ella 
vem dizer ao parlamento ; OuYÍ·O secretà
mente l E' porque a conunissilo esta compene
trada de que exístem neste proccs~o, na pala
vra. do negociador, reYelaçõ:.!S que não podem 
ser antecipadas ao paiz. 

o Sa. BADARó-Nós o que precisnmos e elo 
parecer da commissã.o; depois ou....-iremos 
quem quer que seja.. 

O SR. ARISTIDES Lono - Essas theorias de 
que todas as queStõPS devem ~er uebatid;1S 
perante o publico e, por assim dizei-, na praç.'\ 
publica, nem sempre são verdadeiras. Em 
ma.teria de contrnctos intcrnacionaes, em 
ma.teria de trat<1 dos, ainda pão houve um so 
paiz que procedesse assima. 

O SR. BADARó-No período das negociações, 
de accordo. 

o Sa. ARISTIDES LOBO-A Camara tem por 
traz de si a opinião publica ; esta opinião està 
anciosa por conhecer qual é a marcha e solu
ção que deve ter este problema : ninguem 
lh'o póde contestar. E' o paiz que bate ás 
portas do parlamento, e quer saber como vãe 
proueder os seus representantes. Mas acima 
desse proprio povo, no interesse delle e do 
paiz, estão collocndos os graves problemas 
que se envolvem neste assumpto. Sia Camam 
·levanta uma discussão antecipada, si debate, 
por uma ancíedade que não se justifica, 
este a.;;sumpto, achar-se-ha no meio de 
oorrentes transviadas dessa. mesma opinião. 
A Camara tem o direito de dizer ::to povo: 
EJ{:rerae, ainda não é o momento oppor
tuno para saber qmll é a solução dessa 
questão. Foi para isso que elle investiu 
os membros dest'.\ casa de seu mandato ; e 
uma Camara que se assusta pemute esta mar
cha LI.a opinião, que nem sempre r epresenta a 
dignidade e os interesses do paiz, prova qne 
se despoja antecipad:unente dos seus direitos 

e se rende ante uma ameaça f util, que não se 
póde justificar. 

O SR. BADAit.ó-A's ameaça.s da. opinião ella 
ha de render-se. 

O SR. A.IUSTIUES Lobo-E' incontestavel que 
a Camar.t tem sobre si o juizo do paiz ; é 
elle ~ instaocin superior que a hti de julgar, 
mas dentro do seu mandato, e no e:rercicio 
d.elle ; mas não cumprirá ella o seu dever si 
não tiver a. coragem, a ene:rgfa de dizer aos 
seus concidadãos : Ainda não é tempo de sa
bcrde.5 qaal é este processo, o qual a solução 
que elle deve ter. 

Senhores, o que é que separa a Garoara 
desse grande debate. Qual a razli.o de ordem 
publica ou de intcrns3e sodal q1~-r1~m exfg-ir 
a abert(lt'a de uma discussão neste nssumpto ? 
Por ventura esta ne~ociação tem um pmzo 
lh:o e detel'niinado, além elo qual o parlamento 
não pócle passar, sem que sejam rotos os 
tratai tos e as negociações feitas? A Camam 
tem deaute ue si todo o tempo e toda a mar
gem par<t est<i discussão, e deve entr.ir nella 
calmamente ( apoiados ) , recolhidamente, 110 
rema.nçio tle sua paz, cornpukrndo documento 
por documento, de mappa aberto, traçando 
as lia has di v isorias en tl'e os dous po.izes ; 
vara que, depois de firmar sua consciencia, 
profira sua decisão, seja ella qual for, seja do 
agrado ou do desagrado do estr::mgeiro. 

E' o q_ue tinha. o. dizer. (Muito bem; mui ta 
bem.) 

O S:a. BEVILAQUA (pela 01·dem)-Depois das 
palavras magistraes do orador que deixou a 
tribuna, creio que não r esta a menor sombra 
de duvida ao espirito da Carnara sobr e o as
sum-pto ; e penso ser agora opportuno o ~n
cerramento da discussão, o que requeiro 
a V. Ex. 

O SR.. JoA.QUDr PERNAmmco-Ha alguem 
inscripto '? 

o SR. PRESIDENTE-Não senhor. 
VozEs-Não é preciso o encerramento. 
E' encerrada a discussão. 
o SR. PRESIDENTE-Antes de submetter à 

votação o requerimento apresentailo pelo 
Sr. Bernardino de Campos e outros, peço a 
attenção da Camara para os seguintes artigos 
do regimento interno, que vou ler : 

O art. 33 diz : 
<~As commissões geraes serão formadas pela 

camara toda. 
Terão as mesmas fun~ões e guarda.rão as 

mesmas r egras regimentaes que lhes forem 
applfoaveis; nenhum de seus membros poderá 
faltar mais de duas -vezes sobre ·o mesmo 
assumpto e nenhuma moçiio de encer ramento 
de discussão será permittida.» 
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O art. 44 diz: 
«AS commissões poderão exi~dr dos m1ms

tros de Estado, por intermediõ do 1° secre
tario da Camara, todas as informações que 
lhes forem necessarias para desempenho 
de seus trabalhos; não podendo haver de
mora que prejudique o re:;pectivo andamento; 
e tambem poderão requerer, pela mesma 
fórma, que se convidem os ministros de Es
tado para conferirem com ellas em qualquer 
objecto que julguem necessario.)) 

Em vista destes dous artigos do regimento, 
me parece que se for approvado o requeri
mento. do nobre deputado por S. Paulo, se 
verificara um attentado contra a nossa lei 
interna; que seria preciso que a Camara vo;
tàsse em l () legar a re rorma dê ·seu regi
mento, para depois tomar uma deliberação 
desta ordem. (Apoiados e não apoiados.) 

Creio que o f:1cto tem toda a gravidade; 
trat~-se de uma qucst~o importante; e jul
guei de meu dever pedn• a attenção da Ga
mara, antes de decidir-:se sobre este as
sumpto. 

E' verdade que o art. 44 que acabei de ler 
diz que as commissões poderão convidar os 
ministros de estado, que são os que melhor 
podem conhecer as questões, sendo assim a 
fonte mais segura de informações. 

Mas nem neste artigo nem em outro, en
contro meio ele conciliar o requerimento do 
nobre deputado com as disposições que devem 
reger os nossos trabalhos. 

Ha. o§ 3° do art. 55 que diz. (lê) : 
« O interessado directo nas questões que se 

debaterem perante as commissões, poderá ser 
admittido a defender os seus direitos por si 
ou por procurad0r·, por escripto ou verbal
mente, obtendo previamente permissão do 
presidente da respectiva commissão.» 

Creio, porém, que não se poderá achar 
base nesse paragrapbo para considerar-se 
muito acceitavel o que requereu o nobre de
putado. 

A Camra, porém, é soberana e decida o 
que entender. Como executor do regimento 
o que quero é tirar de mim toda a responsa
bilidade. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O Sr. Bernardino de Cam.
po~ sente profundamente divergir do Sr. 
yires1dente na interpretação que dà às dispo
sições do regimento. 

E' verdade que, si o regimento expressa
m_ente, por meio de uma prescripção clara, 
nao estabelece autor:sação para que a Gamara, 
~onstituida em commissão geral, possa ouvir 
mformações de pessoas estranhas, entretanto, 
contém implicitamente essa autorisação. 
(Apoiados.) 

Não ha Mda escri pto no regimento que se 
C?ntr0;p~nlm a_o requerimento, visto como a 
di::;posiçao regimental que autorisa as com
m1ssões a ouvirem os ministros, não quer di
zer que as commissões não possam ouvir 
outras pessoas, sinão aos ministros. 

Além disto, deve ser interpretado o reo-i
mento de accordo com os principies e .. com "'as 
conveniencias dos processos que se estabelecem 
na Gamara, afim de serem resolvidos os as
sumptos submettidos a sua deliberação. 

. Ora, S! o regimento permitte que um can
didato diplomado possa comparecer para vir 
defender o seu direito, que é um direito indi
vidual, como póde o regimento impedir que a 
Camara, constituída .em commissão geral,seja 
inhibida de ouvir o negociador de um tratado 
isto é, um assumpto que interessa a toda a 
Nação 1 

U!lf SR. DEPUTADO-E o negociador era mi
nistro quando fez o tratado. 

o SR. BERNARDINO DE CAll!POs-Ha tam
bem esta consideraç~o: o negociador que fez 
este tratado era ministro e a commiseão vae, 
portanto,ouvir as explicações que elle dér so
bre o acto que praticou como ministro do ex
terior. 

Si as commissões da Gamara. dos Deputados, 
tiverem necessidade de ouvir informações ver
baes de quaesquer pessoas e não lhes for isso 
permittido, pergunta : essas commissões pre
scindirão dessa fonte de informações essen
ciaes, porque entendam que o regimento lhes 
veda taes esclorecimentos, afim de proferi
rem seu voto ~ 

Eis as razões, que o orador tem para não 
acceit:tr a in'.erpretação que o Sr. presidente 
deu ao regimento. 

Além de tudo ha ainda a consideração de 
que se trata de um assumpto extraordinario ; 
a commissão é especial e o assumpto entre
gue ao seu parecer, tambem o é. 

·A Gamara já se pronunciou sobre este as
sumpto, e autorisou a commissão especial da 
Camara a proceder fóra das normas ao regi
mento ; lrn. este precedente. 

Pede, portanto, ao Sr. presidente que sub
metta à deliberação daCamara orequerimento, 
e espera que esta,inspirando-se nos bons prin
cipies, lhe dê o seu assentimento. (Muito 
bem.) 

O Sr. Felisbello .-Freire -
Pedi a palavra, Sr. presidente, para oppor
me a interpretação que V. Ex. acaba de dar 
aos artigos do regimento, a proposito do re
querimento do nobre deputado por S. Paulo, 
pedindo que a Gamara constitua-se ~m com
missão geral e dê entrada ao negociador do 
tratado de Montevidéo para discutir o mesmo 
trata.do. 
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A pafavra de V. Ex:. tem para miin sempre 
muito valor. Entretautu, uar--me-h<t ·ucença 
para impu.:znn.r a interpretação"-)uo acaba de 
dar aos artigos do regimento, relativos a. 
commissões geraes, destle quando füi o autor 
das emendas que consignaram no regimento 
esta especie de commissão. 

Pelo art. 33 do regtmento, a Cmriara pótle 
constituir-se em commissão geral, tendo as 
mesmas funcções e guardando as mesmas re
gras regimentaes que qualquei· outra com· 
misslí.o. 

Pelo§ 3° do art. 55, vemos que qualquer 
interessado directo nas questves que se de
baterem -pemnte as COillmissüe~, lJÓUe ser
r.t!miWdo a. defender os sem; dit·eitos,.piJr si 
on por lll'Ocumdor, por escripto ou verbal
mente. Eis a.Ili os preceito» regim~nfaes. 
Appliquemo~ agora ao requerimento do 

meu nolJre colleg-o. deputado poi• S. Pu.ulo. 
Em sell requerimento lia duas questues n 

sepnr.ar. üm;1 rcfcrc-~e ~pedir qu~ a Cil!nap1 
coustltuu-se em crnnm1ssao geral. E:>se d1re1to 
V .Ex. não póde contesttr ao nol.Jre Jeputado, 
em ...-ist:i do mt. 34, pelo '}Ulll n commissão 
geml se constituirá por indicação geral, ou 
pol' indicação de qualquer depuhtlo. 

A outra questao do requerimento refere-se 
n permittir que o negocindoi• do tratado de 
Montevidéo entre a tomar parte no debate 
perante a commiss~o. Esta outt'a questã.o,p:J.ra. 
mim de mais importancia, V. Ex., como pre
side11te da Camnra,não tem competencia para 
reso1'Vel-a, em vistu. do mesmo art. 55 do re
gimento jã por mim cita.do, que diz (l8) ; 

«O interessado directo obterá previame11te 
permissão do presiclente dtl. respectiva. com
missão.1> 

O Sa. FRÕE~ M. CRUZ - E~te § 3° não re
solve o co.so. 

o SR. FELISBELLO FREIRE - Resolve per
feitamente. 

Chamo a attenção de meu illustrado collega 
pelo estado do Rio de Janeiro par-a. o espirito 
ao paragrapho. Por elle vemos, não só que 
qualquer interessado em uma questüo póde 
ser admittido a defender os sem direitos pe
rante a commissão, e neste sentido o r0qllerl
mento do nobre deputido por S. Paulo esta 
dentro do paragrapho, corno a pei·missão 
desse interessado tomar parte no debate só 
póde ser feit<t pelo presidente da respectiva 
comilli.ssão. 

V. Ex., Sr. presidente, querendo indeferir 
a segunda. parte do requerimonto do nobre 
deputado por S. P:iulo, não interpreta bem_ o 
pamgr:~pho allud1do, porq~.ie _V. Ex. u'.w 
sendo o presid~nte da comm1ss10 _geral e sim 
da Camara, nao tem competencia para re
solver a questão, que é da attribuição especial 
do presidente da mesma comrnissão. 

O SR. FRóEs DA Cn.uz llá um ap:wtc. 
O Sit. FELISBELto FREIRE-Observo ao meu 

illustre co!lega. que não tenho por fim im
pngnar o requerimento em discussií.o .. Ao 
contrario, voto por elle •. o que quer? s1m
plesmeute ê que os preoe!tos do regimento 
sej<\ffi obse1-vatlos e cump1·1dos. 

Tenl10 ooucluido. (il·foito bem.) 

O Sr. F'róe8 da Cruz- Ouvi 
com tocha atteução o discurso do nobre de
putado que ucuba de retirar-se da tribun:t, e 
·ouvi, como sempre, com prazer e ile tudo 
qua.uto fase, pude aproYeitar que a J1ypo· 
tlJe,5e não e absolntam~Dte pri>ViSfa pelo 
regimento da Cn.mnra. 

E' verdade que a camnra póde constituir· 
se em commissão ger:i,J, mas quem intervem 
pei·:rnte essa commiss[o? Diz o ~ 3° .do 
art. 55, já itJvoc[tdo por S. Ex:. , (ld) «0 rn
teressu.do dírccto nas questões que s~ debate
rem perante as commissõe.s, po1lera ser admit· 
tido a defender os seus d!reitos, etc.» 

Ora o neg·ociador de uin t ratado nã:') defen
de dír~itos seus· e l)OJ'tanto não lia disposição 
nenhuma nn re:,.iment o que preveja e poss:~ 
re•,.ul::i.r est<\ parte do requerimento com rela
ç.ãg a au1íencra elo negoc!ador cto tl'atado pe-
rante a commissão geral. . 

E' -possivel que .a Camarn, convertida. 0~1 
commi.ssão geral, possa tomar CJ?ti.lquer deli
beração; mas o que me pu.rece e que V. Ex. 
não póde submetter a votação da. Cama.ra. o 
requerimento para q:1e nó.::i, que não somos 
ainda commissão gera1, resolvamos sobre a 
entr:ida do negociador. 

Quando porém se t ratar da entrad:• e n.udi
encia r.lo negocirulor, sendo convertida :i. ça
mara em commissão geral, negar·lhe-h_e1 _o 
meu voto, porque entendo que a ~ommissao 
aeral ou ha de respeifar este regtmento ou 
não ha. regimento para a commissão, e_se r es
peita\• este regimento, 1:a1t.i ao negociador. o 
melhor, o caracter de interessado para >tr 
sustenh\r os seus direito~. 

O Sr. A.l<lindo Guanabara ~ó 
toma a palavra neste debate para accentua.r 
que os argumentos que acabam de ser prod~
zidos nela seu ill ustra co U~g-a de deputaço.o 
nã.o podem, nem devem prevalecer em: uma 
questão desta natureza. 

O juiz da. conveniencia de ser, ou não, ou
vido pel<l Gamara, desde ja, .o mustrí! nego
ciador do tratado é a commissil.o especi~L':l.ue 
o orador presume ser da confiança. m tell'a 
desta casa .. Essa commissão ja declarou pelo 
prestigioso · org1fo do seu presidente que e_n
tende que essa audiencia não é só necessana, 
como conveniente. Ora, como se póde dar 
essa a_ndiencia ~ ~ª-que modo o hom'aClo sr. 
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Quintino Bocayuva, que não tem assento nesta Antes, porém, de submetter á votação o 
casa, poderá aqui vir para esse depoimento? requerimento, julgo dever fazer uma ponde-
0 regimento fornece o meio de que necessi- ração á Gamara. 
tamos : é a commissão geral. . O regimento regula as sessões secretas, o 

Ora, diante da gravidade do assumpto que modo de serem pedidas e o modo de se efl'e
se vai debater, que significn, vir o seu illustre ctuarem. Nada, diz em relação às sessões se
collega levantar esta nuga, esta chicana •.. eretas quando a Gamara funcciona em com

U::.r SR. DEPUTADO - Chicanas de aclvo- missão geral. De modo que, para que esta 
gado. questão rosse resolvidà pela mesa, de accordo 

com o regimento, seria necessario innevar-se 
O ORADOR •.• allegnndo que pelo regimento o regimento,não só em relação ás sessões se

só podem falln,r perante as commissões os eretas das commissões, como cm relação à 
intcrcRsados dircctos e declarando que o Sr. presença de uma pessoa estranha á Gamara 
Bocayuva não o é 'i Pois a Gamara lia tle se para vir da.r expllcações a requerimento de 
ater a esta subtileza ele interpretnção para qualquer de seus membros. 
torzia.r-se inca.paz ele <JU.V!r um dc1ic1ü11Q.nfo Comµrohondo o escrnpulo üo signaturio do 
que a sua, commissão entemle necessario sor requerimento. S. Ex. julgou mais convc
ouvida por elle? ' niente convidar-se pe~soa csti»rnlrn.U. Gamara 

Ouve dizer que é novo o recurso. Sim, ó para. vir clar-lhe esclarecimento, 1'unccio-
110Yo entre nós porque tambcm o ó o recurso n~~nclo ~11:: ern ~ommissão geral, do quo para 
cb commissão g-ol'al. .. 1\Ius nü.o o é no:; p::i.r- vir nss1st1r e vir tomar parto em uma ses
famentos de outros p:dzes. Ao contrtu·io, são secreta. 
nada mais vulgar na França, como nn, lngla- Entendo, porem, que a maioria ela Camara 
terra, como nos Estados Unidos, que os inquc- tem competencia parti resolver toda e qual
ritos parln.mentarcs, feitos por commissões quer CJUestüo, closdo que não esteja prevista. 
~ue nunca se sentil'am peiadns para tr:.ir.erem no regi111ento. (.-l.poiado11.) 
a sua, -presença toela,s qu:inta.5 11essous pudes- o <]ue o regimento nüo prolübe ê licito it 
sem trazer-lhes uma informação preciosa, um maioria decidir: esta é a doutrina. 
csclarecirnento imp0rtante. Até em questões Si a Cttmarti póde, portanto, desde que o 
de interesse -puramente domestico, interno, regimento não lhe prohibe e quando julgar 
como seja por exemplo o regimento. <la ca- conveni<;ute, chamará sua barra pessoas que 
mara dos communs, nomearam-se commissões lhe prestem informações até mesmo t:in ses
que se informa.raro no paiz e no estrangeiro. são publien,, acredito que o mesmo direito lhe 

Aqui, de onde nascem as hesitações? Por- assiste em se~sões secretas. Esta é a minha 
ventura a commissão ""Oral não é uma com- opinfüo, e a füterpt·etação que dou ao regi
missão como as outras~ E ha de ella privar-se mento niio innovaria. o que elle dispõe em 
de ouvir 0 illustra.do negociador do tratado, relação it publicidade~ das sessões de todas as 
sómente porque não se t['ata de um interesse com missões, porque si cogit<l- ele. sessões se
J.larticular seu, mas do interesse geral da, eretas da. Ctu11tua, nada dispõe em rela~.ão a 
nação? Mas,·. senhores, não é evidente que, sessões !>ecretas <las commissões. 
se perante ascommissões podem fallar os que Para. evitar que a tlecisão da Gamara viesse 
teem interesse pessoal no assumpto, com de certo modo innovar no que dispõe o regi
maioría de razão devem µodel-o ::i,quelles que mente em relação à publicidade das sessões 
não se acham envolvidos em uma questão, das commissões, si eu estivesse p·resente,quan
sinão -por amor do interesse publico ? ! do foi apresenta.do o requerimento, teriu. lem
(.-1po_iados .) . . brado a eonveniencia de ser pedida antes uma 

sesoão secreta, par:wte a qual poderia a Ca
. Resolva a Camara como entender. A com- mara exigir o comparecimento de qualquer 

missão cumpriu o s~u dever desde que ella pessoa, afim de dar-lhe os esclarecimentos que 
julga que não deve interpor-se entre o nego- julgasse necessario. (..Apoiados.) 
ciador e a Gamara. Mas o que não padece du-
yida é que não pesam os argumen~os ~o seu O Sr. Aristides Lobo pensa 
illustre collega. Alem de tudo, e evidente que a, commisssiio de que se trata não se rege 
que, desde que não ha na lei uma prohibição pelos princípios do regimento, que. regulam 
e"'.pressa, uma disposição terminante, a Cn.- a materi:t das commissões ordinarias, nem 
mara é soberana e póde IJOr voto permittir tão pouco está subordinada ao principio que 
que tenha, aqui entrada quem lhe pareça ne- rege as sessões secretas do parlamento. 
cessario ser ouvido. (Apoiados.) o SR. PRESIDENTE- Sustento a mesma 

(Assume a presiclencia o Sr; Màtta)11.achaào.) doutrina de V. Ex. A Gamara, querendo, 
o SR. PRESIDENTE _ Pelo regimento a póde votar a, sessão secreta. 

commissão geral, assim como,.to4a,s'as com- ·O SR. ARISTIDES LoBo-A commissão con
missões,runccionam pubfícam~Iite~·, .·· _stituida por todo o parlamento é por sua na"'.' 
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reza uma êommissão e:s:traordinarfa o exce· 
pcional ; e portanto este caso não póde es
tar comprehendirto nas disposições ort.lina.
ri!ls. Tão pouco se tr·a.ta agora de uma sessão 
secreta ; porque, si eft'ecth•ameóte se trat::i.sse 
de um;l. sessão secreta, o processo indicado 
seria errado. Não se t rata. de um:.i. sessão se
creto., mas sim de uma comruissão secreta. 

O SR.. OLIVEIRA Px~-Mas ;\ Cama.r;\ den 
autorisação á commissão especial para fUnc
cionar secretamente. 

o SR. ARISTIDES LOBO- Trata-se. como 
. clizla, c.je uma commissão oxcepional em que 

a. Camnra toda se converle em <:ommis'i!A\o 
para um tra.llatbo excepciounl . Orn, pergnnt;i 
o orador: Ha alguma disposiçãç> º.? rl!gímeutt) 
que prohiba. que est..'\ con11111s5'lo trnbnlhc 
public:L ou secret.'lmenle ·~ Si n;io lia, não \"Ô 
o orador onde está o limite estabelecido á 
a.utoridnde da cnmar.1. para. coostituir-so om 
commissão secreta. ou pnl:tlicamonte, e ~1,;sim 
deliberar. Além disso, a respeito de audien
cla de iudividuos estrnnhos a Camar;1, jt\ 
eÀ;ste um precedente ümuulo, porq ne nm 
caodida.to por S. Paulo foi aqui admittido, 
por uma ·~otação da Camarn., pa.n-.. ser ou
vido. 

Mas, abstracção feita disto, o o.mdo1• não 
encontra no regimento obstaculo algum, a 
que a commiss-ão se reuna secrefa ou publi
ca.mente para deliberar. 

A' vista. destas ra.zões o orador requer ao 
Sr. Presidente, que consulte ü. Camam sobre 
si ella entende si estâ dentro do regimeDto 
decretando que a sessão seja. secreta. 

VoZE.s-Votos, votos. 
o SR. PRESIDENTE - v. Ex. uão me ouviu 

bem ; a doutrina que sustentei ê a mesma 
que V. Es:. apresentou; isto é,que u Camara 
é soberana nesta questão. 

Desde que o regimento não lhe prohibe, e!hi. 
pôde constituir-se em cornmissão secreta ou 
em sessão secreta. Apenas o que eu disse ê 
que me parecia mais conveniente que fosse 
uma sessão secreta ; e nessa s<!Ssfto a Gamara 
del1bera.ria ouvir as pessoas que julgasse 
couveoieote ouvir, IJOrqne o· regimento co
gita de sessões secretas e não de com missões 
secretas. 

'Eu reconheço, porém, como o nobre depu • 
tado, o direito da Gamara, de votar o pedido, 
destle que o regimento expressamente nã.o 
lb'o veda ; mas a. mesa só por si não podia, 
como muito bem decidio o meu collega, na 
presideocia, deliberru• sobre este assumpto, 
porque os artigos do regimento não o auto
risa:ro a isso • 

A maioria da Gamara, porém, póde perfei
tamente delibera.r,reunlr·se em sessão secreta 
ou em comlllis~ secreta. para. ouvir quem 
ll1A Mnvier Mbre e...--se as.sumpto. A mesa 

é quem não se julga. com competencia para 
isso. 

Nestas condicções, vou submetter it votação 
da Cumara o requerimeuto da. maioria d~\ 
commis3ã.o para que l\ Ca.mara. se reuna. em 
comm.issüo geral secreta, pu.1~.i. ouvir o e.:t-mi
nish·o das relações exteriores. 

Consultada a Gamara, é aIJprovado o re
q ueriJL.eo to. 

O SR. BEB..."IARDINO DE CAlll'OS- Requeiro 
à V. Ex .. que consulte a. Cama.ra si con
sente que essa sessão do. Camara seja. rn\ 
p:oxima quintn. feil'a, 6, :í. mesma hora em 
que. trnl111 llm a Asscmhl<.\n. 

Coosultaua., a Camar:\ r<::solve 1tmrm:i.tha
mente . 

o si.. P1msmR~TE - Vae votar-se Um<\ 
emllnth <.!o Sr. Badarli. 11ue não ficou preju
tlicnda, porquo ú ampliati vn.. 

o Slt. BADAl:Ó - Peço :i v. Ex:., que con
sulte n C.unara. si consente no. retirada 
d:~ minha erneuda. 

Consul tndn, t\ Gamara consente n~ retirodn. 
petli1la. 

O Stc P RESIDE:«TE nunuucia que se vae en • 
trar na ordem do dia. 

o SR.. A~TOl\"IO AZEREbO (pela orcl.e"m) re
quer cinco minutos de urgeocia para apre
sentar um requerimento, pedindo iarorma
çües sobre negocios de Matto Gr o:.""SO. 

Consultada. a Camara cooce<le a urgencia 
pedida. 

Consultada, si entende que o assumpto é de 
natureza tal cujos resultados se tornariam 
nullos se deixasse de ser trato.dos immediata
mente, a Camara. resolve pela affirmativa. 

O Sr.Antonio A.zeredo diz que, 
segundo cartas recebidas do estado de Matto· 
Grosso, consta -lhe que graves disturbios se 
deram na. cidade de Corumb-à, levando o pa
níco ao commercio e fazendo fugir a popu
lução para o interior. 

Pediu a palavra par:i. apresentar um re
querimento de informaçO()S sobre esses factos; 
e os discutirá quando ellas "ierem, lendo 
entã.o as cartas que lhe foram enviadas da.Ui. 

Vem á. mesa, ê lido, apoio.do e sem debate 
approvado o seguinte 

Requerimento 

Requeremos que o governo informe : 
1. o O que' ha de positivo sobre os distur-

bios havidos na cidade Corumbá e provocado~ 
por praças do 20 bata.lhü.o de arhlharit\ :i.llt 
esta.cionauos ; 

2. a Quaes as providencias tomarla.s pelo go
verno para fa.zer cessar os abusos que alli se 
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deram, em relaç-J:o aos assaltos não somente savel perante o paiz, e de SeJIS auxiliares, os 
feitos a typographia do Oasis, que ficou in- secreta.rios de Estado. 
teiramente destruída, como á casa do cidadão Dizendo-se, como se diz, que os parentes e 
Joaquim Amaro Fernandes, que foi tamhem amigos do Sr. marechal Deodoro teem con
incendiada, e onde os assaltantes assassina- tribuido para essas concessões escanclalosas, 
ram uma senhora,. e sabendo-se que esses parentes são coosti-

Sala das sessõ;s, 3 de agosto de 1891.-1L ~uidos em parte pela familia Fonse.c~, era 
A:::eredo.-Cactano de Albuquerque. Justo, que um dos membr?S dest~ fam1lm, q_ue 

tem assento nesta casa, viesse dizer ao pa1z, 
... O ~R. FoNSEcA HER;!IIES (pela ordem) ~equ:ir que e~la .não tem clirecta, nem indirectamente 

lo minutos de urg:encia para u~a exphcnçao contl'l.bmdo para essas e out::as concessões. 
pessoal, a proposito do requerimento apre- Sr. presidente, pelos actos que presenciei, 
sentado pelo nob~e deput~uto yor S. i::m!o, no tempo <lo governo provisorio, posso tlar 
o Sr. Costa Jumor, relativo a concessao da testemunl10 de que, quer o chefe do Estado, 
Estrada de Ferro <le Taubaté ao Ampnro. . a.u~r.> <l<::: ~·1us mil:~\$tl·os ,jama1s procuraram 

Consultada, a Gamara concede a urgenc!<l collocar interesses pessoaes acima dos inter-
1.ledi<la. esses nacionaes. 

Consultada si s: trata de _neg-9cio ct~jo re- Duas foram as accusações principaes for-
sultado s~ torn~ria nullo st detxasse de set· muladas pelo nobre deputado contra. o chefe 
tra.tado tmmedi.\tameute, a Ca.mara resolve do Est<tdo; e como o historico desses factos, 
pela affirmativa. prende-se em parte a actos do governo pro

visorio , é necessario que eu explique o 
que houve durante este regímen, para que 
não se tire a íllação de que concessões feitas, 
importavam intervenção de algum membro 
da fa.mília Fonseca. 

O Sr. Fonseca l'-IerDJ.es -
Quando nesta casa foi apresentado e justiti
catlo o requerimento do honrado deputado por 
S. Paulo, pedindo informações ao governo, 
por intermedio do Ministerio <la Agricultura, 
sobre a concessão da Estrada de Ferro de 
Taubaté ao Amparo, pretendi, Sr. presidente, 
tomar a pahwra, e não o fiz, porque um as
sumpto de importancia obrigou-me a retirar
me; ficando, portanto, inhibiclo de levar a 
etreito o desejo de simplesmente cumprir o 
meu dever. 

Hoje, Sr. presidente, abusando tal vez da 
benevolencia da Camara, venho, não discutir 
propriamente a materia do requerimento, 
mas referir-me aos termos em que S. Ex:. 
procurou justificar esse requerimento, t'\.ttri
buindo a concessão a que se referiu e outras 
a que alludiu, a parentes e amigos do go
verno. 

Eu, que sou parente do marechal Deodoro, 
não podia, sob pena de incorrer pelo menos 
em falta grave, manifestando ou pusilani
midade ou que era o verdadeiro réo a que S. 
Ex. na occasião se referia; não podia, digo, 
sem offensa da propria dignidade, deixar de 
vir á tribuna, explicar os acontecimentos, 
historiar o que se deu com relação ás diversas 
concessões feitas pelo governo provisorio, 
epoca em que,directa ou indirectamente, tomei 
parte nos trabalhos da administração, pois 
que, como a Camara sabe, do governo consti
tucional tenho vivido afastado. 

O nobre deputado declarou que. as conces
sões feitas pelo governo são attribuidas à ad
vocacia administrativa de parentes e amigos 
do governo. 

O governo,Sr. presidente, compõe-se do Sr. 
marechal Deodoro, como unico chefe respon
sa-vel perante a Constituição, unico respon-

Esses dous füctos fora,m o do saneamento 
da capital e o da concessão do Porto das 
Torres. 

Quando no regimen provisorio se debateu a 
questão do saneamento da cidade do Rio de 
Janeiro, appareceram em concurrencia de um 
lado o Sr. Americo de Castro, e do outro lado 
os Srs. Drs. Hilario de Gouveia e Lima 
Castro. 

O Sr. Americo de Castro conseguiu, por di
versas vezes, aucliencias particulares do chefe 
do Estado, na,s quaes manifestou estuclos es
peciaes, por meio de escriptos e de uma planta 
que apresenti1va; procurava justifie<ir a ne
cessidade da execução do seu plano, conven
cer ao Sr. marechal Deodoro de que elle 
era a salvação, a medida indispensavel parr. 
sanear o Rio de Janeiro, conhecido no estran
geiro, como a usina da morte, a habitação da 
fehre amarella. 

O Sr. marechal Deodoro, impressionado 
pelo obituario, convenceu-se da neces::;idade 
ae melhorar o e$tado sanitario do Rio de Ja
neiro, convidou os membros -do governo a 
estudarem o assumpto. 

Não me é dado prescrutar si os Srs. minis
tros, membros do governo provisorio, con
venceram-se ou não da necessidade da adop
ção daquelle plano ; mas era possível que 
elles, refiectindo, chegassem á convicção de 
que era u~a necessidade o sanea}llepto. do 
Rio de Janeiro, comtanto que dah1 nao vies
sem para o Thesouro novos eucargos,augmen
tando os onus de que elle já esta;va sobre
carregado·. 

Hoje, no governo actual, apresenta-se o 
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projecto dos Srs. Bila.rio de GouvGfa e Llm::i. 
Castro isoladameute. 

po1•ém, est;J,vam couv .. ucitlos como S. Ex. 
da urgencb das obr ns. 

A materia deste projecto i'oi resolvida; a 
illtendencia concedeu e o governo ~anccionou 
<l concessão. O que se discutiu a respeito nfro 
posso explica.r, porquanto já não estava ligado 
ao governo ; <tO marechal Deotlo1'0 jamais 
procurei fallar sobre materi:\ ele n.rlmioi
strnç.l.o, e à. casa do:; ministros ou ás secreta
rias jamais subi. 

:Na opinião geral, hat·ia. duvidas sobre 
quem devesse ser--chu.mado para a. realisa.ção 
da.quella obra, si ·o governo, si um padicular 
ou compunh.ilt. 

O l.Jomwlo ministro eh :1gricultura de en
tão, em uma sessüo solemne, disse ao mare
chal Di:odoro, qne esta.v;i conYencido da. ae
c~ssidmle tlaquelle tmbalho, por<iue real monte 
n. co11sfrueçii.o da e;:traua de ferro do Porto das 
Torres em urgente ; ll1i1S que, entre tau to, 
o.co:1sclha.n1. as. Ex. que deixasse ao Poder 
Lc,g:i~hiti;•o. o tra~~U' dessa maleri:i., porque 

·Portanto, o qne houve de commum entre o 
m::n·echal Üt..'Ouoro e o governo prO\'i5ol'ic> 11fLO 
foi o que hoje se resolveu, mas :sim o pro,jecto 
t1o Sr. Amorico C.'\Stro. Si ~ ve1·1bde QIJ& 
somos ús vezes olJrigados a. respeitar a nrc
moria dos mortos, ê oceessal'io, etitret;rnto, 
que cm m.ltc1ü de ho1m• e tlignitlntle a hL->
toriii se fa~.a. conhecida. 

Qu::i.udo se t1\ün.va da. íJUostão ."1mer-ico tle 
Castr•o, e quando esta v:.unos couvenci<lo:; ue 
que o snueamento da cidade do .Rio tlo Jao<:irv 
era uma, necessidade ahsoluta, ao marechal 
Deodoro, que qucbrovv. JanQus pur:\ lcvcn• i\ 
ell'eito n. ren..lisação desse cornmettimento, 
íuspimdo pelo bem estar do paiz, 11.nefeceu o 
entlmsfasmo, como poderão provar os seus 
collegas do governo proviscrrio; EU e soube 
do que corria. pelos ca{ê,;, do que se ouvia lltl. 
rua do Ouvidor· a respeito, da. monstruosidade 
de especulações que apparecian1, em que todo:; 
eram compi-ados, em que o dinheiro se (lfre
recin a gl'anel, para que se levasse a effei to 
aquella concess.'io: 

Em uma coufereucia c1ue t ivemos com o 
marGChal Deodoro, elle disse que não mais 
patrocinaria aquelln. c;:iusa, aiudii que em 
beneficio publico, porque querin. retiftn• ri11nl 
quer suspeiç.ão a um memb1·0 da sua famili;1. 

Quanto ii. questão do Porto elas Tor1·es, o 
que ha de commnm no assumpto, e11tre o 
governo pmvísorio e o f>resident.i dt\ H.epu
blica.? 

Bem sei que a queslão se tliscutin na. sere
nidade do südlo, na intímidnde do goveruo, 
mns é necessnrio que se St\illa a verdade, p;lJ'IL 
que niug·uem se rierstmdn. de que os lA•rcnlcs 
do marechal Deodoro, polo seu propr!o ramo, 
teem infiuido por qualquer fórmn, em vi:·tw.le 
de interesses iudividuaes, para. 8e le•·ar a 
etreito essas ou aquellas concessões 

• - No in!cio do governo provi:;;orio, o mare
chal Deodoro rnaniiestou ~ sua coo·vici;:ão ela 
ktlpl'aticabilidade d<t barra <lo Rio Grande, e 
em virtu:lc d•'t. opinião da impren&'1., de esct'i
J>tores, engenheiros e atê de deputados pelo 
Rio Gro.nde, S. Es:. tiuha como r esolvifa 
aquella questão. 

lhe p:trecin lslo· rn~rn> ;v\e1}\W!o riefas circ:um
stancias por que então pa~savn o governo 
pto1·isorio. 

Cll<lf!'On me~mo a :tn~ntnr-se n. c1uestão uc 
l'uzcr-.-;c a co11ce:ss.1u uomin:dmcnte ou a nm<i 
camlnnl1il'I, por-que ll•J.l·ecitt qne o;; ministros 
de entã.ú nfio queriam, de moth.> alr;um, que a. 
sua probiuude pcI·i:;asse cm consequoucia de 
um patronato e de ser i'eiln. a coucessã:o a. 
pesso;\ a 'JUem e:iti Yessem dil'ccta ou indirc
ctamente li.c:-ado5. s. C:x. respoudcu que, fazer ô\ concessrio 
ao individuo ~t ou :1 nma.comp<\nhifl que elle 
ot•gani:sasse,era nma e a. mesm~l cousa, sc:irio. o 
govemo illndir a si proprio. 

05 ministros, m:.i.is tarde, em uma segull(k'\ 
coufer•encia cm que o ninrechal Deodoro apre
sentou de uoYo a q1.rn:;tào, pedindo que se la
vrt~se o dect·elo, tli:scuLiram ~t rnalerí:i. por 
muito t~mpo, e desejando o 1nr1recbal Deo
doro que ·~ questão se re~l \·esse de prom.pto 
e nppelfomlo pa:-u. o pa triotismo dos colleg-as 
do g-overno, houve um que offer eceu seu 
nome p~ra referc11dnr o dcct•eto, -pois que a 
b~o se recusa•·a. o m inistt·o da. agricultura. 

o mnreclml Deodoro declnrou que não queria. 
couslrn.11airn<.>nto de conscieociu., comquanto 
estivei;~e~conY<rncitlo de que t\ questão erti de 
convcnieucia par·a o r•ai ;; . 

E isrn porque um dos collegas declnrott 
que ficaria só llO aoverno o que referendasse 
o :1cto contra o C)tt~Í.i collecti vmnente se mani
fe~t:i.vam . 

Por esse motivo retirou-se o governo pro· 
visorio, dizendo aimh• um dos -seus memóros 
que pe?.nssc 8 . Ex. bem •lS consequencias, si 
ilssa concessrro fosse feitn. pelo governo de 
cotão. 

Os ministros 1lo Go,rorno Provisorio decla
raram mt\is. que e~t:i.riD.m prom ptos a. defender 
u. acto ao congresso e qne fóra do governo, 
com o prestígio 11roprio e sem <\ suspeição de 
h<\Verem feito a. concessão, poderiam faz:el-a. 
vencer na. opinião da representação nMioro.l. S. Ex. submeUen o projecto ao governo 

provisorio, e, por diversas vezes, foi n. dis·· 
cus&lo adiad.'l. Os ministros precisilvaru es
tudal-o e não apresentavam i11.;~.:Je::; pGfos 
Quaes não :se a JJOdia levar a eft'eito, todos, 

Veio, depois, o go1:erno do Sr . Lucena., e a. 
resolução toIDada e para mim completamente 
~lrauba, porque não intervim cm negocios 
da ndministração actual. . 
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Explicado, portauto, o qu~ ho_uve ue com- J mim;eu, como o nobre deputado por S. Paulo' 
mmn entre o govemo prov1sor10 e o m 1re- ·sou zeloso pela liberdade e autonomia dos 
ch;il Deodor?, _appello para o testemunho cios Estados p:1ra, que o rerrimen federal de facto 
bonra~os n11111stros daquel~e fíOv~r:no que di- se estabeleça no nosso paiz. 
gam s1 qualquer membro u:t tam11Ia Fonsec:t Não venho defender um rroyerno que fére 
procurou-os e empenhou-se sobre ta.l assum- essa auto1~omi.i ; não venlfo defender o go
pto. . _ vet'Do, repito, porque, pelas consequencias 

Qmrnto ao dizer-se que sao os parentes que emanam dos seus actos fazendo-o seria 
~o marechal Deodoro os que imperam l!Qj e, inc:ongru1mte e não cumprlria, bem ~ meu 
e falso. dever; venho restabelecer a verdade e di-
- Analysemos um por m"!l e vc>J~tmos as. po~_i- zerá Gamara e ao paiz, que ella dignamente 

çues que . oc?upmn no pn.1 :r. e n. rnlli_ie.ncrn, •12- representf~ , que a fü.milia Fonseca jámais 
recta. ou mdirecta que teem na adrmmstraçao protegeu, nem proteo·erà interesses parti
do Estado. culares, jámais se l<fcupletará á custa da 

Si eu não fosse repnblicano antes de 15 de Nacilo. 
novembro, os .ser:riços que p1·es!ei du~ant~ o Terminando, faço \lm appello âo patriotismo 
governo prov.1so!·10, com :i_ :na10r ded1caçao, do marech~d Deodoro para que não se eu
tlavam-me 1.hr~llo ::i.. amb1c~onar nm logar tregu~ de todo aos sem~ amigo::, àquelles 
na repres~ntaçao _n~c10nal,_:nnda, ~11esmo qc.e que podem preferir- os interesses proprios aos 
laços de consangmmdade nao me ligassem ao da naçiio (apoiados)· que conrraternise o 
marechal Deor_loro. . _ . P9der _Legislativo e 'o Executivo, para que 

O Dr. Sevc1·uwo dn, Fonsec:1, s1 nao e 1·epu- nao ve1a1ni1s as scenas dolorosas do Sul e 
blicano historico, pelo menos tem serviços tenhamos, como nosso o brilhante exemplo do 
importantes t.ll'estados ao rmiz e si é senador norte, Lia feliz terra <le Colombo. 
p~r influencia <lo s-overno! dizei qual de VÔS ( J[ uito bem ; muito bem J Q orado1· e 
nao se valeu dess<L mfluenc1a ~ "·l"c ·t~ lo ) 

O coronel Peclro Paulino era rermblicano, 1
'' 

1 1 
(( • 

dedicado mais que ningnem a sua terrn. natal 
que o elegeu, nu. vespera ela proclamação tla 
H.epul.Jlica recolheu-se, p<tizano que era, a 
qmwteis e ua madrugada de 15 sahiu a campo 
ao lado das forçns revoltosas. 

8i deve sua, eleição á influencia do governo, 
resentimo-nos todos do mesmo mal, aindtt que 
muito digno sejaes dessa posição eminente. 

E, si alguns ha que possam ter sido eleitos 
só por influencia .vropria, um existe, cuja 
eleição abona o caraõter político e t'I. probi
dade admiuistrativa do marechal Hermes da 
Fonseca, membro dessa fo.milia. Refiro-me 
ao honraclo deputado :pelo estado d<'I. Bahi~"t 
(indicando o S-i-. Zama), que, não sendo prote
gido pelo governo, foi eleito em consequenci:1 
cio voto liberrimo do povo bahia.no. lsto não 
teria, acontecido si o governador tivesse feito 
pressão, facto, entretanto, normal em nossa 
patria. · 

Os outros parentes são militares, republi
canos todos desde os tempos da academia, que 
formaram ao lado do Marechal no dia da re
volta, fazem parte de sua. casa militar em 
ca.rgos de confiança pessoal, mas são absolu
tamente estranhos :1 politica e ã adminis
tração. Nã.o se envolvem em questões dessa 
natureza. 

Assim,pois, Sr. presidente, nos pontos mais 
graves da accusação tenho salientado a nflo 
influencia dos meus parentes e a sua pro-
bidade. . 

Não defendo o governo, -porque V. Ex. e 
a. casa comprehendem que esta tarefa não 
caberia nas minhas forças, seria pouco digna de 

C3.lllara. V. II 

PRIMElRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' posto a, votos e approvado o seguinte 
artig-o do projecto n. 56, que limita os pode
res 'dos govet"lladores dos estados, ainda não 
organismlos e dá outras providencias: 

<< Art. 1. 0 E' vedado aos governadores dos 
estados ainda não organisados: 

l." Impedir por qualquer meio qne o estado 
decrete a respectiva constituição dentro do 
la'pso ele tempo prescripto .no art. 2° das dis
posições transitorias da Constituição Federal ; 

2. 0 Deix:<tr de convocar o congresso ou as
semblea constituinte do estado atê dous me
zes depois da publicação desta lei; 

3. 0 Intervir por qualquer forma no proces
so dct verificação de poderes dos membros do 
congreso constituinte do estado ou tentar 
contra o acto dess'.t verificação e valicb.de de 
seus e:ffeitos ; 

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 
regimen ou policia interna do congresso 
constituinte ou impedir sob qualquer pretex
to smi ·reunião no local que o congresso 
escolher, não sendo edificio occupado por al
guma repartição publica? caso em que a de
signação do local será feita de accordo com o 
governador e mediante autorisaçiio deste-». 

Entra em 2ª discussão o art. 2° do pro
jecto. 

7 
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O Sr. Bellarlll.ino de Me~J.-' E' adiada a votação . 
donçn. - Sr. '(lresidente, entendo que f E' encerrti.da, sem debate, n. 2• discussão do 
])ara os cnsos desta ordem, quando os cl'imes art. 3°, ficando a. votação adiatla. 
~ão qmtlificados -pol!ticos - , a pena de <lous E' anm1nciada a co11tinuação dn. l• dis
:t seis nnnos ê severa. e c1·eio que a perda tio cussão ilo projecto n. l A, que prohibe em 
c.'1.r!'.!'O e ba.st'l.nte. toclas as relações officiaes o uso cle títulos e 

N'este sentido vou enviar ã. mesa ama condecorações . 
emenda. 

Não quero embaraçar a pnssngem deste 
projeclo,que é importantíssimo e bom correc
tivo parn os abusos que, sem escrupulo, teem 
sido praticndos nos estados ~.om -violação de 
sua uutooomia. 

Vem â mesa, é lide\, apoiada e posfa con
juuctamente em d'1scussão, a seguinte ·· 

Emel'lda ao art . :.."' 

Supprima.m-se :\3 pa.lavnis - as penns d., 
pi•isão com trabalho de dous a seis <lll
nos e - . 

Snla das scssi.'les, 3 de agosto rle 18'.ll.
- Bellarmino Mendonça. - Fcrnamlo M. 
Sim1u. 

Nioguem mais pedindo o. 1lalavra, ó encer
rn.<la a.discussão. 

Submettido a votos o artigo, veril:icou-se 
não haver numero. 

Procede-se à cha.madaà qunl respondem os 
Srs. Matt a Machado, Paletta, Nina. Ribeiro, 
Retumba. Nogueira. Pru'anaguà, Belfort Yi· 
cirn, Ucllóa. Rodrigues, lonocencio Serzellello, 
Cantão, Pedro Chermont, Matta Bacellar, Ca
simiro Junior, Martinho Rodrigues, Bl\rbosa 
Ltma., Bezerril, José Avelioo,José Bevi!nqua, 
cpitacio. Couto Cartaxo, Sá. Andrade, Rosa. e 
Sllva, Joaquim Perua1nbuco, Juvencio de 
Aguiar, André ca.valcantf, Luiz de Andri.lde, 
Espirito Sa.nto, Pontes de ::-.iiranda, Oitictca, 
Ga.bioo ~ouro, Ivo do Prado, Leandro Ma
ciel, Felisbello Freire, Au1<usto de Freit;;ts, 
Paula Argollo, Zama, Arthur Rios, Garcia 
Pires, Milton , Francisco Sodré, Leovi
çildo Filgueiras, Cardoso de Mello, Me
arado, Pires de Albuquerque, Prisco 
Paraiso, Muniz Freire, Athayde Junior, 
Baptista da Motta., Fróes da Cruz, Sampa~o 
Ferraz, Jacques Ourique, Villhnes, Antonio 

• ólyntho, B'.:l.darõ, Pacitlco Mascarenhas, Leo
nel Filho, Francisco Veílf<l, Costa Senna, 
Dutra Nlcacio, Corrêa Rabe1lo, Manoel Ful
gencio, Aristides Maia, Costa Machado, Bueno 
de Parva, João Luiz, Bernardino de C<l.mpos, 
Cesario .Motto., Moroes Barros, Carvalhal, 
Morsa, Alfredo Ellis, Leopoldo de Bulhões, 
Guimarães Natal, Caetano de t\.lbuquerque, 
Bellarmiuo de Mendonça, l\farciuno de Maga
lhães Lrnro Müller, Schmidt, Pereira da. 
Costa.', Antão de Faria, Borges Medeiros. Al
cidcs Lilll:L, Cassiano do Nascimento, 1\leillla. 
Ba.!Teto (81) . 

O SJ.~ . RetUlll.bn. - Sr. presidente, 
na ultim•\ sessão rlestn. Camara ouvi atten
cios'1mente a dous lloorados deputados que 
acudiram em dcfes•t do pro,jecto, cujo parecer 
V. Es:. acal>n. de pôr em dlscus:;ão, sendo um 
del.les o nobre deputado po1• Minas Geraes, 
reLi.tor do me~mo parecei' 'na comn:üS&\o· de· 
constituição, lcg-islaçfio e justiça; não fóra a 
evidonci:i que se mani(est:i. da. simples leitura. 
do art. i2 § 2" da Constiluição, que extiuguc 
lermin<1utemente todas ns condecorações e 
títulos b~norificos, as palavras do honrado 
deputado me teriam convencido dessa. ver
dade, S. Ex:. discursou bríll1aotemente sobre 
a não retro:i.ctivida<le da lei neste assumplo 
e suo. palo.vra, sempre ouvid<i. com attenção e 
respeito, :\b[l!Ou profundamente o espírito da. 
assembléa. 

Outro tanto Sr. presidente, não fez o nobre 
deputado pelo Rio de Jaueil·o, autor deste 
artigo quando no Congresso Constituinte se 
discutia :i. carta. fundamental gue hoje rege 
a R.epubli~ Brazileil'(I,; s. Ex. a.tirou ao 
Congresso essl\ idéa e nem urna só phrase 
pronuuciou em sua justificação, hontem dis
cursou alnda S. Ex. sobre a materia e, si 
bem me !lembro, apenas em sua defesa ac· 
ousou o E.xm . presidente da Rejctiblica p~r 
consentir que aind1~ hoje um de seus secre
trios se 11ssigne officialmeo te Ba.r:Lo e con· 
tau-nos que o honrado e illustrado ajudante 
general do exercito lfarão do l~io Apa., no dia 
seguiote a. revolução de 15 de novembrc, 
aban•lonam o seu t itulo, tomamlo de no.-o o 
seu nome de familia., nome que mais tarde foi 
outra vez substituído por a.quelle t itulo. 

O Sa. BAPTISTA DA MoTl'A- Nem era. pre· 
ciso dizer mais uadn.. 

O SR. RETUlfBA- Perdoe-me o honrado 
de1rntado, como não em µreciso dizer mais 
nad:i. ! Em que mzões, em que argumentvs se 
fundou V. Ex. para de golpe annullar todos 
esses títulos e condoooro.ções, ganhos sem 
duvid3. pór actos de heroismo, patriotismo e 
reconhecida ca.l'ida<le ? 

A extincç.ão de títulos e condecorações; Sr .. 
"(lresidente, nãc apagnrâ jamais da. historia 
os importantes serviços prestados á patria por 
aquell~ que os possuem, muitos delles ; er· 
dadeiros heroes no campo da. bata.lha, quando 
lon~ da pat:ria., separados da. familia e sup· 
portando oscrueis soffrimentos de uma guerra. 
defendiam. a honra. e a dignidade da Nação ! 
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Entret::tnto, Sr. presidente, tudo acabou -se, 
deante do art. 72 § 2° da Constituiçü,o ! Nada, 
mais existe, por isso que a Republica tudo 
desconhece; me parece, Sr. presitj.ente, que a 
idéa, de salvar direitos adquiridos é uma idéa 
moribunda, ta.l é a attitude da Camara deante 
rio assumpto; estou convencido que o discurso 
tlo meu distincto amigo, o honrado deputado 
por Minas Geraes Sr. Badaró, tambem pro
nunciado na. ultima sessão, foi o ultimo ar
ranco para. salvar os direitos adquiridos, 
icléa como que ficou desde logo ungida e sa
cramentada por S. Ex:. (Hilaridade.) 

E' forçoso confessar, Sr. presidente, deante 
ctesse artigo a.ão cxístQ.t11: m-;,\s co\\éecor:.wõ8,,, 
todas acham-se extinctas; como salvar direi
tos adquiridos si o nrtigo ueclara extincta 
todas as ordens honorilicas ? Porler-se-ha ex
tinguir aquillo que uiio existe? Certamente 
que não. 

Sr. presidente, o projecto que a commis
siio apresenta. não é materia nova, é a regu
Jamentaçiio de uma lei, é o cumprimento da 
Constituição. 

O SR. JoAQUDr PERNA~muco- Perfeita
mente, V. Ex:. vae muito bem. 

O SR. R&Tm.rnA- Agradecido. Sr. presi
dente, e tanto assim é, que o art. 2° do pro
jecto a;pplica penas àquelles que a não 
cumprirem, ele accordo com o codigo crimi
nal. 

Como um regulamento para. a ex:ecuç~i,o elo 
· :U't. 72, acceito o projecto, a Camara, entre
tanto.me permittirú. que lhe otrereça algumas 
emendas, ou antes que lhe accrescente al
guns artigos. 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, que entre as 
nntigas ordens honorificas que existiam, <• de 
Christo, da Rosa, Cruzeiro e Colombo, tam
bem se encontrava a ordem de S. Bento ele 
Aviz, que, como muito bem disse o honrado 
deputado pelo Rio ele Janeiro, nada. ma.is era 
tio que uma distincÇ'.ão foittt entre os milita
res que haviam completado um certo numero 
de annos de. serviço, sem a menor maucba 
nn. sua fé de officio. 
·sr. presidente,muito diversas são as signi

ficações <las palavras condecorações e me
alhas; as primeiras significam, diz o diccio
ario, insignia de honra, de dignidade e de 
dalguia, as segundas, insignias puramente 
ilitares ! 
Declaro a V. Ex. e ú, commissão que acceito 

~ dous artigos do seu projecto, o primeiro 
rohibindo o uso de títulos e condecorações 
m actos officiaes, e o segundo punindo, e!? 
acedo codigo criminal, os infractores da l~; 
ias sõu obrigado a pedir i:t. Camara a creaçao 
e-medalhas de honra-que, substituindo a 
rdem de A viz extincta, symbolisem os .bons 
erviços dos militares. 

Não venllo crear condecorações, Sr. presi
dente, seria ferir a Constituição, que termi
nantemente as probibe, venho pedir para o 
exercito e a armada umn. medalha de honm, 
que nada mais é do que um attestado publico 
dado pela Nação aos soldados que velam dia e 
nonte pela, sua honra e pela sua. dignidade. 

O Sa. BA.PTISTA DA MoTrA - Nem sempre 
esses a ttestados exprimem a verdade. 

O SR. RETU~rnA - Nüo argumento com 
abusos que, V. Ex. sabe, nüo fazem lei. Essas 
medalhas serão classificadas em tres cate
gorias: de bronze, prata. e ouro, para osmi
fü·.\\'~''''. ~\li} . CC>Utarem 1'5, 2'5 e 3'5 annos ele 
bons serviços 

Muito de proposito, Sr. presidente, eu 
disse: para os militares (sem distincç.íio de 
classes) que completarem 15, 25 e :35 annos 
Lle hons serviços, e não para os officiaes só
mente que estiverem nessas condiçõ3S, como 
existia no regimen passado em relação á or
dem de Aviz, não sei o motivo por que nm 
marinheiro ou soldado que conseguir contar 
na sua vida de militar 15 e 25 annos de bons 
serviços,sem mancha alguma, se veja. privado 
de ostentar no peito esse attestado publico 
que a Nação confere aos seus bons servidores! 
Não seria um principio democratico e portanto 
não seria republicano. 

O SR. VrNHAEs-Folgo muito de ouvir de 
V. Ex. essa. theoria. 

O SR. RETU;)lBA-E' como penso. E de rn::i.is, 
Sr. presidente, não sera um gra.nde estimulo 
para o soldado ou marinheiro, <t esperança de 
vir a possuir aquelle distinctivo, que orna o 
peito de seus superiores? Certamente que 
sim. 

O SR. PR.ESIDENTE-Peço licença a V. Ex. 
para observar que já excedeu 10 minutos da 
hora marcada pa.ra a primeira. parte da ordem 
clodi::i.. 

O SR. RETmrnA-Em obediencia ao regi
mento, vou terminar, Sr. presidente; antes, 
porém, quize1•a que V. Ex. me informasse si 
é regimental apresentar um substitutivo ao 
projecto e requerer o adiamento dG sua dis
cussão, 1)ara que tanto o projecto como o 
substitutivo possam ir ã commissão de consti
tuição, legislação e justiça. 

o SR. PRESIDENTE-Na primeira discussão 
de um projecto e vedado pelo r~gil?ento a 
apresentação de emendas e substitutivos, en
tretanto, V. Ex. póde enviar o seu substitu
tivo que ficarà sobre a mesa para ser apre
sentado em occasião opportuna. 

O SR. RErmmA-Neste ca~;o Sr. presiden
te não apresentarei substitutivo e sim um 
pr'ojecto de lei creaudo e~sas me~a.lhas, por
jecto que, estou convencido, sera. approvado 
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pela Camara, depois de abter favo~·a vel pa
recer naquelln. commiss:lo olllle encontmm-se 
abalisados e provectos magistrados .... 

o SR. A.'\!PfilLOPHio-Muito agra.<lecidopol' 
sua amabilidade, 

o S:a. RBTUllLBA-• •• n.lêm de diversos juris
consultos intelligentes e p1·obos. Estou cou
veucido que justi~a se fará. (M1tito bt11J1..) 

Vem ii mest\ o projecto a que se relei>iu o 
Sr. Retumba em seu rfücnrso. 

O Sr. PR.ESIDENT1': dir. que a projecto 
snbstitntivo Hcar<i sobre a, mes:i. par,\ ser 
totnndo en"i cons1àernc;Tio qu;n1t\o entr.w o 
projecto em 2.~ discussfio. 

E' adiadn. a disc.ussão pela hor<\ . 

o Sn.. 1.. SECRETARIO procede ú leituru. 
do seguinte otficio. 

Senado da, Republica dos Esttidos l:o i1lo;; do 
Brazil - Capital l?etlerul, 3 d1~ agosto de 
]891 . 

Communico-vos paro. que sej:\ lcn-:i.do ao 
conhecimento ela Camar.1. dos Sr:>. Deputados, 
que o Senado em :;css.1o tle hoje, achando-se 
reunidos trinta e sete senadores, appt·ovou, por 
trinta e qmüro votos contra dous, tlei:mll
do de votar o presidente, o. emeoda por 
elle oiferecidn. ii proposi(:ão clesto. Camara 
que npprova os creditas supplementares ahel'
tos pelo governo para p<•g<imonto do subsidio 
dos senadores e deputados, vencido em ja
neiro e fevereiro do corrente exercicio, e au· 
toriza a abertura de outros creditas. 

Saude e Fraternidade, - Jolto Pedro Bet
f on Vieira- 1. 0 secretario,- Ao Sr. 1. 0 se
cretario da Gamara dos srs. Deputatlos.-A' 
com.missão do orçamento. 

23 PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da. 1-" discus
são do requerimento do Sr. Bevilaqua, sobre 
a prisão do Sr. Annibal Eloy Cnrdoso. 

O Sr. Ga.bin.o Besouro-Vou 
occupar-roe de um assumpto muito iL11por
tante para mim e ao me~mo t empo muito 
melindroso, e sou chamado a este deba. te prin
cip.'tlme11Le pelo discurso qne foi pronunciado, 
quando pela primeira. vez se discutiu o re
querimento do meu üobre collega deputado 
pelo Ceará, pelo meu nobre collega pelo Rio 
Grande do Sul. 

s. Ex. uo seu discurso, a lJtll' de con
ceitos muito legítimos e muito accettaveis, 
com relação ao papel da força publica,emittiu 
tarobem conceitos contra. os quaes não posso 
deixar de la Vl'ar o meu protesto. 
N~ ha negar que s. Ex. no seu dis

curso expendeu a verdadeira doutrina, de-

tiniu perfeitamente qual o -papel do exercito 
u:i. sociedaJe modermi. J\fas não basta só
mente encaral-o debaixo do ponto de Yista 
doutrioario; é preciso S.'l.be1~e tambem si ~sa 
doutrina é Yer<ladeir~mente e exacta.mant& 
applicatla., si tem na pratica a execução que 
constitue o bom exemplo que edifica; A é de
rob:o deste ponto de vist;i principalmente 
que ' "enbo encaral-o, aproveitando o en. 
sej o d<\ 'li:Scussüo deste requerimento. Aotes, 
porém, de ent:~u· na uua.lyse elo discur~o ~o 
meu colleg~ pe lo H.io Grande do Sul, vou 
occupar-me ôo :1~sum11to que r:1z o objeeto 
elo reqtwdmr:rltrl 1lo nnlJrc depnfaclo pelo 
Cca.r:·,, e pn.rn. i::;to preciso hi;;toriat· com ela· 
rez ... os l'actos, pai-a quv e:;fa Can1am o ~ 
paiz tenham conl1ecimonto pet· l~i to tlo rno<lo 
por qno estão sendo i•e:;peitmlos os 1li1·eitos 110 
militares, do modo p01· que se teem cumtirido .i 
reali~ado os com1n·omisso5 quo JOr:un toma. 
rio:; :i.poS a revolncii.O ue 15 de ílO\'Cmbro ue 
lSS\:l; o do modo porque :;e tem d:tdo execnc•io 
a quruita promessa s i~ Con :i.11tes daquel l~ 
dia. 

O nobre deputado pe lo Cearit pediu infor· j 
~•leões no governo. sobt•e a. pris:1o do. t.cneutt 
Eloy Cartlcso, fJl'Ole~sor da Escola J\Irhtar <h 
Rio Gramle do Sul. E' este o ;tssumpto t.lo re· 
querimeuto em discussii.o. 

O teoente Eloy C:n·dow, em viagem 1:w:i 
aquelle eilt<1do, eo<:reveu, fü~ cida1le <le ::lauto>, 
um artigo, impres~iouado pebs noticias, ver· 
dmleh·c1s ou não, que tiaham Yindo do Rio m 
Pra.ta, a proposito de um pedido de interven
ção estrt111geim nos nossos neg·ocios político; 
internos do H.io Grande do Sul. 

for SR.. DEPUTADO- lJJterveDÇ<Í.O que real· 
inente foi pcdi<h•. 

O Sa. GABI:xo B1~souRo-Nã.o quero an~ 
!yS&r si eUa foi pedida ou níío ; mas a. ver· 
dade é que os telegri.tmmus dali ex11etlicl0>! 
outros factos occorr idos aqui na capital, ref1-
1•entes a disciplina. da forç.1 policial, imp1~r 
siónnrnm uão sô áquelle oficia.!, mas a t~ 
quanto delles t iveram notich•. E o t~ 
nente Eloy Cnrdoso, como pa.trioda que e, w 
mado de justa inilignação, escreveu o nr ti. 
que foi public.tdo em um joro:i.l da cidade ~ 
Sa.n•.os e considerado pelo commandtiute 41: 
armas do Rio Grande do Sul como desNs~ 
toso ã.s autorid<\des militares. 

O artigo foi transc1·ipto cm uma d..'ls foi · 
da cidade do Ria Grande, e em Porto Ale. · 
foi elle de novo transcripto no Mercantil. 

Ora, parece, e assim deve ser compreben 
do por todos aquelles que sabem o que i 
disciplina militar e qnaes os tramites 
cessa.rios pa.m se proceder contra o iufrac!" 
dessa disciplina, que não era o <?OmmandaJJ 
das armas do Rio GI"ande do Sul, nem o 
manda.nte da Escola Militar do Porto Al<, 
e muito menos o governador daquelle · 
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os competentes para tomar confa da infrac
ção disciplinar commettida pelo tenente Eloy 
Cardoso. Si elle havia. commettldo um crime 
ou infringido a disciplina, não o foz no Rio 
Grande do Sul. 

o seu artigo foi publicti.do em S. Paulo, 
muito proximo ú, Capital Federal, e, portanto, 
ao commandant.e milit<tr desse estado com
petia dar conhecimento ao ajudante general 
ilo exercito ou u.o ministro tht guer-ra, pam 
que estes mandassem proceder contra o te
nente Eloy Cardoso, si iiorventura tivessem 
visto um crime ou infracção disciplinar no 
seu procedimento. Nada, porém, disto se Lleu, 
como a Camaru. vae ver. 

Chegado o tenente Elor Cardoso a Porto 
Alegl'e, logo a.Ili se estabeleceu uma especie 
1lc conciliabulo para assentar-se no me
lhor modo !le responsabilisal-o, tomanclo
se para pl'etexto o artigo, atlm de affastal-o 
do ser\·iço activo, e inutilis:tr assim uma 
actiYidnde e uma, possante mentalidade como 
elle o ú. E tanto o conunandante das armas 
llêto tinha competencia p::tt-:i fazer o que fez, 
qnc procurou collocar-se á sombra, üo gonn·
narlor; e ainrfa não satisfeito com a opinião 
deste, soccorreu-se chi opinião do comman
clante da escola, militar, qne nada tinha. que 
ver com o assumpto. E foi realmente em con
eiliabulo dessas tres autoridades, que resol
veu-se responsabilis::w o tenente Eloy Car
doso, por uma. falta que se lhe attribuia, não 
commettida no Rio Grande. Esta vacillação 
tb autoridade militar é bastante para tornar 
bem evidente o desejo, o proposito que havfa 
de encontrar-se um motivo qualquer par11 
responsabilidade. 

"\ssim ê que, cheg:indo elle a Porto Alegre 
e apresentando-se ao commandante das ar
mas, este na.ria lhe fez sentir. nada lhe disse, 
quando ali:'ts j ii er<i conhecedor rlo :l.l'tigo, 
que foi publicado antes da. a.present<tçiío ; 
e em vez de assumir n. a.ttitude que lhe 
competia e fazer emanar de sua autoridade t\ 

ordem pam que o tenente Eloy Cardoso re
spondesse pelo que tinha escripto, deu atê 
uma, prova de fraqueza, impropria ele um 
velho soldado, mandando n. responsabilidade 
dessa tarefa para um seu subordinado, o 
commandante da escola militar. 

für SR.. DEPUTADO-Quem era o comman
dante das armas '? 

o SR. GABINO BESOURO - Não trato de 
saber disto. 

O SR. BEVILAQUA - Era. o ex:-Bar-ão de 
Camacuan. -

O SR. GABINO BESOURO - E o comman
danre ela escola militar, com pr0funclo senti
n:iento o digo, mais preoccupado com a poli
tita que domina naquelle estado, do que com 
os seus deveres de soldado e de chefe de um 

estabelecimento. militar, não trepidou em 
chamar a si um acto, que o pl'oprio comman
dante das armas não quiz praticar. 

ÜM SR. DEPUTADO - Este acto não tinha 
relação com a política do Rio Grande. 

O SR. GABINO BESOURO...:. Tinha até muita 
relação, porque o tenente Eloy Cardoso era 
jornalista nesta capital, e escreveu muitos 
artigos que assignou sobre a politica do Rio 
Grande e mesmo o que motivou a sua. prisão, 
tinha relação com essa politica; a sua attitude 
nilo porlia, pois, agradar ãquelle.s que hoje 
teem o clominio_daquella terra. 

O SR. BEvrt~<\QUA _;_ E' um .. llistfocto rio
gr.a.ndense de nascença. 

u~r SR. DEPUTADO - Elle commetteu um 
gTan!le crime,porqne chegando ao Rio Grande, 
procurou ligar-se áqnelles que estavam em 
opposi~.ão ao governuclor elo estado. 

L:.\I Sa. D8PUTADO-V. Ex:. fo.z uma grande 
injusti\:a ao tenente-coronel Vespasiano. 

O SR. GAm:xo BESOURO - Não trato disso. 
Tambem não ponho em duvida.as qualidades, 

como homem particular, do Sr. tenente co
ronel Vespasia.no; mas,como militar, elle não 
tem as qualidades necessarias p.tra ser chefe 
ele um estabelecimento como é a Escola Mi
litar de Porto Alegre. 

Posso citar factos que veem em abono da 
minhtt afürmação, pois que, tendo sido secre
tario eh Escola de Tiro do Rio Pardo e servido, 
embora. poucos dias, com o tenente-coronel 
Vespasi:-ino, ciue substituiu o distincto coronel 
Graça Junior no commando daquelle esta
belecimento, tive occasião ele bem apreciai-o. 

O Sr. tenente-coronel Vespasia.no ê um 
chefe irresoluto, vacillante e tímido nas suas 
decisões e vi-o não ter, em certa occasião, a 
euer!!ia necessa.ria -pam recusar uma mani
festaÇão, que,com gr::we otrensa da. disciplina, 
ll1e lizeram as praças ela escola com a sua 
propria licen~'l. e com permissã~_de faltarem 
ás revistas, e isto em uma occasiao em gue a 
escola de tiro µrecisava ele toda energia do 
seu chefe para poder ser mantida a disciplina, 
como elle teve logo de reconhecer. 

U:'II SR. DEPUTADO - Como podia elle re
cusar ? 

o SR. GABINO BEsoun.o-Elle tinha o dever 
ele não acceitar ti ma.ni1estação que lhe fize
ram s~us subordinados, tanto mais quanto 
tratava-se de manifestação feita por praças, 
muitas das quaes soldados de máo comporta
mento. E o superior tem o d~ver de rec0:sar 
manifestações dos seus subordmados, ma:x1mé 
quando ellas não teem o cunho da auster1da~e 
militar e são antes pretextos para, por meio 
de elogios qua aguçam a vaidade e de pre-
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sentes Ya.lioso3, tolllet' a :icção discip linauo1•<t 
uo cllefe. 

O mesmo Sr. tenente-coronel Vespasiano 
lleixou o commanclo dn. escohi. de füo, par:i. ir 
comma.ndar ~t E;cola .Militar de Pol'to Alegre, 
llt< occasüfo cm qnc alli b:lvi:i. um:c .itmht de 
alunrno,; que dit'w~t leis, de ~1ccorllO com o 
chefe politieo do estado. 

o S!l. :\rENXA. BARRETO-Está fazendo uma 
injustiça. 

O Sn., EsPIRITo S.\NTO-Quando v. Ex:. 
diz que o Sr. tenente-coronel Vespashrno é 
110mem timido, eleve lembrar-se qne no dia 15 
de novembro elle commmvlaYa a escoln. mi-

_lifar. 
o StL GAmxo BESOuRO - Não rauo ela 

comgem deante do inimigo, on t.leaute do 
perigo; falia da timidez ua.;; suas rcsoluçves 
como atltnini.;;trador. 

~fas ha-i-b, como i<l dizendo, Sr. presidente, 
uma junta de alumuos que clibva leis na 
E5cofa Militar·, quo impun lw. os ompregmlos 
qne deviam ser nomeados, e os que de\·hun 
sei' dcmittidos. 

für S1t. DEPt'TADO - Então essa junta jii. 
existia. 

O SR. GAm:>o BES0vRo - Or:i., o comman
dn.nte de um estabelecimento em t:te~ condi
ções, que a tudo isto se subordinava, nüo 
podia ter a energia e a força moral necessa-
1fa para bem cumprir os seus deveres e man
ter a disciplina e dcwa antes ensejo i1 que ella 
não existisse. 

Ainda mais, Sr. presiclentc, esse mesmo 
commandante que, com o commandante 
das armas, responsabilisou o tenente Anni
hal Cnrdoso, p01· nm neto qne l'epntou 
criminoso e de indisciplinrt, concorreu, no di<J. 
13 de maio do anuo passado, para o levanta
mento da. guamição da cidade de Porto 
Alegr'e contra o ~overnM.or do estado, que 
foi deposto por elle e pelo nobre <lepuhtdo 
pelo Rio Grande, a qttem tenho me r ele rido, 
e outros que hoje h nto fallam em iudisci
pliua e em desacato ús 1tll torhlades. 

Ora., officiaes nestas condições, officiaes que 
dão füo mó.os exemplos de insubordiuaçü:o 
e tle indisciplina e i.icam impunes, não poclem 
ter o prestigio, não podem ter a força moral 
-precisa para responsalJilisar o accusar os seus 
subordinados, os seus compitoheiro~, por• fal
tas aliás muito menos gra'res do que as 
por eiles commettidas. ('I'1·ocmn-se dfo e;·sos 
apartes.) 

Desculpem-me os nobres deputados. Eu 
dizi<l, e não !ta. negar, que aqnclle tenente
coronel não podia exigir, com n. for ça. moral 
necessaria, subordinação e disciplina, qnando 
ellc tomou parte nos füctos occorridos no Rio 
Grande do Sul e foi um dos factores mais 

importantes do movimenfo sedicioso de 13 de 
maio. (Co;1.iimtc:;. i o.< apai·tqs.) 

São esses j n i zes ri. tie veem levan tllr accuS(t
çuc~, como aqnelb quo foz o 1101Jre deputado 
pelo Rio Gmntle; e a Gamara vê riue a dou
trina pt·cg·a1l:i. po1' S. Ex., lliio csfa tle acconlo 
com a 1n·:i:tica. 

Aiutla lla mais, Sr. presidente, uma circum
stancia que mostra, tL evidencia , a sem r~w1o 
de ser <lo procosso :i. que est á submet tido o 
tenente Anníbal Cardoso: as antoridade:o mi
litares ele Porto Al.~Q"re não tinkun conscicn
cia 11c qne proceilianl: rc;;ularmente, e ta nto 
assim 11ue depois de terem mal1ll<\Clo submet
ter aqnelle o!licial a con ~elllo de investigaçJo, 
:1t1Sell:1ram para o rr,~sideu.tc d:t Re(lulJUca, 
p~ indo sua. approvaçiio. 

Ora, per:;uuto eu: si o Presitlente da Repn
blica nã.o concortlasse, si o Prcsid<!ntc da 
H.cpuiJlictt <lesap1n·ovas~e o acto do comma.n
dant0 da~ arm~ls ou do a-overnatlor, porouc 
roi aflua! tle coutas. íJ nem· cleta1•minou o côn
~elho, em qlle posiçilo ficavam essas a ntorí
datle;; ~ 

O Sr.. BE\"ILAQUA- Na. de criminosos por 
excesso de autorhlade. 

O SR. G,\mxo Br:sovRO- O Sr. Presid.::nte 
da Republica, qne deve sempre est~u· em al
tura superior, cuid:wdo do~ g-ranllr:s in ter
esses do sen p::tb;, estndantlo o melhor meio 
de i·esolvet• os magnos problemas politicos e 
administrativos, que devem absorver a sua 
ntteoção, au•.la a involve r-se em qtwstões de 
ordem se0undaPia, immiscniudo-se em factos 
insignilicantes, in va.d inllo a esphe1·a, de attri
lmições elas a n toridades, e pr ocurando nt•\ 
nmrnlla l-as perante seus snbor clinados. 

Pois 1.i em; o Sr. Presidente da Republica, 
não só approvou o procedimento dil.S autori
dades de Porto-Alegre, como ainda, de ante
mã.o, rinando o officíal estava submettido ao 
conselho q_ue devi~t la.nar sentença imparcial, 
q ualifi.cott o ~en prncedimento <le tle:;respci
toso o SllbversiYo da or dem, emh:waçarn[o 
assim a livre aeç<1o dos j uize3. 

Sr. presídeute, o official acha-se aintl.a 
preso .•. 

O Stc SERZEDELLO - Essa, demora é injns
tificavel. 

O StL GAmNo fü:so-uao . . . e que trabalho 
par n. reunir-se o conselho ! Elle jà fez um:1. 
rcprcscotuçüo c.:ontro. scmolhnutc dcmo1'a, G 
contra o procedimento do commanclante fa 
escola, qtle o reprebendeu severameote 
por isto , quando não tinha autor idade para. 
fazel-o, porque o oficia i se achu.va preso a 
ordi::m elo comm:mclante do.s a rmas e respon
dem.lo a conselho. 

E não podhi o commCJ.ndante de escola. re
prehender um ofTicial, qtte jú, não estava sob 
sua. jurisdicção. 
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Cito todos estes factos para se ver como 
tudo anda anarchisado; e até já não me pu1·e
ce a.nn.rchia, e sim uma, ve!'iladeirn. orgia 
administrativa. 

Todos sabem que apó~ o advento da Repu
blica, os joruaes encheram-se de artigos que, 
como o elo tenente C:1rdoso,podiam sel' conside
rnrlos sulwersivos rln. ordem ; mas nunca, se 
procedeu contra os seus autores, que eram 
militares. nem até mesmo contra o proprio 
tenente Cardoso que escreveu na Democracia. 

Taes artigos eram esl!riptos sob a egide 
rle uma resoln<:.<io elo Conselho Supremo Mi
litar de Justiça, que da ao militar o direito 
tle discutir· pela imprensa, de:>de ,que n, dis
c11ssão não é entra milít:u·es e sobt'e a.ssum
pto militar. 

Depois de se haver escripto tanto, depois de 
se haver escripto contra. o governo e contra, 
milit::i,res tuuo qimn to í'ie qniz, com ::i, 
toler:i.ncia e atê satisfüção dos que hoje 
re~ponsabilisam o tenente Cardoso, vem umn. 
occasião em que C!>'Ses escript0s já não são 
mais agradaveis e manda-se processar o of
cial, sem se attender <JUe para traz ficavam 
outt•os dignos de igual casti~o. Não sei como 
se divide a lei para tão aiversas applica
ções. 

lJm facto semelhante a. este se clen no 
Cear<i. O capitão Alfredo Barbosa era instru
ctor da Escola :Militar e pre5idente da, inten
clencia e escreveu l'l.m artigo semelhante ao 
<lo tenente Cardoso. 

O SR. BEZERRIL - .Mas diga porque escre
veu este artigo . 

O SR. GAmxo BESOURO- Porque foi de
mittido da, intemlenci<l, e clemittido porque 
não esteve de accordo com a substituição do 
governc11lor, que ac<tbaYa-se ele fazer acinto
samente ü política republicana do Ceará. 

O governador, que era commanclante ela. 
escola, não tomou contas <10 olficial e, quando 
chegou o seu substituto, o general Clarindo, 
pediu-lhe então que fizesse responsabilisar o 
capitão e concorre~se para. que fos~e elle cha
mado à Ca11ital Federal. 

Chegado n.qui oca.pitão Ba.rbosa, apresen
tou-se ao ajudante general e este nada lhe 
disse ; mas. passados seis dias. recebeu 
ordem pal'a. se recolher a prisão e responder 
a conselho de iuvestignçiio e de guerra.; e o 
conselho de investigação, estabelecendo novas 
e esqnesita.s normas de proceder, e não tendo 
encontrado no artigo, lJase p:i.rn formação da 
culpa, pediu qne lhe fossem remettidos outros 
documentos. 

A questão era descobrir um motivo, fosse 
qual fosse, para ser processado o official. 

Este mesmo procedimento houve para. com 
o tenente Cardoso. O conselho do Rio Grande 
uão encontrando fambem no artigo publicado 

em Santos, nenhum fundamento para o 11ro
cesso, pediu que se mamlasse buscar o auto
arapho ás. Paulo ! 

Eisto ainda não é nada. 
Etava o capitiio Barbosa respondendo a 

conselho, quando foi sorprehendido com a no
menção de ajudante do Laboratorio Pyro
technico de Matto Grosso, sem sn.ber si o 
conselho havia, sido trancado ou que fim tinha 
levado! 

Era isto o que tinha a dizer sobre a 
prisão do tenente Eloy Cardoso, que coutinúa 
preso respondendo a conselho, apesar do pro
cedimento que o ministro da guerra teve 
com o capitão Barbosa. 

E' u.m't pri.sito injusta a <lo tenent\3 Ca.r
cio:;o, é um acto de prepotencia praticado pelas 
autoridades do Rio Grande, é uma perseguição 
política, porque se faz a injustiça clesuppor que 
o tenente Cardoso é um elemento de reacção 
nn. escola. militar da qual é commandante o 
coronel Yespasiano. 

Não venho fazer um appello ao governo 
para que tenha com o tenente Cardoso o 
mesmo procedimento que teve com o capitão 
Barbosa ; venho apenas mostral' á Gamam. 
que tem todo o fundamento o requerimento 
apresentado pelo nobre deputado pelo Cea~á, 
e toda a. razão de ser n. analyse por elle feita. 
e as accusações que dirigiu ús autoridades que 
tiveram procedimento tã.o incot•recto e ir
regular. 

Voltando ao discurso que o meu collegn. 
deputado pelo Rio Grande do Sul, cujo nome 
peço licença para declinar, o Sr. Thomaz 
Flores, pronunciou quando. t~ctou ~este as
sumpto, digo que S.Ex.emittiu conceitos com 
os qua.es nã.o posso cont'ormar-me. 

Conheço o honrado deputado ha muito 
tempo e sei qmwto é _dig~10 ; conheço as suas 
btenções e faço-lhe ]Ust1ça; mas, com fran-
queza, S. Ex:. não foi feliz. . . . 

s. Ex. fallou contra a causa da 10d1sc1-
plina no exercito; fallou de pretorianos e de
magoqos e dis5e que füllava, em these. 

Failou em these a preposito de qu~ 1 Onde 
estão estes demagogos e estes pretorianos? 

A indisciplina do exercito não tem por ori
""em . actos como os praticados pelo tenente 
Cardoso e o capitão Barbosa e que revelam 
antes acendrado patriotis~o. . .. 

A indisciplina do exercito, St extsi;e, tem 
origem nas iujustiças pratic~das pelo gover
no ; terri origem nas pers~~mçõos que se tem 
desenvolvido contra os mllttares; nas trans
ferencias acintosas de officiaes por m?tivos 
politicos; tem orjgem nos accessos rapidos e · 
iniquos ... 

o SR.. BEYILAQUA-Muito apoiado. 
o SR. GABINO BEzouao-... com preteri

ção de muitos officiaes distinctos. 
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Si indisciplina ha, nasceu no di:t em que 
foi rota n lei de proruoç,ües, arc:i ~ant<i dtJS 
direitos e elas garantias do fll turo cio milit<1l', 
para~ fazer-se a e.>eaudalosa promo~o po:' 
sernços relevantes. 

O SR . BEVILAQUA - :Muito bem. 
o SR. G • .\BlXO BEZOUP..O - Esta ê a C<Lll&\ 

Qual rol o militar, deputado a este con
!?"r~sso. íJUe não teve 1At5t:mte 7.el~ u;:i. sua 
CO!l.ÍUCÍ<\ 'i qual foi o ad o que ill<:reCeLl re
prOY<lÇâO dest<L Gamara ?. 

l'~r SR. DErrT ,\.DO-Observo a Y. Ex. que o 
ri i.;cm·:;o a que se refere não foi revisto pelo 
orador. 

da- fallada indisciplina do exe1•cito, que aiochi O SR.. G-Ar.rxo BEsov1w - 7lfas 11üo foi recti
tem por origem o não cumprimenfo •las pro- tlci1do nrste prmfo l'fe nma nccm;ação tão 
meesas feitas anteriormente ;\O dia 15 rl<l no- g-r;t\·c; eut rel•tr.to. nilo insistirei e aguardarei 
>cmbro e tambem l'eit1s neste mesmo dia. o rectiílcac;1o, visto estar an~nt•} o meu col-
mi celebre proclam:-iç:io public:1tla pe lo go~ lega. . . 
•erno vro>i,;orio e onde ~e prnmellh o re- 5. F:x . rhsse tmnbem que a11m ,,s .:;ens c:a
sr>eito e a !!';u-anti;i d'" t o•l•.\:< •'5 di1·,•i!n.; ;idoni- :n:ir'1.1hi-< 111ilit;11' iJ:< nilo h'ilJtJ.1am o \!cv11!0 
r·i<los. ~ · · · r1.:~11·~ito it ;1.;:~"º t , \,, f'!'·~s i• leote lia Repnlilic.~ 

A Camnr;i e~t:i. \•eodo ;\ Ye1•1.br!eit':l ol"!- q:.\Ô e tami"oem mi litar. 
gem <la iu!liscip!ina, qu., ha .Je conti- Con\<'st•> a n.lfir?l:u:ão d0• $. Ex- Qnn.n<lo 
nuar desg-mçamente emquanto n:to hott\"<!.l' 11c:>tn c:i nrnr:l ,.~ d1s;;e nnrn. p:tl:wra que depu
:i.ntorhl:ldes bastante rectas no cumprirne11 t11 iesse con ti::i: o car;1ctel" p~sso:\l do Gcnc~;\ l 
de seu:; deveres ; emquanto nuo hon\"r~l' De.Jd01'ü l ~o;; o;; repr esentantes <ln. naçao, 
antoriclndes bem compenetrad;15 <lo p:1pel 1111e e,;tamo,; inhii.Jitlo;; de analisai· os acto;; cio pri
devem desempenh:u• parn. cumpl"ir a lei e res· meiro m·1;;istra1lo i:la Republica ? Havemo~ rle 
peitar o direito de todo~ : e;;tn i1Hlis1:iplina e;;tar ad~tricto~ a ac;;eihr, sem dizei' um:L 
lm de continuar emquanto ·não se rnu•.lar de pn.L:.na, tudo f)uanto ellc 11zer ou quizerl 
norma com o exercito, em11uanto u jnstiç·\ ,, .:\iiri poclemos artlcul:H' uma censura, mesrno 
a equidade niio fo1•em restabelecidas. \·~!temente, que muitos de s•rns actos exigem? 

für S:r... DEPüTADo- .. Úndisciplini\ só exls te Cõr Sr-.. fü:rurAoo- F•lÇO justiça. ao c11:racter 
quando ha faltas no serviço milit;u·. do geUél'il.l D0odoro, nem clle cincr isto de 

O SR. GABleio BESOl:Ro - O capitão Ba1·- nós. . 
bosa não foi Moimado de indisciplinllclo ~ O SR. _G.unxo BESO"GP.O- S . E.x. :i1nda _que-

O , s D , E t 1 rendo por· ii coberto de qualquer suspeita. a 
córd -~ES~Io" R. EP'CTAno - s ou L e a.e- sua. ;i.ttl tndfl com rehv~ã.o ao Pres1d.~u lo d t\ 

0 om \ · E.L H.epnblica, fez ver i• eota Gamara riue, <:<'\-
.? _S~ . GAB!_:"º B~ouRo-Gara.nto. Q!le. ~i ln- pitão tlOtes. <le 15 de no_vembro de 1889 e _co

cllic1plln:: eX\::.te, e ella filha tl<1S ltl.Ju.;t1ças ; rouel pouco t1:;;ipo depots foram esses mp1dos 
não nos illuLh1!11os com . a calma ap~areute. accesso,;, não nrn premio de consideração pes
Couheço 03 an1mos, e se1 qu:tnto hln<\111 p!'O· SO<ll, mas i·ecom.pemas <ta Reptt.plica . 
fun~os os desgostos. (A.pm-tes .) ,1.dmira que o meu illustre collega '".iesse 

Disse o meu collega. que nem pi-etoi·iano, faz~r· ~emelhaute declaração ne3te recinto. 
ne~ de117fl-gO{fo.~ . Não suppunh:t que aquelle3 que pugrH:r.im 

Nao se1 ontle ::s. Ex:. nu domo; ogos e onde pela Repnblic;t no tempo da mooarch1a. se 
•iu pretorianos. .i uigassem com o dire ito de receber boje o 

i\Ias, em ~odo o c<1so, pr·eciso dizer ú. pagamento desses serviços. . 
Ca1!1ara que nao sou nem r!e:11agogo, uem. f!!'~- F.lle, 0 men iJtustre collega, não t inha o 
toTiano e qu~ tnmbem ~~m ~erteza. serei 1m- dir·eito. como nenhum 1:µ ilitar que foi repu
mtgo do regunen tlo nn!rtar1smo, ~1 por ven- blicanó a!l.tcs de 15 clB novembro, de vir dizer 
tu~a alg~e~ pret~~der . i?stab~le~el·~ no me~ ao p.lii que a R~publicii ·tinha. por isto con
paiz . Ma::.::.1 me '\'1s_e .n.t con~m0en7m de ~<3 1 trahido nma dind.c p<\l'<t coms1"'0 . 
ou derp.;;o.,gogo ou pretormoo, nao trep1dnria em 0 

ser demagogo, que, ao menos, 1·epresi:rntit 0 U:>.rA v11z - ?-;ão foi t!St•3 o pens1mento. 
exagero d:1s liberdades, ao passo que o pr·eto- o Sa. GAm~o Br::;;our:.o - Eu f•.1Qo j ustiça 
r iano nà"O é mais do qne um Yil instrumento aos sentimento:; do meu nobre collega, mas 
de que os despotas se .servem, P'' r'~ comprimir rlesgraçadamente foi est e o peus:uneuto qu~ 
sob o tacão de sua bota. os direito3 e n;; liber- predominou depois de 15 de novembro e foi 
dades do cidadão. este pensameot0 que fez lançar a auarchia no 

Disse ainda o meu colleira que lastima>"<\ exercito e quicá cm todo o p:1iz. (Trocam· 
haver dentro deste Cong-re5so illu.stres C.'lma-- se "ta.rios apartes . ) 
radas que não t eem sioo cuidadosos na sua Si s. Ex:. esfü·esse .presente lhe per-
conducta. gunt:rr.ia si, em conscienc1a., tem certeza de 

Isto e uma accusação grave que S. Ex. faz que nas tres promaç.ões que teve em menos 
aos seus collegas. de dous annos, não preteriu a. muitos dos seus 
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camaradas, tão cheios de serviços e merecí
mentos como S. Ex. 

Poderia tambem dizer aqui desde quando 
datam as minuas convicções republicanas. Já 
tive até mesmo occasião de dizer que nunca fui 
monarchista ; mas, a acceitar a doutrina do 
meu nobre collega, poderia vir dizet' que 
a .Republica estú em divida. para commigo, 
porque encontrou-me cn.pitão e capitão me 
conserva ainda. 

Reputo-me um official rle algnm mereci
mento e nos meus 25 annos de serviços conto 
tambem tres e m~io ele g-uerra; entretanto, 
não alardeio istn, nem tenho ;i, Repn
blir.a como mi11\ít\ 1 .\e\~ora, nem me consi
dero sen crcllOL'. 

O SR. BJ::nLAC4L'A- V. Ex. é uma das 
Yictimas da5 taes promoções electricas ! 

O SR. BELA.R)IIXo DE :-IEXDOXÇA- Y. Ex. 
realmente tem sido injustiçado. 

O SR. GABI:\"O Bc:souRo - Eram estas, Sr. 
pre:;idente, as consi<le1·aç:ões que tinlln. '" 
fazer aproposito do discurso uo nobre depu
tado, e pam secunuar o meu collega 1ielo 
Ceará no requerimento que fez pedio•lo infor
mações sobre "' prisão do tenente Eloy C••r
doso. 

o SR. BEVILACQUA - Pelo que lh0 estou 
muito grato, porque V. Ex. dü;cutiu muito 
bem. 

O SR. GABixo BEsour:o- Ainda lla. alguns 
pontos do discurso do meu colleg;\ 11ue cha
mam a minha attenção, mas como elle não 
está presente e a hora está dada, não quero 
abusar mais da condescendench elos poucos 
colegas que me ouvem. 

Devo entretanto dizer a.inda que a minha. 
attitude de opposicionist1t nesta cnsa, não e 
uma attitude de um oppocionista systemu
tico. 

Mantenho-me em opposiÇ}1o ao a:ctual gover
no, e quando digo governo actnal, ê preciso 
que se saiba. que não me refiro especialm,mte 
ao Sr. Lucena nem a outro qualquer minis
tro do Presídente da Republica. Refiro-me a 
toda a machina govermental, inclusive 11 
presidencia . E se porventura o governo que 
a este succeder não tiver normas difl'erentes 
e não seguir e acompanhar o movimento re
publicano de 15 de novembro em todas as 
suas consequencias, respeitando a autonomia 
dos estados, facilitando-lhes ?. sua orgaui&1.
ção, esse govarno ainda terá de me encontrar 
nas fileiras da opposição. Poderão perguntar
me: O que quer então o Senhor e os que 
pensam do mesmo modo 1 E eu responderei: 

Queremos a affirmação e a consolidação da 
da Republica. 

U?tr SR. ~DEPUTADO.:_ Isto queremos todos. 
C:i.mara. V. II 

O SR. GAnr:-<o BEsoi;Ro- 1\Ja.s nós :t qne
remos com boas normas de moral adminis
Í.! "' t t' va. 

):11:r·emos a. affirmação da Republica e a sua 
cofüol1dação, respeitando-se os direitos de 
t0dos. com a annullaçií.o dos privilegias, do 
nepotismo, e das olygar<!hias que se estão 
creando e com o aproveitamento elos bons ca
ractf\res e d"s ver1.huleir-as aptidões; queremos 
<t affirmaç<lo da. Republica, com o uso do po
der em respeito a lei e aos direitos de todos, 
e não para satisfaçiLo de ambições e exigencias 
dcsarr:izo[ldas, t.!e a ffeiçoados de momento e 
especuhdol'es ele toclnsns occasiões. :\S_SiJl1, 
~ ti't\e- nó:<, opy1u::i\ciol"ii-s'w.;,, queremos a Repu
blicn. 

A 1 c · 1 '.' lução fez-;;e, mas como todas as · re.
i·olrn;O~::. . ella tinhtl que custar algum sacr1-
ricio; 1-: : •imo a uoss~• não trouxe,. como as ou
tras, sacrilicio d~ sangue e de vida, trouxe o 
sacrificio ,lo nosso caracter (trocam-se -,;iuitos 
apartes) ; trouxe :ü~da mais a~centuado o 
trabalho ela monard11a no rebaixamento do 
caracter nacional, peln. satisfação de todas as 
desregradas ambições, inclusive a da ~iqueza, 
[leia üilitmação dos caracteres e a alimenta
ção das olygarchias. 

foi SR. DEPUTADO- Não apoiad~, _não ha 
povo mais tligno do que o povo brazlle1ro. 

o SR . GABINO BESOURO-E para que não 
possa continuar a obra nefanda do regi~en 
monarclüco, ê preciso que todos?s \)ons cida
dãos e patriotai;: honestos e desmteressados, 
reun·.i m os seus esforços para. levantar esta. 
Reoublicn, e afast:Jr a desconfiança, de que 
ella caminha para ter a mesma ~orte que a 
antig-,t Roma de ~ngurtha, e nao se possa 
dizer que só lhe falta um comprador que.?' 
compre em gros~o , porque, ao que parece, Jª 
ha muito quem a compre a retalho. 

UoI SR. DEPUTADO- V. Ex. exagera,. 
o 81~. GABINO BESOURO-E' esta a minha 

opinião, que exponho fran?ameote, ?Omo um 
soldado que não tem rode10s i:hetor1cos para 
enfeitar a sua paln.vrn, e que so_conhece ~e~
tvlo conciso e laconico e o rigor da d1s~~
plina que lhe impõem os reguh\meutos m1h
tares. 

Não posso ser suspeito, assim me pronun-
ciando. . 

Procedo como um homem que deseia pre
star seus serviços com sinceridade à causa 
public<i. (Apoiados.) . . - r-

Não sou um ambicio50 poht1co. Nao te!lho 
outras aspirações, que não as de bei;n servir a 
!llinha patria e de bem cumprir o meu 
~V~. . . 

Em toda a minha vida publica ou parti
cular não tenho um facto que dê direito a 
jul""a~·se mal das minhas intensões ou se me 
'supl:>pôr um ambicioso qualquer. . (.4.poiados.) 

s 
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E' por islu que llig-u, que totlos devemos 
metter Lloinbros, unir esrorços p:tra. consoli
dt\r u Republica e levantnr o p:ti?.. São estas 
ns o.mbições que tenho, unicas pelo rnen pro
prio decoro, pela. minha proprla digold;:ide 
pessoa.l. 

E' preciso, portanto, Sr.presidente, como ia. 
cli7.entlo,quc nesse descalabro gernl, que nessa 
descrenç<~ que ameaç.it tudo invndit', nessa. io
ditrerenç:i que p:u·ece querer nvaSSãll:lr o 
p.1.iz, de,·em todos 05 bons patri., ta:;. todos 
que teem espcranç·1s. fazer con\·ergir seus 
e~forços para sustcn ta1• a n epu blicn.. paro lc
Yan t:i L' a P:i.tri:i, qne pa1·ece rolar po1· nm 
dedi>e! (M1<ito be.11 ; •1111iln_b~1.)-

E" :\di:uh :i. di:>cn:;:;;.i.o l~h i101·.1. 
Yão a imprimir : 

N. 5 C-1801 

REDAcç:\.o DO Pl!O.TECTO X. 5 B DF. 1891, 
l> C:: BSTITUTH'O DO DE X. 5 Yil"DO DO SEXADO 

In compatibilidade e;it;-e o~ crn·r;~s feile,.oes e 
os cstadoaes 

"'O Cougresw Xacional decreta : 
Art. 1.0 Os empregos poblicos ferleraes 

SL-0, desde ·,\ ilH"CStidura. resrectiva, incom• 
pativeis com qu..'l.lquer func~.ão public.'\ no 
governo ou :i.dmioistr:1ção do-.; est:u.los , 
podendo a elles r eunit·-se sômeute commis
~ões tempera.rias de ordem pur.'.lmeote profis
siooa.l , scientific.'\ ou tcchnic.~ , respeitada 
em todo o caso a proh!biç;io constit uciona.l 
das :iccumulaÇiJes remune1-atlas. 

§ 1.0 Perderá. o emprego CJ.ne occupar no 
governo ou administraç:1o fede1·al,seja elle de 
ordem po!itica, administl'a t ivtt on j u:liciari;), 
o cidadão que acceitar emprego, funcc~o 011 
mandato legislath"o no governo ou :idminis
t1·açü.o dos estados; caoondo :\os l')ue a.ctual
meote accumul::irem taes empregos, runcoiio 
ou mandato legislativo, o direito de opçilo. 

§ 2. 0 O cidadã.o qne tiver exercido o cnrgo 
tle go.-ernador, president~ on chefe do Pode1· 
Executivo em qualquer estado, antes de seis 
mP.zes após o te1·mo dessas fllnccües, não 
poderit ser nomeado ministro de esta.elo ou 
meu11Jro tlo Sup1·emo Tribunal Federal. 

A.rt .-.2.0 Outrosim, o;; cidadãos investidos 
em funcçõ~s dú governo on nd:ninistraçiio 
federal nãc poderão ser nome;:idos para car
gos judiciarios da. União e ,·ice-versa. 

Art . 3 . 0 Revogam-se ru; disposições cm 
contrario. 

Sala das sessões, 3 de a~osto de 1891 • -
Felisbello Freire. - BaptiSta da Jlotta. -
luo~ncio de Aguiar. 

Parecel' 

N. 51-1891 

.Düp1msa do serviço aos conliituos Fraricisco de 
Cei-qt1ei1·a B;·<Jf!o, Albano Lui:; da Fonseca 
Ran1os e Jose R!bci;·o de Sou::a. 

,\ CommiS;;t"i.o de Policia., tendo ~.\:t.minadu 
:i.s pctiçõe::: dos cootinuos da sec1·etaria dcst.1. 
C;\mai·a. F1':10Ci5<)0 de Cerqueira Br:i.;n, Al
hano Luiz da Fon~ec:i. Ramos e Josó Ribei!'o 
de Souw, que rcquerer.lm di;;pensa cio ser
,i~.o c11111 oo;; \-~u<!lmento~ que <1ctu:1.lmnnte . 
µer.:el.iem, por se ach<U'em impossibilitado,; de 
continu:ir a exercer os cargos que occup:\lll 
e con.~ideL~a.ntlo : 

1. • Que &'io eX<\Ctos os tuodameutos alle
!!ttdos e provados com os documentes exlli
~idos, e que os precedentes estabelecidos em 
c:'l.sos itlenticos autorimm n. pre tenç,ão dos 
snpplicantes: 

E' de parecer : 
Que sejam dispensa;fos rio serviço, com os 

vencimentos 11ue <tctualmente percebem, os 
continnos da. secrct..•wia d;:i, Ctl.m:u-:t dos Depu
tados Franci>co de Cer queira Brnga.. Albano 
Luiz <la. Fonseca. Ramo~ e José Ribeiro tle 
SOll7A"\. 

Cama.r;'\ do;; Depntaclos, 3 tlc ngosto 1\'.l 
1891.- Joiio det J:Eatla .. Vacl1u.dll.- Constantino 
Lui; PaLetta.- R . Nina Ribeiro. - Jocío da 
Sil,;a Retum~a. 

o SR. PRESIDEXrE marca. a. seg11inte or<lciu 
do rli::i p:i.ra. a. sessão de 4 do cort'COto : 

J.• pai .. te (até ás 3 ho1 as) 

Y otnção th"\S mo.terias enct!rr:.1tlas ; 
Discussão nnicn. do parecer n. 50, conce

ilcndo licenç\ no deputado Theophilo Fer~ 
nande~ dos Santos ; 

Contínuaçiio da l" •liscussii'.o do projecto 
n . 13 A, âmnistian<lo os revolto~os do Pãrá; 

Continuaçiio dn, L"' iliscnssão do projecto 
n. J A, prohibintlo o uso tle titulas ou conde
corações. 

2"- parte (ás 3 h01·as ou aiucs) 

l o. discnssã.o do projecto a. 12 A A, fixando 
a pensão a que tem direito o Sr. D. Pedro 
de Alc:iota.r:i, ex-imperador do Brazil ; 

2" discussão do pMjecto o. 48, approva.ndo 
o tratado de 15 de maio de 1889, entre o 
Brozil e ::i. Bolivhi ; 
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1" discussão do prQjecto n. 10 A, extin
guindo as secretarias de Estado dos Negocios 
da, Justiça e da. Instrucção Publica; 

Contiuuação da discussão do requerimento 
do Sr. José Bevilaqua, sobre a prisão do Dr. 
Anuibal Eloy Cardoso. 

Levanta-se a sessão ús 4 horas. 

34" SESs:í.o, E:II -1 DE AGOSTO 1801 

Presidencia do Si·. Mcctta Naclwrlo 

.Ao meio dia, o Sr. presidcn te declara nií.o 
haver expediente a ser lido antes da acta. 

O Sr. Fellisbello Freire
Sr. presidente, pedi (t palavra para offerecer 
ú. coosi<.leração da cas(t um projecto de lei, 
sobre assumpto que julgo momentoso e de 
capital interesse para o estado que aqui tenl10 
a honra ele represcmtar. 

O projecto está por mim a.ssignado, juncta
mente com os representantes da hancada de 
Sergipe, que corno eu estão convictos da 
somma ele interesses, que se enfeicham na 
relação da quesfüo, que sene de a.ssumpto 
do projecto, o qual refere-se aos limites de 
Sergipe com o estado da Bahia, pelas zonas 
occidental e meridional. 

Convictos nós do dfreito que assiste ao es
tado que a.qni representamos sobre uma larg-a 
zon(t territorial que a Bahht tem invadido, 
resolvemos appellar para o sentimento de 
justiça da Camar;t dos Srs. Deputados, apre
sentando este projecto de lei, onde se acham 
delimitadas as linnas de fronteira que devem 
separar os dous estados, desde quando não ha 
acto official nenhum que as ten h~. determi
nado, vivendo, assim, os dous estados em uma 
lucta cou tiJrnn. <le competencia lle juristlicç;.i.o, 
sem saberem até onde chegam os seus limites 
de autoridade. 

Ess<t questão, Sr. presidente, tem uma vida 
secular, permanecendo até hoje sem solução; 
não por incuria ou desidia das autoridades de 
Sergipe, que sempre reclamaram por uma 
solução perante os pai.leres publicos, e sim pela 
indifferença destes mesmos poderes, que nunca 
se deixaram estimular peln causa da justiça 
em ·assumpto que aITecta a administração, :.i 
riqueza e a politica de um estado. (Apoiados.) 

Tres ordens de consideração lev<tm-me a 
apresentar este p!·ojecto de lei. Uma refere-se 
ao momento historico, outra ao direito de 
11osse de Sergipe, outra, finalmente, á pe
quenhez territorial do estado. Os collegas 
permittir-me-hão licença par<t ligeiras pon
derações sobre estas tres ordens de motivos, 
aguardando-me para, discutir largamente o 

assumpto, depois do parecer da commissão a 
que for elle submetti<lo. · 

A questão de momento historico, Sr. presi
<lente, se me afigura de grande importancia. 
Achamo-n'os no inicio de um regímen novo, 
tendo por base a federação. A existencia. <le 
dous governos preside o desenvolvimento po
lítico e administrativo da, naçc"'í.o, em que os 
cidadãos prestam obediencia ás leis ele dous 
goYernos soberanos e autonomos. 

Cornprellende-se perreitamente que uma 
das exigencias mais paltitante do regímen é 
a delimitação clara o positiv<t dn.s fronteiras 
dos e~tados (apoiados), desapparecenclo a duvi
da. <lo seus !imites tel't'itot·iaes, (}ele tan.to en
torpece a. marcha atlministrativa. 

E' do espirita do regímen que as questües 
de j nrisdiçi:!'.o entre estado, por causa tle limi
tes terl'itoriaes, desappareçam. 

Além disto, Sr. presidente, a quesfüo ter
ritorial prende-se ti, questã.o da riqueza pu
blica. e do valor politico de cada estado. 

O Sn.. GARCU. PIRES- Então proponha 
nova divisão ai.lministrativa do paiz inteiro. 

o SR. FELISBELLO FREIRE-Não tenho ne
cessidade disto, ainda que considere a medida 
de capital imporlancht p:tr<t it prosperidade 
do paíz, porque não sei comprelienderfedera
ção com as desproporções enormes entre os 
estados. 

Só quero tornar effectivo e respeitado o rli
reito <.le posse ele Sergipe sobre a zona que o 
estado que tão dignamente V. E~. reJ1re
senta (clfriginclo-se ao Sr. Jarcia Pzres) 
tem illegalmente invadido. 

o SR. GARCIA PmEs- Não tem posse à(t 
zona. que quer. 

o SR. FELISBELLO FREIRE- Mostrarei ao 
meu illustr;:do coll~gn, quando ~lis?utir o 
projecto, si existe ou nilo esse d1re1to por 
pa,rte de Sergipe. 

Continuando, Sr. presidente, nas conside
rações das quaes fui desviado pelos apartes do 
nobre representante da Ba.hia, appell~ pura 
o direito de poss~ . chamando a attençao dos 
illnstres membros da commis&io que tem de 
dar o p:trecer pam um trabalho que fiz iro-' . ~ primir e que acompanha o proJeCcO· 

Nesse tr:tbalho estão as J)eças ,justific_n.tivas 
de va.lor historico do direito que assiste a 
Sergipe. São dous capítulos de uma ob~e P?l' 
mim publicada. ultimamente sobre a lustorm 
de Sergipe. 

o SR. Tno:.\IAZ DELFINO- E' uma bella 
obra. 

o SR.. FELISBELLO FREIRE- A outra or
dem de considerações, Sr. presidente, refere
se á. pequenhez territorial do estado de Ser
gipe . 
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Além de pequeno, reduz-se ainda, mais, 
porque a Bahi,1 invade seu territol'io. São 
estas as consrderaçues q ne tin.ha a füzel', 
aguardando-me, como jã disse, para disculir 
a questi.lo, depois que 't commi,,si'lo hn«r o 

• seu parecer. (Jfüito licm.) 

Vem a mesa e é lido o :seguinte 

PRO.rECTO :<: • Sô 

as duns corna1·cns, até l i27, quando foram 
crectas as vovoações de Iu llambupe, ltapícnrü 
e Aboadia em vitl<is, roram successivas as 
1·ecl:tu1<t9ves tlos h'tlJit:uites dest:.is localidades 
contt·:i :is autoridade.,; de Sergipe, a cuja 
jarisdicçiío nii:o queriam pet'tencer. Eram 
dominados pelas tr.tdições de s.;us :ivós, por 
quem estas terras tinham sitio explorat.las á 
c:i~ta da~ forças bahia:rns, 11ue estenderam até 
lá '' colonbac;ão. 

• • • . • 
1 

:\ • ;1 dministl'açi\o da B:i.hfa ílUeriam e!lcs 
Traça o Z:1m!e ,zo cstwlo. d.: Sci·g,11f' •! p;·u1J1- pertencei-. desde qn.i.nJo :tppclla \·am para o 

d.J1icm pai·c1, qi~c ·''!!ª c~lc ol,scroado 1,,; Jo .,,·,1 ·.11·, ... I _,;:.. .r; ·' • 

O acto 1!;1, corôa, annnllou cs;;o dii·eito. A.!Cm 
0 Coogrcs:;o :-inciond Je~rota ; - disso, Ct';t ri.; C<)r.9/Jlliú/lâ.~ ;J.O,..; i1;1l1it.:llltlM 1fa 
Art. 1.° Fica o estado de Sct·girc limib<lo zona do liti;;in a jurisdic1;ão da,; :tutot•i1l:ul<fS 

pelo mmlo segninte : r\;t Ba.liia, po1·riue a acçiio 1la lei lhes clie:;arrn. 
lcn ta e ucinomJa. 

a) ao norte, com os e;;t;trlos drts Ala;:rôas e Snn.s l'<~ctn.maçõr~:' cncoilti'nt'<l lll sempre apoio 
Pernambuco, pelo rio s. F1·ancisco, respei- uo goYornado!' da. l:laltia, que cxp~dc,por lli
tadas ns posses e direitos desse5 estado~ : Yer,;as \'1.m:s, oi·dem aos ouvidores de s erg ipe, 

b) ao occidente, com o estado eh R:thia• pl'ivando-]IJP.s n interl~;rcnr,ia nos negocios <le 
pelo rio Pontal, desde n sua foz no t•io S. Fran- ju:;tiça daqnelln cit·cumsct·ipcJo. :\ss!m, 11uando 
cisco ate às sitas cabeceil'as,n:t serra. da Tiub:1; o ouvio.lor da Ser;;-ip0 em l i:!4, repr~:;ent;~ 

e) ao sul, ainclacum o e4·ido cb. Bahia pdo pertlllte o .. loil.:J contra a ordem do nce-rei 
meio do planalto divisor d.is ,te-nas elo;;; rios Vasco Fel'n:111do Ce3ur de '.\{<lne;:es, que pro
Itapicurú e Vaza-barris, ate enc(rntrat• C• pl:i- hibia-lhc exercer smi.s attl'ibnições de ,juiz 
nal~o di!·isor das aguas do mesmo rio ltap1- naquellas par.1geos, Cesa.r de Menezes, no 
cui:-u e rio Real, e P.elo meio deste phtnn lLo [ recnrs_o interpo~to,. ndV?,fl"ª a causti, da de~an
ate o oceano Atlant1co. nexu~~to do ter1•1tor10 e atz« que v at dat' conta. 

Paragra,pho unico. A demarco.cão deste~ li- ao soberano dos excessos deste bacharel, que 
mi.tes serà. feita de maoeim que todo o Yalle niio ob>fautc exercer j 11ri:;1licç•'fo em nlllt\ 
uo rio Va.r.a-barris tique comprelrnndido no zona tiio limifada, nlo edta as desorclen5 e 
territorio do estado tle Sergipe. fo;turbio3 que uell::t dão-se "· Um dos seus 

Art. 2.° Fie<\ o governo do estado de Ser- autecessores, em carta de 31 de julllo de 1704 
gipe autorisado a tomar posõe de todo o ter- no onvid"r, p!'i"''' que os otâciae~ de ju~tiça de 
ritorio, a que se refere o artig-o pl'ecedente e Santa Luzia façam diligencias m1s poYoações 
nelle exercer a mais complet;t j11risdieç;"to, sitas ao sul elo rio Real. 
logo qu~ tiver conh~cimento olficial da. pro- Nilo obstt1ntc a c,1u;;(l. d8. tlesannexfLçào 
mnlgaçao deste decreto. merecer srmpathitL tlos represen tautes do 

Art. 3.° Fica o governo eh Uniii:o anto- governo co lonial, todavia o acto (lo soberano, 
risada a empregar os meios precisos para pelo q_ual eregi:c em villn.:; :1s po.-ocições ~e 
tornar effecti.va a posse e ,jnrisdicção de que lnluunbupe, ltapicurú e ,\ IJ1Jo.dh1, por provisao 
trata o artigo precedente, ca.so sej~. recla- de 24 e 2s t.le abril de 1727, ordenttva que 
mad~ p elo governo do e5tado •le Seegipe a elhs ficassem sujdt:t~ ii capit!l.nia de Sergipe, 
su(l. mtervenção para esse Jlm. fazendo disto commnnicaQ~l.o à comarca, ela 

lirt. ~- • Revogam-se as disposições em Bahia._ Al~~ ~l.ist~. o ouvidor de .en~~o , Dr. 
contrar10.-Felisbello Freirc-11'o do Prado. j.ntomo So,u,.,,. l_ u:to, foi, cne::nre.,.1do de 
-Jf. Yalta.dao .-Leandro Maciel. execut;tr as proY1sues regias (l). Parece 

(Trech;:i d:>. oui·:i. '' que sa refe t•iu o oro.d or) 

CAPITULO II 

Resultado dris qt\estões de limite meridíonai. 
Expuls«o elos jesiritas 

De 1696, quando D. João de· Lancastro 
n.mpliou o territorio sergipano até 1tapuan, 
que pa.~son a. servir de linbo. divisaria entre 

(1) «. S. !IL, que Deus guarde, foi servid_o 
ordénar-me .por provisü3s ele 24 e 28 de abnl 
d3ste anno, m:.i.ndasse erigir villas nos l agares 
de lto.pic1mi. e Abbadia,, ficando sujeitas â 
comarc;i <le Sergipe de El-rei. E porque tenho 
maudado cumprir· aquelhts oruens, cncarre
n-ando esta diligencia ao ouvidor geral d.."l
quella capit::inia, o senado cl:.t camara desta 
cidade o tenha <lSsim entendido na. parte.que 
pertencer ao te['mo della. Bahia, 7 de a.gosto 
de 1727, vice-rei (Por l . a.o senado da <?am.ara 
da Bahia). ' 
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qu~ este acto resol_veria as questõe,; que se 
agrtavam. Os habitantes destas villas não 
perderam a esperança de desannexarem-se do 
territorio Sergipano, e por di ver·sas vezes 
reclamam ainda. aos poderes constituidos e 
levantam cüfficuldttdes it marcha administra
tiva ele Sergipe. 

Em 1740, os ve~e~dores de ltapicurú im
pedem que o capll<LO-mór Estevão de Faria 
Delgado passe mostra nos habitantes de Ge
remotdJo (2), pelo que o go~·erno tla Bahia 
baixa as pm·t:ufas do 10 de fevereiro e 18 de 
maio de li40. 01•denando ús :1utoridades de 
Itn.picur-ú, lnhamlmpc e Abli:ulia cxe1 ~ ntem ns 
çirdcns rio capit:To-mr'>1: I" 011virlor d!: :)1}J';.:ipe (3). 

Os ::tetos do g·over·no e1·:1m insufficiente;:; 
pa.r;t P~'0!1lO:Ve1: a_ pa7. e ~ubn~etter nquelles 
povos a Jlll' JSchcç:io da cap1tan1n. de Ser~·ipe . 

As reclamações succederam-se até 1750, 
quando por carta de 14 de ma,rço do mesmo 
anno, o governo colonial resolve detlnitiva
mente a. questão, desannexando aqnellas vil
las de Sergipe o fa7.endo-as pertencer à fre
guezia de Nazareth. 

Continuou ainda a povoação de Geremoabo 
~~nnexada ao ~erritorio de Sergipe e sujeita 
as suas autoridades. A camara. do Lagarto 
lança fintas sobre seus habitantes, p:wa paga
rem o tributo dos cl0nativos. Reconhecemos a 
justiça da resolução que foi dada às questões 
de limites meridionaes, por isso mesmo que it 
capitania de Sergipe não pertence o direito t.le 
posse sobre aquelle territorio, cuja coloui
sação não foi feita por ordem d-e seu governo; 
o mesmo não succede relativamente á nossa 
fronteira occidental, por onde estendeu-se a 
colonisação até Geremoabo. 

Melhor resolveremos esta questão, no ca
pitulo em que tratarmos dos limites de Ser
gipe . 

(2) « Consta-me que os officiaes da villa de 
Itapicurú toem induzido os moradores do 
Geremoabo a que não consintam que passe 
mostra o capitão mór de Sergipe, na fór1rn~ 
da ordem que tem de S. M. para esse etreito; 
pelo que os advirto que se me constar mais 
que se oppoem a passar-se aquella mostrn. os 
hei de mandar vir presos a esta, cidade e cas
tigal-os rigorosamente pela sun. inobediencb. 
e assim o tenha entendido. Ba,hia, fevereiro 
10 de 1740 (Port. ao cal)itcia mor de Sergipe). 

(3) « Todos os officiaes de justiça da camara 
de Itapicurti executarão promptamente o que 
lhes ordenar o ouvidor g-era.l da capitania de 
Sergipe, a cuja ordem estarão pa,ra. diligenci:;i 
que lhe tenha encarregado e o que faltar a 
execução della, o hei já e logo por suspenso e 
o castigarei rigorosamente pelo sua inobe
diencia. Ba.hia, 18 de maio de 1740. (Port. 
off. da camàra de Jtapicurú). 

CAPITULO Y 

Limites. Qi.wstües com Alag'8as e Bahia 

Segundo a opinião de todos os chronistas 
g:"ºg!·aphos e historiadores do Br::i.zil, o ter~ 
r~tor10 de S_ergipe é limitado ao norte pelo 
rio S. F:anc1sco, que separa esta provincia 
de Ahi~oas; ao sul peio rio Real, que a separa 
dtt Balua; a leste pelo Oceano Atlantico e a 
oest~ por· tu;~a 1~1111 ~1 imaginaria, que, partindo 
do ri.acho Xrngo: ;lflluente <lo S. Francisco, 
vne as nasc~nçus do do Real e a separa tam
bem da Bahrn.. 
.~i lt:~ es~<i. 11nanimid11rle e a.cco1YJ0 n:is op!

moes, e de es~1·anl1<11·-sc r11rn l'}uestões de limi
t~s te_nl1.am sido Ientntadns pelas duas provin
cws lnmtrophes, sem que se achem a verdade 
e o _direito do lado das allegaçües. 

St nenhuma eontestaçifo historica, baseada 
e;n docume.ntos, tem partido das duas provin~ 
eras pam lunda.ment:irem o direito territo
ri~ll, que legalise sua jurisdicção, o mesmo 
nao tem suc~etl!do n. Sergipe, para quem os 
dor:nmentos sao mnumeros e comprobatorios 
dos limitos fJUe acabamos de traçar. 

Desmembrando-se de seu territorio uma 
g-rande zona de terreno uberrimo, na suo. 
fronteiro. occidental, por iniciativa dos inter
e~es da poli!ica b:i.hiana, Sergipe tem sof
fr1do uma lesao enorme em sua economia, pois, 
povoações situo.das nessa zona, sobre :i. qual 
compete exclusiva.mente sua jurisdição, vão 
levar seus auxilias, seu Elireito politico á 
Bahia, de quem deviam achar-se deslig-adas 
peln. verdade do passado historico. ~ 

E quando não existisse esse direito. quando 
n. füvor de Sergipe não faUasse beÍn alto o 
testemunho do passado, relativamente aos 
seus limites, a Bahia devia fazer cessão d:i. 
zona. que tão illegalmente acha-se appensa 
ü. sua jurisclicção, não só pela grande exten
são que lhe é tributaria, como sobre elln. a 
sua acção legal, sua vigilancia, tornam-se 
morosas, contra os interesses da justiça, pela 
distancüt em que se acha do centro do go
verno. 

Pelo menos esta razão devia inspirar a 
cessão, desde quando o Poder Legislativo tem 
querido resolver a. questão, de accordo com os 
interesses da justiça, não sabendo as autori
dodes até onde chegam os limites da sua com
petencia, e de accordo com os interesses da 
fazenda publica.. 

E por mais de uma vez a justiça de Ser
gipe tem sido suspensa em sua acção, pela 
allegaçi"io da. sua incompetencia,. 

Não só a fronteira septentrional tem sido 
contestadn, pela, provinci<t de Alagôas, que 
reclamou como pertencendo ao seu territorio 
:;i. ilha Parai.ma, ou Brejo Grande, como as 
fronteiras merioilinal e occidental o teem sido 
pela Bahia. 
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Elucidemos estas qncstõ~s. E o ouvidor de Sergipe não abusava do. lei e 
Limit~ scptcntrional.- ~•\ ~9" sessã:o da nem queria ustu'p<W ierritorio est ranho i sua. 

30• legislntura, ela asscrnlJlén, pro\·ü1ciul de Ser- j ur·isdicção, pois, nfo só em sesmarias al rru. 
gipe, em 1871, o presideute da provincia, m:i.s ilba,s cio rio S. Francisco foram'<louâas 
~ueut~~ronel Francisco Jo;;e C;lrd~ Ju- pelos capitii.es mórea de Sergipe, no scculo 
nior, rhZl:i.: 11u, como a.s escripturas de venda emm sauc-

{t:\inJa são contcstauos no sul, pelo. Bn hia,, ciomv.fa.s pe~?S m•Lf!i,;~ 1~1 dos t!.~ Sergipe. R.ea~
c ao norte pelas 1\.lag-oas, o.> Iimi tes desta mente, em --~ de abril tle l 6vo, Cosme R.odr1-
11roviucin. ;:;ues Dclgttdo e ~na. mnlher >enderam a, J3r;:i,z 

«Coositlero como medida m·..,.eutissima a Vi_~ira nmil; illm cm ::; .. l<'r~ncisco, junto o. 
discriminaçã o dos pontos r.nde 'eua confina Pto.S;<alms.rn e que. pelos lim1 ~es tr:w•1dos n:i 
com :is outr:tS . escrip~ura, é a me;: ma de BreJo Grande. g aos 

«A iuccrten em qnc vivemos é sempru 2-1 de Julho de 1690, vc~deu o c<l;pit:1o Don!in-
m·'i. ~os C:a;;.·ub e ?\ln.noel Dias de Oh\·e1ra, :i ilha 

'..-:Scjn. J>Or onilc tOl', <l.iterminc-;:e uma 1'•?'i> B<>ís. Muito<;:, 0 \1íro;; fa~tos 110<.tedM\\OS 
Jinhn 1linso1fa entre Se1·g ip.~ , Alagôa,s e Bn.- c1t:'.r. -·-
Ilia, alim do ccs~arcm ;:is i·ccl;tmaçües de todo~ 'Ie1~do cm. I~o:) se lev:i.ntad? ~ 1le novo ~· 
os dias, ;1ftm de que a ariministr·ação conheç 1 11nesta~ úc lrnutes_, pela 11npos1.,ao d:~. adnu
oual a orbita em qttc ilen! o-rrar, afim de qne n 1str:1~'ª? ele Scr;:1pe <\ liwom•;l :.h1:; pnt1~1gc11s 
â ac~iio da justiça nã.o conti~ine •t ser illudida, e!11. ltt1gio, para pagarem em "vi!ln :-<ova o;; 
npôs a perpetra{".lo de um crime aqui, cujos rhwnos,_ ;i c::i.m:mi de P~n:do recorre e a ~eu 
autores dizem-se donlicilial'io~ alli, e t)SSim füvo~_fo1 passaúaaprov1sao de 9 de fevereiro 
11ca.m impunes, 11'10 1·aras vezes em menos· de 1_,~s~ . _ . . 
cabo da. lei, clajustiç:t edt\ moral.» E,~a, ~eliberaç:\O ~a cootro.. os ~ese.ios .. rl:i 

o presidente de Ser"'ipe incluia este trecho poputaÇ;io, que quer1à Sei' _t1·1u?t:urn. ue V lll:l. 
em sua. fall:l, po~. llO nuoo a nterior, o pre>i- NO\'<t, da qua~ fi~:~Y;l, mm~ vmulm. E )?úl' 
dente de Alagóas, esqueccn<lo, não sô 0 de- um1i reclamaçao 1e1ta pela. C.'\marn. desta vilh\ 
ereto de g de,iunho de 1812, como 0 aviso de ao ~oder compe!eute, desmembr~ elle, por 
30 de abril de 1832, reclamava-lhe ordens de~reto d~ 9 ~e .JU!lho uc 1312, <J, !ll~a. d0 Pa-
1mr:i. que a s a utoridades de Ser~ipe não e:-.:er- :a~;ia da, JUr1sd1cçao de Penedo e :i rncorpora 
cessem suri. jurisdicçilo sobre ti ltbu, do Breio ª villa_ ~ova . _ . . · 
Grande, que consider:W<t pertencee a Alo.zóàs. A lei do sol:e~·;:ino nao foi su~c1ente par<1. 

Essa reclamação nã..o e1·a mais <lo tllte repc- domn.r a :imhtç;t<;_ do P?Cle1• IUllUlCl[lal. de Pe
tiç-Jo de muit:i.s outras, em tempos passndos, nedo·que, e_l'.l I_S.:>2, q111z 1!ovamente rnco_rpo
sobre a posse illegitimu. que Sergipe ']Uet•ia r•\l' ;10 te1•r-itor10 de Alagoas a pequena 1lha, 
reivindic;.1r para si, pelo Indo ch·il dtt ilha Pa- con~r·i ~ qne hou\'C form:ll recusa <los seus 
raú11a, que, tendo sido ilha, tornou-se terr:i. habitan.~s. 
rlrme. Em vista di3 to, o juíz orrltnario de Villa 

O contrasenso e anomalia rlessa pequcioa. Nova, João Pereim de Oliveit'<l, cm fevereiro 
circumscripção pertencei• ás duas provincfas, do mesmo anno, leva :w conhecimento do pre
pelo fado ecclesiastico a Alagóas e pelo h:tdo sidente da pt·ovincia de então, o conselheiro 
civil a. Sergipe; ::i. doação feit;l em Evora a Joaquim nfarc21lino de Rrito,o desejo da e:tmn.
Duarte Coelho Pereira. douatario lle Pernam- r-J. de Penedo, o qu:il submetteu a questão no 
buco, pela qual sua jurisclicção estendia-se a extincto conselho do g-overuo, que, em sessão 
todo o rio de S. F1·ancis(!o, eram os fundo.- de 20 ele m:1.rco de 1832, resolveu conser var 
mentos em que se pro~uro.va basear a posse ele n.nnexado à Villn Nova o terreno em liti~o, 
AlaF;óas sobre Bi·e}o Gramle. resoluçiio que foi approvad,i pelo ~ove~no 

Historiemos, porém, os factos. geral, em aviso ele 30 de abr·il de 1S3~. ·· 
Quando em 1732 erigiu-se a Villa NO'IJu. de O presidente particip:i. então á, ca.mara. a. 

S. Franciscg, fronteilha ao Penedo, o ouvidor resolução elo governo, por ofilcio de 9 de 
de enfüo dti comarca, de Sergipe, Cypriano José j unho de 183"2. 
do. Rocha, quiz desmembrar de Alagôas para, Parecia agor;i que os füclos 1e !?'alisava.m- se 
Sergipe as ilhas circumvizinha.s do rio, contra o que não ser·ia permittida mãis nenhuma 
o que protestou a camara de Penedo, por uma reclamàção. 
queixa dirigida ao vice-rei, que resolveu d<1. Assim níio succedeu. 
seg-uiote mo.neiro: Em 1851 a :issemblé,'\ legislativa de A.la!?.ia.s 

«No que respeita ao terreno destinado para. requeria à. Camara dos Deputados o mesmo 
a Villa Nova, que mandei erigir e em que se que, de ho. muito, a. camara de Penedo recla
achn. gra.vado ~d~ P~n~do, tambe111 ~1mnâei se ma~a . E em 187~, o pr~siJ.lante de Alagõas 
conservem na Jur1sd1~.ao desta as ilhas que pedw. ao de Sergipe -provulencias pn.m que as 
até a~ora llle estavam s ujeitas, IJOl' se lia.ver autoridades desta. ultima província não e:cer
excedido a miuha ordem.» cessem sua jurisdicção em Brejo Grande, o 
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qual, para responder, pedia informações á 
camo.ra. da Villa Nova, que lhe responde em 
data de 26 de março de 18i0. 

Essas reclamações eram inopportunas, desde 
quando a.' posse de Sergipe sobre Parai.ma es
tava legalisada µela legislação. Nada se ti
nha mais tt reclamar. Entret:mto, só em 
18i3, depois de um accordo entre a deputação 
de Sergipe e a de Ala~õa~, essas. questões do 
limites, que tanto preJuthcaram as duas pro
víncias, Jfoaram re.:;ol vida:;, pela lei n. 2099 
de 1 de fevereiro de 18i3. 

Limites mericlionaes.- Hoje estes limites 
aclmm-se sanccionados ida unanimidade de 
opiniões dos historiilt.lo!'es e geogl'aph~: Q 

tlia/.we9 rlo rio Real. 
Sempre foi este o limite entro Sergipe e Ba

hia, pelo sul, desde remotas époc.1s? 
Ainda qne não tenha.mos podido obter ore

<>imento da.do a Christovão de Barros, q1t11Hlo 
~onqniston Sergipe, em 1590, que deveria es
tabelecer a extensão de ~eu gov0rno na nova 
capitania, vemos, comtudo, que o capitã.o-mor 
Cosme Ba.rbosa. em maio de 1603, concede de 
sesmaria, a, Balthazar Luiz, Domingos Fer
nandes e Christovão Leal, duas leguas de 
terra ao norte da barra do lt<tpicurú. . 

E muitas outras sesmarias fomrn concedi
das na zona comprehentlida. entre este e o rio 
Real. . 

Si este facto é real, por si só não prova. que 
a jurisdicç-.ão do governo de Sergipe ::.e esten
desse além do rio Real, pois na carto. de ses
mr.ria de Luiz Alves, dada pelo capitão-mor 
de Sergipe, Thome da Rocha, em ma.io de 
1604, vemos as seguintes palavras em seu 
reo-imento: 
~As terras e aguas e ribeiras que estive

rem dentro do termo e limite desta, capitania 
de Sergipe, cidade de S. Christovão, que são 
vinte e cinco leg-uas, etc. )) 

Logo a extensão de Sergipe, de sul n. norte 
llesde o começo do seculo 17, era de viole e 
cinco Ieo-uas <JUe deveriam ser contadas da 
imtrgem

0 
meridional do rio .s. Fra~cisco, :ité o 

rio Real, entre os qua.es existe mais ou men9s 
esta distancia. Suppomos que a demarcaç~o 
deve ser da margem de S. Francisco, pois, 
nesse tempo, doações foram feitas pela~ . auto~ 
ridades de Sergipe na. Tabanga, Propria e na 
fóz do grande rio. 

Quer nos parecer, pois, que a concessão fei
.ta por Cosme Barbosa, j~nto á Barra do ItE-
picurli, foi illegal, por issso que a zona nao 
pertencia ao seu governo. 

Em todo caso tudo isto é muito hypothe
tico. Depois da expulsão dos hollandezes de 
Sergipe (1645) os limites se conservaram no 
rio Real, em vista de uma carta do Conde 
Castel Melhor ao offici::tes da Gamara, de ju
lho de 1651 : 

"A passagem do rio Real, concedo a essa 

Carna.ra (Sergipe), quanto ao uso e logro de 
sua renda, mas não quanto ao seu provi
mento, porque este toca, a este governo.» 

Até 1651 o governo não estendeu sua ju
risdição além do rio, e os proprios holandezes 
cujo insuccesso no Bt•azil teve como uma tlas 
mais importantes causas o esquecimento que 
yota.ram à col~nisação de Sergipe, desde a 
mvasão de Serg1smundo, em 1637, nunca le
varam o seu dominio a estas fronteirus, oude 
ti 1.lefensi va fortilicou-se. 

Passando à comarca, sen territorio ampli
ou-se peh\ carta régfa de 5 de junho de 1725. 

Entretanto, a reque1·imeuto dos povos du 
J11J1:t1n!J:11J.11t:\ füt{li<!U.t'.ti. e ,U1tw .. dfa., ~sfa..; ';it
las fol'am de novo incorporadns á Bahia. 

Ficava, pois, Sergipe reduzida. aos seus 
antigos limites, os mesmos que tinha como 
capitania, cio periodo ele 1658 a 1606. 

A assemblé<• provincial <le Sergipe, por lei 
n. 65, de 5 <le março de 1841, elevou a fl'e
guezia a capella do ES[Jirito Santo, dividin
do·se uo sul pelo rio Real com a Abbadia. 

Nao obstante, as autoridades desta villa, 
quizCJr,1m penetr<1.r no territorio sergipano, 
pondo-se em lutti aberta com as autoridades 
da villa Constitucion:il da Estancia, a que 
pertencia a. mesma freguezia. 

E o presidente de então, Sebastião Gaspar 
de Almeida Botto, na falla com que abriu a 
1 ª SeS&1o da 50. legislatura, a 11 de janeiro 
de 1842, dizia: 

« Permanece o desgostoso confiicto sur
gido Di1 extremidade sul da prGvincia, entre 
as autoridades da villa da Abbadia e as da 
comarca da Estancia, que, o Espirito Santo, 
margem esquerda. do rio Real, estendem snas 
jurisdições. Em consequencia do que le~is
laste, a 6 de março do anno passado, foi 10r
malmente erecta em fregnezia a povoação do 
Espírito Santo, e apenas foram creadas as 
respectivas autoridades, que terriveis amea
~.as lhes foram dirigidas, no emtanto dfrigiu
se o meu antecessor a.o presidente da Bania, 
que ouvindo ao governa.dor do arcebispado, 
respondeu quo, emquanto não houvesse paro
cho na nova freguezia, continua.ria o <la Ab
badia a exercer as funcções eclesiasticas, 
áquem dos limites chi. provinci~. . 

(( A' vista desta resposta, rnferrndo meu 
antecessor que duvida, só havia do espiritual, 
ordenou ao juiz de direito da Esta.ncia que os 
juízes de paz de Santa Lüzia estendessem 
sua jurisdição até á raia natural e politica da 
província, nomeando elles os respectivos in
spectores de quarteirão, com cuja existenci<• 
appareceram os insultos e ameaças. 

« Até o proprio professor de primeiras let
tras viu-se obrigado a retirar-se, para esca-
par a algum desagrado. . 

« Procurando meu antecessor evttar scenas 
pouco animadoras, que naturalmente resulta-
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l'iam da preseuça tle for~'· mili tar, enten
deu-se de novo com o iu•esitl~ute da Bahia, 
que. contl'a tod<i espect:ltivn, decli1l'ou não 
recÓnllecGr a divisão pelo, parte civil, por não 
c:1ber ú. asi'embléa. provincial legisla,r sobre o 
nssumpto, que expressa.mente pertence à as
s0111bléa Q'el'al . Y> 

Ifu quàl foi o proccclimeuto da Ba.llfa ! 
Tanto ns reclamações ~e r epetiram, qne a 

questão tlcou re~ol vida a favor de ~ln•gip~ , 
pelo decreto n.128 de 2:~ 1lesetembro do 18-13. 

Limites occidentae.~ - Des·le loUQ'<t dat.'.t 
serios coutlictos se teem suscit:tio e11tl·e as 
autoridades de Ser7ipe e :is d.a Bahi:i , cujo 
pre~idenf e, em <t;ila, ,1 ., 21 1le jô111eiro ele 18G:1, 
oíl1ciott ao dest.-, p1·0Yincia, trazcntlo no S•JU 
conilecimento diffl!rentes qneix:\$ dos agentes 
fü:caos tl<\ Yilla do Get•emoalio e <li~tl'icto tlo 
Coite, contra. o Jlrocedimento do cnllector da 
Yill:t de Simiio Dias, em rehiç:1o ao~ coott•i
buintes, que diziam j:\ ter pn;;o alli o~ im
postos a que estavam rn,jeitos . 

O e~-presidente Joaquim Jncintho tle l\len
donç.n, desejando entrar no perfP.ito conheci
mento do fündamento dns referid:is queixa:;, 
dirigiu-se ao então inspector da thesour.u·i;i 
pro• incial, oillustrado Dr. Joaquim .losê d~ 
Oliveira, recommendaudo-lhe que col!igisse 
tudo quanto a tal respeito aqui se fü·esse 
a.•entado, habilitc\SSe-o a. providenciar como 
fosse justo, áccrca de semelhante questão. 
O dístincto Dr. Joaquim José de OliYeirl\ 
prestou as informações que lhe foram exi
irida::;. 
~ Importantiss"ímo foi o tmbalho que elle 
apresentou . 

TiYemos o prazer delêl--0. 
« E:m officio de 19 de julho de 1864 remetti 

copia do indicado trabalho ao Exni. presi
der;te da Bahia, em solução ao que elle me 
dirigia em j<ineil'o acmia refo1·i<lo, euyiando 
igualmeute em officio sob u. 4i, de 3 de :;:e
tembro do preterito, o proprio original e 
docnmento,que o aco:npauharam ú. secret::ria 
de Estado dos Xegocios do lmperio, em obser
vaocia do aviso de 5 de agosto do anno pro
ximo uassado, que veaia esclarecimentos 
àcerca. cfe ll!na repre5entaçiio que a uss.)mblc~ 
legislativa encaminhou â. Camara dos Depu
dos. 

«.Outra rep1•esentn.ção, que acompanhou o 
officio n. 35 de 27 de m::úo <le 1864, foi tam
bem ~rigida. ao g'Overno imperial por di1er
sos hâbitantes aa Yilla de Sim~o Dias, os 
quaes supplicavam a Sua Ma.gestade o lm
perndol' providencias em ordem a fazer ces-
sar os conilictos, que com tm1ta 1'requencia 
se produziam entre as autoridndes d<\ Bu.hla e 
de Sergipe. > . 

Taes eram as palavr1-s que vronunciava o 
presidente de Sergipe ern 1865, em seu re
latorio. 

Si pelos la<lns septentrional e mcridioull.l, 
onde os limites são tl'.t<:.<tdos com muita 
chire1~-i, pelos leitos de dous caudalosos 
rios - Real e S. Fi·ancisco - ns duvirlas 
levauta,ram-se pot· parte d•} Ala.gôas e fü
hh ; si -por estes lados, em que duviWt 
nenhumt\ <leYia existir. as questões de limHes 
ch11';'1l'a.111 talvez um seculo. uão e para estra
nhar-se qne, pelo lado occidenta.l, cu.jo!' limi
tP.s nii o sitn trac.1.dos ..;om esse caracter de cla
rew, ideoticas lutas se le'i'antassem. 

Isto nft0 póde, porém, ser al!egado pel:>. 
Bahia, em faYor da usurpação que tem feito 
ern teri•itorio serg-ipano, nem tão pouco ser 
·~sen til1lo com(I nm t\l',!<UnlOllto, desde 
qna.ntlo <'Sl':t. fnltn. ilo pre.~lsiio .üos· ·uü1ites rio- · 
ta-se em todas as ctipitanias e doaçües dos 
ternpos colonh;.es. 

No sec11lo X VI, rpmnt!o ellas fornm foitns, 
o;; limites !"ornm !:iómente prccisl.lllos no lado 
orient.'tl. 

Pelo occirlente clles nnn~ti f01•am determi
nados, po1· i~so mesmo que a geographia. da 
coluuia e1-a comp1~fameute desconliecida pcln 
metropole. 

füles iriam nté onde lhes permittissem as 
forças da colonis;1ç.'io, atê onde elln. chegn.sse. 
Foi o que succedeu '' Ser~ipe, aSSim como a 
todas as C<tpitrufris. " 

R' este um facto de capita.! importa.ncia e 
que n:J.o deve ser esquecit!o nas questões de 
limites. 

Pretendemos provar o segninte: 
a) Os limites que hoje JU[lrca-se a Sergipe 

pelo occideute, traçados µor estl. linha ima
ginaria que p;trte das ca.beceirns do rio_ Real 
ao riitcho 'S.ingó, não são os mesmos que se
par1wam Sergipe lh\ Dahia., nos secutos pas
sados; 

b) Não obstante isto, elles acham-se r ecua
dos para o oriente, com a perda territorial 
pnm Sergipe de muitos kilometros. 

Tendo feito parte da doação que 0 .1\la.nuel 
fe~ ti Francisco Pereira Coutinho, de 50 le 
gua.s de terra da barra de S. Francisco, ao 
padrão da. Bahia, Ser~ipe, quando iniciou-se a 
coloni,,ação no Bra:t1l, era urna parte inte
grante da Balúa . 

Por isso mesmo que nenhum conhecimento 
tinha o soberano de Portugal da geogra;pl:lia 
da colonia, nem mesmo o corpo geogr~ipllico 
da metropole, nenhum limite jloderia. marcar 
a Sergipe pelo occideote, quando em 1590 foi 
conquistncb.. e se constituiu uma capitania. 

Por este lado elles se a.largariam tanto 
mai:;, quanto u. força da colonisação penetrasse 
nas florestas do occidente, a a.rraucal-as dos 
uaturaes, que fugiam espavoridos para esse 
lado e para o 11orte. 
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Tornava-se ella a causa que havia cie dictar 
os limites, e a circumstancia que havia. de 
legalisar a posse e marcar -a jurisdicçào. 

Eis um füct? que. é preci::;o não esquecer 
sobre as lutas rntestmas que se levantavam, 
não só entre os dona.ta1fos do primeiro pt·o
cesso de colonisação, como entre os governa
dores das ctipitanias do segundo processo, e 
que deve ser levado em conta nas questões 
de limites, qu:indo se instituiu a c.~ntt'n.lis:11,iio 
adminstrativa. 

E não obstante ser elle de alguma força 
para lega.lisar a posse, pois indica o direito do 
primeiro, o uti possideHs, a falta. de clareza 
dos limites entre as possesõ3S., não :;ô indivi
d~~ como euhe '\S ca?itanh\~;p1·ovoco\1 íJíe1-
tos judiciarias que difilcultaram o progresso 
da riqueza e a. acção da justiça, por- parte das 
autoridalles, que mutuamente protestavam 
contra a. extensão de suas jurisdicções, sobre 
crimes praticados. 

A? mesmo tempo que .. se tornava preci~a a 
pumção severa, pelo desregra meu to de uma. 
sociedade çontaminada, como era. a do Brazil, 
em geral no seculo X VI e X. VII, essa fü lt;l 

de clareza dos limites diflicultava as autor·i
dades no cumprimento dos seus deve1·cs, pelos 
protestos que levantavam. 

E para. essas divergencias appella.varn os 
criminosos, ficando assim immnnes á. acção 
da lei. 

Além de outros defeitos do processo colo
nisador instituido por Portugal no Brazil, 
aponta-se o caracter arbitrario ela divisão ter
ritoria.l, dando logar às lutas de jurisdicçii.o, 
aos pleitos judicht.rios sobre posses de terra, 
cujo resultado foi a. creação abundante de 
uma advogacia, o espirito do foro, o espirita 
de chicana, a supremacia do .i uiz, porque delle 
dependia o futuro da riqueza pubfüa e par
ticular. 

Depende delle factos de tão vitaes interes
ses e na impossibilidade de julgar e decidir 
as questões por meio de elementos verdadei
ros e positivos, que não lhe eram fornecidos 
porque não existiam, em virtude do caracter 
indeciso e abstracto dos limites, procurava-se 
a suggestão, o iiatronato, a forxa da posição 
social do cliente, como factor que havia de 
inspirar no espírito da judicatura, a decisão. 
Eis a.Ili um laao importante do caracter da 
judicatura brazileira, relativamente à distri
buição da justiça. 

Com o progresso da colonisação dilatava-se 
a posse territorial. 

No fim do seculo 16º ella tomou a direcção 
do norte, e Sergipe foi então conquistado e na 
nova capitania encetado o trabalho colonisa
dor (1590). 

Sendo Christovão de Barros quem e:trectu
ou a conquista, a elle foram dadas, pelo po-

Ca.ma.ra. V. II 

der competente, as bases de uma vida admi
nistrativa. 

E não obstante não termos encontrado seu 
regimento e dos seus successores como "'O
ver?adores ~u capitães móres da' nova c~pi
t:101a, todavm esta lacuna é supprida pelo 
testemu~1ho do chronista. hollandez, que diz 
que o rer das Hespanhas deu a Christovão de 
Barro~ as terras de Sergipe, até o rio de s. 
Frane1sco, na extensão de 32 milhas no litto
ral, como pelo regimento dado a Thomê da 
Roe~''• que ~m 1603 administrou Sergipe. 

Nao h<L pois necessidade de accrescentar pro
vas como Sergipe limitava-se ao nort@ pelos 
Francisco e ao sul pelo rio Real . · 
-- Nii.o será uma. preci(litaç:ko e'3acl<1it'-se qu.~ 
de 1590.a 16:3i os !.imites _de Ser9ipe não foram 
cleter·mm 1dos, pois er,L 11nposs1vel fazel-o. 

Até o~de cl1egou porém a colonisação 
neste per1odo rle tempo para o occidente ~ 

No come~o tl? seculo 16° achava-se quasi 
todo o terrltor10 das bacias dos Rios Real 
Piauhy, Vasa-Barris e Cotinguiba junto a~ 
littornl, doado, e nelle iniciado o' trabalho 
agricola. 

A colonisação então dirigio-se parn. o occi
dente. nas uberrimas terras que hoje se cha
mam ;lfattas ele Itabaiana. e Mattas de Sim(~IJ 
Dias. · 

E todo o territorio que se estendia da barra 
do rio Lomba para. o occidente, acompanhando 
o leito do 'h~sa-füirris, quer pelo norte quer 
pelo sul, em uma. distancia de mais de tres 
leguas; l'oi tlado de sesmaria a diversos colo
nos. 

A partir · do rio Jacoca, alllnente do Vasa.
Barris, mais tambem de tres leguas para o 
occidente foram doadas. 

Além disto, os terrenos onde está editlcacla 
ho.je a villa de Simão Dias foram doados a 
Simão Dias Fontes, Christovão Dias e Agos
tinho da Costa. 

Pela sua sesmaria, a doação foi em fev.e
reiro de 1607 e comprehendia as terras de 
ltabaianassu, que era assim chamado todo 
territorio ao occidente da serra do mesmo 
nome, em uma extensão de 3 leguas da. cida
de de ltabt1.iana para o occidente . 

Logo, onde está edificada hoje a villa do 
Coite ou Malhada Vermelha, por onde a Ba
hia quer que passe a linha divisoria pertencia 
ã. doação de Si mão Dias Fontes, que, se es
tendia mais duas leguas para o occidente, e 
por conseguinte deve pertencer a Sergipe. 

Assim, a.ntes do periodo hollandez a coloni· 
sação já se tinha internado em grande ex
tensãà pelo sertão, até onde a Bahia hoje es
tende sua jurisdicção, sem ter a seu favor o 
direito de posse. 

Não é só isto. Depois do periodo hollandez 
de 1637 a 1645 a colonisação mais se alargou 
para aquelles lados. 

9 



Cânara dos Depli:ados +Impresso em 04/02/2015 16: 10+ Página 8 de 36 

66 Sessão em 4 de Agosto de 1891 

_E pela sesm:iria do desembargador Cllristo- i Eis o que vemos em uma dessas memorias 
v3L'?. de Burgos, Pedro Gurci:l. Pimentel. o cn.- de cujo autor não saliemos o nome : ' 
pitão :Manoel do Couto Dessa, Hie1·onimo da «Divide-se esta capitania com a coma1·c~ 
C?sta Tab.or~a, e Antonio Rodrigues, conce- da Bahia pelo rio Saguim e o termo do Jnl· 
dtda em No,embro de 166(), fomm·lhcs do<\· g-,ido <lo Gct'emoa\.Jo, com o .Tul·.,.,1do de Pom
das ~O Jegua~ de te2•ra, entre 03 rios Vasa- l:i.-i.l, beira rio de s. Fr;rncisco," da comarca 
Barris,_ Ser;::!'1pe e S. Francisco,_ em 1lí.1•cc::ção de Jacoliin:i., e com n. <las Ahtp;ôas, da capi
ao sert:~o,até as 11ascenças <los r1os Ser.;1pe em fa11i:1 1le Pernambuco, pe lo mesmo rlo de 
Serra ~egra, as. terras na~ clemarcaç:õ:-;; tl:i. S. franci::i~o, contando-se da tlivisã.o que füz 
Serra l\egra ata encontrar com a sesmaria com i1 dit.t com•.trca rl:i. B:lhhi, o.te a villa 
de Pedro Gomes, que em em Porto da }<'olha. Norn Real d'El-Rer do reforido i·io de S;"io 

P01· estas clonçues vé-se que ;t colonisaçllo Franci:;~?• o~<le fiucht, ~-5 leg-nns ~da Extrema 
de Sei'gipe chegou até ·as ímmediaçõe,;; de· Ge- de .J;;colnna uO lcgu:is, pouco .mais ou II?e?~3, 
remoauo, onde complett1.m-sc as trüitu Jeguas, nt·J a panctlda. do mar, ~ervrndo ele d1v1sao 
junto il.s 1fü:;.cenças do r{o \\\sa~Ba.ni;;. entre a com ama de Jacc:ibwa e a das Alagüas 

_ _ . . o solm~dito rio de S. Francisco. » 
E tant? ~ colom:s::'\ç~w chegon :Lte lá, que no Em onlI'<t memoria. cujo autor i"'ualmcnte 

~c~lo X.\i 11_ os . lumt~s. t 1-c1ç1dos. entre as desconhecemos, lemos o seguinte:" 
>ilias ~le l~ap1curu, ~~cobrna e _1.tab~1ana emn: "' Limita-se e,ta cupifauia (Sergipe), hoje 
pelo,.,r10_ \ a~a_~B.a~r1"t 0 3ue _ ~ imo". por l~ma,, comarca, por torlo o :;eu norte pela margem 
alle,,.:_içges do .. ~131me110" tle,,t.t ~ltrnm •llla, austl'Ul do gr.mde rio de s. Fra ncisco, caja 
en; 11.ô:- - capitao _Antomo Jose da~~D~a e foz está .na latitude sul de lO•e 58' , desde eira 
~ ,:~itao Ma11?;1 Dias Co~lho, ao ou: id~i <le até o rio tio sul nas vizinllunçt\.S ela cacbocim 
~er,,1re D~ . .M1"' uel AYt:e" ~obo ~e .can~lllo grande, chflmnfa de l\rnlo Affonso ; pelo 
e_ao o~vern.ador da B~l11,ª.~ sobre:\ impu~1~.~- 1)oeate µela comarc::i. de Jacobin:i. e seu Ju l
çao ~º"habitante~ d_o .~er~ao de \ asa-Bmn~, ! gaJo de Cabrobô ; pelo sudoeste até o sul com 
a pa,,arem-llles º" dizimo,,. o rio Real da comarca d:i. Bahia; e pela parte 

Analysando-SA devidamente este documen- de leste é cercada 1!0 oceano que faz a en
to, vemos que o limite entre os termas LI.e Ita- seada de Ya•a-Bal'ris, ficando como de cal.los 
baiana, Jacobina e Itapicuru era o rio Vasa- a dentro desde a ponta elo sul ela barra. o.lo 
Barl'is, porque nelle lemos : O V asa-Barris rio de S. Francisco, atê a do norte da. barrr. 
tà~ demarcação para a parte do nascmce até o do rio Rea1, comprehendendo no seu districto 
i·io do PeW;e e por eue acima ate o fim., per- alem da cidade do mesmo nome, c:1beça. a,; 
cencente ao districto da <OJilla de ltabaiana. comarca., as villas df> Santo Amaro das Br·o-

Assim uca provado que a colonisaç·.ã.o de tas, Itabaüma. ~agarto, Santa Lm;h e a rle 
Sergipe, no seculo xvn, tinha cbegado ate Tho:nar. dos lnd1os, c:~ ama?a ant1gam~nte 
Geremoabo, nas immediaçêles da nascença. do Geru e igualmente a 'nl h< Nova Real· d El
Yasa.-narris, e que no seculo x Vll a juris- Rey _uo norte d~ t oda a comarca, com a ex
dicrão do seu zoverno estendia-se a ess.'\S tensao de quas1 cem leg oas, que passamos a 
parag-<ms, com a~ sancção (lo ddegado do go- des~rever: »_ . . • 
v.;rno da metropole no Brazil. Diz !\lar co:. Antomo ele Souza. 

Si peru fronteira sBptentrional elo Vasa- « :l Cilpitania de Sergipe d' 81-R·~y - cor-
Barris a colonisaçã-0 caminhou ate esses limi- rupto -vocabulo Serygipe - no Brazil occupa 
tes occidentaes, pch fronteira meridional elo grande µarte elas terras que estão ao norte 
mesmo rio, a.indê'\. que não chegasse :i um cta Bahhi de Todos os Santos. 
ponto correspondente, que se pudesse unir « Sua costa e bnnhacla. pelo mar Atlantico, 
-por um1i pamUela. a Geremoabo, como 0 Pom- esta estende-se desde o rio Real, que clesem· 
bal ou Toe.mo, todavia ella muito estenden- boca no oceano na, la titude de 11° e longitude 
se até alem Jus mattas de Simão Dias, pela de :3•1G" e 38', até ao rio de S. Francis:o, cuja 
sesmaria de Simão Dias Fontes, e talvez embocadura !ica em IO•, 58' de latitude e 34i• 
além das cabeceiras do rio Real. -pela sesma- o 18' de longitude e por este lado vai termi
ria de Belchior Dias Caramlll'lí, a quem o ca- nur com a comarca de Alagôas, pcrtcooente 
-pit.ãD-mór de Sergipe fez doação de quatro ao governo de Pern:i.mbuco. 
1eguãs na zona. onde esta. edificada a viUa de Dilata-se desde as costas do mar ate Ma.ssu-
Campos, e dahi -para 0 norte e occidente. cara, mattasde Simão Dias e riacho do Xi!lgó, 

que desagua no sobredito rio de S. Francisco 
E estu nossa opinião e confirmada pela dos 58 leguas acima de sua foz, perto da caclloei-

antigos chronistas. rede Paulo Affonso. l> 

-,, Não sendo opportano a qui transcre-.er in- Diz o mesmo autor: 
~"Talmente essas memorias, simplesmente « A freguezia de Nossa Senhora da Pieda.dô 
n.prà'veita.mes·õs trechos referentes ás ques- do Lagarto foi erecta pelos go'Vernado1·es do 
tões de limites. arcebispado, na ausencia. doÂ _arcebispo D. 
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Gaspar Barata de Mendonça, em 11 de dezem
bro de 16i9, e foi levantada villa em 1698. 
Dista 12 leguas da. villa de Santa Luiia ; bus
cando a parte central da comarca., estende-se 
11 leg~as desde a matta ~la s~rra pedregosa, 
denommada-Macoca-ate o rio Vasa-Barris 
que fica ao norte. Dilata-se desde o engenh~ 
-Moendas-até à matta de Simão Dias que 
lhe fica a oeste; este pedaço é mais de 12 
leguas. )) 
Podemo~, pois, traçar os limites de Sergipe: 

por uma linha que, partindo ela cachoeira dd 
Paulo Atfonso, que marcava o limite da ses
nza1·ia de 30 le!Juas do desembarqador Burqos. 
'Uíesse a l\iàssacarà, junLo ils cabeceiras ào" i·io 
'Fasa-Barris e dahi partindo, contornando 
Pombal e Tucano, terminasse nas nasccnças do 
i·io Real. 

Eis ahi os limites de Sergipe, assegurados 
pelo direito dii, colonisaç:.1o, pelo uti posside
tis, e que sito confirmados pelo testemunho 
historico. 

Elles não foram derrocados, quanào Ser
gipe, em 1696, passou de capitania a comar
ca, pelas allegações dos dizimeiros em 1722. 

Entretanto, hoje, se diz que elles são tra
i;-ados por uma, linha que, partindo do Xingó 
e passando por sobre a serra Negra, a serra 
cio Capitão, n, serra João Grande, termina na 
nascença elo rio Real, desfalcando-se assim do 
territorio sergipano uma, extensão de muitos 
kilometros. 

Por que desloc3ram-se os limites~ 
Por que feriu-se o direito de posse secular, 

garantido pela colonisação, pam tirar-se de 
sua,jurisdicção uma zona territorial tão gran
rle, colonisada a custa, de seus recursos ~ 

Não obstante os limites que estão geral
mente reconhecidos por uma linha, do Xingó 
ao rio Real, acham-se hoje transforidos para 
o Oriente, por uma linha, <J.Ue parte das ca
beceiras do rio Real,. passa entre Sim~o Dias 
e Coite e vem terminar-se no Poço da Concei
ção, no Vasa-Barris, ficando para a jurisdic
ção da Bahia, não só a villn, do Coite, como 
toda a população de uma zona, do terreno de 
talvez 30 kilometros, de onde o erario publico 
tira grandes·'proveitos, em vista da uberdade 
do terreno e pela enorme creação de gado nas 
fazendas de S. F1·ancisco, Espirito Santo, .llfü
lungú, Lagôa Secca e Gravatà. 

E isto tudo a Bahia fez sem a sancção da lei, 
e sem achar auxilio na verdade historica. 

Com esta nova usurpação ela Bahia, Ser
gipe perde uma extensão territorial de muitos 
kilometros. Não preciso gastar tempo para 
mostrar ao leitor a falta da verdade destes 
novos limites. 

Si jà demonstrámos que os que são traça
dos pela linha imaginaria do Xingó ao rio 
Real não são veridictos, e vão contra o di
reito de posse adquirido por Sergipe, desde o 

seculo 17°, por '·sua colonisação, menos ver
dadeiros serão estes que a Bahia quer impor 
usm:pa~do de Sergipe grande parte de se~ 
terri tor10. 

Só. temo~ a lastima~· que a deputação de 
Sergipe nao . ten\1a feito desta que~tão uma 
causa determmatLva ?e reaes e patr10ticos es
forços, afim de que SeJa garantida e respeitada 
a ~ossa i_ntegridnde territorifü, cumprindo 
assim um .i~1portan~e dever da representação, 
que o esp1rito pub!Jco delegou-lhe. 

Sendo uma questão de interesse palpitante, 
deveria merecer mais attenção da representa
çfio .da província, a levar n convicçii.o n.o espí
rito do governo, em vista dos prejuízos, das 
lesões economicas o restricções do corpo elei
toral e do poder político, que são as conse
quencias de t::tntas illeg-alidades, de tanto 
absurdo por parte da Bahia, que vai sendo 
sanccionado pelo tempo,sem o menor protesto, 
nem da representação, nem dos presidentes 
de Sergipe. 

Sómente em sessão de 14 de agosto de 1882, 
um dos deputados de Sergipe, o Dr. José Luiz 
Coelho e Campos, pugnou por esta questão. 

O seu trabalho resente-se da, grande falta, 
ainda que nem de longe duvidamos das boas 
intenções do seu autor, de não ter explanado 
completamente o assumpto e não ter sido 
orgão no parlamento de todo o passado histo
rico do direito ele posse de Sergipe sobre seu 
territorio. 

Appellamos para o patriotismo da represen
tação dé Sergipe, afim de que uma questão 
de interesse tão util seja resolvida. 

Estamos certos de que,quando este paiz for 
dirigido por um governo patriota e livre ; 
quando a rebellião que parte agora do espi
rita popular, contra o odioso privilegio que 
se encarna em uma dynastia, for uma reali
dade; quanrlo a regeneração do caracter brazi
leiro effectuar-se, pelas forças nacionaes, 
pela, eliminação da monarchia, que foi um 
incidente na historia brazileira,contra a von
tade popular, essencialmente democratica e 
opposta aos llabitos aristocraticos,que não são 
inherentes ao elemento ethnico do Brazil ; 
quando, em summa, mudar-se a fórma · dg 
governo que tem gerido os negocios publicos, 
pela victoria :.da Republica, teremos então 
uma, época da justiça e do direito. 

E si as informações, ainda, que incompletas, 
que presto neste estudo, contribuírem para a 
victoria da verdade, para -a. conquista do di
reito de posse que Sergipe alcançou sobre esse 
territorio, sera para o autor destas linhas um 
justo motivo de um nobre orgulho. 

Si os limites traçados pelo illustre geogra
pho Candido Mendes de Almeida são mais 
naturaes, permanentes, menos. sujeitos. a 
litigios, pois são traçados pelos leitos dos rios 
-ltapicurú, Itapicurú-mirim e ·Salitre, ou 
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pelo Itapicurü,Jacuricy e Pontalt-teem o de~ 
feito de não representar o direito de posse 
adq.ui:rido, porque até estas paragens não 
chegou a colonisação de Sergipe, em tempos 
ooloniaes. 

Os que apresentamos sã.o a expressão d 
vercbde. a 

São elles os verdadeiros limites occidentaes 
de Sergipe. 

Elles não são warcauos com um caJ-acter 
tão abstractoi como pela linha do Xingó ao 
rio Real. 

E alem da verdaile historica que i•eprtc<en
, ... mm .. ~xp,rirp,!'!m ta,mbem uma divisão bastante 

accentuad.a., pelas duas cordilheiras. 

O Sr. Alcindo Guanabara -
Sr. Presidente · pedi a palavra para fazer 
um requerimento a caSi\. 

Leio no I>iario Official de hoje que o minis
terio dos ne,,.ocios da :igi·icultura resolveu 
afinal respon'à.er a uma pergunta formulada 
aqui pelo men digno collega e amigo, o Sr. 
deputado Serzedello em requerimento appro
vauo pela cama.ra relativamente a uma 
estrada de ferro circular no districto fede
ral. 

Perguntava o nobre deputo.do pelo Pará 
em que lei se fundava o goTeruo para. füzer 
esta. concessão. 

A resposta do ~crverno devia ser natu· 
ralmente a indicaçao precisa. dos artigos de 
lei que lhe davam competencia p::m1 fazei-a.. 

E1!ectivamente aqui está. a resposta; e é 
tão ei:traordinaria e curiosa que, julga con
veniente que a camara reflicta sobre elia e 
pese demoradamente o seu valor. 

Respondeu o Sr. ministro da agricultura 
em trez ite11s cada qual mais original, mais 
revelador do pouco escru~ulo do governo 
no tocante â. execução das leis. 

No primeiro item elle allega que a Inten
dencia. Municipal tinha. competencía psra fazer 
esta concessõo, á vista do decreto de 6 de 
fevereiro de 1890, que, diz o Sr. Ministro 
(lê); 

.:Sômente deu à. municipalidade competen
cia para prover sobre o que concerne a. linhas 
de carris urbauos.» 
.E e:!:plica. adea.nte que a expressão-Carris 

Urba.nos- nã.o é eqtúvalente a. -estrada.~ de 
fer;ro ! 
~te decreto n . 199 de 6 de fevereiro de 

1890, transferia para o poder municipal uma 
competencíaque assistia.ao Ministerio da. Agri
cultura durante a monarchia. Era uma 
prova de respeito dado a autonomia munic1 pal 
pelo governo republicano, que a proclamava, 
proclamando o rei;imen federativo. Qual era 
ess.1. competencia 1{ A de prover sobre a viação 
urbana, sobre carris urtíà.nos. 

E', pois, seria essa ~u~tile~ interpretativa,_ 
essa technologi!\ administrativa de que fülla 
o Sr João Barba.lho, pretendendo que na ex
pressão carris urba11os. não se compreheudem 
as estradas de ferro 1 Não é claro que, quando 
se falia em carris, o que se designa é , apenas, 
o vehiculo, pouco importando o motor, que seja 
o vapor, a electricidade ou simples muares ~ 

o SR.. FRANCISCO GLlCERIO- Agora. mesmo 
o Sr. Le Roy BeauliP.n sustenton isso mesmo 
em um brilhante artigo. 

o SR.. ALCINDO GUANABARA. Pois, não ob
stante isso, o Sr. Ministro da Agricultura 
s ustenfa officialmen te essa distincção especiosa 
que abona as suas babilidades interpretati
vas, mas otfende â razãoê :tó 'notr l"senso. . 

A segunda razã, que o governo allega, é 
ainda. melho!:". Diz elle (te) : 

cE n:c tecllnologb administrativa, ~e ac
cordo com a legislaçllo f!i(Jentc (port:ma de 9 
de maio de 1873 e deereto n. 5837 de 26 de 
dezembro de 1874, etc .) esta expressão -
carris urbanos-não é equivalente a est;·adas 
nA ferrn . Quanto a estas, uma vez qne não hr. 
lei conferindo á municipalidade a faculdade 
de eoncedel-as. e não tendo ·sido ainda votada 
a lei da osganisa.çã.o do Districto Federal, não 
podem dei::rn.r tle prevalecer as disposições e 
faculdades anteriores, relativas a este objecto, 
e, portan!o, J irutispula'!ICl ltO caso 'DCrtente (1 

competencia. do G~erno Federal.> 

Foi este o topico que determiDou a ruinh.'t 
intervenção iromediata neste assumpto. Por 
ellese vê que o Sr. João Barbalho entende que, 
uma.vez firmada a sua premissa, estatuidoque 
uma linha urbana e uma estrada de ferro. a 
competencia do Governo Federal para conce· 
del- a é iml..isputavel, a vista da legislação 
vigentti. Ora, eu contesto formalmente se
melhante a.sser{ii.o, porquanto a legislação 
sobre viação publica nã.o é a a.llegada p~lo 5!· 
ministro. s. Ex. affim1a que a leg1slaçao 
para o caso e à. portaria de 9 de maio de 1873 
e o decreto n. 5837 de 26 de dezembro de 
1884. Eu desejo saber si o Sr. ministro já 
tem competencb par::i. revc..gar leis, quem lh'a 
deu e desde quando a. tem. O governo pro
visorio lepslou sobre este assuropto pelo de
creto n . 024 de 26 de junho de 1890 sobre 
viação publica. Este decreto foi feito atten· 
dendo a um plano g:er-al de viação e att~u· 
deudo aind:.L i modificaçi1o que er:.\ tr-a21da. 
pa.m o governo do pni:r., em coosequencia da. 
proclamação do regímen federal. 

Por este decreto estabeleceu-se nitida.meo· 
te a esphera da ac~.fto do governo federal e 
dos governos dos estados; determinou-se bem 
os casos em que o governo federal e os go· 
vernos dos estados podem conceder estradas, 
e portanto determinou-se por exclusão que 
quando uma estrada de ferro não estivesse na 
alçada do governo federal nero na dos go-
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vernos dos estados, estava e.trectivamente na • suppõe-se_ que é quem della precisa para 
alçadr~ do governo munici~al. . _ l algum esclarecimento. 

~st~ decreto r;v.ogou to a a legrslaçao an- : 0 SR. ALCINDO GUANABARA-Eu quasi que 
t~r10~, por conse;:iumte durante 0 go_verno pro_-, posso dizer que quem fez a requisição requer 
~sorro er!l a lei que estava em vigor:· . Esta commigo que vá a informação à commissão 
amda hoJe, em . q~e _pese ao Sr. mm1st_ro, i de le"'islação e justiça 
porque a Constiturçao no art. 83 determma 1 º · 
que as leis que não fossem revogadas por ella, .o SR. PR.~SIDENT~-0 nobr~ deputado não 
e nãn fossem contrarias á indole do regímen , f01 um dos s1gnatar1os do proJecto ~ 
:ficariam em vigor até se~em revogadas pelo~ o SR. ALCINDO GUANABARA- Sim, senhor. 
Congresso Fecleral. (Apoiados.) 1• O SR. PRESIDENTE - O pedido do nobre 

U:IIA vo. z-.E' cl·a· ro. . . . ·.de·p· u.tado .se.rá. t .. ºm .. ado em. consideraç. ão . 
Ora, esse decreto não foi revogado ; o Con- _ _ _ 

' gresso-ainda nã? fogi~lou 'SO~re o·assu1~1pto; ' ó sr:Oiiveira Pinto-Sr. pr~si
po~ consequencr~ está em v:gor ; (apoiado~) dente, pedi a palavra unicamente para fazer 
e e uma audacm ~o S_:-. Jo_ao Barbalho, ~1r uma rectificação, obrigação a que não podia 
d;clarar que a_ leg1slaçao vigente sobre via- fugir, deante do verdadeiro absurdo que me é 
çao f~t>rea, nao é o decreto n. 524, mas a attribuido pela publicação no JJiario Officiai 
portaria de 1873. rla sessão do dia l deste mez. 

Esse decreto estatue que o Governo Fede- . 
ral é competente para conceder estradas de Como podetes.temu~haraCamara,01l~u.stre 
ferro, que liguem a capital de um estado á deputado por Minas. Geraes, ~ S~: Feh~1an~ 
capital Federal, que se destinem a ligar a Penna, occu11ou ª. t_r1buna na :sessao d_o dia 1 , 
paizes limitrophes ou que tenham fim estra- com~ fim de sohc1tar d~ mesa. ex:phcações a 
tegico. respeito de uma declaraçao mo.tivada de voto 

Não está evidentemente em nenhum destes apre~entada por S. E1:, e que fora, en!retanto, 
tres itens a estrada de ferro a que JDd refiro. publi~da sem o~ motivos nella consignados, 

Por coosequencia essa concessão é con- em vista. do regimento, estran~and_o S. Ex. 
t " r·a ·l. constituiça-0 e contraria ás leis o pro~ed1mento que a mesa havia tido nessa 
ra_~ ' . . _ · questao. . 
NM vale ma1s a terceira razao allegada. Sr. presidente, devo exphcar o factor esta-

Pretendc o governo que jã. foi concedida belecendo a verdade. Eu, desta cadeira, que 
outra estrada nas mesmas condições. · v. Ex. tão dignamente occupa, ftz sentir que 

o SR.. FR.ANcrsco GLYCER.10-E' inexacto. era. certo que o illustre deputado por Minas 
o ministro :illude à estrada de ferro da Geraes se entendera ·commigo, pedindo, e in

Tijuca e quer acobertar-se com 0 governo stando até, que fosse publicada a declaração 
provisorio. de voto, que S. Ex. mandara ã. mesa, com o:s 

motivos que S. Ex. nella. apresentava. _ 
.t\fos o governo Jlrovisorio não concedeu Fiz sentir ao illustre deputado, que nao 

estrada alguma : modificou apenas o traçado era possível i1 mesa, em vista do que dispu
de uma estrada já concedida. nha 0 regimento, acceitar uma declaração de 

o SR. ALCINDO GUANABARA-A declara- voto motivada. 
ção do nobre ex-ministro da Agricultura Continuando S. Ex-, a insistir no seu pro
destroe melhor do que eu poderia fazer, an- posito, mandei os ptipeis à secretaria, indi
nulla de todo, a terceira razão elo governo. cando ao Sr. official que se entendesse com 

d d b" V. Ex., que é o presidente eft'ectivo da Ça:-
Que fica ~ A illegali a e patente, o ar i- ma1':1, e que poderia assum. ir a responsab1lr-

trio manifesto. dade de qualquer procedimento a esse re-
Ora, Sr. presidente, assignei com outros 

honrados collegas um projecto 1le lei d~ela
rando nullo esse acto ; e ao ler hoje no Dia.rio 
Official a defeza do governo, que ainda mais 
claramente veio corroborar a sua inconsti
tucionali :iade, pensei que essa <lefeza devia 
ser presente á il!ustrada. commissão que tem 
de emittir parecer sobre aquelle nosso pro
jecto. 

Requeiro, pois, a V. Ex. que essa infor
ma1:.ão do governo seja remettida à commissão 
de constituição, legislação e justiça. 

o SR. PRESIDENTE - A informação é en
viada a . quem fez a requisição, porque 

speito. . 
v. Ex-., dando fiel cumprimento ao regi

mento mandou publicar a declaração do 
voto mas sem os motivos; portanto V. Ex. 
cumpriu pura e simplesmente o seu dever .. 

o Sr. deputado Feli.ciano Penna, porém, foi 
a mesa reclamar, e eu disse a S. Ex. que me 
fundara no art. 166 do regimento, que pro
hibe expressamente, que se motive uma de
claração de voto;entretan~o na publicação d9s 
debates vê-se um verdadeiro absurdo,que nao 
se póde justificar de fórrnaalguma. . 

Citei o art. 166 ~o regulamento.ª p~di ao 
Sr. 1 o Secretario que procedesse a leitura, 
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-visto que eu encontra;vu nisso difficuldades, 
por me achar collocado contra a luz, e, apc.zar 
de certa idade, não que1·er usar de oculos, por
que me e mais agradavel parecer moço. 

Pedi ao Sr. 1° Secretario q ne lesse o~ rt lôG_; 
entl'Ctanto, no Diai·io Official cita-se o art.16:::> 
que nnda til1ha com o caso. 

Desejo, portanto, que se rectidque de modo 
qt1e um absurdo deste desappareça, e que no 
])iaria Official de amanhã se faça a rectitica
t'<tO no sem tido das observações que acabo de 
apresentar . 

O Sr~ Bell~:r.m.i:n,o de 1'-J:eµ~ 
don.ça.-Pedi a palavra. para apresenta· 
um projecto a consiclernção dn. Cumat':'.I, o 
qnal encerra um:i. reparaç:.ão que o paiz deve 
a dous dos seus ma.is distínctos funccíom\rios, 
que foram colhidos em um posto de honr:i, 
onde a lealdade os conduzia na defeza. da le
galidade, a cuio lD,do so achavam em 15 de 
novembro de 1889. 

Não é possível que com um traço de pen
na se annullem as manifestações mais viris 
de patriotismo que jámais se tem dado no 
paiz. 

Não preciso enumerar um a um os servi
ços impor tantíssimos que prestaram o mare
chal de campo Rufino Enéas Gustavo Galvão 
e o c\1efecle esqnadr(l, José da Costa Azevedo. 

dn, patria sem que a, ordem perigue, aquelles 
que teem continuado u, prest ar-lhe serviços 
sem dulla afastar-rn, porque incontestavel
mente o Sr. gener:tl Gustavo Galvao tem con· 
tinuad~ n prestar servic,os imiiortantissi"Qlos, 
como membro do supremo conselho milifar e o 
sr. almirante Costa, Azevedo ainda hoje mos
ka o seu patr•ioti:>mo, tomando parte em uma 
discussão ünportantissima,r111 n.l a que se refere 
à nossél. questito de limites com a. B.epublicr. 
Argenti?ª• digo, nenhum dest.cs cida4ãos pó
dc inspirar a menor dcscoohn.nça a Repu
blica. 

O Sr. almirante Costa. Azevedo ach:w a-se 
·:tfo:statlô d.~'p:tht<:1o:> im pcrh\es e Úü fodos \'<;' 

actos em que se manifestava a affirmação 
pelas idéa.s mouarchicas, 011 se faziam reve
roocia8 para com o chefo Lia monarchia. 

Haví<L cerca do 20 annos que s. Ex. não 
í::t aos paços e aos cortejos. 

Chamado para collaborar no governo do 
seu paiz, eUe, que tinha sh!o companheiro de 
Saldanha Marinho nnqnella lucta eleitoral 
ingente do Amazonas, não qniz recttsar sua. 
collaboração, seus esfor ços em bem da patria, 
e foi nesse elevado posto dB sacri flcios que 
S. Ex. foi encontra.do pcb. rcvolucão de !5 
de novembro, uo posto do ministro, oode 
soube affirmar sua le:ildade de sol<lndo e o seu 
dever de cidv.dão. ( Apoiados.) 

Comprebando a Camara. que, rican<lo por 
terra. a monarchia e levanta.ado-se 0 novo Quanto ao Sr. general Rnllno Gal'i"üo,eram 
re~imen, pudessem os ultimas ministros do. outras as circnmstnncit' s em (]tle se achn.va, 
monarchin. causar receio pelo l<1do da per- er~rn1 especialissimas. 
turbnçiLO da ordem e da tranquillidade -pu- Soiirendo gmvemonto em sun snude, por 
blic:t, e sà uma razão desta natureza porli:i mais de uma. vez deixou o ministe1'io de que 
determinar 0 acto do governo provisorio, que füúa parte e foi sômente dous dias antes <la 
os mnmlou reformar, por isso que nenhuma r evolução que re:-.ssumiu pela ultima vez a. 
lei salisisteute autorisa.va de !Orma alguma pasta. da guerra. 
seme!Ltante neto. Tive occasião de ouvir S. Ex:. logo depois 

O que h:wia. entã.o de pé na legislac;.ão dei- de 15 de novembro, porque, apewr de estar 
xada pela monarchia, que D,lluia, só em dous afastaclo do Rio de Janeiro, entendi que cro. 
casos admittia. a reformu. de qualquer official, meu de>er naquelle momento transport..1r.inci 
mas nenhum desses casos podia ter trpplicação para a Capital Fe~et~l,atim de por<~ disposiç!t0 
a.os distinctos cidadãos reformados. ao governo tirov1sor10 meus serviços, assim 

A reforma só podia t er togar por incapa- como t inha posto, em telegrnmma, â:s ordens 
cidade pbysica ou mol".ll, e estou certo que dn. revolu1;:io os officfaes e pt·a~s que dirigh 
nenhum dos membros desta casa póde. irrogar em commissão . 
.a injuria de snppor que qualquer daquelles Achei-me logo depois de 15 de novembro 
cidadãos est<l.ria. em taes circumstancins. com s. Ex:. e perguutei-lhe porque foi reas-

::;i na.via alguma necessidade para assim sumir a pasta da guerrfl, qnando o exercito 
proceder , era no sentido ele evitar (l, per- estavu, agitado e a revoit1'. quast na. rua.. 
turbação da ordem publica; mas hoje, que ces- Disse-me S. Ex.: - eti niio sabia., ignorava 
soüacausa, deve cessar o effeito; tanto mais completamente que houvesse sublevação ou 
que <JS outros cidadãos,que DD, mesma occasião l'esoluçtLo decidida de Cai:e l·::t; e quando sou
foro.m afastados do paiz por motivo identico. besse, com mais fo r·te raziio reassumiria a 
já se acham hoje de volta ao seio da patria, pasta, porque assim me ordeMvam o dever e 
e investidos tle todos os direitos de cidadãos e a lealdade. 
de todas as funeções compativeis com o novo Quem tem um pt'oceder tão nobre, que 
regímen. · honra em absoluto a oaem o põe em pratica, 

Si os homens do governo deea.llido, que f o- ·não póde ficar sob a. impressão dcsa.gro.davel 
ram banidos do paiz., podem achar-se no seio de uma roforma violenta, quando cessa-
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ram os motivos que a podiam justificar. O SR. BELLAR!\IlNO DE MENDONÇA-Não me 
(Apoiados.) referi ao Sr. Barão do Ladario nem ao Sr. 

UM SR. DEPUTADO-Já aclheriram á nova Visconde <le Maracajú; refiro-me aos conceito3 
ordem de cousas ? eleva.dos do Correio do Povo. 

A respeito do dia 15 de novembro, diz o 
O SR.BELLARllUNO DE MENDONÇA- Ainda Correio do Povo: si a Republica foi imme

não me constou que se exigisse de cidadão · dia tamente acceita e com tantas festas, o foi 
algum esta declaração, para que elle exer- por estar na consciencia da nação. 
cesse na Republica Brazileira os seus direitos. 0 Sa. LOPES TRovÃo- Perfeitamente bem. 
(Trocam-se muitos apai·tes.) Tem-se dito isto á saciedade. 

Posso affirmar a e~ta. c~1sa que a Republica 
não terá sustentaculo m:lis tarte do que o O Sa.. BELLAR:IIINO DE MENDONÇA - Atrás 
destas duas columnas do patriotismo brazi- das bayonetas do exercito esta.va a nação 
leiro -Costa Azevedo e Rutiuo Gnlvão. bra.zileira. (-'lpoi<Ulos.) 
. -'\.Republica J?ãq rece_ia mesp:i() ter enJ.seu . O.SR. LOPES. TROVÃo--ProtestD.mos contra. 
seio monarchistas, como a monarc}lia niio re- os falsos adhesistas; aquelles que vieram 
ceava os republicanos. ptlra as nossas fileiras para nos tra.llir. Os 

o SR. LOPES TR.ov.lo-Precisamos re- outros são grandes patriotas. 
primir a impertinencia por parte desses se- O SR. BELLAR.mNo DE MENDONÇA-Si fosss 
nhores saudosos do antigo regimen. necessario rememorar os serviços destes dous 

O S B R'r 0 DE ME DO''Ç' y Ex distinctos cidadãos, citaria alguns que por R. ELLA "IN • - •N ,{,,~- • ,_ • • 1 d tr 
esta ill urliclo em relaç:ão aos dou~ benemeri- sua importancia não se mve am aos e ou · os; 

saem i'Ora da normalidade commum. 
tos cidadãos a que me tenho ret'eriuo. Com relação ao general Galvão, os seus 

O SR. LOPES TRovÃo-Perdão,não refiro-me serviç'.OS silo numerosos e importantissimos. 
a individualidades. Citarei apenas uma idéa que elle apresenton 

o SR. SERZEDELLO CoRREA dá um aparte. por occasião das opemções da guerra. do Pa
ragua.y, que, si fosse observa.da com a lati-

0 SR. BELLARllHNO DE M'ENDONÇA-0 meu tude que devia ter, teria posto termo a esta. 
collega e amigo não tem razão p:tra os lucta cruenta. e borroro:;a dous ou tres annos 
apartes que está. dando. _ ante:;: da epoca. em que ella terminou. 

Si a Republica foi tão facilmente esta.be- s. Ex., tendo ido proceder a um reco
lecida. no paiz, não é is30 devido tão sómente nllecimento sobre Tagy, disse em seu ra
â. bravura e denodo daquelles que patriotica. latorio que , occupado então (agosto ele 
e ousadamente marcharam dos seus quarteis· J86i) esse ponto, ficaria 0 sitio ele Hnmaytá 
para o c:impo da lucta, mas tambem é em fechado por terra e pelo rio, pois o Chaco era 
grande parte aos que se achavam com a lega- considerado invadiavel e esta.:belechto um go
lidade e preferiram à resistencia,á lucta 1ra- verno provisorio para.guayo na villa. do Pilar 
trecida, a confrtüernisnçã.o geral da classe (nove leguas acima ele Humaytá) faltariam ao 
milit<ir e de todti a nação. (Muitos apoiados.) dieta.dor do Parag-uay os recursos para pro-

0 SR. LOPES Tn.ovÃo-E' por isto que pro- seguir nas operações. 
testamos. ura, si esta idéa. fosse attendida com a la-
-. UM: SR. DEPUTA.Do~Adherimos como bons tit.ude necessaria e si em .11..ssuropção, em vez 

do Pilar, si mandassem desembarcar forças em 
patriotas. numero sutilciente, teríamos o termo de 

O SR. PRE:>IDENTE-Ordem, Srs. deputados. .Suerra abreviado de tres annos. (lnterro
Convido os Srs. deputados a occupar seus áções.) 
lagares para que o orador possa continuar Estou-me referindo a acontecimentos anteº seu discurso. (CJntinitam os apartes.) '· riores á occupação de:finitivn. de Assumpçãi~; 

Peço ao Sr. -0.eputado interromper 0 seu este facto passou-se em 1867; essa. occupaçao 
discurso a.U que 05 Srs. deputados attendam teve logar em 1869; e a guerra terminou em 

d· 1 J l8i0. (Nova interrupçiio .) 
ao pe v o e a. mesa.. Mas, como fo, dizendo, si esta. idéa, ·que 

o ~R. BELLARllllNO DE MENDONÇA-Ainda mostra. o erra.ode ta.lento militar do Sr .• Vis
hoj;; tive a fortuna de ler em um Jornal que conde de Maracr.jú, tivesse sido acceita, te
não póde ser suspeito, o Correio do Povo, con- riamos a guerra terminada tres annos antes. 
ceitos 03 maL; elev<tdos que respondem cabal- ~. Ex. foi quartel-mestre . ge?eral e chefe 
mente aos apartes. J.a commissão de engenharia Junto ao l• e 

O SR. SERZEDELLO - Ninguem faz melhor 2º corpo ·e ao commando em chefe durante 
concúto dos Srs. Barão do Ladario e Visconde muitos annos ; tomou parte nos trabalhos 
de Maracfl,jú do que eu. v. Ex. não traga a mais importantes e os d·Fri~u ·com ta:nta pro
questão para este terreno. · ficiencia, que o nosso primeiro -general, como 
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era. considerado o ünado Duque de Caxias 1 beuevoleucia dos meus coHegas,resumirei, úi
chamo1l-O para junto de si, para aproveitar zendo q_ue este pro.iect? e~cer~a um acto da 
sua, excepcional actividade. :-:elo e br.av~ra, repttr11çao e de ver:fadetra Justiça .• 
quando as"O]Jerai;:.ões se to1•navam m:us d1fil- o St::.. A1u;;i:rnEs L0130 - .Tá lá. està o Sr. 
ceis: n9s gloriasas jornadas de dezembro de Barão do Rio Apa, que nós sabemos o que ê. 
i sGs. 13 • M • E' t· Depois, foi ~inda o Visconde de hfaracajú O Sn. .. EL~A_R~hNO DE E~o~çA-' am-
1\hamado para o logar de chefe do estado- bem mutto d1stmcto. 
maior, quando o commando em chefe passou O SR. ARLSTIDE:> Louo -E' muito di:::.tincto, 
pa1·a as mãos do general Guilherme Xttvier lll<tS não e :i.bsolutamente republicano nem 
üe Souza., concorrendo poderosa.mente P<\r:l pntriot<L. 
repor nosso exercito no pe necessrtrio pm•:1 o u~r S1t. DRPVTADO _ Qual foi n acto ue 
proseguimento tl<\S OpetüCi3eS, quando pela deslealú<l<fo QllC ell~ pmtiCOU ? (Trocam -te 
])rimeira vez tin1ia Lle aJastar-~c 1lu, m:lrgern 

01111
•
0

, (tpartes.) 
do rio Parag:miy. 

Depois (la guerl';\ do Paraguay, como antes O Sn. P1m:smEXTE - Quem tem a palavm 
dell.'1, import:i.nti~s.[mcs ~1·vi'}Q'b \'Y~tl:>I\ 0 i <> ~r. BethwllliM óe 'llfoaL\onç,t. 
Viscondo de Jlfar:-icajli . Foi ello o clrnl'o ,1,i. o S1t. BELLAR~u;.;o me ME)l'DON"ÇA- Confio 
commissão de limites com o P:H'n;:pu1r e ~om ab~olnt:uuente n:t justiçn d:i. camu,ra Fc
a Bolívia; foi ndministr~vior de tt•cs provin- dcl'.'li. e c~tou certo que elt:i to01a ri na consi
cias e em todas ellas deixou mu nome lnu- t!era,.i~' <Jn•~ mereco o projecto que tenho :i. 
reado e muito respeítado. Tev<l, pelo meno.; lionr:i. de apresental'. 
daquelles que nilo tinham pn.ixüe:,: voliticas, Tenho cum1>rido o meu 1lever de milit ar e 
da. imp1'ensa. neutra. como na sua ultima ;\1.l- sol>r~tll\h> de 1Jmzi!eiro; a camara cumprira 
ministração do P:i.rà, elogios tão sincero~ e 0 seu. 
tão :.i.levantados, qu.e por si só :1~st;c1·íam pru'U Tenho concluido. (1lfuito bem, muito bem. 
aureolar seu glorioso nome. (Apoiados.) 0 orador i compri;ncntm.lo.) 

O SR. SERZEDEJ,LO - Nuo lm duvida ne-
nhuma.. Pela. sua i11telligencia e honestidade Vem i~ mes<• e !l lido o seguinte 
é um dos officiaes mais distinctos do nosso 
exercito. PltOJECTo 

o SR. BELLARmNo DE MENDONÇA - Tive 
a. fortuna de iniciar a. minha vi~a militar sob 
as ordens de tão dístincto chefe. Ti;te n for
tuna de aprender com eHe a dar os primeiros 
passos na vida militar. e ni'io co!1hecí ninda 
chefe de mai-s tíno, de resolução mais promµt:l, 
de maiol' bravura e de maior C<tpacidade- pro
fissional, predicados que sempl'P. rer.lçm1 com 
admiravel modestia. Além dos seus serviços 
militllres, e1le aínda os tem muito impot•tan
tes na engenharia do seu paiz. 

Pois é um cidrtdão desta ordem que lia de 
ficar pa.ra. sempre condemnado com o estya-ma 
indelevel de uma reforma violentü ! ~ 

Certa.mente não em um acto de justiça, si 
nós não -procurassemos ir ao encontro deste 
illustre cidadão, e dar-lhe de novo entradil no 
exercito, de que era e ainda é 0rnarnento,. 
e ao qual µrestou tão relovant issimos ser
viços. (Jl1Jitos apoiados.) 

O cheCe Costa Azevedo teve am sua carre ira, 
actos tão 1Jri1hantes de bravura e de com
maooo, que nã.o preciso, ·sem. duvida, reforir
me a. elles, porque são do dominio publico. 

O Sa. S:ERiEDELLo - Mais brilhante foi a 
sna attitude no dia 15. 

o SR. BEtLAR.'lilNO DE MENDONÇA - Jã me 
rei'eri a elle, e para . não fatigar }l<>r m'a.is 
tempo a paciencia da Camara e niio abusar da 

Manda reverter aos respe<:tívos quadros 
ordinaríos, nos posto3 correspondentes o ma
rechal de c~.mpo H.udno Enéas Gustavo Gal
vão e o chefe de esquadra José da Gosta Aze
vedo. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1°. Revertu.m aos re.>pectivo:; quadros 

ordin11rios, nos posto~ correspondentes> o ma
rechal de campo Rufino Enéas Gusta vo Gal
vão (visconde de Maracajú) e o chefe de es· 
quadra .José da Costa Azevedo ( barão de La.
daria) reforniados por tlecreto tio governo 
provisorio. 

Artigo 2•. ,Seja-lhes contado para todos os 
eITeitos o tempo decorrido desde a data da 
ret'orm.i :tté a da t'e'Versão . 

Art. 3°. Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sa!rt das sessões, 4 ue agosto de 1891.
Bet!ai·mirio iYiendonça . 

Julgado objecto de delher:i.(;ãn, e enviado 
à commissão de marinha e guerra. 

Em seguida., procede-se à chamada, á qual 
respondem os Srs. Matt:i. Machado, Nina 
Rfüeiro, Retumba, N()gueira Paranaguã,. 
Uchóa. Rodr!tues, lndio do Brazil, lnnocencio 
Serzedello, uantão, Pedro Chermont, M:atta 
Bacellar, Costa .Rodrigues, Redrigues Fer-
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nandes, Henrique de Carvalho, Anfrisio 
Fialho, Nelson, Pires Ferreira, Martinho Ro
drigues, Barboza L~ma, Bezerril, João Lopes, 
Freierico Borges, José Bevilaqua, Gonçalo 
de Lagos, Nascimento, Pedro Velho, Epitaeio, 
Couto Carta..w, Sá Andrade, Tolentin0 de 
Carvalho, Gonçalves Ferreira, José Marfan
no, Juvencio Aguiar, André Cavalcanti, 
.R.aymundo Bandeira, Annibal L<'alcão, Perei
ra de Lyra, João de Siqueira, Espírito Santo, 
Bellarmiuo CHneiro, Pontes de Miranda, 
Oiticica., Gabino Bezouro, lvo do Prado, Oli
veira V'\lladão, ~-elisbello Freir'\ Augusto de 
Freitas, Paul::i. Argollo, Tosta, Zama, Arthur 
Rios, Garcia Pires, Severino Vieira, Siintos 
Pereir:t, Mn.rcolino Moura.. Custorlio de Mello, 

· !llilton, Francisco Sotlré, Dionysio Cerqneh'li, 
Leovigildo Filgneiras, Ca.r ;loso de Meflo, Me
drado, Prisco Pttraiso, Moniz Freire, ."'.tltn.yde 
.Junior, Fonseca e Silva, 1\lberto Br<>nrlüo, 
Oliveira Pinto, Virgilio Pessoa. Franç:a Car
valho, B;1ptista dti Mott::i., Fróes dn. Cruz, 
Alcindo Guanabara, Erico Coelho, Siimpaio 
Ferraz, Lopes Trovão, Jacques Ourique, Aris
tirles Lobo, Mayrink, Furquim '\Verneck, 
Jesuino de Albuquerque, Thomaz Delfino, 
Figueiredo, Antonio Olyntho, Badarô, Pa
cifico Mascarenhas, Leonel Filho, Chagas 
Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre Stock ler, 
Francisco Veiga; Costa Sen na, A 1 varo Botei ho, 
Americo Ltrz, Outra Nica.cio, Correia. Rabello, 
Manoel Fulgencio, Astolpho Pio, .Aristides 
Maia, Carlos Chagas, Francisco Amaral, 
Costa Machado, Domingos Porto, João ue 
Avellar, Ferreira Rabello, Bueno de Paiva, 
João Luiz, Bernardino de Campos, Francisco 
Glicerio, Cesario Motta, Moraes Barros, Do
mingos de Moraes,Adolpho Gordo, Carvalhal, 
Angelo Pinheiro, Mursa, Rodrigues Alves, 
Alfredo Ellis, Leopoldo de Bulhões, Guima
rães Natal, Azeredo, Caetn.no de Albuquerque, 
Bellarmino de Mendonça, Marciano de Maga
lhães, Fernando Simas, Lauro Muller, Carlos 
Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho, Pereira 
da Costa, Antão de Faria, Borges de Me
deiros, Alcides Lima, A breu, Cassiano do 
Nascimento, Demetrio Ribeiro, Menna Barreto 
e Seabra. 

Abre-se a sessão. 
Faltam com causa participada os Srs. Pa

letta, Eduardo Gonçalves, Justiniano de Serpa, 
Miguel Casko, Amorim Garcia., Pedro Ame
rico, Rosa e Silva, João Vieira, Theophilo dos 
Santos, Paula Guimarães, Urbano Marcondes, 
Manhãas Barreto, Vi:::'iato de Medeiros, João 
Pinheiro, Gabriel de Magalhães, Lamounier, 
Gonçalves Chaves, Feliciano Penna, Viotti, 
Goncalves Ramos, Ferreira · Pires, Paulino 
Carlos, Costa. Junior, Carlos Garcia, Moreira 
da Silva, Almeida. Nogueira, Ernesto de Oli
veira, Thomaz Flores, Homero Baptista e 
Rocha Osorio ; e sem . causa participada os 

C:unar:i. V. II 

Srs. Belfort Vieira, Casimiro Junior, José 
Avelino, Almino Affooso, Meira de Vas
concellos, Leandro Maciel, Amphil_opbio, 
Joaquim Breves. Luiz Murat, Ferreira 
Brandão, Domingos Rocha, Monteiro da 
Silva, Martinho Prado Junior, Lopes Chaves, 
Rubião Junior, Fleury Cnrado, Julio de Cas
tilhos e Fernando Abott. 

E' lida, e sem debate approvada a acta da 
sessão anterior. 

O SR. 2° SECRETARIO (ser'l:Jindo ele 1°) pro
cede à leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offl.dos: 
Do Sr. 1° Secreta.rio <lo Senado, datado de 

hont(1m, transmittindo o projecto do Senado 
n. 10, do corrente anno, que altera tLlgumas 
disposi<;ües do decreto n. 521 de 26 junho 
deste anno.-A' commis~o de constituição, 
legislação e ,justiça. 

Do Ministerio dos Negocios do Interior. de 
31 de j ulho proximo findo, tr;insmittindo a 
indicação que a.o governo foi dirigida pelo 
Congresso Constituinte do Rio Grande do 
Norte, no sentido de tornar-se effectiva a 
disposição elo art. 5° da Constituição Federal. 
-A' commissão de orçamento. 

Rcqiierimciltos 

De Maria Josephina de Assumpção Pn.les
tina, pedindo pensilo. - A' commissão de 
fazenda. 

De Alfredo Esteves e outro, pedindo isenção 
de direitos aduaneiros para a introducção de 
carros e material que houverem de importar, 
destin<1.dos á exploração do privilegio que 
obtiveram da intendencia municipal. - A' 
mesm<~ commissão. 

De Abel Diederichs, pedindo isenção de 
direitos aduaneiros, por 20 annos, para o 
arroz bruto que importar, o qual é destinado 
a ser beneficiado nas fabricas que o petício
nario pretende fundar. - A' mesma com
missão. 

De Francisca Senhorinha da Motta Diniz e 
suas filhas, pedindo U?'Ja subvençã9 annnal 
para a escola domestica, D. Mar1anna da 
Fonseca. - A' commissão de orçamento e 
instrucção publica. . . . 

D. Josephina Amalla da Silva Ces1mbra, 
viuva do tenente honorario Concordo da Silva -
Cesimbra, pedindo elevação da pensão que 
recebe, - na proporção do meio so!do a que 
teem direito as viuvas dos tenentes e.tre
ctivos do exercito.- A' commíssão <ie fa
zenda . 

Do O'eneral de brigada Eduardo José de 
Morae~, protestando contra o requerimento 

iO 
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do Dr. Peclro Souto Muyor e outro. pedindo 
1wevilegio pa1·a. a navegação a v:ipor cfe Santo 
Antonio, no Madeir:J, tL foz do Beui. - A' 
m~sma comm~ssão -

De Carlos Frederico Castello Bl'anco e 
outro;;, pedindo riiver;;o;; .favoi•es par:1 a com
panhi<t _anonrma que preten(lem fundar p<ira 
os serviços da. lavoura nos estados tlo Rio de 
Juneiro, S. Paulo, .!\Iin{lS e Espit•ito S~nto.
A's comroissües de fazendo. a de obras pu
blicas e colonisação. 

E' lida e nppromrla a seguinte 

N. 5 C-1801 

Rerlacç11o do projecto n. ri B de 1801, sub.~ti
tufroo ào àe n. :'.í, 11indo rlo S e1wlo 

Ia~mpntibilidndes entre os cal'gos fl:lcleraes 
e oi:l estacluaes 

O Cong1•esso :\'acion:tl decreta; 
Art . 1. º os empregos publicas federaes 

s1o, desde a investidura respectiva, incom
pativeis com qualquer funcção pulJlica no 
governo ou administração dos esta.dos, po. 
ãeado a elles reunir-se sómente commissões 
temporarias de ordem puramente protl5sional, 
scientifica ou techntca, respeitada em todo o 
caso a prohibição constí t11cionn l c~'\S accumu
lações remuneradas. 

§ 1. º Perderá o emprego qne occupl\l' uo 
governo ou administração r~Jeral, seja clle 
de ordem política, adminístr;)tiva on judi
ciaria, o cidadão que ncceitar empreao, 
funcção ou mandato le:!'islativo no a-overno 
ou administração dos estados: c:i.bendo aos 
que actualmente a.ccumularem taes empregos, 
fun cção ou mandato le.g-islativo a dirdo úe 
opção. ~ 

§ 2. 0 O cidadão qne tiver exei:cido o cargo 
de governador, pre::ideuta ou ci1efe .to Poder 
Executivo em qllalquer estado, antes de sei.3 
mezes após o tei:·rno dessas funcç·ües, não po
dera ser nomeado ministro tle Estndo ou 
membro <lo Sllpremo Tribunal Federal. 

Art. 2. º 01.1trosim, os cid<tdãos investidos 
em funcções do govet'Do on admillistração 
fcideral não potler:io ser nomeados pnm cargos 
judicia.rios da União e vice-versa. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposiçOes em 
<:ODtrt\l'io. 

Sala das commissões, 3 de -.>go;;to de 1891-
-Felisbello Freire. - Baptista da ltfotta.
Juvencio de _-ig11,iar. 

OSr.Bern.~1rdinodeCampos 
-Sr. presirlente, todos quanto teem presta.do 
séria àttençãci a-0 importante assumpto da 
viação ferrea do Brazil, sentem a necessidade 

de, o mais depressa que fol' possivel, dar 
execDçii.o :t0 preceito do art. 1:3 d::i, Consti
tuição que mando. que o di1'eito da União e dos 
estados, quanto á concessão de linhas ferre:l.:', 
sej~i regulado por um<\ lei federal. 

Entt•eta.nto, Sr. p1·esiden te , reconhecendo 
a necessidade de quanto antes regular este 
assumpto, e sentindo que essa necessifü\de se 
torna mai~ instante em relação ao esto.do que 
tenho <1 honra de representar, visto como 
e;;tá elle neste momento sendo victinm. de in
vasões do g-overno federal, om relação à con
cessão de linhas ferreas; toda1ia eu e meus 
companheiros, a maioria da r epresentação tk 
S. Panlo, niio tr:,zemo,:; nes te momento á cotl· 
slderaçiio da Camara nm projccto rcgulnndo 
;t ,C'Ompeteuci;t d:~ 1,'.nii'io C dos IJ.,t:Jdo.-;, sohre 
este assumpto, visto como este olojecto do· 
pen(~c r\e e~tudos ncmndas e profundos .ii~ 
real1sfcdos e que for.1111 recln.mndos do. com
missão enc~m·egadn. do organizar o plo.no 
geral de Yiaçilo pnblic:i ; e estando nITecta a 
materlti. à commissii.o de obras pnblicas 1.1:1. Ga· 
mnra, enten,1emos dever nguardar, razoavel
mente, que est<i dig-ua commissiío, que conta 
em seu seio as m~lis legitimas competencbs 
no assumpto, nos apresente o seu tmbo.l!w, 

Emhor;1, Sr. pre~1den te,nlio possam.o~ trazer 
um projecto regll lando em todos os pontos 
este assumpto, eu, com meus coUegas de re· 
-presentação e outros illustre,; representantes. 
com assento nesta casa, apresentamos )dêas 
qni; se destinam, pol" nssim dizer, a desob
~tl'uir o caminho que devem seguir os poderes 
p11blicos, em desempenho d:ls attribuiQões que 
tem fl seu cargo, ares-peito da materia. 

Nós vemos, Sr. presidente que o governo 
federal, depois de promulga.da a Constituição, 
não sómente, pehis concessões feitas,ha in va
dido o a esphera. dà competencia dos estàdo.;, 
como ainda ha iufringido e violado aberta
mellle " Constituição vigente, visto como a. 
Constituição não lhe permitte, não lhe con
fere attribuições p::i.r-a, füzer concessões de 
linhas ferreas, po;:-q-ne ess..'l attri buição · 1Jel'· 
tence ao Poder Legis lativo peh• Constituição. 

l-'<lrece. Sr. presidente, que o governo 
fedem! tir:t a sua competench do decreto 
de 26 de junho de 1890, 

!\Ias devo dizer à. V. EY. e a Gamam que 
o decreto de 2ô de .iu.nho não ó a Constituição 
di1 Republica e á Constitníç5.o e que o go
verno devia pedir as regeas r egula.doras da.s 
suas funcções. 

o decreto de 26 (le ,iunho apenas estabeleoo 
a. competencia da União e dos esta.dos no as
sumpto,, não trata de tlefeI'ir os attribuições 
dos poderes federaes. 

A Constituicào de 24 de fevereiro, como 
devia, regulou as funcções e nttribuições do:> 
poderes federaes, e o decreto de 26 de junho, 
quando deu competencia a União e a.os es-
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tados neste assumpto, refere-se, quando trata 
do governo federal, :io governo da. dictadura, 
que enfeixava em si todos os poderes sociaes, 
excepto um, porque a dictaduru. exercia o 
Poder Executivo, o Poder Legislativo e sô 
niio exercia o Poder Judidiario, porque en
tendeu que a este respeito devia, continuar a 
org,misação vigente. 

Portanto, Sr. presidente, não se póde de
duzir da lettr1t do decreto de 26 de ,junho, que 
é attribuição elo Poder Executivo Constitu
cional, a que confere ao governo o decreto 
de 26 de junho, que refere-se sómente ao po
der dictatorial. 

Os poderes federacs teem o seu regulador 
na Constituição Federal. Esta Constituição 
tr·.:1~1)\\ ·.:1. no~mt\ <J~ W.!~ i!•l.t"J. ea<la um ({oe{{e-:; 
o crcou-lhe attribuições. 

Ora, 'Pergunto eu: em que disposição da 
Constituição Federal encontm o Poder Exe
tivo actual attribuições que lhe confiram po
deres para fazer concessões em materia ele 
viação ferrea ~ 

todos os seus esforços, sobre tudo na decre
tação de medidas, que praticamente conduzam 
a regular definitivamente a acção dos poderes 
publicos;de modo que a esphem, dentro da 
qual cada um póde exercer as suas funcções, 
seja completamente delimitada afim de que 
não possam mais se dar as continuas invasões 
do governo federal, quer em relação ao poder 
legislativo federal, quer em relação á compe
tencia dos estados. 

O meu projecto e o seguinte (lê): 

Vem á mesa, e lido e julgado objecto 
de cleliberaçã.o e enviado ú commissão de con
stituição, legislação e justiça o seguinte 

~lW.TECTO 

N. 87-1891 

Annulla as concessões de estradas de ferro fei
tas pelo governo depois da promulgaçcio da 
Constituição Não ha uma só disposição no capitulo que 

se ref~re ao Poder Executivo da qual se possa 
deduzir, de qualquer modo, que a Constitui- Considerando que o decreto n. 524 de 
tuição pretendesse outorg·ar ao Poder Exe- 26 de junho de 1890 estabelece regr:;,s sobre a 
cutivo esta attribuição. Entretanto, encon- competencia do governo federal e os dos es
tramos no art. 13 da Constituição a attri- tados para a concessão de estradas de ferro; 
b~ição conferida ª? Poder Legislativo dele- Considerando que o governo federal, .a quem 
g1slar a este respeito referia-se este decreto, era o da. dieta.dura, 

E' verdade que 0 art. 13 tem em mira, que as~umira todos os poder~s;. _ 
principalmente, que 0 Poder Legislativo Fe- Con~1derand~ que a C?nshtu.1~0- de 24 de 
deral regule competencia entre a União e os fevereiro d~ ~891 estatum a _d1v1sao dos po-
estados; mas o certo é qne 0 mesmo artirro 1 deres ~ detimu as suas fu:ocçoes; . 
da Cons!tituição implicitamente contem em ºsi. C_o~s1Jerando que, em v1rtud~ de suas dis
o pensamento de que os assumptos relativos 1 po::.1çoes, art~. 13, 34 e 48, nao compete ~o 
à viação sejam deferidos ao Poder Le"'is- Poder Executivo resolver sobre a concess~o 
lativo. " de estradas de ferro, pertencendo esta attr1-

Tal vez o governo pretenda invocar a le- buição ao Poder Legislativo da União e dos 
gislação secundaria, a legislação já existente estados.; 
antes de promulg-ada a constituição; mas, Cons1dera.ndo que todas as concessõe~ d~ ~o
quando queira reyferir-se ao decreto de 26 de. yerno, depois de p~omulgada a C_on~t~mçao, 
junho, ainda assim a sua pretenção não en- u~portam o exerc1c10 de 1:ma t~ttr1~mçao, que 
contra fundamento, visto corno 0 rlecreto de n~o compete ao Poder Exec.ntiv~, rncorrendo 
26 <le junho estatue que as estradas,cuja de- nmd~ algumas dellas na v1o~açao da compe
cretação compete ao governo federal, ficam tenc1a. dos estados, segundo o citado decreto de 
dependentes elo plano geral de viação que 0 26 de.Junho de 1~9~; 
mesmo decreto manda expressamente obser- O Congress9 Namon:\l decreta: -
var. Art. 1. 0 Sao nullas todas as concessoes de 

Pergunto eu: 0 governo observou por ven- estradas de ferro feitas pelo go'verno depois 
tura o plano gera.l da viação publica nas de promulgada a Constituição de '24 de feve
concessão de estrada de ferro que tem feito 1 reiro de 1891. 
Creio que podemos todos affirrnar quê não ; Art. 2.0 Revogam-se as disposiçqes em 
até mesmo porque os trabalhos delinitivos da contrario. 
commissão encarregada destes estudos ainda Gamara, dos Deputados, 3 de agosto de 
não foram apresentados. 1891.- Bemai"dino de Campos.- Francisco 

Feitas estas considerações para justificar Glicerió.-Adolpho Gordo.-Rodrigues Alves. 
em geral as conclusões contidas no projecto - Domingos de J1ioraes.- Carvalhal.- Tho
de lei que passo a otrerecer á consideração da· ma:; IJelfi.no.- Jvlomes Bai·ros.- Alfredo 
Camara, concluirei fazendo um appello aos· Ellis.- Oesario da J.!lotta.- Astolpho Pio.
representantes da nação para que empenhem Sampaio Fei·ra_z. 
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. Ven:_ á. mesa,. é lid~, jnlgad~ objecto de de-
1 bel'a.;ao e env1ado a comm1ssao de marioha 
e guerra o seguinte 

PRO.JECTO 

1891-N. 88 

Re~nla. o accesso aos postos dos officiaes 
<los dürerentes corpos e armas do exercito. 

O Congresso Nacional decret;t: 
A~t: l ·º O accesso aos postos de officiaes 

dn.s d1trercntes o.rmn-s e corpos do exercito 
será. gradua l e saccessi'l"o desde alferes no 20 
tenente até marecba.1. --· . 

Art . 2. º Os postos da hicrnrchi:t militar 
são: 

Alferes ou 2'> tenente : 
Tenente ou 1° tenente; 
Capitão; 
Major; 
Tenente-coronel ; 
Coronel; 
General de brigada ; 
General de divisão ; 
Marechal. 

Art. 5. 0 O preenchimento das v~s de te
nente ou l" tenente e o do posto de capitão, 
ni\S armas combatentes, sera feito por or
dem de antiguidade, seudo condição ímpre
sciudivel para o accesso o curso de ar!4a. 

Paragrapho unico. Emquiu1to existirem 
nus armas de infantaria e cava.llaria. alferes 
ou tenentes sem o respectivo curso, o pre
enchimento de dous ter<;<is dm; vagas, que se 
clerem n~Lquelles postos continuara a ser feito 
po1· aotiguid.1de e o terço restante por estu
dos, far.eodo.:-_;e, porém, mi r-cl.Zilo da metade 
por um e outro principio pura o posto !mme
clfato úquélle em que o numero de officiaes 
com o cul'SO igualar ou exceder ao numero dos 
c,jue o nã.o tenlrnm. 

A°rt. 6.ô" A:;°va.gas de. Capitão do estado
ma.ior de artilhari;J.. serão preenchldas por 
Lroosferenci:l dos ca}'itães das fileit'M perten
centes ú dito. arma; dous ter<;os por antigui
dade e am terço por aptidão provada. 

§ 1. 0 Sempre que ne:;ta arma hvuver slmul
tnneamente vaga de um mesmo posto de of· 
ficial superior na fileira e no respecth-o 
quadro de estado-maior, recahindo promoção 
em official que já pertença a este quad1•0 não 
poderá sua. "Pr.omoção ser feita para a fileira. 

§ 2.0 Não poderão nesta <U"llla. ser trnnsfe
Art. 3.0 As vagas do posto de alferes de ridos officiaes da füeir:i. para o quadro de 

infaniaria ou cavallaria, ou de 2º tenente de esta.do-maior e deste para. aquella, excepeão 
arli_lh~a serão preenchidus por ordem de do disposto na prllileira parte deste al'tigo. 
ànt1gutdade, metade por a lferes t\lumnos, si Art . 7. • Serü:c transferidos para as armas 
os houver em numero sufficiente, e a. outra. de infüntaria e cavallaria. os l °' e 20• teneot.is 
metade ou o resta~te por promoções das pra· de artilha.ria que, não possuindo o curso desta 
ças de pret que tiver em: arma, estiverem ou ficarem inhibidos de tol·o, 

a) Mais de 18 annas de idade . e daquellas para esta arma, por ordem de 
b) Bom comportamento civil ê militar i ?-Dti"uidade e como p~·incipio compensa.dor, 
e) Dous aanos, pelo menos, ue ~erviço e!'- igual numero, respecbv~r;iente, de teoeote> 

fectivo _no exercito ; e alferes legalmente J:_1ab1hta.dos. 
ct) Seis mezes de >argenteação . de compn- Art. 8.0 As va:;as de tenentes do cor !>? de 

nhia, esquadrão ou bateria . estado-maior de 1 ~ classe serão preenctudas 
e) O curso de arma. ' por tr-ansferencia em ordem de antiguidade 
§ l . 0 O requisito sobre letra- r.:, - só en- dos teoen tes ou 108 tenentes clo.s tres armas 

t rnrá e_m vigor seis annos depois da data da que estiverem lega lme~te habilitados. 
promulgação da presente lei. J\r~- 9.0 O preenclnmento _das vagas de 

§ 2.• Emquanto não se tiver es,,.otl1do 0 cn.p1tao no mesmo corpo se fa.ra por or<lem de 
prazo do paragrapho precedente, ,fs; vagas antiguidade, dous terços por promoçã.o dos 
que, em virtude deste artigo. couberem ás tene?tes do c?rpo e um terço por · t ra.nsfe
praças de pret, Rerão preenchirlAs, metade si ren~1 '.L dos capitães das tres armas, legalmente 
os houver em numero sufficien te, pelos que ha.l.nlttlldcs. 
tiverem o curso de arma, e :i. outra. metade Art. 10 • .As -vagas de capitães no corpo de 
ou o restante pelos que, aos demais requisi- engenhf!iros serão preenchidas por ordem de 

-.ws reunirem tambein um e::tame pra.tice de antiguidade, metnae por pl'omoção dos te· 
a.rma., sendo preferidos entre estas os infe- neutes do esta.do-maior de l• classe eu. ootra. 
riores. metade por transferencia dos capitães das 

Art. 4.0 O posto de alferes alumt10 serã. tres armas, legalmente habilitados . 
preeo.cbido por promoção media.o te os requi- Art. 11. Não havendo tenentes ou Jo' 
si~_s exigidos no regulamento das escolas tenentes para a tronsferencio. de que trata.. o 
Illlhto.re::, cahendo-llies, para todos os ef- :i.rt. 6º o preenchimento das vagas serà. feito 
feitos, os mesmos direitos, regalias e isenções por promoção dos ~ tenentes oa alfer~ 
que aos d~mais offici.a.es do 1° posto, aos quaes ~ais antigos, que estiveram legalmente hab1· 
dcam equiparados. - htados. 
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Paragrapbo unico. Na falta de capitães, 
para o preenchimento das vagas a que se 
referem os arts. 8° e 9° in firie, ser-;to 
preenchidas em ordem de antiguidade, por 
promoção dos tenentes do estado maior e das 
tres armas, legalmente habilitados. 

Art. 12. A promoção aos postos de m.,jor, 
coronel inclusive, serà feita em todos os 
corpos e armas, metade das vagas por anti
guidade e metade por merecimento ; e as dos 
officiaes-generaes, sempre por escolha. do go
verno e independentemente de intersticio. 

Paragrapbo unico. Nns promoções por me
recimento o governo fica obrigado a escolher 
dentre os indicados por uma. commissão de 
promoções, devendo a indic.~ção ser p1;1blicada 
tlesde logo em ordem do dia do exercito. 

Art. 13. Nas armas de infantaria e caval
I::ufa os capitães que não possuirem o respe
ctivo curso só poderão ser promovidos ao 
posto de major, depois <]Ue tiverem appro
va<;<"io em exame pru.ticc da arma, prestado de 
accordo com re~ulamentos, que o governo 
opportunamente ... expeclirá. 

Art. 14. O intersticio para o accesso em 
todos os corpos e armas do exercito, de um 
para. outro posto, desde alferes ou 2° tenente 
até coronel inclusive, serà de dous annos. 

Paragrapho unico. Quando em qualquer 
arma ou corpo não houver official com inter
sticio completo, a prorao~~o reca.hirá sobre os 
one jã. tenbam mais da metade, por ordem de 
antiguidade. 

Art. 15. os officiaes transferidos em vir
tude da presente lei, nenhum prejuizo soi'
frer-J:o em suas antiguidades. 

Art. 16. Constitue merecimento para as 
promoções: 

Disciplina e zelo; 
Valor e subordinação; 
Intelli~encia e illustração comprovadas; 
Curso ae arma e instrucção militar ; 
Bons serviços prestados na paz e na guerra; 
Bons costumes e boa reputação civil e mi-

litar. 
.1rt. 17. A antiguidade para. a promoção 

dos officiaes arregimentados sera contada 
sómente pelo tempo de serviço eft'ectivo da 
fileira e ae cargos, que em virtude das leis 
e regulamentos militares, por eUes devam 
ser desempenhados ; e a dos officiaes dos 
corpos especia.es pelo exercício eft'ectivo de 
qualquer· commissão ou cargo no :M.inisterio 
da Guerra. 

uos corpos militares de policia e de bombeirJS, 
que forem desempenhados com permissão do 
Poder Executivo. 

Art. 18. O capitão, major, ou tenente
coronel que for o mais antigo do seu J?OSto no 
corpo ou arma a que pertencer, sera desde 
logo graduado no posto immediato, ficando 
vedadas as graduações para os demais postos. 

Art. l 9. O preenchimento das vagas para 
as quaes concorrer o principio de antiguidade 
com o de estudos ou de merecimento, será 
feito de modo a não ser já.mais prejudicado 
qualqt?-er dos rel'erid?S principias, para o que 
se t~ra semP,rf\ em vista o que regeu a pro
moçao anterior. 

Art- 20. Os officiaes e praÇ1s promovidas 
contarão antig-uidade do dia immediato 
uquelle em que se houv~r dado o. vaga: e o 
preenchimento desta. será feito dentro de 30 
âias, no maximo, a contar daqnelle em que o 
governo tiver tido a respectivo. communi
caçü.o. 

Art. 21 . Todas as vezes que uma. praça de 
pret l'or promovida a ofilcial, o governo farà 
publicar immediata.mente a sm• certidão de · 
assentamentos em ordem do dia do exercito. 

Art. 22. Actos <le bravura, assim conside
ra.dos pelo comma.ndo em chete do exercito 
em operações activas de guerra, dão direito 
a promoção, que será feita pelo mesmo com~ 
mando em chefe independentemente dos prin-
cipios-acima. estabelecidos. · 

Art:' 2.3. As vagas, que se derem nos cor
pos em campanha, serão preenchidas pelos 
officiaes e praças, que nella se acharem, se
g~ndo os princípios estabelecidos na presente 
lei. 

Ari. 24. o Poder Executivo organisaràre
gulameuto para execução da presente lei. 

Art . 25. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 1891.-F. 
Schimidt. -L. Muller.- Carlos Campos. 
-Athayde Junior. 

E' lido e vae a imprimir o seguinte: 

PROJECTO 

N. 140.-1891 

· Paragrapho unico. Contar-se-ha igualmente 
para os mesmos e:ffeitos. 

1. 0 O tempo de licença concedida para tra
tamento, em virtude da inspecção de saude . 

2. 0 o tempo decorrido no desempenho de 
mandato ou carÔ'o de eleição popular, que por 
lei não for vedaà'o ao official, ae missão diplo
matica ou reservada no exterior e de cargos 

A commissão de orçamento a que foi pre
sente o projecto da commissão de ti.nanças do 
Senado n. 41 entende, que não procedem as 
razões apresentadas e que deve ser regeitada 
a emenda respectiva.- Serzedello Corrêa.
Moraes Barros-vencido, porque collocada a 
questão entre o projecto da Camara e a 
emenda do Senado, prefiro esta.- Rodrigues 
Alves.-Alberto Brandão.- Demetrio Ribei
ro.- Figueiredo. 
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. S1~. ZA?.IA (pela ordem) - Requeiro a 
"V. Ex. riue commlte á Cam:u>a sobre si con
ve_m nn. dispens~ J.a impre•são deste.pat'Ccer, 
CUJO nssumpto e de totlos conhecido, afim de 
ser cliscutido e votado desde jâ. 

o SR. P&.EsrnEKTE- A dispensa do requeri
mento está. na.s attribuiçües da Ca.mara con
cedel-o; mas não -póde conceder a. discossãr> 
immcdinta., porque o regimento determinn. 
que ma.teria nenhuma seja discuticl.n. sem ser 
dadti para ordem do dia . 

Por~nuto, dispensadn. a 1mpressão, a mesa 
podera dar o parecer paro ordem do dia de 
amanhã. 

E' consultada a C::una.ra sobre si dispenS:.\ t\ 
impr<:1ssão do· -projecte , afim de eutL-;\r im 
ordem do dia de amanhã, e e coocedidn. n. 
dispensa. 

·são successivamente julgados objectos de 
deliberação: o pro,jecto do Sr. Felisbello Frei
re, sobre limites do estado de :-;era:ipe, o qual 
é enviado á eommissão de constit~içã.o. le,,.is
lação e justiça, e o projeeto do Sr. Bellar1nino 
de Mendonça., sobre a reversão de dous gene
raes reformndos aos seus vostos, o qual <i en
viado a comrnissão de ma.rio ha e a-uerra. 

o SR. ANGELO P:U-i'JIEIRO (pela~ orclem) re
quer sejam-lhe concedidos 10 minutos nfim 
de dar urna explicaçfio pessoal. 

O SR. THol\Ll.Z DELFlNO (pela ordem) requer 
10 minutos de urgencia, pa.ra fnndn.ment:"tr 
dous projectos. 

E' sucessivamente consultada a Camnrn. 
sobre si concede a.s urgencias r equeridas, e 
i·espoode affirmaLivamen le . 

E' de novo successlvamente consnlt.i.da a 
Camara sobre si considera. a. mn.teria. para que 
são ped~das_ as urgeneias de tal natureza que 
devam mterromper e ordem do di:1, e succes
sivamen te responde affirmativameute. 

O Sr. Angel o Pinheiro -
Acabo de ler, Sr. presidente, nos jornaes cbe
~os de S . Paulo ultimamente, a. resenha. 
aos <fucursos pronunciados nn. sessão da ca
marn dos deputados d:i.quelle Estado, quan1o 
s.e discut~u a~li_ O: moç.ão que o ~ongresso pau
lista devia d!I'lg1r ao heoemer1to Presidente 
da Republ ica pediudo a annullação da con
cessão da estrada de ferro que, -pa.rtindo de 
uma. das estações da B~o-antina, fosse a. 
Santos. 

}~,os ertrados dO!'; di~cnrsos prommciarlos li 
que um honrado depu tad.o. paulish ceusurara 
acromente o silencio que alguns representan
tes 'da,quelle Estado, com assento nesta assem
blea, guardavam em torno de tal concessão 
que, ferindo os seus interesses e mesmo os 
da União, significava um ataque á. autonomia 
de s. Paulo. 

Ef!ectivamente, eomprehendo, Sr. presi
dente, que a maior parte da censu.ra. do hon-

r:ir~o deputo.do paulista. ea.be-me, pois a oppo
s1ç'.<.lo. da.quelle Estado nesto. casa. j:.í. se pro. 
nunc1ou subre esse acto em requerimento de 
inf?rmaçã:o apresentado' pelo meu hoomclo 
coliega-o Dr. Cesario Motta. 

Referindo-se o. mim a censura, cumpre-me 
assignal~1· a clamorosa. Injustiça do illustre 
congre5s15ta . 
. A casa deve recordar-se que não ha muitos 

d1n.s eorL·eu tambem com imist~neia o boato 
de que estn.v:\ feita uma concessão de estrada 
de ferro de Amraquar1\ daquelle Estado a 
vonto determinado do de l\fatto Grosso . 

Ess.1. concess:1o estava evidentemente fóra 
da competeocfa. do Governo Federal nos ter· 
mos n?tici:ido~ : em J:i exclusiv:~ co~petcucia 
d?s fa~os rntcressmlo;; e :llln.mente p1'eju
c1al aos mteresses do de S. Pan!o. 
Trai.e~ de verilicar o que liaYin. lle positivo 

TI.ª not1c1a csp:tlltad:i e t ive n satísfaçfio tle i11-
101·mar a ca&i desta tribuna e o tlz tamham ao 
req.nerimen. o, sobre o assumpto feito pelo Sr. 
A!lredo Elhs, que tal conccss:.io uão tinha sído 
feita . 

Como vê o honrado cong-rossistu. pm1listn 
ant~s ue S. Ex. p1·ouuuciar-sa 1m tritm n:i , .i:\ 
eu tmha. t ratado dos inte1·es5es do Estado d ~ 
S. Paulo em nssumpto semellrn.nte. 

A .e~e tempo eu soube, por um boato qu~ 
co~-r1a a bOCC<\. pequena., que estava feitti o l'C· 
alisada a couce:>siio da Bra.gaotina a Santos e 
pude v~rific.:r tambem que tal contr-.icto uh.o 
se ass1gnarw.. que o bonmdo ministro ela 
agri~u ltura não estarn resohido a assigno.1-o 
por Ju lgal-o um ataque a autonomia do Estnilo 
de S. Paulo, alem de fürir os seus e os pro
prios interesses da União. 

Podia. invoeiw o testemunho do meu hon
r:ulo amigo o Dr. Souza :Mursa que fa.llancl.o
rnc ua. WDcessilo du. Jlrag:intina ti s~ntos lhe 
d. ' 1ssera esfar ]Jrofumlamen t ~ can venci<lo que 
tal concessão não se realisaria.. 

Pois bem, neste momento tenho a satisfü
çã.o de declarará Camara que o illustre Sr. 
ministro d1i agricultura não cogitou na assi
gn::i.tura do contracto (apartes), não assi.,.narã 
o contracto i•elafü·o á concess;;\o da estra"da de 
fert•o, que partindo de uma. das estações da 
Bragantina vi.\ a Santos. 

O Sn.. FR.Axc1sco GLICERio-Jà estu. publi-
cado o decreto. · 

O SR. ANGELO PINHEmo- Garant o a V. Ex. 
que o_ honra.do ministro da agricultura, e com 
autorisação,_ qu~ S. Ex . não assignarà. o con
tracto relat ivo a concessão em debate. (Apar
tes.) 

·º SR. FRANCISCO GLICERio- Mas j4 estã. pu
blicado o decreto ! · (Trocam-se muitos apar
tes.) 

O Sn.. A..'l"GELO PlNHEIRo- Perdoe- me o no
bre deputado, a concessão constitue acto per· 
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feito e acabado depois de assignado o respec
tivo contracto (apoiados); antes disso houve o 
decreto que a inicia, mas falta o contracto 
que a completa. (Apoiados. Apa1·tes.) 

Pois bem, garanto a vv. Exs. que o con
tracto, segundo o ultimo termo da concessão, 
pão será assignado. (Muito bem ! liI uito bem ! 
Apartes.) 

sr. presidente, tenho grande satisfação em 
fazer esta declaração da tribuna porque, 
nlém de evidenciar o procedimento correcto e 
;li!!'DO do honrado cidadão que está â frente 
dos nen-ocios da ag-ricultura, dou resposta ca
bal ao ºnobre rlepu'taclo, autor ela censur~, sa
tisfazendo ao mesmo tempo o pedido <le m!b~
mações do meu illustre coHef;u. o Se. Cesarto 
:Muttn. 

o SR. FRANc1sco GLrcEmo-Por que razão 
o sr. ministro ela agricultura reconsiderou o 
seu acto 1 

VozEs-Essa nü.o é a questão (:lvartes. Con
(11sao.) 

o Sn.. ANGELo P1xm:mo-1'ão posso res
ponder absolutamente ao nobre deputado, 
talvez por não comprehemlel-o. _ 

Acabo de dizer a. V. Ex. que a. concessao é 
acto perfeito e acabado deroi~ de ~ssig?ado o 
contracto respectivo;o_!'a, :;111ao est'.L ass1gna~o 
o contracto <la concessao que se d1s-::ute, nao 
houve acto perfeito e acaba~o, e, por con~e
guinte, não se trata. de recons1deraçao.(Apoia
dos. 11partes.) 

Do exposto, Sr. p~esidente, :yê-se que o hon
rado ministro da agricultura nao concl ue a con.
cessão iniciada, e, por esse facto, S. Ex. da 
prova do seu respeito á autonomia do Estado 
de s. Paulo e aos seus interesses. 

o Sa. FRANCISCO GLICERIO-E a estrada do 
Amparo a. Taubaté? 

o SR. ANGELO PINHEIRO-Já pronunciei
me sobre ella àa tribuna e espero que o nobre 
deputado institua largo debat~ sobre es!e 
importante assumpto e mostrar~1 que S. Ex. 
pisa te~reno falso na accusaçao do governo 
sobre esse f>Oll to. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO-E qnanto a 
concessão de S. João a Santos? 

V. Ex. sabe perfeitamente que não era da 
competencia da União. 

o SR. ANGELO PINHEIRO-Pela lei em vi
gor que é o decreto de 26 de junho de 1890, a 
con~essão de s. João a. Santos é da compe
tencia da União, como já demonstrei da tri
buna. 

O SR. MoRAES BARROS - O que admira é 
que um deputado paulista venha defender 
isto. (Apartes.) 

o SR. ALFREDO ELLIS -Não é paulista. 
(l'rotestos, Trocam-se muitos apartes.) 

o SR. LOPES TROVÃO-Todos aqui somos 
brazileiros. 

o SR. ANGELO PINHEIRO-Não sou paulista! 
Pois saibam os nobres deputados que no cum
primento dos deveres de representante do Es
tado de S. Paulo, não preciso dos exemplus 
de patriotismo e civismo de SS. Exs. 

E por m:üs patriotas que SS. Exs. se jul
guem e mais ardorosos no cumprimento dos 
seus de•eres, desafio, como representante de 
S. Paulo, que tenham mais dedicação á. causa 
daquelle Estado e sejam mais patriotas que 
o humilde orador. (Apoiados. Jlfitito bem.) 

E peço-lhes licença para não os accompa
nlrnr nesse terr.-eno, onde SS. Exs.d.ão provas 
ele ... patriotismo. 

Sr. presidente, o proprio congresso es
tadual de S. Paulo não reclamou contra a 
conces~ão ele S. João a Santos, julg-ando-a 
implicitamente da competencia do Governo 
Federal. 

O Sa. FRAxc1sco GLICERio-Mas V. Ex. 
está se manirestundo contra a autonomia do 
estMo ! 

o SR. ANGELO PINHEIRO-Como? Porque 
disse ser a concessão ela S. João a Santos da 
competencia da União~ Disse e o affirmo com 
a lei em vigor. Si ha attentado conti•a a au
tonomia do Estado, a culpa é da lei. 

Si se realisasse a concessão annunciada 
para Santos, de uma das estações da Bragan
tina, então sim, eram sacrificados os direitos 
da competeneia de S. Paulo, definidos na lei 
em vigor. Ella, porém, não se realisa, con
forme acabei de declarar à Camara. 

O SR. ZAMA - Quem garantiu a V. Ex. 
que ellti não se realisará.? 

fürA vozi- O ministro. 
o SR. ZAMA- O ministro não tem autori

dade no regimen actual para garantir isto. 
A l\IESMA voz - Individualmente tem. 
o SR. ZAMA - o ministro não referenda, 

subscreve. Quem tem autoridade é o Presi
dente da Republica. 

o SR. ANGELO PINHEIRO - A pergunta do 
nobre deputado não tem razão de ser, desde 
que disse estar autorisado a fazer a decla
ração alludida.! e b~m s~ compre~e1!_de que 
essa a.utorisaçao nao terra valor si nao par
tisse de quem tem competencia para resolver 
sobre a questão. 

Sr. presidente, sinto-me satisfeito ainda. em 
fazer esta declaração, porque vae, nella a 
µrova incontrastavel, ir~e~usavel do. patri~
tismo elos sentimentos c1vicos que ammam o 
honràdo e illustre Sr. ministro da agricnl
tura. (Muito bem. O orador e felicitado e abra
çado por mititqs Srs. deputados.) 
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O Sr. Thoniaz Del:fino-Ha dias bastante tempo, e cr~io que ha mais de um 
que me inscrevi para fallar na hora do ex- mez. Entretanto até agora oão chegaram ~o 
:pediente, não J.JOde11do ter a palavm até hoje conhecimento tla Camaru taes informações. 
Jlela. :i.bundancia de oradores. · Or~-, isto tam tanto mais importanci..'l, 

Hoje, q_ue abuso da bondade da Camara (não quando toJos sabem que, desta tribuna, o 
apoiados), que accedeu ao meu pedido de ur- nobre deput:1do -pslo Rio Grande do Sul, o 
gencia, peço licença. para começar, tratando Sr. Antão de Faria, avançou que o preço 
de um assumpto que julgo de importa.ncia e parn. as obras contracbdas para o chamado 
interesse. saneamento desta. cidade, era muito supe-

A commissão nomeada para organisar u rior uo das obrns ardina.riamente contractadas 
municipalidade do Districto Federal, apre~en- peb municipalidade desia cida<le. 
tau ha alguns dias o seu projecto, que foi im · Parece-me que se tr<ita de um assumpto 
mediatamente mandado imprimir no Diario importante, essa celebr e contracto de &'1.nea
Official. · rnento, e cu acredit o dever npresentar mais 

Si bem que a lettra do autog-eapho, fosse um requerimento a este respelto, a ssigna.do 
perfeitamente intelligivel e clara, o projecto tambem pelo meu illustre collega o Sr. Dr. 
estii 'imp1·esso com eJ>ros n11me-rosos, e n5.o Fm·qu)m ·werne~k.. · · 
só em omi:;sões, como inver;ões, de rnoclo o requel'imentc é o seguinte (lê) : 
que em muitos pontos é j nstmnente o 0011- « B.cqneiro que a mesn. da C;;mara dos srs. 
traria do que existe no autographo o que foi Deputa.dos re~uisite , de quem ele direito,cópia 
publicado. uo p·n•ecel' 1lo intendente de obms do con~e-

Como nlo se trat-i. de um discur~o em qne lho da intendencia municipal da Capital Fede
llm toµico esclarece outJ'(l, em que :i liomoge- rui, sobre 0 coiltracto dcnomlnndo - Sanea
neidade do assumpto explica qualqner des- monto.- Thoma; Delfino,- Furquim. Wei·
Tio que possa exislil' em alguma das suas ncck.» 
partes, mas sim de um prqjecto de lei qne Referfado-me, Sr. presidente, á mà im
de.-e ser claro e preciso em todos os seu:; ter- pressão que teve 0 pl'ojecto de organisação 
mos, de modo quCJ, quo.lquer erro não cmua- municipal cl~sta ca.pita.l, devo dtzer que os 
race a critica feita pelos orgãos da, opinião íllustres collegas Srs. Jesuino de Albuquerque 
publica, e n discussão nestn. C..'lSU, critica e 0 Francisco de F igueirtlo" 0 as:>ignaram com 
aiscussão baseadas entretar.to em defeitos restricções. 
que alterão o pensamento do trabalho, venho Parece-me, sr. president e, que fomos ac
pedir a V. Ex., nproveitando <\ occasião cusa11os de demorarmos pot• muito tempo a 
que se me o1Ierece para. trazer a Gamara conl'ecção deste trabalho. Declaro que,imme
um projecto relativamente a muuicipuli- mediatamente depois de nomeada, a commis
dade desta capital, que faça com que &'io se reuniu, e eu, como relator, e os meus 
s~ja r enovada a publicação rlaquelle pro- i llustres compaubeíros apresentamos nossas 
jecto no Diario Officiai com as devidas cor- idéas e longamenh as debatemos. 
recções. y. Ex. comprehende que, tratando-se de 

E, Sr. presidente, como o projecto ê longo um assumpt o desta ordem, ne(:essariamente 
e tem muitos artigos, para que nós não sof- mais ou menos esta vamos de accordo quanto 
framos consequencias de erros que podem ser aos pontos capitaesdessa organisação; o que, 
contrarfos excessivamente aos interesses desta porém, não era facil era accordarmos todos 
grande e importante cidade, a vrímeira sem nas nossas idêàs, e de um modo tão rapido, 
duvida na Arnerica, do Sul, e pa-ra conciliar que pudessemas trazer o tra"baJho com a pressa 
tudo, eu me cornprometto a ir até o edilicio que seria. para desejar. 
onde funcciona a Imprensa Nacional, onde se Comtudo, posso aftançar que o tempo que 
imprime o Diario do Congresso, para corrigir lêvámos a discutir o proj~cto e a redigil-o 
as novas provas da publicação. não pôde ser considerado muito longo, apro-

Sr. presidente, fallando em um assumpto xirnadamente trinta dias. 
que a:ffec tatanto a -vida economica desta capi- Resta, pois, que o Congresso, secundan~o 

-t:i.l, sou obrigado a dizer que nesta cas,L, teem os desejos desta capit<ll, discub com ur~encm 
s ido feitos ao governo peclidos da cópia do este projecto, que nos vae livrar aiuda a.e um 
~ntracto celebra.do pela intendencia munici- prolongamento da dictadnra. _ 
pal com Valentim Ziegler, par_'.L calça.i:n~nto, O projecto que motivou principalmente a. 
recalçámento e lageamento da cidade, copia do minha presença nesta tribuna é o seguinte. 
parecer dado sobre o contracto do saneamento (lê): . 
pelo intendente de obras do conselho da in- V. Ex. reconhecerá logo a importanc1a. 
tendencia, e tambem cópia de todos os con- deste projecto. 
tractos celebrados pela municipalidade, desde O Congresso não póde por mais tempo 
a promulga.cão da Constituição. . ... consentir que horne?s que não recebem. do 

Todos e~es pedidos foram feitos ha Ja povo a menor partJcula de mandato esteJa.Ill 
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impnnemente disponrlo dos dinheiros d:), muni-
cipalidade a seu uel talante. . 

E i1ara. termir~ar, peç~o Jicençi, pM·11 mandar 
á mesa 011 tr·o. projecto d,,, lei, assignado t:1m
be111 por ~jmts1 torlus os deputtt,!os tfa C1tpit11J 
Federal. 

Terei occ::isião, sendo pt·eciso, de jnsti
ficu.1-o. 

VemJ1 mesa os seguintes 

PLWJECT08 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1. 0 l~ic,1, o n.ctnal Cons:jiJiP da lnlen

rlencüt ?1Iunici1.ml autorisnclo a rhw cumpri
mento ao orçamento municipal, publicado 
pela imprensa, (até ulterior deliberaçiio do 
Congresso. 

c\rt. 2. 0 Nenhum contracto de qunlquer 
natnreza e sobre qualquer pretexto será ex. 
ecntado pelo actual Conselho da Intendencia 
l\lunicipal, nem modiflcadas clansnlns de con-· 
tractos existentes, como não serit por elle 
tomado qualquer compromisso oneroso pa.ra o 
município, uma vez que o Congresso clabo1·a 
a lei que deve regei' ~1. muuicipalidatle do 
Districto Federal. 

Art. 3. ~ Fica o actual Conselho ela lnten
tleneia Municipal autorisado :t tomar as me
didas de caracter urgente e administr:1tivo, 
que acontecimentos üe gr(1.vidad.e U<1. Ca,pital 
Federal possam tornar subitamente precisos, 
sendo estas medidas trazidas ao conhecimento 
do Congresso immecliatamente. 

Art. 4 ° Fór<1. deste caso, o actunl Conselho 
da Intenclencia Municipal fica restricto a at
tribnições de mero expediente administea
ti10. 

Art. 5. 0 São revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala, dt1s sessões, 4 de ag·osto de 1891.-
Thornaz Delfino. ~ 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 O ramul da Estrada de Ferro 

Centrn.ldo Brazil, que termina. no curato de 
Santa Cruz, será prolongado até iL í'reguezia 
de Guaratiba. 

Art. 2. 0 O governo apresentará no prazo 
mais breve ao Congresso o orçamento do me-
lhoramento a realisar. -

Art. 3. 0 São revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 4 de agosto de 1891.
Thomaz Delfino.- Americo Lobo.- Wernech. 
-Virihaes.- Sampaio Ferraz.- Figueireão. 

. - Jacqv,es Ourique. - Lopes Tro1'ão. 
Gamara V. II 

Vem ú. mesa o seguinte. 

Requerimento 

H.e11u2iro que a mesa da Gamara dos Srs. 
Deputados reqnisite de quem de direito o pa
re<:er do Intendente de Hyiriene do Conselho 
ele lntendencia di1 Capital Federal sobre o con
tracto denominado - Saneamento. 

Sala elas sessões, 4 de agosto ele 1891 .
Thoma:. Delfino.- Fiirquim Werneck. 

o SR. GARCIA PIRES (pel(I, oi·dem)-V. Ex. 
e a Camar<t podem dar testemunho de que 
ni:io aJmso dri, su.:t h<.m' l<td<;l. 
~inlm pedic~o a pala vrn. ha inais tempo; 

q mr. mesmo inscrever-me pam aprestin tar 
um projecto que diz r1~speito i.i.s finanças da 
Repnblic:.t e pot' isso peço a V. Ex. que con
sulte a casa sobre si me concede a urg-encia 
de 10 minutos p::t.1':1. j ustiticm· o meu pro,jecto. 

O SR. PRE1'IDE:\'TE - Jnlgo conveniente 
leml.ir:i.r :"t Camara :t disposiç:1o do regimento 
a respeito do perlido de llt'gencia, tanto mais 
quanto tle ora avante vamos tratar de pro
jectos importantes, taes como ela força militar, 
orçamento, org:tnisaç;.i.o municipa.1 e outros. 

Parece-me que •• intençii.o geral é que a 
hora lht ordem do clia não seja constante
mente alterada. 

Determinando o regimento que, votada a 
urgencia, ~eja consultada a casa sobre si deve 
immediatamente ser discutida a materia, 
pa,rece querer que a Gamara, pesanclo a im
portanciu. do assumpto, julgue si elle a 
prejudica, não sendo discutido immediata
mente. No caso contrario, a urgencia dà logar 
ao deputado a a.presentar o seu projecto, de 
preferencia a qualquer outro, na hora do 
expediente do dia seguinte. 

J.ulg_o conveniente explicar o pensamento 
do regimento, para que a Gamara possa votar 
com conhecimento de causa. 

O SR. GARCIA PIRES (pela ordem)- Quero 
dar uma prov~t de minha submissão ao regi- · 
mento d;;1. casa. e a razão por que acceito as 
0bservações de V. Ex. 

Embora tenha a Càmara concedido duas 
urgencias, uma parn. explicação pessoal, ou~ 
tra para apresentação de dous projecto, to
davia, em vista da observação que V. Ex:. 
acaba de fazer, desisto do meu requerimento 
e peço licença para retiral-o. 

Espero de V:. Zx. a bondade de conceder
me amanhã, na hora do expediente, a pa
lavra. 

o SR. PRESIDENTE- A mesa não póde com· 
prometter-se. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDE:VI DO D!A 

São destaca<lament'" postos a votos e appro· 
vados os <lous seguintes a1·tigos do projecto 
n. 56, que limita os poderes dos governado
res dos estados aind<t. ni:Lo oi-ganisados : 

Art. 2° 

As infracç.ões da preseute lei serão imuidas 
com as penas de p!'isão com trabalho por dous 
a seis annos e perda do emprego, com inlia
bilitação para. outro, no governo ou admini
stração federal. 

Art. 3° 

Srio declarados nullo> de pleno direito, pot• 
infringentes da Constituiçãe Federal, todos 
os actos incriminados por esta lei, ainda. que 
anteriores a sua publicação. 

Foi regeitada a seguinte 

Emenda ao ai·t. 2° 

~ Su pprimam-se as pala. vras - as pe nas de 
prisão com trabalho de dous a seis anno3 
e-. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 1891. 
- B~llarmino .Mendotiça. - Fcrnamlo i1!. 
Simas. 'l> 

O Sr. Serzedello (pela ordem) 
requer dispensa úe interstício para, que o 
pro.iecto entre em terccirt~ discussão amanhã. 

Consultada, a Ca.mara consente. 
E' a.nnunchlda a discussão do parecer n_ 50, 

concedendo licença uo Sr-. deputado Theo
philo Fernandes dos Santos. 

Ninguem pede a pala.vra. 
E' encerrada. a discussão e approYado o pa

recer. 
Continúa a primeira discu$são do projecto 

n. 13 A, concedendo amnistia aos revoltosos 
no Parà. 

O Sr. Serzedello- Em uma e.las 
ultimas sessões, quando a autoridade que 
V. E;r·; exerce em nome do regimento, arrun
cou-me a palavra, sobre este mesmo assurnpto 
ora em. discussão, dizia eu que, revolucio
na.rio ao lado de distinctos companheiros, 
em a noite de 14, não me era licito deixar 
de dar o meu -voto ao projecto do illustre 
deputado por Minas. 

Revoluciona.rio por indolc e por tempera 
W:ento, por isso que só tenho grande amor ao 
que é legal quando legitimo e quando tem por 
base o justo e o bem, nessa. memoravel noite, 
ante as incertezas do numero. e da. pequenhez 

dos nossos rP.cnrsns, ignorando as prnvíàen. 
chls e as resisteocias pre1.rnrad<ls, houYe mo. 
meutos em que o espirita vacillnva. 

ApeZãr do. co ra.frem que nos incend!a:ra i 
alma, :ipe:rnr do o.mor sag!'ado ua pat r1u qu1 
nos infta.mma.va, desse amor que ao som d; 
Mar:>elheza derriba ra a Eo.stilba , symbolo dl 
tyrannia e d;i infamfa. (1wm~1·osos apoiados) 
desse santo :irnor que Schiller cantara no; 
maisbellos versosquepôd(j prndnzir esse grmi· 
de poeta, com as intençlies purns de um nove 
reg-imen de li berclade, de .oov:as reformas, _d1 
novos homens, de outl·a JU>bçu. e de maior 
1noralidade qne atten1lil.5Sem o ri~or ela sorte 
desse Yelho rei, a pezar de seus grandes crrm 
e de rcprasentar um 1docipio conúemnallo nc 
contimente americano ( apoiadv-9, t."io diga( 
pessoalmente <le nos5o respeito como <le mlmi· 
mção por sun. vhla de singela pobr~zu , 
(Apoiados ; muito ll~m.) O qmHlro di\ tluv1dn, 
e de umrt sedicão mnlogr:1d:i, i1os esmnf:nva a 
alma pelo receio dlt derrota. . . . 

Enillo, em vez desse e.xtraord1uar10 mo,·1-
mento a. que nada. resistiu, que nasceu e 
cresceu rn.phhi como uma onJn., nYnssnlnntlo 
as couscienci::i.s, dominando totlas as energias, 
fundau1lo a Republica sem ouvir-se pelo es
tritlor das adbesões o ruido do t llrono que 
desa.bãra (apoiados; ?m,ilo bem), seriamos, si 
vencidos, não os grandes luctadores ue 1,5. 
que fora.m todos os meus collegas, mas sim 
os sediciosos vulgares e indignos, os misera
veis infames que ha viam procurado macular 
a :'1rca >:anfa cl:ts instituições j uradas. (Apoia· 
dos geraes.) 

Como seria diverso o qunclro ! ! 
Muitos iodi.-iduos que esnaçam pelo pa~aci o 

azul corvejando sobre o Thesouro,nos teriam, 
nas ruas, nos jornaes, no remanso do lar, no> 
bonds e nos cal~s, coodemnado com suas mal
dições atá a setim<~ geração ! (Numerosos 
apoiados.) 

O SR- PEI~:>.-AMBUCo - Muito bem, e~ta. é a 
verdade. 

O SR.SERZEDELLO-Felizes,porêm,ou quem 
sabe si com mais >erdade- iu t'elizes-a Iut1 
foi desnecessaria, a v ictoria foi mais facil <lo 
que a de Cesar, e fundamos a Republica que 
transformou-se no regimen das concessão'S, 
dos largos abusos, da ignorancio. financeira, 
do tlthotismo, do esquecimento elos compro
missos, d:t .ingrn.tidito e mesmo d,i. prodridão 
de Capua. (Apoicidos ; muito bem.) 

O Sa. BEVILAQuA -Isto é a republicades· 
virtua.da. 

o SR- SERZEDELLO - Sim- e a RelJUbliro 
desvirtuada-não é a Republica que sonhamos, 
mas é a obra que fizemos e que querem cha~ 
mar de Republica. Não é a Republica que 
sonhamos, que queremos, que havemos de 
ter no sól<> sagL·ado da nossa patria, mas é a 



Câmara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 16:10 - Página 25 de 36 

Sessüo em 4 de Agosto de 1891. 

tr:111srormaçiio de nossa. olJr:1 sem que o sen- P:wit, tendo nascido sob o mesmo sol qno 
tissemos e sem que o percebe:>:-;crnos, l'ºr esses revoltosos, tendo Cl'escido ao hdo das 
;t\1uelle:> que l'ccusa1·am veucer-nos no com- mesmas pa,lmeiras e dos mesmos rios, pre
hte pa1·~t vencer-no:;; pela corrupç:i:Lo. (A.poir.idos tendi:\ ir no encoo tro das desgraças, das 
e ;wiiuffosos o.parte.,·.) dore!'!, do luto dos meus conterrlneos, parn. 

Vencedores, dicbmos :'. lei e no.s chamaram irnpor pe!o voto desta Carnn,ra nos vencedores 
de lterües, e a. pretexto do <ledicaçJo il patria, a ;:;enerosidacle e o csque~[mento, aos ven
sa! vo numcros<tS e sinceras :idl1es0es eum as ciclos chtr' a trunqui lichv.le e a p::i,z. 
rp1aes a .t::.epubticn, cl :~ve llonmr-se, os homens Dons factos, duas or1lcn;; 1le cogitaçõ0s, ac
apostasi:tram as crenças, ven<lerrtm :is con- tuaram em meu espirito para assim não iwo
sc;l'ncías, mercn.de,jara.m na pl'aç;~ Lia <1tlubçüo, ceder: 1°, o erTo que fabo1·a,va sobre a nm
cntr:wam com os nossos no índustrhtlismo 1las nistia., iüo cla.ndo-lhe ~, accepção hüa, emi
cspecular;.üe" o recu~an,Jo vencer-no::: no ca1:1po nent.~nwnte liberal que clcpoi:; Yi1n ;i, conven
!k co:ulnk, abson·eram-nos nos J>ant:uws •!.-.1 • . cc:'.'·:tv~ <.,ne c.ll<\ ünh:1.. 
(;ai'/.'1.l\l(:J.o. (11.p1.1i;,t1{1;~. 'Ili!! i!o UC11/; rl,u((j"[!)S.) .T11!t,·axa, SI'. ]WCs!r]r,n te. i1ons elementos 

IL<i.k, 11;io :;•:i si po•l ·t·ci 1·c:;pon1kr ]'elo c:<sc:icinc:-; :·1 anmi:;tia: 1°,o reconliccimento, a 
1'1lt11ro. po1'q110 n:'ltJ ,;ci rn<:.;t11<1 o •1u•· ;t fortuna ,.et·íitcai::.ã.o <h existcncia 1lo crime; 2", o acto 
1? o de:<liuo s11p0t·iot• :.•:•:> p1·opriu:> den,;e;; me lb ,;.~;1tcn.~,, ... ou da condemn:11;:í.o. 
r1':'•·1...-:w1 p:u·:i. 111;1i,; t:tnlc «11\u o:-: ;icontcei- Acr·cditnva r1uc ::;ó cntrro appiic:i,dn, clla, 
11 1> ·11lt1,; que v:io 1!c,;e11r0Ll1Hlo-:;o e ;-,s d•)s;;raça.s eomo o pe:·dão, 01irirnia a. pennn., :1nn11ll:tv:t 
111w :1nl1;vejo ! ! E" po:;~ivcl qne ao rnido uos a. sentença, ::a1pprimia, frtzía. ces::;al' todo e 
!;a11<.'o:; do C:q1itolio sc.)<1. :1intla :trra::;ta1ln ao qnalqner constt·an3imcnto, e m;tis rio q1w 
;:a111pll d<t rovolnçiio; ma:; o que a:;se;;·m'o eltt: ti:1lm o grande effelto moral. a !.!Tande 
1le,;•l•J ,i;'1., atü ontlo p1'11[13 it· a cou\·ic<;:lo inala- acçii.o con:;nlador't de apag-::r a cxistenci:\ uo 
l:tw:I de nm crente. ~té onde iióie ir· a i'é de pl'oprio acto criminoso, reconhecendo mesmo 
um fanntico, que ·dentro d<t kepublir.:<~ sô a, iJU·J tal cr-ime ou tal falta niio tinha tido exis-

. s:ll rnção da prcpri<t n epn blica. pótle coud u- tencia. 
zíl'~me ~- ess~ acto. (Apoiados gr:racs'.) Lembro-me ])em que nes5a celebre questão 

os acontec1mc~1tos que P<;.ss:~r~~ni-,;c no m~u rt~lig'io;;a, n::. prisi:Lo dos virtuosos bispos do 
e_,;L;:do, Sr •. presidente, hoJe fel1zmen~e _pac1- P<'.r.á e Olind:,i,, ness:-i, perseguição ú consci
ne:•llo:. ~~~Je_ compl_e,ta1:1e~~c ~ranq'.H}1 1~ad~: enci:1 e ás c1·enç:1s catiiolicus, frncto dessa, 
?U.JO pi 0,.,1 cs:o e ~le:st::ll" oh IL11c .... to e:st,t :sol~ ,t t1ybritl:i.. doutrina, do 1Jlc:cet e do 1)adroaüo, o 
:tln~trt1da ü1recçao d.e anu alma ilemocratica dessa. perigos:1 :i.1firm:tção da. snpêriol'iLlade d::i. 
mcll~at.l:i ~o bem 0 ao t1ever, º-Dr. ~a~tro sociechdo civil e de SU;t immoral intervenção 
Sodre (apoui~l~s mrni.erosos), for~u:1 tor10~ d~ 1 iunto :'1 eonsciencia e à crença, hoje füo acceitl1. 
~cal'<teter polltico. On rc.stan-tadol'es, o q_ue e ~10 senado, lembro-me hem (jue os dignos 
unw. 1cncur;1., uma <llluc1~açao melancolic.:t e nrobclos catholicos, fort:\lecidos em sim. f&, 
dcscsp?milora; ou scpm·~üist_9-:S, 0 ri_ue rc::pcito, J:ecus:v;am o perdão, ao passo que acceitaram 
h~m po~le ser ~ma n.ntec1paç;w do 1~~tm~o como a amnisti~. 
101 a h_epubl1c:1 no cerelwo de 11racti.?l1~es ! PulJlici;;ta not<wel cuj:\ penua. tem t:into de 
ou <1mb1c1o~os do pode~,. do m1u1c!o, 0 que 0 c-entil 1idaln·uia, cmanto ele saber, no Jornal do 
11~11 desvario; esses secl1c1os9s qne .J~f{aram a Brn:;il dissipou ,is a'J]Wellensües de meu es
rnla commettemm um_ c~·1mc pol1tt~o e ao nit'ito.~le modo que h~je bem convencido estou 

1 

Cong-re:;so co~npete am111st1<ü-os. ( . .\po:ados-) ~lo que a amnistia tem um valor mais amplo 
O SR. ?víATrA R\CELL,\R _, Lanç;\ndo o e ell'citos mais liberacs e mais cmc:'l.zcs. 

termon tlc DOV<lS desordens. ("1poiados 9emes.) . . 
O Sr... SERZEDELLO - Respondc1·ci ma.is Ob·3dec:aorlo 11. uma. S<~tis~ição social,, E'lla u 

l;11'1lc ao n,narte de V. Ex.; n1<ls ó mính:t opi- um:1._:n·m~' de paz v de _,Just1ç,a; eil:• podo_se1· 
nfüf)_ que,~ Republica de•·e ser roagnanitm- appl~c:.'l.dn. antes,, no me_i~ e dep?rs do c~~11~ 
ella rleve ser generosa, porque tem as azn.s (aporndos); ell;t fl',iterms,\ onde hJ. a desumao, 
gr:\ntles, branc:.l.s rle mais, desse branco de ella prodn1, n: pa.1, onde J~::i, _a guerr<t ou a 
neve. par:i. deix:11• de t.3r u, ca.ndur::t dos anjos lnctn,_ elb cnt:\ as persegmr;u~s,ella_d~s~rm~ 
o <t br:rndura. <lo Cl.lristo. (.4.poiado::<, muito os odws, elb faz cessar a acç~o da. J~1~~1ça l,~ 
brni.j onde ni.i.o póde !lavor a serena. unp<trC1~l'.cl~de, · 

Pretendia eu mesmo,Sr. presidente, e como vest~ sagrada que ~ eoobreee e <lmmsa · 
eu o illustrado deputado pelo Cen.rú, o Sr. (lpowdos {lerc:es,_ mwto bem,.~ , 
~erp'.l, ::i.presentar desde logo, desde ~ue ? segnnd? m?t1v~, Sr. pres1de~1:~· ~o se
hvemos certez<t pelos teleg-rammas omc1aes gumte: no" acoate.c.mentos Llo P,u a h.1 duas 
'.leque 0 estado est<tva tranquilisado, o pro- parte:; - a gue co.ne aos revoltosos - a que 
Jecto de ·amnistia.. cabe a autoridade. . . . ~ .. 

! P1'eten<l.ia ejill,.,.ava, isso nm dever sagrado, No meu entender, s1 u JUS"º' si e generoso, 
!como tilho d comi representante do estado do si é uo!Jee ir ao encontro th~ de::;graça e per-
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trague :i. quem melhor puder servil-o. (N!k 
apoiados gero.,es _) 

. VozEs-Y. Ex. Honm o seu est ado e o seu 
mandato. 

<loar os que por excesso d~ pab::iio pn.rlidn.ria 
desvairam-se, atiram-se "ao crime político, 
não ê justo deixar de provar a correcçü.o da 
autoridade injustamente accusada. e qnem 
sabe si calumoiada, ou deix~r de censurnl-a, 
de ca;;tigal-a quando abusa. do poder, quando O ~a. SERZRDELLo- Nüo tenho, pois, rluvida 
criminosamente não sabe siuão o caminho do em dizer ao meu paiz, 11.0 estado do Para a 
excesso que uuuca yae ter a lei. (A.pviadDs, tod~ o m_eu. par~ido, '.lua o ex-goveruaclor 'uo 
muito bem.) ~am, CUJa mtel!genc1a a.<lmiro, cujn dedicação 

01':l., <-m qufaera ;;aber bem si o dele~ntlo do a_ sua profi:;sit.o ê extraordiaaria e cujos me
Sr. Lucena suspendeu ::is g-arantias e~ si ele- r1~os protlc~onaes suo reconhecit.lo.;;, que s. Ei;; 
portou cidadãos brazilei1'•js. foi atâ o crime, que s. Ex . foi tão criminoso 

Hoie sei que estes factos de1·am-se, e a ~~lOos.se.di::io~s, qu~S. Ex . pr~cis.'l. .tambem 
Camara ouviu ainda, l.la. pouro.s dhts, l\ pa- :,et :i.nnist1ado · · (Apoiados gem es; muito beni.) 
lavro. tlo. il~ustre. e digno âeput.:ido pelo P1u·;..,, O S1t. MA:r,r .... j3Acm,r.AR- l\fas V. E:t. rlen 
o Sr. Cantao, affirmando-o. saber que essas :tetos fomni p1~ticaà.os ' de 

O SR. MATrA BACELLATl - Fot·Mn ne~es- accordo com o:s nossos urnigos Pa.es de Car-
sarios para mn.nter a ordem e n paz. valho e Lauro Soclre. 

o Sn.. SERZEDELLO - Perdoe- me y. (~X. ; -º Srt- S~ru.1mv.r.LO- Si i;;.so é e:rn.cto, o qne 
o decreto de suspans;io de garantias só publi- ua.o nccr~thto, o qtte peço liccn~~t para dizer 
cado a 19 trazia a data de 15. isto ~. ([O que dundo, apesar do <:levado conceito e 
mes!llo dia. em que o Presidente da t~epublica resp~ito em que tenho o meu amigo, nem 
enVlava n. esfa. Camara. ;i mensagem em que por lSSO fica. attenuada a. falta do eX:-!ro\'eroa-
declarava, tirm:i.do em informações officiaes, dor· ~ 
e que lhe haviam de ter sido fornecido s pelo . O acto emanou de sun. 'Pessoa como uuto
di~o Sr. minist ro do exterior, que o Estado r1dade e só S. Ex. permite a lei é o respon-
acna va-se pacificado_ (A.poiados .) sa vel. 

Das duas uma. : ou nito dizii\ 1t vet•da.cle o 
Presidente da Republica, nesse not:wel do
cumento, o que não acredito, porque o go
verno de'Via estar bem scieote do que se pas
sa.va no meu esta.do, e nesse caso as infol'
mações officiaes do Pará. eram f:1 lsas : ou disse 
S. Ex. a -verdade, informou o p,1rlaineuto do 
que rea.J.mente era exacto, e o decreto de sns
-pensã:o de garantias era iuutil, ou t eve outros 
intuitos que não o rle manter ~ordem. (:1poi
aclos.) 

O Sn.. GaINo B:ssouao-Saiam deste <li
lemma. 

O S:a. CusToDto DE MELt.0-E' irl'0.>pondi
vel. 

O Sa. SERZEDELLO - ::vJ.os •lesejM•n, Sr. 
-presidente, queo meu illust re collega e o.migo 
pelo Pt.rà provasse que pa1•it 111<<.nter a ordem 
eia necessaria a. deportação ([e 2 brazileiros, 
violando-se a constituiQão;quizera que $. Ex. 
pro•asse que isso era necessa1'io e imprescin
divel: S. Ex. no. verdade não o pode fazer. 

Din.nte, pois, destes füctos, Sr. prP.sidAnte, 
não 00: -conveniencia partida.ria que me foca 
calar, não ha convenieucia politica. que obri
gue-me a deixar de cumprir o mau dever,não 
ha moção de Congresso originada ou gerad:i. 
nos antros da politicagem (apoiados g6rae3) 
que me desvie da minha missão . Hei de fazer 
de minha cadeira o apostolado do. justiça. e da. 
verdade ; hei de honrai-a defendendo os meus 
hTios e seguindo a norma de proceder que 
t rae&i-me, ou o Estado que a receba e a en-

Os nossos amigos, llorém, e:iso seja isso er. 
~to, ~ ttpe~~ criminodos, como "cnmplice.i, 
sao a~ena.s crnn~nosos momes. (.1.poiados.) 

Creia o meu illustre collega. e a.mi"'o qae 
não recuo diante d ;,\ verdade . "' 

Sr. presidente, quizera propor a :urulli
tia tlepois do conl1ecimento de todos o; 
factos pnm poder clemoStl"J.r á Camnro a 
vcrd,nde, a fim , especialmente, de evitar qae 
se de com q11al9uer de meus colleg:is o que 
passou-se com o illustre rleputn.do por Minas, 
o Sr. Badaró. 

O meu digno collegn., cujas provas de ta
lento sfio inuumeras nesta cas:i., no m 
bello sermãçi r!e lagrirnu.s (riso) viu apeo:ii 
no~ re11oluc1onarios os oprímiilos, os persa· . 
g?1clo5; nos outros, ~os meus amigos, s. EI. 
vrn n1>euas os phar1seus que c1·ucific.'\ram o 
Christo ! ! Mtts isso não e exact o e pan 
provai-o ba~ta diZeL' ao meu collea-1t, b~sl& 
dizel-o à Cmnnro, que o a.ct ual goveenador, 
de a.ccordo com o diguo chefe do partido, o 
Dr•. Paes de C..:arvalho, cujo espirita de tole
r;i.ncia., de ordem e ue patriotismo ::;iio Jel'llll· 
sia.damente conhecidos (apoiados numerosos~ 
quiz propór a annistia. ao Congresso Federa! 
como prov:'. de que o partido republicano d1 
meu esta.de, quer antes de tudo a paz, a 
prosperidade e a felicidade da fümilia. para
ense. (Apoiados .) 

O SR.. BEVlLA.QUA - Quem mandou faw 
tudo, foi sem duvida o ex- barão de Lucena, 
que é o diretor da politica actual. 
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O SR. J~sE MARIANO (ao Sr . Bevilaqua)
V. Ex. nao quebre a solemni1Jade da dis
cussão ! Preste este serviço aos seus amigos. 

o SR. BEVILAQUA dit. apartes. 

O SR.. SERZEDE~Lo-Bem sei, Sr. presi
dente, que a muitos, como ao meu digno 
a.migo d~p~tado pelo Parà, parecerá impoli
tico ammstmr os revoltosos do Para; a muitos 
parecerá que é bto fomentar a desordem e lan
çar sobre o !:ólo da. patria. o germen defüturas 
revoltas deante •la impnníúade dos sediciosos 
de 11 de junho t Penso de modo contrario 
(nvoiados) ; acho que e;;t<t generosidade mos
trará que ~ão de união e de paz os intuitos 
. rl:i a.ctual)t epubJfoa, e .. tem e!lo. .'.t vantagem 
i:le ~ütestar ao estrang-eiro a confiança que 
temos na estabiliilade tl;lS actuaes instituições; 
e por cima. de tudo, ante urna sociedade que 
mo~tra-se indi!Terente à causa publica, que vê 
indiIT.n·ente o prô e o contra, o vento impe
tuoso 1l:L rcvol ução destrniuilo o passado, 
como a. desorganisação do presente e as des
graças do 1'utnro, de não alquebrar as poucas 
ene1·gias que ainda existem ( Apoiaclos nume
rosos.) 

No meio dos desvarios e das paixões desses 
sediciosos; no meio de suas ambições e de sua. 
triste loucura., ha. alguma. cons:i. que é precí:>o 
respeitai': é o sacrHi.cio da. víd<1, da. familia, 
do lar e da. tranquillidade pela. causa. publica.. 
(Apofr1.r.los ; m·uito bem.) 

Voto, pois, pelo projecto de amnisfüi. e estou 
eerto que assim farão todos os meus collegas. 
Não sei si, ainda não arrefeeidas as paixões 
partidarias, os odios d:t lut;1 e os assomos de 
desforra, o meu acto serà bem acceito por 
todos os meus contermneos filiados fto par
tido de que sou simples soldatlo. 

VozBs-Solcin.do não, chefe muito distincto. 

o SR. SERZEDELLO-Pouco importa ! Bem 
vejo que son um homem morto nesta R.epn
blic,:. (nilo apoiados r1era.es) e que breve não 
haverá lagar para mim neste regi:nen. 
o SR. BEVILAQUA-Não ha duvida, mas na 

verdadeira republica V. Ex. terá o logar de 
que é merecedor. 

o SR _ SERZEDELLO-Pouco importa,, repito. 
Resta-me o consolo da, pratica de um acto 
bom ; resta-me n, serenidade d<t consciencia. 
11ue sôe dar o çumpriq1ento do dever ! _! 

Retiro-me da tribuna tranquillo, porque 
com o meu voto restitui ao lar de muita fa
milii1 o seu amparo ; transformei as lagrimas 
e o lucto,as dores e as negras agonias, a àes
espera~ão e as maldições nos risos da esposa, 
nas alegrias das crianças· que não podem 
pagar os erros e o;; crimes de seus paes. 
(Apoiados gemes; muito bem; (muito bem. 

MUITOS SRS. DEPUTADOS-Fallou brilhante
mente. 

(0 orador, ao descer da tribuna, foi niuito 
felicitado e abraçado 1Jo1· todos os seus cotiegas 
presentes.) 

O Sr. Oosta Machado - Sr. 
presidente, venho a tribuna tão sómente para 
externa.r as razões em que me fundo, votando 
conti·a o prQjecto em discussão. 

Sr- presidente, o projecto apresentado á 
consideração ti.a Gamar a,, pelo meu illustre 
collega deputado por Minas, por emquanto só 
tem uin mel'ito pa.ra. mim : definir perfeita
os.gra.ndes seutimeutcs ger.~!%1)S lie seu. co..:" 
raç~ão, é :::e1· n. provt1 exuberante de suas ten
dencias manifestas pa.ra o bem, e mais ainda, 
Sr_ presideute, ser a prova inconcu:;sa dos 
sentimento,; religiosos que possue S. Ex. 

Digo ~entimentos religiosos, porque pare
ce-me que o nobre deputádo, ao redigir o seu 
projecto, lembrou-se do IJivino Mestre, quan
do no Golgotha, levantando os olhos pam o 
céo,<lisse: -Pater dim ite illis quia sciurit quod 
(aciunt . 

Perdoae-lhes pae, porque não sabem o que 
fazem. 

Estas pala. vras eram proprias, e ca.biam nos 
Iabios de .Jesus ; o seu coração estava de 
nccordo com :t sua missão. Elle era victiroa 
nesta occasião da furia dos seus inimigos, e 
pedia ao pae que pe1·<lon.'5se uma offensa pro
pria. 

Ern. o sttblime da misericordia ; mas o 
nobre deputado deve lembrar-se de outro 
facto da vida de Christo, quando no templo 
Iançavtt mão do azurrague para tocar os 
mercadores do templo do Senhor. 

Ha aqui dous factos : no primeiro, era o 
comção magnanymo que pedia perdão para 
os seus algozes ; no segundo, era a razão, 
porque o ·Christo julg,wa que o templo do 
Senhor devia ser respeitado e não ultrajado: 
São dous factos importantes; um do coração 
e outro da cabeça. Os povos não se governam 
pelos impulsos do coração; mas sômente pela 
razão. 

Lendo a Constituição, vejo uma i.listincção . 
feita pelo legislador constituinte, entre as 
attribuiçües do Congresso e as attribuições 
conferidas ao Poder Executivo, relativamonte 
aos crimes e tlellctos. Ao Poder Executivo 
cabe a attribuição de commutar e perdoar 
penas, e ao Congresso o direito de amnystia. 

Este recurso é por sua natureza um recurso 
grande e verdadeiramente político, e si elle é 
excepcional, deve tambem ser applicado em 
occasiões excepcionaes. 

Mas sabe alguem neste momento qual n. 
natureza do movimento de 11 de junho no 
Parà ~ Conhece alguem essa historia e todos 
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os seus antccetlc:1tcs ? :!':ão $Ci como Jici íJUC o St'. B•lrecllos ::;o mosti•nsso füo iu(ll~ 
de votar~ amn\':;tia. g-nado (:Om \;C\l~ adversarias . quandl> :i, l'Clll'C-

Dissc o orador' que me prccctlcu,qt1C <t11uctlle ~ent.1çJ,J do P"ró. e <L oph1iito pub l it~'t ncolhe
movimeulo ou t!nb. por fün 11 rc~t:1m·:1ç~o ra:1i •"om 11r-.w.e:· o lll'ojccto cm 1liscnssão, f'J ll~ 
on a !'C]Xci·a ç:i.o, on Jlna!me:ilc •)!'<' in.>pir<td•) vem ·.c~:t i :i g-ai r o~ orlios politicos nuqucllc cs
l\O :1n~O'-' p:·oprio, nas paixões e;;oisla~ ou 110 tado . 
desejo de coJJscguír· po5kfü1. D:7. q LP no celci.J;·e cornlia tc nn."l"::tl do Cupim 

Es~:t nltim<\ consid cr••~'ilo foit;\ pelo illnstt'c o Dr. :'l!irantl•t apena~ aco:np:111ho11 um 
uepnl;11ln rp1e me preccr11m com t;1nt:i elo- sc:1 irrnf'LO q:w 011tü0 cnt ::;ulxlcle:;a.tlo d:v1ncl !:\ 
quo::cia, b:t.:;l:t pafa foz.c1· p~h·ru· s:dm; o es- ü·c.c-nezLt é 1inc como autori:b dc h: c:rectnar 
pil·ito rle;;t;1 C:1rn;u>a a id1~;i. 1fo r111.~ ::. qttc'~t~o a pri~iio 1lc um cr·imino;,o 1]110 se adlflY:\ hir 
aiio estit t.leci<liuil. ~:ii ;; i,do na. («!S:t d;; l!a1 r:i •lõ.t• liio, r1ne oppoz 

::\ito e;;tou long-13 llc conceder •• :imnystia 1•c::;l:<teac\"' :i. í'ol'Ç'.;1. r•u\>liC<\, i l'<Wi\:Juo-~ alii e• 
prnpo::ta, mas pam i:>$O pi-eci~avn. <Jlle o go- coutlicto . 
vcrno desse inl'orm••çiies p•·eci5:1S ·~ i-espcilo; ;1,,i\mira que o i·,~prc;;cntante uo Pari1., cp1é 
po1'rJ11~ n;'i.o as ]lc;Jiu o rioin·· ~ <lcputndo, :rn~O !' niio ,; H!ho 1li1<J11d l1) e"!ª' '~ e 'JUC oã_o e~tt::YQ 
íl 1) p~-~:~eto? ~·~n~t!:n~~ry,5 .c~ul' uo .. l":~ C':.\ ('$!a . .::. ~:tt:·.:1t-..-·!.:-\;) v.-.\. h'.t:\ ~ na\) <~.s_..;.;~. ,) Yfí'H,)\~'''') :t. 
frentc_Jo e:;t:tJo nm homem cmi:1enli!n:c:.1tc 1 crl:1t1·! !i:1i r p:1_r:t ·~ e::tl l.l\ll:;cin1n:1to '.l:i paz e 
l10m, e ellc a pessoa cnmp~lcnte p<:ra 11os 111- .

1 

co1 11p\~tn ext;:1~1yu.> d•.1s o:J10,.; q111• a l !1 pcrn:a-
fo?·m:<1·. ncC<! :n :.iind:l. 

l~>rf]nc 11f1.0 ,;o 110ilc1:1 "" i :1rin0;·! to;; li:1 r:1h;, 1 ltc,; 11,,11.i •. ,11.i,, ,, :r:n "!'arte d1; ~ 1 ·. l'c1h·o 
e na1J se prowr:~ ::i•t!;•?l' o '!,;laJo G•1 pt·ucc.,.:;o e! Ghc1·111'.)11t. •iiz fJUc) n:io l: i:nllh:i.110 1\0 l.>r. 
:i llatnrez:i. tlo 1:1•)Ylll1úr.to 1 . \'iee:i te e slm do .~ .. ~11 :rmiio I>r-. P<~d l'u Mir:ul· 

l'ode 1no~ Lli;i.'i.:tr'· Llé'.S :ll'l':t-t:it' . su:qiles- 1\::, atlm:ra111\o- .>C 1:a i111;:rn:kntc i 11torrnp1;~ (1 
meut0 pela e101ltwnc1::i. .!~ <1rai!m• qni? 1: <1~ que 1Je:n J•rHlc ,;ci- polo t'acto do ~1·. dcp11tr11 ln 
lll'CC~~let~, ,1,'~lo_ n:ca püthct1c~1 .. t\J~·flrnlo 110.,;:;0 ~Cl' Íl'JHii.O do ?id!I !~tl'O ,[o r~X~Cl 'ÍO!', principal 
cor,1~.10 • __ N.,tn ~~ i ~-~1110. S? l'~Jc ·:··t ; .;to..r: .. ., rcspon~•Wü! l")):1 pcrseg:11 1çao •1 11r~ l•)íl lon-

"~ ,UllJ? .~ _:ti,1 •, º· "~fJ1~ec11111;nto <.u ) • .t~~, 1·.\0 , '· · ~e b~ei· naqi:d lc <'Sta• l•) e~ hSO po1·q1w :1. clcl>Or· 
a impos1ç,ao d? sr!e!li'.10 a~ : 1 n to1·1d•tdc~ p:n·a t:u·iio o outl'~ts u1edi,la,; :\ tHt L'al'i<t~ ~ü l\Jmm 
(jUe _não_ coutrnuem no;; p1:0c0:~:;0.-; r1:.L 1 t11~os c)xccnt:iol:is dcpoh r1nc outro,; teiog-1·an111l:1,; 
;10;;_1mpl!c•"Ldos e:n um movimento 1·0Yo!ncto- fnr,un t.rat)~tnili•los•hqni r:1;1nú<tmlo pcr;;cguir 
rnn·:o. . . o~ chefe> do movi mca to. 

S1 hOJC .'.atarmos a ~1m ?J ~· ,;l1:i como _um rc- \'otn. pelo proj cdr::> pol'f'J llO 1\e$ej;i Y•)r re;;-
cm:;o po.l1_t1co, nm::tnh<L e;:sc recurso pode ser b br; lcci•!a u p:lZ, ;L tr;1n1Jni llio.h~~e n•iqudlt) 
::tll~l-J!Ohhco, porqu~ em _ tod:t ;i 1i;.wtc <lo t'nturo:)(l<'$t:irlo, qne tu·.lo <ievA P.;;p.;rar tlo \1<\
p:m., a pretexto de . v1o!encias 1!0 , poú~1· c_o1~1- t rioti.-;mo, illtliítraç((o e [JJ'OYada competencia 
11ct~11te, appar~cer•• i\ revolt;c e uepo1:; nrno rJo scn :i.ctual !;o,·crnadoi-. (Jbrito be,;i 1 O 
pedir a mu~yst1a. E qua,l o argumen to qne se o ;·ail,c;· e co;;,1;rÚitc1uado.) 
apresentara para nef;rn' ~ . . _ ,, .. , -- __ ,... ,... . 

Entenrlo qne no;;, respeitando a. Con;;tit!ll\:<w E e1~cC'~ 1 ~v .. ~ a d1~cu7,,.to,. por na.o ha.çe1 
nrt.0 podemo5, nes_te momento, ~ ~1.nçnr muo de nc~lm111 S~ . t•~j)~~v~ inscr_1pto. 
umti "Tc11de medida que nos [Ot conll:ld:i. - o ~ubmctt1do .i ''º'º~ o prc•Jecto, Yerific<\-5<3 
direit~ do anmystiar, sem ex:ime, estudo e mLo l:•tvc1· numero. 
lJrudencia , seri:i. lll:.tllxtr.1tw um•\ g"l'a ll<lo Pt•o:.~de-se ~L cll~mnd:i, a, qnal rcspcuclel\I 
rep;alia, elo Cong-resso. os $1-s. : 

Eis os motivo~ (]ue. tenho parr1 jnstitlcar o }.f;ittt 1'.fockHlo. Nin:t Ribeii:o, Rctum1Jt1, 
meu voto. (Jb~•to ba,,i). NL•g:ueir(l, Par;ma;;uó., Indio do Brazil, ln no-

0 SR. BADARô-Requeiro o cuctirramento · cericio Scrzedel!o, Cünliio. '.\Ir~ttn. Bttcellnr, 
da. cliscussão . Hem·iqu~ de C:n·val\ 10 , Anfrisio Fi:.lho , Pire:> 

E' posto a votos e rejeitauo o reque1·i - Ferreira, M•i.rtinho l{ olHgu~s, füwb?S:\ 1.i~m, 
m1mto. Joli.e> Lopes, F!··eílerir.o Bor.:rn~ •. Jose Bevlln~ 

Continua a discuss~o . qua, Epltacio, Sú Amh·ade , Joaquim Per
nambuco, André Cav::lcnntc, H.aymnndo 

o Sr. Victoriuo :'ríou.t~iro, Ba.r:deira, João rle Siqueira, fü;pirilo Sa~to, 
tlopois··ao criterioso disrnrso do S1'. C~~u liio, G:i bino Bisouro, h ·o d0 Pratlo, Oliveil'à '~ü
estaria dispensado de vir à tribunu si por !l Jn.ilão, ,\u;;usto de Fr~ib!.s, Pa.nla ,\rgollo, 
ventura· não th·esse que rectil'lc:ir ccrt".ls tac- To.:;t~, Zn.ma, Gi~l'<!ia Pir~s, C_ustod_io de Mel.
to.> aclulte l':\rlos peb Sr. füwcellos . Comi,atc lo, l\l1iton,Fmnc1sco Sodr<i, D:o:ws1~ Cerq~le1-
a constitucionnli<ladc do decrete uo t.lepo1·ta. r;i, Cardo,;o tle :,\Ic!1o, .:\Ietl1·:ido,i\Ioa1z F1·e1~e, 
<:iín e julga-o inutil porqne a ordem µ~lli!ic:l I :\~hay<le ~u~i?r, Albert•' fü~~ndi.i.o. Oliveira. 
fhire3tabelecid;i com o auxilio rlo Dl'. Y1ccnle Pinto, V1rg1l10 Pess'.la, B:l.pt1st<• tla Mott.~, 
Mira.nua, um 1lo-;; deportai.los. Surprehcndc-~c :\lcintlo Gunna\Jar<t, !~rico Cocll10, Si\mp:no 
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Ferraz, Jacques Ourique, Fui'quim Wer
neck, Thomaz Delfina, Figueiredo. Ba
daró, Pacifico Mascarenhas, Chngas ·Loba
to, Alexandre Stock.ler, Francisco Vei~a., 
vutr•t Nicacio, Manoel Fulg-encio, Aristiaes 
:Ma.ia, Carlos Chagas, Costa l\facliado, Domin
rrr.s Porto, João de Avellar, Bueno de Paiva., 
Joi"io Luiz, Bernnrdino de Campos, Francisco 
Glicerio, Cezario Mottu., Morues Barros, An
gelo Pinheiro,H.odrigues Alves,AH'redo Ellis, 
Leopoldo de Bulhões, .Azere<lo, Caetano de 

. Allinquerque, Bellarmino de Mendonç<t, 
:lfarciano de Maga !hães, Fernando Simas, 

. La.nro Müll l~r. Schimidt, Vii:·torino i\lonteiro, 
,\ntiio de Faria, Alcirles Lima. e Demetrio, 
Hilieiro (Sf:i). 

Compareceram depois lia ch:unadn. os Srs. 
Rezerril. Astolpho Pio, Antonio Olynlho, Oi
licica e i\farcolino i\tonr.-i.. 

2° PARTE DA ORDEM DO DI.\. 

E' annncin.dn, n. l .a discussão do projecto 
n. 12 A desteanno, fixando em 120:000$a. 
pensão a que tem direito o Sr. D. Pedro de 
Alcnntnra, ex-imperador do Brazil. 

O :Sr. Ari~ttdes :Haia vem pro
testar contra o projecto que está em dis
cussão. 

Diz que quantlo na segunda discussão da. 
Constituição da Republica. essa materi:I. foi 
rejeitada, julgou que seria desnecessa1fo to
mar a palavra para combn.tel-a, quando avio 
reproJuzida na terceira discussão. 

Infelizmente, porém, passou a disposição 
con~tituciona.l que dizia que em sessão ordi
nar-ia fosse approvada. esta pensão, que não 
tem fundamento algum. 

Não sendo approvado o projecto que se dis
cute, não se podera dizer que ücará lettrn. 
morta a disposição constitucional porque ella 
concede essa pensiio,unicamente i)ara garantir 
meios de subsistencia decente ao Sr. D. Pedro 
de Alcant:ua. 

Desde que se provar que elle possue meios 
de subsistencia aecente, não se viola. a Con-

1 stituíção ueg--J.ndo-se a. penslio. 
· Ainda mais: quando a. historfa tiver de in

dagar qai11 a causa da. revolução de 15 de 
?ovembro, hn. de collocar um ponto de 
mte1·rogaçi10 na. solução desse granõe pro
blema, porque não se póde comprehender 
uma revolução que termina pelo engrandeci
mento e pela apotheose do poder decahido. 

Não entra na aoalyse da vidn. particular 
e.intima. do ex-imperador, mas, em frente rla 
h!storia, julgado como impera.dor do Brazil, 
mnguem póde demonstrar a sua honestidade 
politica. 

Diz que á. maior gloria do Brazil, a. aboli
ção da escraTidão,. ligam-se muitos nomes de 
republicanos illustres, de todo o exercito 
brazileiro,e nomes de muitos senhores de es
cravos, mas á nenhuma pagina da .sua his· 
toria se liga o nome do Sr. Alca.ntara. 

Diz tamhem, q_ue a unica. reforma politica 
que a.lguma importancia teve no Bra.zil-o 
acto addicional, tem a data de 1834, que é da 
épocha da regencia. 

As nossas municipalidades regeram-se sem
pre sob o dominio ua lei de is28. 

Nos momentos mais graves ela patria o ex:
imperaclor estudava astronomia e traduzia 
sanscripto. 

Depois de vendtfa a. moa.a.rcMa., \>a.ss~~fos 
os primeiros momentos da debandada, qni\.n
do a.l~uus monarchistas que se achavam es
condidos julgavam conveniente sal1il• i~ tona 
e procurar os restos esr:wra.pados dn. b:rn
deira. monar·chica só trouxeram a fé de officio 
dQ. historia do ex-imperador. 

O ex-imperador queria, segundo essn. fé de 
officio, aug-menta.r o numero dos bispados, 
pa.ra que, depois que o povo estivesse embru
tecido, e.~ta lei ficasse lettra morta, como du
rante 20 annos ticou a lei ·do registro civil 
de casamentos, nascimentos e obitos. 

O que o ex-imperador não nos diz é que a 
sm1. política foi sempre a política da.separação 
do Brazil de todn. a Americ:1. ; o que elle não 
nos diz e que tinha odio a todos os homens de 
ca.racter desta terra. · 

Respondendo a um aparte, diz que os ho
mens mnis altivos o aba.ndonaram, e a proYa 
está no isolamento em que elle se acha iloje. 

Deixando este incidente, o ora.dor diz que 
quer mesmo aclmittir que o Sr. Alcantara. 
fosse muito bom imperador. 

Mas entende que elle não tem necessidade 
dessa homenagem da Republica, nem a nossa 
: ituação financeira permitte fazer doações a 
homens de fortuna. 

Tem-se ·dito nos jornaes que as joias do Sr. 
Alcantara foram avalia.das em 2.000:000$ ; 
que a cidade de Petropolis, aliás ajardinada à 
custa da. antiga província do Rio de Janeiro, 
está todo edifica.da, em terrenos de proprie
dade pessoal do ex-imperador~ e que pod~rá 
ser avaliada em cerca de dez mil contos. So o 
palacio. com os terrauos que o cercam vale 
dois mil contos. 

Desorte,que umbomemque tem 14.000:000$, 
tem, naturalmente, a sua. subsistencia de
cente, perfeitamente garantida, e não precisa 
desta pensão. 

Chama a attenção da Gamara para a posiçio 
melindrosa em que se acha o ex-imperador 
deante de nós e nós deante delle. 

Quanto a dizer-se que essa pensão serà o 
reconhecimento da renuncia do Sr. D. Pedro 
de Alcantara ao throno do Brazil, o orado.t 
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doolar:i. que ninquem pensou j~nui~ om com- posí<;ri.o soci:i L E faTlm11os com todo. n, frnn
prar a nultesüo do Sr. Alcuntara. Este intuito <1ueza, o povo lll'azileiro vin contristado 
seria offensivo pnrn elle, como injm'i(l~O pam ~ahir c'm procm·a. do exi lio n.quelle qu~ ella 
nós. J'ecel 1ou em ~ cn:; l.m1ços a inda na inf.in· 

O Sr. D. PedJ'o de Alca.utara h;t de recns:i r ci<t, 'J 11e cc1·con do::; se11s cuidados e C'.'~1.ri nhos 
est:t pensão ; elle t em o 1lever de reJeitul-a, (Jne e<l ncon (' collocon A. ~u:~ rr"nto como _!.!11~ 
porque a mooarchfa e um:t cre11~1. uma 1·c,li- . dos SCU$ dest~ nos, e que c;n rec,.mpensa. da 
gião, e n. crença. e a religião impõem cle\•ere~. , g-enerosid:1de desse grande povo, sô teve bm-

Pergunta. : si elle J'f-.jeitar semelh:rnte ptfü-l llen1 cornçiio par~ amai-o, que foi sempre o 
são não hriverà uma lrn;11ilhação -parn o cm·po pt'imeit·o uos brazilciros, no3 dias affiictivos 
legislativo da Ii.epublica? para a pi.>tt•ia. I~ ainu11, desculpem-me os que 

O artigo das disposições transitor·ias diz con- se <li7.em republicano~ llistoricos, e os que, 
ceder uma pensão no ex-irnpcr~tdor do Bi·a- como eu, ,.ão republic..1nos de hontem, os que 
zil, pa.rn garantir subsistencfa decen te. se dizem i:~ntoi·es d ;t 1·evolnção, e os que che

Or:t, desde que o ex-impe1~1d o1· tem meios g-aram no eamoú :1 tem110 de tomo.r pnrtc nas 
de subsistir , o pTojecto·cm rii:-c11ssíi.o é iucon- re;t\1~ \1(16 t1·í11mph\\do1•e,;: si, no momeuto \la 
stitucional. ronil nçil.o o St• . D. Ped1·0 ll penstis~e nn <:on~ 

Em vista do que disse, nilo existe o caso sei-Y:t\:iio tla sua corôa, ~i não lhe 1mlsasse o 
da n.pplicação da<1uell:t di~posiçi"lo con~titn- 1;orai;iio t1-.inshorrln.ndo de g-enet'03idr.tle e alJ. 
cioual, e :;ssim euteude que a Repuhlic<t n;i:o uc.:.:·açito, ::;i, prco~cnp:1ndo-se ilc si, de »na fü
póde conceder estn. pensão ; pelo qne yoJ:;:t milin, o Imperador entendesse, i·elembro.ndo 
contra ella. (3foilo bc;)~ ; muilo bem .) 49 a nnos d;1. maior e mais leal <.ledicnç;1o a 

O Sr. Garcia ]..>ires - Si'. presi
dente, aquelle que neste momento tem :i 
honra de dirigir ·a. palt\vra <\. n.s.;;emblea póde 
fazel-o com a ma:tim(l. isenÇ<l:-0 . 

Não tive a felicidade 11 ::1. l1onra de conhecer 
pessoo.lmente o Sr. D.Pedro II uem a nenhum 
âos membros de sua familia. Pessoalmente 
não devo á mooarchia fo.vores, não ten110 
ligações e não as tinlrn alem d11s que resul
ttwam do respeito qne devia a lei constitucio
nal do meu p::liz. Nií.o fai dos q tle pre;;taram 
os juramentos de fidelidade ãs instituições po
Jiticas, e, portanto, â. monarchü\, representada. 
na. pessoa do Sr. D. Pedro. Sem te .. sido nunca 
republ icano, entro na republica ele fronte al
tiva, sem compromissos no passado, e livr·e 
de acceitu.r os que me parecerem razoa.v eis 
na futuro . 

este paiz, appe!lar p-irn. o povo, a. grande 
alma. · do povo lirazileiro se levant:t.ria, a 
monarchia seria ainda a noss~i. fórma de go
verno, e o St'. D. Pedro o pritwfü•o ma;;is
t rado da nação. (.4poiados e atío apoiados. 
Ti-ocain-~e muitos apartes. O ora.dor 6 inter
rompido). 

O Sa. PRF.SIDEXT~!-Peço no nobre orador 
o obsequio de suspencler o se11 discurso, ate 
que os Srs. deputados queiram oecupar 05 
seus logares,para que a ses;;no possa continuar 
pbcidn.mente. e peço aos Srs, deputados que 
não estejam chegados a tr ibuna;porq 11e nestas 
condições é impossivel n. ordem mi discussão. 
(Pausa.) 

O SR. G,\RClA Pnrns - Parece que cansou 
nlgam escandulo dizer eu, que si a 15 de 
nove mbro, o imperador appellasse para. a 
grande alma do povo brazi.leiro a Republica 

Uh-r SR. DEPUTADO- V . Ex. nii.o tem: 0 grão não est a.rh1 reit:1 • ( A.poiados e nao apoiados. ) 
de bacharel em direito ? O SR. LoPF.s TRov:to - 1S$o não se IXlm-

O Sn.. G.\RCrA PIRES- Isso n§:o <ijm·arnento· 
Posso fallar, pois, Sr. Pre$illente, ~em emb:·L
raço, expender livre e couscie,ndos~.mente 
minhas opiniões. Senhores, o Congresso Na
cional phüicou um acto de jus tiça, eunobre
ceu-se no dia em 11ue consignou entre as dispo
sições da constit uição republicau:i- que seria. 
CDncedida uma pensão ao Sr . D. Pedro ele 
Alca.ntarn, p;1ra que elle se purlesse munter 
COl\l, decencia no estrangeiro. 

Attenrlt1m os nobres deputados: o que no 
dia 15 de Novembro cahiu por terr;1, o que foi 
coodemnado no d1't 15 de Novembro não foi o 
Sr. D. Pedro II, não foi o homem, nií.o foi o 
funecionario publico, foi a instituiç·:ío monar
chica, foi o -principio. 

Não, senhores, a republica; brazileira não 
puniu a esse principe, elle foi Yictima. de sua 

menta. (Ha 01cfros !Lpartes.) 
O SR. G.-1.RCIA Pmm- Entretanto é a ver

dade . 
O Sa.. BE?.ER.RIL-Não està em discussão a 

pessoa do impen\q,or. 
o SR. GARCIA p IRES- V. Ex: . deveria. ter 

lembrado is;;o ao illustre orador que me pre· 
cedeu, quando fez o inventario dos bens do 
irnpemclor. 

o SR. LOPES Ti~ov:i\.o-E o que tem a Re· 
publica com isso ~ 

O SR.. GARCIA Pm.c:s -Melhor do que eu 
pótlem responder a V. Ex. o;; ,1ue provocaram 
a discussão. (Apartes.) 

A tibieza na acceitaçüo dos principias é tão 
funesta ás instituições quanto a exageração 
dos mesmos principias. 
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Appellam os nobres deputados pam o povo 
brazi leiro ? 

Não o fnç:im, e nem temos necessidade de o 
fazer. O qne pretendem? Provar que temos 
mais, e mais garantidas liberdades '? 

Ahi estão as eleições, as que se fizeram para 
este Congresso, as que se fizeram para os con
gressos estacluaes ! Proclama.da a Repnblica o 
que ficamos semlo ? Onde foram esconder-se 
as nossas antigas f'ranquezas provinciaes ? 

Fizemos um governo dieta torh1l que pesou 
com mão de ferro sobre o coração da naç:io. 

O SR. LOPES TRovXo-Si V. Ex. me dis
sesse como toram !eitas as elciçõe:> do Sr. AC
íonso Cet~o? ... 

cumprimento de uma disposição Constitu
cional. 

U:-r SR. DEPUTADO-Seria mais conveniente 
manchü-o buscar outra vez! 

o SR. GARCIA PIRES-Si elle voltar outra 
vez não serei eu o primeiro a ir recebel-o ; 
mas haverá muita gente que o ira esperar 
fora, da barra. 

Não faço questão do quantum. Voto pelo 
projecto que consigna, 120 contos, como vota
ri<t pelo que consignasse a dotação que o paiz 
lhe dava. Estou convencido de que neste mo
mento traduzo fielmente os sentimentos dos 
meus eleitores, do g•;neroso povo da Bahia. 
(Tro1:0.m-se. ctpa1·tcs). . .. . . 

o SR. GARCIA PmBs- o que prova 0 aparte Temos apenas :1, consider(l.r, si a q_uantia é 
de v. gx. excessiva em l\;laç:iio as nossas finanças. 

. . . . _ Não me prenccnpo de saber si o Sr. 
U~r:n.men~e que o povf! IJraz1le1ro. _nao se o. Pedro acceita ou não <\ dotação. Um 

mam!estou arnda no~ mo,~'1ment~s yolltrcos por 
1 
homem da estatura moral do Sr. D. Pedro, 

que tem passado o p:uz. Si :is ~l~içoes d~ t:goPa Idos no bilisssimos sentimentos que revelou 
tee_m_para desculpft dos seus ncros os v1c;os ~·~ 

1 
sempre cm sua vida publica ou particular, não 

e1e1çao do S~·· Aflonso Celso, segne-se, e itlu e necessita de lições, s~tbe 0 que deve fazer. 
q:1e _eu q~err:t cheg'.1~\seg-ue-se que o pov.o !Jra- Entendo que o ex-imperador foi muito corre
z~e1ro n~o se rnamfestou pela monnrclna;~fü1,s cto, recusando a dotação que lhe quiz dar o 
nao mamfestou-se lambem pela Republrca. Q"overno provisorio; revellou ainda, nesse a.cto 

O SR. LOPES TRovXo- Valia, falvez, mais, Cla recusa, um alto senso moral, um patrio
metter a espada no povo na. praç:a publica, tismo íJlle nunca desmentiu-se. O governo 
como succedeu muitas vezes aqui no Rio. pro_yisorio era incompet :nte para fazer a do-

o SR. GARCIA PIREs-Porq ue ha de o nobre taça.o· 
deputado desviar a. discussão '~ Não ha muitos Era um governo de revolu~ão, não tinnha 
momentos, nest:t mesma tribuna um illustre ainda sido consagr<1do pefa opinião do paiz, 
representante accusava o governo republicano só tinha a autoridade cl<t clictadura, não podia 
de metter ã. espada, no povo. dar, nem o Sr. D. Pedro devia acceitar mer-

Não se apagaram ainda os echos do seu dis- cês. Demais, ::;eria extrema fraqueza ac
curso, ainda, Sr. presidente, não concluimos ceitar o Sr. D. Pedro essa dotação 
a votação do projecto que amnistiou os revol- daquelle que havia derribado a instituição 

. tosos do Pará, porque ha de o nobre deputado que elle representava. Desde, porêm, q~e 
chamar a attenção, para estes füctos, do go- o a.cto parte elo parlamento, e é prat1-
verno da, Republica? cado em nome do povo, desde que. e!le tra-

Voltando a, questão, Sr. presidente, não 

1 

duz os sentim~nt~\ elo povo bra~l~1ro por 
quero sa. ber.· quanto possuiu o Sr. D. Pedro ªCJ!lell.e que 1~01 meu~ de 49 ann~~ ?l o seu 
de Alcantara. Sei que elle foi um homem pr~me1ro n~ag1st:.ado: ~~sd~ qu,e s

1
. m10 mfica elle 

honesto um bom ciclai.lão um Cunceionario 0 apreço, ,t con::;idemçao, .ª est a e~ que 
h rad' ' 

1 
1 o povo sempre teve o seu unperador, nao ha 

on °· razão p1ira que o imperador o não aeceite e 
O SR. ANFRrsro FIALHo-Politicamente fal- sinta-se lisoogeado. 

lanclo não não foi. Comprehendam os nobees deputados: eu 
O SR. MARCOLINO l\fouRA - Apoiado, nin- appro7o o projecto, porque elle diz ao mun

guem o excedeu em honra, dignidad ·-~ e pa- do que o povo brasileiro, mesmo depois de 
triotismo. Oxala que os governos republicanos 1testruicla a monarchia, de deposto o seu Im
o tomem por norma.. .perador, confessa que foi elle um bom 

cidadão, um funccionario . (O orador e in-
0 SR. GARCIA PIRES - Sei, e o paiz in-. terrompido por diversos apartes) 

teiro dá testemuoho de que o Sr. D. Pedro I1 Não entro nesta questão do auonymato, ella 
nunca foi um ambicioso. Entendo que o Con- é antiga, vem dos tempos da monarchia; exis
gresso, a Gamara e o Senaclo, adoptando o tiam anonymos nos deg:-àos do throno, como 
prQjecto fazem um acto de justiça. E' a con- existem em torno d<1, figura da Republica. 
sagração das qualidades que o paiz inteiro re- Mas eu dizia, sr. presidente, que votada a 
conheceµ. nesse preclaro cidadão. pensão pelos representantes do povo, em 

O Sa. BEYILAQtJA - A votação hoje é o nome do povo, ella muda de figura, e é honra 
C;~m;mi. V. II 12 
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acceital-a; porque e a cnn:;:.,lgTaçiio dos ser.-i(:o;; 
reri.e~ prestaJo:; a naçiio pol' :t<prnl 10 riuo du
rante quasi meio secnlo foi o seu primefr11 ro
prescntanto o ú face do mumJo a ~uiou scl!l
pl'o ;:ltiv;, e nolir~nwnte ( .lÚtito úcm, 
>nHito l!cm.) 

O Sl.-- Fran.ciseo GliceJ.-i<>
füio tomarin, parte na di:;cussão, si não ti
vesse sitio signatario th pl'oposb. De\•o con
fessar que reconheço as d!fifon!fl::i.cles que me 
c~rcam uo momento, quant\,) Yejo tão ardente 
m:i.nil'esta\;ão por p:trte de mens au Ligos cor
rel~g:iona.rios, comJM;heiros da propaganda 
poht1ca, contr~t o pro1ecto. 

Tod<wia, occorrc desde logo ponàerar que 
lrata->e no 1110lllClltO :~tUUÍ iic füt!'-S0 ex
eC'U~iiO ao p1·eccito constitucional qne con
cedeu <t D. Pecfro de Ah:antarn, e;,;-;;;1pemdo;· 
dv B;·a:síl, uma pe1i$liO que, a GOn!m· ({e 15 de 
novembru de 1889, gw-rmta-/fte, 1Jor toJo o 
tr.rn1po de sun 'Uicla, mbsistcmcia decc;ite. 

Este mesmo pt•eceito do ai-t. i 0 das dispo
siçõ~s tra.11sitorias d,1 Constitllição, as~im co11-
clue: 

O Co;1grcsso o;·diliai·io, eni $i'a primeira re
imitio, fixarú o !uantirni destape;'"''º· 

Ot•a, Sr. 1Jres1dente,entre os que combnte:n 
o projecto, uns entendem que a quantia. de 
120:000$ a1muaes, que elle con~is-na e exa;.;-
;!'erada, outros vão <tlém e dizem l'J ue a Consti
tuição assegurou ao ex-impe1•,1dor essa pen:>ão 
sob a condição de se veritfoar- a seu re~peito, 
a respeito de SU~c fortu11a e ltaveres, insulfi
ciencia de meios para a ~na decente subsis
tencia, e duvid<nn w1e D. Pedr·o nec.;ssite 
desse auxilio da. nação. 

Nilo me convenço que os nobres deputados, 
que assim se divideru no estudo r!o projecto, 
tenham a menor razão. 

Tratando-se de regular o qirnntwn de uma 
pensão nacional, asse;zurad;t pela Constitui
ção, ã.quelle que foi por meio seculo o chefe 
tla nação, ê repugnunte reduzil-o á propor
ções minitnaf, apurarnlo-se, meMs o tim que 
teve o legisltldor constituinte instituiado-a, 
do que um estreito zelo pelos dinhefros pu
blicas. 

O acto constitucional, eu assim o entendi, 
não foi um ôbolo, não foi um seutime:nto de 
piedade exercido cm favor do soberano <les-

·-thronado, foi uma. homen~lgem a um tempo 
prestada a elie individualmente, incluindo 
ru;sim o reconhecimento de serviços pu11licos 
no passado, e a milhares de brazilefros, qu~, 
·acceitando a Re1foblica com o mais completo 
divorcio da instituição monarchica, são tod:i.
ria admiradores pes;;o~ies do velho soberano. 

Nem se deve cuidar em diminnir o quanwm, 
nem se indngar si D. P~clro tem outros ou 
melhores i·ecursos para subsistir: ao que foi 
chefe da nação no passado regimen, dê-se o 

mesmo subsirlio ri ,1e a nação dá ao qne a dirige 
no regime11 repnulicano. 

Sr. prc;,i:lente, sem cmbar;;o de ter .dito 
quanto e hm;tante cm defesa do projecto, deYo 
díze1', par;t não t"u:;iL· á re:;ponsabilidade de 
rnillha opinião, que o soberano desthronado 
sempre me mereceu muito re5peito pessoal; 
e mais ainlb, disse no tempo da propaganda o 
a. rei)ito ac1ui,pelo seu patriot ismo. (A.poiados.) 

O SR. BEYJLAQUA- Era um patriotismo 
muito fülto de orientaçii:o. 

o S1t. FnAxc1sco GLJCEmo - Sempre en
tendi qM não me era licito negar <lsse tributo 
de_justiç;L ao ex-imµerndor. E uma yez io
ter·pt!lladn r.:~1 nm;t con f~rencia puhl1cn pot• 
um momwch>,;,t-;:-.·, i:~~I>\)1'.li\ ~e'l'l':n<tmcr.fo ~ Yl':
conheco e proclamo a J10nestifü1de pessoal e o 
patdotismo do St·- fJ. PeJro IL A.poiados e 
nila ll)lOiatlos; trocam-se m uitos apartes.) 

Peço ;1os nobre5 deputados CJtle me escnfom, 
estou rlnndo a miuha. opin:lo, estou transmit
tindo á Gamar>• ás minhas impressões e os 
meus sentimento~. sem todavia tomar o en
cargo de derender a polit ica do imperador e 
do seu longo reinado. 

Os nobre::; deputl'l<los são menos tolerantes 
do que os repulJlicaoos que me ouviam em 
conterencias publicas, no tempo em que com· 
batiamos o imperio ! _ 

A prorazanda republicana jàmais VISOU a 
pessoa do ex-imperador, i S50 teria sido ames
qninhal-a, seu fim foi destr uir a_ m?nar~~ia 
pela demonstraçãode sua inadaptnç~lO a pollt1ca 
coutinent~l ,1mericann, pela. surt i mp~ tencin, 
para a fundação da liber dade polit1ca em 
nossa patria. 

f'cr111ilti-me insistir no que eu entendo que 
é um acto de justiça. O ex-imperador, assim 
o entendi sempre, c:ir,1. um principe illu.stre 
pelo saher, pela sna honestidu~e pessoal,, pelo 
seu amor ao Br~\Zil. TenrJo remado quas1 por 
meio seculo, hoU\·e um tempo em que o s_en 
pouei· pe:::soal foi onmilJ'.O~o,_ a rnss~h1tl01:, ~n
contmstaYel. Elle pt'es~d1a impass1vel a d1~
solução elo~ parlidos. nos quaes perdem. a fe, 
n confiançn .• a sua. acção política era d irect(l
mente exercid:t, completament e obedecida. 

Podi:t tersiJo um tvrano. não r0i siuã.o uma 
victinn immôlad,t à àmbi~~'io de fazei' o bem 
publico e ~alvar a sur, dymnastia. 

o si~. l3EVILAQuA-Ello era o pri'ncipal 
anto1• da dissolução dos p:i.rtidm;. 

o Sl{. FRAXClSCO GLICERIO-Cabe aqui fazer 
unt'' ousen·ação ainda. l'h propria.justica que 
eu rendo ao ex-imperador, fundei por 
mais de uma vez o ataque ás instituições que 
elle representava. 

Em verda,le, riu~ndo se considera que.ª ~o
narchia no Brazil foi servida. por um prrnc1pe 
illustre, que ao sentimento do bem por smc 
patria, reunia o poder de fazel-o, sem com-
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tuclo lw:rnl-o feito, e par::i. convencer que a 
instituição estavn. coutlemnatla, e que o seu 
exi tio, e sem repí·csso possivf:l, na phrase s::m
tenciosa <lo chcfo do partido consel'vatlol' uo 
imperio, o Sr. Pnntino de Souza.. 

vou concluir, Sr. presidente, mesmo porque 
não desejo contrariar os sentirr.cntos ele al
g-11111 do;; no . .;sos cotleg-as. Os repnblíC<'-no;;, 
potli::t rlizel', os brnzileiros, não teem uecessi-
1h1cle de discutir o ryurmtwn, detendo-se em 
n:na ta:rnção ele mais on mcno~, tratm•lo-se 
de nma peusão úr:ue l le qu·~ é sem prc certo 
11;wcr sido o cllefo 1.la nt1çuo ]_)Ol' longni;;:-imo 
tempo. 

Dr S1L Dr:rr:T..1.no - nasta bso, pae;1 ser 
((<lch ;,t · l.J-2C'Si'LO. 

O SR. BEVILAQUA - Elle acceiton n. g-enr~
rosidatlc d:t Repnblicn, para a rcpe!l ir, depois 
r!e ou vir aos seus consellwiro;;. 

O Sr~. F1uxc1sco GucEJuo - ?\ão cli:;cu to 
s\ o ex-imperador rcjeiton com razão a pensfi.o 
'lne lhe foi tlnda pelo governo pl'Ovisorio, de 
•1ne cu fazia parte, poeqne não sei mesmo ate 
onrlc 11oderia ir, pam indagar a origem dessa 
l'.,CUSa. 

Cmnpro o meu <11ffcr e:n i'elação a el!e e 
:10s brazilciros que o -lese.iam ver auxiliado 
pela patri:1, e não trato Je inda:..:-ar si D. Pedro 
rec11so11 com justiça a. pensão q~ne lhe demos, 
e wenos si recus.'lrà a. que lhe Yamos dar. 

Respeitando as opiniões dos qne dirergem 
do pro,iecto, penso que não e opportuno e nem 
geueroso iustitnir- dcb<1te sobre as <J.Uatidades 
pessoaes uo ex-soberano. 

Si em outros tGmpos, no mais aceso da lucta, 
quaodo em mais jtistificado o odio contra, a 
rnonarchin, jámais disputei a esse homem as 
suas virtudes, não viria fozel-o agora, quando 
ü velho desthronado, vencido, vergado ao 
peso da doença e da, velhice, pende para a 
rnorte. (Jiuito bem, muito úein.) 

no dever lle votar essa pensiio, discordando 
todavia do quanti, in,, que me parece exage
rado, sem que me possam taxar de mesquinho, 
porque rui dos que com mais enthusiasmo 
applaudiram o uctotlo inichuncnto uo governo 
provisoeio, e <ité disse que, em vez de cinco, 
po(liam da,t• ate m<::smo dez mll contos! 

Fni J.e opinfüo que se lhe mantivesse o 
snbsiclio annuo.l, porque a nossa questão não 
era absolntamente de dinheiro, mas, como 
republicano de sentimento, '.e desde que tenho 
o uso cl1~ raz~o, encaramlo hoje a cou
dncht qne teve o S1·. D. Pedro de Alcan
tr,rn. . re.icítando a. nossa ge11crosidade, depois 
de a ter solemnemcntc acceito, depois de 
c:-,l'.Jl'C~('..\\\e'.~ ·.:1.pj)l'.'tüÚ~1{..\ '[>(;)\o :;cu genro, rp1c, 
por assim clizet', foi rpiem a solicitou .... 

O si~. S1m.íWDE1.r.o- Elle teYe no exílio a 
rlig-nitlade d ~1. institui~.i'io que l'eprcsentn.n1. 

O S1t. fü:vrcAQL\ - Acredihtrin. na, di~ni
,fade d.o Sr. D_ Per.lr·o de Alc::wtartt, conven
cido <ln, le,f:itimidadc do seu dfreito, ele ongeni 
oit dclegoçi'fo clivina, si elle recusasse i;i conti
ne;lli a ~·enerosidade do governo provisorio ; 
mns clle só repelliu-a depois elos teteg-rammas 
recebidos em D~lk<w, riue sortir<1m eJfoito em 
S. Yit:en te. ! 

u~r Sn.. DEPUTADO - Não foi elle quem 
ac;;eitou a o!Jert;1 do g·overno provisorio. 

O St~. BEnLAQ'GA - Si não foi elle quem 
acceitou a generosa, o!Ierta,, apez::i.r ele a ter 
recebido du. mão tio otllcin,t que a levou e 
cxplico:i-a, neste caso tarnbem não foi elle 
quem depois '" recusou e com mais forte 
razão! ... 

Eis aqui porque agor<'- modifiquei comple
tamente a minha attitude primitiva. 

Applnucli com enthushsmo o impulso de 
generosidade, especialmente pelo etreito mo
rai do acto que bem caracteris:i.va a pureza 
das inteoçõe::; dos revolucionarios [ 

() Sr. Be-vilaqua-Ha pouco tinl1a, o sr:.. omcrcA - A justincrüívn, do acto 
desi'stido dtt pn.la.vrn, porque não queria disco- naqnel\;1 epoca é a mesma, justiílcativa do 
tir est·~ nssnmpto, e o meu iutuito era nnica- nosso acto nesta occasiito. Elle rejeitou a, 
mente :ipresentar urna em~~nda: Ir1e1s, desde peu~iio dechU';lOdo que só a Assemblén, Na
qt1e o não 11osso fazer na primeira discussão, cional era n. competente p::i.r;:i, a conceder. 
~egundo obse:.·,·ou o tligno Sr. presidente, 
e eu pen:;:lV<\ que só llou\' es:;e uma,, entendo O SR. BE\"ILAQUA-E' uma simples conje
que uevo aproveitar 0 ensejo para. explic<\l' ctura delicalla de V. Ex ... O meu fim nii.o é 
o meu voto e isto em vista de proposições que pregar theot·ias repQbticanas, mas apenas 
acabam t.le ser levantauas. explicar o meu voto. 

Nã.o quero de modo a!gum desre:::pcit;lr a Quero respeitar a Constitu1ção, porque 
Constituição ; e, não concorcbndo com a justamente clamo incess:tnte e energiramente 
opinião tlo meu illnstre collega, que primeiro contra n.qnelles que o deviam, mas não a 
o~cupou eshL tribuna, na interpretação que respeitam; no ent<•nto, depois elo Sr. D. Pe
tlc11 it Constituiçã•1, eu que votei contra a dro de Alcantara h<t ver recusado a pensão 
pcnsiio dtlda na Constituinte !'lo Sr. D. Peuro Q:enerosa que lhe concedeu e governo provi
•le A.lcantara, niio tt tendo impugnüclO por SOrio, e que JhA garantia a, SUO, subsistencia, 
achar-me ausente na occrlsiiio da, discussão, decente, tendo-a j á acce=.taclo antes, e bom 
acho-me boje, em obedienci;t à Constituição, 1 fri~n.r bem este ponto ... 
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Ul! SR. DEPv"TADO ll:i. nm apm·I•!. 
O Sa. HEVILAQGA.- p.)!o neto tlo g-on:rno 

provborio a, posição delle et•a hnslant~; i!i!.!'11:1 
e symp;tthica, ns:;im como a nossa., 'í1ne 
constituiamos pel;t 11rime1ru. vez n. cl:~sse tios 
monarchas aposentados, como qua.l•1ue1' ontt·o 
fnnccion.'l.l'io pulJl!co, do mesmo modo que hn.· 
víamos dado o exemplo de um;~ translorn-wç:_1o 
tão profund;1 :;em a. dirru~;lo tlo S.'\ngue rra
triciâa. ! 

Entretanto, o Sr. D. Pe1lru tlc :\lcant:tr:t 
modificou sua. primeir•L opiniã.o. De$1le, porém, 
q_ui: foi vot:vla pela. Constituinte est:i 1lis110-
s1çao, entendo que .n do)verno::; cum1H·ie, m::s 
que :>omos generoso~ de mais r\:\ntlo a pens:1o 
q1ie .1. commis.;;5.o \)!'o paz, ltttemlendo ás no:;s;\s 
condições t1u:rnceira:> e à;; nec~sid:v.!e:> desse 
senho1·. O Sr. D. Potlro de :\ICMtn.ra não tinh:t 
direito neuhurn, corno e1·radame11te alg-unti 
dizem, clir.;ito n:tc ! Tt';it:t-se rfa nm senti1i11m
talismo inopport1rno, qne e inf"elizmiinte çalls:i 
de muitos prejui7.w p:lra. '" Rep1.1bli~a. 

U:."1 SR. DEPL''l',\D > - 'Eutão vote cont:«i 
toda e qualquer pensão . 

O SR.. BEVILAQUA - ~iio po~so ~er lo ~·ico 
com V. Ex. para. ser illog-ico eom 05 outl'05 
meus collegas e comm!g'O me:;:no. 

Donde ê que ema.uou esse supposto chreito, 
anterior :l.O artigo d;t Constit11iciio? :\. oI'i!:'em 
divina é uma idéa. hoje ridicuki. quo -nrio 
resiste u menor <in11lyse 1h. lo;óca. mais 
elementar no estado uctÜal da so~-i~d.1de e iL 
luz da. sciencia ! Em.1na1':i porventura da. u:;nr· 
paçd.o se::ular -~ 

mr S!t. DEPUTADO-Que mmrpaçiio '? 
O SR. BEVILAQUA-A do throno; 
VOZES-Apoia.dos. Oh! NJ.ll :ip.;iaclos. 
O SR. BEvILA.QUA- Pois hrt duvida sobre 

ser uma vertl::tdeira usurpaçiio fefüt a o bom 
senso, i~ sabedoria. e especialmente á dignidade 
do povo a posse do s11premo po le r por heran(.'11 
de direito e tantos outros ]'l'e1lir.ados a JJ'rou
tosos?! Eu entendo r1>;:Sim ! Um t!lr ono signiliM 
na realidade e sempre uma verdadeira 115nr
pação ! (-4.poiadas e nüo apoiai.lo.~.) 

Digo que -:ict-inlmenie elle tr::m direit') a 
uma pensão porque ;t Comititllinte acceitou o 
additivo concedendo-a. &ta pe!t:«1.o podia ser 
de 120 :000$, de 500:000.'$, como po(fat ser de 
24:000$, de 12:000$ ou de 6:000$, que é 
qup,,nto ganha um deputndo, um representante 
Lia nação ! 

Ql.i.:1ndo vejo que ó pensamento commum 
restringir wnto quanto possivel as despezEIS 
publicas, não comprehenúo como se leve a 
generosidade ao ponto de coneeder uma pen
são de l20:000$ <.lO ex-impera.dor, que vive 
modestamente como, diz-:;e, vivia ooimperio ! 
Só si agora elle deseja ter luxo e vaidades, e 

neste caso n:io e ao Thesouro Nac:ional que 
t:L>lll!JPl.•i sustentai-o.;; ... 

() Si~ •. \r,r; t:"\110 (; l:AXAHAP.A-Não póde ]l(l,• 
vei· n1í~.~1·i•L 111;tior 1lo que ;tpura1• vinteos 
nc~ta fJ llC~tii.o. 

O SR.. ZA)fA-0 Sr. D. Pedt•o de :\.!cantam 
é simplesmente um vencido. 

O Sr... REVILAQL'A-0 St'. D. Pe-lro de Al
coutar:1 tove neste p:l ir. tima politic(). corru
pto1'a, politic:,. que r.leu c<1.usa. a, degrada<;<1o 
moral de nossa. Patria !! 

ü SH. .. ;LcDmo GuAXABARA - Não ha cor
rupto:· onde nffo ha. corrupto~ . 

O Sit . . B.!:VILAQüA - !\' verdade, nrns V.Ex. 
fambem não poderá contestar a influencia 
fü.t:l l-p:~rn icio:;:L ou lrenetlca - d;t educação! •. 

{.;)! Sa. D~PUTArio-São palavras ... 
O SJc Bc:VILAQUA-Palavra~, não; v. Ex. 

não se1'à C.'l.paz de coa testar esta "l'erdade ! 
falia-se muito n;\ bondade do Sr. D. PP.<lro 

«pelo 011ll que poderia ter feito e não fer.» 
ma:; e:::qnec~m a grnude somma. de bem que 
lhe er:i. peln. mcsm:\ 1'.·tzão fücillimo prOlluzir 
e que deixou volunt:iri<t e calculadamente de 
jmüicar ! 

Esta é que é a verd;tde ! 
Poncos homens que tiveram contacto com 

elle form<lffi as hom·osas cxcepções do nau
fragio g·er·n,l tlu corrupção politim\ qne sempre 
e sempre con;;cientemente exerceu ! 

LM SR. DEPUTADO - o que é iuuega.veL ~ 
que elle ern. honesto ... 

o SR . J~EVILAQUA-Não Lhe coutesto a pro
bidade in1li'rid11a.L o que alias é muito ~oru
"'uro, apezar de suas prctenções torçatlas íl. 
-pa>sar por sahio, mas u i.:ir·obidade politic.:'\, 
estt\ conte:>to e coutestar,e1 sempre porque os 
factos o l1rov3,m sobe,j;tmen te e ;\. evidencia! 
(.4.poiados e rir.Lo apoiad(l,S .) 

Náo hn eut1·e nos o :;entimento de civismo 
no grito em qne era. de desejai', e <) causador 
dest<~ <legmda<;:;"io, rle:: to) prejuiz·J do caracter 
1rneional, é o Sr. D. Pedro tle Alcanttrni. !l 
(Yüo apoiados e apofridos.) 

O Sr. D. Ped1·0 de Alcantar a, dizem os 
illnstres deµutatlo~, nii.o corromperia. si não 
encontrasse homens corruptos ou cormptiveis. 
Mas é preci;;o lembrarmos que os homens ati· 
1'tt!ll-SlJ .:., pullti<.:a .•.. 

O Sa. JAcQt:lli! O~RIQ1:E - V. Ex. está em 
úe:>a.ccol'do con1 o Mestre Sublime, que tanto 
venera . •. 

o Sa. BEVILAQUA - O aparte do illustre 
deputado pelo Rio de fanelro me obriga a 
dar uma explicação. Acredito que n este mo
mento não comm1>.tto a mais ligeira falta de 
respeitoamemoria. de meu Sublime Mestre! ... 
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Sr. presidente, si fosse arrastado pela natu
reza dt\ tliscussã.o a commetter rt menor l'alta 
<le respeito, por mais ligeira que fosse, à 
memor·i<t de Benjamin Constant, declaro 
que, logo que me tosse apontado o erro e 
me convencesse tlelle, immedbtamente repu
diaria, riscaria tudo quanto tivesse dito ! 

u~r SR. DEPUTADO-Entã:o pi.ide riscar, por
que Benj<\min Con:;tant pensav;1 as~im .... 

O S1t. B1w1LAQUA-:~füo, perdú1~-mc V.Ex.; 
,~::;tou cOll\'Cncido de qne, manil'~:;t:indo-me 
por este; modu, não 1it·ejwlico o:; co11side1·1111rlo.~ 
nem ;L intenção pur·is~i ma, ;;onet·o~;i, e pat1'io
tic•~ que teve o funtlatlnr· <l~L t\.e\1l1lil\c<t q11<\rn.lo 
propaz ;irptalle,,; c1111sidenmd<1s :·L dtdiva tLu 
Sr. J). Pedt·o. 

dar um<.\ i)ensão ao Sr. D. Pedro ; isto era um 
sentimento de um:l generosidade incompa
ravel, perfeitarnent~ compatível com seu 
enorme coraçiio, que en applau<lia pela in
tençiã.o, embora em disc·wdancia no meu 
ponto de vista ; ffi<)S, como elle nunca con
sentiu e muito menos impoz a qualquer dos 
seus :.imigos ou dos seus cliscipulos um proce
dimento qualquer em divergencia com a con
scienciit de cnda um, eis as rn.zões por que, 
pedinuo-lhe previ;i,,; desi:::ulpas, me oppuz 
nesta. 1.~:\sn \~0111 o meu voto tt que fosse dada 
a. pem;;i.o. Fui \'eneitlo. 

Hqjo eíiklll conveacirla d.<3 <\~\e e:ssa. \)ensão 
devi~ !iCI' 1fad<\; mas, V. Ex., 81-. presidente, 
1111i permittirit 11ue en divirja tlo quantt<m que 
<;!:;tá ma t•cado. 

O Su .. ZA;.IA - Ntio tern ex11licai;.ií.o norn 
dean te d::i. moral nem dc;tn te ·do:; pt·i 11cipios 
republicanos. (Jftiitos apoiadus.) 

O SR. BEVILAQUA - Não l Irlcus :::enhor•t)s, 
isto que tenho dito é simplesmente a verdade 
e nii.o é mais do que uma singular e moderadt• 
antecipação elo juir.o da histoda... ( Apa'l'"te.5.) 
Será então um def'eito de apreciaçi.í.o de mi
nha p:1rte ; mas, si nisto vae a, ma.is ligeira 
o:ffensa a qualquer dos meus colleg·as, prom
ptamente retiro a phrase ... 

Não admitto '11le se sustente o luxo do 
ex-chel'e do Esb.llo, virtualmente aposentado, 
velho, sósinlw, sem grandes necessidades, 
pot•tanto, qun.rnlo <\O chefe etl'ectivo se da a. 
mesma renda! ! (.A27oia,dos e não apoiados.) 

Não sejamos mesquinhos nem tão pouco 
esbanjRclores ! (Muito beni.) 

O Mestre venerando <• quem se referiu o 
meu illustre collega pelo Rio de Ja11eiro veiu 
por sua conclucta mos~ra.r ao paiz e :io mun~o 
que a revolução na.o era ele origem tao 
-pequenina que fosse nat·a ~omb<üer um 
homem ot~ uma fümili<i ! O Dr. Benjamin 
Constant o que queria mostrar era que a 
revolução tinha tolla a rn,zão de ser no des
contentamento proí'undo que lavramwa em 
todas as classes dit população, e mais ainda 
na, fraquer.a sob~jame~t~ provach d<• ins~it~li
çã.o que preteucha fehCJ tar o povo brazlle1ro 
naquella rlesgraçadn. êpoca. Essa instituiç.ão, 
no pensamento de Benjamin Constant, era 
uma instituição g:<1sta., inca.paz de fa'l.e1' e de 
manter a felicidade de um povo 1 

Elle sabendo pcl11s queixas do Sr. Conde 
ll'Eu, que o Sr: D .. Pedro tifl:ha. divicli\S <wul
tadas, como rnmto bem disse h<t pouco em 
aparte o digno tleputado por Matto Grosso, 
propoz aquelle auxilio de 5.000:000$ e .ª 
manutenção do subsidio que D. Pedro recebia 
outr'ora, até á abertur~ do Congres:;o, _!iwto 
que naquelle momento tinha toda a ra.zao de 
ser e revelava altos sentimentos de sua 
parte. 

como a·isse, fUi um elos que mais enthusias
ticamente applaudiram esta. idéa ; mas, em 
vista da a~eitação prévb. do Sr. D. Pe~ro 
de _o\lca.ntara e da sua recus<:i posterior, 
modifiquei a minha opinião! •.. 

o Dr. Benjamm constant jul~vu. que, 
mesmo depois disto, o Congresso podia ainda 

E' adiada " discussão pela bo ra. 
Vem•a mesa a seguinte 

Reclamaçl!o 

O Diario Official de hoje intercala no dis
curso do nobre deputado Sr. Badaró um aparte 
que me ;tttribue. Segundo o Diario O!ficial, 
teri1t en 1lito, no momento em que o Sr. Ba.
dn.ró pedi<t a, presenç<t do . Sr. Barão de 
Ladario para a discussão do trata.do de Monte
video: 

« O Sr. Barão do Ln.da.rio não póde vir 
i:V:JUÍ, porque não t em posição ofilcia.l.» 

Devo contestar a authenticidade dessas pa
l•t vras; eu não as proferi. O que disse foi que 
o Sr. de La.dario não teve acçiio offecial no 
tr(<tar.lo, o que é essencialmente diverso do que 
me é attribuido. 

E'\~zendo asta rectificaçã.o, requ~iro que ella 
seja inserida na acta· da sessão de hoje. 

Sala. elas sessõQS, 4 de a.gosto de 1891.
.Alcindo Gumiabara. 

Vã.o a. imprimir 

N. 6 B - 1891 

REDACÇÃO PAR.A 3"' DISCUSSÃO DO PROJECTO 
N. 6 A, DESTE ANN'O 

Acqiiisiçüo ela casa cm que falleceu o Dr. Ben
jamin constant 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. ° Fica o Presidente da Republica. 

autorizado a, despender, desde ja, a. quantia 
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necess~u-i~ p:i.r<1, de acconlo com o arL s• 
da~ disposi1;ões transltorias da. Constitnil::Lo 
Federal, adquirir pirr:t o Estado ,1. e,<$\ em 
que fallecell o Dr. Benjamin Constant Botell10 
de Magalh:le;;. 

Art. 2. 0 A familfa du grnmle patriolrt serú 
desde loJ:;o indc!r;nizad<\ d;J.S despezas poe 
clln. feitas com a loca~~ão clc~$:1, ca:>;t, Jc:;de 
24 de fowJreiro ultiuw até ao dht em qnc for 
satisfeito o di;,posto no cit<ido art. S0 • 

"\r·t. _3. 0 Re,·og<t111-sc <lS dlsposiçücs et:1 
contt';u·~o. 

- · S~i(\\. íh\S comrüi~SiJ'-:J~, 30 110 ju!Jio •)C ]891. 
- Jlod1·iu<1os .-lfor!.<.- Su,-::cddlv Cv.··;-,,:a. -
lJcmcti·io Ril1âr0 .- Joiiu Púi!iei1·1J.- A.lbc:1·to 
Brm1drio.- Pi!WCircclo. 

Eslolielccc r.'ls 11enas e cirs.'<rs 1·clr!!ica.< ,;s ~c.-n
'nmiias ;·ct:g:os(1s do cct.~amen!o e mrmdn 
cont:'miai· ern,;'.yu,· o rh:c;·c/n n. 521de18.90 
no rpic n<i'o /o·· nltenido 1,01· csfo lei e em-
2un~1-!.o nrlo /01· m.ndificr1-!lo na pltrle proccsS~lf.tl 
zie{as legislai•!<as dos estados. 

O Congresso Nacional decret.-. : 
Art. l .• As peuas comminadas pelo •lrt. 284 

tlo Codigo Pell::l.l p:wa o ministro de quulqnee 
coufissão que ce1el.Jr;ir as ceremouias reli-
1;iosas do c;1s:11nento, :inte$ do :icto civil, 
ticum reduzid,1s ;i multa d·~ 1008 a 500$000. 

Puragrapho unico. l\:i falta de pa!!a.mento. 
a multa será snbstituit.kt pela pena Jc prls:tó 
por um~\ tres rnezes. 

r\ r t. 2. 0 
;\ celchra(ío do ca~~tnwnlo e !!l':l

tuit<t em toda~ Republica ; 1;m crmso~net1c·in, 
os juizes, escrivU.es ou officiaes do r~g-istro e 
quuesquer fünccionnrios nu.o pe~cel.Jerüo 
cust:.is ou emolumentos pelos acto~ ri. que se 
refere o art. 122 do decreto n. 181 tle 24 de 
janeiro de 1890. 

§ 1. º No Distric to Federal, os escriYi'ic~ dos 
preteres não percel.K:rii.o cust:i.s ou cmoln
mcntos pchis ftmci,.~Cies que exc1·cerem como 
ofüciaes privativos do casmneuto, IJUer se 
trate <le actos prcpa.r•ltorios <leste, que1• se 
trate d01 sun e ele bmção. 

§ 2.. 0 Os mesmos e5crivães perccberii.o, a ti
tulo de reti·ibuição, como officb.<es do casa
mento, 1:200$ de \Tencimentos annu::t•)S ; sendo 
SDOS do c11•d r~n;J.clo •: 4.00$ rlo g1»1tilií°'.:1ç•io. 

§ 3." 11. ;;ra tilic:nçiío só e dev-ida pelo ef
focti vo exercício. 

§ 4. 0 As disposições tlesto artigo applic:i.m-se 
a todos os ser vcnt1mrios ou empregados que 
füncciooarem no Districto Federal como 
officirtes do reg ist 1·0 de cas~mento. 

Art. 3.° Continuam em v-i1;or :.'l.s disposições 
do decr eto n. 521 <le 26 <le junho de 1890, 
que não tiverem s ido expressamente alteradas 

peh vrc,;cnte lei e e1nr1uaato não f.:Jrom mo-
11.itic:ada:;, JM p.li:te p roccsSu<\ l pelas legisla~ 
tiH«tS dos estados. 

c\.rt. 4 .'' Revogam-se as disposiç:ões em 
contrario. 

Scna<lo i<'cdc!ral, 30 do ,jnlho (fo !801.-Prn
dente J. de Jlorw:s B M1·os, Vice-pr·esi<lente.
/o''io Pc1lro flclfii;·i l'ieiru, l '' secret:irio . -
Gil Dii i i~ G11tilad, '.!" ;:;ecretnrio.-.!oti'o Soares 
Xl'it:<~, ::0 Sú1:1•ctnrio.- ;1lwwet Be;ei-;·a de "ll
l11<7i11: ;·qw: Jimior. 

Lic:cnca rio ]),-, N uno de .. Andrade, fe;i!e <la 
Fawlda•l~ de Jfrdiciwi do Rio de .luaeirn 

O Dr. ~trno de A'1dra1le , lcnt() <111 1"' c.1-
tlcir.'.t de clinica, medic<\ tht Facu ltfadc de ~Ierl i
cina elo Rio de .Janeiro, S')lit:i b in·oro.:;<w.ii.0 
tht liccuç:• pot· nrn trnao, sem Yeutiment_os, 
par;1. tr;ltar ele; ~a:\ S<\u1Je com]Jromett1(h 
no desempenl10 üo c;1rgo que por longo tempo 
exerceu de Inspect or Geml lle Sa.ude tlos 
Portos. 

A comimssao de petições e pmleres, 
teodo e111 consideração o a.lb;cado, ê de pa
recer que se lhe de\lra a_ petição, p<mt o que 
o!Ierecc o seg-uint~ µro.1ecto : 

O Cong-l'esso Nacional resolve: 
Art. l. º E' a.ntorízttllo o Governo ::i, con

Cf'der ao D:-. Nuno c.le Andr;:vlo, lente füt. l" ca
<lclira ele clini~:i. medica cfa. F~icu ldl1cle ele Me-
1licina do Rio de fanciro, p1m'0gaçito p0r um 
anno, sem vencimento;;, da. lican•y:t cm cuj11 
gozo se :tcha. 

Art. 2 . • Revogam-se as disposições e:i1 
contrario. 

Sah> das c~mmis~iJes , 4 de a~·osto de 1801. 
- Cesa .- Z ama, presirlen te.- Moni~ Fr~irc . 
- 1'oleniino de Can:x1Uw .- Fr edci·icil Bo;•gcs. 

N. 52-1891 

L Hfofere a peti-;r"Co do /,aeiwr el Joiio E oni fa c;o n. 
Gomes ele S irp.reira, i·el.at iwi. ao p eclirla d.e 
mi:;;ilio pa ;·a a. m r,,11.tte;iç1i o de 1.wi c.<tabcle· 
ç i'r11cnto cfo in.~Lrttcç•7o secr1;idm·ia cm Goya; 

A"s commissões de instrucçü.o publica. e cfo 
orçamento foi presente a petiÇ<"io dirigid<t. n 
esta C;tmar:l. pelo bacharel .João Boni facic 
Gomes de Siqueira Filho, natural e r esidente 
no e:;fa,to de Goyaz, na <J nal di z que prete nde 
funda!' M c~J?ittl.l daqnelle estado um estabe
lecimento de instrucção secunda.rfa, em que 
pOS:i:J.Ill preparar-se OS goyaD05 que u eS\Jjal'Clll 



Câmara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 16:10 - Página 1de26 

Sessuo em 5 de Agosto: de 1891 95 

requenta.r os cursos superiores das faculdades 
de direito e de medicioa, ou dedic<trem-se ao 
magisterio ; mas, não podendo contar só com 
os recursos provenientes da concurrenci.1. dos 
pn,rticulares, attentn. á escassez das r0ndas 
particulares, solícita que por esta Gamara 
Uie seja concedid<t ~~ suuvençfo de nove 
contos de réis annuaes, a partir do COl'l'ente 
anno, destinada, a m<1nter o seu estabeleci
mento. 

As commissões, considerando riue no estarlo 
do Goyar, jú, existem dons eshtbelecimentos 
em que ti dada. a instrnc~ii,o secundaria. o 
J,rce11 m;mtido pelo Bovcrnl) ~ederal e o Se
minario Episcopal ; 

Considerando que ain1l~ não são perfeita
mente conhecidos os recursos orçamentaríos 
dn, Uniilo, toLltt a prudench~ e cautela eleve 
haver da parte do J>0tler Leg-i~la.tivo em <le
cretn-r despezas que não sejam impresciudi veis; 

São de i:ürecer que seja, indererida a peti· 
ção do !Jacharel Jofio Bonifacio Gomes de 
~iquein Filho. 

Sala das commissões da Camar·a dos Srs. 
Deputados, 25 de julho de 1891. - Furqiiim 
Wemeck_ -Cantão, relator. -Olfoeira Pinto. 
- Joéio Vieira.- A. A:eredo.- Alexandi·e 
Stockle1·.-Erico Coelho.-Santos Percii-a. 

O SR.. PRESIDEXTE marca a seguinte ordem 
. do dio. para a sessão de 5 do c~rrente : 

1ª parte (ató ás 3 horas) : 
Votaç-,ão elas materias eocerr:tllas ; 
Discussão unica do parecer da comrnissfo 

· de policia, dispenSlndo do sel'viço ~• tres con
tiouos; 

Discussão unica da emeuda do Senado <.lO 
projecto de creditos para subsídios ; 

3"' discussfío do projecto n. 56, restringindo 
as attribuições dos governade!'es dos estauos 
aioda não organizajos ; 

Continuação eh lª discussão do projecto 
n. 1 A, prohibindo o uso de condecorações ou 
de titulos; 
· 2"' parte (as 3 horas ou antes) : 

Continuação da l:i. discus&ío do projecto 
n. 12 A, que fixa a pensão do ex-imperador 
.. Brazil; 

l" discussão do pr~jecto n. 10 A, extinguindo 
. secretaria. ue justiça e de instrucção publica,; 
2~ discussão do projecto n. 48, approvando 
tratado entre o Brazil e a Bolívia. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas. 

35" SESSÃO E'.11 5 DI!! AGOSTO DE 1891 

p residencia rlos Srs. Oliveira Pinto (1() vice
p1·esidente) e i1f atta ][achado 

.Ao meio-din,, o Sr. presidente declar..i. não 
htwer sobre a mesa expediente n, ler i:~ntes da 
acta. 

O Sr. ~~ntiio ele Paria.- Venho. 
Sr. presidente, snhmcltcr i~ cou:;idcraf;CT,o 1.b 
casa, tres rcqueri111entos. 

O primeiro refere-se ao cimt\·~1.ctoce\e'urauo 
cntr·e a lutentlcncitt ~hmicip;tl c Vulcnti111 
Ziegler, para. o cnJç.n.rncnto, recalçamcnto e 
la!.:«~amento llcsla. cidade. 

·Estu requerimento já !'oi pot· mim í'ot•mu
lado, e creio que a, mesa, em 110::; de junho, 
requisitou tlS i:lformações ncllc pedidas, ao 
governo. 

Estas informa~.ões não vieram ainda, ao 
pa:;so riuc outras, po:;teriormentc roquisiht
ua.:>, jú se ~cham na casa. 

V. Ex:. ha de l'ecor<l<\l'-Se, assim como a 
Gamara, de que,qua.ndojll:'itifiquei,em tins ele 
junho, este requerimento, alludi à circum
staocia. gravissima. úe que os preços constan
tes da proposta dos Drs. Hilario de Gouvea e 
Limti Ca.stro, par;~ o saneamento desta capital, 
excediam em muito aos preços pelos r1uaes a 
lntendencia habitualmente fazh os seus con
tractos e executava as snas obras. 

P11recia-me, Sr. presidente, e parece-me 
que büstava esse facto pa.ra que o governo e 
a Intendencin. se dessem pressa. em fornecer 
essas informações, para o fim, ou <l.e demon
stl'ar qne o riue se havia asseverado llão era, 
e:rn.cto, ou para., verificando-se u exactid:l.o 
do facto allegado por mim, ficar o governo 
h<lbilita.do a punir o criminoso, si crhninc-so 
houvesse. 

P<wccia.-me que em visht dn. informação pe
dich~ por mim, relativa a _um assnmpto d.e 
gravitlade, porque estava ligado a ~onorub1-
lidade dos membros da Intendencia e dos 
membros do proprio ç;overno, a Intendencia 
e o Sr. ministro do interior rkviam ter pressa, 
como jú. disse, em fornecel-n-. 

Não posso attribuir, nrr.o devo mesmo attri
buir que esta demora de infor!ll~ções re~ulte 
do desejo por parte do Sr. nnmstr? do m te
rior, ou mesmo por 1)arte tlo presidente d;J, 
lntentlcnci;t em occultar este:; factos; devo 
antes attribuil-a ao descuido e pouco zelo e 
talvez ao muito trabalho na lntendencia., em 
virtude do qne não possa ser distrahido um 
empregado para tirar a cópia. que_ solicito. 
Por isso insisto novamente n::i. qnestu.o, man
dando à mesa o meu requerimento formulado 
nos 1;eguintes termos. (Lê.) ·-

Eu havia solicitado tambem nessa occas1ao 
cópia do parecer do intendente de obras mu-
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nicipaes sobre a proposttL do;; Drs. Hihtrio de 
Gouvêa e Lima Castru, mas ~tté este momento 
:i CJmara não recebeu este pnrecer , e não o 
requeiro agora, pol'que já hontem o Sr. Tho
ma.z Delfina, Llistincto de;)utado pela. C:tpib! 
Federal, o requisiton de novo. 

O outro requerimento refern-se ao celebre 
convenio aduaneiro ceie b('ado entre o governo 
do Bmzil e o dos Estado~ Unidos. 

Pa.rece-me que a Camara e o Senado e~tào 
convencidos de que este convenio ~leve ~er 
intlubitt velrnente anunllauo. 

V. Ex. sabe que as industrias no no~,o 
pniz fomm g-oJpeachs mortalmente com se
mell1anto trat~do, espec:fahn~ntu a iwi 11:>tl'Í:t 
agricllhi o a:. ímlustria~ üos JH'él!~Wa61J,; 1:1u 
]JOrco. 

Qunndo tivemos conhecimento deste trMatlo 
pelo docrcto de 5 de fevereiro, diver:ios llc
puLados entre elies o obscuro orado1· qui; està 
fallando, apresentaram urna moçãu mt qu,il 
se declnrava a nnlfüla,de daquelle acto do 
governo. 

Por circumstancill:; que não ve1Jm ao cnso 
relembrai· ess~1 moção não foi voüda. 

Os acontecimentos que se seguiram vieram 
demonstrar a um graude numero de deputados 
que entiio derentlfam o con...-enio, que eUe era 
de facto um grave e1·ro governamental e 
um inconveniente pa.ra o paiz. 

Muitos desses deputados, que mesmo d.1. ti·i
buna defenderam o conve11io, s.'i:o hoje os 
pl'imeiros a reconhecer o seu máo eíl'eito sobre 
a industria do püz. 

Acc1·esce uma círcumsfancia. de ordem fun
damental : quando celebl.'úmos aquelle tra
tado, o nosso governo e os representantes da 
Nação que o defendiam, estav-tcm convencidos 
de que ha viamos creado um monopolio no 
mercado americano pat'a os nossos productos 
e especialmente para o assucar. 

Mas, Sr. presidente, o ~overno dos Estn.dos 
t:nidos do. Amcrica , aca,ba de celebrar ideu
tico tratado com a Hespanll<l, de modo que 
nada mais temos a lucrar. 

Os Estados Unidos lucram tudo e nós tuuo 
perdemos. 

o Sa. BELFORT YIEIR.A - l\fa.tam a !lOS~'t 
in4_ustria nascente . 

O SR.. A:-rTÃO DE FARlA - Quero a.presen
tar um projecto tle lei, declaram.lo nullo e sse 
convenio. 

lf-ara procedermos, porém, com a regulari
dade que o ca.so exige, parece-me que a 
Camw,'a deve ter conhecimento dos termos 
deste convenio; e por isso :1presento o mP.U 
requerimento concebido nestes termos. (Lê .) 

Passo a justificar o terceiro requerimento 
V. Ex. sabe que o nosso paiz atravessa 

uma crise, que não é das melhores: de um 
lado o desequilibrio orca.menta.rio, a, despeza 

oxc0deuclo em muito a nossa receita ; por 
outro lado, as nossas fonte.,; de protlucção sem 
o ilesenvolvi111ento que ser ia par:i desejar em 
um Jl"fa americano, onde as condições de pro
sper·ídade são por todos rc.co11hecidt1.s ; e finn.l
mente estamos cm !nctit com o pavel-ruoeda 
de cul'So forç~ado. · 

V. Ex. cornprehe11de que niio sou da· 
C}llelles q1ie.pensn.m em salvar o ptiiz decre
tando immertíattuneote. rle chofre. <t conver
sibilidatle da moed:i fülnciaria : nao sou da
q11elles que pensam que, de , momento, por 
um acto, por um decreto, podemos tirar o paiz 
do e;tt1do em íJUe se acl1a e lleixa.l·O livre üe 
toila~ (!;sas dilficuldnclc~, em caminho do pr.0-
~1'..-;·~so. 

~1l:1s, apezar üisto,eutendo que não devemos 
cmzar os braços e que deve s er nosso em
penho de hollrn procurar em prímeiL•o Joga r 
e~Labelecer o equili!Jrio do orÇt\ruento, depois 
desenvolver· a;; fon t e;; ele pt'Oliucção, elemen
to;; neçessurios it solução do terceiro dado do 
problem:11 rpte ,j ~i extincção do papel-moeda 
ou a. sm1 conversibilidade. 

Entretanto, quem pensa assim p1•etende 
talvez solicitar da casa '' decretação de uma 
r educção de dii·eit os de importação. 

Mas V. Ex. compreheude que, si á. pri
meira vist(I pôde par ecer incoherencia. do. 
minha, ])arte, tle raat o essa incoherencia não 
existe. 

V. Ex:. sabe muito bem que a, climinuição 
do3 impostos de importação traz como conse
quenci:i. maior• con::;umo, maior clcvaçii.o <lo 
valor da importação e , po1' isso, a t'educção 
pôde fazer c1·esc:;1· n recrJita . 

O SR. BsLFoRT VIEIRA. - Os ohject os de 
fantashi e de luxo não serão impor tadas pelos 
peque11os estados . 

o SR. AXTÃODE FARIA-Como r io-grandense 
V. Ex. sabe q_ue devo fata lmen te ser levado 
a advogar os mteresses da industria pastoril, 
qne é, por assim rl ízel'. :i. unicti do meu es
tado, e fa irnlnstria cios preparados do porcoi 
que começa tambem a de~envolver-se a lli. 

Já tive occasiüo de dize!' perante a assem
bléa constituinte '1ue , f[ UJ ndo se proclamou 
a i{epublica,, nós, os l'epubli.canos do Rio 
Grande, <lnviamos um emissario ú, Capital 
Federal, que, entre outras iucumbencias, 
tinha a tle ver si ern. possivel consegrrir a 
entrada livre de direitos p11,ra o sal, para o 
arame, anniagens e folha. de Flandres. O nosso 
emiss(Lrio voltou levando a garantia de que 
o governo cogitaria do a ssumpto e que essa 
isenção de direitos seria um:i. realidade. 

O nosso emissã1'io ou não ent endeu hem o 
que disseram os homens do governo ou foi 
completamente illudido. 

o SR. ALFREDO ELLIS-0 que ê mais pro~ 
-vavel. 
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O SR. ANTÃO DE FARIA - O que é facto é 
que, cm vez dessa isenção ou mesmo de uma. 
r~_ducção de direitos, logo_ ilepoios, por occa
stao da re_rorma das tartfas, esses <Lireitos 
eram quast que elevados ao duplo. Nüo sei 
se ~isso resultou um augmento notavel de 
receita para os cofres da, União. Si assim foi 
não se~ei eu qu_en: venha aqui pedir qne mm~ 
reducçao de chreitos se torne ef!ectiva ou 
que se decrete a isenção. ' 

Estou porém convencido 1le que esse nn
g-mento nps dit'eitos de importaçti:o sobre estas 
n:er_cac~o~1a.s tra:. como consequencin. mrnl 
drnunmçao relativa nas rendas d:i.s alfande-

. gas ; porque ~m_relnção no arnmP.~ por cx
emp1o, soquem nao con11ece as contl:çües eco
nomica.s do !Uo Gra.ntle e que ignora o seguin
te facto : 

Q1wnd_o º· arame ba.i:rn. de preço pela alta 
do ?aml?ro, importa-se uma. qtmntid:ule extra
or~marm de_ arame no Rio Gt·r.ndc ; quautlo 
~a1xa. o cn.mbto, sobe o preç~o e ninguem mais 
unportn, arame. O que se da em relação a 
esta. mercn.tloria elit-se cm relnçü.o ao sal qne 
se consome muito quando está por preço baixo 
e que se importa pouco qua,ndo cstú por preço 
alto. 

U:II SR. DEP'CTADO -Isso e reg1·n. geral. 
O SR. ANTÃO DE FARIA - De accorclo mas 

a questão é esta: Si desse a.ugmento do direi
tos, estabelecido pelo ex-ministro ela. fazenda 
sobre esses prodnctos, resulta um notavcl 
aug1:nento d~ receita para a Alfandeg<t, não 
serei eu, repito, quem venha pedir n. reduc
Ç<to ou isenção de clireitos })ara todas a.que lias 
mercadorias ; mas, si se verificar que desse 
aug~ento de direitos resulta uma diminuição 
relativa, parece que e5tou no direito ele pedir 
essa reuucção rle dii'eitos, ou a isenção em 
parte, afim de ver si se desenvolve a ind us
tria pastoril na minha term. 

Penso _que assim fica perfeitamente justifi
cada. a mtenção que dita o meu requeri
mento. 

Não venho solicitar um favor. em bene
ficio exclusivo do estado, senão por entender 
q;1~_desse favor resultarão v:tntagens para a 
limao. · 
~ão quero, porém, desde já apresentar esse 

proJecto, porque me faltam chdos ; por isso 
ap~es~nto º. sep-ui~te requerimento. (Lê.) . 

Estao ass1 m .J ust1ficados, Sr. p1·esidentc, os 
tres requerimentos que tenho a honra de sub
metter á consideração de V. Ex. e ela C::unara. 

yeem â mesa, são successiva.mente lidos, 
apoiados e postos em discussão os seguintes 

Requerimentos 

. Requeiro que a mesa requisite do Sr. Pre
sidente da Republica cópia do accordo cele-

Camara V. II 

brado a. 31 de j n.neiro do corrente a.nno entre 
os Estados Unidos da America do Norte e o 
Brazil, por iotermer!io de seus respectivos 
ddegados, James Blaine e Salvador de Men
donça, accordo tlo qun.l resultou o decreto 
n. 13:~8 de 5 ue fovereil'o do mesmo anuo. 

S:il::t das sessões, 5 de agosto ele 1891.
Antlio ele Faria. 

E' encerrada a discuss~o S'3m <lebate. 
Hequeiro que ~t rr..esa requisite do potler 

competente cópia do contracto celebrai.lo entre 
a lntentlencia l\Iunicipal e Valentim Zie"'ler 
pnrn. o ctilçamento, recalçamcnto e la~ea-
meuto da Capital Federal. 

0 

Sala das sessões, 5 de n.gosto ele 1801.
Antao de Faria, 

E' encerrada a iliscnssfio sem dd1n.te. 
. \{.cqtrni_:o que sejam reqnisitadas 1lo governo 
m!~t·mn;,~es ex:\Cta~ sobre o _v:ilor eh impor
taçao (letta no patz e espcc1almcntc no Rio 
Granflc do Sul) do sal, tlo ara.me, da. folha de 
Flantlt·es e u:is aniagens, clura,nte cada. um 
1Ios tres ultimos annos-1888, 1889 e 1sgo. 

Sal::i. das sessões, 5 de agosto de IS01.
,1ntiio dtJ Faria. 

E' adiada a discussii.o, por ter pedido a pa
lavra o Sr. Casimiro ,Junior. 

O Sr. Bueno de Paiva - Sr. 
presidente, vejo-me na, necessidade de vir 
~-eiter-ar as reclamações ,já feitas por meus 
r,llus~res collegas de bancada, peelindo provi
aencias ao governo contra o modo -por que 
continua a ser feito o serviço da Estra.<h de 
Ferro Central do füazil. 

Sinto que de algum modo ]Jossam estas 
censDras recahir sobre a. pessoa do Sr . Dr, 
C~ockrutt tle Sú, tão b~m defendido daquella 
tr1b_una pelo nosso digno collega Sr. Fre
derico Borges ; mas entendo que não posso 
deixar de repetil-ris, porque trata-se de at
tender a uma grande necessidade publica. e 
que muito de perto interessa, ao estado que 
tenho a. honra de representar nesta. casa. 

Não olJstante as reclama~ões já feita:S e as 
accnsações formuladas, continuam a chegar
nos por parte do commercio e da, lavoura de 
meu estatlo, serias queixas contra o serviço 
daqnella e:Stl"ada. 

Si é verdade, Sr. presidente, que os 
factos allegados não podem desabonar o Sr. 
Dr. Crockratt de Sá., conforme affirmou o 
nosso illustre collega, entretanto cabalmente 
mostram qnc o serviço da Estrada de Fe~-ro 
Central continua, a ser simplesmente pessi
mo, podendo eu disso dar testemunho pes
soal. 

A zona que mais directamente tenho a 
honra ele aqui representar é a do sul de 
Minas, cujas relações commerciaes se fazem 

i3 
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com esta capital por intermedio do ramal de 
S. Paulo; e quotidiana.mente che~m-me 
d:llli, assim como de differentes localid:i.des 
elo norte desse estado, innumeras qneix:i.s 
e reclamações contra o mão c::;taclo daquella 
linh~, e contra. o máo de;;empenllo de seu 
sernco. 

Sr. prcsid~nte, o nosso illustre colleg~• a 
quem tive a honra de refcrít·-me, traiautlo 
de derender a administroção da Estrada Cen
tral, disse que ella tem fa!t:J. de material ro
dante. 

intermediarias sem que tenha. o -preciso di:s
tino. 

O meu collegri. e amigo Sr. Pacifico Masca
renhas acaba de re(!eber um telegramma de 
lavr:l dores de Bicas , estação da i::strad1l de 
F<.01To Leopolrlina, pedindo providencias con
tra os prcj uizos que estã.o solTrendo com ess~ 
demo~'ª na remess:i üe seus generos. Allegam 
os r~cJamantes qne ç c'.ifé mand~v1o para a 
e~t.:lÇ.'.LO (i;t Serr-,1 r 1;1, na F.strnda Centra l, alll 
nc!Ht-se parado sem 11oder seguir para o Rio 
de .Janeiro. 

Eis aquí o telegramma (Lê.) o Sit. FrtEDER!CO BORGEs-Principn.lmente. 
O Stt. BuExo DE PAlVA-::Uas referirei no 

uo\.rreüeputaüo uma anormah1bi\r; 11ne ;;e Lfa 
em muitas estações d~1(1uella linh,~ e que muito 
depõe contra o zelo dos funccionarios snha !
ternos do Sr. dircctor da Estrncla. Centr:i.l. 
Grande qu;i.utidade de c"\rgas 1lca por muíto 
tempo uas estaç-ões, não por 1:·üt:L de material 
rodante, não po1' rn.lta de wo.goo.s proprios, 
que muitas vezes jazem carregados e esque
cidos, mrls por falb de uma locomoti•a que 
os conduza ao seu tlestiuo. 

Ora, Sr. presí•lente, eu, como o meu di11oa 
c<Jlle;p'. a. (\Uem fü í íiir\:.d.1lo e~\.;, t~íegTamf1,~. 
acl10-1~1c em di1Dculdades para attenfl.er a esta; 
como as outras recl:.unações que nos tem sido 
feitas. 

o SR. FREDER1COBORG-Es-As macllinas fa· 
zem parte do nmterinl rodante. 

O SR. BuE~o DE PAIVA-~ií.o ha duvida; 
mas os treos correm as horas certas do cos
tume, transitam diariamente e repetidas ve
zes, podendo levar os wagons q11e ;1lli jazem 
parados ; e ao passo que elles ~eguem com 
diminuto numero de carros e cargas inferio
res á SUfi lotação, ns mercadorias tk:1111 nas 
estações sem serem remettidu.s, por sim pies 
fülta de zelo e ele cuidai.lo dos emy.n·egaclos ela 
estrada. Ora i,;so causa, como fücilrnea te se 
comprehende, os maiores prejuizo;; ao pu
blico. 

o Sa . PAC:)Fico :!IIAsc:ARE:\IIAs - E pnece 
que temos t.le supportar isso por muito tempo. 

o S R . BUENO DE PAIVA-OS inconvt:nientes 
de semelhante des1ei:>o chegam a titl ponto, 
que mui.tos commerciantes do interior, que 
habitualmente fazem smts compras nesta 
praça ao pra zo de 90 dia s, veem vencer-se 
este prazo a ntes de receberem as mercadorias 
que constituúm o objecto da transacção 

Entretanto, aµezar de tantos protestos aqui 
levantados, continuam essas irregularidades. 

AS reclamaçües r epetem-se e ain<l.a hoje 
trago mais uma ao conhecimento da Gamara, 

·~referente ao serviço do rn.mal do centro. 
U~I SR. DEPUT ADO - o relaxamento ahi é 

completo. 
o S R. BUENO DE p AIY A-Os generos expor

t ados de gr ande zona da Estrada de Ferro 
L epoldim\ transitam pela Central, que os 
deve conduzir a este mercado ; e urna graude 
quantidade delles acha-se parada nas estações 

Tres represen tant es de Minas ji uiri ~iram· 
se por intermedio da. mes(). da Camr1ra ao 
Sr. :\linistrn da Agricn!turn, pedindo i~for
maçues sobre e5se serviço e ~olicita.ndo provi
dencia,;. cont.rn os abusos que nelle se' dão; 
mas ate hoJe essas reclamaçües não foram 
a ttencli das . 

o Sr:.. BEzEr.mr. - Já ha>ia tempo. 
O Sn.. Bus:so ni;; PAIVA. - Eu não quizera 

Sr. presidente, renovar esse> reqnerimentos 
que ja ti·es vezes itqui foram feitos. com re
ceio de abus1r d<t beoe•ola attenção de meus 
illustrcs collcgas . (N ero a1ioiado .) 

(~1 SR . DEPUTADO - o cul pado disso é o 
Sr. Ministro üu. Agr icultur<i. · 

O Sa. BELFO RT VIEIRA - Y. E!'. t em razão 
pa1·n. insistir. O estatlo ile ?-.Iínas é muito in
tere5s:.ulo no bom se .. viç0 da B:>trada Centrul. 

o SR. Busxo DE PAIV.A -Ma s o Sr mi
nistro não se dignou attender a esses pedidos, 
e os prcj uizos cãus,i. ios pela estrada Central 
contium\m a provocar justos protes tos do 
commercio e da ln.voura do me u estado. 

As estações da est rn da são mal dirigidas e 
não teem accomrnodações necessad as para 
comportar os grandes productos que para 
ellas affl u~m. 

Carg-as e materiaes se accum ulam ex
traordinariamente, dan<lo em resulta.do fiC<t· 
rem atirados ao ar livre geael·os de fücil 
deterioração. 

F.m algumas dà.-se o facto, na de Cotegipe 
por exemplo, de terem os lavradores necessi
dade de fazer voltar o café para suas fazen· 
das, depois de um transporte dispendioso, 
por não poderem ou não quereeem recebel-o 
nas estações. 

Ora, bso causa , como se vê, serias pre_i uízos 
que ;.\. bou vontade do ~overuo a uxilia.da. pelo 
zelo do director da estrâda seria f.acil fazer 
cessar. Entretanto, as nossas r eclamações 
íicam sem ser attendida.s. 
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Tambem o serviço telegra1)füco para Mims O Sr. Oliveira Pinto diz que 
.5,o se faz com a precis;t. regularidade e me- hontem reclamou contra. a desidia e negli
ece a attenção do governo. genci<t com que é feita pela Diario do C011-

U SR. DEPUTADO-V. Ex. está perdendo yresso a p1~blicação dos debat~s, e parece que, 
M.t m::io , de proposlto, trocaram hoJe o nome do 

O Sr:.. BUEXO D~ PAI\"A- Em1m~·:i eL'. perca Hontem rec:lamon contra a publicação in-
seu e t . 1 or:·:dor. 

,1en tempo e n:mlws. r1~cl'.1~n~woes. nqnem, tei1·;ime1_1te ~rronea de _algumas observaçõ~s 
cmo as de meu:- comp.rnhe.Ho::> 1lc 1i:1nc:1ila, 

1 
que havt<t fe•to cm relaçao a umn. reclamaçao 

l)!ll 1\lSnltad?· entretauto uca-m3 o ;•rnzet' \üo St" Felicia::io Penna, reclama~.ão que hoje 
e ter c11~11pr1tlo o meu clen; 1· pngn:i.nd~ l""º no Diario do r:ongresso é attribuifüt a. um 
om serviço 1fa E::;tra1.ht Central, que tao de Sr. Oliveira Ribeiro. 

; ~rto liga-se nos interesses <lo meu estat.lo. Não c0nsta que nesta casa haja deputado 
E' este o quarto reriuerimento que a ba.n- algum C(Jin o nome de _Oliveira, Rihe~1·0; e, 

;tth mirrdt'd, fai;, pecl.lado iníomfüçi.'5(;5 ao go- portanto, eh.ama a ::ntençao <lo Sr. presidente 
crno e consequentes providencias para. o para <t gt·av1tlade q.ue _tem semelhante _facto. 

·om desempenho J.o :>en·iço da estrada, e ate P:~rece que o Diar:o do Congresso Da<!._ tem 
1oje taes iut'ormações e providencia,;; não fo- o cmdndo. que Jev~ri;t te1' com ~ela~ao ao 
nm tladas. tm.küllo 1mpo~tn.nt1ss1mo <la publ1caçao dos 

~ deliates, e, por isso, o orador protesta solem-o :SR. ~EABRA-: O governo te:n mandado nemenk contra semelhante desidht, e pede 
ofas as mformaçues. ao Sr. presidente que dê as s·1as ordens para 
O SR. BuEXO DE PAIVA - Sinto ter titlo que a <lil'ecção desse dia.rio cumpra melhor o 

inda de fallar sobre este assmnpto, m:~s, em seu contraeto. 
· ist~ do que expuz, tive necessidaüe de recla
.1ar ainda e reiterar os pedidos feitos por meus 
ollegas. 
Reitero; pol'tanto, cs pedidos de informa· 

ões já feitos, e reclnrno contra a demor·a que 
em havido na solução delles. 
E, si o governo não nos quer attende1" 

em s:lt isfazer aos ju::;tos pedillos qu"~ fazemos• 
m nome de g-rantles interes:;es de nosso estado: 
aço um a1:lpello :10 clirector da est1·acla, e 
eço-lhe que seja energico em fazer com que 
eus empreg:lllos subalternos cumpl'am seus 
everes, e cousidere que depernle de sua boa 
ontade, de seu zelo e de sua energia o ter
iú::rn,.-so a maneira irregular e digna de 
·eusuras por que é feito o serviço da grande 
·ia-ferre:i da Republica. 

O SR. MAXOEL FuLGENcro - Muito bem. 
·stou certo que o governo lrn. de ~ltt~nder ~s 
ustns reclamações da bancada mrnerra, tao 
em representada por V. Ex. ( Apoia,tos, Muito 
ei;i, muito bem.) 

O Sr. JBezerril-Prestando atten
iio ás reclamações que o nobre collega por 
Iiuas acaba de füzer sobre a demora da 
emessa de informacões que tem pedido, e 
endo um Sr deputado pela Bahia cfeclarado 
.ue o governo tem dado todas a.s informa
·ões, peço a V. Ex. que me iuforme si ja 
ieram as que redi a respeito de um 
eg-ocio elo porto do Ceará. 
O Sn.. PRESIDE"°'""TE-AS informações a. que 

e refere o Sl'. deputado ainda não vieram; 
ogo que chegam a mesa, são lidas pelo 
r. 1° secretario. 

O Sr. Eduardo GonçalTes
Ha dias tive a honra de apresentar um pro
jecto de lei nutorisando e governo a despen
der :t qtrn.ntüt de 100: 000$ com a construcç..1.o 
de um eclificio p:.tra a A!fand~ga de Pamna
guú. limitando-me a apresentai-o sem ojus
tilicar nessa o~casfüo. por não me caber a 
pahwl'a, :ittenta a ditficuldade de obtel-a, pois 
que, sendo um direito que assiste <t todos os 
nossos colleg:1s fazer uso da, palavra parn. fun
damentar requerimentos, indicações e proje
ctos de lei nesta primeira hora d.e expediente, 
n, mesa teiá de olJedecer á precedencia d<t 
inseri pçiio. 

Nã.o tendo pois justificado o meu prQjecto 
nesta occasiãc, ti.proveito a opportunidade que 
tenho de apres1mtar um repuel'imento pe
dindo informações referentes ao mesmo as
surl:lpto, pa.ra dizer algumas palavras sobre 
o mesmo projecto. 

A al!'andega de Paranaguá funcciona num 
velho cazarão do tempo n.indn, dos Jesuitas, 
a margem do Rio ltiberê. onde esti assentada 
a cidade de Paranaguá em um ponto onde 
até as canoas jit não podem chegar nas oc
casiões à.e baixa mar e por isso no projecto 
consigno a mudança aa alfandega para o 
Porto d'Agua, a 2 kilometros ~ais .º~ me~o.s 
de distancia, logar esse onde na.o so e fac1ll
litacla a carga e descarga das mercadorias, 
fic:.indo assim attendidas constn.ntes reclnma
çõ~s do commercio de importação e exportação 
mas onde tambem os interesses do fisco se
rão mais vantajosamente zelados. 

o meu requerimento pedindo informações 
ao governo ê o seguinte· ( lê) : 

Para. eiiclarecimento do projecto autorisan".' 
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do o governo a construil' um ediücio p:i.r:.i. a 
a!f:.JJJdeg<• do Porto 1l'Agua. em P~i·:inaguà, 
solicito do govemador, por intermedio cb 
mesa. as seguintes imromrn.~.ões. 

1° Copia <lo relntorio do capitão tene~te 
ludio do Brazil sobre o melhormnento do Po1•to 
de Parauagm.i. 

2.° Cópia da correspoudencia trocad:i. entre 
o governndot' elo Parn.ná ; Aguiar Lima, e o 
governo federal sobre a con~truc,ão (le um 
eclificio para, a alfandegn. em Porto d"Agua. 

3° Cópia dos officios do engenheiro fisca.l da 
Estrada de Ferro do P;.1ranit sobre a construc
ç;i.o de uma poute mela.Llic;i. no Porto t1·Ag u:i. 
em Par:i.uaguá, p:u';l. :i. carga e de~C.'1.L'ga. . 

Sala das sessões, 5 de agosto de 18V! .-
Bdua;·d·• Goaç.lrocs. - · · • · 

Actualmeute grandes ouus pesam sob1·e o 
commercio do Paraná, cm virtude da. gmode 
distaucill. que vae do ancoratlouro dos navios 
à cidade onde est:l ::i r.. l fandegu, torn~•m-se 
necessa1•ias duns ba.ldeações: do na via para 
as pequenas eml.Jat'caçües e desta~ pn.ra car
roças q1rn traus11ortam mercadorias l_lar::t. a 
estação da estrada do ferro . 

A construcção do edilicia da. a.lfandegt1. no 
Porto d'Agua, conforme estú, con~ignaC!o no 
projecto, suppre esse.> inconveniente$, com a 
coostrucç1io de molhes, onde os navios atra
carão, descarregando.junto á estra.:la de ferro, 
que abi tem uma. esta.çrto m~ritima.. 

No meu requerimento de iof'ormações peço 
cópia do relatorio do nosso illustre collega. 
Indio do Brazíl, sobre as obra.:; a executar 
paru melhoramento da foz do ltillerê. E. a 
proposito, devo informar il Gamara. que a 
cida.de de Paranaguá. em cujo cáe:; atracavam 
em outros tempos navios de grande calado, 
acha-se hoje quasi segrega.d.a, do mar, devido 
ao entulha.menta consecutivo do seu ancora
douro pelos sedimentos tr:i.zidos pelos muitos 
rios que ahi desaguam. O Sr. ex-roiui.stro da 
agricultura, sempre solici to em attenJer as 
reclamrições dos estados em serviços affectos 
à sua pasta, concedeu uma. tlrag-a para a es 
cavação daquelle porto. Sei que a drag~. foi" 
encommendada pMa a Europa. e que na De
legacia do Thesouro em Londres, foi aberto o 
credito respectivo. Não sei si o governo l_)OS· 
teriormente tem tomado alguma providencia 
a esse respeito. 

Peço tambem cópia da correspoudeucia tro
cada entre o governador doParauâ. eo governo 

·· .. Federal sobre a mud~1nça da alfandega, afim 
de saber qual a. soluç:"io da.da :t essa questão 
A proposito dísso, suscitaram-se em Para
uagua divergenci:1s, pois que a mudança io
dubitavelmeo te fere respeita veis interesses 
particulares, mas e boje idéu victoriosa deante 
dos grandes interesses geroes que ell;i. sntis
faz ; os proprios interessa.dos hoje nã.o fazem 
questão. 

Constou-me ultim:unente que o engenheil'I 
fiscal <la. Estru.da _de Ferro do Parant\ pro. 
puzel'a ~ construcçu.o de uma -pon te metallin 
uo Poi-to cl' Agua. poxa. carga e desca.rga d1 
no.vias e como isso poue t razer esclareci
mentos o.o o.ssumpto, sobre elle peco iufor. 
maçóes ~10 goveruo. 

Ntío s@do occasiã.o de discutir o project~ 
limito~me a pedir essas in!ormações que p~ 
deriio esclarecei· não só a commlssão ~ui 
tem de formular ixi.reeer como tambema 
Ca.m:u·a quando ten1w. de deliberar ll. i-espeito. 
(1\Iuilo bem .) 

Yem :"i mesa e e lit.lo o seguinte 

PJ.m exclo.recimcLllo do projecto apreseu
tn.do. autorisando o governo u. const1·uii' um 
c11ificío p•W~\ al fandega no Porto de Agua em 
Paraoaguii, solicito do governo, por inter· 
metlio do mesa, as seguintes informações: 

l.º Cópia do relatorio do capituo-tenente 
Indio do Brazil sobre o melhora.mento dQ 
porto de Par·a.nagua ; 

2. ° Cópia da correspondencia trocada entre 
o governador do Para.na, Aguiar Lima. e~ 
govemo federal sobre a construcção ele um 
edificio para. alfandega no Porto de Agua; 

3.o Cóphl. dos otncios do eogenheir'o fi scal 
da estrada de ferro do Paraná sohre a coo
strucção de uma ponte metall ica no Poi-to de 
Agua em Parunll.guà, para carga c descarga. 

Sala das sesSões, 5 de agosto de 1891.
Eduai·do Gonçalves. 

Vem ã mesa o seguinte 

Requeremos que o contracto ele Saneamento 
seja enviado ás commis:sões de obrn.s e colo
nisação e constituição e leis. - Furquim 
l'Vcrnech.-Thoma:; Delfi.no. 

O Sr. ~!un.iz Freire pede a pala· 
Vi'a. para uma pequena rech\mação. 

O Diai·io Otficicl de hontem, dando o dis· 
curso do honrado deputado por S. Paulo, o 
Sr. Angelo Pinheiro,discurso pronunciado por 
occasião do debate abe::-to sobre o segundo pa· 
recer da cornmissão dos poderes, t raz ne:;oe 
discurso uns apartes do orador que pela col
locai;láo que tiveram, pelo modo por que f~- . 
ram tomados, dão logar a que façam roa-0 
juizo a sau respeito. 

Parece, e isto é o que resulta. du. leitura do 
discurso, que o orador como relatai' da com· 
mbsão de podel'es nesse parecer tinba uma 
doutrina a respeito do procedimento qaedevr~ 
ter a commissão acerca do parecer de s. 
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~ nulo e que mais tarde o orador relligiu o 
~ arecer e veiu á tribuna su~tent;1~-o. . 
· o facto deu-se pela segurnte form:t. Depois 
e vot<tdo o 1° parecer de S. Paulo, o ~rador 
ecla.rou não só ao candidato, como aos mter

-ssados que, si fosse vencido em sentido ne
:-ativo pela Gamara o parecer da el_eição do 
cºIar:tnhão, não reconhecendo a Yalrdade ela 
.leiÇ<io, outro seria o seu proceclimento. 
-endo-se verificado esta. 2"- hypothese, o 
:radar redigiu o parecer declarand_o que a 
:ommissão tinha examinado os papeis rela
:vos à eleição de S. Paulo e nada tendo en
"ontrado que pudesse inv::i.Iidar ::i. eleição 
r-i:mva de propor o reconheciment_o _do 

-' r: Jesuino Cardoso, em consequencia c'la 
ccisão proferida a, respeito ela. eleição do 
-Iara n hiio. 
- Este parecer, fülo perante os seus compa~ 
heiros de c0mmissão,uiío foi acceito quanto a 

-rimeira parte, pois que, diziam elles, d~scle 
7 U8 niio se reconl1eceu, desde que entenoeu
: ~ que a eleição esta prejudicad~i, niio de_via
"- 1os dar p::i,recer. Eis a razã.o por q ne ret1rou 
: parecer em consequencia desta opinião que 

. oi manif'est;1dü pelo Sr. Zama e apoiada pelo 
:.r. Frederico Borges e declarou que a, com
lissão deixavn, de tomar conhecimento por· 

_:ue o voto estava prejudicado em conscquen
fa da eleiçiio do Mamnhão. 

Do modo por que foi publicad_o este discurso 
om os apartes a, que se referm, parece que, 
enrlo o orador opinado pela eleição do Mara· 

' hiio, concluia de modo diverso. 
E' esta a reclamação que raz na tribuna, 

ara, que niío se faça a seu respeito juizo que 
.ito merece de seus collegas. 

quelle estabelecimento, que não tem pessoal 
competente e habilitadü. 

Esta ó que é a vertlade, por isso pede ao 
Sr. presidente que providencie nesse sentido. 

O SR. PP.ESmENTE - As observações do 
nobre deputado serão tomadas na devida .con
sideração; e a mesa ha de tratar de providen
ciar parr:. que haja toda a regularidade na. 
publicação dos trabalhos. 

O Sr. Garcia Pires diz que não po
dendo apresentar na sessão de hontem um 
prQjecto de lei vem füzel-o hoje. 

Pensn, que nenhuma questão deve prender 
m.:ús <HttteaçiJ.o cl:J. Catn:J.r<t do q_ue a, referente 
à reforma, do nosso systema financeiro. 

O governo provisorio, honrn, lhe seja feita, 
dedicou-se á resolução <lo grave problem~L 
dessa reforma. 

Começava-se um novo regímen, havia 
contra nós as prevenções resultantes do re
n-imen dec::thido. Era necessario que se 
procedesse com muita prudencia, e foi assim 
que iu1uestiomwelmente procedeu o governo 
provisorio. . . 

Infelizmente não foi dado ao ex-mm1stro 
d.a fazenda completar a suo, refori?-1~·. . 

Uma das medidas que S. Ex. imcrou foi a 
conversão do nosso meio circulante. 

Por decreto de 4 de outubro de 1890 foi 
determinado que, desde que o cambio se ~r~n
tivesse a 27 1Jor um anuo, os bancos emisso
res seriam obrigados à principiar a conve1·-
são. . . 

Mas es3a condição do decreto torna il!usori.a 
a medida, porque os especuladores farao com 
que o cambio baixe e assim interrompa o 
prazo marcado no decreto. . 

Denois ele demonstrar a necessidade de 
supp{·imir-se o pagamento dos impostos adu
aneiros em ouro e de apresentar nesse 
sentido nm projecto de lei, o orador passa a 
tratar do caso da incompatibilidade q~e se 
dá no esta.do ela Bahia, pela accumulaçao do 
cargo de juiz s;;ccionàl e senador do mesmo 
estado. - .1 

Embora o orador não tenha proc_uraçao u::s 

O SR. Or.rvEil:tA PtxTo- Não 
- director; a accusaçüo e feita 
·ublicação dos debates. 

pessoas que tem sido dadas como mcomp~t1-
veis por exercerem certos cargos e terem sido 
eleitos representantes estadoaes, comtudo 
entende que deve reclamar em favor de_Uas, 

foi accusado p.,ra que não haja dous pesos e duas medidas. 
quanto á má 

Vem à mesa o seguinte 

O Sr. Pires Ferreira diz que 
üo lia, llin, em que não se faÇ'alll accusaçües e 

<ccusaçües graves a muitos funccionarios pu
. licos. E11tre . esses funccionarios accusados 
·stá o director do Diario Official. As accnsa
.ões tem merecido o silencio da mesn,. (Não 
-poiado.) Entretanto a mesa, clevin. ter de· 
.lamdo que o Diario Official nada tem com a 
ublicação dos uebates que está contractacln, 

·eln, mesa com a Typographia Nacionn.l, 
;i,nto que vem - Diario ·do Congresso Na

~ional. . . 

o SR. Pmr.:s FERREIRA-•.• o Diai·io Offi
-- ial e a T:rp•1'"ra phia Nacional são reparti
:.ões cliITerentes.v director do Diario Of!icial, 
· ue ha tres Jias substituiu o Sr. Dr. Sam
yba, G um funccionario distincto. 
• A mesa contractou com a Typograpbia 
·acional este trabalho e não com o Diario 

Official: o responsavel, pois, é o director da-

PROJECTO 

o Congresso Na,cional decreta : 

Art. 1. o A conversibilidade da moeda a 
que se refere o § 2° do art . 1° ~o de?reto ~e 
s de março de 1890 n. 253 sera obr1gator1a 
logo que o cambio esteja a 27, 
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A.rt. 2.0 A execução do disposto n 'l :i rtigo 
preceden te começani a vigorar um _irnuo de
pois da promulgo.çfl,o da pi•esente lei . 

,\rt. :).•O 1"0t·erno íic~l aulor!s:tdo a p:·o
ce·ler á reforríla do svste111:1. financeiro n:is 
reiacües do E~tado coln os banco:; emi,;sores. 

Sala das ~essões, 4 de agosto 1 1~ !S9L
Garcia Pires. 

Proccde- i:e r1 chamada, h rprnl res11ondl~m 
os St-s . Oliveini Piuto, Malta "l:teh:nlo, 
Niov. Ribeiro, Retnmh:1, No':'nei1''.t?arana.g11à, 
J3elfort Yieira, l ndio do l3t·;1:lit , l nnocencio 
Scrzcdello, Cautii.o, Ped~o Ch<Jf'!lz.>llt, :\fatl.:l 
Bacellar, Costn. Rodri~n ·s. Ca..;in1iro Junior, 
Rodrigues Fertrn.udes, '°:;\nf1:isio Fh\lh . ., Pir~~. 
Fem::ll<.\; Mà1•tinhôR1Xlt·igur~s, 13:ti'1J<);a 1:!?1'ia, 
Bezerril, Justiniauode Se1•pa, .Jo:;é Hél\·i"1·111:;., 
Frederico Borges, Gonç :lo d,~ Ln0os, P•)dro 
Velho, Sit AndL'füle, Almeid:.. JJ.irnarnl1nco, 
José i\fori;;ino, ;1..nnibal F:ilc;io. l,.,1·cii'a de 
Lyrn, Luiz de Andr. !CI·~, E~p!1•1to Santo, 
Pontes de ?.fimn<ln, Oiticic:1, G:1 bioo Bez•·m·o, 
Ivo <lo Pmdo, Oli>ell'a V:i ll,vli:io, Lctrndr() 
~faciel , Felisbello Fi•eil'e, Aag11slo tle Ft·ei
tas, Paula Argollo, Tüst11, ::>ealwa, Zamn, 
Arthtn• Rios. 0arcit1 Pires . . M:tl'colir:w Monra, 
Severí110 Vieira , Santos Pereiril, ?II :lton. 
Amphilophio, FL'ancisco So1lré, Dionrsio Cer
queira, Leo"l'igilrlo Fil; ueiras, Bm~l.o 1b s . 
Marcos, Medrado. Prisco Par:iizo, :lfoniz 
Freire. AtlLayde .Tu:iior, F•mseca e Sih«1, 
Nilo Peçanha, ;\fo.nhüe;; !1a1•reto. Virg-ili<l 
Pes;;on, l'faptist1\ (b :\lotfa, i<'roes (fa Crnz, 
.Alciodo Gnanabar:\ Sa111:1:1io Po~rrn.z, Al'i;;ti
ue.c; LolJo, Fut•quim Wcrneck, Jo;suirto <le 
Allmquerque, 1homa:r. Ilolô:10, :\utoaio 
Olyutho, B;!darô, P1tcitico :\1asc:a· •nh \:!, CiJ;t
gas Lobato, Alc3:x,rnctr.; 3tookkr, Ft~1nc:i$CO 
Veig-a, Costa S1mna, Lamounil.)1', Arnet·íco Luz, 
Viotti, Dutrn Nic:tcio, ~;anoe l F11l:rnn·~io, 
Astolpho Pio, ~\ 1·btifle; '.\f:li::, F1·«11ci~co 
.-\ma1>nl, Domingos Porto, .J.-,;io ile .\ Yel!fll', 
Fe!'reit~1 Ral;ello, Bueno ilo P:dra, João Luiz, 
l;leroa rclino ele Ca:ropos, F1~1 nci:<co Gliceri•), 
J\Ioraes B;t1·ros, Domingos de ~hll':1es, ;\ ng-elo 
Pinheiro, :\lurs«, Alft'.!rlo Ellis, LcopuidÕ ele 
Bulhüe:;, Guimarã.es N-1 t:1l. .\z•1t·c1lo. C:aet.:.i.no 
de Albuquer:rue, Bel'lla1·ilin o de ~!cnrlo nça , 
J\farciano de Magalt1ãe;;, E•lim1·uo Goaç.'llves, 
Fernando Simns. L'.luro .\Iãl!cr. C:1rlos Cam
pos, Schmidt, Viétorino ?ilonteiro, Antü.o de 
Faria, Borges de i\ieJeiros, :\lciclcs Lima, 

· ·· · :\ hi·en e Dernetrio Rih"iro. 
Ahre-se a sessão . 
F<tlt::i.m com causa píl.rticipa1la os Srs . : 

PH lhta, Henrique de Carv:llho, .Toâ·) Lopes, 
Nascimento, '.\ligael Castl'n. Amorim Ga!·ei;l, 
Pedro Americo, llos:t e Silva. João Vieira. 
Theopl1ilo dos Sautos, Panl<t Guimuriies, Ul'
bauo Marcoudes, Cyrillo de Lemos, Viriato 
de Medeiros, João Pinheiro, Gnl)riel de Ma-

ga.l llães, Gonçalves Chaves, Al varo Bntelhn, 
felicin.uo p.innn, Go11~'!;t[ 1'l!S Ramos, F'cr·reiri 
Pires, Pauiiuo Curtos, Cost:i. Junior, C:trlo; 
Gitrciil., :\foreira th Silva, Almei•Jn Nogueirt 
Ruliiiio .Junior, Fleury Curai.lo, Ernesto di 
01 iveirn, Tllomaz l•' lorcs, Homero Biipfüt; 
e l<.ocha O:>orio; e sem c:ius,.'\ parti;:, 
pafa os Sl's. L'chúa K.odriques, :-lel&m, l osê 
:\ velino. i\lmino Affonso, Epita.cio, <',out( 
Cnrbxt:>, Tolcnt ino rlo C:tr1alilo, Gon(~tl. 
ves Fcrreir::i.. Ju1'encio de Aguiar, An· 
clt'é C<tYalcanti, Rnymundo Bn?1lleira, Jleira 
de Y:lSConce lios, Jo:1o de Sií]ueirn, Bcllarmino 
Carneiro, Cu~to<lio de l\Jello, Pires e _·\liil; 
quer-qne, Fon~,eM Hel'mes, "\.lberto Brandão, 1 
,fO;H(JJ.im Bi•er~'S, Yr:iw;a. C:in·<dlio, Lui;: &lura!, 
Er·ico Coelho, Lopes Trovfo, Jacquc~ Ouriqc~ 
:\layi-iuk, Vinltt\es, Figueieedo, Leonel Filho. 
.TacolJ d:•, Paixão, FerrQira :Brandão, Carh 
Cha!!as, Domiu g-03 R.0clu, Costa 2\.lachadQ, 
lll01lleim tia S!lra, i\f:trtiliho Pmdo Juuior. 
Ce:;ario lllottn, Lopes Chaves, Adolpho Gord~ 
Carva!h:il, Pcreil'a da. Cosh•, falia <le Ontí
lhos. Cassiano do )fascimento. FerD:lntlo --lbolt 
e Me nua Bu.rrt,to . · 

E' lirla e posta em 1lisc1lS.;;ii.o :1 :1ct:i. da ses
StlO an terior. 

o Sn.. OmcccA rie--le a paJavra. para IUtla 
si111ples deel::mção : a a.ct:i. depois <.le :1onun
cit\l' qnc pr!X'.erlea-se a chamarla declarou Çlil 

compiirecm·:l!ll depois da chamada outros Srs. 
depntMlos, o:mtre os r1uaes o orallor·. 

P:i.rece, peLt redace;1o dada, que llou;·e urn~ 
r~tirad;t du ur:uh>t' e de ~eus com:·.anheiros ui 
sess:to e volt:1. · 

Quer que fique consign:ldo qn~ ta.l não>• 
dllu . Estava em t ralJalhos nu connnissit:odi 
fazend:t. uepois de (eit'\ :l. cllamad:i., elle i 
s~us col leg:is roltaram pn~~ o recinto. 

O 8 r .RetuI11.ha.-Oho11L'll'lv deputado, 
q nanr.lo se fo ;: :e chal!l;;;fa., não e'-1.ll.va no rw 
cinto cl:\ Cô\mara, pe!o r1ue o seu oome n:lo 
t i~11r:1 n :~ !is!:! <.lcs :1reseütes. Momentos <le 
pois <lecl:1rm1 S. l~x: qne não se achava pre· 
,;ente por est:w occup.1110 em trnbulhos da 
conimbs("(o de razen·fo .• :Jfo ndei lnclnir o seu 
nome illt l ishc do:; rJr es.;n tes. 

:\ acta, portanto, é u. fie l reproducção do 
que se passou. 

O SR. On1c!CA- Fiz uma decla1•.ição ape
llll:! -

O SR. . OLIYEin.A. PINTO (pela º'·dem) -
Sr·. presidente, eu occupav;1 :i. cadeira. que 
V. F.:c rlignameote occupn., quando um dos 
membros do commis;;ã.o de fazeuda procurou· 
me µ:trn. t!ecl:irnr que retir:i.va-se Jlara "snln 
em que ruuccionu. essa commissão. l\!ns desde 
que houvesse nece$sit.!ade e convirlados com
P~\l'cceriam immecliatainente_ A reclamação do 
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oobre deputado é perfeitamente justa. 
Não havendo mais quem faça ohservaçues 

é dada por approvada a acta. 

O Sr. A.ugusto de Freitas diz 
que foi surprehend1do hoje com o discurso 
pronunciado pelo Sr. Joaquim Catunrla na, 
outra, casa do Congresso, pnblic..'t1lo no Diario 
Of(lcial. 
. O orado~· depois de ler dous 1.opicos desse 

discur:So, diz que como membro da commissão 
roixta. para. elaborar o projecto cl1} lei eleito
ral, eleve uma explicação à Gamara. 

As palavras do illustre senador muito o 
roagoa.ri:m, _e. tanto mais por partirem de 
pessoa. tao d1s.tmcta. peln sua i)lust.raçii.o como 
é S. Ex., poisjust3:mente por isso é que deve 
saber que um proJecto desses é materia dn. 
maior pond:~ração. 

De ha mu_ito pensa-se em orgnnisar um 
processo eleitoral que garanta. a. liberdade do 
voto, a vei·dade da eleição. Como, pois admi
rar-se o illustre senador que para se' conse
guir esse clesideratwn seja demasiado o tempo 
que se tem consumido nesse projecto e qne 
por ora não excede de :30 dias, e' tanto 
mais quando a commissão nilo tem podido 
reunir-se~ 

O orarlor declara que ha alguns dias foi 
remettido a um dos membros da commi:isão, 
o Sr. Francisco Glicerio, um projecto elabo
rado por um dos col legas que tem assento no 
Senado. 

O Sr. Glicerio .entregou esse projecto :i.o 
orador que, depois ele o e:::tudar con~cicncin
sarr~ente, o rejdto_u por di:;curil:u· dus pontos 
cap1taes desse proiecto porque 11;"to µ·a1·"ntc a 
liberdade 1fa eleição nem :~ ve1 · rl:11l 1~ deli a~. 

Foi, portanto, obrbado a elaliorar out1·0 
projecto para o sujeitar á aprccia1.,•1o 1.lo sHus 
collegas; pela sua parte o Sr. Francisco 
Glicerio declarou, que niio pnrlon•lo :wceitar 
as uases apresentadas p~lo :11ludido senallor, 
estava elaborando ~rn prqjecto. 

Reunidos os seus collezas da Gamara, fal
tando, porém, o Sr. He1lí·ique <le Carvalho, 
por estar doente, nlio se levou a, efl'eitu o es
tudo preliminar para apresental-o aos seus 
collegas do Senado, em razão do Sr. Car
valho rlivergir de alguns pontos e não se achar 
presente par·a entrar em accordo. 

São estas as explicações que tem a dar. 

discurso que pronunciei hontem, porquanto, 
tendo dito que o nobre senador pelo Ceara 
o Sr. Paes de Carvalho tinha µrocedido' com 
uma elevaçãv de caracter extraortlinaria no 
momento difficil da. revolução no Parà, não 
potlht de modo algum dizer que S. Ex., uni
camente para manter a paz na familia 
paraense, tinha acceitn.do o projecto de amnis
tia dos revoltoso.s. Referi-me unicamente a 
tolerancin. excessiva e ao procedimento alta
mente correcto do nobre senador. 

O Sa. PRESIDENTE - Quando o discurso do 
nobre deputa.do for publicado na integra, 
far-se-ha a rectificação. 

O SR. 2° SECRETA.RIO ( s~ruindo de 1°) pro-
cede á leitura do seguiu te · · 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. deputado Sebastião Fleury Curado, 

datado (le 14 de ,julho findo, communicando 
que motivos imperiosos o privam de tomar 
parte desde já, nos trabalhos desta Gamara. 
-lnteifüda. 

Do Ministerio dos Negocios da Fazenda, de 
3 do corrente, em resposta ao otficio desta 
Camnra, n. 63, de 10 de julho findo, enviando 
exemplares impressos das circulares e copias 
dos avisos e mais documentos relativos ao 
decreto n. 804 de 4 de outubro de 1890, que 
e,tabeleceu o pagamento em ouro elos direitos 
aduaneiros.-A ·1uem fez a requisição (Sr. 
deputado Sampaio Ferraz). 

Do governador do estado elo Pará, rle 18 de 
jnlho lindo, remettendo cópias dos decretos 
pelos qnaes resolveu, de accordo com o art. 
9° da Constituição Federal, mancl •rcobrar os 
nnpostos relativo:; à exportação, transmissão 
de propriedades e industrias e profissCles.-A 
cmnmissii.o de constituição, legi::ilo.çlo e 
justiç<\. 
· Do mesmo governador, de igual data, en

viando cópias dos decretos pelos quaes resol
veu ex-vi do art. 9° das Disposições Transito
rias da constituição <laquelle estado, mandar 
cobrar as taxas de sello sobre actos emanados 
do governo do mesmo estado, e negocios de 
su~i economia, nos termos do art. 9' § 1° n. 1 
da. Constituição Federal. -A' mesma com
missão. 

O Sr. Victoriuo Monteiro 
(pela ordem)- Nos acabamos de •·er que o 
nobre deputado Sr. Augusto de Freitas se 
referiu :.111 individuo que faz o resumo dos 
debates no Senado, clizendo que certamente 
e~le tinha errado. porque custava-lhe acre
ditar que um nobre senador tivesse proferidv 
certas. palavras que s. Ex. citou. Ora, 
quero Jgualmente fazer uma rectificação ao 

Do governador do estado de Sergipe, de 2-4: 
do mesmo mez, enviando dous exemplares da 
constituição daquelle estado, promulgada em 
8 de junho do corrente anno.- Ao archivo. 

Requerimentos : 
De Manoel Pereira da Silva, porteiro aposen

tado da Escola Nacional de 13ellas Artes, 
pedindo melhoramento de aposentadoria.-A 
commissão de Fazenda. 
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Do Dl'. Jos~ :\Iarti!lS da SilY<\ e outro, ve- t O SR. FRÓJ;:S .DA Cm;z. (pela _9rdei'.") ped~, 
dindo pz·ivílegio po1· 'JO annos pn.ra co!lstruc- I uma vez l'esolv1do que a v::>taç·ao SeJ'.' nom1-
ç:io, uso e r-osn..Je umn. e::;tr[lda ele ferro entre nal, que :1 chamada se _faça. pela .. 11stf, do;; 
:Mu.tto (.l-cof~o e um porto de 1:1:n' e mais os <lepntados presentes e nuo pela lista gera! 
favores e :i.uxilios identicos :ws concediclos <los deputados, com a qual se consome um 
para n construcçli:o das estradtts de forro de tempo immenso. 
It;w,1r& ~L Santa 1foria. <l.i oocca do :1I0ntc e o sn.. PRESIDE:\Tl\ - Fazer~se a. c1l:tmnda 
outrt1.~.-.11.s commissões tle obrus imulic[l.:5 e pehi. lista dos deputados pl'esentes, e não pela 
fazenda. • list:i geral, pode dar Jognr n. que algtlnS dos 

$cs. deputados deixe de ser cltamado, porque 
PRlulElRA PARTE DA ORDE)l DO DIA essn- lista dr. presença nt"to inspira a1)solut:i 

confiança, visto como 03 Srs. deputados en
tram no recinto por diversas porta-, e os em-

E' posto a votos e npproY:i.<lo, pa:;-:i, pa>s:i.r JH'egados pódcm deixar de tomar Dlguns 
á. 2' 1fücussii.o, o projecto n · 13 A, 1le 1S0l, nomes. o tempo que se gasfa com a chrnnada 
que concede amnistia nos implic<ldos no;;; rno- [!aln list:t ,;crnol, d milito po:i~o. (A1101'adc.,·.) 
·•imento:;, al'mat\05 no e~ta<lo 110 Parii.. consultada, a Cnmar<> resolve que a votn-

Entm em discuss;1o unica, que é sem tlcbate <;.ão ;;e.ja n~minal. . 
encrri-nda, o é approvnclo, o p<l!'ccer n. 51 Em seg-mda., procede-se achamnua, ,·otnndo 
de 1891, qne dispensa. do scrTiço os tontinuc:is 11a0 os ;;;eguintes Srs.: Bel~n:-t \' ieim, Innn~ 
Francis(:o dG Curqneir:t Brag:1, Albauo Luii cencio Scrzec.lcllo, Nina füi)e1ro, l\Iattu. Bacel
da Fonseca Ramos e Jo~é KilJei1·0 de Souza. lar, Casimiro Junior, Ro<lrigues Fcr~:1nt.les, 

Entra em d~scussilo unica. a emenda t!o A!l!'l'isio Fialllo, Nogueira Parana.g-ua, Pires 
Senado no pt'ojecto n. 14 D, relatlrn <lOS cre- Ferreirn, i\IaJ't inho Rodrigues, Barboso Lima, 
ditos supplcimentares :\s verbas-subsidios ele Bezeníl, J nstiniano de Se1•p;1, Frederico Bor
sem.Ldur~s e c.leputac\05 - e - Secretarias elo ges, José Bevilaqua, Gouç,\lo de Lagos, Pedeo 
Senado e da. Camnrn.. velho Sá Andrade, RetumLn, Joaquim Per· 

Ning-uem pe1.lindo a. 11:1.lnYra, é encerrada namb~co,Annibal F<.ltcão, Pereirade Lyr a,Luiz 
a discussão. llc A111l1•ade, Espirito s,mto, Pontes dti Mirri.n-

0 SR. PRESIDEXTE-Peço attenç[o. da, Oiticica, (tr-1 biuo Bezouro, Ivo do Prado, 
Vae-se procedera volnç[o da emenda do Oliveira Valladão. Leandro Maciel. Felisbello 

Senado. Freh·e, Augusto de Freíta~, Pauia Arg:ol!o, 
O modo ua. votaçã.o não pôde ser d eciüido Tosta, Zilma, Garcia Pires, Mar colino l\ionr::i, 

rapidamente, sem rellexüo. Santos Pereira, Milton, Amplli lophio, Leovi-
A CoDsLituiçã.o e:i:ige 2 terç,is para. as vota- gildo Filgueiras, Francisco Sodre~ Dionysio 

çües dessa natllreza. · Cerqueira, Barão de S. :Marcos, Medra.do, 
P:i.rece r ealme;:;te que deve-se proceller ú Prisco P:ira,iso, Moniz Freire, Athayde Junior, 

vot:J.ção nominal. (A.p iados e niio apoiw.ios) Fünseca e Silva, :Nilo Pe~auha, Oliveirn Pinto, 

Não lia precedentes sobt'e este assumrto, e Ó·;.~~'.li~;~~~~i~' ~!P,1~~:a A~fs~~t;aLo~~~&u~~ 
depois de 1·eflectir,julga a mesa que a votação quim \Verneck, Jesuioo de Albuquerque, 
cle~e ser feita ]Jor es~e rn?do. . . Thomnz Delrino. Antonio O!y1J tho , B:ularó, 

Entretanto ::i. mes:J. deseJa npoiur-se n:i op1- Pacidco Mascarenhas Alexa11dre Stocklcl', 
niito da C::..m~i.ra, por·que tmta.-se <le estubele- Francisco Vein·a, Cost<t Senna, Lamounier, 
cer, 0omo disse, um preceuente ]Jai'a ca.-;o in- Arnerico Luz,"' Vlotti, Dutt·~ • .Nicrrcio, !:>1anoel 
teiraroente noYo; e e uma. (]uesfüo de econo-1 Ful"'encio, istol pho Pio, 11ristides :.\fo.ia, 
min inter:na da C'.1mt1m sobre _<.1._ qual .ª Ca· Fra.~ci:;co Amaral, Domingos Porto, João de 
mara pode ma.mfo&tm·-se dec<dmdo si a vo- A vellar Fllrreira. Rabello, Bueno de PaiYa, 
tnç~o de»e ser nominal, ou :;e deve ser sym- ·Joi'to Ln'iz, Fl'ancisco Glicerio, l\Iursa, L~o
bolrca. poldo 1le Bulhve.s, Azere1io, Caetano de Al -

o SR. 0LIV1mtA. Pr~ro-(pela ardem) re- l.J_uquerqu.;:, Bella~mino de l\Iendonça., .Mar-
qUPA"que a, Yotar•ào seja nominal. cumo de Magalhaes, Eduardo Gonçn.lrns, 

• Feruan'.lo Simas, Lauro Mülter, Carlos C~.m-o. ~R. BA.~.mi~,\., ~I~~·l_(P~la ,_a:·dein) obse_rv~ p~s, :::chmidt, Borges c~e !\fed~Iros, Alcides 
q11e c-~ye se.i . no.mual '" ·~t:i.çao, porque tam 1 Llmu .Ab1'eu e Demetrio Ribeiro. (94 Srs. 
bem io1~ºn:.i:.H~l1 ~ .~·otuça,o do senado co ntr~1 ueput:ido:;.) . 
a emenda Ll" C~mara.. ttespondem sim, os Srs. Arthur Rios, Se-

0 Sr... Pi:~ES!DF.XTE-Ja disse que a mes1, verino Vieira, Chagas Lobato , . J3cm:mliuo de 
1li tivesse de to:nar urna decisão neste :1s- campos, "\Ioraes Barros, Domingos <le Moraes, 
sumpto, se deci<liri<L pela votaçiio nominal. Alfredo Ellis, Guima!'áes Natal, Victorino 

Vou consultar a Gamara sobre o requeri- Monteiro e Antão de Faria, (\O Srs. clepu· 
meuto uo Sr. Oliveira Pinto. ta<l.os .) 
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E' rejeitada a emenda do Senado. 
Vae o projecto á commissão de redacção. 
Entra. em 3a. discussão o projecto n. 56, 

limitando a acção dos governadores <los esta
dos ainda uão orgo.nisados. 

Vem a mesa, é lida, apoia<la e posta con 
junctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

Acrescente-se o seguiute artigo :io pro
jccto n. 56 : 

Entende-se organisado o estado par::i, seu 
funccionumento autonomico, e pelo espiri to 
desta lei, quando ror approvadn. o promulg-acb 
a respectiv:.t constitlli1;ão e eleito::; o govc::rna
dor e vice-governaclol', de conformidade com 
o rcdmento de su:i. assembléa. con~tituinte e 
dn. proprht constituição, por maio1'ia absolnta 
tle votos, em relação no numero legal lia ro
presen ta çiio. 

§. Si'io nullo.s de pleno direito, pat'a. tlnr 
log-ar a. su:t rc:peti\:ÜO leg:!l, os actos e i.lcli
l1erações tomadas s'::!m essa maioria. 

Sala rlas sessões, 5 de agosto de 1891. -
Felishello Freire.- Ivo do Pi-ado.- Lcmuüo 
illaciel. 

O SR. PRP.SIDEXTE - Não havendo quem 
peça a palavra, dou por encerrada a dis
cu~são. (Pausa.) 

Tres Srs. deputados deixara.m sobre a. mesa 
uma emenda. ao projecto, antes de encermda 
a discussão, e por isso deixei de a mandar ler 
em occasião opportuna, tendo encerrado a, dis
cussão. 

Apezar de não ter sido regular o modo de 
enviar esta emencfa. a mesa, vou man<la.r 
fazer a. sua leitura, e declarar de novo em 
discussão o projecto. 

O S:r. Am.philophio diz que, pela 
sua ausencia. da cas~~ nas lliscussües anterio
res do projecto, deixara de entrar no debate, 
o que faz agor~i, jú. por ser membro d:1 com
missfio tle que emanou o projecto, jú. porque 
~essa qualitlade foi quem, de accordo com as 
ií.léas de seus companheiros, reduziu a sys
tema taes idéas, formulando o pr-ojecto pelo 
modo como elle se acha publicado. 

Diz que o projecto, sendo uma lei criminal, 
compõe-se de duas partes bem distinctas : 
aquella que define os <lelictos e a outra que 
tommina a respectiva sancção peua.L 

Qne quanto a primeira parte, nenhuma im
Jl~gnação soffreu o projecto, pelo que, acre
dita que os factos delictuosos alli dadnidos 
Cora.ui devidamente qualificados, versando a. 
opposição sobre a. outra parte sómente. 

Notará ele passagem que não houve tam
bem quem arguisse o projecto de inconstitn

Camar:i. V. Il 

ciona.l ou puzesse em duvida sua gru.nde 
utilidade e vantagens no momento actual, 
quando é preciso entrar quanto antes no re
gimen da legalidade e annullar os desmandos 
e excessos da autig<t dictadura. 

Circumscrevendo, pois, suas, observações ao 
ponto unico em que o projecto so[reu impu
g-naçã.o,. começara tomando em consideração a 
censura de :ttacar o projecto o princípio da 
não retrouctividade das leis. 

Essa. censura, porém, só pude referir-se it 
disposição cm que o projecto declara nullostle 
pleno direito os netos da dictudnra, que, pra
ticados aute1·iormcntc, são agora, por esta 
fórimt, decl:n·atlos sem e!reito pelo projecto. 
. l~espontlendo :i este ponto do impugnar.~<io, 

d.ira ante::; uu tutlo fJtte ni'io lratn.-se na espe
crn de assumpto quu pos:m dirncta 011 indirc
cta.mente cntcntlcc• com o pt'iucipio tb não rc
troaeti Yitlatlo rfa lei cm elaliorai;ií.o. 

Todos os actos tl:t dictadnra e::;tii:o sujeitos 
ú revisão Q vcre1liclum rlo Poclnr Lc,!.('i:-ila tiro, 
org:i.o immcdi:üo <la solic1·ani:i nacional, e, 
cons·~gnintementc, llcpendeutes tarnl.Jem d:t 
a.pprovaç1:.1.o d:1quelle poder p:u·a. pl'odnzirem 
seu::; e!fo1 tos d·.3anto da nova ordem de cousas, 
que seguiu-se ú decretação da Constituição. 

Que considei·ados deste ponto Lle vista. os 
netos tlos govematlores, agentes eh dicta
du1·a, não podem elles estar em melhor po
sição tlo que as proprias leis em:tll'1das do 
governo provisorio, no uso de su:i.s facul
tlades legislativas ; e que assim como pótle o 
Poder Legislativo annullar o Codigo Criminal, 
a lei de organisação judiciar-ia. e em geral 
todos as actos. legislativos do governo cen
tral no período da dictadura, póde tambem, 
no uso ele sua competencia legitima dectm·ar 
irritas e nullos quae.squer actos praticados 
pelos governadores dos estados antes da. ot•
ganisação constitucional destes, pois, que em 
um e.em outro caso não se tratti ele outr<t cou
sn. que nã.0 sej<'L conhecer de actos da <li
ctaclura para approval-os ou rejelt:J.l-0s no 
momento actual. 

E', pois, impertinente e descabida para o 
caso a invocação do principio da não retroa
cti vidade das leis. 

A admittir, entretanto, que semelllimte 
principio pudesse ser invocado na discussão do 
assumpto, observará, que não tem elle, se
gundo o ensino uniforme de todos os publicistas 
e jurisconsultos, o alcance que lhe preten
deram dar· os illustres impugnadores rlo 
projecto. 

Este principio, que ê uma garantia de di
reitos adquiridos, só póde ter applicaç.fi.o 
quando lla, de facto, direitos adquiridos a re
speitnr, e por ' isso, não tem applicação em 
1rn:1.tería. de élireito publico e nem mesmo, na 
esphem do direito privado, às leis de orga-

H 
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nisaçào e a.s p!'ocessuaes, que são conside
radas materia de direito publico. 

l\o proprio direito penal o re~peito á não 
ret<-oactividade das lei:; não rne até suas ultí
ruas cousequerrcías, por ser principio corrente 
na scieucia. a i•eh•oacti vi..lade das dis posiçücs 
q·ue climinucrn .ou modiílc:Un a pen«lidad0 e 
outi•a. não menos accentua<lfl. restricç[o soffre 
O priUCÍ[)ÍO IlO tOC:J.Ute Ú ma.teria l[O fll'OCCSS01 
do qne dão exemplo tod !S ns leg-ish:çõe~. 

Est:dwlecirlos estes princi pios, i)llC ~ão f'n n
damentaes ua materi;1, pergunta o orador -
oo<le c·sla o dil·eito adr'Juil'iolo CJlF.' foi violndo 
pelas llispo;iç·ões do p1·ojecto '? :'\.~nliurn ha, 
ncnltum p0tlc haver, a menos que se pretenda 
dar cs;;n. dcnon1in:1ção :i. .sórie d,_, :i!t;:,ntwlo;: e 
violencias que o \H'ojccto veiu c!iltnir como 
ontros tantos .telict•>S. 

Prol!ederilt a censura, si o projeeto prci
tendes:>e comin;1r penas por :icto,; prntic:ulos 
no passado, mns isto é o que não se dú, poi,; 
que as pen:is decretadas nclle ::o se fo.l'[o 
elfectiva~ no futuro, com ;i reµroducção cios 
factos ngo1·:1 íJ.ualidcados delictuo:;o,;, restan1.lo 
ri.pena:; P(•fü tr;t· a.p;ilic:1ç:Lo actual ou imrne
diat<t a nullidarle <le ttcs actn~, o riue quer 
dizer apenas q11e ell<ils nito pofom prndnzit· 
eJfoitos no reg-imen natura!. . 

A. outra een~ura r~ita ao prqjecto é aquella 
qne refere-se a um supposto ex 1·e,;so (le pe
mtlid•ttle para os crime:i nelle 1litini1!os, po1· 
Jlarecer aos illustrcs impu!!'narloi·e~ que bas
tal'ia pm·a o caso a. pcm:Ldt pm·t.la do emprcg-o 
ou inlmbilittu;-<tO para outt'ú no ;;ovei·no ou 
aumi ,j,;traç:ío federa.!_ 

Ainda neste ponto e de todo destituída de 
pl'ocedencht a censura, pois que ;t simples 
pet•da elo emp1•ego, a!ntl:1. a<:ompaahad:t tia. 
ü1halJilit:1<;<1.o p11·a outro, nnncà seria L:a:;l:lllle 
e!Iicuz paru. evitO.L' tl reproducção ,fos atteu
tad.os que o r•rojecto teve em vista punir_ 

Em primei1·0 log-ar di3ve-se con~icl·~mr que 
a inhalJilitaçiio p .ra ontrn cmpr·ego só refe
!'e-se :_1. c:1rg-os i'ccleraes, pnr 11.1rece1· aos :iu
tol'es do pr·oj 1;cto que fallecia-tlles cornpetea
cí:t par:< amplia 1-:t a carJ:!"os e:;tadoaes; de 
m,Jflo que, tiiwla. do pr-ojecto :i peua cor·poral, 
ficaria o clelinqnente em posiçiio de poder 
logo depois do commettimento úo delicto, a~
fJir;1r empregos no governo ou administração 
tlos e;;tados. . 

Assim ex:plicatlo o n.rt_ 2° do projecto, pe1·
~u,ntn o 01·ador si seus impugnadores ac1rnm 
que ~erh cousa sérin, pam, tão gmndcs :üten
tad9s, a simples pena dá privação do empr0gn 
füilern.l com inh:i.bilitação para outro cfa mes
ma natureza como pretendem : 

DepDis uo outra.s consideraçüe~, mostra o 
oratlor com o exemplo ele outros codigos, iu
cl u,;ive o itnli:uio, corno em re~·ra, a pena d;). 
privação do empre~o é sempre acompanhada 
de outra corporal, o que mostra quanto é 

aquella inefficaz para a punição dos delíctos 
cuuune llidos por funccionarios publicos, e jii. 
assim o tlispnnh,, em muitos de seus artigos u 
collip:o de 1830, considerado um dos melho
res do mundo, pelos mais autorisados erimi
fütlist:is. 

t.x.plieando depois como tinha sido correcto 
o projecto prescrevendo a pen.:t de prisão 
com tr.1b:i.lho e não a p1·ísão simples, desc,3u 
a !arg-us consíuera~ões ~obt'e o sy~temn, peui
tend'ir!o mod·~rno. depois dos cong-resso~ 
rle Lon•lrcs o ~tocko!mo. e terminou suas 
C'Ol1Siclernçül'S dízelJ(fO ser a petl:l. de prisão 
com traliallw aquella qne melhor re:llist1 os 
intuitos ,Ja pen•tl iclade, mormente qu:i.ndo 
ndop!nrfos O$ gmndcs 0 .impo1·t:i.nt9s m~lllora
me11tos do ;;~·stmna da rcgeneraçao progres
~i\·a. ou irl:rnricza. 

Niío havr.n.Jo quem pec:.i a p:-tln.vr::i, é 1in
cr.nada a (fücussão e pl'Ocede-se a votação: 

E' rtppl'O\';lda a emead~t do Sr. Fe lisbello 
Freire e outro>. 

G Stt. Nr~A. RIBEIRO (2·' soc1·et1irio) l'Pqul')r 
urg-encia. para. ser líd o. e l'Otad<1; a. rcd~tcçii.o do 
p1·ojccto n. 14 D riuc ti.hrc ct'cchto ao g-ovcrno 
pa1·n. pag:uncnto dos ~ub;;idios. etc. _ 

E' posta a votos e app1·ornda a r etlaccao dó 
pM,j ecto n _ l 4 D tle 18\l l, ri ne tratn. dos cre
di tos supplemcntt\res à;; vcr\Jns-Snbsidio rios 
senadoi·e,; e dos r]() pntado,;, secret:i.ria do Se
nado e Lla Camara. dos Deputados. 

O SR. PRr::smr::xre rlecb1r,1 que , de n.~cordo 
com o § 2º do ;1rt. 39 d(l. Constituição Federal, 
v-ae o proj ecto à. sanccão presidencial. 

Continua a. l• di~cnssão do proj'3cto n. 1 A, 
sobre titulos e cont.!ecoracües. 

O SR. R.-~rrrSTA DA MorrA (pda ardem) 
requer o encel'r 1 mento da discu::;são. 

E' posto a votos e approvado o requeri
mento. 

o SR. PIRES FERREIRA requer veriõ.caç-:ío 
da. vottlC:;"'io. 

Yeritic:.1.-se tt votação. 
O ~R. PRF.SIOF.XTE - Votaram a favor do 

eneer1•ameuto 65 Si·~. deputado:; e 27 conlra. 
V:ie pr0cerler.-se à chamada, de accordo 

com o regimento. 
o SR. BAPTISTA DA MOTTA - Retiro o meu 

requerimento. 
o SR. PRESIDENTE - Em virtude do regi

mento, não póJe ser retirado o requerimento, 
porque sobre elle já recahiu uma votação. 

Procede-se :i.. chamada, â. q1wl respondem 
os Srs. ~fatt:t Mactw.do, Nina. Ribeiro, Re
tnmba, Noa-neira Panna.guii, Belfort Vieira, 
Inuocencio ~Serzedello, Pedro Chermont,Matta 
Bacellar, Cost3' itodrigues, Casimiro Junior, 
Rodrigues Fernandes, Anfrisio Fialho, Pires 
Ferreira, Barbosa Lima, Bezerril, Frederico 
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Borges,José Bevilaqua,GonçaJo de Lagos, PP,
dro Velho, Sà. Andrade, José Mariano, Almeida. 
Pernambuco,Annib:ü Falcão, Pereirn. de Lyra, 
Luiz de 1\ndrade, Espírito S;ulto, Oiticica., 
Gal;ino Besouro, Leirntlro M:tei.el. Felisbello 
Freire, Augusto de Freitas, Paul:i. Argullo, 
Tosta, Zama, Arthur Rios. Garcfa Pires, 
l\farcolino Moura, Se\·erino Vieir;:, Santos Pe
reira., Milton, Amphilophio. Francisco So1ll'é, 
Dionysio Cer·<Jueira, Leovigilrlo Fi!gueir;:~, 
B<n·ã.o de S. l.\I:wco~ .• P1·isco Pm·:; iw, ~lomz 
Freire, Atliaydo Junior, Nilo Pe•::wha, l\fa
nhiie::; Barreto, Oliveira Pinto, Ila.pli:;tt da 
l\1otta, Fr1)e,; dn. Cruz, Alcindo Guan:1liara, 
Sal!l paio Ferraz, A l'isti<l,.,s Lobn, F111•r111im 

· \\'e\'\)l!Cl;.:; St::,;nino t\o ,1fotu111crr1nr!, Th:irn:lz 
Dellino, "\ntonio Olyntlw, l3:1d:11·ú, P:icilico 
l\Ia:;carenhas, Chag-as LolJato, Alexandre Sto
ck.ler, Francisco Veiga, Costa Senn:i. Dutr·:t 
Nicacio, Manoel Fn lg-e11cio, Astol pho Pio, 
Aristides l\laia. Francbco Ain·iral, !Jorninc-os 
Porto, João Je A vellar, Fel'r·?tra H.abeÚo, 
Bneuo de Paiva, João LuL:, Bem:inlino 
de Campos, Francisco Glicerio, :\loi·ac·s B·: r
ros, Domingos '.\loraes, '.\1ur,;a, ,\ lfretlo EI fü, 
Leopoldo de Bul11õ!~, Gui1na1 · :ie~ :\atai, 
Azererlo, Caetano rie A!IJuquet'fJIH~ Bel
larmino de Mendonça, l\faf'ciar:o de ~laga
lhães, Eduardo Gonçalves, Femando ~im·1s, 
Ln.uro l\iullel', Carlos Campos, Schimirlt, Vi
cto:ino Monteiro, Antão de Farb e Demet1·io 
Ribeiro (95.) 

Continu•" a discussão do projecto. 

O Sr .. Pires Ferreira diz que està 
de accordo com o que dispõe o § 2° 1.lo art. 72 
da Con;;tituiçüo; não concorda, porém, corn o 
projecto que se discute. 

E' certo qne a Constituição prolúbe a.s pre
rogativas dos titulos e condecn1•ações, mas 
não prohihe o u::;o elas medallw.s que pro
varão á geração que .vae app:1rncendo, que 
aquelles que fazem uso dessas mi;dalllas 
foram bons servidores no tempü da mo
D:Lrchia. 

Na. opinião do orn.dor este pro,iecto ô um 
des;1fio aquelles que prestaram serviços a 
putria. 

Os signatarios do projecto são moço::; e teem 
esses exai?geros de querer aco.bar com t11do 
qne tiuha ~a monarchia. 

O que se dó. com as condecorações dá-se 
tambem com os títulos nolJiliarchicos. 

Acha que este projecto representa uma im
pertinencia e como que uma provocação 
aquelles que teem O llSO de titulos e conde
corações. 

Diz que o a.rt. 1 o do projecto esta muito 
~omplicado •na sua. redacçao; tem pensa
mentos que quasi não são conclui dos, e Jogo 
adeante veem outros pat•a t'azer um•t certa, 
li:,;nr;ão. Parece-lhe que o fim nii.o é prohibir as· condecorações, mas sim os titulas nobi
lLtrchieos. 

Não são sómente os adherentes que acham 
que a. H.epnblicit e:>tá firme, os historicos tam-
1 :em o acham, mas não tifo convencidos como 
os que, como o orrl!Ior e outros, acllleril'am 
de bo<t fé. 

H.espom\e11do a um :1partc, o orarlor rliz que 
a sua protb,;ão tl l~ fé esta feita desde quo 
atting'm a maiot• itlnrlc. 

E' lmiziloiro, e nilo trata. •le !'órrnn. de õO
vemo; ::i. Camara c11mprehondn. o re~to como 
r1uizct•. Quer uqnillo qne •• maiorh da Nar~ão 
11uizer, e ha d·~ sn,;teotal-o com a me::;rna :;m
ceridadc com qne o t.:m feito até ll~j·~. 

Dizem qu•.:! o governo da l{.opubhc:L é o go
\·crno da~ lilx~J"dades e o rr.ab bar·a.to; si :l!;Sim 
e, liqne111os com elle. 

V ltu111lo á materh cm tiiscus:;[o, diz que n. 
questão é tlerioit• o que s;lo Gssas rebtç~ões olfi
ciae;; e e~~es acto.; publicos, de que fo.lla o pro
jecto. Entro ns 1·el<<çõcs militare;;, su[Jpouha
::;e qne nm ofücial ap!'e~enta-se cood•;ct1rar~o 
perante o S!~ ll superior. Elle assim desrespei
tarit o sen snperior ~ 

E' preciso ver que o projecto prollibe es~a.s 
condecorações, não só em todas a.s relaques 
otnciaes, como em quaesquer actos publlcos 
ou de natureza juridica. 

Per"'uuta. si e nm acto publico um i)a.sseio 
de bo~l umn. visita que se f'aça •t um<i a.uto· 
rida.de ~uperiol', qtvn· civil, qnet• militar; a 
iila a um theatro tam\.Jem sera um acto pu
blico ? H:~ de o ci.Jndã.o, ha de o militar tirar 
as suas •!ondecorações em qualquer de~ses 
;{ctos. um(), vez que o projecto fo l l:t em rela
ções sociaes e em actos publicos ? 

o orador não entra. na questão d« c:asse 
elos titulo:-;. 

Acredita que os autores do projec~o querem 
aindt• mais republicauisar o qu~ e.:nste_. M:.\s 
não póde concordar em que se queira tira~ os 
direitos que pertencem 6.quelles q~le obtive
ram como recompensa. de seus :;;e1•v1ços essas 
condecorações e esses titulos, par:1 que delles 
Iizessem uso. . . 

Re::;pondendo ao Sr. deputado Gabino Be
souro, diz que isto é apenas unm questão 
pessoal, e que não passa de uma manobra de 
opposição. 

Si a. constituição não prolnbm, a CnmMa 
não pórle prohibir, sem co!11metter um acto 
de imprmleucia, que se de1xe de reco_nl1ecer 
os servi1;os prestados pelos bon~ servidores. 
Por esta rasão, a. Cama1«i não pode ~•Pl~ro.var 
este projecto, porque ser-ia um acto Cle toJUS
tiça, de pouco }:lãtriotismo. 

Fica a dis~ussão adiada pela. hora. 
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SEGUNDA PARTE DA ORDE~I DO DlA O Sn.. l\IoRAES B.rn.n.os: - Si deixar devo" 
tara pensão, violaril. o_art. 7 das disposíç1íc:s 
tr<u1sitor\ns ela, C0u~titmção. Contioún. a. úrscnssiio do projccto 11. 12 A, 

íix<lndo em 120:000.S annu:i.es a pensão ::i. 
que telll direito o Sr. o. Pedt•o Je Alc;mta.ra, 
ex-imperador do Br.1sit. 

1 

O Sr. J).loraes Barros.-Sr. 
]Jresidente, rm qualidade de membro da 
commissito de orç;\mento, e relator do p:1.re
cer em <liscussã.o, corre-me o dever elo subit' á, 
tribuna, par:~ ;Ypres~nta.r algumas cousid.era
Ncs em f;wor Jo projecto, sustentado po1· 
este parecer. 

!\ilo me ach:u·ia neste mo!neuto na trihun:i., 
.. si wlo f<Ji!i!P. a 3.m:tlifüd:v!.e d<1 tn'?'t di~tinct<l· 

collt!g':l. o Sr.Dr. -~mphilvf)hio , autol' do pro
jecto, qne cedên-me sua voz do füllar, para 
o f::zer mais tarde. 

Venho cu11J11ri1· este dever, Sr. presideute 
com verdadeiro constrangimento., .• n:Io s:> 
pot•que s011 pouco amigo de frequentar a ti·i
buua, e principal111ente por um:t circumst~n
cfa especial da. lll<ttet~<l de <']Ue se trata. Todo 
o meu desci o e dti m•1io1fa tlc5ht c:is:1, ct•a 
que o projêcto p<es~a~se em completo silencio. 
(apoiados). 

A commissão de orçamanto foi unanime no 
seu vnrece1·; ess~ una.ui mi.!adc não ero. ele 
esperar desta casa, porque ~t di>Grgencia é 
natur;1l, nms quem quer que ilivergi:1se deste 
pal'ecer, devia comprehimcler a inconvemen
ci;t Ui\ discus:::ão (<ipofodos). 

A discu>são não ê wmenta inconrnniente; 
c!la. Yem 1Hmiuuir o merecimeulo, vew I'ebui
xnr o ;1cto d•t grande justiç;.i nacional que o 
)'ovo bnlzileiro pretende pmtic.i.r por ínter
medio dos seus rcpres,;nto.ntes. 

ConsiJerai que quando o destinatnrio desta 
peusão a. receber, receberil. um fructo umar!!O, 
porpue sentirâ que por occa~ião de se di,;cuti1• 
esta pen:;ão u sua pes.so;t foi oLjecto 1le critica 
e se aproveitou a occasião pai-J. :i.precíar o sou 
mereeimento;e & para sentir que se am:i.rgue 
um f.tucto, quando elle deYe ser unicamente 
a expressão de um grande acto ue justiç:i.. 

o Sr •. .ZA:1u:- O Podel' Executivo pode 
mandar pa;;ar a pensão. 

o S1t. )loRAE5 fü.RROs:-0 Poder Executi
vo tambem não pode mandar pagar a pensi'i~, 
porque i'altn taxn.r o 9wmtum.! e . esso. attr1-
tmie<io pertence ao Poder Le~1sla.trt'o. 

Entendo qa<i a r1mi11tia ue 120:000$ por an
uo nlo póde ser t;i,:rn.<la ele esllanjo.mento, nem 
de mc3q1únlw.; ê umo. pensii.o :razoa.vel par-.i. 
que o ex-mouarch:~ tenl1:i unr:i.nte to<la. a. sua. 
vld;l. um:• subsisteocia. decente . 

O -µrm1~Íl'U fonliaménto c1es\.as 1\"\:;\)0S~C·ões; 
tauto da con;;tituciona.1, como do proJ~cto, 
nrro e um favor ti.. a.lg-ucm; ê •• propr1•• d1gn!-
d:i.cle d:t na(::.io lm1zileim, que a exige. _ 

E" :' uoss<J. digni(tttle, a digni.lttd•; da nnça.o 
brazileir:~, que <e estima., que não consente 
que aquelle que foi o seu primeit•o rep1•esen
tant0, durant<l quasi meio seculo, venha. i1os 
ultímos dia.-; d:t sua vida á soITrer vrivações. 

Isto não seria •ligno do 11mll. naçü.o Dobre e 
"'cnero~a; porque, si o seu primeir-o rep:rcsen
taute se Yisse uos nltimos dias d01 sU<\. vtd:i na 
dura nece~sirlade de solTreL' umt1 posiç.ão so
ci:ll em manifosto coutra.stc com arinelh tão 
alta, riue por tanto;; annos occupou, a digni-
dade dessa Ilação soffria tmuuem . _ 

Eu quizel'O. prescindir de aprcchi.r o merec~
mento do destiurttario dess..'1. peus.1o, mas nao 
posso deixar ele dizer que _elle a mcrec~. 

Niguem menos competegt e par-J. o Julga,~, 
do que nós que o 1iemos substituir nito _só no 
n-overno tla. nação, mas alü no pahlcio em 
que ~lle habit..wa. _ 

No3 somos os seus vencedore:;, viemos sub
stituil-o no o-overno dest<\ llllÇ"lo, G falt.'\-nos 
to•la a. comÕetencía para julp.1-o imparcial
mente_ Puríl. mostrnr que o ~r. D. Pedro de 
A.lcantar:t merece a pensão que se clisc~te, 
preciso appellnr pa1•a factos incontestaV"e1s e 
materíaes. 

O !:!r. D. Pedro 1~ Alcantara, durante um 
lou;!O reinado, soube grangear a estima da. 
nação brazileira. 

Faco meu um aparte que hontem deu o 
Sr .Zama:-neguem a e>mola, mas nilo a <lis
cutam-Esta é a irerdade. O SR.. Axrnrsro FlA.LIIo - lsso é uma a.ffir-

0 SP •• Z . .prA:-A questão .ue. merecer ou mação, não e um facto. 
11ão merecer era para a co.usütmute. 0 S "' B s 0 povo br~ 

- II.. <nORAJ>S ARll.O - " -
0 ~P.. MORAES ~ARRos:.-A. quest~ de zileiro estimava. o seu imperador, e não 

1~~re:~~1ento _é q_ues~o, T~nctda n_o ~:~·· / dil~ -era só 0 ])ovo bra~ileiro; erúm os proprlos· 
d~"'Pº":i.:?es t1 ~?:s1 tor1~ d:~ . const1tu1ç,10. Ah~ republica.nos histortco::;, aquelle~ que ti-a.ba
~::.ta. e~t.abelec11..:.o que " dev1d_a ao Sr. D. ~e lha v:tm p::aü se colloca.r no seu throoo ; esses 
uro 2º Alcantara urna pensao que, ~ conr.ar pt•nprios 0 estmava.m e respeitavam, porque 
d_e lo d~ novembro etc 1889 lhe ga~~o.a ªsub· conllccfam as suas virtudes e o seu amor :i.o 
:;istencm decente po~ t~.l ri;sua. v1<;:a; e por- paiz, e p:ll'a comprovar 0 que digo, ha fãctos 
hnto, _it Cama.r_a. ho~e_na~ faz mais do, que de p:irte dos quae:; posso dizer que sou teste-
cumpr1r essa d!spoSlçao, t.ai>a.ndo o quan:um. munba pessoal. . 

O SR. A:wars10 FIALHO:-Mas a Cama.ra Sou republicano dos mais antigos da ex-
poie deitar de votar a pensão. provincia do s. Pa.ulo; republica.no desde o 
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manifesto de treze Ele dezembro de 1870 em 
que declarei-me desligado do partido liberal 
em que militava. 

A minha linguagem foi sempre esta : D. 
Pedro II é um homem de bem, um bom 
patriota. 

Hontem ouvistes outro paulista da propa
ga.nda,o Sr. Francisco Glycerio,usar da mesma 
linguagem. O característico da propaganda 
paulista era respeito a D. Pedro II e sua 
familia. 

UM SR DEPUTADO- Em Minas tambem. 
O Sa MoRAES BARROS - O proprio Conde 

d Eu tão antipatico, poucas vezes era. ata-
cado. O que pt·.::i ir~ \st\) ~ · · · .. .. · 

Prova que D. Pedro II e1'a, homem que 
tinha merecimento e que a p1·opaganda 
respeitava-o, 1.Jcm como á. suo. familia. 

O SR. ANFRISIO F1A1no- V. Ex. não ci
tou um só facto dos que prometteu. 

fü1 SR. DEPUTADO- Não devemos fazer 
questão de dinheiro. 

O Sa.. ANFR.rsro FrArno - Si é questão de 
dinheiro não se füç:a aqui apologia do ex im
perador. 

(Ti·ocão-se apartes e o S1·. presidente pro
f'ei·e algwnaspalavrus quena:o fora.n oiiuidas.) 

O SR. ~foRA.ES BARROS ( clfrigíndo-se ao Sr. 
.4.iifi·isio Fialho). Para. sa.tisfüzer ao nobre 
deputado citarei mais um facto que mostra 
que o e:x imperador, em unrn viagem á pro
vincia de s. Paulo, tendo itlo acompa,ohado 
pelo Sr. Conselheiro Sinimbú, este hcmem 
notavel estranhava que o impera.dor per
corresse as povoações de S. Paulo inçadas de 
republicanos sem so:ffrer o menor desacato. 

SR. ANFRISIO FIA.LHO - Elle soube enganar 
a nação. Ainda hoje ha quem o defenda 
convictamente como a melhor cousa que 
possuíamos. 

O SR. MoRAES BARROS - Entretanto o Sr. 
Conde d'Eu nunca oonquistou uma adhesão 
em suas viagens; foi tão infeliz que tendo 
prestado serviços na guerra do Paraguay 
este paiz nunca os reconheceu. 

o SR. ANFRISIO FIALHO- Neste ponto 
estou de accôrdo com V. Ex.. 

o SR. MORAES BARROS - Quem sabe si 
não foi elle quem apressou a queda da monar
chia pelo receio, segundo boatos espalha.dos 
de que o conde dEu e o ministerio pretendiam 
inaugurar o 2. 0 reinado ainda em vida de D. 
Pedro 11 ~ ~ 

Ainda para satisfazer o honrado deputado 
quero citar um facto pequeno mas significa-
tivo. · r 

Um moço de ta.lento cujo nome não me re
cordo, de convicção republicana, publicou um 
livro e dedicou ao imperador. 

Esta dedicatoria fez desconfiiar da firmeza 
de suas crenças. Mas elle respondeu : sou re
publicano tão bom como o era antes da dedi
catoria. 

Como republicano combato as instituições, 
mas prestando toia. a homenagem ao impe
rá.dor, aquelle a quem devo tudo quanto va
lho. 

o SR. ANFRISIO FIALHO-Era um republi
cano platonico. 

O SR. MoRA.ES BARROS - Platonico, não 
A revolucão de 15 de novembro não derribou 
um homem: derribou um regímen: (Apoia
do.•.) J.. Br.zroçrn. f.az m~\u. conceito lle nós; jul
gou o povo hrazi!eiro um povo de barbaros. 

Mas a vellla EuroprL carcomida. de precon
ceitos nü.o póLl.e comprehender a re\'Olução 
lmizilcira. 

Na, E11ropf.\, nés brazileiros podemos ir apren
der sciencias e artes ; mas c0stumes politicJS, 
idéas politicas, liberdades politicas, .isso não; 
a Europa póde vir· aprender isso ao Brazil, 
porque a este respeito nós estamos muito mais 
adeanlados e civilisados do que el!a. 

Si não fosse longa a, digressão, dar-me
hia. ao trabalho de demonstrar que a Europa 
está g<1.ngrenada de prec.-,uceitos religiosos, a 
ponto do cUJ·a ser o clirector de tod:J.s as almas; 
de preconceitos, de fidalguia, a ponto do fi.
dn.lgo considerar-se um eute superior, deante 
do qual o ~\)mponez pobre não pa.ssa mesmo 
ao longe, sem ser de chapeo na mü.o. 

Alli considera-se a monarchia como um di
reito divino mandado por Deus para gover
nar as 11ações. Porem isto nã.o existe nem me
dra no Brazil. 

Ullr SR. DEPüTAno:-Nem na Europa. 
o SR. MORAES BAIUWS:-Ni.1 Europa existe, 

não h::i. uma só nação que esteja isenta des
ses preconceitos. Mas no Bmzil o nosso povo, 
podemos dizel-o, e um povo de amilphabetos. 

UM SR. DEPUTA.Do:-Graças a quem~ 
O SR. MoRAES BA.RRos:-Graç1s a monar

cbia, mas não ao Se. D. Pedro II! Graças à 
manarchia, porque essa. centralisava tudo 
por tal fórma, que cerceava a iniciativa do 
povo. 

Era a monarchia, e não o Sr. D. Pedro II; 
era o regimen unico que se manifestava em 
todas as instituições do paiz,e não era a influ
encia pessoal do Sr. D. Pedro II; porque 
nos sabemos quanto elle era amigo da in
strucçã.o. 

Elle gastava grande parte de sua lista cil'il 
em educar moços; visitava as provincias, 
percorrendo as esc:olas para avaliar o gráu 
de aproveita "ento dos alumnos e a applica
ção dos ~eus mestres. 

Era este o procedimento pessoal do Sr. 
D. Pedro II. 
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O mal, porem, er:i. a centra!isaç5.o mon:i·r- runtc 49 annos com patriotismo, com bo 
chica. e faQO YOtos l)ara, que tenhamos vonta le, fazend o- lhe apenas o mal que re- · 
uma verdadeira desc1mh'.tlisaçito; para que s1ütou (l:J. ínstituiçifo que representa veis; é, 
as locali1.l<ules, as municip1lichtdes tenh;un porem, incontestavel o 'Vosso patriotismo, e 
autonomia e recm·sos pu.t•n Cllidur da imtrllc- por·tttnto sois rliguo de receber esta pensão. 
ç-:to JlOpul:tr. .'ts circurn~tauci :i.:s e~tào inteiramente mu--

A llle\~nl<t. nuestiio social 1!0 B ·~,zil é a d«i.b.s. 
instruc1)!.o pr'.Ínaria, é a ínstrucçiio popul:\1•, Quem recusou os 5.000:000$ bem póde 
e füço votos pm»J. qne a Repnblic:~ rniii.t r:cc0itar l1- pcnsã0 dccrctnda. pelos leg'itimos 
cuil.hw delb, por·q1rn é um clcmeot·• m~.gno, reprcs,:rnt:rnt'3s <h 11n1;ão. 
uni elemcmto catJ;tal e~u to1los os !'<:g"Í!l!u!ls, Tam;1crn SI) diz que uão esta provada a 
e muito m:tis n'nm re;.;imen repL1l1lic;u10. po1il'0Z~t il o Sr-. D. lJedro H. 

Um dos nolires dep11t.:do~. irnpu~11D.11orcs tLl c:m iwimeiro lo.:.:·:w o\J:>r!rrnrei que não é 
prqjecto, o Hlustre "epresl!nlaut:) p01· :-.lina~ con11ição Jo disposto no nrt. 7° dn Consti
Geraes·, sem querer, foz :10 ·::.1-. l>. Pc1ll«> H tr,\\·7.ü·•f""~ 1;\{c •!>;;.t·'_\\·.\ \dt1·0. 
o maior clogi•> qne ,;e potlbl faze:·, r11•rqnc !J :irt. 'i' qnet' g:1r<1ntit··llie uma subsis
dissc que cllc em vnr. do ~e occupm· tlos ne- ku,.in. tlec(!lltc :1 to1fo tt• :1 n>e ; pouco se im-
gocios publico~, estnchn-:\ a;;trou11mia. port;1 ;;i ell01li~ r•ue de rec111·sos ou n:lo. 

Estas p:.bvras e11l!c-1·1'.1m o rn:.i.iol' elo;;fo c.\mYêlll, ernutn.!o, saber-~e que o Sr . D. 
que se pód .• fa%et• àquelle homem ; po1·qn~ l-'ulro li c~tá ;1obrc. 
re~-.lmeute, dizer-~ti de nm cltefo do E.-;tado, Não lhe exi,j:tes o n.tlestado de pobreza, 
que clle occupn. os lazeres qtw llte udxam o~ poi·qne não o ap t·e;;:•ntarú. ; o cu nw5mo que 
negocios tlo Estado no estndo d:.i. scieeeia, e n 1'1li sen a,l r~rs:i.rio um•ant e 10 aunos não o 
m~1ior e.logio que ~B põ,le fozel', J'Lll'IJU<.: na. !h1-d. 
generalldade. out1·os monarchas o;upi·cg:tm ~tis ide a um dos car-torfos da cidade, e 
o seu tempo em festas de ostentaç:ão, cm alii enc:ontml'ei;; os :1utos do iu·rnntarío a que 
c<içad:is e em luxo. cl!e proce·:,,u -pelo fal lecimcnto de sun mu-

0 adver&i.L'ÍO do Sr. D. Pedro II c:ue com l!·1<::' ; .:lü vereis a importanci:t do acti>'o e do 
mais cuer.zi;:t o itnpU"'Ua rcconhe;o · e cou-! pa~sivo, o sal1lo do act ivo sobre o passiYo: 

~ " , 1 . fc fossa que •'lle dedicaYa os seus lazeres no me~_i11 e .0 tt stm ortuna. _ · 
estudo da sciencht. ::>1 qmzerdes um uttesta.do elle nao o apre-

~enta1·<'~ 11em eu . 
·O Sa. BEYILAQUA:-V. E~. estci. con>en

cido do gr1mde resu lt:ido desse e'tudo ph•lll· 
tastíco que ella fazia? Onde ó que estilo as 
provas da. sua sabedoria? 

O Sa. 1\loRAEs BARROS :-Os impugnadores 
t!o projecto apresentam t1mbem a. opinião de 
que é possivel que elle recuso a peu~ão. 
EJiectlvameute ass'.m pú:le ~ef', porque nen
hum de nós póde sei· j n'z do,,; e:;c1·u1mlos e 
melindres que µóLl.em lernl-o a recusar. 
~fas que nos iriiporta que elle recuse? O 
nosso dever é decretar a. pensão; clecrete
mol~a, pois, aíndri, que eHe tique com o di
reito de recusar. 

D:c recusti. dos 5.000 · 000$ que lhe !bro.m 
offe1·ecidos pelo governo pro•·isorío, não se 
pôde deduzir argumento para que elle recuse 
agm·a a. pansão. 

!'\essa occasião elle tinha razões sé1fas, 
; ret'd;)deiras e fundamentaes para. recusar. 
Era o governo que acaba:va de apeal-o do 
1Joder, :.i. elle, o leg-itimo representanLe t.la 
~:içiio; era a revo!úção que tinha arrelien
tado, e que o fazia ca1.tir, e elle não devia, 
realwente . reconhecer do {loder, tilllo des::a 
re..-olnçri0,o direito de dispor dos d~heiros da 
u:v:iio . 

Hoje, porém, não, porque a propria nação, 
por intermed.io dos seus representantes, é 
que lhe diz: Vós governastes a nação du-

O oolll'e deput.:do pelo Ceará teve occasião 
ile dizer, alludind.o ;t otferht dos 5.000 :000$ 
fü1t:\ pelo .gove rno provisorio, que apoiou 
coai 1;n thu::iasmo <isse proc13dimeu to, e que 
em log·ae ti elle daria tudo quanto o Sr. 
D. Pecfro quir.esse. 

C1•cio que procederia. com acerto naquella 
occ~1~iiio tlando tudo ; mas qual seria o movel 
•le>;se p1·ocediincnto, dando n~quella occasião 
t:rnto dinlleiro a um !tomem que acabava de 
se:· 1fopo.s to ? 

El'a n poiitica, em o interesse, era o medo 
1le rrue no Brazil se formasse um partido mo
nnrc!lico. 

~iio po1fü1 SAI' outro o mot ivo - um motivo 
ele interese político. 

Era_ p;tric impedir a formação ·do partido 
re;;taurador. 

Pois bem, senhores, hoje ui'lo se dá a mesma 
rnzão ;. as ::audições são inteiramente di
versas. 

E' nm sentimento puro de justiça desin
t.eressn.iln quem aconselha, impõe mesmo !l, 

appt·ova~'ão 1fa pensão. (Aparte do Sr. B~vi 
la(J1.ra.) 

Como é que o nobre deputado naquella o~
cusíi.io d<wa 5.000:00ui; e hoje não quer dar 
120:000$ rmuuaes ~ -

O Sr. dGputado esta em manifesta contra~ 
dicção. · 
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Nem se póde allegar o motivo de que o er
imperador ao principio acceitou e só depois 
por suggestões estmnhas foi que recusou 
aquella o:fferta. 

Es:;a questão da acceitação não ó liquida, 
não é certa. 

o que .é liquido, o que é positivo e certo é 
que o governo provisorio quiz dar esses 
5.000:000$ e que o Sr. D. Pedro de Alcantara 
recusou essa otrerta, e por motivo, qne muito 
o honra - qual o de não reconhecer no 
poder offe1·tt1.n te cornpetencia para dispor 
desse dinheiro. 

o que é ·tlrnacontradiÇ::i.o é recusar-se agora 
a pensão de 120:000$, quaado naqüt:lla occa
sião se d<wa 5 . 000: 000$000 . 

Acredito, Sr. presidente, qne a Camar:.i. dos 
Srs. Deputados, votando este projecto, terá 
praticatlo um gr~nde acto de justiça, garn.n
tindo subsistencia decente àquelle que por 
tantos annos governou ; e isto por dig-nidnde 
propria. 

Por isso concluirei dizendo-vofai apensilo, 
sede justos, po1·que a justiça, é a primeira 
das virtu<les republicanas. (!lfüito bem ! ;l[ iiito 
bem!) 

O Sr. Caetano de Albuquer
que-Sr. presidente, tres vezes inscripto 
dnrante a dis>:!ussií.o elo projecto constitucio
nn l, tres vezes tive occasião de passn.r pelo 
dissabor de ser victimado pela instituição a 
mais indigna, em nm regimen político como 
este;porque me arrolharam a palavra ! 

Entretanto, Sr. presidente, entendo que 
esta tribuna deve ser freauentada. por todos 
que teem a honra de ser representantes da 
Nação, e môrrnente por aquelles que o sã.o 
pela primeira, vez, porque ~ deste loga,r q~e 
se contra.hem perante o pa1z o~ compromis
sos que devem sempre ser o codigo .d~ prin
cipios a guiar-nos em nossa. vida poltt1ca. 

Homem DOV(I nestas lides, sem o traquejo 
neccssario da, tribuna p:trlamentar, V. Ex. 
ha de permittir-me que, antes de abordar o 
assumpto em discussão, eu faça algumas con· 
sitlernções preliminares para que, de urna 
vez, se fique sabendo qual o motl0 por que 
penso sobre as fórmas de governo. 

Não sei, Sr. presidente, si por boa ou má 
escolha, preparei meu espírito em uma. escola 
que ensina,antes de tudo,a ba.nir o fetichismo 
que tudo attribue á concepção das formas go
•ernamenta.es ; não sei si por má ou feliz es
eJlha,preparei o meu espírito em uma escola 
Que ensina que e um dos mais graves erros 
~uppor-se que os resultados sempre são pro-

boas nem más; são verdadeiros machinismos• 
e como um machinismo o seu producto de
pende natura lmente do operario que o maneja; 
que as fórmas de governo, são todas ellas 
instituições que devem brotar espontanea
mente do caracter nacional, e ns constituições 
d;is proprias sociedades inclustriaes nos en
sinam que uma f'órma, constítueional qne não 
este.ia em intim:t ligação, em pePfeito con
senso com o caracter dos homens que as com
põem não póde viver, morre infallivelménte, 
como mol'l'em as fór·mas de governo que não 
esteJam de accordo perfeito com o caracter . 
namonnl. . . .. . · .. ·· ·· · · · ·· 

Xs:>Ün,' eàtendo que este paiz pedi:\ ser tão 
feliz de baixo da. mon:irchia, como póde vir a 
ser muitíssimo desgrn.çado sob a. fórma 
republicana. 

Assim, é minha opinião que essa accumu
la.ção de erros que se quer attribuir à mo
narchi:t , não é prodncto directo da forma de 
governo,mas da maneir~t por que fomos edu
cados como povo colonial. 

Si pet·corrermos a hi:>tori~ da educação ame
ricana, hav~moi; de ver qDe a grande viht
liclade da nnçiio do norte procede immediata
mente do systhema colonbl que dn. velha e 
livre Ing-laterrn. levou par<• alli o sentimento 
de liberdade e de indepentlencia, quer com 
relação aos tlireitos, quer com relação às pro
prins crenças religiosas. 

O SR. ARI~TIDES LoBo - Isso é a negação 
da evolução humma. 

0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE- Si qui
zermos attentar par :t a maneira. como se 
constituh•;\m os Estados Unidos, havemos de 
ver que não houve alli evoluÇ<i.o propriamente 
dita. 

U:-.r SR . DEPUTADO - Essa é a conclusão 
do seu raciocínio. 

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE - En
tendo que não é; V. Ex. fica com a sua opi
nião,. e eu rico com n, minha.(Trocam-se diffe
rentes apartes.) 

Todos os ora.dores teem tido l)lena liberílade 
de pensamento e porque não hei de eu tel-a 
tambem ~ (A.poiados.) . · 

E' a, primeira vez !lue subo á. tribuna para 
fallar sobre este proJecto e querem me tolher 
a liberdade da pala.vra. 

Não discuto o projecto que está na téla da 
discussão sob o ponto de vista deste ou 
daqu0lle governo, e e~tendo 9ue t?d? a dis
cussão sobre elle tem sido anti pa.tr1ot1ca.. 

Aproposito d.as.te projecto t~em-se. le.va~tado 
que.;;tões tão mm1mas, que sao ate m:hgnas 
deste parlamento e do paiz que represen
tamos. 

orcionaes aos meios empregados ; não sei si 
Por ma ou boa escolha, preparei o meu espi
ito em um escola que ensina. que as fórmas 
'e governo, são simplesmente co~cepÇ_ões a.b- O ~~· BE\'!LA~UA - . V. Ex. tem agora 
tractas, que intrinsecamente nao sao nem. .occas1ao de dignifical-o • . 
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O Sr... C.\ETAxo nE .-\.LBUQliEHQull - Si não 
tenho accasião de dignitical-o, tenho occasiiio 
de dizer o que .sinto, com a. m~sma Jilmrdo.t.l.e 
com qne os meus illustres collc:;as di,seram o 
que pensavam. 

;:\o calor (fa di!.,cassão e natural que os 
termos saiam menos ponderados e V. Ex. 
não tem isso em consideração, ao passo que 
nos seus apartes excede a toclos os limites d:i 
conYeniencia. 

,.ozEs - Ess1 é que foi a cansrt da re. 
cusa. 

o Sr.. CAETAXO DE ALBUQl:ERQUE- Si elle 
n:.io l'econheck• o governo formado ~m 15 de 
novembro, como podb consideror legal um 
neto praticado por esse governo! 

lJ~I Su. DEPU1'A.DO cfa um aparto. 
0 SR. C.\ET.\XO DE ALBUQU ERQUE - ,\o 

aparte 1.lo nol;re deputado respondo que a re
Yolução foi <'Xtempor;rnea. (N'río apoiados.) 

?ião me parece digno e.starmos o, discutir 
a pesso:i. do ex-imperador, quando elle :<inda O Sr.. Ilrffi f.AQt:A - l\Ias V. Ex. correu 
e:;tiL nó ex:Wa, cr1Jofado "['<J)ll.'!' .snnrl:H)es Qª· pressuroso para eUa. 
p:i.trh\ e üa!ldo pr/)rn eYi<lente <le qu:i11to o Si~ . CAETA'.\O DE AT,Bt;~t:l'.P.QUE~ ·o r.:'1~ 0 ' 
:1m·t est:1 terra. (Apoiados; 1;·orn1j1•se diffe- tle 15 de novembro, Si·. prc::iolen tc, me traz ii 
i·e;1lt!s r>/w,·ie~.) n1cmo1ia o comktte ele Salamin:1, cnjo,.; hcmies 

Qa.111•lo entt•ei n:i Yidn. pulilica pl'Op:trei-me ::;e julg\11-.lm tod<1s iglla lmente dignos da~ 110· 
pnm ti.vlo; e infeliz do homem que, entrnn•lo I1;erm;;ens de .\ thenas; nem rne:;mo n gr:rn~~ 
noo tu1·bilhlíes da política, se supp'Jc isento e 1 h~:_rnstocle,.; lhe;; pou.le ~·1zcr compctenc1a. 
a ~o!Je['to dos ol.har,~s vc:s"os eh crdumnia. ! füt? me arrogo a:; glor1ns dos ,·enccJores 

. . ~ E. ·t: . cJe ln .ue noYúm\JL'O, cllus a. outro;; elevem 
[)! Sr". DErtrAno - \ . x. eo ,t e.n competn'. 

erro. 1 Xa occasião ::ichei-me co:no simpl;is cspccta-
0 S1i. CAETA~o DE AI.BuQuERQt:E- Então dor cleante dos acon tecimentos, o vi como s~ 

permittu-me V. E!.. que saia delle poi· mim depunhêt um governo, como a rorça armarla 
proprio. tonm rn a direcção elo urn paiz, ltinc;-.ando JM 

Si em t:tnt"S annos, sr. presirlente, de mo- terra uma_, ~y:iastia. e um governo legal
no.rchia :;e praticaram erros, nITo foi porque mente cou,,titmclo. 
o monarcha. tivess9 o intuito de retardnr u Ao lado <le Benjamin Constunt, fui te.:;te· 
marcbn elo paiz. E' v~rcbde que elle era. um munk1. daquelle episodio e, qnaudo me reti
cspirito em certos pontos retarrlafario, mas rei do recinto em que foi deposto o ministeric, 
t.unbem Dão deixa de ser \ercfade que era. um estaYa compenetrado tle que, no momento. 
espil•ito em outros pontos progressista e nilo era pos~iveloq;anisa.r-S•! um g-ovel'llo ci\'ll 
patriotico, que se snjeitasse a fic.1r debaixo do guante de 

Si e verda<le qne 0 e:c-imllerador tinha por ferro U.o e:rnrcito on sob o preclominio da fo rça 
politico. capital r.bater os cm·:1.cteres, é llorque armada· 
encontrou caracteres que se abatessem; porque Port..'lnto para mim a prncb'lmação da Re
não h'' homem que possa exercer os seus pucbica a 15 <le novembro foi um facto oriundo 
instinctos de corrupção,. no momento que de circnnstar:cias propriamente de occasfüo e 
não haja <1 quem iiossa corromper. não o resultado de uma e"Volucuo do espírito 

O SR. fü:nL.\QCA. - y. Ex . noga 0 nllor nacion.:i.l. (Muitos 11.So apoiados.) 
dn. educação. O Sr.. . BEVJLAQfü.- A phmse tle V. Ex. ê 

0 SP.. CAETA~O DE :\.LB-CQUERQUE- V. Ex. 
acredita nos resultados immedintos da. edu
CTIÇâo ? 

Pois declaro que n edt1cnç:io não determina 
as normas de coaducta como V. Ex. suppüe. 

A questão de educaçJo não "Vem nnda a 
· prcniosito. 

Este projecto não Jeve ser eucnrntlo pelo 
lado do dinheiro ; essa questão não deve ser 
le>aittada porque é insignificante. 

Tem- se hrandUo como armn de combate 
contra o e:,;>impe:ro.dcr o facto de elle ter 
recusado a quantia de 5 .000:000$000. 

E:ise <1cto praticado pelo ex-monarcha é 
digno da sua passoa. 

Elle recusou os 5.000:000$, porqne essa 
importaMia sabia dos cofres do estado por 
um acto de dictadu.ra . 

um crime. 
o SR- CAE1'A::\O Dll .ALBtiQt'ERQUE- Si DO 

Rio de Janeiro e em alg-uns estados fazia-se~ 
propngandn. republic::Í.i:rn,, tmnbem não .ê 
menos verdade que fora deste centro o pai• 
nem siqner fo1'mani um<.\ idéa vaga do que 
sajnm formns dA gove1·no _ (!ião apoiados); o 
pail. uã.o estava· preparado pu,m receber de 
um mo:nento pn.ra, outro a nova instituição. 
(Trocam-se m iâtos apartes.) . 

Sr. presidente, devo concluir. Qnaodo tomei 
u resoluçiio de subir à tribuna decfarei que 
esta-v:'\ resolvido a ouvir todos os apàdos que 
os illustres deputa.dos quizessem atirar-roe; 
vim apezar de tudo resolvido a. dizer o que . 
sinto. 

Embora diga"Se que fallo a. favor da mon.ar
chia ou da restauração ..• _ 
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VozEs-Ninguem disse isto. 
o SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE ... a ver

dade, porém, é que estou com a bo<t causa a 
meu lado. 

O SR. A'.1.IPHILOPHio-E com a justiça. 
o SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE- E com 

a justiça, como muito bem diz o honrado de
putado pela Bahia, uma das consciencias mais 
limpidas desta casa. 

O SR. A"IPHILOPHio-E' bondade de V. Ex. 
O SR. CAETAXO DE ALBUQUERQUE- Vou 

deixar a tribuna porque a hora está esgotada. 
IJ~1~, \\<m!.m, 'kd·.wí\1' ')\).e te\)\10 ue rir1re

sentar amnnh[ um 11rojecto de lei, o qual, 
declaro, tem por llm revogai' o neto dictato
rh\l que. por motivo de ordem publica, baniu 
do llt•azil o St'. D. Pedro de :\!cantara.. 
(Tl'ocam·sc nwitos e viole,1t<Js apartes rpw, ia
icrtomprnn por afr;itni lcmpr;, o orw.lor. 011dn
do-sc paln1as no 1•f.!cinto, o S1·. pre.~idmitc 
mn;1da irulaf1a1· q1tein as linha dado, e, inf'or
'lilnrlo t!v q11e parti1·am rlc w11 cmp1·cymlo 
r.lo Jo1·un.I do Commorc!o, mrwrlir·o rcti;·ar-$e 
p1·uhilmd11·lhc a t!Hl1·mlci Ha Camal'a, poclcmlo 
cntrctonto, ctrJUt!/fo jomal st1ú:;liLHil-o 1ia1· outm 
/ICSSoa. 

Em seg11ide1, >·cctama attani;i'io e convi1ltt os 
Sl's. clcpwtadosa occupatem os seus loyai·es. 

Ouço, Sr. presidente, as idéas mais esclru
xulas sem dar um aparte, entretanto, quando 
venho cumprir o meu dever, os illustres depu
tados interrompem-me, não me dispensam a 
consideração a que tenho direito. 

VozEs- Ninguem faltou á consideração a 
Y. Ex. 

o SR.. CAETANO DE ALBUQUERQUE - Bem 
sei que isto é proprio do nosso regimen re
presentativo, que equilibra-se e avigora-se 
nestas luctas e antagonismos de pensamentos 
e até de pessoas, e proprio do caracter desta 
assembléa que conta tantos espíritos juvenis 
e não a:ffeitos a estas luctas. 

Eu mesmo, Sr. presidente, estranho o meu 
arrebatamento. Ao subir esta tribuna quiz, 
entretanto, manter inteira. calma, embora 
reconheça que a discussão em política exacerba 
os animos; em todo caso eu esperava indul-

. gencia e tolerancia da parte daquelles que 
Jl:!e ouvem,porquanto, si ha regimen amplo de 
discussão, de publicidade, de liberdade de 
pensamento, deve ser este. 

Eu acho".'me bastante fatigado; o espirito 
de muitos Srs. deputados esta evidentemente 
como que voltado inteiramente contra mim. 
(Não apoiados.) 

Mas eu declaro alto e bom som que saio 
com a minha consciencia tranquilla, com a 
consciencia de um brazileiro que ama muitis-

Cama.ra. V. II 

simo a sua patria, e talvez ainda mai~ do que 
aquelles que teem nos labios palavras muito 
bonitas e termos impostores, desses de que 
fülla Bentham, mas que, entretanto,não teem 
a coragem de affrontar a intolerancia que 
acabo de affrontar nesta assembléa. 
.B~m sei, Sr. presidep.te,. que não é per-

111ltt1do agora dar-se viabilidade ao meu pro
,jecto; mas vou lel-o, e V. Ex. fará com 
que elle siga os tramites regim<:Jntaes. 

O projecto é o segninte: (l8.) 

(<O Congresso Nacional,considerando terem 
cessa.do os motivos de ~rdem publica, que de
termioa.ea.m, como med\d11 ~le occ"<l.:;,ião, o ba.- • 
nimento do ex-imperador do Brazil, decreta: 

Al't. 1.0 E' restituido a D. Pedro de Al
cantara, ex-imperador do Brazil, o goso de 
to11os os direitos de cidudii.o brazileiro, de 
conformidade com as disposições da Consti
tui<;{[O de 2·1 de fevereiro do corrente anno, 
podendo elle regressar ao Brazil quando lhe 
appronver. 

Art. 2.• H.evog-am-se ::i.s disposições em 
contrario. 

Saln. elas sessões, 5 de agosto de 1891 .
Caeta110 de Al/Juqiie1·qiee. -Amphilophio. » 

A discussão fica adiada pela hora. 
E' enviado it commissão de petições e pode

res o officio do .Ministerio da Guerra, que 
acompanhou o requerimento do alferes do 
24° batalhão de infantaria José Evangelista 
de Almeida Junior, pedindo licença, o qual 
tinha sido enviado it commissão de fazenda. 

Vão a imprimir os seguintes pareceres 

N. 53-·1891 

Reconhece a competencia elo Poder Executfoo 
1Jm·a resol-ver a ' reclamaçcio de Artidoro 
A.ugusto Xavier Pinheiro. 

A' commissão de fazenda foi presente o ofil
cio de S. Ex. o Sl'. ministro do interior 
transmittindo ã. Camara dos Deputados um 
memorial com documentos sobre a pretenção 
do cidadão Artidoro Augusto Xavier Pinheiro 
e pedindo solução a esta por occorrerem 
áquele ministro duvidas sobre sua competen
cio p~ra resolvel-a. 

A questão resume-se no seguinte: od ecreto 
de l de dezembro de 1889 aposentou o cida
dão Artidoro Augusto Xadvier Pinheiro no 
logar de sub-director da secretaria do Inte
rior, declarando expressamente que o fazia
com todos os vencimentos. 

Esta junta cópia devidamente legalisada 
desse decreto. 

O funccionario publico em questão perma
neceu, ainda depois de aposentado, na secre

i5 



camara aos Depwdos- lmJJ"esso em CW021201 5 16:10- Pàgina 20 ae 26 

114 Sessilo em 5 de Agosto de 1891 

tarin. em comnussuo parm:mente, como se· no reconhecimento de Humn.ytá, pelo que 
verifica. do ofücio por cóµia, sob lettro. A. . entende que deve ser iudererida n. petição. 

A 4 de fevereiro de 1890, o ministro do in- Sala dtLS commíssües, 3 de agosto de 1891. -
terior expediu um aviso ao da. fazenda., m;:i,n- /L.~tolpho Pio.- BezerYil. - Antonio)Olyntho.
dando abonar aquelle funccionario unica- Leite Oiticica.-1lf. llloiwa. 
ruente o ordenado do seu emprego, contra <t 
lettra <lo decreto q\1e lhe conceaern. todos os 
vencimentos para n. sua a:poseuta.doria .. 

Todos os funccion:1.rios de igmü categoria 
foram aposentados com todos os vtmcimentos, 
excepção uuica do pretendente que olltivern 
todos os vencimentos pelo decreto, mns fora.
lhe abonado sómente o ordenado, poc· ;n·iso. 

.9 .reg11lai:pento expedido 11ar;\ aque_ll<~ se
cre\aria, pot' ~1·e\.e> de '22. · t\e: ~•j> e'tewu úe 
1890, consigna a disposição de qne as nposcn
tadorias continuarão n :>er l'cgul:11h1s pelo 
clecreto u. 5659 de 6 de .Junho ile Jt;i·1 a 11110 
poderi:i.m, entretanto, ser aposcnt:tilos coni o 
orden<tdo iior inléiro D.CJlrellc,; qnc. tendo me
nos de 30 aunos a mais de t5, tcnhnm-sc dis
tinguido no exercicio de sua~ runcçúos. 

O funcciomrio em questão cont:~ mais do 
38 aanos de serviço e tem os melhores ntles
tados de haver sido distincto no seu emprego. 

A commissão entende que, tendo ha\'ido um 
clecreto do governo provisorio coucotlem.lo o,;
plicitamente aposentadoria,com tor.J.os os veo
r.imentos, ao fonccionario cm que.:;tã.o, que 
estando esse decreto em inteiro vigor, não 
podendo a sua disposição ser revogai.ln pelo 
:tviso de 4 de fevereiro de 1800, que contém 
clis-µosição modificativa. do decreto anterior, a 
questão limita-se ao cumprimento de uma 
disposição de lei e deve ser rcsol;ifa pelo 
Poder Executivo, attendeudo à reclamação do 
peticionaria, que é de lei e de justiça. 

Sala. da.s commi;sões, 3 de agosto do 1891 . 
-Astolpho Pi-0.-Leite Oiticica.- Bezerrit.
Bucno de Pai1:1i.-Mursa.-Antonio Oly>1tfw. 
-M.Moum. 

N. 54 - 1891 

.lndefe1·e a peliçao de D. Amelía Aw;usla das 
Crw:es Antas, pcdinrlo 11ma zie11Scío. 

A supplicante allega que t• meio soldo ila 
tabella antiga, deixado pelo 'füllecimento de 
seu marido, é iusutiiciente para sua subsis
tencia e de duas filhas, uma. solteir::i. e outra. 
viuva com cinco 1ilhos. 

E'ffectivamente parecem críticas as circum
st'l.n.cias da peticiouaria, mas, não tendo o seu 
fallecido ma.rido servico do oo.mpo:aha., não se 
acha. ella. comprehendida. nos casos excepcio
nae;; consignados no parecer desta commissão, 
n. 31 de 11 de julho ultimo, que m<mda. 
elevar a. pensão concedida. ás irmãs do tenente 
Aphrodisio José de Amorim, ferido e morto 

N . 55 - 1891 

l n defere (t pctiçtio do Dr . Joiio Clemente Pe
reira de JfeUo pedindo melhomniento ele 
fljlOSCl'/1 <Uloria . 

O ;:upplicantc nlleg-n. ter mais de :30 :urnos 
1le serYiço e ter sido aposentado em abril 
\{o ·.w.w~ ~'~\\J>\1w~ ~:.ss';,\dO, Isto (1, , l'elo actu:1.t 
regimcn, em quo o Governo tem aposeutndo 
os 111:1;;istrados l}ue contmn csso tempo de 
scrvico, com todos m: nmcimentos. 

A commi~são ontcntlc qllo n~o é j ustn a 
preten~•iio tio supplicanto, já tendo negndo 
i;;nal pedido ao LJr .. lulio Cesor Berenguer, 
no pa.recer sob n. ,11 de 24 tle .i ullto tlo cor
l'on tc auno ; polo que julgn. que deve ser 
inclorcritla a. 1ictição do supplicn.nte. 

Snla das comruissües, 3 de agcsto de 1891.
Astolpl!o Pio.- 8e;crril.-A11~onio Oty11!ho. 
- Leite Oiticica.- ,lf . .ilfo~ra, 

N. 56- 1891 

.'1dia a preteaçüo do al feres ho!lO;·ario do 
Exerci/o Antonio Po.e.< de. Sá B(tl"J'eto 

Foram presentes ã commis>ão de Fazenda e 
Iodnstrias e remettirlos ao C.Ongresso Nacional 
pelo :Ministerio do Interior o requerimento e 
mais pa.peis do :ilferes honorario do Exercito 
,\ntouio P~es ele Sá Barreto, solicitando do 
Generalíssimo, então chefe do Governo Provi· 
sorio, cm data de 26 de julho de 1890,-o 
a.ugmento de sua pensão de 60$ mensaes, 
nttendendo-se aos seus serviços prestados oa 
"'uerra. contra. o Paraguay, onde se iovali
âara, achando-se actualmente pobre e cego. 

A commiss;"lo, examinando os docmmentos e 
mais papeis do peticiona.rio, não desconhece 
os seus serviços prestados na gueL·ra, e bem 
n,ssím o seu estado tle completa invalidez ; 
mas, considerando que esses ser1iços não 
foram esquecidos pelo Governo de êntão, que, 
por decreto de 31 ele outubro de 1885, a.ppro
vado l)elo parlamento, concedera.-lbe a µeusiio 
de 30$, elevada a 60$ por um outro decrato 
de 14 d~ junho de 1887; considerando 10ais, 
que esta.. pendente da approvação do Cong:r~ 
um woJecto de medida geral da comm1ssao, 
mandando-que as pensões em virtude de 
serviços prestados nn. ca.mp:i.nha do Parogua.y 
sejam pagas pela tabella. em visror, qu9 
melhorou os soldos dos officiaes do Êxercito, 
disposi~l.O que pôde aproveitar ao petici~
nar!o: e de parecer a comm.íssiio que se,ia 
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adiàdn. a, pretenção do peticionario, até que o 
Congresso resolva sobre o assumpto. 

Sala das commissões, 4 de agosto de 1891.
Astolpho Pio.-Be::;erril. - Leite Oiticica.
h itonio Olyntho.~lli. Moura. 

N. 57-1891 

l1ulefcre a petição do capittto Joao Theodoro 
Pamponet, solicitando isenção ele dfreitos . 

O capitão João Theodoro Pamponet peda 
o privilegio por 50 :mnos, com isenção de 
direitos por 10 annos, para, por si ou compa

. n!,ia: que Ol'gãniza!'; c\:üfrvti.1'; ·1avmr, bene
ficiar a seda herbacea, planta cuja, utilidade 
affirma ter descoberto. 

A commissão de fazenda. e in~ustrias, n. que 
foi presente o requerimento do supplicante, 
nã,o sô não o julga nn. hypothese do art. 72, 
§ 25 da Constituição Federa.!, como não en
contra bases pn.ra deferil-o no sentido da 
petição, visto que ella, não está instruida com 
documento algum. 
A. commissão é, pois, de parecer que seja 
indeferido o requerimento. 

Sala das commissões, 28 de julho de 1891. 
- Astolpho Pio. - Antonio Olyntho. - Leite 
Oiticica.- M. Moiwa.- Be::erril. 

N. 58 - 1891 

Inclefere a peliçlio dos em1n·egados civis rla 
In!.endencia da Gueri·a solicitando a elevaçcio 
de seus ordenados. 

Os empregados civis da Intendencia da 
Guerra pedem a elevação de seus ordenados_ 
. A commissão de fazenda e industrias, em 

vista, das allegações feitas pelos supplicantes, 
reconhece que aqnelles fnnarios se acham nos 
mesmos casos de outros que teem solicitado 
augmento de vencimentos. A' commis&i:o 
occorrem as mesmas conclusões do parecer 
n. 89 de 24 de julho, por ella formulado, em 

vista da petição do pessoal do Laboratorio 
Nacional de Analyses. 
. A commissão é, pois, de parecer que seja 
rndeferido o requerimento. 

Sala dê1S commissões, 28 de julho de 1891.
Astolpho Pio.-Antonio Olyntho.-Leite Oiti
cica.- M. Moura.- BezerriZ. 

N. 59-1891 

Lidefere a petiçüo de Joao Ferreira Pacheco, 
2° Escripturario da Alfandega do Parà, 
sobre a contagem de tempo para sua aposen
tadoria. 

A commissão de fazenda e industrias, tendo 
examinado o requerimento de João Ferreira 

Pacheco, 2° escripturario da alfandega do 
Pará, em que pede para ser contado para a 
sua aposentadoria o tempo que servio no ma
gisterio publico como professor primario no 
Maranhão; 

Considerando que a Constituição Federal só 
permitte a aposentadoria em casos excepcio
naes; 

Consic!erando que o peticionario solicita o 
reconhecimento de serviços que correm por 
conta dos Estados, para gozar no futuro, apo
sentadoria µelos corres d"' União; 

Considerando que não havendo lei para 
regulai: o·c-1.so;o i?recedeufa aberto ter-se-b.fo. 
de applicar a numerosos casos iuenticos : 

E' a commissão de pu.recer que seja indefe
rido o requerimento. 

Sala das commissões, 28 de julho ue 18\H. 
-Astolpho Pio. - .Antonio Otyntho .- Leite 
Oiticica.-J.1 • .1.lloiwa.-- Bc::crrit. 

N. 60 -1891 

I ndefei·e a petiçao elos fieis ele arma::cin da 
Alfandega desta Capital, solicitando equipa
ração de 1'enc imentos. 

A Commissão de Fazenda e Industrias. á 
que foi presente o requerimenfo dos fieis · de 
armazem da, Alfandega da Capital Federal, 
solicitando que seus vencimentos sejam equi
parados aos dos primeiros Escripturarios da 
mesma Repartição, depois de estudadas as 
allegações feitas pelos mesmos :fieis de arma
zem, julga que teem inteira applicação a 
esse requerimento as conclusões do parecer 
n. 89, de 24 de julho corrente, formulado por 
esta Commissão, sobre o requerimento do 
pessoa,! do Laboratorio Nacional de Analyses. 

Assim. a Commissão é de pn,recer que seja 
indeferida, a petição. · 

Sala das commissões, 28 de julho de 1891. 
- Astolpho Pio.- Antonio Olyntho.- Leite 
Oiticica.- J.1i. Moura.- Be:;erril. 

N. 61 - 1891 

Indefere a pretençii,o do Dr. Platão Caval
canti de Albuquerque e oi1tros sobre privi
Zegios por 30 annos para se encarregarem dos 
contrastes de todas as obras de oiiro. 

A' commissãa de Fazenda e Industrias foi 
presente o requerimento do Dr. Platão Ca
valcanti de Albuquerque e outros, pedindo 
privilegio por 30 annos para se encarregarem 
dos contrastes de todas as obras de ouro, com 
ou sem pedras preciosas, e as de prata, que 
fossem importadas ou. fabricadas no paiz, atiril 
de que nenhuma obra de ouro ou prata pu-· 



Cânara dos Depli:ados +Impresso em 04/02/2015 16: 10+ Página 22 de 26 

116 Sessão em 5 de Agosto de 1891 

desse ser exposta à ·venda, sem que fosse 
contrastada, verifica.nua-se o toque do ouro. e 
a qualidade da prata e a importa.ncia das 
pedras pi-eciosos. 

O privilegio pedido pelos supplic,tntes, 
alêm de odioso, não se funda em consideração 
alguma que o justifique. 

A commissü.o é de parecer que seja inde· 
ferido o requerimento. 

Sala das commissões, 28 de julho de 1891· 
- Asto~olio Pio. - LeUo Oiticica. - Antorlio 
Olyntho.-M. Moura.-Be:;erril. 

l\. 62- 1801 

Indefere a petição ele Eut!Jchia 1\Ioiulim Pes
tana c~rt{ereiite aposentado da Alfaridcga da 
Pcirri, solicitando rzue sa lhe co11CedCl. mais 
50 •/,. da gmtíficaçao iziie )'erceb<a qunnda 
em. etfectfoo exerci e ia. 

A' commissão <le füzenda e industrias foi 
presente o requerimento do cidadão Eutvchio 
Mondim Pestana, conferente da alfandega do 
Pará, aposentado, pedindo que o Congresso 
lhe cooceda mais 50 % da gratificação que 
percebia quo.a.do occupava etlectivamcnte seu 
cargo. 

Alleg:J. o supplicante seu estado valetudi· 
nario e que favor igual ao solicitado tem sido 
concedido a collegas seus. 

A commissão julga que nü.o convem dest~ 
modo onerar os cofres publico8, pelo menos 
emq_uanto não se conhecer o estado dos cofrAs 
da. União pela nOV'ct discrimino.ção das ren
das. Entende mais que o favor concedido n, 
outros, constituindo talvez abusos, não pôde 
constituir regra. 

Assim é a comrnissã.o de parecer que seja 
indeferido o requerimento. 

Sala do.s commissües, 28 de julllo U.e 1891.
Astolplio Pio.-Antonio ôlyntlio.- Leite Oiti
cica.-M. Moura.-Be:;cnil. 

N. 63 - 1891 

AcEa a resolução defi:nitiva a tom.ar~se com re
• . laça.o à petição de D. Cai·olina .ilfartins Es

teues, pedindo augniea!o de meio soldo da 
•• antiga pa1·a a ta/JeUa actual. · 

A supplicante allega que a -pensão· de 50$ 
de meio soldo pela tabella_ antiga é insufli
ciente -para sua subsistencia e a de tres 1ilhos 
menores. 

O marido da supplicante prestou bons ser
vicos à Patria e na. campanha do Paraguay. 

Esta ella, pois, nos casos de merecel" o favor 
ào abono <le sua peZL.~ão pela. tabella actua.l 
que seria de 75$ mensaes. 

Considerando porém, que esta pendente da. 
approvação do Congresso um projecto de 
medida !!'era! da. commissifo, mandando que 
as pensões em virtude de serviços prestados 
na campanha do Paragm1.y sejam pagas pelo. 
tabella em vigor que melhorou o soldo dos 
otftciaes do exercito, e de parecer que seja 
adiado o requerimento da peticionaria atê 
que o Congresso resolva sobre o assumpto. 

Sal<1. das commissões, 3 de agosto de 1891. 
-Astolpho Pio.-Be::erril .- M . .Mourci.
Leite Oiticica, - Anton io Ol!}ntho. 

Adiu a 1·csol'!f.ÜO rlefini/i'l)ti sobre o elevaç1.ío ria 
1ie1mio mensal do m,?io soldo pela Lal1ella 
anti11a 'J"C pci·cc/Jc D. Frcuici.sca Almeidn 
Rollri!JHCS. 

A su rplicnnte a.llega. a prova ser por demais 
insutHc1ente para snn. sub~istcncin e a de ti·es 
filhos menores a. pensão da :30$ correspoa
<lan te ao meio soldo da patente ue 20 tenente, 
pela tttlJella antign., deixado l)O\' seu fall•'Cido 
m:trirlo o 1° tenente grauuado Jo~é Alberto 
Rodrigues. 

Os bons serviÇQS prestados it patria durante 
29 :i.unos, dos quaes cinco em toda a cam
paulm <lo Paraguay e os resta'ntes 110 Parit, 
Amazona,; e Mat\o Grosso, onde SA aggra
varam os p:1decimenlos adquiridos em campa
nha, do quo veiu a fallecer o marido da 
peticionaria, não t endo em todo esso tempo 
de serviço conseg uido mais do que o primeiro 
posto eifectrvo de ofiicial do e:i:ercito, nad.'I 
ha servindo pri.rn a percepÇ<i.o tio meio soldo 
e graduaç."io de l 0 t enente, bem merece r. 
supplicante que o Congresso lhe conct~da :i. 
fs·raç,i cfo mrrnrlar-ll1e abomtr o meio soldo rle 
1° tenente cffectivo pela tubella modernn, 
visto nchar-se comprehendida nas condioões 
excepcionae~ consiguaüliS no parecer n. 31 
deste turno, que mandou elovar a pensão ela 
tabella antiga para t\ actual às irmãs do 
tenente Aphrodisio J ose de Amorim, morto 
no reconhecimento de Humayta . 

Cousiuerando, porém, que està pendente de 
appwvn.ç:Io rlo Congms$o um pL'ojecto de 
medida. geral da commissi'io, mandando que -
as 't)ensües em virt11de de serviços prestados 
na campan11a: do Paraguay sejam pagas peht 
tabella em vigor, que melhorou o soldo dos 
officiaes do e'.';ercito, e de parecer que seja. 
adiado o requerimento dn, peticionaria ate 
que o Congresso resolva sobr e o assumpto. 

Sala das commissões, 3 d~ agosto de 1891.
A.s-tolpho Pia.-Be:;erril.-::M. Moura. -Leite 
Oiticic(!. -Antonio Olyntho. 
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N. 65-1891 

Neqa a licençctJJedida po;· IsailBoi·is e Achilles 
Botis para p1·ocessw· o deputado Ncii-tirJw 
Rodrigues ele Sow;cr. 

teria elle incorrido no art. 315, mas no art. 
317 (b), isto é, não teri;i elle comroettido 
um crime de calumnia, e sim um crime de 
injuria, porque, quanto ao primeiro trecho 
transcripto, não foi feito aos judeus Boris a 
imputação de facto que a lei qualifica cri
me, dizendo-se como nelle se diz, que «os 

A commissão de constitui~io, legislação e judeus Boris gabam-se de ter comprado o 
justiça, tendo examinado e discutido uma pe- presidente A vila para decidir favoravelmente 
tição, em que lsail Boris e Achilles Boris, alguns de- seus pleitos administrativos,» e 
cidadãos francazes, residentes no estado do não que «OS judeus Boris haviam subornado o 
Ceará, requerem á CJ.mara dos Deputados a presidente Avila para decidir favoravelmente 
licença, de que trata o art. 20 da Constitui- alguns dos seus pleitos admioistrativos»,como 
çã.q da. R~pupJi_ca, para processar o deputado traduziram os peticionarios em _ seu reiweri"'.', 
.Mil.rtiol10 l{odr1gues de Sou1..a por crime do mento de queixa, despachado pelo juiz de 
art. 315 docodigo penal, no qual os peticio- direito interino da l"- vara crime d<t Forta
nario:; o julgam incurso, em virtude dos se- lezri., e, quanto ao segundo trecho, não só o 
guintes trecho::: de um escripto· publicado no autor do escripto não atfirma por si que, «no 
periorUco O Norte, assignado por Martinho dia do . embtirque de A vila, u.m escalar es
H.odrigues: coltado por gente dos judeus conduzia um 

"" .•. os .i udeus Boris acercaram-se do presi- certo cofl'e de madeira contendo algumas de
tlente, a quein se gabam tei· comprado, para zenas de contos de réis» e sim que «O povo» 
decidir favor:welmente alguns dos seus piei- era que isso dizia, mas fambem desse trecho 
tos admiuistra.tivos.» não constam as palavras <<para o dito ex-

<' Pelo mcmo~ o povo di:: que, no dia do em- presidente», que os peticionarios, em seu 
barque do Av1la, um escaler escoltado por requerimento de queixa, accrescentaram, 
!?:ente elos judeus, conduzia um certo cofre de dando a entender que faziam parte integrante 
inadeira, contendo algumas de:;enas de contos do mesmo trecho para fazerem crer que se 
de reis», trata.va de imputação a elles feita,do crime de 

- e considerando que, sob o titulo -Dos cri- peita ao ex-presidente A vila ; 
mes contra a honra e a boa fama-, o novo Considerando, pois,que o crime commettido 
codigo penal comprehende os de calumnia. e no primeiro trecho transcripto é de injuria e 
injuria, definindo a calumnia, no art. 315, a não de ca.lumnia, e, quanto ao segundo tre
falsa imputação feita a alguem de facto que cho, na hypothese mais favoravel a preten
a lei qualifica crime, e definindo injuria., no tação dos peticionarios, si alguma injuria ou 
art. 317, ca.lumnia foi nelle irrogada aos peticionarios, 

a) a imputação de vícios ou defeitos, com é tão equivoca que só -por explicações em 
ou sem factos especificados, que possam expor juizo, requeridas pelos peticionarios, antes de 
a pessoa ao odio ou desprezo publico ; inteo.tarem sua queixa, poderia desapparecer 

b) a imputação de factos o:ffensivos da repu- tal equivoco e ser ou não confirmada (art. 
tação, do decoro e da honra ; 321 do codigo penal) ; 
. e) a palavra, o gesto ou sigaal reputado Considerando, por conseguinte, que a Ca-
msultante na opinião publica ; mara não deve dar licença p<lra se precessar 

Considerando que o crime do art. 315, criminalmente um de seus membros pelo cri
quando commettido por meio de publicação de me do art. 315 do codigo penal, quando do 
pamphleto, pasquim, etc., ou qualquer ma.- documento instructivo ao pedido de licença 
nuscripto, impresso, etc,, distribuído por mais se evidenciar que se trata de crime di:ffe
de 15 pessoas, e contra. particular ou fane- rente ; 
cionario publico, sem ser em razão de offi.- Con:siderando que o unfoo documento in
cio, é passível da pena de quatro mezes a structivo da petição de licença é uma folha de 
um anno de prisão cellular e multa de gazeta, em que se vê um ~scripto :publiead? 
d~ 400$ a 800$ (art. 316 § 1°), ao passo que sob o titulo-Eu e o Sr. Joao Corde1ro-ass1-
o dú art. 317, commettido por algum <la- gnado por Martinho Rodrigues e não por 
quelles meios do art. 316, contra particular :Martinho Rodrigues de Souza, no qual ~stão 
ou funccionario publico sem ser em razão de assigoalados os dous trechos transcr1ptos 
otlicio, e passível apenas de dous a seis mezes neste parecer ; . 
de prisão cellular e multa. de 300$ a 600$000; Considerando que,comquanto o novo codigo 

Considerando que, admittida, por hypo- penal . declare, no art. 22, solidariamente 
these, a responsabilidade do deputado Marti- responsaveis nos crimes de abuso de liberdade 
nh~ Rodrigues de Souza como autor do al- de communicação do pensamento o dono da ty
lud1do escripto publicado no periodico O Norte pographia, Jythographia ou jornal, o editor e · 
e assignado por Martinho Rodrigues, não o autor, de modo que ao o.ffendido é permittido 
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quei~ar-se de quttlquer delles, quando calum
niado ou injuria.do em escripto impresso ou 
lithographado,todavia não basta. que constem 
da gazeta o nome do dono da mesma gazeta 
ou da tvpographia, em que elht se imJ?rime, o 
nome do editor da gazeta ou do escr1pto ca
lamnioso. ou injurioso nelln publicado, e o 
nome do autor do mesmo escripto pura que 
o ofl'endido, escolhendo qualquer delles, in
tente sua queixa perante a autoridade compe
tente ; 

Considerando, com etreito, que, para inten
tar Su(I. queixa. contra. o dono da typographia 
ou gazeta nella impressa, é necessario que o 

. o1Tendido a instxu<:i com c&z:tidão.·de. <1.ecl:J.-· 
ração de que tra.ta o a.rt. 383 do codigo penal, 
para intental-a contra. o euitor, é necessario 
que a instrua. com documento lega.lisado que 
provo a sm\ responsabilidade e qualirln.de 
para. sel-o, e para. intentai-o contra o autor, 
é necess.c'trio que a instrua com o respectivo 
autographo, em que o autor se tenha obr_i
gado como tal, ou com documento probatot•10 
de suo. responsablido.de como u.utor üo escri
pto, com a su:i. assigna.tura roconbe<:ida por 
tabellião publico; 

Considerando, porem, que os peticiow1rios 
não instruiram sua petição de queixa, nem 
sua petição de licença, com documento pro
batorio e legalisado, de que o deputado Mar
tinho Rodrigues de Souza se obrigara como 
autor do escripto publicado no periodico O 
Norte e assignado IJOI' Martinho Rodrigues, 
de que constam os mencionados trechos, con
siderados por elles como calumniosos ; 

E' de parecer, por uma e outro ordem de 
razões, que seja-lhes negada pela Gamara a 
requerida licença. 

Sala dascommissões, 5 de julho de 1891.
Leo,,igildo Filgu.eiras, relator.- Leopoldo de 
Biilhões.--4.rístides Lobo.-Chagas Lobato.
Ji'. Glicerio, vencido.-Gonçalves Chaves.
k igelo Pinheiro. 

N. 89- 1891 

Concede a,posentadwía com. vencimentos ao 
escripturario da Reparliçiío do Quartel 
Mestre Genetal, :Hermenegildo José Pereira 
da Silva. 

Foram presentes à com.missão de fazenda e 
industria o· requerimento e mais papeis em 
que o escripturario da Repartição do Quartel-

- Mestre·General, Hermenegildo Josà Pereira 
da SH•a, pede ao CongTesso aposentadoria com 
todos os vencimentos, allega.ndo o seu estado 
de completa invalidez e quarenta annos de ser
viço publico, sendo sete annos como praça do 
exercito, tres annos como praticante na 
Recebedoria do Rio de Janeíro e trinta. annos 

como escripturario da Repartição do Quartel
Mestre General, o que tudo prova. com os 
documentos enviados ao Congresso por inter
medio do ministro da guerra, de ordem de 
S. Ex. o Sr. generalissimo Presidente da 
Republica.. 

A co01missiio, julgando justas as razões 
::Lpl'<lSentadas pelo peticionaria no seu estado 
de invalidez, compl·ovada po1· diversos atte5-
fados medicos, e attendendo aos longos anuas 
de serviço publico prestados pelo mesmo,-é 
de parecer que sej:1 deferida a pretirnção do 
pet1cionario. concedendo-se-lhe :i. aposenta
doria requerida. segundo as leis em vigor, 
tlQCT'l <1 (!,«<:> ctte~ec<J :i. c<ifü\td<!~~\~ii."' d.:... c-.mmfü 
o seguinte projecto : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l . ° Fica concedida ao escL'ipturario da 

~partição do Quartel-Mestre General, Her
meneL"i!do José Pereira da, Silva, aposenta.
dori:1~ com todos os vencimentos, no lo.c_.-ar de 
escriptura.rio da Repar tição do Quartel-Mestre 
Genel"1L 

At't. 2. º Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala <las commissües, 4 de agosto de 1891.
A.stalpho Pio.-Leíte Qitícica.-Bezerril.
A.ntonfo Olyntho.-M. 1\foitrl). . 

N. 90 - 1891 

I senta de impostos os legados e as doações feitas 
e' Sociedade A.mante da lnstr ucçüo 

A Sociedade Amante da Instrucção solicita 
do Congresso Nacional isenção dos respecti
vos impostos para os le~ados e doações que 
lhe forem feitos no sentiao de augmento.r seu 
patrimonio_ 

A commissão de füzencla. e industrias, a 
ci.ue foi presente esse requerimento: 

Cons!derando os grande;; beneficios jà pres
tados e ainda a prestar á orphandnde pelti. 
util instituiçilo, fundada ha mais de sessenta 
annos; 

Considerando q_ue é dever pa.triotico pre
star touo i1 poio a msti tuiçües como esta, que, 
além de philantropicas, tratam de díffundir o 
ensino entre os filhos do povo desprovidos de 
recursos; 

Considerando que o favor solicitado oão 
vem privar os cofres publicos ele uma renda 
certa, mas de renda toda eventua.l, como seja 
a que possa provir de doaÇões e !~gados feitos 
à inst ituição ; 

Consillera.ndo,. finalmente, que esse auxilio 
indirecto, póde ser util em benefícios -para a 
instituição, cujos serviços a causa publica são 
intuitivos: 
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E' <le p::i.rec~r a commissão que seja. <lefe- pontes, cáes e trapiches; 2°/0 sobre o valor <la 
rido o requerimento, e para isso apresenta. importação e 1/2 °/., da importaçã:o, e os fa-
o seguinte projecto de lei : vores concedidos ao Contle de Figueiredo pelo 

o Congresso Nacional resolve: decreto 10.3i2 de 25 de setembro da 1889, po
dendo o Estado, decorrido o prazo de 50 annos, 

Art. 1. ° Ficam isentos de quaesquer impos- ficar de posse do porto, suas bemfeitorias, 
tos, dos que se acham sob n. alçad11 da União, material rodante e llxo e mais melhoramen
os legados e doações feitos á Sociedade Aman- tos, indemnisando os concessionarios pela 50. 
te da Instrucção, não só para augmento de parte, conforme arbitramento,em falta de ac
seu patrimonio, como p:tra manutern~.ão do cordo entre as partes-contractantes. 
asylo que a mesma societlalle tem a seu A commissão, depois de examinar os papeis 
cargo. 

9 0 
• • e mais dot:umentos relativos aos dous projectos 

Art. .~· Revogam-se as d1spos1ções em e requ~rimento: considerando que os portos 
contra.rw. l de Macahé e Angra dos Reis são os mais im-

Sa;!a. das commissões, 28 de julho de lSS'H. pcrtautes do !i:stad.o elo R.fo Ja.n.eica,G que {leia. 
- 11stolpho Pio.-,-intonio Olyntlw.-Lcitc Oi- sua posição geographica e condições mariti
ticica.-M .. Moura.- Bczcrril. mas offerecem abrigo e fraDC(l. navega\:ão l\OS 

navios de maior calado; considerando, que 
N 01 _ IS!T pe.lo seu. 1lesem'.~lvimento commercial e indus-

• 
0 triale riqueza. Jª creada, comprovados pot· do

Mawla alfandegai· os po1·los de Jl:lacalirJ e Angra 
dos Reis, no estado clG Rio r.le Janeiro, e au
torisa as oúras e os mel!ial"amentos necessa
rios âquelles portos. 

cnmentos authenticos exti·ahidos das mesas 
de rendas e pela estatistica do seu commercio 
marítimo com uma importação e exportação 
sempre crescentes, o alfündagamento daquel
les dous portos-o de Ma.cahé e Ang-ra dos Reis 
-constitue uma necessidade ha muito tempo 

(Projectos ns. 41 e 44 e requerimento de sentida por todo o E::;tado do Rio de Janeiro, 
Virgílio Fliorders de Carvalho.) principalmente o de Macahé, que tem sido ad

A' commissão de Fazenda e Industrias foram 
presentes os projectos de lei sob ns. 41 e 44, 
pedindo alfanclegamento de diversos portos do 
Estado tlo Rio de Janeiro. 

O projecto n. 41 autoriza o Poder Executivo 
a alfü.ndegar os portos de Gargahu, Nitheroy, 
Macahé e .Angra dos Reis, e a estabelecer 
mesas de rendas em Cabo Frio e Paraty, sem 
garantias de juros e sem subvenção alguma. 

O projecto n. 44 creti alfüodegas nos portos 
de Angra dos Reis, Nitheroy, Cabo Frio, Ma
cahé e S.João da Barra e autoriza o Presidente 
tla Republica a mandar proceder ás suas im
media tas installações e a occorrer às des
pezas, abrindo os necessarios credites. 

A' mesma commissão foi presente o reque
rimento de Virgílio Fliorders de Cnrvalho, 
engenheiro Herman Joseph Malls e bacharel 
José Antonio Coelho R.amall10, solicitando 
tambem do Congresso Nacional a creação de 
um porto alfandegado de l\facahé e bem assim 
concessão ou privilegio para, por si ou compa
nhfa que organizarem, levar a etreito as obras 
e melhoramentos neccssarias â.quelle porto, 
conrorme os mappas e documentos que acom
panham o seu requerimento, mediante favo
res e privilegias que a commissão julga ex
agerados, taes como: uso e gozo por 60 annos 
com isençã.o de direitos sobre machinismos, 
utensílios e mais materiaes que importarem 
pa.ra. as referidas obras e melhoramentos ; 1$ 
• or tonelada. de ca.rg.1 dos navios de vela ou 

vapor que carregarem ou descarregarem nas 

vogado pelos seus homens mais eminentes, 
maxime depois da proclamação da Republica, 
que, alargando a autonomia dos Estados, des
centralisou os serviços e reanimou as esperan
cas ; considem!ldo que está no interesse da 
U niã.o e do Estado do Rio de Janeiro o alfü.nde
gamento daquelles dous portos, que, favore
cendo o comrnercio e a industria., veem des
oberar aqn'"lla vasta. e ricn. região dos pesadolO 
sacrificios de um transporte difficil e dispen
dioso de seus productos até esta C.:'1.pital, ob
viando ao mesmo tempo os inconvenientes de 
uma fiscalisação vexatoria : 

A commiss[o é de parecer que sejam alfan
degados os portos de Macahé e Angra dos 
Kets·. 

Quanto ao alfandegamento dos outros por
tos mencionados nos resp3ctivos projectos, a 
commissão não encontra razões de convenien
cia publica que autorizem desdejâ. essas crea-
ções. · 

Os cofres da União não comportam faes 
i:lespezas, e nem estão J:lOS seus interesses 
esses multiplos alfandegamentos, que afrou
xando o r igor de uma fiscalisação honesta e 
pa.triotica, viriam animar o contrabando. 

Neste sentido a commissão otrerece a consi
deração do Congresso o seguinte projecto de 
lei como substitutivo : 

o Congresso Nacional decreta : 
.Art. I.º Ficam alfandegados os portos de 

Macahé e Angr<~ dos Reis, no Estado do Rio de 
Janeiro, e o Governo a.utori.<:.ado acontractar 
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com quem mais vantagens offerecel", medi:wte 
concurrencia, <1S obras e melhoro.mentos 11e
cessnl'ios áriuelles porto~. 

Art. 2.n Para realizaç-Jo dessas obras e me
lhoramentos, fica o Gover•no auto!'iz:ido a con
ceder iseuç-ão de direitos dos materiaes iln
portados, e bem assim a abrir os necessarios 
creditas para occorrer ás despezas indíspell
saveis; 

Al"t. 3. 0 Revogam-se todas as dispo~ições 
em contrario. 

Sala das comruíssões, 28 de julho ele 1891. 
-Astoi1,1Lo Pio. - Leite Oiticica. - Antoni~ 
Olynt!w.-Be~c;·i·il.-.1.ll. M ouya_ 

::\1. 41-lS(ll 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 fica o PodeL' Execntivoanlodzrulo 

a aJfandcgm· os portos de Garg;Ll11i, ?\itheroy, 
1\facallé e Aug1·a d.os Reis, e a estabelecer 
mesas de rendus em Cabo Frio e P:lraty. 

Art •. 2. º Os _portos serão ~lfamlcg-ados sem 
g_arautms ele Juros e sem subvenção de cspe
c1e alguma. 

~ala das sessões, 17 de junho de 1801.
Nilo Peça:JÚ1.a. - Alberto Brandão.- Virgílio 
PessliCL,-Alcin.do Guanabara.-Oliuefra Pinto. 
-E1·ico Coellto.-Fonseca e Sitvo.-Cyrillo de 
Lemos. 

N. 44- lS!?l 

O Congresso Nacional decreta; 

~rt. 1.° Ficam creadas ~lfandcgus uos"J)or
to,,, de Angra dos Reis Nrtheroy Cabo Frio 
Macallé e ~. João da B~rra_ ' ' 

Art. 2. • E' autoriZ<ldo o Presidente da Re
publica a mandar proceder ã.s suas immediatas 
instalJações e a occorrer à.s despezas abrindo 
o necessa.rio credito. ) 

Ai;-t. 3.• Revogadas as disposições em con
ti-ar10. 

Saltt das sessões, 20 de julho de 1391. -
.F1·ança Carvalho.-Baptista da .Motta,-Fróes 
da Cros . · 

N. 92-1891 

E leva â caiego;·ia de cadei1-ci a au/g de appare
t!to, manobra a ci;olirçrJes d a Escola. NawJ, 

A commissão de marinha e guerra estudou o 
requerimento, em que o 1° tenente da Armadu 
Euéas Osca.r de Faria Hamos, professor de 
apparelho, manobl'a e evoluções. pede ,ao 
Poder Legisla tivo que eleve ã..· categoria~de 
eadcira. a aula que professa, e, - -

Consi<lerando que o antecessor do suppli
c,,nte foi, poi· uma resolução do Poder Legis
lntivo do extincto irnperio considerado lente 
cathedratico ; 

Considemndo que as refüriJ.1s <lesciplínas 
são neces;arfas e mesmo imprescindiveis á 
profis&'i:o do oíllcial de marinha; 

considerando mais, que não s5.o mo.is impor
tantes as m<\terias: histori[I na:val , tacticll.
naval e defesa de costas, cujo ensino, entre
fanto, p::i.ssou a constituir uma cadeira. do 
curso da Escoln. de ]\farinha, por decreto do 
Governo ProYisorio de 10 de J,rneiro do cor
reu te anuo, ficando 1·eparada. llestu. for1mt 
mrnt in,\nsti1:~;\, tlG qui:: ':iD ~ll',\\fa. " '<'lli,'U\a
mento de ISSG; 

consiúe1·~11do r,i lllla qnc d~t elevação da 
aub ue appa.rclho, manol.Jra. e evoluçi'les i\ 
categoeia de cadeit-u. resultit pa.ra o Estado 
apeuas um onns de 150$ meu:>ties, e que 
e:,;t;t consideração do 01·Jem economíc.i. perde 
de Y~\lm• uea n te da 5 ustl1,,~t '}Ue assiste ao 
peticiou::i.rio, e de parecer que se detit'l1 sua 
petição; p<l.rrL o 11ue offerece o segui te: prQj ecto 
úe lei: 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1-° Fica elevad(l. ü. categori(l, ãe cn.deira 

a aula de appai·elho, manobra e eYoluçoes 
da. Escola. Naval. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala àas commissões, 30 de julho de 18QI.
Custodio Jose de J11ello.- .;i-1. Valladao.
lndio do Bra::il .-Pii-es Ferreira. (vencido). 
-Dionysio Ce;-ql'eira . 

O Sa. P1n:sroExTE mar ca a. seguinte or
dem do clia para a ~essão de 7 do corrimte : 

l' 1mrte (<\té às 3 110ras): 
l • discussão do projecto n. 80, que orga

nisa a municipalidade do Districto Federal; 
Continuaç~o dü l' discussão do projecto 

n. 1 A, q ae pro Ilibe o uso dos titulas e con
decorações. 

2"- parte (as 3 ilom s ou antes) : 
2"" discussão do proje cto n. · 48, que ::tp

prova o tratado entre o Brazil e a Bolivia; 
Continua.ç-.ão da l a discussã,o do pr>ojecto 

n. 12 A, fixando a. pensão a que t em direito 
o Si·. D. Pedro de Alcantara ; 

1"- discussão do projecto n. lG A, quee:r
ting-ue os secretario.;; da justiça. e instrucção 
publica. 

Levanta-se a sessão á s 4 1f4 da taxde . 
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36ª SESSÃO mr i DE AGOSTO DE 1891 

Presiclencia do Si·. ltiatta niachaclo 

Ao meio dia, o Sr. presidente declara não 
Jmver expediente a ler antes ela acta. 

O Sr. Belf"ort Vieira - Por 
alguns actos baixados pelo governo ultima
mente, parece-me, Sr. presidente, que se 
tr~ta rea~mente de descriminar quaes. os pro. 
pr1os nac1ona.es que devem pertencer a União 
e qnaes os que teem de ser entre!?'nes aos 
e:;'l.aúos. ~ · · ·· ~ · 

E' em cousequenci·~ disso e principalmente 
pnl'<t pugnar pelos rnteresses do estado do 
Amazonas, á cuja generosidade devo a cadeira 
que occupo nesta casa, que venho ~L tl'ibnna 
fazer ligeil•a:; considerações em ordem a i'un
dame:ntai· um rel]nerimento. 

füio ha muitos dias li no jornal O Pai:: um 
telegramma expedido de Belém, em que se 
dizia haver causatlo nessa cidade agradn.vel 
impressão a noticia de que as fazendas de 
l\Iarajô i:.1.m passar para o dominio do estado 
do Pará. 

o SR.. SERZEDELLO - Não creio nisso. o 
governo ainda não deu resposta ao pedido de 
inf~rmações que fiz com relação aos proprios 
nac10naes. 

o SR. BELFOR.T VIEIRA - E' real. Mas, 
senhores, como em todo boato ha algum 
fundo de Yerdade, é bem possivel que o 
governo tenha na intimidade cogitado da 
soluç.1o do assumpto, em contrario mesmo ás 
doutrinas sustentadas em um aviso do Minis
terio do Interior, que, de um modo original, 
pretende interpretar o paragrapho unico do 
art. 64 d~ Constituição. 

Como quer que seja, não ha negar, em 
nada sã.o necessarias para serviços diL União 
as fazendas de criaç:ão do Rio Branco ; e 
tanto é assim que, em edital do Ministerio <la 
Fazenda fez-se, durante longos dias, cha
mada de concurrentes pu.ra a arrematação 
dellas. 

Não é preciso considerar-se ou attender-se 
a natureza de semelhantes proprios nacionaes, 
basta, para que se desfaça qualquer duviua, 
~ existcncia do edital citado, cuja -integra 
e a ~eclaração solemne do governo de que o 
propr10 a que me refirJ não é necessario para 
ser-viços da União. 
. Não venho pedir favores ; quero apenas 
rnfoemar-me das rt\Zões de tão inexplicavel 
delonga para, como me corre o dever, exigir 
o cumprimento da disposição constitucioual 
que garante ao estado âo Amazonas a posse 
das fazendas de criação do Rio Branco. 

C:unara V. II 

Eis o requerimento (líJ): 

< Requeil'o que se solicite do governo :.i. 
seguinte informação: 

Quaes M razões por que não foram entre
gues ao estado do Amazonas as fazendas dos 
Campos do Rio Branco.~ 

Uma vez que occupeí-me de assumpto que 
respeita ao estado que tenho a honra de 
representar, seja-me permittido aproveitar 
o ensejo parn, sujeitar ti. consideração da casa 
um outro requerimento, que interessa. o 
estado do Maranbl'io, meu berço nata.l. 

Se~í.ttK{u· fa('~..-:m·.lç,\.ies 1.Hgn<~ ó.e íodt'dé, kt 
no Maranhão um proprio nacional que, 
ü.pezn.r de ser preciso par<.\ serviços da Unfüo, 
toda.via, por sua origem, eleve pertencer ao 
estado. 

E, p::tra. que possa tratar da questão de 
modo satisfactorio e regular, desejo que de 
fonte officíal venham os esclarecimentos pre
cisos. 

E' pelo motivo e:s:posto que envio ú. mesa o 
seguinte pedido de informações (lB) : 

« Requeiro que se solicite do governo, por 
in termedio do Ministerio da Guerra, as seguin
tes informações : 

I. 0 Qual o acto que auto ri sou a construc
çã,o do quartel, onde se acha alojado o 5º 
batalhão de infantaria, no estado do Ma.
ranhão; 

2.º O quantum e por conta de que verba foi 
levado a e:treito a construcção do referido 
quartel · )) 

Antes de deixar a tribuna permitta-me 
V. Ex:., Sr. presidente, que eu faça uma 
declaração: o assumpto de que trata o ultimo 
requerimento, prende-se a outro de alta im
portancia; prende-se à celebre questão elo 
furo do Arapapahy, do qual, em occasião 
opportuna, me occuparei. 

Foi da quantia destinada a tão importante 
melhoramento, que, segundo estou conven
cido, sabia a importaucia empregada na con
strucção do quartel. 

ora, essa quautin. sendo o resultado de 
um imposto com. applicação expressa, a que 
voluntariamente se Sttbmette1·am os lavrado
res da ribeira do Itapicurú. é claro que sobre 
ella n[o tinh<\ e nem tem direito algum o go
verno geral,como foi reconhecido pelo Poder 
Legislativo no tempo da monarchia; portanto, 
o quartel a que alludo não póde ser conside
rado um proprio da União. 

Fazen'io esta. declaração, é meu intuito. 
orientar o governo ele modo n, poder com 
facilidade fornecer os esclarecimentos p2-
didos. 

iG 
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Vem à mesa, sito lidos, apoiados, -postos l bypothese, é oarbitrnmento; ü qualquer r;ve
em dicussito, que é ence1•rathL ~cm (leLate, lnc;-<lo, mesmo trnucada, mesmo falsa que 
flcando :tdiarfa a 'l'Ot:\ç:io, os seguintes. seja, pot' 11arte da imprensa, a. respeito tle um 

assumpto que deve ser encerrado eotre as 
paredes desta c..'l.sa, pótle servir do funda
mento e argumento aos nossos adversal'ios 
ou contendore~. 

Requeiro que se solicite do governo, pot' in- Parece-me que nisto lia uma violação de 
~ermetlío do Ministro <la Guerra, as seguintes segredo de Estado, e e preciso que a. Gamara, 
rnformaçues: continuando nestu. ordem de seus trabalhos, 

1.0 Qual o acto que avtorisoll a construcçi.io não possa ser de 11ovo sor prellendid:i. pela 
do qun,rtel, onde se ncl1;1 alojado o 5ºbatalhão reveln~1o de factos e de referenci<ts que sejam 
de infrllteria no estado de Mu.ruuhlio. Ci)lllzntrnicados exclusivamente n. ella. 

2." O quantum e por conta <l'e que verlx~ foi Parece-me mesmo que emerge a hypothese 
ie'<f<l.\i:ol. "" Mle~tç:, «>;. .;:,Q11s{.:u:~~lu d\}' Ni'erb.fo· ú-c<;,; pe~gtmhw <\~<;,te jormü; ~\!! chamt\l-ll l)O · 

quartel. ministerio publico (apoiados), P'~r;t que venha 
Sa.la tlas sessvos, 5 tle <tg-osto de l8()l. _ dizei' po1· ciue processo conseguiu violar o se-

Belfort Vieira. gredo de 111mt ses!.üo secreta do parl~-
mento. 

Requeiro que se solicite 
guinte informação : 

do governo a se- Nilo podemos con timmr nossos trabalhos 
g1uwdando a responsabilidade que elles encel'
ram, sem te1•mos a plena certeza de que o qae 
aqui se pu.ssll. n[D sera de modo a lgum rela
tíHlo ao publico, porque este não tem ainda o 
direito de saber. 

Quaes as mzões por que aintl(I. não foram 
e~trcgues ao estado do Amazonas as f;tzendas 
dos Campo5 do Rio Bt\u1co. 

Sala das se~sões, 5 de agosto de IS'Jl.
Bel[ort Vieira. 

O Sr. Aristides Lobo - D:Lqui 
ha pouco a Camar<1 muito natur;ilmeote tem 
de converter-se em sessão secreta para con
tinuar n. ouvir a narração que foi hontem 
encetada por parte do illustre negociador do 
tratado de l\fontevidêo . 

Esta sessão, conforme foi determinado pela 
Gamara, é secreta, assim como foi <t de hontem, 
eeuquizern saber da mesa, qualomeio por que 
o Jornal da Comme1·cio se a.poderou, si bem 
que ~runcada e falsamente, da exposição feita 
pelo illustre negociador elo tratado. 

Esto:i convencido de que a mes11, encar
regada de vigiar os trabalhos desta casa, 
tomou muito naturalmente todas as pro•-i
dencias ao seu al~nce para que esse sigillo 
fosse completo. 

Desejaria ~aber, porém, si a despeito de 
todos os seus escrupulos, ella não pôde ser 
sor_prehendidli por qualquer espect:1do1· in
vis1vel, que, int1'oduzitlo na casa, tivessa 
assistido aos trab::i.lhos da commissão. 

Trata-se de crrave;; interesses do paiz, de 
revela.Çües qlle 'foram feitas no seio da com
missão, e, portanto, a revelação dellas e um 
verdadeiro attentado aos interesses da patria. 
(.4.poiados .) 

Entretanto o JomaL do Com inercio traz uma 
narrativa truncada do que aqui se passou, fa
zendo referencia a factos que não se passaram, 
a cousas que não foram discutidas nem ditas, 
ou expostas á coosider-ação da casa; mas a ver
dade é, que, o pn.iz tem dean te de si uma hypo
these grave na solução deste problema, e essa 

O Sr •. PRESIDEN'TF: - Peço aos Srs. depu
tados fJUe occupem seus logaras-

0 Sa. ARISTIDES Lono - Dou â imprensa o 
mais largo direito de inTestigar tudo quanto 
se passa no seio Llo. Gamara., tiesrie que o de
bate esteja entreg ue ú publicidade. 

Nego todo o dir'eito, recuso a in ter\·enção 
quau(lo, ajuizo <lo padamento, este eutenua 
que o debate tleve ser secreto. 

Nilo posso ncreditar que um só membro 
llesttt ~'lsa. pr-aticn.sse a descommunal iudis
criçrlo Lle referir o que a qui se passou. 

Antes, porém, tle en trarmos nos aossos t :i.

balhos,antes de con tinu ar a sessão secreta que 
ficou interrompida, é preciso que a mesa as~ 
seg-ure a nôs, por todos os meios que estf(o a 
seu alcance, que podemos resolver e deli
berar em plena paz de espírito, certos de que 
o sigillo sera guardado. 

Si a mesa não se acha nestas condiçüas 
declaee que o debate esti coacto, que o pro~ 
prio ne;:-ociador do tratado serl:i incliscreto si 
procedesse il leitur:i. de documentos importl'Lo
te~ e fize;;se revellacão sobre o assumpt o em 
debate. 

Renovo, pois, a minha pergunta: a me>a 
estit habilitada a garanfü os trabaihos da 
sessão secreta ? 

Si nií.o pud~r dizei-o, não continuaremos o> 
tra ball1os. 

0 SR. 2° SECRETARIO (seroimlo de :f~-E!D 
obediencia á deliberação da. Camarn. e consc1a 
da iroportancia do as~umpto que tro uxe a. este 
reeinto o negocfador do tratado das Missões, •1 

me;;a tomou .todas as precauções no sentido de 
ser secreta a sessão da Commissão geral. Todos 
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os corredores, todos as galerias e tribuons dido com a resposta que me <leu esse dístin
foram .então vistoriadas (apoi?dos); não havia <:!to secretario do chefl3 do Poder Executivo ! S. 
no recmto pessoas estranhas a ca.sa · não ha- Ex. informou-me que o serviço do balísa
via. n;:i.s galerias pessoa alguma. ' mento e conservação dos portos da Republiea 

o SR. RETUllIBA-Ainda que houvesse não acha-se a cargo do Ministerio d<:L Agricultura, 
poderia ouvir. se lJem que sua fiscalisação competisse as ca

pitanias de portos, que se acham a cargo de 
O SR. 2º SECRETARIO-Ainda que houvesse seu ministerio ! 

a casa é testemunha de que mesmo nas sr. presidente, ao Ministerio da Agricul
galerias era impossível ouvir o discurso do tura, commercio e Obras Publicas compete 
negociador do tratado. Posso garantir á Ga- portanto esse serviço; entretanto quando,por
mara, que por dua~ ou tres vezes, a mesa venturn., algum trabalho desse genero se tem 
mandou examinar as galerias e não encon- de executar em qualquer porto da Republica, 
tr~11. pess?a alguma.. . . . .. ., .... . , _. .. . ., . . . · . . <?. ~l<l (t.foti-ste!'i<J«i,t·Mw.\'inh"J. qu~ compete, 1·e-

Accud·mdo ao appello do honmdo deputado, quisitado por aquelle, fornecer todo o ma.te
ª me&'l. póde garantir á Gamam que conta rial necessa.rio para a :;ua. execução, ficando 
com todos os meios para fazer effectiv;t a sessão evidente que essa disposiç.ão administrativa 
secreta. precba ser reformada. 

Todas as precauções estão tomadas; e a não Parece inverosímil que assumptos pura-
ser uma indiscrição da parte de qualquer mente technicos da vida marítima, como 
Sr. deputado, o que não é possível admittir, balisainento de canacs e collocação de boias 
de outro modo é impossível chegar ao conlte- e balisas, estejam ,a cargo. de um outro mi
cimen to do publico aquillo que se passar na nisterio que não seja. o da marinha, e se a 
sessão secreta. este ministerio compete velar e fiscalisar sua 

Sãs estas as declarações que eu tinha a f - conservação, é justo e intuitivo que tambem o 
zer. dirija e execute. . 

O SR. PRESIDENTE-Estão dadas pelo Sr. No caso que acabei de relatar a Camara e 
1° secretario as explicações sugeridas pelas que venho <le communicar ao Exm. ministro, 
observações feitas pelo Sr. deputado Aris- que ha a füzed Ordenar ao capitão do 
tides Lobo. Não presidi a Gamara na ses- porto, unica autoridade naval naquelle estado 
são de hontem, occupava esta cadeira o Sr. habilitada com pessoal e material, para re
presidente l\fatte. Machado, e posso garantirá parar de prompto o inconveniente, correndo, 
Gamara que s. Ex. tomou todas as providencias entretanto, as despezas por conta do Minis
que eram necessarias no sentido de nil'.o se terio da Agricultura, a que se acha a:trecto 
tornar publico o que se passou n;:i. sessão secre- esse serviço ! 
ta. Hoje reclobrar-se-ha de energia para o Creio, portanto, Sr. presidente, que presto 
mesmo fim. Parece-me que com estas e:x:pli- um serviço ao paiz apresentando um projecto 
cações deve ficar satisfeito.o nobre deputado, 0 de lei, fazendo passar o serviço de balisamento 
Sr. Aristides Lobo. e conservação dos portos da Republica do 

o Ministerio da Agricultura para o da Marinha, 
. SR. JoAQur11r PERNA:..rnuco-0 que é pre- antes que sejam votados os orç,amentos re-

ciso notar é que o Jornal do Commcr cio foi spectivos, cuja. discussão brevemente serã. 
muito mal intormado. (Muitos apoiados.) iniciada nesta Gamara. 

O Sr. Retuxn.ba- Sr. presidente, 
devido ás amabilidade de um amigo li esta ma
~hã um officio do commandante do paquete 
mglez Trent, entrado hontem da Europa, ao 
gei·ente da Companhia da Mala Real Ingleza, 
prevenindo-o de que a boia que determina a 
posição do extremo norte do banco de Santo 
Antonio, no estado da Bahia, havia sido arras
tada pelos temporaes que ultimamente têm 
soprado na nossa costa, o que,como V. Ex. e 
a Gamara sabem, constitue um grave perigo 
para a navegação. · 

Immed1atamente, Sr. presidente, dirigi-me 
ª? .Ex:m. e honrado contra-almirante que 
dirige a pasta da marinha e a elle communi
quei a noticia, para que não se demorassem 
~s providencias a tomar para remover esse 
mconveniente, ficando por demais sorprehen-

São estas as considerações que tinha a fazer, 
para justiticar o projecto que submetto a 
consideração de V. Ex. e de meus collegas. 
(1Jiuito bem.) 

:Vem ti, mesa, é lido, julgado objecto de 
deliberação e enviado as commissões de obras 
publicas e de marinha e guerra o se
guinte 

N. 93 - 1891 

Desliga do Ministerio dll Ag>"iculturn, Com
mercio e Obras Publicas e anneza ao da 
Marinha o seri;iço de balisamento e conser
'Vaçao d os portos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica pertencendo ao Ministerio da 

Marinha o serviço de balisamento e con-
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servnção dos portos que actua.lmente acha-se 
a cargo do i\1inisterio da, Agricultu1•.i, 
Commercio e Obras Pnblicas. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sn.la dns sessões, i de agosto de 1891 .
J. Retmn.ba. 

O Sr. Francisco Sodré- P~di 
a palavra, Sr . presidente, para submettet· á 
consideração da Carnara um rel)uerimento. 

Li hoje na local-Varias noticins-ilo Joi·
nal do Co;;w1crcio, que o ~overno lia.via no-

.. , . meado juizes .. de. direito, r.·em:rvk1o outros no 
estado úti Bahia e nomet\do d0sem1Jar~dores 
para os est.'1. clos de M::i.tto Gi•osso ~e Ma
ranhão. 

Não posso crer, Sr. presidente, que o go
verno descont1eça que o estado da Bahia esta 
leg-:i,lmente organisado, que sm\ constituição 
estã. promulg-a<la e seu g-overuador eleito, 
nem tão pouco 'JUc desconheça tambem que a 
Constituiçil.o fer. e organison por modalhhvle 
sua a magistru.turo. de 11 e 2" instancias, au
torisando o goveruador a f:.lzer toda reforma 
e a primeira in>estidur-.t dos magi~trndos
tanto em uma como em outra; que deu-lhe a 
faculdade de elevar ele 35 a. 40 comarcas as 
que jà existiam e aquellas que o governo 
i)rovisorio proveu a granel. 

A' vista disto, como se póde admittir que o 
governo da União se julgue competente para 
fazer nomeações de mag~trados para aquelle 
estado 1 

Devo infor mar à C.'l.mara que a Constitui
ção delega ao governador poderes bastantes 
e amplos para toda reforma da magistratura, 
e, ao que me consta, tem o irovernador o seu 
plano jâ preparado e prompto. 

Nestas circumstancias, o conflicto ha de uar
se certo e inevitavel si o governador pensar 
como eu; porque nem daria curnrrimeuto aos 
decretos da. União, uem,tão pouco, da.ria. posse 
aos recem-nome:i.dos. 

E ne;,te caso, o que fazer o governo da 
União, que meios teri:i. para fa.zer e.trectivas 
essas nomeaÇõeS, de que- providencias lançar 
mão para tonnr..se obedecido ? 

E' necessario, é prutltmle evit'.l.r o attrito 
do mecanismo do systema federativo. 

· Quanto âs corneações nada tenho que oppor, 
porque sü.o de pessoas idoneas e capazes. 
· · Apresento, portanto, Sr. presidente, meu 
requerimento sem nenhuma hostilidada ao 
governo, para que cada um saiba a lei em 
que vive, si as nomeaoões dos magistrados 
são da União ou si dos estados, si os esta.dos 
são indepedentes por sua constituíçio pro
mulgada, ou si continuam debaixo da tutella 
da União, <::m ma teria para a qmLl a Consti
tuição j á legislou, deu suas bases na supposi
ção de um direito perfeito a incontrastn.vel. 

Promulgnda a coustitu!ção, eleito o go
vernador da Bahia,, cre(ldos os sous poder6s 
políticos o que lhe falta pa.r:i. assumir a tli· 
reccão, a admiuístr a.ção unica do provimento 
dos empregos que lhes são adhereutes, como 
a, nomeação dos seus magistrados 1 

Parece-me que nada e que tudo quanto 
for intervenção neste assumpto sera muito 
pl'ejudícial ll de real descontentamento para 
aqueltes que estiverem dispostos a. collalJO. 
ràrem em um systema ora de recipL'OCM 
concessões, ora de autouomia, como eleve se~ 
o ela feueruçiio. 

() · .Se.:.. AW,'{{tL.<lt.:'KCoJ f: <1r::'i:~.<l~ · S!<'.s. 01:-Y\j· 
TADOS - Apoiado. 

Vem :'.i mesa, é lido, a.poitulo, posto em dis
cussri.o, que e sem !lebatP. encerrada, ficau<lo 
adiada a vott1ç~io, o scgniote 

Raqr~;·imcnto 

Requeiro que o Sr. ministro d;J. justiça iu
fbrme que motivos teve para, fazer uomoo.
ci'les de juízes de direito p:l.ra o esto.do d~ 
Bahia,que jâ està const ituido, com sua consti
tuiçii.o promulgiida e eleito o set1 gover
nador . 

Sala das sessões, 7 de agosto de 1891 .
Francisco Sodi·e. 

Em seguida procede-se à. chamada, ã. qual 
respondem os Srs . Matla Machado, Nina. Ri
beiro, Retumba, Nogu~ira Para1mguâ, Belf0rt 
Vieira, Ucllôa Rodrigues, l ndio do Brazil, 
Innocencio Serzedello, Cantão, Pedro Cher· 
mout, Matta Bacellar, Costa Rod1·igues, Ca.· 
simü·o Junior, Rodrig ues Fernandes, Henrique 
de Carvalho, Anfrii;io Fialho, Nelson, Pi~ 
Ferreira, Martiuho Rodrigues, B;trbosa Lima, 
Bezerril, João Lopes, Justiniano de Serpa, 
Frederico Borges, José Avellno, José Bevila
qmi, Gonçalo de lr..1.gos, Nascimento, Pedro 
Velho, .Miguel Castro, Ainorim Garcia, Epi· 
facio, Couto Carto.xo, Só, Andrade. Gonçalveo 
Ferre:m, Joaquim Pernambuco, Ju;encio de 
Aituiar, André Cavalcantl, R.n.ymundo Ban
tJeim,Annibal Falcão, Pereira de Lyra, Meira 
de Vasconcellos,Luiz ue Andrade,EspiritoSlln
to, Be!larmino Ca.rnciro, Oiticica, Gabino Be· 
souro, Ivo do Prado, Oliveira Vt\.lladão, Le
anrlro Maciel, Felisbello, Augusto de Fr eitas, 
Za.ma, Garcia. Pires; Marcolioo .Moura, Seve
l'ino Vieira., Santos Pereira, Cu;;tcdío de Mel· 
lo, 111ílton, Ampbilophio, Francisco Sodré, 
Oionysio Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, 
13<\rão de S. Marcos, Medracfo, Prisco Pn· 
raiso, Moniz Freire, Atha.yde Junior, Fonseca 
Silva, Nilo Peçanha, Oliveira Pinto, Virgílio 
Pesso:i., França Carvalho, Baptista da Motta, 
Lopes Trovão, Samp.lio Fem~.z, Aristides Lo
bo, Jacques Ouriques, Furquim Werneck, Je· 
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suíno de Albuquerque, Vinbaes, Thomaz Del
fino,Figueiredo, Antonio Olyntho,Badaró, Pa
citlco Masciirenhas, Leonel Fill10, Cha.gas 
Lobato, Alexandre Stock.ler, Francisco Veiga., 
costa Senna, Alvaro Botell10, Americo Luz, 
Viotti, Dutra Nicacio, Manoel Fulgencío, As· 
tolpho Pio, Aristides Maia, Gonçalves Ramos, 
Domingos Rocha, Costa Machado, Domingos 
Porto, Ferreira Rabello, Bueno de Paiva., 
João Luiz, Bernardino de Campos, Fra.ncisco 
Glicerio, Gesario Motta, Moraes Barros, 
Domingos de Moraes, Adolpho Gordo, Carva
lhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Paulino Car
los, Rodrigues Alves, Alfredo Erns, .IHmeidD. 
N°Dgueh~.:i, · Leo-pol<l.o de Bulhões, Guimarães 
Natal, Azeredo, Caet::tno de Albuquerque, 
Bellarmino ele Mendonça, Eduardo Gonç:tl
ves, l\farciano de Maga,lhães,Fernando Simas, 
Lauro Muller, Carlos Campos, Scllmidt, La
cerda Coutinho, Victorino .Monteiro, Pereira 
da Costa, Antão de Faria, Borges de Medei
ros, Alcides Lima, Abreu, Casshino do Nas-

! cimento, Demetrio Ribeiro e Menna. Barreto. 
Abre-se a sessão. 
Dei:rn.m de comparecer com causa parti

cipacfo, os Srs. Paletta, Pedro Americo, 
Rosa e Silva, José Mariano, João Vieira, 
Theophilo dos Santos, Arthur Rios, Paula 
Guimarães, Urbano Marcondes, Cyrillo de 
Lemos, Viriato de Medeiros, Alcindo Guana
bara, Fonseca Hermes, Gabriel de Magalhães, 
Lamounier, Gonçalves Chaves, Feliciano Pen
na, João de A vellar, Ferreira. Pires, Carlos 
Garcia, Moreira da Siln, Ernesto de Oliveira, 
Homero Baptista e Rocha Osorio ; e sem causa 
-participada os Srs. Almino Aifonso, Tolentino 
de Carvalho, Pontes de Miranda, Tost~•, 
Seabra, Pires e .Albuquerque, Manhães Bar
reto, Alberto Brandão,Joaquim Breves, Luiz 

i Murat, Fróes da Cruz,Erico Coelho, Mayrink, 
Jacob da Paixão, Ferreira Brandão, Correht 
Rabello, Carlos das Chagas, Fr;,tncisco Ama
ral, Monteiro da Silva, Martinho Prado 
Junior, Lopes Chaves, Costa Junior, Fleury 
Curado, Rubião Junior, Julio de Castilllos e 
Fernando Abbott. 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

o SR. 2° SECRETARIO ( se1·vindo de 1°) dá 
[ coµtado seguinte 

neck, 6 mezes de licença, com ordenado. -
Inteirado. 

Do Ministerio dos Negocios do Interior, de 
5 do corrente, eu viando os requerimentos de 
Adelaide Maria da Motta Silveira, Maria da 
Gloria Xavier ele Oliveira e Virginia Luiza 
Carvalho Espindola, pedindo pensão.- A' 
cornmissão de fazenda. 

Representação da Associação Commercial 
de Pelotas contra o decreto n. 804, de 4 de 
outubro de 1890, que mandou cobrar em ouro 
os direitos aduaneiros.- A' commissão de 
constituição, legislação e justiça. 

1' ... ' ,• 

Requerimentos 

De Joaquim Candido de Azevedo Marques, 
inspector aposenfado da Thesouraria de São 
Paulo, pedindo melhoramento de aposenta
doria.-A' commis&iio de fazenda. 

Dos guardas da Alfandega do Rio de Ja
neiro, pedindo augmento de ordenado.- A' 
mesma com missão. 

E' lido e apoiado o projecto do Sr. Caetano 
de Albuquerque, apresentado na sessão de 
5 do corrente, revogando o decreto de bani
mento do ex-Imperador do Brazil. 

O SR. PRESIDENTE annuncia que vae con
sultará Gamara si julga o projecto objecto 
de deliberação. 

o SR. SERZEDELLO (pela ordem)- Sr. pre
sidente, cleante da importancia politica do 
projecto que acaba de ser lido, não podemos 
deixar de definir as nossas posições. (Apoia
dos geraes.) 

Restauradores e monarchistas de um lado, 
republictinos de outro. (ilfoito bem.) Re
queiro, portanto, votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE-V ou submetter ao voto 
tb Gamara si o projec_to é ou não objecto de 
cleliberação. 

-o SR.. SERZEDELLO (pela ordein)-R.equeiro 
votaçã0 nominal a.fim 1le ser conhecido si o 
projecto é ou não objecto de deliberação. 

O Sa. PRESIDENTE- Os senhores que en
tendem que o projecto é objecto de delibe
ração respondam sim. ; os que entenderem 
que o projecto não é objecto de deliberaç-ão 
respondam mio~ 

Procede-se á chamada e respondem n'io os 
EXPEDIENTE Srs. Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Inno~ 

cencio Serzedello, Nina Ribeiro, Cantão, 
l\fatta Bacellar, Casimiro Junior, Rodrigues 

Officios: Fernandes, Henrique de Carvalho, Anfl'isio 
Do Sr. Jo Secretario do Senado, de 4 do Fiaiho, Nelson, Pires Ferreira, Martinho 

corrente communicando que foi sanccionada Rodrigues, Barbosa Lima, Bezerril. João 
a resolu~o do Congresso Nacional, que con- Lopes, Justinia~o de Serpa, Frederico Bor .. 

l
ce(le ao juiz federal da sessão do estado de ges,. José Bev1laqua, Gonçal~ d~ Lagos, 
S. Paulo, Dr. Antonio Luiz dos Santos Vver- Nascunento, Pedro Velho, Ep1tac10, Couto 
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Cnrta:xo, Si And1'0.de, Joaquim Pernamhnco, 
1\foil'a. de Vasconcel!os, Luiz de Andr11\e, Es
pirito Santo, Bellarmino Cl\,rneiro, Oiticica., 
Gnbino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira. Val
ladão, Felisbello Freire, Augusto de Freitas, 
Paula Argollo, Severino Vieira., Custodio de 
Mello, Milton, Diouysio Cerqueira, Barão de 
S. Marcos, Medrado, .Moniz Freire, Athayde 
Junior, Foosecn. e Silva, Nilo Peçanba, Uli
Yeira Pinto, Virgílio Pessoa, Fmnç;i. Carra
lho, Baptista e.la Motta, .Jacques On1·iqae, 
Ari:stirles Lolio, Viuhaes, Thomaz Delrino, 
Antonio Olyntho, lfad1iró, Pacifico i\fa~c:t1·e
J1li:i:;:1 J.eonel Fi_lho,Clin.!!:liS Lobato. ,\les:1ndre 
Stockler,Co~ta. ':Senua.,Al raru Bulert10, Americo 
Lu:r., Viotti, Outra Nicacio, Manoel Fnlgencio, 
AstolphoPio,Aristides Mai:i.,Gonçalres H.:unos, 
Domingos Rocha, Cosüi. 1facltado, [.'omii1g-os 
Porto, Ferreir::i. Rabello, Bueno de Paiva, 
João Luiz, Bernardino de Campos, Francisco 
Glicerio. Cesario l\fottn, J\iorn.cs B:\rros, Do
mingos de .Moraes, Adolpho Gordo,Carvo.lhal, 
.-uigelo Pinheiro, Murs:i, Paulino Carlos, Ro
drigue::; Ahes, Airredo Ellis, Almeida No
gueira, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Na
tal, Azeredo, Bernardino de Mendonçr.., Mar
ciano de Magalhães, Fernanclo ~imas, Lauro 
Z..Iuller, Cario~ C~tmpos, Schm1dt, Lacerda 
Coutinho, Victorino Monteiro, Antã.o de Faria, 
Borges de l\1edeiros, Alcides Lima., Abreu, 
Demetrio Ri.beiro e Menna &'\!'reto (106). 

Respondem siin os Srs Amorim G(trcia, 
Gonçalves Ferreira. Leandro Maciel, Zama, 
Marcoano Moura, S:i.ntos Pereira. Amp!Jilo
phio, Francisco Sodré, Prisco Paraizo, e 
Caebno de Albuquerque. (10) 

SR. PRESIDEJ\"TJ>- Votaram contra l 00 Srs. 
deputaclos e 10 a. fü.;or. Nlo foi, por tanto, 
julgado objecto de deliberação o projeclo. 

O Sr. Alll.philophio (pa1·a iima. 
c.:cplicaçaa pessaal) di7, que, tendo tido a houra 
de el:i.borar o projecto que acaba de ser jnl
gado pela Camaro, indigno de sun. delibera~1o, 
c~mpre um :few\1' usando. rln, pal~vrn agora., 
nu.o para discutir o proJecto, pois que seria 
isso uma viola~o do regimento, mas simples
mente p;u·a protestar contra as p:iJ~~Vl'as, lia 
pouco pro!eridas pelo illustre de1mtado pelo 
Pa.t:à, que requereu votação nominal ])~ra o 

.llroJecto. · 
Que, si não usou da. palavra., lo~o depois do 

discurso do illustrado âeputado, foi simples
mente ].)ara. não demorar a votação nominal 
requerida por S. Ex. e não parecer que, ao 
orador faltava coragem para votar pela dis
cussão do projecto. 

Que s_ Ex. fundmnenta.ndo o seu requeri
men.to, dividiu a Cama...-ra em dous grupos: o 
dos republicanos sinceros e o dos .restaura~ 
dores aa monarchia ; e sob este ponto de vista 

interpreta antecip:tdamente · os votos que, a 
Cam;u".1 a.c.100. de dar prô e contra o pro
jecto. 

o orador tendo sido daquelles que livre e 
conscienciosamente as:-iignar:i.m a Constitui. 
ção de 24 de favereiro, nií.o podia agora, sem 
fült...'1.r com seu de"er, sem commetter uma 
indignidade, attentar por meios tortu~os 
contra aquclb Constituição. 

Tem a cora~em ele suas idêas, e nunca seria 
capt\7. llos intuitos, que ora se attribue nos 
autores do projecto, riue outra cousa urro se 
p1•opunh:t sinão dar siucerii execucflo ii dispo
siç;io constitnciounl, que abolia o banimento, 
i':l)'.encl o ~nt:, pefa rea\hlade t\e.:.m. d\.,,po·~\~~;· 
não continuiLSse :i sofücr a mais clamorosa 
dns injustiças o venerando ex-mon:i.rcba, 
honra. e gloria desta terra, de:rnte da admira· 
i;ão dos esti•.i.n geiros, e que, si foi grande 
c:imo monnrcha, maior o tem sido ainda como 
simples cichidão desthronado e banido tla 
patl'ia. 

A' obser~·aç-:í.o do Sr. presidente, para que 
o orador restringisse o seu discurso, diz que: 
respeitando, como de"re . o regimento, nada 
dirn, que posS(t parecer justiftcação do proje
cto; mas pede licença para, protestando, como 
tem füito atê a.gorn, flonti-a a suspeita indeco· 
rosa de serem os autores do projecto instru· 
mentos de odios e paixões estranhas, chamar 
a a.tteo<:ão da Gamara para os proprios termos 
em que o projecto se acha redigido, os quae:, 
mais do que qualquer outro meio de provCT, 
bastam para conYencer a quem esteja de boa 
fé, que nada já.mais esteve tão longe dos in· 
tuitos do projecto, como este gratuito pensa· 
menta (le resta.helecer ou de restaurar a mo· 
narchia. 

O projecto, dispondo com eJreito, que a 
D. Pedro de Alcantar:i., ex-imperador do 
Bra~il, era restituido o gozo <l.e todos os di· 
reitos de cidadão brazileiro, completn. o seu 
art. lº com estas pnlavNs «de conformidade 
COH a.~ (/!.~posi.çüe.< da C c>nsfilt!içlio de. z j d~ 
feve1·ei1·0 do CO<re1ite anno. > 

Lugo, <liz o orador, D. Pedto ue Alcantara, 
no caso de oppor o projecto, niio viria para o 
Brozi l com outros direitos politicos, :;i,l ém dos 
de simple~ cida.<lü.o, na republica brazileirn . 

Em vista da apartes, que diziam estar o 
orador discutinllo e projecto, diz que nlo pro
seguirà e que, deixa.ndo a t ribuna, leva a 
sua consciencia tranquilla, por haver cum· 
prido o seu ·dever, sem outra inspiração, 
além ela de seu patriotismo. 
_ Diz finalmente que, jà era antiga a sul 
mtenção de apresentar um projecto abolindo 
o banimento do ex~imperador, e que chegou , 
atê a elaborai-o e colher para elle as;;igna· · 
tnra.s, do que póde dar testemunho o seu il
lustre amlgo o Dr. Santos Pereira, deputado 
pela Bahia ; esperava que passasse. o projeclo 
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de pensão ao ex-imperador, e nessa especfa
tivn. estava quando os ultimos acontecunen
tos vieram annullar-lhe es::a. collaboraçã,o 
no projecto actual.(Jlfuito bem; muito úem. O 
01·ador e comprimentado.) 

o SR. PRESIDENTE - Tem a p<1lavra o 
Sr. Zama. Peço ao honrado deputado que 
não exceda. os limites de uma simples expli
caçiio. 

ponha que toma uma resolução, calculando 
com um futuro que possa vir ou não. 

Si vier a monarchia recolher-se-ha ã vida 
privada ; quebra.rã, as suas armas politicas, 
porque.neste paiz,esta fórma de governo será 
um impossível. 

Queria que o pt"ojeeto entrasse em discussão, 
porciue, como disse, tem o seu coração votado 
ao Sr. D. Pedro. 

Entende que seria t\. inepcia das inepcías 
chamar para o ptiiz af]uelle que foi o seu 
primeiro mag·istrado. (M' iiito bem.) o Sr- Zain.a não estava no recinto 

quando se propoz a votação nominal. Entrclll 
Qnn.nilo esta. vqtnçi'i.o.fa.termiwwdo.Cam<J tem O Sr. Se1·zedello-Sr. presidente, 
por habito não recusar .iámitis 0 seu voto ás pedi ~t p::l.lavra, simplesmente,para umu expli
votaçues nominaes, ao entrar no recinto, de- caçilo pessoal. 
clarou que votaria sim, par1t que o projecto 0 -11 t · t · d · t b 
revo/)"ando o banimt:Jnto do ex:-impsrn.dor do s 1 us res signa arios 0 proJec o sa em 
BrazÍl t"osse jul!!"ado objecto de deliberação.· que si colloquei ª ;:;.uesfüo no teneno de defi-

~ nir monarchistas e restauradores de um lado, 
Sempre foi seu programma, como membro republicanos de outro, o meu fim não foi abso-

do parlamento, não negar o seu voto ª qual- lutamente um ataque ás pessoas, nem sequer 
quer assumpto para se1· discutido, porque às convicções de ss. EExs. 
entende que esta casa fez-se para. discutir Eu poderia, se quizesse aproveitar-me do 
todos os assmnptos. calor do debate, fazel-o talvez com bons mo-

Quanto i sua opinião sobre 0 projecto, quasi tivos deante do discurso que esta Gamara as-
11óde invocar a Gamara inteira, que 0 ouvir<\ sbtiu, pronunciado pelo digno representante 
manifestar-se com franqueza sobre o modo de Matto Grosso. 
como a Camara deveria proceder em sem e- s. Ex:. começou, como sabe a Gamara, di-
lhan te emergencia. (Apoiados.) zeado que as fórmas de governo eram uma 

Si o orador estivesse presente no momento questão secundaria que nada valem e nada, 
em que o illustre rep1·esentante pelo Pará e:cprimem -para a felicidade dos povos; sim
propoz a votação nominal, com os motivos ples concepções abstractas que podem inditre
com que os justificou, certamente se teria rentemente trazer a desgL"aça ou a prospe
opposto a elle, porque as convicções politicas rida.de. 
de um homem não podem ser decretadtts pelo s. Ex. condemnou a revolução de 15 de 
modo de votar em certas occ:tsiões.(fipoiados.) noYembro, na qual viu a surocaçiio do ele-

Só conhece um sello P<tra as convicções de menta civil, viu a derrubada de um governo 
um homem : que são seus actos publicos e legt•l por um movimento ele revolta militar, 
particulares. attestando a indisciplina. s. Ex. viu emer-

Si se tratasse de dividir esta Ca.mara entre gir a, Republica não como uma evolução da 
restauradores e sustentadores destn. repu- consciencia nacional e sim como uma impo
blica, o orador não hesitaria, porque a repu- sição· ela força, e foi depois destas considera
blica que sonhava não ê esta.·· ções q1ie ,julgou opportuno apresentar esse 

für Sa. DEPUTADo-Varnos tratar de con- projecto, que não foi julgado ob.jecto ele deli-
solidar esta, assim mesmo. beração por esta patriotica Gamara. 

o SR. ZAMA já fez, e qualquer que seja a No meio de sua oração o digno deputado 
censura em que possa incorrer, uma declara- pela Bahiá, tambem signatario deste projecto, 
ção, e é que é republicano d•l republica que quando o meu digno collega o Sr. Za.ma, ao 
sonhava. (Muito bem.) lado da tribuna apoiava, e s. Ex. o Sr. depu-

Quando a camura quizer dar toda a prova tado por Matto Grosso agradecia fazendo 
de consideração àquelle que foi 0 primeiro sentir que o lisongeava esse apoio, porque 
magistrado d(l. Nação, o voto do orador não estava com 0 povo, disse S. E:x:., e com a 
faltará, porque d~ve dizer-si respeitou o justiça. 
primeiro magistrado quando cingia a corôa O SR. A;):r:PHILOPHIO- Eu disse apenas que 
de imperador, hoje ainda mais o respeita erajusto. 
vendo-o cingir a corôa de martyr. (Não o SR. SERZEDELLo- Appello nara o hon-
apoiados.) rado deputado por Matto Grosso, que rec-

Mas, voltar atraz,depois de ter caminhado, corra às notas do seu discurso, e là verá, si e 
e o que não e proprio do seu caracter. 

1 

exacto ou não, o que estou affirmando. ( Os 
Quer tornar-se franco e impossivel com o Srs. BeviZaqua, BaceUm· -e outroJ, affirmarn 

regimen monarchico, para que não se sup- o que di.:; o orador.) 
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: o SR. CuSTODlO DE MELLO- Devemos acre
ditar ua palavra do honrarlo deputado pela 
Bahia, que ncaba de manifestar-se. 

O SR. SEaz1mELLO- Não ba tluvidn; mns 
v. Ex. me permittirá que considere a pala
vra do nobre deputado pela Ba.llhicom o mes· 
mo valor da minha. (Apartes, susurro.) 

O Sa. PRESIDENTE- Peço a v. Ex que in
terrompa o seu disCut':iO. Não pos..~ corms
ponder â confümça tl::i, Camara., consentindo 
que se perturbe a ordem dos trabalhos. Pceo 
aJs Srs, deputados que occupem os seus Joga· 
res. 

O Sn. SEr.7.EDELLo-Conservo torfa a c:tlma 
como V. fü:. v<:. 

O Sn. PaESIIJEXTE- Pec:o a V. Ex. cin
gir-se â. explicação pessoal. 

O S;· . Caetano de Albt1q1~c1·rii1e a.pp1·axiintt-sc 
da t1·Unma e di:; alg"mas pala1n·as ao orador.) 

o SR. SERZEDELLO:~ Mas, Sr presidente, 
rentaado o fio de minhas·consider:tções, :lC:J.b•\ 
o honrado deputado por l\1a.tto Grosso, que 
approximou e ace1·cou-se dest'\ trihuna, de 
dizer-me que realmente as notas do seu dis
curso tem um aparte do illustre deputado 
pela Bahia que diz: E com justiça. 

Não dou absolutamente valor ao incidente. 
Nins-uem tem pelo illustre deputado pela 
Bahia maior considerii<:ão, maior respeito e 
estima do que o humilde orador, e uinguem 
respeita mais as suas intenções de homem de 
bem. 

o SR. AMPHILOPHIO-Agradeço a v. Ex. 
o SR..SERzEDELLo- Nioguem presta maior 

homenagem à llombriedade do nobre deputado 
pela Bahia, assim como ao iliustre e intelli
gente deputado por Matto Grosso. 

Qu!l.ndo colloquei a questão nnquelle ponto 
do vista,nilo fui levado pela íd~a de um ataque 
pessoal, que não tinha em mente fazer ; mas 
SS. Exs. sabem perfeitamente que acima das 
pessons de SS. Exs. e acima. da. rnonarchi<t h<l 
alguma cousa. que é preciso salV<\l' e é<\ di
gnidade deste Coogresso ; ha. alguma cousa 
que é preciso consolidar e coUocar úcizmt da 
e:<;ploração e da insidia: é a proprià Republica. 
(Apoiados ; app"ta«sos.) 

Eu estava, pois, no direito ante, não das in
tenções sagradas e respeitaveis dos illustra
dos signatarios do projecto, mas da e:i;plora
ç&9 que se faz la fóra, da conspiração surda e 
covarde de nossos inimigos (bravos, apoia
dos) ; quando nós sabemos que neste paiz lia 
um partido monarchico occulto, ab,\fado, que 
conspira contra. a Republica, que não. tem :t 
coragem de se bater abertamente ; quando 
atfirma-se fóra deste recinto que, aqui mesmo 
entre nós, eleitos em nome da. Republica, ha 
adhesões, ha convicções dedicadas á. monar-

chia ; estava, repito, no meu direito de re
publict\no e de revoluciouario, de pedh' que a 
Cam<im, por uma votaçrio significativa, ern 
que cada um assumisse a responsabilidade o 
uillrmasse as suas creni;as, affirmasse tambem 
a estabilidade da. Republica e ~i condemna
ção da monarchia. 

Moua1'Chistas ou restauradores de um lado, 
repuhlic:\nos de outro. ( .. tppl-ausos; muito bcn•; 
muito be.n.) 

Cumpti, pois, o meu dever. 

O Sr. lUarcol:iuo ::i\.l{)nr.a -
Acceitando o projecto llO no1J1•e <leputu.do 110r 
.Matto G1·osso, como ohjccto de cfelillen.ç.'io, 
nilo o julg-uci sob o pootc; de vista cm qne o 
collocou o uobre depntado pelo Pará., voudo 
republicano:; de um lado e restauradores de 
úUll'O, 

Acceitei-o porque entendo que todas as 
idéas devem ter entrada neste recinto, pri11-
cipatmenle e~a. de que se trata., pedindo a. 
revog-açii.o do decreto que bauiu um dos seus 
mais cli:!tinctos filhos. 

Em nenhum paiz do mundo, depois de um 
facto revolucionario, julg·a-se um crime um 
projecto semelhante . b:m 1848, no meio~ 
agitaç.ão monarchicn. em plena. republiro, 
Victor Hugo, que não pôde ser considerado 
snspeito, pediu a entrada dos Bonapartes eiu 
França, dizendo que o ar da Patria. os tm·· 
ni'l.m cidadãos, ao passo que o exílio os fazia 
pretendentes, e os perigos daquella época 
não são os mesmos que nos o.:nençam, porqne 
aqui a republica se acha assentada sobre um 
rochedo e não teme a anela monarchic:1.. 

Não tenham os nobres deputados o pcsadetlo 
que se apossou de Macbeth nas suas visões, 
vendo approximar as florestas de Bir.man. 
Nüo sou suspeito. 

Antes de acceitnr definitiva.mente a Repu· 
blica, j:i. o ·era, e em um dos meus nltimos 
discursos no parlamento, em defesa, da abo· 
lição, eu dizia. que ell<l. serfa. em brc•c um.'i 
verdade, porque julg:i.va prematura. a id~ 
tfa a.boliç;"to, governo mais pet·feito não podia. 
scrasseufado sobre um terreno de lama - ti 
escravidão. · 

Acceitei-n definitivamente como Fernando 
Cortez, que queimou os navios para uão mais 
voltar ao µorto, e si me com•encesse um dia 
que a fe licidade do pi\iZ estava sob outra 
bandeira, não renunciando ti. Republica, re
!frar-rae-ltia da politlca. para não eulrM 
mais nelta. 

São esses raios de liberdade e de conscieocit1 
que me lev~i.ram a julgar o projecto dig~~ 
de deliberação, porque seria uma tyranD!l1' 
irrogada á minha propria consciencia, as 
idéns gue reputo g.xandes e nobres, embora 
inopportunas. . , 

Tenho ooncluido. (Muito bem. m<Aito bem.) 
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· O SR. RETUMBA-Estando sobre a mes::i. ª I Art. 4. 0 Entende-se organisado o estado 
ultim•• redacção do projecto, que restringe as para seu funccionamento autonomico e por 
attribuições dos governadortls dos estados e o effeito desta lei, quando tiver sua Consti
parecer da comm1ssão de polici<t sobre a mu- tuição approvada e promulgada por maioria 
(lança. da. r.asa em que funcciooamo:;, peço a absoluta de votos, em relação ao total de sua 
V. Ex:. que consulte a casa se concede al- representação e eleitos·o governador e vice
guns minutos mais á hora. de expediente para gavernarlor, de accordo com a Constituição. 
que ambos sejam votados,caso não h:ija quem Parag-rapbo unico. Sito nullos de pleno 
queiradiscutil-os. direito, para. dar logar á sua repetição le-

0 Sn.. PRESIDENTE _ vou consultar á gal, os actos_ e_ deliberações sem a presença 
Cn.mara sobre o requerimento do Sr. Re- daquella maioria. 
tumba, e depois continuarei a dar a palavra Sala das commissões, 7 de agosto de .1891. 
parn. umn. explicação pessoal aos Srs'. . depu"." --:Fe!is~e#o Frcire.-JJaptistq. <f,a; ll'lo"a.· 
t<\tlo~ que a.1)eúiran~, ' ::te que a Camara ~e o SR. PRESIDENTE- Vae entrar em dis
mamfesto sobre-si na.o approva o procedi- cussão o parecer n. 66, dacommissão de policia. 
mento da, mesa. . 

Posto :t votos, é approvodo o requerimento. E' hd0 e posto em discussão o seguinte 

E' lida, posta em discussão, que é sem de
bate encerracla, e approvalla a seguinte 

REDACÇÃO DO PRO.TECTO N. 56 - 1891 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I. 0 E' vedado aos governadores dos 

estados ainda não org-a.nísados : 
l. 0 Impedir, por qualquer meio, que " es

tado decrete a. respectiv<t constituição dentro 
do lapso de tempo prescripto no art. 2° das 
tlisposições transitarias dll. Constituição Fe
deral; 

2. 0 Deixar de convocar o Congresso ou 
assembléa constituinte elo estado até dous 
mezes depois da publicação desfa. lei ; 

3.0 Intervir, por qualquer fôrma, no pro
cesso ela veI'ificação de poderes dos membros 
do Congresso Constituinte do e5tado ou tentar 
coutra o acto dessa verificaçã0 e validade de 
seus etreitos ; 

4. 0 Adiar, prorogar ou dissoluer o Con
gresso Constituinte do estado, ou tentar por 
quak1uer meio contra suas diliberações e 
actos ou a continuidade de seus trabalhos ; 

5. 0 Arro!!'ar-se qmtlquer autoridade sobre 
o regimen ou policia internn. do Congresso 
Constituinte ou impedir, sob qnalquer pre
texto, sua reunião no local que o Congresso 
escolher, não sendo o edificio occupado por 
alguma repartição publica, caso em que a. de
signação do local será feita de accordo com o 
governador e medeante autoris~o deste. 

Art. 2.0 As infracções da presente lei serão 
punidas com a pena de prisão com trabalho 
pol' dous a seis annos e perda do emprego, 
com inhabilitação para outro, no governo ou 
administração federal. 

Art. 3. 0 São declarados nullos de pleno 
direito, por infringentes da Constituição F<:
deral, todos os actos incriminados por esta 1 e1, 
ainda que anteriores á sua publicação. 

Camara v·u 

PARECER.-N. 66-1891 

P1·0\lidencia sobre a muclança do local em qye 
fimcciona actualmente a Gamara dos Depu
tados. 

A' commissão de policia foi enviada a indi
cação do Sr. Arthur Rios e outros senhores 
deputados, autorizando a mesa a contractar 
uma casa em que possa funccionar esta Cama
ra até que seja preparada ou construida outra 
em que definitiva.mente seja installado o Con
gre~so Nacional. 

Considerando que é de urgente necessidade 
providenciar i10 sentido de fazer funccionar a 
Camara em outro local que não aquelle em 
que se aclrn., e que reune numerosos incon
venientes, não sendo o de menor importancia 
a suacollocaefw longe do centro, difficultan
o assiim que os trabalhos legislativos tenham 
a maor publicidade ; 

Considerando que actualmente nesta capi
tal é impossível encontrar edificio particular 
nas con <lições exigidas para os trabalhos da 
Camara; 

Considerando que o proprio nacional, em 
que sempe funccionou a mesma Camara,u 
dfeitos algrs reparos e modificações, presfar· 
se-ha perfeitamente ao alludído :fim : 

E' a commissão de parecer e requer que se 
requisite do g-overno a erpedição urgente de 
ordens, DO sentido de ser desoccupado aquelle 
proprio nacional e serem nelle feitos os repa;
ros necessarios, para que esta Camara possa 
em breve, e nesta mesma sessão, continuar 
alli os seus trabalhos. 

Sala das commissões, 7 de agosto de 1891. 
Matta Jiacliado. - Nina Ribeiro.- J. Re
tumba.- Nogueira Paranag11A, vencido. 

INDICAÇÃO 

Indicamos que a mesa fique a11toriz~a a 
coi:ltractar uma casa em qu.e possa funcc1onar 

17 
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esta Camo.ra, até que seja p1•ep;1md;i, ~1i 
construida outr<t em que cle!initiv;iuwnte ~e.i;t 
inst:1lla.tlo o Congresso Nacio1nl. S. IL
A1·1lwr Rios.- IJarl.Jo.rn Lima.- Gonçalo d<.: 
Laços.- A.iigusto de F1·e!tas. - Cardoso. de 
1Jíello. - Paula G11im(ireies.- F. Sod<e .
Santos Pe1·eira.- Bc::en·il.-J. Bei;ilacqrm. 
- :l!atta Bac1!/,lar.- Frries l fo Cni:;.- Oli
'!;Cirn Pi;ito.- 1'ir.r;ilio Pe.•,·orr..- Fo;i,cc.tt e 
8ifoci .- Pc,fro ,.elho.- Fdisbol'o Frci1·u.
Ico do Prado.- Ser:;adi:llo Coi·•iJa.- Schmídl. 
- .:-ltl1aydc Jm1io1·. 

N5.o ha»enilo rinem peçn. a palaYra, e en
cermcl:t a discussiío e, po::ito :i. votos, tl appor
vo.U.o o parc<:er, uuanlmemenie. 

O Sr. _<\..rjstide>!I Lollo (11w·a;1c
oocio w·,qente)- Ao encerr:'l' os tt~i.l.1 alho;; lhl 
commi~•iio gemi. tive . a honm <!e propor 
que,estandoadeantad;t ~1 nora suspemles~emos 
os tmbalho;; par<\ coutínu:i.rem hr~je. Ncs:;a 
occasiã.o V. Ex . me lemb1·on que eramelhol' 
alvltre aµ·mtrdnr a l\bertura da ~cssão de hoje, 
e depois dos primeiros tmiJ,\lhos convertermo
nos de novo em sessão ge!'a l, nfün de ouvir· 
mos o negociador do tratado. N<?,;'.a.s condi
ções, requeir.:> a V. Ex. que consulte à Ca
mara sobre si quer desde já 1Jassar ô. sessão 
secreta-. 

O SR . PRES~XTE-Snbrnetterei it votação 
da Camara o requerimento 1lo honrado depu
tado, depois de ter dado a palavra ao Sr. 
Marciano de Mag;\lhã.es,que a pediu pam uma 
explicação pessoal. 

o Sl:". ~Iarciauo de ~faga
lhãe:;;(parn 11ma cxpli caçao pessoal)-Pouc~LS 
l)a luvras >ou vrof'crir cm reluç:io ao as
sumpto que se t em discutido-o de explicações 
pessoaes, e cooresso·rne profundamente com
pungido, como r epublícano e cGmo brazileiro, 
ouvindo tratar de um assum[.Jto que tanto 
interessa a causa da Republica, á paz publica 
e ao nome de br::i.zileiro. 

o S1L ~IA1tcrANO nt-: MAGAT,HÃEs-Nessa 
c:tso, acatando a observaçüo ele V . Ex., passo 
o l<lr a rninlrn. dechtraçito de voto, que é •t ~e
r,.uinte: 
0 

« Vuto contrn. o projecto qne r evoga o b:ini
mento do Sr. D. Pedro de Alcauturu. porque 
o .iul;.ro atten:atorio da esta.belid(lde das instí
tuiçõ~s repnhlic:rno,.:, da p~z publica e do 
c<U':tc tel' tios l 1r:1zileirns. 

S:1 ht <las snssues, 7 do ag-osto de 1891.
Ji,1.·cim10 ele Júc11alht1cs. '· 

O S1·. /\ .. IU.orílll Garcia (p m·11 
l!ilUt C.l:JJ[içaç(!o p cSsou/) il i ~ 1'j llC jl üLliU a [l:l
h\vt ''· p:1ra llQctaral' rin e ao dar o seu voto. 
em YOt:1ç'.:iO nominal, :;ulm2 o projecto sujeito 
:·1 de!i1Jc1·:wà11 d;i. Cama1·a e t•e!a li\'O ú C t~::!ti:t· 
ç:io do lmt-iimento do ex-imperador do Br1tzil, 
11ão ~e collocou n o ponto de \' Í,;ta em ri ue ao 
illu~trn (lcpnt;ulo pelq E~ Lat.lo do Parit ap· 
protffe esfa belecel' '' qnr;.;tii:o . 

Emkwa como um dos inais modestos, si 
não mais obscuro lmtal h:i<.lot·, o orador \"em 
da imprens:t ; e n<L impre n~:1, no esfado que 
tem a ho!lm de 1·e1weseu tar, consid eron a 
l~epu blic:i feit<t no Brazil, sem regresso pos
si\"el. De ln muito tem nssi!!'n:Llado a sua 
posição politicu, ; e nunca f1giu ao cumpi1-
mento do devet•. 

0 Sa. PREDE)ITE - Vou su.hmetter a 
votn i;ão d11 Gamara o requerimento do Sr. 
Aristides Lol:o ; mas ant es disso <levo ele· 
clm'at' que o.cuba i.lc chegar ô. mesn. o parecer 
da commissão especial encai·reg-ada de estu
dar o tratado de Montevideo . 

N;i, !Ormn. do r egimento a mesa tinha de 
manrfar publicar e~te l)lrecer ; mas não o faz 
sem prlmeiro consult ar a Camar<t a este 
respeito . 

o Sr... ARISTIDES Lona (pela oi·dem) - EU· 
tendo que estando nós occnpados em sessão 
secreta. elo estudo do assurnpt o a que se refere 
este parecer, é de boa prudencia, boa razão e 
bom couselho que es te parecer não sej:1 pu· 
hlicado sem que a com missão gera l entenda e 
resolva por si mesmo qual deve ser o enca.-
minhamento deste processo parlamentar e 
si convem a publicação, 

o SR. PRESIDENTE - o Sr . deputado Aris· 
ti<les Lobo, requer que o parecer não seja 
dado á publicidade ntó que seja apr esentado 
á. Gamara, em commissão geral secreta. · 

SubmettiJo a votos, é ap1>rovado o requeri· 
mento do Sr. Arístides Lobo .. 

Veem á. mesa as seguintes 

!Jeclarações 

Declaramos que, si estivessemas presentes, 
teriamas -votado para nã.o ::ie julga.i· objecto 
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de deliberação o projecto dos Srs. Caetano de 
Albuquerque e Amphilophio sobre a revo
gação ilo <lecr~to de banimento do ex-irope
rado1• elo Braz11. 

Sala dtts sessões, 7 ele agosto de 1891.
Leovigilclo Filgueiras. - Ediucrdo Gonçalves. 

Declaro que, si estivesse presente, votaria. 
no seu tido ue não ser considerado objecto de 
deliberação da Carnar:t, o pr••jecto que revogcL 
o b:111imeuto do Sr. D. Pedro tle Alcanta.ra. 
- .. 1. lnctio do Bra:;il. 

Declaro qno, si estivesse presente ii. sessão 
qnando f\:>i votado si dcvh1 ser considerado ou 
niio ohjel!tO de deliberação o projecto dos Srs. 
Amphilophio e Caetano de Aluuriuerc1ue teria 
votado negativamente.- Cassiano do .Nasci
.,,11mto_ 

Declaro que, si estivesse presente votaria 
. conti·a e projecto firmado pelos deputados 
Caetauo de Aluuquerque e Ampllilophio. 

S:tla das sessões, 7 de agosto de 1891.
.4.Hdd Caoalcanti 

Declaro que, se estivesse presente no prin
cipio ela sessão, votarh1 iuio, quando se pro
cedia a votação nominal sobre ser ou não o 
projecto de decreto suspendentlo o banimento 
tlo Sr. D. Pedro de Alcanta,rci , objecto de de
liberação. 

SaJa, das sessões, 7 ele agosto de 1891.-Fi
gueiredo. 

Declaro que, se · estivesse presente á sessão 
de hoje, quando se votou o projecto do Sr. 
lleputado Caetano de Albuquerque, votaria 
para que elle não fosse considerado objecto de 
ueliberaçfto. 

Coo tin uaç-:io da l"' discussão do projecto 
n. 12 A, :fixando a pensão a que tem direito 
o Sr. D. Pedro do Alcantara·; 

ia. discussão do projecto n. 10 A, que ex
tingue as :oecretarias tla justiça e instrucção 
puulica. 

Levanta-se <t sessão á 1 hora e 50 mi
nutos. 

3i" SESSÃO EH 8 DE AGOSTO DE 1891 

PresirJ.encía do Sr. Matta 11iachado 

Ao meio dia, o Sr. presidente annuncia que 
nito ha expediente a ler antes da acta. 

O Sr. João de Siqueira-Sr. 
presidente, pedi a palavra, não só para man
dar á mes'i uma declaração de voto assignada 
pelo meu illustre mestre e amigo Dr. Seabra 
e por mim, manifestando-nos no sentido de 
não ser considerado objecto de deliber-ação o 
projecto apresenta.do á. Ca.mara, revogando o 
decreto que baniu o Sr_ D. Pedro de Alcan
tara, por inconveniente e inopportuno, como 
para enviar à mesa um requerimento pedindo 
informações ao Ministerio do Interior ou pe
dindo documentos á Intendencia Municipal que 
dizem respeito a contractos e.[ectuados pela 
actual intendencia com as companhias ferro
carris. 

Desejam os signatarios do requerimento 
apreseutar um projecto de lei que venha 
armar de futuro os representantes do muni
cipio de meios para nullifi.carem esses con

Safa das sessões, 7 t1e agosto de 1891 .-P. tractos onerosíssimos, si bem que feitos de 
Chermont. boa fé pela actual intendencia, contractos 

Declaramos ter votado contra o parecer da 
commissão de policia, que conclue pela. mu
dança do local das sessões desta Gamara. 

Sn.là das sessões, 7 de agosto de 1891.
flntoiiio Olyntho. - G. Natal. - Alexandre 

que são verdadeiros entorpecimentos para o 
desenvolvimento m!lterfal do município. 

Stockler. 

o requerimento está assignado por muitos 
deputados e o fim, como disse, é a apresen
tação de um projecto de lei que venha nulli
fictir aqueUes contractos illegaes, si bem que 
feitos de boa fü, pois foram concedidas pro-

- rogações de prazos para uso e goso das 
O SR. PRESIDENTE m_~rca -par:i a s~ssao de actuaes companhias de ferro-carril, de suas 

8 do corrente a mesrnaJa designada,, isto é: linhas, muito antes de concluídos os prazos 
• fixados ern suas concessões. (Miiitos ap_o~ad_os-) 

}a parte (até às 3 horas): 
Ia discussão do projecto n. 80, que orga

nis::i. a municipalid<!.de do Districto Feder<.1.l ; 
Continuação dn. l" discussão do projecto 

n. 1 A, que prohibe o uso dos titulos e con
decorações. 

2a. parte (ás 3 horas ou antes) : 
2"' discussão do projecto n . 48, que approva 

o tratado entre o Brazil e a Bolívia.; 

Vem a mesa, é lido, apoiado e posto·e$. 
discussão, que e sem debate encerrada, :fi
cando adiada a votação o segu~i)_~ 

,"'· ~. 

Requeri menta·' .",}. 
:: . 

Requeremos que, por inter~dio o Minis
terío do Interior, sejam enviatlu,'3' .a esta Ca
mara os contractos efi'ectuados p·e1~ Intendent: 
eia Municipal desta. capital com aS_ -diY:eJSàs · 
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compan.hias de carris .urbanos, pror>ognn<lo ;is f E5ta. nota. tem íl. dat.1. ge 4 de setembro de 
l·espectn•ns companhias os prazos que lhes I \SOO . 
estavam concedidos para uso e goso de suns Brn outubro, qnando chegou de Pcirnam-
liolrns. bnco,o Sr. Luce1rn entregoa no commendador 

Sala das sessões, 8 de agosto ele IS<Jl .- Parnplonn. gn\;1, d.a Th1ism1rar i•;: rle Pernam
Joao de Siquei,·a.-Lopes Ti·01Jc!o .-.4nlcio rle baco com a sog'lllote dech\rnçao : 
Faria.-A. de .4.:.eredo.- S ea/Jra.-Bulliücs. «Yac p.-ig-o atê esta <lata, 23 rle outubro.> 

Vem iL mesa e é lida a. seg-uinte dechtrn.çtio: O commeud::tdor Pam plona exhibi u essa. noui:i, 
Decln.mmos que, si estivessemas presentes na :e:rettnia d~ inter·iol' '~º .S•'. Cnpertin~ .do 

nn. sessão de ante-hontem, vot:\ri:tmos no scn- Am.u,• l e outc' e des,sc mm1sterlo um aviso 
tido de n5.o ser wusiclerado ol.Jjecto de delil;e- man~~ncl~ pa~i t• !Iº :sr. Luc~nt\ o ordc.nado e 
:raç-:'io \h\ C;umwn. 0 im:ijectei 1-elnfü·o ;)O h:.\I\[-' "'·ratl!~C:l•;a.o 1•elat1 vos :lfil' dias decorrido~ i16 
mento do Sr. D. Pi?dro d<J Alcantam. 23 ª .:.! •le outnbm. . , 

Culllpl'e notar qne,s;ihrn ilo o ~r . Lncena de 
Snllt das se~sües, 8 de ago~to Lle 1801.- Pct•namlJuco cm ~;3 de outullro, só o. 31 desse 

J. J. Sco.óra.-Jo,rc de Sirpie :'rn . mc;r, u::;suwiu ullt:l o cxcrcicio <Lqui <lo seu 
c:trgo de j uiz. 

O Sr. Costa -Tunio1•-Lev;1do tão ;:\ii.o entro cm con.sitleraçU;;s, ei:; os factos e 
sõmeute por nm peuoso cumpri1nea.to <le mau~ qnem (]Uizer cine conteste a sua exttctitlii.o. 
deveres, tive necessid:tde ele t'azer ~r::n·e~ Eis como, meu o.migo, liquei convencido de 
a.ccusaçües ao Sr. Barão de Luccmt. i1 1·eciso rjUb hou \'<:: accunml:içües dr.: ve11clmentcs. 
dizer que não fui levado por qualquer senti- Demais, ~to propl'Ío S1·. Lucena, jú en ha
mento pessoal; não tendo a honro de conhe- d a ouvido, na sal<t do juízo, lL declnra.ção de 
cer s. E:c não tin lm poi· isso contra S. E:1:. que o Congresso Constituinte deveria premiar 
a menor ra~ão de qneixa pessoal. os serYiço~ do geaeral Deod.,;ro, offerecendo-

Entea.do, porém, que e dever, e dever rigo- lhe· em plcmrL propriedade o palacio ltamara
:oso do cleputado de opposição denunciar :i. tv ! Esse conceito autori.a t udo. 
na~o todos os nbusos do poder e ao mesmo - Fa\.a desta o uso que quizer e conte sem
tempo zelar os interesses do Thesouro Nn- pre com o umigo, obritu.do e certo . - Fraa
clonal. Como dizin, eu tive necessidade de cisco Jose da Silue:i·a Lobo. » 
fazer accus1ções que sou o primeiro a consi- Lamento deveras qne ainda sej<i. ohrl
derar gr:t!es; art!c~lei qu<\tro ou C!n~o factos, o-ado hoje a ser portador pera.ute u. naç:io 
QU~ em mmha opm1~ cta~l gra.v1ss.1m~s . qs âe nm dor.nmento desta ordem. 
allllgos de S. Ex. vieram dias dep01s à tr1-' _ · . 
bl1na defendel-o mas não tentaram destruir O SR.Jo.o1.o DE SIQü.F.m.A-A dooumentosm-
como a. Gamara sabe siniio um dos pontos ttl contestiweis, que met•ecen1 fé, oppoem-se pro· 
minha. a.ccusução. ' vas testemuuhaes e circumstaucias que são 

O nobre deputado i1el:i. Paraltyln~ exhilJiu 
nesta Camara uma certidão do Thesouro; e eu 
que não tenho outro cle.sejo sioiio de ver o 
Sr. Lucena livre de tão grav tis imputações, 
fui o primeiro a declarar que acceit:i.v n. a nu
thenticidade do documento, e que julgava 
destruída a accusaç;l.o, ao menos nes:;a IJarte. 
Depois da exhibição desse documento recebi a 
seguinte carta, que per;o liccmç<\ p:.11•a ler (lê): 

Amigo Sr. Costa Jimioi·-«Vi que invocou o 
meu testemunho na q11estão t.!c recebimento 
por parte do Sr. Lucena. dos "'encimentos de 
Juiz dos Feitos, nos mei:es de a.gosto, setembro 
e· outubro, em que foi elle governador de 
Perno.mbuco. 
·venho narrar-lhe os factos. 
Em setembro, por occasião do recebimento 

do meu ordenado de escrivã'.odos Feitos da. Fa
zenda; vi no ~ivro 5° de fls. do pag-am(lnto 
da fazend<t. a fl. 49, a seguinte nota: 

(tNesti\ data passou-se guia ao Barão tle 
Lncena para. a. Thcsouraria de Fazenda de 
Pernambuco, qoa:nto · ao ol"denado e g.ratifi
caçã.o.,, 

ou. vet·dadc umu. cousa r iLlicula levantai· 
nesta. Ca.mafü. ! 

o SR.. COSTA JÚN'IOR- 0 nobre dBpnt\do 
niio tem razão, nilo se trata ;igora de prova 
testemunhal ou document<1l, exhibo documento 
serio, pol'qne me l'cliro ~o livro e ao numero 
de suas folh~, mas a.pezar disso desejo, e ar-
dentemente, que Y. Ex. possa. justificar o 
~eu amigo. '· 

Niio ha duvida que é verdadeira a certidão 
do Thesouro apresent ada aqui. O Sr. Lucena 
niio recebeu do Thcsoui·o Nacional do Rio de 
Janeiro os ordenados e .gratificações como 
juiz; mas o documento que agora exhibo 
muua d e .face a questão. 

O facto é que no livro n. 5 dos feitos dv 
fazenda, a pa.gs. 49, consta. que o ~r. Lucena 
levou guia. para. receber os ordenados em 
Pernambuco, e a CamaI".L deve comprehender 
que m1o Stl trato. dos ordenados dos governa· 
uores. 

O Sn.. JoÃo DE SIQUEm.A. - V. Ex. está 
fa.Uando como si tivesse na. mão uma certi· 
dão, quando é apenas UU!a ccarta. 
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O SR.. COSTA JuNion.-Não estou referiollo
me {l, ca.rta, apezar de ser nssig-nnda por 
pessoa competente e digna de todo o creJito; 
estou dizendo â C<11nara que no livl'o 5, que 
deve existir no The~ouro, :i. pags. 49, está 
escripto que o Sr. Lucena levou guia parü. 
receber os seus ordenados em Pernambnco. 

Pergunto: serão estes orclen adas rela ti vos 
no Jogar de governador? De certo que não. 

;'{o mesmo livro se rliz qne o Sr. Lucenit 
receb3u o ordenado e gratificação até ;31 de 
ontulJt'o; e o nobre deputn:.lo <Jne o defenrle 
disso q110 elle n:Io ·tinha. recebido ordett:.t•fo 
algnm desde :1gosto em d eante. 

Niío contesto a certirliio qne foi n.presentt1da, 
e estou certo qn!} o Sr. Lucenn. não recebeu 
<linheiro do The:souro; mas estas decla.rnções 
dos livros competentes dão a. entender cla1-;t
mente qne o Sr. Lucena recebeu os or1fona
clos em Pernambuco. 

Não estou füzenclo unrn. nccus;tçU.0 pesso11l 
eivadn, d1) odios e prevenções. e rlesejo anlen
temente que o Sr. Lucena se rlefonda cate
goricamente da. accnsação que lhe ó feita por 
este documento. 

O SR.. SEAP.R.A il:'t um aparte. 
O Srt. COSTA Ji:;x10R - Acredito que o 110-

bre deputa.do ni\o defenda. o governo por 
lHtbito ou por amor ao Sr. Lucena; acredito 
que o detende porque o julga. digno, e nesse 
caso appello j) U.l' ll ::i. homa. de S. Ex:. para. 
rine nos explique o que está escripto no 
liv. 5° pa~s. 49 ; e estou certo que, mm1 vez 
demostrado qne n. ac:::usnçã.o é verdndeira 
neste ponto, s. Ex. tem o rlever patrivlico 
de nuuca mais apoiar semelhante governo. 

O SR •• ToÃo DE SIQUEIRA. - Quem accusa 
prova, e V. Ex. accus1t e não prova. 

O SR. CosTA .Ji:xroR - Nii.o estou accu
sanrlo, antes me encontro na posição do 
accusado. 

O ultimo orvdor <JUe fallou sobre este as
sumpto, taxou-me •le leviano, e n, nacão pôJ.e 
pensar que eu levianamente tenha feito uma 
accusa<:.ão infund;1.t!a ; por i::so vou mostrar 
qne a fiz autorisado por pe$Soa, muito compe
tente. 

Ao concluir, devo dizer Que a carta. esta 
'1ssignada pelo Sr. Francisco José dn. Silveira 
Lobo. Não é um ;\nouymo, e nem pe:;soa sem 
imputabilidade, é um moço uistinctissimo, 
republicano de touos os tempos, e, como quasi 
todos nôs, infl.ignado e a.prehensivo com o 
rlesc:tlabro que reina na administração do 
Brazil. 

Peço a V. Ex. que se digne mandar inserir 
no meu discurso a carta que apresento como 
tlocumento. 

O SR.. PR.ESIDENTE observa que desde que o 
honrado deputado leu a carta ella serà inse-

rida no seu discurso; não póde, porhmto. 
accei tnr o requerimento do honrado deputa.do, 

O SR. COSTA .luNioR (pela ordem) fez o 
requerirneuto simplesmente por entender que 
qualquer tlepntado para tomar tempo á casa 
tem necessida.r.le tle apresentar um requeri
mento. 

Fallou mais para uma explicação pessoal. 
liequer a retirada do seu requerimento. 

E' concedida. 

Pro~e<.fo-se ~~ e{\t\11\\\.\fa, ~\, q\1ül resi:>om\em 
o:; Srs. l\latt::i. !\lachauo, Nina Ribeiro, Re
tumba, Nogueira Par;1nag-uit. Belfort Vieira, 
Uchôa Ro:ll'igues, Indio do Brazil, Innocencio 
Serzedello, Cantão, Pedro Chermont, Ma.ttn. 
Bacellar, Cnsimiro Jnnior, Costa Rodrigues, 
Rodrigncs Fernanrles, Henrique ele Carvalho, 
:\n!'t·i::;io Fialho, Nelson, Pires Ferreira, Mar
tinho H.orfrigues, Barbosa Lima, Bezerril, 
.Joü.o Lopo;;, Justiniano ele Serpa, José Ave
lino, .José Devilaqu:1, Gouça.lo de Lagos, Nas
cimento, Pe(lro Velho,l\Iiguel Castro, Amori:n 
Garcia, l~pitacio, Couto Cartaxo, Sá Andrade, 
t•ouçn 1 ves Ferreira, .1 osé Ma.riu.no, Almeida 
Pem:1rnbnco, Juveucio de l1.g-uiar, André 
Caval,::anti, Raymundo Ba.ntleirn, Pereira 
de Lyra., .J oito de Sique4',1, Luiz d_e Andrade, 
Espirita Strnto. B3llarmmo Ct'l.rne1ro, Pontes 
de Miranda., OiticicJ, Gabino Bezouro, Ivo 
rlo Prarlo, Oliveim Valladão, Leandro Maciel, 
Felisbello !•'reire . Augusto de Freitas, 
Paula. Argollo, Tosta, Seabra, Zama, Garcia 
Pires, Severino Vieira, Santos Pereira, Cus
todio 1le 'Me!lo, Milton, Amphilophio, Fran
cisco Sodre, Dionysio Cerqueira, Leovigildo 
Filgueiras, Barão de S. ~arcos, Medrado, 
Prisco Ptwaizo, l\Iuniz Freire, Athayde Ju
nior Fonseca. e Silva, Nilo Paça.nha, Manbães 
Bar;eto Alberto Brandão, Oliveira Pinto, 
Virnfüo' Pessoa, França Carvalho, Baptista 
dn• t>Motta , Alcindo Guanabara , Sampaio 
Ferraz, Lopes Trov~o, Jacques Ourique, 
Aristides Lobo, Jesumo de Albuquerque, 
Furquim Werneck, Vinhaes, Tll9maz .J?el
phino, Antonio Olyntho, Badaro, Pacifico 
Masf!<treulms. Leonel Filho, Chagas Lobato, 
Alexandre Stoclder, Francisco Veiga, Costa 
S~nna., Alvaro Botelho, Americo Luz, Viotti, 
Outra Nicacio, Corrêia Rabello, Ma.noel Ful
()'encio Astolpho Pio, AristidesMaía, Gonçal
~es R~mos, Carlos Chagas, Francisco A~aral, 
Domin O'OS Rocha, Costa Machado, Dom10gos 
Porto ºFerreira Rabello, Bueno de Paiva, 
João 'Luiz Monteiro da ::>ilva, Martinho 
Praào J~nior, Bernardino de Campos. 
Casario Motta Junior, Domingos de Moraes, 
Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo ?inheiro, 
Mursa Paulino Carlos, Costa Jumor, Ro
driO'ue~ Alves, Alfredo Ellis, Moreira da 
Sil~a, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, 
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Azeredo, Caetano de Albuquerque, Bellar~ 
mio.o de Mendonça, Marciano de .Magalhães, 
Eduardo Gonçalves, Fernando Simas. Lauro 
Mü!ler, Carlos Campos, Sehmidt, Lacerda 
Coutinho, Yictorino Monteil'O, Pereiea da 
Gosta, Antão de Farin, Borges de Medeiros, 
Abreu, Alcides Uma, Cossiilno do Nasci
meo.to, Demetrio Ribeiro e l\Ienna Barreto. 

A bre-~e a. sessão. 
Faltam com causa µarticipada os Srs. Pa

letta. Pedro Americo, Tolentino de G1rrn.1ho, 
Rosa: e Silva, João Vieil'a, Theophilo dos San
tos. Arthur Rios. Paula Guimarães, Urbano 
11htrcondes, Cyrin'o de "Lemos, Fonseca Hermes; 
Viriato de Medeiros, João Pinheiro, Gabriel 
de Magalhães, Lamouníer, Goncalves Chaves, 
Feliciano Pemrn, João de Avelhu-, Ferreira 
Pires, Carlos Garcia, Fleury Curado, Ernesto 
de Oliveira, Thomaz Flores, Homero Bapfüta 
e Rocha Osorio ; c sem causa os Srs. Frede
rico Bora-es, Almino Atronso; nfoira de Va>
coucel!os~ Marcelino Mour·n; Pires e Albu~ 
querque, Jonqnim Breves, Luiz Murat, Fróes 
da Cruz, :Mayriok, Figuei!'edo, Jacob de\ 
Paixão, Ferreira Brandão, Ft·ancisco Gliccrio, 
llforaes Barros, Lopes Chaves, Almeida No
gueira, Rubião .1 unior, Julio de Castilhos e 
Fernando Abott. 

E' lida e sem debnte approvada a act::i. da 
sessão anterior. 

O SR. 2• SEcRET.11.Rxo (se-,·~indo de 1°) pro
cede â leitura do segllinte 

EXPEDIENTE 

cedesse a nova eleicão para preenchimento 
d:ts vagas, de accordo com o decreto l]Ue ex
pediu.- A quem fez a requisição ( Sr. depu
tado Leopoldo de Bulhões. ) 

Do mesmo ministerio, de 5 do corront e, em 
resposta ao officio desta Gamara, de 7 ele ju. 
lho pro:dmo findo, prestanuo informnçõ~s 
sobre o acto do governa:Jor do Para na g~ne
ral Aguiar Lima, concedendo a fundação de 
um banco i·egíonal naque!le e:;tado. - A 
quem fez a requisiçiio ( Sr. deputauo Ser-
zedello. ) _ 

Do Ministerio da Justiç-.a, de 31 de j ull10 
flndo, .envla.nào copi.i ào.<ulil•er.~os te1€','[nm~. 
mns e do officio tle 20 de julho ultimo, nos 
qm1es o governador do estndo do Para com
munica as occurrencias que naque!le estado 
se dermn e ~s providenchs tomadas no s~n
tido de fazer c;ssar o movimento sedicioso.
A quem fez a requisição (Sr. (lepufauo Cus to 
dio de .Mel!o). 

Do congresso do estadc de S. Paulo, de 3 
do corrente, envfando a, indicação que,contr:i 
a conccss~o do governo federal par:i, mm 
linha ferrea de Bra gança n. San tos, votou 
unauimerneule aquelle cong-re~so.-A's com
missões de constituição, legislação e justiça e 
de obras publicas. 

Da Inteorlcncin. Municipal de Agua Preta, 
de 18 de julho ftndo, pedintlo a revogação do 
n. 1 uo ~ 2G <lo art. 407 do Co<ligo Penal, na 
parte que se refe1·e no fu r to e p:i.rte 4• e seus 
paragraphos lio a r t. 331 do mesmo codigo.
A' comm:ss:.lo especial que tem de dar parecer 
sobre os codigos da Republica. 

·Requerimentos : 
Officios: De Vicente F rancisco Cajueiro, ex-pra~J. 
Do Ministerio dos Negocios do Interior. rle de linha, pedindo perdão do resto da pena de 

31 de julho ultimo, em resposta ao ofticio galés pet·pet:ias, u 9ne foi coo.damnado co_mo 
desta. Gamara n. 53, de ido mesmo me2, incurso nograomanmodo art.193 d0Cod1go 
transmittindo cópias do termo de coail'[lcto Criminal.- A' commissã:o de constituição, 
celebrado µela lntendencia Muaicipal com legislação e justiçL 
Valentim Ziegler, e do parecer do intendente Dos empreg~tdos da extincto. recebedoria, 
de obras municipaes sobre a proposto dos Drs. IJedindo que seus vencimentos sejam cquipa
Hilario de Gouvêa e Lima Castro. - A rados aos dos empregados etrectivos da Al· 
quem fez a requisição (Sr. deputado Antão fon<lega do Rio de Janeiro. - A' commissão 
de Faria. ) · . de orçamento. 

Do mesmo ministerio, de 4 do corrente, 
transmittindo cópia do officio que ãquelle mi- De Nestor Sampaio e outro, pedindo pri
nisterio dirigiu o governudor do Rio Gmnde vilegio por 70 anuas, com garantia. de juros 
do Nor te, no qual as i:.utoridades de s. Mi- de 6 °Jo por 30 :i.nnos, sobre o cn,pital de 
guei. solicitam os recursos com que possa 30 contos de réis vor kilometro, para coostr uc
ser soccorrida a população daquella localidade ção, uso o goso de uma cstruda de fert'o q_uc, 
ffagel:lacla. pela secca- A' commissão U.e con- ~artl~do ~as sal~n~s de Mossoró, v~ ate Cu-
stitnii;ão Ie~slação e justiça. roho.-A comm1ssu.o de obras pubhcas. 

Do me~mo~ ministerío, de 1 do corrente, em Dos serventes da secretaria de Estado dos 
resposta ao officio desta Camara n. 95, de 23 Negocios da. Instrucção Publica, Correios e 
do mez findo, informando que o governador! Telegraphos, pedindo serem conservados nos 
<lo estado <le Goyaz , .julgando que 24 depu-r sells logares, caso se verifique a extincção 
tados da Constituiente haviam renunciado o daquelle ministerio .-A' commissão de peti
respectivo m.andatum, deliberou que se pr~ ções e poderes_ 
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Do Dr. Alexandre A:ffonso de Carvalho, 
Ient: cathedratico da Faculdade de Medicina 
da. Bahia, pedindo relevação da prescripção 
para receber os ordenados a que te " direito. 
-A' commissão ele instrucção puiJ!ic 1. 

De Francisco A. Secco, pedindo isençiio de 
direitos para o material que fór importado 
pela empreza que pretende organisa.r para 
estancias de criaçiio de gaclo.- A' commissão 
de fazenda e industrias. 

O Sr. An1philophio (para wna 
explicaçao pessoal) pnblicando o extracto do 
u\<:,cur'$o 1wo'le1·\dl) h()n\.ern. nest:i ·carnara, i)e\o 
illustre deputado pelo Para. o Sr. Serzedello, 
um dos jornaes de maior circutaçã,o nesta cida
de inseriu o seg-uinti:! topico, para o qual 
pede uma. rect11icaçã.o, appelln.nrlo para o 
proprio testemunho rio Sr. Serzedello, por
que são attl'ibuidas ao orador expressõe.;; que 
não proferiu,e de modo algum poderia. prof~rir 
sem fazer grande injustiça ao sen proprio bom 
senso. O jornal,qne allude extractanclo o dis
curso do nobre deputado pelo Pará, diz o 
seguinte (lê) : 

«Diz que qnanrlo elle fallava,o Sr. Amphi
lophio, que era um dos qne estrLVam ao redor 
cb tribuna, den muito bem ao project0 e 
<liEse que elle tinha o apoio da opinião pu
blica, referindo-se ao Sr. Zam,t, e da. magis
tratura, que estava representada por elle 
Sr. deputado Amphilophio. 

o SR. A:l!PHILOPHIO protesta muitas vezes, 
dizendo qua não disse tal cousa. 

O ORADOR assevera que disse.» 
O que se deu, e inYOCct o testemunho do 

nobre deputado pelo Pará, de todos os seus 
collegas que eshwam presentes, foi o se
guinte: 

O orador não tinha assistido ao começo do 
discurso elo nobre deputado por IY:Iatto Grosso, 
porque se ach<tva tr;tbalhando fóra elo re
cinto da Gamara ; quando chegou estava 
S. Ex. terminando o seu discurso e justiti
cava o projecto que foi hontem julgado não 
ser objecto de deliberação da Camara,dizendo 
que tinha em favor •lelle o apoio da opinião 
popular representada pelo Sr. Zama. 

Nest11 occ:1sião o orador disse : «e tambem 
da justiça» isto é, qne elle tinha em seu favor 
tambem ajustiça da causa ; mas o que não 
podia dizer é que tinha a justiça representa-
1la pela, magistratura na pessoa do orador. 

o SP... SERZEDELLO - Esta interpretaç·ãJ 
que V. Ex. está dando é a que eu dei tam
bem. 

O SR. AllIPHILOPHIO diz qne para que não 
circule semelhante disparate attribuido ao 
orador, é que vem fazer esta rectificação, 

appellando para o testemunho"do nobre depu
tado pelo Pará .. 

o Sa. SERZEDELLO - Y. Ex. representa 
rnuito bem a justiça do nosso paiz. 

O Sr. Pedro Velho-Subindo a 
esta tribuna, Sr. presidente, sinto o natu
ral acanhamento ele quem falla pela primeira 
vez perante uma assembléa. tão illustre. 
Possa o sincero desejo que tenho de cumprir o 
meu dever supprir a minlrn incapacidade. 

O SR. AllIPHILOPmo-V. Ex. tem reconhe
ciá.ã ca:pacid.ade~ 

O SR. PEDRO VEr.uo-Deante dos males 
grtwes que affiigem a Republica; e p~rticular
m ~nte deante ela politica errada e má, que se 
está fazendo em meu estado, o meu silenr:io 
seria injustiticavel e criminoso. 

O meus constituintes teem o direito de exigir 
rle mim que seja o portador de suas qneixas e 
1los seus protestos, uma vez que se conser
varam honrada e generosamente solidarios 
com a minh<1 attitude politica e todas as suas 
consequencin s. 

Sr. presidente, sou convencidamente con
tra o parhrn:entarismo; acredito que o sys
tema presidencial, uma vez executado com 
honestilhide e zelo, dentro da Constituição, é 
o regímen que nos couyem. Não ha mu_it~s 
dias o meu i llustre amigo e chefe Sr. Ar1st1-
des Lobo expendeu, com argumentos so}idos 
e no meio de geraes applausos a mesma 1dea. 
i\Ías a ausenchl de parlamentarismo não quer 
dizer o mutismo resignado e passivo ante a 
marcha da politica e os d~smfl.ndos do gover
no; pelo contrario, regímen de publicidarle, o 
systema presidencial exige uma cri.ti~a sev~ra 
e assidua de todos os actos da admm1straçao. 
( A.poiados.) 

Pedi a palavra, Sl'. presidente, para apre.
sentará consideração aa cas:i um requeri
mento ele pedido de informações, que ente~de 
com o que ha ele mais sério e grave na vida 
de um povo republicano, a liberdade ~o voto 
e o respeito rla opinião, bases esseneu~es da 
democracia; e peço toda a benevolenc1a dos 
meus colleoelS para as considerações que, em 
torno do aS'sumpto e como corollarios delle, 
me occorrerem no momento. 

Sem luzes e sem capacidade que me habili
tem (não apoiados) a collaborar de um modo 
proveitoso na solução dos graves problemas 
de fJUe dependem a nossa grandeza e~ no~sa 
felicidade tenho, entretanto, a mais sm
cera e entranhada convic<~ão republicana; e 
o pouco que fi~ na pr?Pª&°'inda, si _não consti
tue um titulo Cie gloria, e para m1~ um mo
tivo de intima e profunúa consohçao. 

O SR. BERNARDINO DE CAllIPOS - Muito 
bem. 
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o SR. PEDRO VELHO - Nós não queremos essas apostasi<\s fornm largamen te compen-
o poder (apoiados) o que quer8mos é a ve1•da- S'ltbs pehi. acq11isiçilo de novos e "Prestimosos 
de constitucional, a realisação do regimeu elementos pol1ticos, como succedeu em Campo 
que adaptámos. Grufülc e Santa. Cruz. 

Vimos do sacrificio e do desinteresse. ba- Ourante toda :i. adrnio.istl·~cão republicana 
falllando pelos princípios, s~m 1.\ miragem do no Rio Grancl<l do Norte tão escrupulosa. foi 
gozo. a honestidade dos governos, tã.o generos~ e 

Não fôra o 15 de novembro, e esta.ri:1 ainda elevada foi a 11oli tica, que os no3sos mais in
cada. um de nós no seu posto, lO annos, 20 caroiçatlos adversarias acabaram por emuilc
annos, a vida. inteira, tro.nsmittindo aos nos- cer, iL mingua de pusto às smi.s accusul,)õc~. 
sos filhos, como um legado pa.triotico, o dever Na administrnção do bonradissimo e t:i.len
de continuar a luta, atê a fiu:i.l ''ictorfa do toso Dr. Manoel <lo Nasci.men.to Cnstro Silva, 
!1<:J'i>$O cred~ l)Otítico. \A1)oíutfos.:> ·u\\im1Y · gr/>el'i1•i<h)1' ·i']üe' prece11C.li á ·1;~'tcÇ:1o, 

N'ão somos portanto uns ambicioso3 nem uns o Rio Grande do Norte era um modelo de 
despeitados, queremos apen:is uma republlc<i. µaz e ordem, e o }l rogresso já se ia manires
verâadeira. tando no ab:it1do estauo, de uma maneiru. 

Mas, dizia eu, Sr. presidente, '1 ue fültn.ntlo- evidente e promi53oura. 
me ínteliigencfo.eillustraçã.o p:i.ra influir com De repeute. sà e simplesmente \.)Ol' que eu 
:proveito na obra da. i•econstrucciío geral dri. e o senador José Berourdo dem0s os nos;;os 
patria, concentrei toda a mio.ha. attenção e o volos ao beaemerito patriota. Pru1lente de 1Io
meu esrorço no pequeno e pobre estado em radS, começa. l'l vingança. o Dr .. Nascimento, 
que nasci ; ejâ me consider.wa. sobrada.mente co~trl\ 0 qual nã.o se urticula;va umi l>Ó queixã, 
pago das grandes fadigas em que me empe- 6 demittido do ca rgo de governador; fui 
nhara, quando o tufão reacciouat>io cl:L poli- tamoem clemittido lle 'Vi ~e-govemador, para 
tic11 do ex-Barão de Lucena dev,1stou o Rio sal'Var 0 estado e a d iqnid u.d e do g iwerno, como 
Grande do Norte, arvorando o tlominio de um da.qui se m:tndou ,J i;r,er pelo telegrapho, sendo 
pequeno grupo Febastianist:t sobre n. grande igualmente exonerado 0 chefe de policia. 
massa da população repub1icana. do estado. Ao mesmo tempo era ci.\ssada u nomeo.1ção do 

E digo sebastianista, Sr. presidente, porque juiz seccional, 0 Dr . Joaquim Ferreim chaves 
sebastianismo existe, e da peor especie, um Filho, um m1igistra.do que por su(l. illustra
sebastianfsmo mascarado e que usa llypocrita· ção e por sen ca.r,1cte1• faz honra a sua classe, 
mente de um barrete phrygio. Antes fossem sendo nomeado um cidadão qm; nunc.\ fü~n. 
logo franca. e honradamente monarchistas ; nem siqueL' simples 1}romotor. Este acto llo 
seriam meuos perigoso~ CJ mais tlignos. Sr. Lucena foi, a!ém d() perseauidor e i nj usto, 
(Apoiados.) desleal. No dia 28 de fevereiro passavr. o mi-

Quando foi proclamada. a Republica, n. en- nistro um telegrnmm:i circul ar nos gover na
tão provincia do Rio Grande do Norte, onde dores dos estados, or denando-lhes que fizes
dirigia o partido republicano, pequeno mas sem entrar em e~ercicio os juize,; t'et.leraes, 
solidamente organisado e com o seu argolo ele e.xcepção feita do Rio Gi-ande do Norte, onde 
propaganda na. imprensa, achava-se em cir- o Dr. Ch~ives de vi•t a~n~•riliti' r esoluçiio do 
cnmstancioi.s excepcionalmente fav-oraveis g-overno; o no di:t l de março o governador 
para adherir sem saudades do passado,ao novo do estado communico. ''º juiz seccional qne a 
re!!imen. sua nomeação tin lJ:L sido cassada.. Ern. fülso: 

O parti.do conservador estava no oska- só a 3 de março ê q ne o :i.cto t.eve log-ar. 
cismo, e a parte mais sã e mais forte do r:ssas primeira,; in restidas eram tei•as par<1 
partido liberal, chefada. pelo honrado coronel sondar o terreno e observai· o effeito, sup~ 
José Bernardo, digno senador da Republica, pondo-se talve;.; IJUe os republicanos se sub
acabava de inflingir uma tremenda derrota mettessem; porqu.e lrnvL• um plano, plal1? 
ao gabinete Ouro Preto. indecoroso, que envolvia até uma affroota a 

Nestas condicões todos me cercaram e fun- altivez e civismo des r io--grandenses. Em ? 
dou-se o novo partido repubicano, invencivel seg-uinte: estado pequeno o pobre, não tera 
pelo numero e -pelo -prestigio, partido que o Rio Grl!nde do Nm•te a afoiteza de ar~r 
ainda hoje lá està, sofl'rendo {!ela corrupção, com a. prepot~ocia do governo; quem tiver º? 
-pel!}-. fraude e pela. violencia, mas sempre favores officiaes e as ;:-ruças do miaisterio t era 
firme no seu posto de honra. ma.i.oria. do eleitorado. 

Ca)limos todos sem o espactMulo vergo- Enga.naram-se. Ainda em viagem ~u ~e· 
nhost> dos transíngas. Alguns poucos ctue ~ebia telegrammas de adbesã o enthusmst1c:i. 
estavam no poder comnosco, e que ficaram de todos os chefes locaes. Venha. me dizfo m 
no poder com os nossos inimigos, esses não elles. que nos encontra.rã. a seu lado, porque 
uos deixaram saudades; foi uma depuração V. soube cumprir com honra o seu dever, pro
necessaria. um saneamanto até, que se operou cedendo como nõs procederia.mos tambem. So· 
nas fileiras do partidoi sendo para notar que lida.rios com Y ., applaudimos a sua attitut!e. 
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Perdemos o poder, mas ficamos com a nossa. 
dig-nidade. 

E realmente o modo generoso e extraordina
riamente festivo com que nos recebera,m a 
mim e ao senador .José Bernardo encheu-nos 
de grande satisfação_ e legitimo 01·gulho, por
que aquellas mamfestações attestavam a 
altivez e os brios dos nossos patrícios. 

lnau!;urou-se por esse tempo n administra
('ão do Dr. Amynthas Barros, novo go
vernador nome;td11, ailministrnção que consti

. trzq <J •. periodo m'.dS n~fü-.;to 1:h vida tlo lmvo 
rio-grar.idense. 

Este cidadão recebeu dous contos de réis de 
:ijuda de custo para muclar-se da, carn em 
que habitava p<wa o pnlacio rlo governo, 
que fica na mesma rua. e a poucos passos de 
disfancfa . 

_Pois bem, o g-overnador abriu elie mesmo 
o credito. embolsou o dinheiro e não sahiu de 
casa. (Riso.) 

O mesmo cidadão commetteu a irregula
ritla,de crimino~;t rle receber cumulativamente 
os ordenados de governador e de j niz . (Oh!) 

Empoleirado no governo, esperou as adhe
;úes, mas. e:>peroH <lel.Jaldc ; e, a fi na.1 , >-endo
se repellldo por todos os che('es ·republicauos 
do .estado, enfnreceu-se, e, como um Sylla 
Ct\r1cato de aldeia abriu a valnlla das proscri
pções. 

Combina.da a lugnhre empreitada, o algoz 
empunhou o cutello e começou a ceifa. A 
derrubada foi de nma rrueld<Hle selvagem. 
O fnnccionn.lismo foi r evolvido ate às suas 
minimas ramificações muaicipn.es. l'i'<L faina 
da derrocad;L sahiam de pa,lacio port;irias até 
sem assignatura, cidadã.os eram exonerados 
rluas e tres vezes do mesmo caro-o outros 
e_r:un demittidos de empl'egos q~e ' nunca 
tmham exercido. Tudo isto i:iava. á <ldminis
tração um aspecto odioso e repellente . 

Os promotores publicas, moços honestos e 
de capacidarle, formados todos, eram esbu
lha.dos de seus empregos, uma vez riue não 
se pi:_estava~ a ser füstrumentos iie perse
g-mçao part1daria, sendo ~ubstituidos em 
varias comarcas por leigos. 

Lembra-me, Sr. presidente. de que l\a 

administreção que tiz, quando governador 
ac~lamado em meu estado, um dos meus 
primeiros cuidados foi confiar as promotorias, 
que eram o patrimonio dos mandões locaes. 
a homens de competi.meia,. Entrou o paiz no 
seu periodo constitucional ( entrou, ou pre
sume-se que tenha entrad9) e a moralidade 
daquella medida é desreipeitada pelos agen
te~ do actual governo, deste governo sem 
or~entação e sem patriotismo; deste governo 
CUJO unico criterio na organisação dos esta
dos foi a vingança pequenina e odienta 
contra os quenão;votaram. (Apoiados) 

Camar~ V. Il 

Não sei, porem, se este procedimento, que 
não foi somente um crime, como tambem 
uma inepcia, tmrá grandes felicidades ao go
verno, cuja polifü:a, vai enchendo de tristeza. 
e raiva a alm:i. de todos os p<ltriotas. 

No Rio Grande do Norte os cargos publicas 
eram · expostos no balcão jgnobil das venali
dades. 

O cidadão ou mercadejava com a sua cons
ciencia, ou era victimado. 

Os propriosjuizes de direito não foram pou
p:iúo~; sênt.l:o iHeg:ü e caprichôsamer:ite r'e~ 
movidos, uüs pum Goya z, que é a terra clasi
e<t elo desterl'o dos magistrados rebeldes, ou
tros para$. Cnt!Jarina. 

Entretanto isso ia ferir do art. º 83 das dis
posições geraes ela constituiç;.'to. Esses magis
trados não pediram remocão, e não podiam 
ser arrancados ele suas comarcas por mera 
perse~uição politica. 

Professores de ensino primaria e secunda
rin, que haviam conquistado suas catleiras 
por concurso eram demitticlos. 

Dous briosos olllcines da nossa armada, os 
ios tenentes Arlhur Lisboa. e Aphrodinio Bar
ros, rine excrcitlm com intelligencia e zelo as 
fu :1cç:ies de capifüo do porto e commandante 
da escola de aprendizes marinheiros, pelo 
crime nefando de ll<Lverem assistido ao meu 
desembarque, furam demittidos por telegram
ma , e clrn.mados immedfatamente a esta 
Ctlpital. 

Em!im e impossivel percorl'er a serie toda, 
serht tratalho interminavel. 

Nas nomeações o criterio foi a mesma des
br;l gMla politicagem. Hou7e municipios em 
que á falta de gente, nomeiaram intendentes 
cidadãos a listados eleitores e resideates em 
outro estado. 

E' p:mL notar, Sr. presidente, que nenhum 
do:; :intig-os republicanos do Rio Grande do 
No1·te acomp:mha. ou applaude o pequeno 
grupo qne hoie a.Ili governa por obra e gra ça 
do onrnipotente e inconstitucional barão, mi
nistro da fazenda. 
Entrc~tanto, essa reacção infrene, que en

vergouh:i e amesquinha o estado, contrasta 
de um modo evidente e doloroso com o pro
ce:limento cheio de concordia e de generosi
dade que teve o p:i.rtido republicano. 

Appello nes te ponto para o meu collega 
Sr. Amorim Garch, que innumeras vezes, 
fallando e es~reveodo. s .. dientou tão nobre e 
digno proceder. · 

Mas ninguem deve mostrar grandes sor
prezas pelo que se está passando. Quando os 
verdadeiros democratas sobem ao poder; a 
norma do seu governo é o perdão e o esque
cimento de passados odios ; mas quando ca
hem, os inimigos poupados na vespera são 
implacaveis de maldade e vingança. 

iS 
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O Brazil inteiro attest!l. a maneira fratel'- 1 Pois bem, isto não impediu que o governo 
nal com que foram t ratados os adherentes ga.nhnsse a eleição. 
pelo gover~o r~publicano. _ Em outros pontos os governistas, não con-

Toclos nos tmhamo~ a preocr.npa~a.o con- bndo rom o eleitorado, fecharam os ediftcios 
stante de apagar do espirito publico a. idéa de onde o pleito devia. ter lo"'ar - e quando a 
vencedores e vencidos. opposiçiio reclamava, declaravlm que as actas 

Po,r mim declaro que nunca fiz uma só refe- já estn1am lan:idas. 
renc~a. a novos e vel!los republic~nos. Mas des- Ü)I Stt. DEPUTADO- Esta é a histor· a d 
g:raçadamente desses novos nem todos e1·nm muitos esta.do· 

1 
e 

sinceros e leaes. Uns -vinlln.m piir-.i. a Republi- ~-
ca com a alm:1 toda., com perfeita sinceridade O Sn.. Pmmo VF.tHo- Eu mesmo n:i. secção 
sem rcsorvns sebastianistas, sem planos d~ da c~1pit.al .-.m íf1113 assisti :i. eleição, presenciei 
empolgar o. poder; outros, pot•ém, deix:\\':l m- a mctllOlll'a indecenttl d<t troca de nomes na. 
se lr, espreitando a presa, armando 0 bote. leitura da s ccdul:is. 
Ganhamos optimos e deddidos correli<>iona- Onde a fraude 11i o bastou, a violencia fez o 
rios.,- é. ~rto, mas. t8.l.tth<•.m :tqu.e~em~ R~ p~tt. 1 resto. J:Jaj :i a Yist: ~ o ve1:?qn)1oso.att_ept;:ido.de . . 
muita v1bora traiçoeira. (Apoiaclos.) Ca~1gn;u·cta111:t , .ii~ 1.lenunciado, e ainda. im

pune. 
Pessoalmente conlleci as <lnas especics. Não p1'ose;mil·oi, Sr. pre5idente, porque os 
Não e esta, Sr. pr~sidente, a occasião de Psc:tml:1l0s n:1o tcmn cont.t e são índescri

fazer a. historio., 1.t triste e vcrzonhos.o"'I his- pt.in:iis. 
toria da eleição de J o de maio nõ Rio Grnncle A inda hn ronc:i, na ultima sessão da consti
do Norte, embora te:iha as provas do reio tuin tc tio estado, nm dos deputados, em um 
attentado que alli se perpetrou contm a liber- assomo it·t·esist il·cl c.Ie sinceridade, declarou 
dade do voto e a :>oberania. do pm·o. que ;iriucll1\ ns;;c1111Jlü:1, clle inclusive, repre-

Aos republicanos foram lltl"'ndas todas a;; sentava umn. illegnlidade, porque a eleição 
garaotías. Nenhum dos nossoi fiscaes fo! o.d- tinha siclo nm:t í:1 rç:i. 
mittido; e as- mesas uos lol-!'ares onde se Concluida n comei lia das urnas, seguiu-se 
dignavam reunir-se, clestribuiam os votos :i. o eatremez 1lit a w roYaçil.o ; e autes do prazo 
vontade. leg;1l. reunit1-so na cnpit.d o [_)Seudo congresso 

A .J>roposito de fiscaes, peço licent~ para. constituinte, qne. tl lho d•\ rraude e não repre
referl.l' uma elas proezas e brilh:ttui•as ela sentando a. opinião. começou a dar fructos 
g~nte do governo. Na povoação de Poç:o condig-nos de sn:1. origem . 
Limpo, ofü::l'al.do pal'tido i·epublicano apre- E, t orln.vi:1 , Sr. presirlente, posso garantir 
sentou·se deVldamente nomeado no dia da quen. eleição de 15 4lc setemliro no Rio GrMde 
formaç.'\o da mesa, g de maio. do Norte t'vl t>Prfcit:uneute reguhlr e livre. O 

Os mesarios tiveram 0 desplante de escr~ver govcn·11mlo1• não te ... e a mínima. ioterrerencia 
com tiota ditre1~ente o algarisrno-1 , nntes do no pleitC1. 
9, e decl~raram que 0 nosso fiscal não podia Era elle o Dr. ~avier da. Sil'veira, um ca
ser acce1to, porque a data. de smi nomeação rncte1· de tempera e um talento superior, 
estava • . • alterada. r epublicano de "entimentos e de idéas, como 

Nesta secção, onrle 0 partido repuhlic~no os que mnis o forem. 
constltue a quo.si unanimidade elo eleit orado S. Ex-. p1•oeccleu rle um modo per feitl\mente 
a chapa opposicionista appt<receu n:i. neta suf: digno e ir1·eprehe11sh·et ; que o dig-am os pro
frAgada por 11m voto. prios rcpresent :1ntes do meu estado queacom-

Factos identicos se reproduzir-.im em varias p;rnham o actual governo. 
localidades . O SR. ,\~roRrn GARCL.\.- E' verdade. 

Na distribuição dos votantes pelns diftcren- O SR. . Pr.nrro VRuro- 0 partido republicano 
tes secções os eleitores republicDnos eram des- no Rio Grandr. do Nol'te não é um ajuob1-
locados das cidades ~ villlis de su:i. residench\ rr.ento moment:inon de interesses comm'uns; é 
para districtos rumes distantes 10 e 20 le- um cor po politico soli r.lario e compncto, 
g uas. onde os princi pies e as idêas valem t n<lo, e 

A.inda mais, as listas desfad istribuiçio fü-0 omle as vanl:lgens do poder não aba.Iam jà· 
caprichosa. nã.o eram publicadas : e ouando os muis :.is 1le<li1!:1r,:oos. 

·.eleitores reqlleriam às iotendenci;;s·, no sen- A pc1'Se~uiç;1o que solfremos nM fará arre--
tido de saber, ao menos, onde tinham tle vo- íecer o ;i.1·1.lo:· pnlrlolico dos a lLivos rio-gran· 
-votar, as peti~ões eram cynicameote indefe- denses. 
ridns. Restnbeleçn-se o imperio da lei, sej(I. menos 

Houve mu~icipios em que o eleitorado, em imprudente a fraude,estejmn embora os nossos 
uma pr<'porçao de 80 º/o, fez o seu protesto, adver&1rios de posse de todos os emprego;, 
com tlrmas reconhecidas no tabellião, affir-lde todns as Tantagens officiaes, nós havemos 
ma.ndo ter suft'ragado a chapa republicana. de vencer, porque som.os a grande maioria. 
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o que hoje existe no Rio Grande do Norte é 
0 resultado de uma indecorosa mentira elei
toral, contra a qual protestamos perante o 
paiz, em nome da nossa autonomia vilipen
diada ; e o futuro, um futuro bem proximo 
talvez, ha de justificar plenamente a verdade 
das minhas palavras. 

:Mas tudo isto não tera remedio, Sr. presi
dente, -pergunto eu a\". Ex., á Camara e ao 
paiz inteiro ? 

Pois do facto coosumatlo, ainda que elle se.ia 
provttdamente illegal, fraudulento, não ha
verá appellação nem agg·ravo? 

Ficará. assim abatida e desmoralisarla n. in
stituiçã.o rep~~)liC':2-on, . Qu.e procfamamos t>,v·;1 

· elevar e nob1litar a patr1a ~ -
Será possível que queiram dar razão 

aquelles que jà >ão dizendo, com mnnhosn. 
perfidia, que isto é peior do que a mon~tr
cllia? 

Si os destinos ela Republica estão ''ssi.m â. 
mercê do primeiro ambicioso audaz, que em
polga o poder, sem orientação e sem o patrio
tismo, nós não seremos um povo digno. 

Mas não sou sujeito, mesmo nos momentos 
mais angl1stiados, nem a pe:>simismos, nem a 
desalentos; e espero que a verdadeira. demo
cr<1cia se ha de firmar no Brazil. 

Vou terminar, Sr. presidente, pois estou 
abusando (ru7o apoiados) da benevolencia dos 
meus illustres ~ollegas; e 

Considerando q11e os governadores provi
sorios de alguns estados, adiavam illegal
mente as eleições dos congressos respe
ctivos; 

Considerando que no processo eleitoral que 
se seguiu houve irregularidades e fraudes, 
que falsearam de um modo radical a verdade 
das urnas; 

Considerando que o proprio regulamento 
Alvim. apezar de tão engenhoso e tão clas
tico, não bastou nos governistas, sendo re
quintadamente peora.do, o que dâ um cumulo 
monstruoso de escunoteação eleitoral : 

Considerando que tal adiamento foi nm 
neto de dictarlura, e como tal sugeito ao 
exame e juízo do Congresso, tanto mais quan
to foi formalmente attentatorio da auto
nomia dos eiitados ; 

Requeiro que, com urgencia, se requisitem 
do governo informações acerca dos motivos 
de conveniencia pcblica., em que se possam ter 
baseado os governa1lores proviiioríos dos es
fados do Rio Grande do Norte, Maranhão, 
~.ergipe e Espírito Santo, cujas constituições 
Ja. se achavam promulgadas e parte em ex
ecução, para adiar as eleições dos respectivos 
congressos constituintes, retardando assim a. 
organisaç'io definitiva dos mesmos estados. 

Tenho concluído, Sr. presidente, mas não 
deixarei esta tribuna sem pedir desculpa á. 
casa do precioso tempo que :roubei aos seus 

trabalhos, agradecendo cordialmente aos meus 
collegas a. generosa attenção com que me ou
viram. (Muito bem, muito bem,. O orador e 
füu ito comprimentado .) 

Vem á mesa e é lido o seguinte 

Requerimento 

Requeremos que, com urgencia, se requi
sitem do governo informações úcerca dos 
motivos de conveniencia publica, em que se 
possam ter fundado os governadores proviso
Y\í.'-:, úcs e;,taúu:, ·O.o \'lio Granae do Norte, 
l\faranltão, Sergipe, E;pírito Santo e S. Panlo, 
cujas constitui~.õe::; se achavam promu\g:Hlas 
e parte em execução, pam ndit,r n~ eleições 
dos re:spectivos congressos constituintes, re
fardando a§im a. orgnnisação definitiva dos 
mesmos estados. 

S:1la du.s sessões, S <fo ngosto de 1891.
Pcdru Tlellw. -.Alfredo EU:s. - C(Jsea Jimio;·. 
- Bel(o1·t V:efra.- .ilioni: Fteirc.-Athavrle 
Junfo;· . 

o SR. MIGUEL DE CASTRO-Requeiro á v. 
Ex:.que consulte a. Cu.maru. sobre si me concede 
urgeucia pa.ra respondet· ás graves accusações 
que acabam de ser feitas. 

E' posto a votos o requerimento, que fica 
prejudicado por não haver numero. -

O SR. PRESlDENTE-Peço a attenção da Ca
mara dos Srs. Deputados para a seguinte de
clare.ção que vou fazer em nome da mesa. 

As noticias que algum; jornaes deram das 
sessões secretas nnte-hontem 1:1 hontem effe
ctuadas, organisadas naturalmente por indica
ções da reportagem, sem lJerfeito conheci- · 
mento do assumpto, e bnseadas ape!:rn.s em 
apreciações subjectivas, não pode~ der:x:ar de 
ser contestadas, p0rque encerram mverdad~ 
e-apreciações falsas (opoiados ge.raes), que_, ~1 
não fossem desmentidas, pode1·1am adqumr 
fôros de verdaue, com grande detrimento de 
altos interesses da Nação. 

A interpretação inteiramente erron~a _do 
votriotico final do diSCU'.SO do Sr. Qmntino 
Bocayuva merece part1cul~rme_nte. formal 
contestação visto terem sido rnte1ramente 
adulterados' os elevados conceitos do illustre 
negociador do tratado. 

A mesa da Cn,mara dos Srs. Deputados limi
ta-se a este simples protesto, sem -e_reten.der 
syndicar dos meios ?e que Ja_pçou mao a im
prensa para obter rnformaçoes do que se deu 
nas secções secretas, certa como está, de que 
cumpriu o seu dever tomando n,s 11recauÇÕes 
passiveis para que as sess.ões fossem real
mente secretas .. _ (Muito bem; muito bem.) . 
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O Sr. Sa:anpaio :i.-.erraz (lxmc 
uma ' explicação pe.ssoaJ,) - Tendo che7ado 
l.iontem tarde à sessão, e tendo já se .-otado 
nomin:i.imente n. ncecitaçüo ou n(Lo ncceitaçiLo 
do projecto do nobre deputo.do por Matto 
Grosso, enviei a mes:i, um:i decl:ir<1.\"1o de 
voto; e, si nesUl. occasião tomo :i pa,l:wr11., é 
tiio sómente porl]no o meu nome e;;t:i. nn li~ta. 
dos deputados presentes e cst:i minha tlc~ln
rnçüo uão foi hoje pnblicada. 

Nestas condições, pai·ece que quem q11l.!t' IJU•! 
seja, póde s11p1101· qno no momento da yntnçiio 
retirei-me do l'ceinto. V. Es:. comprchtJnde 
que ser;"1. ocioso cn dizer qno a 1ninll:\ 1h~d:1-
rnçào era conc·,lti1l.1. nos te1·nH1~ rle rons"t<lcmt• 
o projccto como nm :ütcnta11li pnlitico. 

Faço cst:i dedn1•n1;üo par:1 fJlt<) solwc i~lo 
não hnj:i duvldn at:;111n:1. . 

PR1~1EmA l'AllTl~ D,\ ORflF.~t D(1 Dl..\ 

Ent~;i ent. di~cns;;:io o projecto n. SO, C)Ue 
ol'gmusa o D1s l1·1clo Fcclcl'i\l. 

O Sr. ·v·iuhae~ - Congt•.ttulo- mc 
com esta cu.mnra, po:· vet• q1w '':unos erlll'•H' 
em phase ímpo1·lante de nos:;ct exi.:;teni:'tl, 
e que espero serit ferlil ~•u L~nellcios :\o 
paiz. 

A disc11s;;ã.o que oi·n, encetamos rel:\ti
vamente :i. organis.-ição du tlistl'icto' foilerul, 
denota que, ao em ,·ez dos múos pregoeiros 
que prognosticar11m a este1·ilid•1•le tlesta 
sessão, vamos tlotnr nossa vid:L politica com 
lei inadiavel de a lto t.lcunce, 'lUal n. d:t or
ganisação municipn-1 dest:t v;tsta e populosa. 
cidade. 

Não tive a bonra de fazer pa.r tci da com· 
missão do projecto ora em discussão. 
. I:fa, po~ém~ ~e encontro :\o,; mP.us prin

mp1os e as 1deas que t1ere11do, cn.,;o nüo 
fizesse certas observações, 11iio rn:rnirestasse 
minha. 01~inião concerz:ente a certos topico~ 
desse proJecto, contrar·1os em meu entender 
ao direito que o po,·o tem de intervir clire
ctai:ieote na. g~tii.o ~los negocios urnnici paes. 

81, quando d1sc11t1mos o nosso pacto fun
damental, atiràmos a. bnrra muito ni:-\m d(ls 
povos os mais adiantados, dcmoc1•;1ticmnente 
fallanrlo, determian.udo que o ehafe da nnção 
fosse eleito pelo motlo directo ; si, para a. 
gra:.nde collectividade bra.zileira, que a.br-a.nze 
um paizvasto, com mais de 14 milhües ae 
habitant~s, . não no:;_ arreceamos de eleget• o 
nosso pr1meITo magistrado pelo Yoto directo ; 
como ê que ora se pretende abrir excapç:Lo, 
rela.tiva.mente •o cargo do prefeito muni
cipal, fa..zendo-o eleger indirectamente 1 

Acho isto P-ont.raproducente, ant:lgonico, 
poi::: sou de opinião que as organisuÇões mu
nicipaes devem ser calcadas em genuínos 
principios democraticos. 

O prefeito eleito pelo povo ter:i. mais força 
r.1oral e mais prestigio perante o conselho 
m11nicip;1 l, n. cujas llet~rminações ter-à, mais 
de uma. vez de untepór seu voto. 

Esfalieleccudo a eleição por p().rochia.s, a 
distioct:.i. commissão re~Mng-iu n. soberania 
do povo. 

De;;rle qn,1 não querem que a eleição seja 
feit:~ pílr escrutínio de li:;ta., :i.o menos dividam 
n;; 2l l'reg-1iezhs rltL Capital Fer.leral em tres 
dbll'icto~ municipaes, cbndo c:ufa um destes 
dist1·ictos scite ca ndi1.latos. 

~;1o ~ jn:;to que, por exem1>lo, o 2° dis
tt·ietu do Sacrn.mcuto c o ]" do :Snnt'Anna., 
pnrnlosos, l"órnecendo maior .:onting-ente do 
eleitores, sejam tJ(jll iparado,; :h Creguczias 
de P.HJlletit 011 ilh:L do Govcrnnrlor, 1iequP.nas 
e de riin!innto mtmcro de eleito1·es. 

Nf'w ncl:o isto p roil uccnte e por isso en
via roí cm tcmi;o à mesa emend:i que, s11p
ponho, se coad una mais com u. iodole das 
instituiçüc;; municir~-ies. 

Este p1•0.iecto, senhores, foi c..'l!cado em 
gr:wcl~ p:i.rte na org:rnisaçü.o municipal de 
Ncw-York. Digo isto porque, ::unsultando-a, 
vi consi;;n<idus ncll;~ d1;;po:;içõe.s ióenticas. 

E:;t11d:rn<lo outras org;inisaçõe~ municipnes 
da União :\.:neri~1 nn, olJ$ervei que o estado 
do !lfassachu:;;setts primav:i. ~oure todos os 
outros pela maneira por que fo1"<.im consti
tuidos seus G""'"ernos locac~, desde o borough 
ate :i city. 

o ~1no devemos fazer par.i que as mnuiei
p:1litl:1cles representem o mais po.;sivel a 
opinião cios munícipes 1 

Em primeiro lot;ar, es!entler o direito do 
voto oté nos estmngeiros. 

O e;;trang·eiro, senhore.:;, que reside e1r: um(!. 
c:ipital co:no a no:;;n, tem o mesmo rnter· 
esse .•. 

O sn.. L. TaovXo - Mas não acceittlr.\nt 
n nncíonalid:~de br:izileira. Niuguem e mn.ís 
amigo do ostrangei l'O do que eu . 

O Sn.. Vrx1L1.ES - Estoa expondo minha. 
opinião . Emt:or-:.i. os e,tr;rn~eirvs não acceitem 
a no:;~a n:tcionali•i:ide, envidarão, estou certo, 
todos os esforco~ pam elegerem homens 
distinctos e honestos, pois os beneficio> que 
estes 11ropor'!iontt rem ii. citla.rle, r e1lectir-se
hão soure tod11. a c.Jmmunidade. 

Na Americ.i do Norte sô se procura saller 
si o estrangeiro tem laços que o prendam ao 
log<'.r em que está exercendo sua actividade, 
pois isso o leva a. interessar-se no bom cn~ 
C<tminhamento dos negocios municipo.es. 

O estrangeiro, pr~o ao logar por laÇ03 
eeonomicos e de familia, e intuitiYo qne se 
intercsso.rli. polo. prosperido.de local, som que 
por i:oso renegue sua nacionalidade. . 

< As ca.pitaes e as grandes cidades, diz 
Augusto Calier, contéem em si elementos os 
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mais contrarios; virtudes e vicias acotov-elam
se em seu seio, sentia sua influencia desigual: 
sa.lutar ou dissolvente, con!'orme a lWedomi
nanc'a exercida por un::; sobre outros. 

<.E', nüo obstar.te, pelas grandes cidades 
que o julgamento do mundo se forma, para 
aprechr a vida 1~~ciotwl, abstracção feita do 
resto <la, popnlnçao ... 

« .•• As capitacs e ns granrle:s cirlades re
clamam, portanto, governos habilmente or
"'anisados, levando-,;e em linl1a de conta 
í'orlos os elementos que poss:im influfr para o 
feliz exito t.les~·,:1.'i' orga.nisii<;<ie;;.>> · · 

U:lr SR. DEPUTADO -Il nosso cnso é outro. 
O SR. VINllAE:,; - :i.lgumas cidades do sul 

da U11iã.o Americana, não adrnitliam nté, 
creio, 1871 que os estrangeiros votassem uas 
eleições municipues. 

Depoi'.; que lhes foi concedido esse direito, 
notou-se certa anim11çi:io uo movimento ím
migrütorio, que ate então pouco procurava, 
aquelbt região, dirigin1!0-so dt; pre.fürenci•t 
para, os Estados do centro e Cal1forma. 

O simples facto de da1·rnos ao estl"t1ngeiro o 
direito <le votar nas eleições munic:ip:\es, fürit 
com que se trn,nsforme em syrnpatllia certa. 
prevenç~o que existe contra nó::; em qúasi 
tod•t a Europa. 

E' sobre este ponto de vist:i que me colloco: 
para os que, como eu, advogam :i doutrinn 
socialista, a pn.tria não tem fl'onteirns, é todo 
logar onde podemos exercer noss:t activith1tle, 
quer material, quer intellectnal. 

m1 SR. DEPUTADO - Tlleorh que O estran
geit'O não admitte. 

O Sn.. VtNHAEs - Ha ne5t:t capital, emi
nentemente ecsmopolita, duns nacionalidndes 
que, pelo numero, sobrepujam todas as outras: 
a italianà e a portugucza.. Esta, contn. 80.000 
almas e a.qne!la perto ele 60 .000. Colonins de 
tal importaocfa podem e devem influir na 
organisação rnunicipa 1. 

Esses estrangeiros commungam eomno3co, 
so'Trem das mesmas irregulai'idades e desa
tinos dos governos geraes e municipaes, rela
tivos ao bem-estar e ao progresso do muni
cípio. 
· Teem, tanto quanto o indígena, interesse 
e dever de pugnar em prol de sua -vida e dos 
seus. 

Envidarei tudo p[lra que seja incluida na 
organisação municipal esta medida. de alto 
alcance social, apezar de conhecer que, por 
emquanto, poucos collegas me acompanham 
neste terreno. 

o SR. HENRIQUE DE CARVALHO - Eu creio 
que nem mesmo V. Ex:. se acompanhará a 
si proprio. 

o SR. ARISTIDES LOBO- Fizemos um de
creto d.e grande naturalisação, ·que foi repel
lido em massa. 

O Sa. V1NHAES - Em massa, não; neste 
ponto V. Ex. esti eq ui vaca.do. Si dez ou 
doze mil estrangeiros tizeram declaração de 
não querer adaptar a naciomi.lidade brazileira, 
a, grande maioi-ia, não o fez. 

E' mister compcnetrnrmo-nos elo espírito 
da no:;:;a, epoca • .Ap1nnr da revolução de 1789 
ser, por assim dizer. <le hontem, jú estamos 
muito <listantes della. O mundo tem progre
dido do untã.o p;;.ru. e.:~. · ·· 

O Sr.. HENRIQUE m: CARVALHO - Gra1·as 
ú. electdciuade ! . • . ' 

O Sit. Vrx11Ar<:s -E graças tambem à pro
pagação da instrucção, que ó a base de todo 
o descnvol vimento matet'ial e intellectual 
deste secnlo portento:;o. 

Niio ó po.ssi vel. ao bruxolear do seculo XX, 
íjUerel'mos colloca.1' pei~i.s, estabP,lecer fron
teira:; ti. acth-íuade de todo homem trabalha
dor, CJUe C)ueim e:xercer sua acfr;itlade em 
nossa patri<t. 

O S1t. HE:\"RIQUE DE CARVALHO- A Con· 
stituição abriu as porttis a todo o mundo. 

O Sn.. Vrn1IAES - Qual ê o desejo de todo 
o homem moderno que se nll:.tpta a sun. epoca~ 
:\cn.bar com todos esses anacllronismos, pro
ductos de é;·as obscurantistas ; com todos esses 
ex:<?rcitos pcrumnentes, transformando-os em 
exercitos do trabalho, incumlJidos de desbra
var o caminho ás futuras gerações. (Apoiados, 
muito bem,. ) 

Esses ê que são os desejos e as aspirações 
do homem moderno . 

Quem vos est<~ fallando e um homem que 
foi militar, e ·qne está 1·e1"0rmado, graças ao 
seu estado valetudinario e cançado. 

VozEs - Oh [ Oh! 

o SR. VI~HAEB - Digo isto porque o go· 
ve1·no provisorio entendeu em sua alta sabe
doria, que eu jà não podia prestar serviços ao 
meu pqiz, forçando-me á reforma. 

Essa, doce violencia veiu, alias, ao encontro 
de meus desejos, servindo ao mesmo tempo 
de recompensa ao pouco que fiz em prol do 
advento da Republica • . 

Procurei outros meios de actividade, afim 
de provar que não era tão valetudinario como 
se me queria fazer. 

0 SR.. HENRIQUE DE CARVALHO - E tem 
provado exuberantemente. 

o SR.. VINHAES - A minha posição agora 
nesta tribuna demonstra que não se me inti
biou o animo com essa suggestão do governo 
provisorio, que forçou-me a recolher-me a 
quarteis de inverno, quando ainda achava-'me 
em pleno estio. 
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Tenho procur~tdo em tudo e por tudo esta- Ricardo, o preço por que estã. no mercado 
belecer a verdadei:·a democr~1cia nesta terr<t . genero de primeira. necessidade • .., 
Estou mais do que convencido de que ella o s1~. HExR.IQUE 'DE CARVALHO _ lssa e 
existe por excellencü\ lli1 massa, sem o apoio um modo de deJinir . 
da qual nada se poderá fazer de perduravel 
em favor da. liberdade. O Sa. VL.'>AHES - Estou respondendo a 

Ha ainda out ros pontos importantes do -p1"0- um ponto c~tpitul e comesin ho de scicncia 
jccto, dos quaes desejo tmb.tr . lJm delle:; e o economica.. 
que se refere as commissões. o Sa. HEx1uQm~ uE CARVALHO - Bst:i 

NuLo a falt:t de uma commissão, nllús im- respondendo brill1~utemcnte, mas ui'io com 
portante, que não pode deixar de uxistir numa \'erdude. 
cidade populosa. cou10 a nossa. o S !L VrnnAES - E' um ponto importante 

<J Sll.. ARl~Tto<:;; Lor.o- Oern di·r.er a. V. Ei.. e prov:11\o, que clesc}o pôr '10.ie n. limpo. e que 
que a commissii.o qne el:tlto1•on o J •l'(ljecto dir. respei to ao a.ssum pio <l<l orgaaiwç:.l.o mu
não foz questão capital sinão tle :;eu deline:t- nicipal. 
menta ger•ll e principal. v. Ex. snbe qne o oper:1rio riuo tr:i.ba!ila 

O Sa. VI~HA.E~ - De accortlo; acho, port.im, durante certo tempo, com in tuito de r .~ceber 
qu~ falta. ne~te projccto umri. commis3iio q nc no tim um tanto, raz com o patl'üo contmcto 
se ach<i. incluída em qunsi todas as org:rni- tacito. 
zações municipa.es dLt União Americana, Suissa A obrigação, portanto, enke os dous é 
e Belgica-. mutua. 

Refiro-me ã. comm~são da. pobreza. e assis- Si na epoca. do contracto os generos de 
tencia publica. A d~l assisteucia publica està primeira necessidade estnvam por preços modi
consignada no projecto; a da pobreza, por·ém, cos, o operado, regulando seu salarlo pelo 
não esta. estado do mercado, colloca-se em posição 

Faço selecção entre assi5tenchi ruLlica e rcg-ulo.r. 
po'orezo., po1•que póile-se efi'ecti vamente orga-
nizar uma commissão J.e assistencfo, sem se Si por qualquer circumsta.ncia ecooomirA 
cogitar no mcorro immedíato aos nece.s- ou politica. como ora acontece entre nós, o 
sitados. pt•eço dos generos de primeira neressidade se 

elev;i. q11asi ao dobro, :i. situação do operario 
Numa capital como a nossa, que possue peiora, torna-se mesmo aftlictiva. 

ho.ie mais de iOO mil almas, é preciso que se 
saiba que jã. existe, e muito accentuada., a Como é que elle pó.Je equilibrar n despeu. 
miseria. com a receita, por mais economico e previ· 

Os meus collegas cão desceram :i. esses lo- dente que possu ser 1 
gares, que eu, pela mis:;ã.o que me impuz, O patrão, esquecendo-se de que em 12 horas 
percorro quasi que diariamente. de trabalho diario o opera.rio lhe dã. quatro 

Nelles regorgitam milhares de se1·es hu- de lucro completo, retra.he-se, finge que não 
ma.nos, outras tantas provas de que ua capital vêa miseria dos que o enriquecem, e oega-se a 
da Republica dos Esto.dos Unidos do · Brazil augmenfar-llles o salario, proporcionalmeo~e 
existe miseria., tão ne?ra. como em outro á carestia dos generos de primeira. neceS>I· 
qu;;.lquer ponto do munao civilisado. dade. 

O Sa. HE:-.OtlIQUE DE CA1WALH0 - Si e~ste. Dahl as coali5Qe3, as greves . . 
é porque quer, pois o trabalho superabunda. o Sa. PRESIDENTE- Observo ao Sr. depu-

0 Srt. VINHAES- O meu collega diz que tado que e$tá em iliscussão o projecto relatiVll 
nito ha razão para e::s:istir miseria nesta cidade; à. organização municipal. . 
vou provar que ha e muita. 0 SR.. VINHAES -V. Ex:. sabe que a questão. 
• Jà. uma vez um Sr. deputado me observou do sala.rio deve ser coaitada. não só pelo 

que t'S ganeros de primeit'a necessidade teem governo federal, como pelas municipalidaa~; 
sufiido, os sala.rios dos opemrios elevam-se não se póde, portanto, dizer que estou fora 
em proporção. do assumpto, desde que me preoccupe com o 

o SR. ALBEF.TO BRA.~'"DÃO - Apoiado. pobre, Cúm o desfavorecido da fortuna. 
o Sr... VINHAE.S- o nobre deputado pelo O Si. LOPES TROVÃO - Tambem a classe 

Rio de Janeiro, affeito a. questões financeiras média vive com difficuldades. . 
e coohecedor da economia política orthodoxa o SR. VINHAES -Esso aparte dá força .ª 
de Schmith e B. Say, que eu, como socialista,

1
minha argumentat;ão.Si DÓ>, dispondo de .~s 

não admitto, mas pa.ra a qual vou appellar, recursos, luctamos com difficulda.des, é facil . 
garante i~~ho salario do ope1·ario não repre-. de ima.gina.r os transes por que pa.ssam.· os 
senta. o · eira que elle receb_e ;- <é, diz operarias! . · . . . . . · [ 
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Em obediencia M Sr. presidente vou termi
nar, deixando pa.ra depois o tra.tar deste 
importantbsimo assumpto. 

Nilo dei:rnrei: porém, esta tribuna sem 
fazer i)equeno reparo sobre a ultim<~ parte 
do projecto, que veda a municipttlidade de 
erigir e autorisar a creação de estatuas ou 
monumentos commemorativos de pe:;:;oas ou 
acontecimentos. 

Não ha, que me conste, legislação em paiz 
algum que prive os habitantt:!S de uma cidatle 
importante, como esta, de prestar, em 11ronze 
ou mal'moce, homenagem mercchfa ã · me
mot'iá. dos !!randes vultos de sua hi:itoria. 

füio d0vemos privar nossos concidadãos 
<lo justo e sympathico direito tle mo~tra.rem-se 
reconl1eciclo::; aos que se dedicaram comaffioco, 
abnegação e de:>interesse em pról do desen
volvimento e progresso da Patria..(Apoiados, 
m.i<ilo bem.) 

O Sr. Badar6 diz que não podia 
ueixar passar despercebido o projecto que .se 
discute. 

Elle encerrn, materia irnportantissima a 
resolver. Durante o Imperio fizeram-se con
sideraveis esforços para qne o governo mo
narchico désse organisação comptttivel aos 
altos interesses desta capital. 

E' precbo que o Congresso se compenetre 
da necessidade urgente que ha para resolver 
um problema que, como dis$e, reclamou so
lução, preoccupando os legisladores do lm
perio -pela ditficuldade que havia. em res
guarllar os interesses propriamente ditos 
municipaes, tlos interesses geraes ligados a 
esta capital. 

E' preciso attender a que não se trata de 
uma municipalidade de typo vulgar, mas de 
uma municipalidade que <leve ter um governo 
sui gencris. 

O orador não precisa encarecer a impor
tancia do assumpto, para que a Ca.mara se 
convença da necessidade de não deixar que 
os laços q11e se prendem à vida economfoa da 
cidade do Rio de Ja,neiro fiquem entregues á 
municipalidade. 

O projecto crêa um typo de municipalidade 
~ue póde ser applicado a qualquer cidade do 
mterior, a municipalidade vulgar, sem que 
esta organisação traga inconvenientes. 

Qual o recurso que fica ao cidadão contra 
as invasões do poder municipal 1 

Sabe que para as questões de ordem civil e 
crlminal ha os recursos forçado para os tri

. hunaes judiciaes. 
Mas quanto aos altos interesses publicos e de 

policia, a quem tica commettida a faculdade de 
reformar ou modificar actos que não são do 
pode:r muriicip'.l.l 1 . 

O orador desejou que no projecto se tivesse 
previsto o caso de , que_, quando ·a milnicipa-

lidade não estivesse de accordo com o '{lre
feito, deixasse de lançar impostos no tempo 
proprio, nilo occorresse ao pagamento de 
certas dividas, que modificam, emfi.m, sua 
vida propriamente administrativa. 

E' preciso, diz o orador, que nos com'{lene
tremos desta verdade - a cidade do Rio de 
J~neiro joga, com interesses importantis
s1mos. 

E' necessario que :i sua municipalidade 
tenha, u1n<\. orbita de acçi:Lo perfeitamente dis· 
criminad<t. 
·· Nos estados podemos encontrar o typo do 
estado com a sua comoetencia e orl:Jita de 
acção traçadas ; encontr~\mos depois os de
partamentos, o cantão oLt mesmo o município. 
Mas aqui, qual é a orbita? 

Fict\, realmente, pótle-se dizer, o estado 
mais poderoso da Uuião a cidade do Rio de 
J~neiro com a sua população, civilisação e 
nqueza. 

O orador nü.o é de fórma alguma hostil ao 
de_~ej_o que os nobres deputaelos, autores do 
projecto, alimentam de ver a cidade do Rio 
de Janeiro com um goveJ'no completamente 
livre e iudepcndente. Mas para isso é preciso 
que, antes de tudo, trabalhem para. que se 
remova. daqui a capital da União. 

O orador desejava que no projecto tambem 
se tivesse cogitado cio processo eleitoral de 
um modo detinitivo, que fosse nesta lei or
franica verdadeira curta de lei para. a cidade 
do Rio de Janeiro, que se consignasse o pro
cesso eleitoral em todas as suas partes. 

Depois de adduzir algumas observações a 
este respeito, o orador diz que sobre este 
ponto apresentara algumas emendas. 

Outro ponto em que acha que o projecto 
não foi bem inspirado é aquelle em que se 
esquecem do typo fundamental de toda orga
nisaçãq municipal, que é o da vi.da. propria
mente parochial, local ou districtal. 

O orador quereria que, ao lado do vereador, 
estivesse o regedor da parochia. 

Acredita que o nobre deputado, ao confec
cionar a. sua obra, não pensou que fosse um 
trabalho perfeito; e, portanto, attendendo a 
estas considerações, é que pede licença para 
fazer uma pequena referencia a um artigo 
que lhe parece falto da preoccupação dos tem
pos actuaes. 

Refere-se áquelie em que S. Ex:. designou 
o typo de estabelecimentos de instrucção 
publica que podem receber au~lio do muni-
cipio. .,.. h' l - l'. . . ta s. Ex • .lez a i uma a teraçao, a ms lDJUS , , 
dizendo que só a municipalidade póde a uxi
liar os estabelecimentos em qúe o ensino fór 
exclusivamente leigo. 

Ha ·uma casa de caridade, um seminario 
onde se ministra, de par com os conhecimen
tos technicos, o ensino religioso, que abre as 
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suti.s portas aos desvalidos ; si esse e>tnlJeleci
men to nrw pudet' cumprir essn!> iiromessas, 
i1ã.o é justo que a mnnicipniidu.de venhu. cm 
seu auxilio ? 

Parece que, fazendo-se desnpparecer t~o 
injusta disposiç-.ão, nã.o se offoncle a Constt
tuiÇ<1.o. 

Concluindo, diz que >ne apresentai· uma 
emenda a este attigo. 

Eu acMitaria o municipío nentro dividido 
como 8e achava no antigo regimen, isto r!, 
dividido em tres distr1ctos,o districto li ttoral, 
central e o subut·bano. 

Com!l disse, estou fazendo lig-eiras observa
ções sobre a utilidade do projecto; e na 2• 
discuss1'ío apres0nfal'ei algumas emendas que 
,justifiquem absoluta e completa.mente o mo
tiYo por que assiguei o projecto com restríc
ções. 

O SR. V1:>1IAEs-E5tou estranhando que V. 
O Sr. Sampaio Ferra::r. - São Ex., ~endo um democrata, esteja approxim<\u

Jl'!Ui~o ligeiras as considera.çõ~s q:1e vo_u diri- do-se d:t clicbtur:1; porqne nós, republicanos, 
gira C~m:c1\1 1 pol'quauto n,1 \ª t!1scu5s<~o. ti·a- devemo~ e5tlmúer a nossa esphera de :i.c~:fui, 
ta-se exclusivamente de estud:tr a utilld<ti.lc o S1i. SA>IP.\IO FLmt~A~ - Em mt\teria de 
ou nüo utilicladc do;; projecto<> e, sendo assim, D.dministracç,ão as cogitaçõ~s pol!ticas devem 
tendo eu o subscripto com re3tricç,õe~, ser postas de parte. 
as minllas primeiras palavras seriio dirigidas A deixar-me possuir destas preoccupnçooi 
justamente no sentido de explim1r ú Camara O politimis eu n:lo teria úivei·gido de meus com· 
meu procedimento. panheiros em pontos 'llle reputo cuvitaes. 

A orgaoisação municipal na Capital Federal Assim, meus companheiros não :icceitam o 
é uma necessidade palpitante, iaadin.vel e voto aos estr;iogeiros e eu o dou amplament~, 
urgente quando é certo qne elllt consti- sem péas e nem embaraços de qualquer na
tue uma. ci1'cumseripção ímmensa. povoada, tureza. 
por nssim dizer, de elementos ditrcrentes, Será porventura. porque no meu cor!l.ção de 
compondo~se parte de uma poputaçrro que ha- patriota ulio se aninhe um certo constrangi
bita o littoral, de outra. que se agremia no menta, uma certa magoa de ver e~traogei ros 
centro e de outra nos suburbios, compon- dístioctos occupando posiçüo proeminente n~ 
do-se a nossa população de grande elemento nosSll sociedade, vivendo comuosco, -partici
estraogeíro, e assim comprellende-se que o panda das nossas dores e alegrias, que entre· 
serviço munícípal é um Sel'VÍÇCI que merece tanto persistem em nil.o acceitar a nossa uacio
toda a attenção e uma lei q nasi casuística, por- naliilade ~ Certamente que é uma magoa es;a 
que é uma lei que deve attender a toda que me invade o espírito e o coração. l\Ias, 
a ordem de necessidudes e a toda a na- eolloco á mu.rgemesta preoccupação e obedeÇ-O 
tureza de intereSS3S. a meu intuito capita l que é estabelecer as 

A commissão estudou os delineamentos ge- melhores bases de uma administração simplei 
raes do projecto, reunindo-se Yari:ls Yezes e r1ue attenda perfoitamente z. t ocla ordem d< 
procurando agremiar o seu pensamento sob serviços. 
uma. só orientação ; mas, niLo roi possi 1-·cl chc- Peço permissã:o aos illustres deputados plll~ 
gar-se a este resultado completo e a!,soluto, dizer-lhes que, comquanto divida. a CapitalFe
desde que em pontos capitaes infelizmeute ap- dera! em tres clistrictos, o do littoral, o central 
pareceram algumas diver:sencias. e o suburbano, cada um terá representantes 

Deixei de subscrever inteiramente o trabalho respectivos. 
que elaboramos, que aliás reputo digno dos 
talentos do nobre relator da commisr:ão, moço Peço ó. Camara licença para lembra.r-Uie 3 

incontestavelmente trabalhador, ( militos signiticaçüo deste termo- respectivo-;estes 
apoiados,) deixei de 0 subscrever inteiramente, tres representantes r esidirão nos districtor, 
porque dtvergi de s. Ex. como. relator da de modo que, toda a ordem de interesses todg; 
commissão e <le alguns outros membros em o~ assumptos princípo.es da administraçao 
pontos capitaes. munici1lal serão apprehenditlos por elle:> e 

terão assim um orgão directo e immediato de 
• · Em ma.teria de administração tenho como expan~ão. 
T>rincipio que, quanto -mais simples for a en- 0 SR.. 'VINIIAEs-Dispensam os fiscaes. 
g·r<3uagem, quanto mais escoimado de compli-

ções for o mecanismo, tanto melhor para O Sn.. SAMPAIO FERR.Az-Os maus honrado> 
cn. erviço administrativo. collegas sabem que nos suburbios habitamº' 
o s _ejo logo em uma. das primeiras disposições agricultores de cereaes, os pequenos Iam~ 

"V rojecto consignada a idéa sobre que ver- do1·es que teem interesses peculiares na a.dJJ!.I· 
do 'Pa nossa divergencia. nistração e, portanto, necessidades que não~ 
sou nobre relator dti. commissão e seus com- communs nem geraes. · 

Oh eiras acceitam a sµbdivisão do antigo Nestas condições, a população snburban~ 
pan .cipio neutro em 21 freguezias. terâ tres representantes, là residentes, que 
muni 



Gamara dos Deputados- Impresso em 04/0212015 16:10 - Página 15 de 30 

Sessão em 8 de Agosto de 1891 145 

conhecerão suas necessidades, que conviverão 
com os munícipes daquellas regiões e no con
selho municipal r~presentarão o pensamento 
da administraç\io que alli predominar. 

o SR. VINHAEs-De accordo, menos qnanto 
ao numero de representantes. 

o SR. SAMPAIO FERRAZ-Quanto ao numero 
de representantes sou obrigado a dizer que, 
levando o µrincípio que me é mais sympathico 
ús suas ultimas consequencias, cu iria. ao ponto 
a que se referitl o illustre deputado, meu com
panheiro de representaçã.o; isto é, iria a en
tregn,r <t um so lwmem a. (lérecção su.prem.t\ 
dos negocios da municipalidade da. Capit<il 
Federal; e, si não cbego .a este resultado, fi
quem meus illustres collegas certos de que ~ 
sómente para. evitar commentarios e para 
evitar que o meu pensamento administrativo 
seja tomado como um pensamento politico. 

O Sa. VINHAEs-V. Ex. entra. em plena. 
escola. positivista. 

O SR. SA:MPAlo FERRAZ - Si houvesse um 
homem na Capita.l Federal que reunisse as 
sympathias de toda a população, a confiança. 
absoluta de todos os habitantes, parece-me 
que não seria absurdo entregar á elle os ne
gocios da municipalidade, ao seu criterio, á 
sua competencia, á sua dedicação patriotica.. 

O SR. VINHAES - Desde que, pela theoria 
de V. Ex., houvesse um homem que concen
trasse em si a opinião publica, elle seria o 
che.fe do governo. · 

o SR. SAMPAIO FER.R.AZ -Assim, tres dis' 
trictos com tres representantes respectivos, 
me parece que constituem uma engrenagem 
simples que pode comprehender e executar 
o pensamento capital da reforma,que é esta
belecer a organisação municipal em bases 
r-azoaveis e convenientes. 

O conselho municipal ficaria dividido em 
tres secções ; mas compostas estas secções 
de tres representantes dos tres districtos : a 
legislativa, a executiva e a judiciaria.. 

Senhores, sou inimigo capital de toda a 
ordem de serviços não remunerados ; e posso 
appellar para o testemunho de meus illustres 
collegas que me acompanharam nos dias 
difficeis da minha administração policial. 

Quando tive a honro de ser chefe de policia 
desta. Capital, orçanisei um relatorio no qual 
consignei a idéa. ae remunerarem-se todos os 
cargos policiaes. 

Consta do relatorio publicado o meu pen
samento de que os subdeleaados, e os proprios 
inspectores de quarteirão âeveriam ser remu
nerados. 

Entendo que o serviço. gratuito é um sacri· 
ficio para os cidadãos e dá logar a que não se 
possa estabelecer amplo commentario e supre-

Cama.ra V. ll · 

ma critica sobre o exercicio das funcções que 
são exercidas gratuitamente. 

O meu pensamento, como disse, é que cada 
um dos nove membros de que se comporá o 
conselho municipal, receba a remuneração de 
25:000$ annuaes. 

Estes funccionarios ficarão a salvo de qual
quer necessidade e embaraços economicos não 
passando por privações de qualquer especie. 

O funccionario publico terá o direito de 
opção, deante das incompatibilidades crea
das. 

Nestas condições, entendo que os futuros 
membros dn. intendenciu. devem ser generosa
mente remunerados para que possam dedi
car-se inteiramente ao serviço da adminís
tl'ação, prestando serviços com toda trn.nquil
lidade e independencia. 

o SR.. JOAQUrn PERNAMBUCO- E sabirá 
mais barato. 

o SR. SAMPAIO FERRAZ-lia uma idéa ca
pital neste projecto, que infelizmente não teve 
o meu assentimento nem quando se discutiu 
esta questão na commissão e nem agora de
pois que esta consignada, refiro-me â. eleição 
do prefeito e sub-prefeito. Entendo que nesse 
conselho municipal, composto de nove mem
bros, por eleição se faça um presidente, como 
pela lei de l de outubro de 1828. 

Quanto ao direito de ser votado, tornarei 
mais claro e meu pensamento em emendas, e 
desde já declaro que acceito com toda a. am
plitude possi vel a faculdade do voto ao estran"'. 
geiro. 

E quanto ás restricções que se fazem no 
projecto de que para se ser eleito membro do 
conselho municipal seja. necessario ao proprio 
brazileiro residir na Capital Federal por 
cinco annos, não só entendo que o prazo 
deve ser para o estrangeiro de oito an
nos em logar de cinco, como a.inda. en
tendo que este deva possuir propriedade na 
Capital Federal. Desejo tornar ·bem explicito 
que dou ao estrangeiro a faculdade de votar 
e de ser votado, mas com as restricções que 
acabo de referir. 

Quanto ao direito de voto, . não pude com
prehender bem o pensamento do digno re
lator do projecto. Parece-me que o meu col
lega, quando se discutiu este assumpto na. 
commissão, não se referiu minuciosa e deta
lh!ldamente a este ponto. Diz S. Ex. (Lê), 

Parece-me que o meu nobre collega ao ex
pender em disposições separadas o nosso 
pensamento alliou-se às idéas que apresentei, 
isto é, a que se consagre verdadeiramente o 
su:trragio universal. 

o S.a. THol\!AZ DELFINo-E' este o pensa- · 
mento. 

o SR.. SAMPAIO FERRAZ-Então não po
derei estar sinão de accordo, porque fui um 

i9 
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dos membros tla commissão que mais :.tccen
tuadam&nte b:tteu-s:~ por esta idéa. 

As minudosidacles a qne desce o projecto 
em materia de incompatibilidades serão to
Il1<ldas por mim na devitla coosideraçii.o n<t 
segunda vez que occupar a tribuna. 

O Sr~- VINHAE~-Espero que V. Ex-. com
batera este ponto como teuciouo combater, 
'(.Jorque é o menos democratico que lw. no pro
_jecto. 

O Sn.. SA~ll',\IO FERR.Az-Acreditan<lo que o 
nobre relator da commissão occup~rri<\ imme
d.htameote . esta tribuna depois tios no!J.res 

. uepu\ a\ios que atl\Cill'Uffi O projecto, eu SÓ 
tencionava lall1u· mnanhcr:. E, si ag-or.t subi a 
trlbuna, foi tii:o sómente para lemlirar ii r.a
mara que 1m 2• discnssão de;;en \"olvet·ei de
talhada e minuciosamente todo o meu pen8a
mento a respeito de orgnnisação munieipal. 

Nessa occ,tsião desenvolverei o:s melhores 
arg·umentos de que for capuz o meu espirito 
parajustiticar as minlms emendas. Suliindo 
agora à tribuna só quii explicar os motiv. ·~ 
por que assignei o parecer com restricçõe:0. Os 
pontos capitaes a que me retiro Jà estiio por 
assim dizer eununciados neste pequeno dis
cnrso; e, ne!';ta~ contlições, pe(O ao illustre 
relator da commissilo que, maio uma. Yez, só 
-veja nos meus intuitos e pensamentos a idêa 
de auxiliar e de cooperar com a melhor bou 
vontade pal'ri- uma. boa lei de organis;içüo mu
nicipal. {11Iuilo bem; muito bem.) 

O Sr. Thorua.z Dei fino começa 
agradecendo aos oradores que o precederam 
e que ss occnparam com a critica do projecto 
do lei de que foi relator, as phrases ama veis e 
cordiaes que lhe dil'igiram. E' apenas um 
trabalhador, que se dedica. 

Acceita por sua parte toda analyse que se 
faça ao prQjecto como vantajosa para elle, e 
desejaria, confessa, não sô a <1preciação do 
Congresso como a de todos a quem interessam 
a municipalidade e os seus negocios. 
Cong·ra.tula-~ comsigo -proprio, com ácom

missão de que faz parte, Congresso e a cidade 
do Rio :por vêr que o projecto em seus deli
n eamentos geraes, nas suas bases funda
mentaes, não foi atacado, e que por elle o 
.municipio é constitui'1o o mais democratica-

• · mente possivel. 
_ Descreve as bases do projecto de lei m'ga

··nica-o poder deliberativo, o poder- ex:ecutivo 
e as attribuiç;õesjudiciarias a.ffectas à muni
cipalidade. 

Diz que a. separnção ào executivo do deli
berativo é uma. novidade geralmente acceita 
e reconhecida , quer na theoria. quer na pra
tica, e que asattribuições judiciarias são in
dispensavels para. uma organiSação verdadei
ra.mente autonomica. e livre. 

Diz que poJerá parecer no que tem de 
exphnar por de;1nte que n.o pro~ 1·io projecto 
ele lei fJUé rdatou quer fazer opposição, mas 
q11e o seguimento de suas idêáS o tornat'à 
eornprehendido. 

F"lb sobre descentralisação da I nglaterra 
e da. Ame1·ica do Norte e do regimen com
munal n:t Suissa. Refere-se a democracia 
representa.tiva e a directa, e conside1 'a esta 
como a aspir•wilo de uma es~ola. que não po
derb. preceder em tempo algum suas ideas 
acceitas nas grandes municip;didades, cujos 
negocios são complicar.los, rliremos, exigem 
g;':mrl.e :;.omm;1 1Je l'pmpetenci;1 • 

As rw1nonus municipali.Jarles, cujos nego
cios siloJ ,;irnples, cujo~ interes:;es s:-10 in;i,_:ni
lie<1nks ou pal1co complexo~, podem ter till ll 

g-o\·erno dil'odarncrnto escollli•lo; mas alé 
ues,;e me,;mo fü~o. " pri11ci11io rcprescnl;lli\·o 
toma cnrla Yí!Z mais incre111011to o importancia 
como B!1mt~ehll 1.lomo11stt•0u. 

Niio ftt7. philosnphias, quur nppnrelhog go
veru••ment;\es prn.Ucos e rl~zoavci~ e ach1i que, 
para uma grnnde cid:aJe cnrno o Riu <le J tl
neiro. o projecto lle lei org;\ni:;ado é o 1müs 
t1.pplica vel. · 

Ní'to quer discuti r ponto por ponto as im
png-nações que tize1·um ao projecto de lei os 
1.fütínctos oradol'es que o procederam. 

l\lns o nobre deputado por !11inas, o St'. 
Badaró, pareceu q11erer advogar a tutella 
atlmiu istra tiva, a ve lha. tu tella. que não tem 
produzido siaão munícipal id;1des sem vida e 
sem forca, e uma nação sem vitilidade, como 
a uossa. 

A hypothese que o nobre Jeputado por 
Mioas apresentou de falta de orçamento mu
uicipal esta prevista no art. 20, § l 0 do pro
jecto de lei. Quando isto se iier, isto é, 
quando atê ao ultimo dia do mez de dezem
bro não houver orçamento decreta,do, o pre
feito, :i. autoridade executiva, prorogara o 
ult imo, com as garantias que podem ser lidas. 

Si o nobre deputado por Minas tew, por 
acaso, descontiança do povo desta cidaâe, 
refiicta. que o meio verdi.l.deirameote político 
e superior de educar o povo e evitar os p~
rigos que as suas paixões e a sua igoorancia. 
em certa occasião possam trazer, ê exacta
mente desenvolver nelle o" espirito municipal. 

Cita varias autoridades e entre ellas Hum
boldt. de quem lé um trecho,. sobre a educa
ção civica que o município provoca e estabe
lece, e diz que uB.o conhece melhor escola de 
cidadãos de paizes livres do que. a coDlllluna 
autonomica. 

Termina referindo-se á lei eleitoral para o 
municipio, de que o projecto de lei alia~ se 
occnpon na, sna altima dispo~ição, a trans1to
ria, _unica que existe com este caracter.: 

Quando a commissão especial, de. que e!'!
!ator, terminara. o seu trab&lb.o. tillllP. notlCl& 
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de que a commissão roixta incumbida da lei 
eleitoral g(:ral estava prestes a apresentai-a 

sobre a approvação do mesmo tratado que lhe 
está sujeito. 

á consideração do Congresso. . 
Si a lei eleitoral trouxer o regimen eleitoral 

municipal da Cn.pifal Federal, opprimido do 
r-egimen eleitoral politico e ge1·al, natura~
mente, visto que ambas repol!-sam no s~1Irag10 
universal e o Congresso tizer a lei ~om_ a 
rapiJez desejavel, nada: melhor, e a ~sp1raçao 
que temos de ver o mais .b.reve poss1yel c~n
stituido, o governo mu01c1pal, estara satis
feito. .. .. . . .. . 
. 1\F.?s, c.1so tstc tlio -;,,~ dê, fiquem o Congresso 
o o clepntauo a. quem responde,_ ci:_rtos fie 9ue 
a:; morlillc:içue:; a. que a comm135ao se refere 
nns disposi1,iios traQsitorias, a lei vulgar
mente charm1•1:i Saraiva, e hão de ser trazt
tlus i~ consideraçiio dos dignos representantes 

Sala das seEsões, 8 de agosto de 1891.
Aristides Lobo.-Joao Lopes.-Bernardino de 
Canipos.-Rodrigues Alves.-Gonçalves Ramos 
-Cesario Motta Junior. 

do Poder Legblati vn Nt1cional. . . 
Reserva-se par.a discutir adea~te~ crtbc~s 

pnrcittes ~o proJecto de org-a~1snçao mun.1-
cipal do D1str1cto Fede.rnl. (Muito bem, muito 
bem. O orador é comprimentado) 

E' adiada a discussão pela hor~. 

O Sr. Aristides Lobo (para ne
gocio iir:Je1i!e)-A Camara terminou hontem 
os seus trabalhos de commissão geral em que 
ouviu tudo quanto dizh respeito ao t~ltado 
das Missões. Este assumpto que com Justas 
razões µreoccupa o espirito publico, reclama 
da Gamara dos Deputados, a pa~ do exam.e 
refiectida do assumpto, a mais rap1~a exped1:
ção que elle possa. ter. Nes~as con~1ções!.. pedi 
a palavra para offerecer a ~ous1dera~o da 
casa. uma indicação. Requeiro por mim .e 
pelos colle!?as que assicrnaram este requeri
mento, qu; na pro:tima segu~da-feira, 10, a 
Camara. se converta em sessao secreta, pa~a 
tomar conhecimento do tratado de Montev1-
déo e decidir como ella. entender em sua alta. 
sabedoria. . . 

Creio que está no animo e na consc1enc1a 
de todos os meus collegas a .ne~essid~de ind~
clina.vel e ur"'ente de que a s1tuaçao relat1-
mente a esse t~tado tenha uma unica.solução 
prompta, de modo a tranquillisar a n~ção. 
Peço, portanto, a V. E:x:. que co~sulte a C?-
mara sobre si ella adopta este alvitre por mlfil 
lembra.do. 

Vem á mesa, é lido e apoiado o seguinte 

Requerimento 

o Sn.. PRESIDENTE-Como não é a hora do 
expediente., vou consultar á Gamara sobre si 
concede a urgencia para ser discutido este re
querimento. 
. Consulta.da. a. Cama-r<1, é concedidit'a urgeri~·· 
eia, e resolve-se que o requerimento seja 
i:nmediata.mente discutido. 

E' lido e entra em discussão o requerima.nto 
do Sr. Aristides Lobo. -

O Sr. Badaró-Conformo-me com 
n. maior parte das obilervnções feitas pelo no
bre deputa.do, Sr. Aristides Lobo, menos com 
aquella em que S. Ex. requer que a sessão 
seja secreta. . 

A opinião publica. Mompanha com o max1mo 
interesse a marcha desta questão, P- assim, é 
grave a responsabilidade que vamos assumir, 
tratando deste assumpto a portas fechadas. 

o SR. SERZEDELLO-E' em bem do inte
resse propt'io da nação. 

o SR. BADARÕ-0 assumpto exige a maxi
ma ponderação, exige tambem da nossa parte 
a. maxima coragem para que o povo possa as
sistir à decisã.o deste importante assumpto, 
porque os bens ou os rnales que dahi possam 
provir, vão recabir directamente sobre elle. 

Nós, os representantes da nação. não temos 
receio de discutir este assumpto ás vistas da. 
nação. 

O publico e o estrangeiro jà co~h~cem o 
que se estabeleceu no tratado das M1ssoe.s; e, 
portanto, voto para que a Gamara tome _co
nhecimento deste assumpto na segunda-feira, 
mas rejeito a parte do requerimento em que 
se pede sessão secreta. 
· Em hypothese nenhuma os representantes 
da Nação devem fugir aos seus olhos. 

o Sr. Aristides Lobo - A dis
cnssão que ora se aventa é absolutamente 
empertinente. · 

O requerimento que tí"ve a h~nra de apre:
sentar inspirou-se nos alto~ mteress~s d1· 
patrioti:::mo de que todos nos somos dignos 
zeladores. _ 

o nobre deputado pretende abrir a discus- -
são perante o paiz, e elle que nã<_> cenhece _a 

Attendendo à gravidade do assumpto que natureza tlos documento~ ~ das diversas op1-
forços:lmente se envolve no exame e discus..: niõ~s que po1lem serem1t~das nesta cs~a, an
são do trafarlo de Montevidéo sobre o terri- tec1padamente ~ntrega! nao ao º?~hec1mento 
toria das Missões, requeremos que segunda- do paiz, mas ~ propr1a parte htigante e!e
feiira a camara dos Srs. Deputados se .re1:1~ª men~os que seriam ab~olntamente contrar1os 
em sessão secreta. para collhocer e decidir aos interesses .da. Naçao. 
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Nada impede que esta C<~mara, depois de 
ter tomado pleno conhecimento do assumpto, 
o leve ao ilominio ela, mais absol:ittt. pnblici
dade; mas nntes de termos form:.i.do a noss,l. 
consciencia, examinando por facto, peçl\. po1' 
per;.t do processo i11ternadom1l, serra uma in
discripçãei da nossa parte si antecipassemos 
qualquer voto sobre el le. 

Creio que o direito que a N'açüo Brazi
leira ventila no tratado das "Missões é per
feita e absolutamente seguro. 

ll'lío Msom!Jra o espir·ito da Camar.i, uem 
de nenhum de nós um:t discus~ãa :i. por\:t 
aberta ; mas 1Jão se trntn. disso, trata-~e do 
Síl.lrnr os interesses dos e~tados e d:i. Nnvúo. 
(Apoiados.) 

Tra to.-se (lo mnnter no seio d:t C~mai•:t uma 
attitude sensnta, cordnta ue modo que uão 
resulte qualquer compromettirnento de nm:i 
discussão antecipad:i. que se 1wctende a todo 
custo. 

1\[aior coragem tem aquelle3 que assumem 
responsahílidades no sentido dtt_s s~as convic
çõ13s, levados pelas suas consc1enc1as do que 
aquelles que pretendem tratar cs ne;;oeíos do 
Estado nas praças publica:;;, comprornettendo 
muitas ·rnzras os altos interesses <lo p~iz, siin
]llesmente para render homenagem a uma 
curiosidade que mais tarde ho, de reverter-se 
em condemnaçues daquelles mesmos que não 
souberam manter-se no seu dever e arrostar 
com a responsabilidade que o seu ma.ndato 
exige. (A.paiados .) 

Em paiz nenhum uo mundo, nenhum a.s
sumpto desta natureza jú foi tratado à luz 
da publicidade, e ;ité os -proprios Estados 
Unidos da America do Norte, paiz que està à 
:frente da democracia moderna, occupam-se 
destes assumptos debaixo da maior reserva. 

Pertenço ao uumero dos que rendem a. 
mais sincera homenagem á opinião publica; 
mas no exercicio do mandato que me íOi con
ferido, nãc trepido note elh negando-lhe 
ingresso em assumptos que prendam com os 
destinos do paiz. 

Estou prompto a comparecer perante o 
tribunal da opinião publica para lhe dar sa
tisfação completa do me'u proceder, mas nã'.o 
sendo homenagens futeis nem inuteis a quem 
g_uer que seja. 
• Uma c:imara niio and:.i captando populari
dade, J>Orque deve saber que atraz de si esta 
a·NaÇao que a respeita.. (Apoiados.) 

O Sr. deputado appellou Jk'lra. a coragem 
da opinião, e eu sei que ella existe; mas a 
coragem da opinião é uma cousa complexa, é 
uma cousa grave e ás vezes impenetravel. 
(Apoiados.) · 

St um corpo legislativo, em assumptos desta 
natureza estiver acompanhando um murmu
rio estridente de muitas vozes, não é mais do 
que o resultado de uma polit.ica. per.à.da que 

pretende perturbar a. \'ida do vaiz, e nessas 
condições, o dever do legislador é recolher-se 
ao 1a1.lo da sua conscieíldu, o que nos cumpre 
fazer 6 nos manter dentro Llo no;;so mnnd;lto 
e depois nos aµresen tn · ao paiz de fronte er
guida.edizer-l!Je-e1s o que tizemos.(:1poiaclos; 
muito bem.) 

Portanto, espero que a Gamara que tem 
dado tantos testemuohos de virilidade, que 
não 1n•ecis:i nem tolel·a mesmo confl'onto com 
<is cnmaras anteriores (m11itos apoiado~), digo 
poP orb'ulhr1 nosso, porqne atrnvés d~ todas 
as viciôs'l.\ u1.\es 1\a: i>Clfüicü. \l)\MS cmiY(lYidc 
nosso tlever; C:!Spero qne· a. Cnmara. t0 nh<1 
c11crgi:1 , calma e trn:i•JUWida llc pí1rn resuh·er 
esta a~sumpto conforme exig-em os interesses 
d:i. patria. (M~iito bem.) 

Não havendo mais quem peça :\ pala.vra 
encerra-se a. tliscus~fo. 

Posto a votos é)approvado o i·equerimento 

2ª PARTE DA ORDEM DO DIA 

Segunda discussão do prqjecto elo tmtado 
entre a Bolivia e o .. Brazil. 

O Sit. RETU~IB~\. requer o adiamento do. dis· 
cnssão, voltando o proj ecto a commissão . 

Submettido n. votos, é approvado o reque
rimento e enviado o prQjecto à commissão. 

E' annuncio.da a continuação <la primeira 
discussão do projecto e. 12 A, fixitnclo a pen
süo a que Lem c.lirnilo o Sr. D. Pedro de 
AI cantara. 

O Sr... CESA.R.IO MoTTA (pela 01·dem) chama 
a attenção do Sr. presidente parl\ o artigo do 
regimento que lé, segundo o qual o projecto 
deve ier uma di~cuss[o unicti. · 

Faz esta refle:xiio porqulõ ve na ordem do 
dia o projecto conceclcndo pensão ao ex-impe
rador em l • discussão, o que d!\ a entender 
que o projecto tem mai~ de uma discussão. 

O SR. PaEslDE)ITE confirma e diz que foi 
publicarlo por cmgano o projecto em la. dis
cussão, quando devia ser discussão unica_ 

São lidas, npoia.dns e postas conjunctn.mente 
ern discussão, as seguiu tes 

Emendas 

Diga.:.se 50;000$ em vez de 120:000$000. 
Sala. das sessões, 8 de agosto de 1891. -

Jose Be1'ilaqua. 

Ao art. 2° do projecto n. 12 accrescen-
te-se: . 

Par::.grapho uuico. Tanto as prestações 
mensaes, como as vencidas, serão pagas nar 
Euroxa ao cambio de 'Zl d. 

sa.a das sessões, 3 de agosto de 1891. -
F. Baãarõ.-L. de BulhfJes.- Santos Pereira. 
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-Casemiro Jienior.- Francisco Argollo.- J. 
J. Seabi·a •. -Cardoso de 1lletlo.- 1'otentino de 
Carvalho.- Henrique de Carvalho. - Garcia 
Pires. -Pacifico i11ascarenhas. -Costa Sem1a. 
-Cai·los Chagas. 

o SR. SERZEDELLO (pela ordem) requer o 
encerramento da discussão. 

Os SRs. OLIVEIRA Prnro E A?iIPBILoPmo 
observam que estavam inscriptos para füllar; 
entretanto desistem da. palavra para. votar-se 
o projecto. 

.. O SR. PRESIDENTE diz que não hn. numero 
para votar e dà :i pahtv1-.i. no Sr. Aristides 
Lobo. 

O SR.. ARISTIDES Lono requer o encez·ra
mento <la discussão. 

O SR. PRESIDF.NTE repet~ que nã.o sub

nem uma cous::t inde:trerente ; o unico syste
ma de governo 1lelo qual devemos trabalhar, 
que 1elizmente foi decretado a 15 de novem
bro, que nós regulamentamos a 24 de feve
reiro e por cuja consolidação, nos esf'orcemos, 
é o governo republicano; não me é dado,digo, 
callar-me doante desfa discussão. E, si assim 
penso, não é porque tenha de me preoccupar 
com a. analyse clet::tlhad<i das qualidades pes· 
soaes daqnelle que durante mais de meio seculo 
concretisou o systema. monarchico nesta terra. 

A rJiscussií.o qne, irregu.l:J.rmente, se estabe
leceu sobre este :lSSumpto VM bem erratla. 
Não co:npt•ehentlo que se venha pretender 
füzer n. aprccínçiio tias excellencias do rog-i
mon republicano o elas pretensas excelleoc1as 
e.lo regimon mouarchico, n.preciando n vesso3. 
domonarclln deposto. 

metteu o requerimento tle encerramento <'t o S1t. I~gTu:1rnA-Por n.hi ainda a discussão 
votação por não li a ver numero e clá a. pab vra vnc errad:i, si se tratn. do quantum <la pensão. 
ao Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. .Barbosa Li.nu-:t.-Compre
hendo qno oradores inscriptos pat«'l. tliscufücm 
o projccto !]_Ut~ marca. uma pensão ao cx
imperador houvessem desistido d:t pttl:wra 
para o fim ele se votar, qu:rnto ê.\.ntes, esse 
projecto. 

O SR. AMPHILOPHio-Só por isso desistiu. 
o SR. BARBOSA LillIA-Comprehenclo isso, 

porque, estou certo, está na consciencia de 
todos quão inconveniente e desviadas do seu 
verdaJeiro alvo teem sido as discussões moti
va.das por este assumpto. (Apoiados.) 

Si não rosse a ma rcl1a. !lesta. discussão, e os 
conceitos que ti're occasifio de ver formulados 
aproposito <leste nrojecto, não me teri::t in
scripto para. adduzir algumas con;;itlerações a 
proposito do assumpto. Si o fiz, fol, principal
mente, porque a proposito da pessoa do ex
imperarlor tive occasião de ouvir conceitos os 
mais irregularmente formulados e opiniõe's as 
mais extravagantes a respeito deste pretenso 
santo, deste pretenso sabio. (illuito bem.) 

Longe de mim :L pretenção de vir preva
lecer-me do ensejo para, faltando aos _mais 
rudimentares priuci pios ela. generosidadea mais 
elementm·, vir discutir a. pessoa do real ba
nido, cobrindo-a tle conceitos injuriosos. Os 
que me conhecem ou que me teem feito a. honra 
de ouvir-me em todos quantos assumptos pCls
sam, por acaso, ter o aspecto de questões pes
soaes, .sabem que seria. incapaz de o fazer. 
Mas não me é dado, como republicano que 
sempre fui, como republicano que fiz a minha 
educação na convicção dia a dia estudada e 
meditada de que o unico systema de governo 
compativel com o grão de civilisação a que 
attingimos, systema de governo que absolu
mente não póde se1• uma. questão· do acaso, 

o S:t. BA1wo.;A. LmA-Mas uma vez que, 
regular ou irregularmente, !louve oradores 
qmJ s0 provt•lecernm dessa occasião para. vir 
ii tribuna sustentar esta tloutrirn1 sem funda
mento, esta ospocie de mystidsmo doentio 
que tem :l pretensão de erigir à altura. de um 
sabia e de um santo o ex-monarcha, não é 
muito que hnju. quem pro~ure pór em2argos 
a tã.n desal'l'azo.tdos conceitos, que nao en
contram o mínimo fundamento na historia. 
deste reinaclo, cujo epilogo todos nós conhe
cemos, levei cincoenta annos a carregar maos 
governos. 

o SR. ANFRISIO FIALHO-Isto está na con
scienchi nacional. 

o SR. BARBOSA LI;o;IA.-Si foi um chefe do 
o·overno de mãos limpas, si foi um principe 
honesto, isso são qualidades que nós temos o 
direito de exigir a todos os cidadãos. 

o SR. ANFRISIO . FIALHO-Apoiado ; não é 
uma virtude. 

o SR. BARBOSA LIMA-E' uma qualidade 
preliminar e iudispensavel ao exercicio das 
funcções as mais elementares e secundarias, 
mas que nbsolutamente não póde constituir 
condição bastan to para quem pretende foros 
de estadista. Os conceitos aqui levantados a 
proposito deste assumpto, não nos esqueça.~os 
disto, teen: repercussáo bem grave no espll'lto 
e no coraçao do povo. 

o SR. ANFR.ISIO FIA.LHO-E' esse o perigo. 
o SR. BARBOSA. LIMA-E é por isso que 

convem reparar a grande repercussão, não 
fazendo .:rnalyse do homem banido, mas . 
sim o exame minucioso, o balanço d::t sua es
terilissima e prejudicialíssima administração; 
exame esse que só póde dar resultados nega .. 
tivo • 
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Elle foi um chefe que fez tudo quanto es
tava ao seu alcance, unicamente para provar 
que jàmais collaborou activamente na reso
lução de qualquer dos magno~ problemas da 
nossa adminMração. Tudo quanto füi possi
'fel procastitnar, tudo qu<mto J'oi possivel re
fard11.r, tudo quanto foi esforçar-se para se 
metter dentro do typo de rei constitucional 
de Condorcet, eis o que fez o e:i::-monarcha. E, 
entretanto, nós sabemos que dentrod essa 
mesma. Coostitoição onde elle procurava ani
nhar-se e procurava elementos para ser um 
typo de iodependenci.'.l. suprema uc meio d.~s 
agitações dos partidos; nós sabemos que e!le 
encontrava, e delles lançou mão, todos os 
meios para exercer o chamndo poder pes
soal. 

Pois que 1 ! Nomenr e demittir livramente 
as seus ministros, dissolver todas as assem
bléas populares quando mnito bem o enten
desse, não seriam nas mãos de nm verdadeiro 
estadista elementos sufficieates para se por á 
testa da evolução de um paiz, e sero prin
cipal elemento para t1, resolução de todns 
quantos pt'otJlem.as interessem ao nosso pro
gresso1 Bntão, por acaso pretende-se abso\
vel-o do crime de lesa-patri:L e de lesa-li
berdade, pelo muito que se esforçou, p~lo 
muito que collaborou, pelo muito que é re
sponsa. vel em ter retardado · tan to quanto 
pôde a solução do magno problema ela abo
lição do elemento servil e de outros proble
mas que, como este, interess~vam a noss1t 
admicistracão; em ter deixado uma popu
lação em que os nove decimos são analphu
betos ; em ter affastado tudo quanto fo;;se 
contribuir para a constituiçao da fümilia,para 
a secularisação dos cemiterios, para o regis
tro civil dos naseimentos o para o casamento 
civil; e em ter,tanto quanto dependia da sua 
insufficiencia mental, conseguido ser o chefe 
reconhecido da mais -vasta pedantocracia de 
que ha memorift ; em ter a v1lidade futil de 
julgar distincção maxim:i. ser doutor da uni
versidade de Souvain e passar como um um 
typo de sabio astrooomo ? 

O SR.. JoXo DE SIQUEIRA-Isso não é muito 
generoso. 

SR.. BA:R.BOSA Lnu - A verdade é que a 
generosidade individual deve ser- esclarecida 
para não confundir-se com a fraqueza que a 
l$.Dor;wcia cimenta de acceital" como typo 
aiguo de -veneração. qualquer creação fün
tastica jla lisonja. e da adulação. 

Por a.êaso estou injuriando o ex-monarcha, 
com despojai-o o desse<> attrib1ltos âaticios da 
legenda corteT.ã e reduzil-o a suns justas 
pro~orÇÕes 1 

Não estarei no direito de füzer a aoalyse 
dos actos de nm ):lomem publico, e de exigir 
que se escripturem nesse balanço, que se pra-

tende ter feito, todas as verbas que devem ser 
levados ao passivo imperial ? 

O SR.. BEYILAQUA. - V . Ex. está proce
dendo com toda a justiça. 

o SR. BARBOSA. LIMA. - Niaguem me ac
cusaria de falta de sentimento patriotico pelo 
que estou dizendo, si em vez de o fazer pela 
tribuna tomasse da peona. e fosse escrever 
em qllalquer dos orgãos de publicidade uma 
apraciação susciata do que era a monarchia. 
eotre nós, i:;ual il dos tempos ua prop;1gauda 
.republicano. Porq~ i1iio estâ. mab no tJm:m.o 
D. Pedro de Alc.lUt:ira ? Ahi está o marechal 
Deodoro e "' seu respeito exprimo-me sempre 
com o de;;..'\5sornbro dd quem cumpre um de
ver. 

Desafio CJUem quer que seja rara que me 
cotl vença, si em tudo quanto foi progredir, 
em t11do qnanto foi constrt!Ír solidamente o 
edificio das nossas conquistas nu ter1·eno dr1. 
liberdade espiritual, P.m tuJ.o qunnt o foi resol
ver graves problemas, quer debaix'! do ponto 
de vista. moral, mental ou matclrlal se fez 
seatir, desde o celebrc-izwroja, ate o epilogo 
a que me referi, a intervenção consciente e 
efficaz do monarcha sabio, do martyr e do 
santo cujo exilo desperta apreciações tão 
erroneas acerca da sua pretensa superioridade 
de estadista consumado. 

Senhores, não consin.tamos que se pretenda 
propositalmente confundir a apreciação de 
persooa lid,1des com a dos r egimecs que a. 
concretísam respectivamente. 

Fosse o ex-imperador um typo de estadista 
excepcional, susceptivel de, apesar d:1 diver
sidade de épo:::as, poder ser, o.o menos longin
quarnente, comparado a um Freder ico II ou_a 
um Lufa XI e o mais qtle terill.mos visto sor1a 
um governo bom, utíl à patria, a pesar dos 
defeitos do systema. 

As deficiencias deste teriam sido suppridas 
pela superioridade do orgão. 

Já vimos que este nã.o é, está muito longe 
de ser o nosso caso. 

Nada autorisa,entrehnto, si t odavia a tanto 
tivessemos attingido,a concluir do machinista 
para o mechanismo. 

Igualmente, notemol-o bem, nada permit;e 
que precipitadamente se conclua da deficienc1a 
organica G radical incapacidade do dtctad~r ~ 
actua.l contra a aptidíi.o do re~imen repu~l~
cano para facilitar e systemutJ.Sar a concill
ação do,s exigencius ela ordem com as ten-
dencias progressistas. . 

Tanto importaria condemuar a locomot1.v~ 
que ao pa.rtir da estação inicial mal fuacc10-
nasse pur ínepc1a de quem a dirigisse. 

Demais, Sr. pres~dente, confesso que sur
prehendem-me sobre maneira. esses pronun
ciamentos de uma sympathia posthuma. e por 
demais tardigrada ! 
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Onde estavam estes dedicados amigos do 
ex-imperador, convictos partidarios da here
ditarieda~e da fuocçã_o r~gia attenu:ida pela 
metaphys1ca do const1tuc10nalismo p·irla.men
tarista, que não se uniram para r,;;;istir ao 
movimento de 15 de novembro ? 

Que pretenção é esta de insinuar que a Re
vubl!c~-se f~z em contrario a_os. sentimentos, 
a op1mao e a vontade da ma10ria dos brazi
leiros, quando é sabido que não podia ser 
mais ~nten:Sa e ma:is. symptomatica. a hyp ~r
troph1a de adhR.s1v1smo a que assistimos 
nnqnelle e nos dias subsequentes~ 

Não, parn. long-c as divagações lamineirosa 
urdid!l-s ~ custa de uma saudade hypocrita, 
mal nngHht. 

Venha a refutação claquillo que està na 
consciencin. de todos os brazileiros. 

Que se provem não terem sido esses 50 
annos do governo de D. Pedro de Alcantara 
outra cousa mais do que a exploração do 
proletariado escravo, o abastv.rdamenlo do 
caracter nacional, o clericali:lmo alimentando 
o fanatismo e o analphabetismo, o abandono e 
o despreso parJ. as nossas riquezas e forças 
nacionaes pela preferencia desordenada. e 
ingrata dada ao immigrantismo. o desdém e 
a mâ. vontade para. com as classes militnres,a 
perversão e o aniquilamento das tendencias 
liberaes ligadas pelos patriotas da regencia, 
e, üna.lmente, como caracteristico maximo 
desses 10 lustros de marasmo para a nossa 
actividade, a exaltação do bacharelismo, do 
pulhismo na arte, da sciencia de segunda 
mão, isto é, a degradação do ensino desde o 
prímario até o superior. 

Em vão S3 procuraria reatar a tradicção 
busc~ndo na política imperial as tendencias 
que lhe legara o legenda rio .José Bonifacio; 
em vão um monarcba dirigido por intrigas 
ele palacio. um principe jngrato e liberticida 
recebe a lição cruel, mas justa, elo 7 de abril. 

O 15 de novembro mostrou que elle pouco 
aproveitou ao seu successor ! 

Em vão a regencia demonstrou a nossa 
aptidiio para o exercício da magistratura re
publicana~ não fructitlcaram os exemplos de 
Feijó, de Vergueiro e de Vasconcellos. 

Ao acto ar!dicional seguiu-se a mystificação 
da lei de interpretação : . era a aurora do rei
nado do 2° Pedro. 

postnfa: apenas a velocidade em que pro
grer:liamos foi diminuida. 

Hoje, abolido o ultimo vestígio de um re
gimen incompativel com o nosso progresso, 
i>.penas necessitamos de reivindicar, como ora 
o faç~, par:.\ a jnstiça e a -,·erdade historica, o 
respeito e o ac:üamento que lbes são devidos. 

Não negarei o meu voto á pensão que ora 
se di~cut~, não só porque sempre esteve ella 
n_os intuitos do fundador da Republica, como 
arnda porque aimpoz o legislador constituinte. 
.. Pareceu-me, entretanto, inacliavel o pro-

testo qne acabo de fundamentar contra a res
surreição da legenda. imperial. 

E' adiada a discussão pela hora. 
o SR. ARISTIDES LOBO (pela ordem) pede 

ao Sr. presidente que seja dado a publicidade 
o parecer dtL commissão sobre o tri1tade das 
Missões. 

O SR. PRESIDENTE informa ao Sr.deputado 
que o tratado será impresso no jornal da casa. 

Vem à mesa a seguinte 

EXPLICAÇÃO E RECTIFICAÇÃO 

Nê). imp0ssibilidade de obter a palavra hon
tem e boje na hora do expediente, conforme 
pedi, para dar ui:na explicação e fazer uma 
rectlficação, dou-a e faço por escripto. 

Na. hora. do expediente do dia 5, conforme 
o Diario do Congresso de hon tem, o homado 
deputado pelo Espírito Santo, o Sr. Moniz 
Freire, reclamou contra a mà collocação dos 
apartes com qne s. Ex. me honrou no dis· 
curso em que combati o 2° parecer da illus
trada commissão de poderes sobre a eleição 
de S. Paulo. 

Da reclamnção do honrado deputa.do, como 
era natural, deprehendi que S. Ex:. levou 
esse facto, tão lamentavel para S. Ex. como 
pam mim, á couta das notas incompletas, 
irnnerfeitas sobre o meu discurso. 

E S. Ei. tem comsigo mesmo a prova da 
imperfeição das notas tachygraphicas no dis
curso que proferiu, como relator, em defesa 
do lº parecer sobre aquella eleição. Nenhum 
aparte meus 1 hiu nesse discurso, nenhum foi 
apanhado, e, no entanto, S. Ex. deve estar 
lembrado que, em diversos apartes, contestei 
diversos augumentos de S. Ex. 

Está abi a explicação. 
No discurso do nobre deputado por S.Paulo, Nad11 abria os olhos ao regi o bibliomano: os 

caracteres mais altivos, os melhores patrio
tas com pouco o abandon:i.vnm dizendo, ora 

' que não se podia ser ministro duas vezes, ora 
que havia la em cima alguma cousa de po
dre ... Tudo se esterilisava, graças ã. inter
venção do alchimista. de Louvain. 

Felizmente. por~m, senhores, na.. vida de 
um povo é insignificante a acção de um ho

. mem, seja elle um Bonaparte ou um Juliano 

o Sr. Costa Junior, proferido a 29 de julho 
ultimo e publicado hoje pela _Gazeta de Noti
cia..~ não foram tomados muitos dos apartes 
que'tive a honra. de dar a S. ~x:. Não lem
brarei muitos porque respondi a S. Ex. uo 
dia immediato e desenvolvi o assumpto de 
taes apartes, · 

Alguns pontos, porem,do discurso de S.Ex., 
foram contestados por mim, em. _a.partes, e 
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como estes não fossem tomados, nem eu me 
occupasse do assumpto dos mesmos, é j llSto 
que os rectifique. 

Contestei o nobre deputado quando afilrmou 
estar o S1•. Americo Braziliense, presidente 
de S. Paulo, em franca opposiçU.o ao go>erno 
central. 

Contestei-<> tambem e dei as razões do con
trario, quando S. Ex. affirmou que aquelle 
cidadão, quando acceitou a pasta de ministro 
da füzenda., estava certo e não queria. vir 
occupal-a. 

Conteatei-o, finalmente, quando affirmou 
que o Dr. Julio de Mesquita. apresentara um 
projecto sobre magistrotur~ â camara. dos 
deputados paulista. no intuito tle contrariar 
o governo central e de accordo com o presi
dente do estado. 

E' esta a rectificaçiio. 
Sala das sessões, i de agosto de 1891.

An.gelo Pinl1~iro. 
Vem à mesa a seguinte 

])eclaração 

13eclaro que votei contra a sessão secreta 
para se discutir o tratado de Montevidéo. 

$a.la das sessões, S de agosto de 1891- ,1. 
A.zeredo. 

Vão imprimir: 

N. 95 -1891 

sou a commissão, para. satisfação plena dos 
espiritos, aiad::i os mais exigentes. 

Entretanto, a. commissão levon os seus es
crupulos no ponto de não cleclarar-se satis
feita com elles . 

Quiz não dispensll.r elemento a.l~um de 
elucidacão da magna questão e solicitou o 
eomp:::.recimento no seu seio d<E Srs. sena
dor Quintino Bocayuva. e Visconde de Cabo 
Frio - o ~rimeiro ne5ociador do trn.tado e o 
segundo d1rector ger-J.l da Se<lretario, do 
Exterio1• e autor de numerosos e import.intes 
documentos diptomaticos sobre o aS5nmpto . .. 

Ouviu tamb<lm a coromissão a.s infor1m1ções 
de dous dos commissarios encarregados do es
tudo do lerritorío liligioso. 

Tendo dest'arte cumprido o seu dever, 
recorrendo a todos o3 meios, que pareceram
lhe necessarios e condncentes ao escl::ireci
mento do assumpto, Inteiramente satiSfQil'l. e 
convenientemente orientada com o grande 
numero de dados que colheu em suas pRcien· 
tes investigações, julga-se a. commis$io 
habilitada a da.r a SUtl. opluiiio sobre O tra!Ado 
de Montevidéo, opinião que tem (\ hODt"J. de 
otrerecer â alta consideração tla Camam dos 
srs. Representantes, nos termos seguintes : 

Considerando que o te1·ritorio situado ao 
orient e dos rios Pepiry- a'uru;su e Santo An
tonio e limitado ao norte pelo rio Igua..<sü 
e a.o sul pelo rio Uruguay, pertence de diroito 
e de facto ao Brazil. 

Pertence de díreito : 
Trata<lo de Montevideo, assi_qnado em 25 de 1.0 Pol'que o tratado de 13 de janeiro de 

janeiro deJ.890 li50, qtu foi a primeira tentativa. séria qoe 
fizernm as cõr~s de Lisboa e Madrid para 

A commissiio especial nomeadt\ pa.ra conhe- fixar os limites <l:is suas possessões, reco
cer do tra.tado de limites eotre o Brazil e a nhece cntegorica.mente a posse por Portugn! 
Republica Argentina, celebrado em Montevi- do territorio situado a têste daquella linha. 
déo, em 25 de janeiro de 1890,e interpor o re- Não obstante ter sido este tratado nnnulln· 
spectivo parecer, vem dar conta da honrosa do pelo <le 1761, subsiste o fücto do reoo
incumbencia que lhe foi confiada.. nhecimento da posse, que é a elle antericr e 

Para com acerto ajui.7.ar de meritis do tra- não teve nelle :1 sua origem. 
tado, a. commissão procurou, antes de tudo,es- 2 • Porque o tratado de 1 de outubro de 
tuda.r desde suas origens a secular e debatida. 1777, no art. ISº, estipula que a.ft'Onteira pas
questã.o de limites, no intuito de couhecer os sará pelos rios Pep1ry-guu.ssli. e ::)anto. ~n
fUndamentos historicos dos nossos direitos ao tonio; conservando assim o nom~ tle P1p1ry
territorio disputado pelos argentinos. guassu. que deram os primeiros demarcadores 

Para consegnir este escopo, teve de remon- ao rio Pequiry tio trata.do de l i50, com o tiro 
tar, por um trabalho assiduo, longo e con- de não confundir-se com o de igual nome, 
sciente, ás fontes historicas dos limites das que affiueno Paraoàjunt:> ao Salto de Gua_y

. possessões portugueza.s e hespa.nholas na Ame- ra.; dando ao rio que elles subiram e cuJO.S 
ri.ca Austral e particularmente na região com- ca.ber.eira.s disseram ser fronteiras das do P!l" 
prehendida. entre os rios Uruguay e 1guassli.. piry.guassú, o mesmo nome deSn.nto Anton10, 

Teve. 8. sua disposição numerosos do-. Si não bastasse este facto, tão concludente, 
cunientos, cada qual da mais alta valia, que, da conservação dos nomes pa.ru. levar aos es· 
em satisfação das requisições que houve de piritos ma.is refractarios a convicção de q: 
fa.zer, mandou entregar-lhe o Ministerio das as córtes tivera.m em m~ra a reD;ovnçã~. 
Relaçl!es Exteriores. art. 50 do tratado de 1750, haveria wnwio 8 

' Basta o estudo methodico de instrumentos appello para as instrucções do governo da . 
tão completos, claros, detalhados e ricos de Hespanha, assignadas pelo ministro D •. Jf ,. 
informa<;ões, como são aquelles que compul- Ga.lves em Aranjuez e d!!itadas de 6 de JUn ª 

. . . . ,' .. 
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.de 1778 e para as do vice-rei de Buenos
Ayres D. Juan José de Vertis, com o respe
ctivo plano de operações, onde veem determi
nados do modo o mais positivo as posições e 
os signaes caracter~sticos das bocas dos rios 
Pepiry-guassll e Santo Antonio. 

:3. 0 Porque estes dous rios, de que fallam 
os tratados, são os mesmos que explorou em 
1887 a primeira partida da commissão mixta 
de limites. 
•Este-> rios figuram na carta geral da com

missão mixt<1, nas plantas partii.:ulares, nas 
cndemetas do se:rviço, nas actas e nos di,1rios 
com os mesmos nomes que deu-lhe o tratado 
de 1777 e lê-seno mnpp<L classico de D. JU<in 
de la Cruz Caiio y Olmerlida, geographo real 
de Hespanlm, e outros. 

Verificou a co:nmissão mixta de limites que 
todos os ac~identes topographicos caracte
risticos da embocadur;i do Pepiry-guassll e 
das suas immediações no Uruguay, tissim como 
aquelles relativos a boca e ao curso do Santo 
Antonio e que veem descriptos e a.ssignalu<los 
nos <liarios dos demarcadores do seculo pas
sado (os primeiros e os segundos) e nas in
strucções ao governo e dos commissarios hes
pauhoes, concordam exactamente com o que 
foi observado no terreno. 

4.0 Porque o rio Chapccó, que os commis
sarios hespanhóes da segunda demarc:ição 
denominaram Peqni.ry-guassú, nome que os 
argentinos conservaram, não era conhecido 
nem jámais figmou em mappa algum ou em 
outro qualquer documento com tnl denomi
nação ou qualquer outra, antes de ser nssi
gnalado pelo geographo hespanhol D. Joa
quim Gimdin. 

Os signaes dados para o reconhecimento do 
Pepiry-guassll aos segundos demarcadores são 
os mesmos que encontram-se na foz deste rio e 
rlifterem consideravelmente daquelles que os 
hespanhóes affirmamm existir na boca. do 
Chapecó. 

Do descobrimen.to do Chapecó resultou o 
Santo Antonio-guassú de Oyarvid.e, que é o 
rio Jangada. dos brazileiros e que hoje os n.r
gentinos pretendem para. fronteira. do bdo 
da vertente do lguassú. 

Nem o nome de Pequiry~gnassll, nem o ele 
Santo Antonío-guassü :figuram no tratado de 
1777. São invençõ2s muito posteriores a este 
e que só serviram para füzer sargir du
vidas, que perturbaram a boa marcha das ex
plorações. sem terem conseguido os commis
sarios hespanbóes o seu desideratum, por
quanto não consta por acto ou documento 
algum publico, que o governo de Madrid 
tenha sanccionado, a.pprovado ou ainda ligado 
importancia ao facto ao descobrimento do rio 
do geographo Gundin e âs duvidas que nas
ceram entre os commissarios. 

Cnmara. V. II 

Accresce que o Santo Antonio-guassú foi 
explorado apenas alguns k.ilometros abaixo 
da sua origem. 

O facto de ser este o río mais vizinho do 
Chapecó, que flue para o Iguassü, nenhum 
valor tem quanto á questão de direito, 
porque não só o Chapecó não é o Pepiry
guassú, como tambem o Santo Antonio-~uas
sú de Oyarvide não é o Santo Antomo do 
art. 8° do tratado de 1777, onde nenhuma 
referencia é feita ao rio mais vizinho. 

5. 0 Porque é o art. 8° do tratado de l de 
outubro de lii7 que regula os limites do 
Bt'Uzil, nesta região, com a Republica Ar
gentina, niio obstante ser um tratado preli
minar, não obstante nli.o haver sido renovado 
pelo tratado de Ba:dajoz de 1801, não ob
sbnte ter o governo brri.zileiro atnrmado a 
smt nullidade, não obstn.nte os trato.dos obri
g:trem sómente as pa.rtes contracta.ntes e elle 
haver sido celebrado entre Portugal e Hes
panha. 

O art. Sº do t!'atado de 1777 está em pleno 
vigor, porque a Republica Argentina acei
tit-o, porque o governo brazileiro, apezai' de 
negar ~t sua validade absoluta, aceita-o neste 
p:trticular, porque finalmente os tratados 
extinctos podem ser renovados ou restabe
lecidos -por consentimento mutuo,expresso ou 
facito d1\S partes contractantes ou aceitan~ 
tes; e o Brazil e a Republica Argentna mais 
de uma vez hão declarado, em documento 
publico e que füz fé :-a segunda., que o tra
tndo de l de outubro de 1777, conhecido por 
tratado de S. Ildefonso, nunca deixou de ser 
valído e nesta conformidade tem-no susten
tado sempre ; o primeiro que, apezar de con
s:dern.1-o nullo, aclmitte para regular a 
questão ele limites o seu art. 8. 0 

Pertence r.le facto : 
1. 0 Porque o Brazil exerce soberania e do

mínio eminente sobre o tl:lrritorio hoje dispu
tii·:lo,. oncle existem autoridades adminis
tr.ttivas, judiciarias e policiaes, onde. lança e 
percebe impostos e onde a posse ~:ffect1va ma
nifesta-se, do modo o mais convmcente, pela 
existencia de povoações, entre as quaes existe 
uma villa (Palmas) cabeça de comarca, de es
tabelecimentos industriaes, de estradas reaes, 
de pontes e outras obras de arte, de linh~s 
telegrapl1icas e,finalmente,de uma popul~çao 
superior a 8.000 almas, composta exclusiva
mente de brazileiros, na qual não se conta 
um só cidadão argentino; 

2. 0 Porque jàmais ?- Hespanh~, nos te~pos 
coloniaes, e a Repubhca Argentma, depois de 
sua separação da metropole, occuparam parte 
alguma do territorio situado ao oriente da 
linna dos rios Pepiry-guassll e Santo Ant,onio, 
revelando animus possidendi. . _- · 

Cumpre ponderar e é de g1".:tnde peso para 
mostrar que, até época muito recente, a .Re .. 

. - 20 
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publica. Argentioa. nunéa. pretendeu penetrar 
no teriitorio, que hoje disputa,- que em lSô!> 
o governo brazileiro, empenhado na grande 
luta com o díctador do Parag11ay, man1Jou 
abrir communicações até o rio Paraná., pelos 
illustres engenheiros militares Jeronymo Jn.r
dim e Alvaro de Oliveira, então 1C11 tenentes. 

Do relatorio assi1tnado pelo general Jardim, 
o explorador de 1866, cousta que não havia 
naquella époc(l., que o.liás é recente, estrada 
ou picada nlguma, que comn111nicasse o tel'
ritorio com a Republica vizinha. Foi S. E:c 
quem desbmvou aquelle in~io seruw e foi 

· daniJo nomes aos lagares e plantimdo pailrões. 

Consider;i,ndo que o trl!.tado de Montevidéo 
admittiu n. divisão do territorio; 

-Considerando, que ex- vi do mesmo tratado, 
fic<i pertencendo á Repul.Jlie<i Argentina umn, 
áre<\ considemvel do t 3rritorio hahitado por 
compntriot.'\s nossos, que teom as suas terras 
regis tradas uos nossos archirns, que sempre 
obedeceram as nossas autoridades e que 
sempre julgaram acender os seus lares na 
terr,\ da patria; 

Consider::u1do fiunlmente que o trafado de 
?lfontavidéo n·io det"e annulhu· o de 5 de no
•embro de 1889, o qual estabelece como ul
timo recurso o arbitramento, con~ign·~-do 
como r egra na Constituição dl\ Republica 
para sol>er as questões internacionaes: 

A commissão é ue p>\recer que a Camara 
tios Srs. Deput.'ldos nã.o dê a sua. sancçiio 
ao tmtado de limites assigmido em Monte
\"irléo em 25 de j:\neiro de 1890. 

Considerando pelos motivos ja exposto~ e 
outros q11e existem em numero consideravel 
e qae corroboram do modo o mais concludente 
a convicção que tem n. commissão da legiti
midade das prateações do Br,l.ídl ao territorio 
que o ex-g-o•·erno imperial , aliás plemmeute 
convenci1to do nosso clireito, permittiu que 
fosse considerado litigioso ; q11e este direito Sal:\. das sessões, 6 de agosto de 1891 .
é íncoocussv e irrefutaxel quer à. hrn •loi! Diony.~io E. de Castro Cerqueira. relator.
documentos historicos. quer comprovado pelo BcrMrdmo tle Ca:m.pos .- Dr . Josà A'U{lustO de 
direito escripto conv~ncional e já tl.nalmeote Frei la.~. - Joaquim Franci.,co de A1'rett.
tomaodo por buse o iiti possidetis e ll'ectivo 

1 

A/,cindo Chwnabara.- _4.rmibttl Falcao .- F, 
e real, justificado por uma. posse long:l, an- A. Rosa e Sil1'a. - D. 1llanltã~s Barreto.-
tiga, e:trectiva e trauquilla. ; Nilo Peçanlla, vencido • 

Tratado que dh-ide o territorio liti~ioso 

Sob os auspicios da unidade iostitucional 
da Ameriea e em nome dos sentimentos de 
fraternidade, que devem subsistir entre todos 
os povos deste Continente, o Chefe do GCl
verno Provisorio do:; Estados Unidos do Brazil 
e o Presidente da Republica. ArgentiM, 
desejapdo pôr termo amigavel e honroso para 
ambas as partes ao litigio sobre limites, que 
tem perdurado entre as suas r espectivas Nn
ções, desde a é~ colonial, re3olveram 
celebrar um Tratado e nomearam seus Ple
nipotenciarios, a saber: 

S. E. o Chefe do Governo Provisorio dos 
Estados Unidos do Brazi1 a S. E. o Sr. Quiu
tioo Bocayuva, ?.linistro e Secretario de Es
t.Mo das Relações Exteriores, e a s. E. 
o Barão de Aleoca.r, Enviado Extraordinario 
e Ministro Plenipotenci.ario n:1. Republica Ar
gentiqa. · 

S. E. o Presidente da Republica ArQ'en
tina a S. E. o Dr. Estanislâ.o s. Zebàllos, 
seu Ministro Secretario de Estado no Depar
tamento das Relneões Exteriores e a S. E. 
Dou Earique B. Moreno, Enviado Extraor
dina.rio e Ministro Plenipotencia.rio no Brazil. 

Ba,io los auspícios de la unidad !ustitucio· 
nal de Amé1·icn, y en nombre de los senti
mientos de fraternidad que deben subsistir 
entre todos lo~ pueblos de este Continente, e! 
GeCe del Gobierno Provisori0 de los E~ta.dos 
Unidos del Brasil y el Presidente de la Re
pública. Argentioà, deseando pouer término 
amigable y honroso para ambas partes ul li
tigio sobre limltes mantenido po:." sus respe
ctivas Nacioues, desde la época colonial, 1·eli1Jl• 
vieron celebrar un Tratado y nombraron 
sus Plenipotenciarios, a saber: 

S. E. el Gefe del Gobierno Provisorio de 
los Estados Uuido::> dei Brasil à S. E. el 
Seiior Quintino Bocayuva, Ministro y Secre
tario de Estado de Relaciones Exteriores Y 
â S. E. el Baron de Alencar, Enviado E:t
traordiourio y Ministro P lenipotenchtrio en 
la· República Argentina. 

S. b;. el Presidente ele la. R.epúhlica Arl!'en~ 
tina à S. E. el Dr. Estanishl.O S. .Zebwlos, 
su Ministro Secretario de E5tado en el Depar
tamento de Relacíoues Exteriores y a S. 
E. Don En1•ique B. Moreno, Enviado Extraor
dinario y Ministro Plenipotenciario en el 
Brasil. 
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os quaes, trocados os seus Plenos Poderes, Los cuales, cangeados sus Plenos Poderes, 
que foram achados em boa e devida fórma, que fueron hallados en buena y de bida forma, 
convieram no seguinte: . convinieron lo siguiente: 

A!rtigo 1° 

A fronteira da . Republica. dos Estados 
Unidos do Brazil e d1t Republica Argentina, 
no territorio litigioso das Missões, começa na 
foz e margem direita do Chapecó ou Pe'luiry
Guassu, sobre o Uruguay, atravessa o divisor 
das aguas do Iguassú e do Uruguay entre o 
Campo Erê e o Campo Sant' Anna, Do ponto 
mé1.lio da distancia entre a casa Coelho no 
primeiro campo e a ponte do Passo do Rio 
Sant' Anna DO caminho para a Serra da Far-

Hura, segundo o mappa da Commissão Mixta 
Exploradora do mesmo territorio, e termina 
na foz e margem esquerda. do Chapim s ibre 
o Iguassú. Entre cada um dos pontos extremos 
e o central será traçaria a linha de fronteira, 
de modo que, aproveitando os melhores limi
tes natura.as, sal vara as povoações de uma e 
outra Nação que encontre em seu trajecto, 
sendo constituida por linhas rectas sómente 
onde seja isso inevitavel, ficando na posse 
exclusiva do Brazil e em todo o seu cnrso 
os mencionados rios Chapecô e Chopim. 

Artigo 2° 

As Altas Partes Contractantes compromet
tem-se a respeitar a posse dos povoadores 
que depois de traçada a linha de fronteira 
1icarem de um ou outro lado e a ontorg.ir
lbes titulos de propriedade. desde que pro
varem que ja eram povoadores um anno antes 
da presente data, com estabelecimentos de 
caracter permanente. 

As duas Altas Partes Contractantes se en
tenderão opportunamente sobre a organização 
•le uma Commissão Mixta, que traçará a linha 

. divisoria e lhe dar-J.o de commum accordo as 
iustrucções necessarias. 

A Commissão Mixta projectarã o traçado 
co:respondente á linha. divisoria, de confor
nu~ade com o Artigo lº d~ste Tratado e com 
as mstruc>.ções a. que se refere o 3°, e, appro
vado o referido projecto por ambos os Go
v:_ernos, se procederá á demarcação no terreno, 
si as Altas Partes Contractantes assim ô jul
garem necessa;rio. 

Articulo 1° 

La frontera de la República de los Estados 
Unidos del Brasil y de la Republica Argentina, 
en el territorio litigioso de las Misiones, 
comienza en la boca y mârgen · derecha del 
Chapecó ó Pequiri-Guazú, sol.Jre el Uruguay, 
a.traviesa el di1'ortia acquarum. del lguazú y 
del Uruguay entre Campo Erê y Campo Santa 
Ana, en el puuto medio de la distancia entre 
el establecimiento de Coalho en el primer 
campo y el puente del P<1so del 1:<.io Santa 
Ana en el camiuo à. la Sierra de la Faltara, 
segua el mapa de la Comision Mixta Explo
radora del mismo territorio, y termina en. la 
boca y màrgen izquierda del Chopim sobre 
el Iguazú_ Entre cada uno de los puntos 
extremos y el central será trazada la linea de 
rrootera, aprovechando los mejores limites 
naturales y sal vará las poblaciones de una 
ú otr.:i. Nacion que encueutre en su tra.yecto, 
siendo constituiua por lineas rectas solamente 
donde fuere inevitable. Quedaràn en la 
posesion exclusiva dei Brasil y en todo sucurso 
los mencionados rios Chapecó y Chopim. 

Articulo 2° 

Las Altas Partes Contratantes se compro
meten à respetar la posesion de los pobla
dores que despues· de tr-azada la. linea de 
frontera queden de uno ü otro lado y à otor
gales títulos de propriedad, siernpre que pro
baren que eran probladores desde un afio antes 
de esta fecha, con establecimientos de caracter 
permanente. 

Articulo 3" 

Las dos Altas Partes Contratantes se enten
<.leran oportunamente sqbre la organizacion 
de una Comision Mix:ta que trazará b linea 
divisoria y le dará.o de comun acuerdo las 
instrucciones necesarias. 

Articulo 4° 

La Com1sion Mi:xta proyectarà el trazado 
que corresponda á la lin0<1. divisoria. de acuer
do con el Articulo 1° de este Tratado y con 
las instrucciones á que se refiere el 3°, y, apro
bado dicho proyecto por los dos Gobiernos, se 
procederá á la demareacion en el terreno, si 
Jas Altas Partes Contratantes .lo jargase 
necesario. 
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Artigo 5° 

Este Tratado serã ratificado e as ratifica
ções serão trocadas na Cidade do Rio de Ja
neiro, logo apósasua approvaçã.o pela Assem
bléa. Constituinte dos E:;tados Unidos do Brazil 
e pelo Congresso Argentino. 

Em -testemunho do que, os mencionados 
Plenipotenciarios firmam e sellam o mesmo 
Tratado na Cidade de Montevidéo, aos vinte 
e cinco de janeiro de mil oitocentos e noventa. 

(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 

Q. Bocayuva_ 
Barüo de Alencar. 
Estrmisldo S. Zeba.llos. 
Enrique B. 11ioretio. 

Articulo 5° 

Este Trata.do será ratificado y las ratifica. 
ciones cangeadas en Ia Ciudaú de Rio de 
Ja,neiro, immediata.mente despues de suapro
tacion por l<i Asemblen, Constituyente de los 
Estados Unidos del Brasil y por el Congreso 
Argentino. 

En testimooio de lo cual, los menciona.dos 
Plenipoteociarios firman y selln.n el mismo 
Tratado en la Ciu<lad de Montevideo ã. veinte 
cinco de euero de mil ochocientos novenb. 

(L. S.) Q. Bocayu-va. 
(L. S-) Barao de Alencar. 
(L. S.) Estanisláo S. Zeballos. 
(L. S.) Enriq_ice B. Mo1·eno. 

TERMO DE AUTHENTICIDA.DE E CONFORMIDADE DAS I'L,\NTA.$ QUE SEn:v1n,A'l11 À. 
DETERMINAÇÃO DA FIWNTElRA 

Aos 25 dias do mez de janeiro do anno de 
1890, no pala.cio do Governo da. Rapublica. 
Oriental do Uruguay, em Montevidé:.i, sendo 
Chefe do Governo Provisorio da. Republica 
dos Estados Unidos uo Brazil o Ex:rn. Sr. Ge
nera,J Manoel Deodoro da Foosecn. e Presi
dente da Republica Argentina o Exm_ Sr. 
Dr. D. Miguel Juarez Celman; reunido::; os 
Coroneis Dionisio Evangelista de Castro Cer
queira, 3<> Commissarío da Commissão Brasi
leir-.1 de Limites e Chefe interino da mesma, 
e O. José Ignacio Ga,rmendia, 1° Commissario 
e Chefe da Argentina. declararam authen
ticas as plantas do territorio em litigio entre 
os dous paizes, levantadii.s peln. Commissão 
Mixta, assignadas por elies e apresentadas 
aos Srs. Ministros das Relações Exteriores 
das duas Republicas os Exms. Srs. Quin
tino Bocayuva e Dr. D. Estanislâo S. Ze
ballos. 

Por estas plantas verificou-se a. concor
dancia das embocaduras dos río.s Chapecô ou 
Piquiry-GutlSsú e Chopim e do ponto inter
medio situado á meia. distancia entre a ponte 
do rio Sant'Anna e a fazenda de Coelho~ 
no caminho que vae da serra da. Fartura ao 
Campo Erê. 

Dionisio E. de Ca,stro Cerqueira. 
José Igrw.çio Garmendia, 

A los 25 <lias del mez de enero del aiío 
1890, en el pn.lacio do . Gohierno de la Repú
blica Oriental del Ur11guay, en Montevideo, 
siendo Presidente de la Repúblíca Argentina 
el E:1:m. Seiior Dr_ Don Miguel Jt1arez Celman 
y Gefe tlel Gobierno Provisor10 de la Repd 
blic::i. de los Estados Unidos del Brasil el Exrn. 
Seiior. Genefül l\fariscal Don Deodoro da·~ 
Fonseca; reunidos los Corooeles Don José Jgoa- 1 
cio Garmendb, 1 o Comis:u-io y Gefe 1le la' 
Cotnision Argentina <l.e Limites, y Doa E- de 
Castro Cerqueira, 3° Comisario de la Comision 
Br-J.silei·a, d:~ Limites y Gl~r~ Interino,declaran 
auténticos los planos dei territorio en litig-!o 
entre los dos p;\ises, lev.1ntados pr.>r la Corm
sion Mixta, firmado:> ello:> y presentados a. 
los Seiiores Ministros de ltelacioues Exterio
res de las dos l~epúblic'.l:;, a.l Exm. Seiior nr_ 
Don Estanislao ::l. Zeballos y el Dr. Don Quin
tino Bocayu va. 

Por estes pia.nos se verifica. la concordancia . 
de la.s embocaduras de los rios Piquiry-Guazu ~ 
ó Chapecó y el Chopim y del punto inter
medie, situad.o á 1a mi.tad de Ia. distancia 
entre el puente del rio Santa. Ana y la haci
enda. de Coelho, en el camino. que va de h1 
sierra de Faltura. à Campo Eré. 

José Igrw.cio Garrnendi.a. 

Dionísio E. de Castro Cer2UBira. '.:~ 
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Considerando que não se oppõe ao pensa
mento que presidiu o art. 46 da Constituição 

Coiicede ap"ose~itadoria com vencimentos ao _2º ' prover sobre o subsidio do vice-presidente da 
official da Secretaria de Estado dosNcyocws Repulilicn. no perio1lo presidencial vigente, 
da Gicerra, Julio de Lima Franco. desde que não ha lei que o tenha fixado, é de 

parecer que esse projecto seja substituido pelo 
A' commissão de Fazenda. e Industrfas seguinte : 

N. 94-1891 

foram presentes os papeis, em que o 2°offi- O Congresso Nacional decreta: 
cial da Secretaria de Estado dos Negocios da Art. l." Ficam fixados, para o periodo pre-
Guerra Jll:lie 61.e Lima Franco pede aposen- sidencial 1le 15 ele novembro de 1894 a 15 de 
tadoria com todo o ordenauo. nov"rnbro de 1898, em 120:000$ annuaes, o 

Pelos documentos apresentados se ve:·itica subsidio do preádente da Republica e em 
que o supplicnnte não tem ainda. o numero 36:000$ l) do vice-presidente, pagos mensal
de aunos de serviço precisos pai-;L. que, som mente, desde a Jati~ da po:;se do respectivo 
favor pudci;;se set• apoJsenlado com o orde- caro-o. 
nado integ-ra.l, como pede ; l?or·ém os \Jons Jrrt. 2.0 Vencerá. o subsidio do presidente 
serviços já. prestados pelo suppl1cante, e o seu o vice-presi~eate, quando, em virtude do 
estado úe invalidez, comprovados por at- art. 41 ela Constituição, exercer etrectiva
'testados do director dt1. sup~acitad;i. Repa~- mente a presidencia da Republica. 
tição e de distinctos faculta.tivos desta. capi:- Art. 3.0 No periollo presidencial vigente, 
tal, justificam bem que o peticio_n'.'l'ío esta continúa em vigor o decreto n. 27 G de 1 de 
nos casos de merecer o favor sohcitaclo · dezembro de 1889, quanto <10 subsidio do pre-

Nesse sentido apresenta. a commissão á sidcnte, percebendo o vice-presidente ·o de 
Camara, part\ ser tomado em consideração, 36:000$ annu;ws, pagos mensalmente, desde 
o seguinte Projecto de Lei : a. posse do respectivo cargo. 

O Congresso Nacional re;olve: Art. 4.º Revogam-se as disposições em 
Art. 1.° Fica concedida. a Julio de Lima contrario. 

Franco aposentadoria, com o ordenado por Sa.ht das commissões, 8 de a.gosto de 1891. 
inteiro n6 loirar de 2° o!'Iicial da Secret:iria - .4.mphilophio, presidente.- Leovigildo Fil
de Est~do dos Negocios d1t Guerra. gueiras.-.cingelo Pinheiro.-A. Loõo.-Leo-

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em polclo de Bulhões. 
contral'io . 

Sala das commissões, 8 de agosto de 1891. 
-Astolpho Pio.-Bezerril.-Mttrsa.-.Bueno 
d,e Pai-oa.- Leite Oiticica.- A. Moreira da 
Silva. 

N. 42 A -1891 

N. 42 -1891 

(DO SENADO) 

Art. l. 0 E' estipulado em 30:000$ annuaes, 
Fixa 0 sitbsid~o do presidente e vice-presidenle pagos mensalmente, o subsidio, que a Consti-

da Republica tniçiio, art. 46, manda pagar ao vice-presi
dente d<t 1-:.epublica. 

A Commissão de Constituição, Legislacão e Esse subsidio começa a perceber-se desde a 
Justiça, tendo examinado o projecto remettido data da posse. 
á Camara pelo Senado, que P.l'ovê s~bre o Art. 2. 0 O vice-presidente da Republica. 
subsidio e ajuda de custa do v1ce-pres1dente perceberà, outrosim, para as despezas do 
da Republica, e . . _ seu estabelecimento, a ajuda de custo de 

Considerando que o art. 46 da Constltmçao 5:000$000. 
dispõe: « O·presidente e o vice-presidente da Art. 3.0 Vencerá subsidio igual ao do pre
Republica. perceberão subsidios lixados pelo sidente o vice-presidente da Republica quando, 
Congresso no periodo presidencial antece- em virtude do art. 41 da Constituição, estiver 
dente.» ; no exercício do cargo. 

t • Art. 4.0 Quando o Congresso não fixar o 
Considerando que,si a Constituição au or1za, subsidio do presidente e do vice-presidente 

DO art. 22, ao Congresso tambem lixar para · "d · 1 f t t" • 
os deputados e senadores uma ajuda de custo, pa~ o periodo presi encia . ~ uro, co~ muara 

- t · art 46 a fixar ajuda de a v1g?rar par~ est~ o subs1~10 estatmdo para 
nao o au oriza, no. • ' . . · d 0 per1odo pres1denc1al an ter1or. 
custo ~a o presidente e v1ce·pres1dente a Art 5 º Revoi?am-se as disposições em 
Repubhca: ·. • 0 

Conside~ando mais que o projecto exami-1 contrario. 
·nado ap~nas prove sobre o su~sidio ~o vice- Senado Federal, 16 de julho d~ 1891.-:
. presidente e não provê sobre o do pres1qente,e Prudente J. de Moraes Barros, V1ce-Pres1-
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dente_- João Pedro Belfort Vieira, 1° Secre
tario.- Gil .l>iniz Goula:rt, 20 Secretario-
Manoel Bezerra de Albuquerque Junior.-An
tonio Nicolá.:> Monteiro Baena, servindo de 4° 
Secretario. 

N. 67-1891 

PARECER. 

Contracto de saneamento da Capital Federal 

A commissã.o de sande e instrucção publica, 
sendo-lhe presente a seguinte indí?ação : 

«Indicamos que a commissã.o de sande pu
blica, esturlando o contracto de saneamento 
da Capital Federal, celebrado pela latendencia 
da mesma ca.pital, com os Drs. Hilario de Gou
vêa e João da Costa Lima e Castro, interponha 
com a maior brevidade parecar u. respeito do 
mesmo contracto. Sa!tL das sessõe:>, 8 de 
julho de 1891.- Antão de Faria.- Glycerio. 
-Custodio de Mello.-José Augusto Vin
haes :->, 

vem desobrigar-se do encargo que lhe com
·mettestes. 

A' commissão parece que o assumpto deve 
ser encarado pelo Congresso Nacional sob o 
triplice ponto do vista constitucional, eco
nomico e sanitario ; ccmprindo-lhe, porém, 
limitar-se ao ultimo objectivo, deixa.rã. ás 
doutas commissões de constituição e de obras 
o que mais sabiamente entenderem dizer á 
respeito daquelles pontos especiaes. 

A commissã.o, a.na.lysando e estudando o 
contracto, assim como criticando os documen
tos que correm impressos sobre a questão, em 
falta de outras informações que, pedidas, uão 
lhe foram ministradas, julga que: 

Considerando que o projecto Hilario de 
Gouvê!I e Lima. castro não tem base scienti
:fica, nem sob o ponto de vista medico, nem 
sob o ponto de vista technico, no qual fa!le
cem-lhe de todo estudos regulares e indis
pensaveis; 

Considerando que os estudos preexisten
tes, e aliás pertenc3ntes ao Estado, foram 
feitos pelo Sr. Revy, para resolução do pro
blema do enxugo tellurico por systema intei
ramente diverso do que propoero os conces
sionarias; 

Considerando que o proprio Sr. R.evy, cujos 
trabalhos e autoridade invocam os empreza
rios e.n seu fa.vor, julga a drenagem tubular 
desnecessaria no Rio de Janeiro ; 

Considerando que todos os competentes 
a.tilrmam que o enxugo systematico do solo 
do Rio de Janeiro deve estender-se â. toda 
à.rea povoada. para :ser proficuo, e que. nú 
emtanto, os concessionarios, allregoa.ndo fazer 
a. drenagem· completa e railica.! pelo con-

tracto, sô fazem a drenagem de uma àrea 
de um milhão e duzentos mil metros qua
drados. o que é a vigesima parte da. superlicie 
total; 

Considem.ndo que essa drenagem imper
feita e parcial estende-se sô por praças e 
ruas, que precisamente são os locaes jà em 
grande parte drenados directa ou indirecta
mente por outras canalisações ; 

Considerando que no projecto não se cogi
tou absolutamente, o que é iodispen:>avel, de 
enxugai· de preferencia o sólo das zonas 
mais humidas e mephiticas, dos antigos 
pantanos, e só se procurou subordinar a 
installação dos cana.es de enxugo à. direcção 
das ruas existentes; que, segundo o Sr. Revy, 
nada tem com a direcção das correntes 
aguosas subterraneas ; 

Considerando que, mesmo admittida exce
pcionalmente a vantagem sanitaria. relativa 
ao contracto, não està provado, nem se 
procurou demnnstrar, que elle era a melhor 
fôrma de re:>olver o problema do ·enxugodo 
solo do Rio de Janeiro; 

Considerando que o projecto Revy, pre
tensa base em que se fundam os conce:>siona
rios, é muito superio1• ao projecto approvado, 
porque é apoiado em estudos sérios, abaixa 
muito mais o lençol de agua subterraneo 
cinco metros e meio em muito menos tempo, 
mais rapidamente e mais economicamente 
produz o resultado desejado e sem expor 
durante muito tempo -a população aos peri
gos ioherentes aos grandes revolvimentos do 
solo; 

Considerando que, como confessam os pro
prios emprezarios e é incontestavel, o pro
jecto não extingue nem a febre amarella e 
nem a inalaria, sendo portanto nul\o quanto 
ao nosso principa.l .desideratum sanitario; 

Considerando que, no entretanto, acarreta 
colossaes e estupendas despeza.s á. rouniciµnli
dade, que não terá recursos para attender a 
outras e mais urgentes medilas sanita.rias, e 
isso durante o longo periodo de .meio seculo, 
pois tanto durar-à o odiosissimo monopolio; 

Considerando que o calçamento estanque, a 
que se refere o contracto, sem drenagem 
e isolamento do sub-sõlo das habitações, e 
susce1,tivel de ag-gravar os perigos das ema
nações intra-domiciliarias; 

Considerando que esse calçamento não deve 
ser systematicamente applicado à superticie 
das ruas, sem precedencia da mais rigorosa 
installação das canalisações subterraneas, e, 
no Rio de Janei!'o, sem a mais cuidadosa re
visão dos esgotos, cujas imperfeições são a 
causa mais effica.z e perigosa de infecção 
do sôlo; 

Considerando que, mesmo aceita a "Vanta
gem abstracta. desse calçamento, cujo preço 
representa a. maior somma. do onerosíssimo 
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contracto, que vae arruinar por muitos annos 
a municipalidade, elle t~ão deve jamais ser 
preferido, sob o ponto tle vista sanita.rio, a 
outras me•lidas de maior valor, muito mais 
importantes e urgentes, como o prochtmara.m 
o segundo Con~resso Med.ico e, ainda ha pouco, 
a Academia Nacional de Medicina; 

Considerando, finalmente, que o contracto 
que discutimos não se t>aseou em estudos sé
rios e reaes dos ('Oncessionarios sobre o as
sumpto, não recebeu informação alguma fa
vora vel dos competentes, não foi conhecido 
nem discutido antes de adoptado, que tem 
sido combatido por gr~J.nde numero de 1wofissi
onaes cenhecido;;, que não foi aceito conforme 
as boas praxes administratiVàS adaptadas 
pelo proprio governo em condições identicas, 
e que é crença geral que a execução da pro
posta trazendo pesadis;imos e positivo.s com
promissos, só trará vantagens problcmatica.s 
e duvidosas; . 

A commissão, em nome dos altos interesses 
da salubridade publica,e da prosperifade desta 
cidade e municipio, indica que a approvação 
deste contracto seja reconsiderada e que, n:t 
peior hypothese, não se dê por approv<idus 
os estudos definitivos sem que a questão, que 
é da mais alta. transcendeucia e importancia, 
seja estudada com toda. n. seriedade pelas diffe
rentes corporações scientiticas, medicas e de 
engenheiros, como é justo e razoavel e <le 
praxe em casos identicos.- Fv.rquim Wer
neck, relator.- A .• Azeredo.- Oliveira Pinto. 
- Santos Pereira. - Alexandre Stochler. -
Cantão.- Gonçalves Ramos. 

VOTO EM SEPARADO 

Sem apreciar o merito da questão do con
tracto de saneamento desta capital, para o 
que aliás me faltaria toda a competencia, op
ponho-me entretanto ao parecer elabora.do 
pelo digno presidente e relator da com
missão. 

O parecer contém ·um voto simplesmente 
consultivo, embora termine para que se peça 
ou represente ao Poder Executivo sobre o 
assumpto de que se occupa. 

Não me parece estar nas attribuições da 
Camara dirigir pedidos ou representações ao 
Poder Executivo. 

Tambem as funcções d:1s commissões são de 
natureza delibemtiva, de modo positivo ou 
negativo, propondo providencia legislativa, 
ou recusando-se a fazel-o. 

Mesmo quando consultam sobre projectos 
que aceitam. a deliberação é implicita. 

.A,' commissão, poi.s, por si ou reunida à 
oJ.tra, ru.bia re::iol ver a ma teria. que lhe foi 
affecta, .encarando-a pelas faces que ella 
o1Ierecesse. 

Dessas faces releva destacar a da consti
tucionalidade em geral e da legalidade em 
particnlu.r que, como questões preliminares, 
podiam prejudicar o conhecimento ou merito 
tia questão principal,primeiro pela commissão 
e depois peh Camam. 

EITectivamente, cogitando-se em terreno 
pratico de uma solução positiva e efficaz do 
Poder Legislativo sobre o assumpto, vê-se 
que em geml e de modo absoluto falta. ao 
Congresso competencia par.to annullar contra
ctos celebrados ou autorizados pelo Poder 
Executivo. 

São actos praticados em virtude de lei ou 
contidos na competenciu. geral da adminis
tração. 

Ao poder que os pratica é que compete 
retracta 1-os, t~ l tando ou não as condições 
ajustadas e sujeitando-se por i;;so às relativas 
cunsequencias jurídicas. 

A competencia no caso de contestação entre 
as p:trtes, ou provocação dos agentes do 
ministerio publico, é do Poder Judiciaria, 
mas nunca ao Legislativo. 

O contr-c:trio exprimiria absorpção de func
ções proprias de outros poderes com mani
festa. violação do art. 15 da Constituição que 
aliás não enumera uma attribuição do Con
gresso que comprehenda a de que se trata. 

No caso em questão trata-se de um con
tracto com a Intendencia Municipal autori
zadi~ pelo ministro do interior, na conformi
dade do decreto n. 218 Je 25 de fevereiro 
de 1890, expedido pelo governo provisorio 
que, como uma de suas funcções, tinha a de 
legislar. 

E, ou se trate do regimen municipal actuaI 
ou da organização prevista no art. 34: n. 30 
da Constituição, nenhuma competencia cumu
lativa ou parallela póde ter o Congresso para 
providenciar sobre a especie, sendo o meu 
obscuro e desautorizado voto para que a con
clusão do parecer seja substttuirl.a pela se
guinte: o Congresso não tem competencia 
para intervir no contracto do saneamento 
do Rio de Janeiro. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 1891.
João Vieira. 

Parecer em separado a respeito do contracto 
- ce/,ebra.do entre a Intew.lencia Municipal 

sob autori::ação o Gooerno Federal e os 
cidadãos Hilario de Gou:,,êa e Lima Castro. 

Entendo que, antes de vir á commissão de 
saude publica, a ma.teria devia ser sujeita á. 
commissão de constituição, afim de dizer ~i o 
Congresso Nacional tem ou não tem compe
tencia para se oppor ao acto ôa. iotendencia., 
autorizada pelo Governo Federal. 

Na minha humilde opinião, o Congresso 
Nacional carece desse direito, con!orme o 
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disposto na Constituiçlí.o d<t Republica, por 
ma.is graves que se.iam os compNmissos 
tomados pela Intemleucfa, com a approvação 
do Go>erno Federal, no caso v0rtcule. 

A todo tempo a. responsabilid:tde da Inten
dencia. e do Governo Federal, neste parti
cular, será. ajuizada perante a autori<lade 
municipal, mas só depois que o Congresso 
Nacional org:mi:w.r o Districto Federal e os 
10>leitos do povo assumirem a admiuistração 
local. 

Na qualidade de membro desta commissão, 
niI.o me cumpre criticar o acto d:J. lutenclencia, 
a saber, si precederam ao contracto as for
malidades legues, si as unidades de preços 
são plausiveis, e assim por diant~; porém 
dizer sobre as medidas hygieuicas constantes 
do contracto oom relação ao saneamento da 
cidade. 

Assim limitaua a miuba. esphera de acção, 
segundo a natureza desta commissii.o, meu 
parecer ê o seguinte: . 

A drenagem do solo e o calçamento estan
que são de facto medidas de hygiene que 
aproveitarão ú cidade do R.io de Janeiro, com
tanto que se adoptem muítos outros comple
mentares. Como plano de saneamento, essas 
medidas, sem o concurso de outras, de muitas 
outras, seruo inteiramente f!'ustraneas. 

Emquanto foi tempo, combati perante asso
ciações medicas e na itnprens;t a pr!masia 
que se :pretendia dar, como de facto se rea
lizou, ao enxugo do sõlo, no programma. de 
saneamento desta capital, preteria.do outras 
obras mais urgeutes, verbi gratia, a respeito 
dos esgotos de matel'ias fecaes, etc- Agora. 
-porêm, que é caso decidido pela Iotendencia a. 
orenagero e calçamento estanque, eu opino, 
afim de que a Camara pondere no Governo 
Federal, a nece5sidade de completar- o plano 
de saneamento da cidade, seja. tomando as 
providencias administrativas que julgn.r ade
quadas) seja autorizando a Intendencfa a 
J?romover simultanea ou successivamente, 
além das medidas resolvidas, outras de maior 
alcance, tudo de conformidade com o· que 
aconselhn. a sch:ocifl. medica, como se segue: 

Sustar o desembarque de imntigrantes 
neste porto, até que as condições 1:mnitarias cfa. 

• · cidade melhorem sensivelmente; 
Revisão da reconstrucção do5 esgotos- da 

City lmpror:ements Oomp~iy ; lav~ens regu
lares dos collectores ; isolamento rigoroso dos 
domiciJ.ios ; 

Abastecimento de agua para todos os mis
teres, na proporção de 400 . litros 'J)Or habi
tante; 
·.Enxugo do solo e calç.amento estanque das 

ruas e praças ; 

Animn.r largamente as emprezas que se 
propruzerem n construir arrabaldes fabris 
assim chumados, em summa, lrn.bitações e~ 
condições hygien!cas para us cl::i.sses pobres, 
afüsta1.h\s do centl'o da cidade. 

Este é o meu modo de encl\rar a questão 
que me foi mTecta_ 

Sala das commissões, 4 de agosto de 1891. 
-E1·ico Coelho, deputado flnmioense. 

Levn.ilfa-se <t se3sã6 ás 4 horas. 

Pttrt~ rh .~cta dttse.'1Sifos~""eo., re.tlisad:t no Jia JO. por.1 
discutir o voL:i.r ô p~r.ecet· tl:\ C<'ltrHXHSSâo ospecl:il 
~obrfJ o tr!l.tâdo d as .U1.ssne~ 1 celebrado em )lont.e
vidij(l pelo ~IitlistrQ das Relnr;.5e$ Exteriores do Gt1 .. 
\·crno Pro\•is1wio, o Sr. Quintino Bocn.yu~~ -lDiln
d:i.t!o pub!ic:i.r eo1 virtl1de· de dclibor:i.çiio ua Co.nm• 

o SR. JUSTINIANO DE SERPA (pela oi-dcm) 
justilica e manda a mesn. o seguinte 

.Requerimenta 

< Requeiro quo, :finda ri. votação do tratado 
de Montevidéo, sobr-e o territorio das Missões, 
se.ia. putilica.dll o resultado das deliberações 
da Camara, comprehendendo os nomes dos 
deputados que votaram contra e a favor.> 

Lido e~te requerimento é, depois d.e ligeiro 
discussão, posto a votos e approvaclo. 

Em seguida., procede- se a votação nominal 
do parecer da commi:;são especial e respondem 
sim, isto é, approvam o parecer, os srs. : 

Uchóa Rodrigues, Innocencio Serzgdello, 
Nina Ribeiro, Pedro Chermont, Matta Bacel· 
lar, Costa Rourigu8s, Casimiro Junior,Rodri· 
gues Fernandes, Henrique de Carvalho, 
Anrrisio Fia.lho,.Nog·ueira P~tranaguã., Nelson, 
Pires Ferreir<t, Martinho Rodrigues, Barbos;i 
Lima, Bezerril, João Lopes, Justiuiano d~ 
Serpa, Frederico Rorges, José A velíno, Jose 
Bevilnqua, Gonçalo da Lagos, Nascimen~o, 
Pedro Velho, Miguel Castro, Amor1~ 
Carcia, Epitacio Pe55oa, Couto Cartaxo, Sã 
Andrade, Retumba, Tolentiuo de carva• 
lho, Gonç:\lves Ferreira, José Marian_oo, 
Jo;1quim Pel'llambuco, J aveocio de .Agum~, 
André Cava1canti, Raymundo Bandeira, ~nm· 
bal Falcão, Meira de Vasconcello:>, .roao de 
Siqueira, Lniz de Andrade, Espirita Santo, 
Belarmino Carneiro, Oiticica., Gabino Besouro, 
lvo do Prado, Oliveira Valladão, Lea~dl'o 
Maciel, Felisbello Freire, Augusto de Fre1ta.'l, 
Paula Argollo, Tosta, Seabra, zama, Art~ar 
Rios, Garcia Pires, MarcolinoMoura, Severfº 
Vieira, Santos Pereira, Custodio de Mel.º' 
Milton, Amphilophio, Francisco Sodre, D1_?-
11ysio Cerqueira., Leovigildo Filgueiras, Barao 
de S. Ma.roos, Medrado, Pires e .Albuquerque, 
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Prisco Paraiso, Muniz Freire, Athayde Junior, 
Fonseca e Silva, Ma,nhães Barreto, Alberto 
Brandão, Oliveira Pinto, Virgilir1 Pessoa, 
França carvalho, Bapfüita da ,\Iotta, Fróes 
da Cruz, Alcindo Guanabara, Sampaio Ferraz, 
Jacques Ourique, Aristides Lobo, Furquim 
Werneck, Vinhaes, Thomaz Delfiuo, Antonio 
Olyntho, füularó, Pacifico Mas'lamnhas, Leo
nel Filho, Chagas Louato, Alexandre Stock.ler, 
Costa Senna, Al V<•l'O Botelho, Gonçalves 
Chaves, Americo Luz, Felicitltlo Penna, Dutm 
Nicacio, :'lfanoel Fulgencio, ,\stolpho Pio, 
Aristides l\1aü1, GonÇtüves Ramos, Carlos das 
Chagas, Fl'a.ncisco Amnml, Domingos Rocha,, 
Cosb Machnclo, Domingos Purto, Bueno de 
Paiva, .João Luiz, Martinho Pmdo Junior, 
Bernardino de Campos, Frimcisco G licerio, 
Cesario Motta, Moracs Barros, Domingos de 
Moraes, Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo 
Pinheiro, Paulino Carlos, Costt1 Junior, Ro
drigues Alves, Alfredo Ellis, Almeida No
gueira, Leopoldo de Bulhões,Guima.rães Natal, 
Antonio Azereuo, Caefano cle Albuquerque, 
Mareia.no ele Magalhães, Eduardo Gonçalves, 
Fernando Simas, Lauro MG!ler, Carlos Cum
pos, Schmidt, Lacerda Coutinho, Victorino 
.Monteiro, Pereira da Costa, Antão de Faria, 
I3orges de .Medeiros, Alcides Lima, Abreu, 
Cassiano do Nascimento e Demetrio Ribeiro. 
(Ao todo, 142.) 

Respondem niio, os Srs. Nilo Peçanha, Ja
cob da Paixão, Corrêa Rabello, .Moreira da 
Silva e Bellarmino de Mendonça (ao todo 5). 

O SR. PRESIDENTE declara approvado o 
parecer da commissão especial e portanto re
jeitado o tratado celebrado pelo Sr. Quintino 
Bocayuva com o governo arzentino, em Mon
tevidéo, sobre o territorio llas Missões. 

o SR. SERZEDELLO (pela ordem) envia á 
mesa a seguinte proposta : 

«Dê-se ao ultimo considemnrlo do parecer 
da commissão sobre o tratado de Montevidéo 
a seguinte redacção : -«Considerando final
mente que ambas as ~açõ~s teem o l'P-curso 
do arbitramento, consignado mesmo como 
regra na Constituição da Republic<t Brazi
leira, para resolver as CJ,Uestões internacio
naes: » 

Lida e posta em discussão esta emenda, 
oram alguns Srs. deputados, sendo depois 
appt'ovad<"t. 

São recebidas pela mesa as seguintes 

Declarações de voto 

(!Declaramos que votamos contra a emenda 
do Sr. deputado Serzedello, alterando o 
ultimo considerando do parecer da commissão. 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1891.
Tolentino de Carvalho.-Americo L~.-Gon-
çal,,,es Ferreira.» - -

C:lmarn. Y. Il 

«Declaro que votei pela proposta do Sr. 
Serzedello.-França Carvalho. '' 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. presi
dente dá para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DlA 

Continuação da discm:são unica do pl'ojecto 
n, 12 A, fixando a pensão a que tem direito 
D. Pedro de Alcantara ; 

lª discu:;siio do J)ro.iecto n. 42 A, fixando o 
subsidio do presi ente e vice-presidente da 
Republica; 

Discussão unica do projecto n. 24, que con
caue aposentadoria uo 2° offfoial da Secretaria 
Lla Guerra, Julio de Lima Franco; 

2ª discussão do projecto n. 13, concedendo 
amnistia aos revoltosos do estado do Pará ; 

3ª Discus~ão do projecto n. 6 B, mandan.Io 
adquirir a cusa em que fülleceu o Dr. Ben
jamin Constant; 

lª Discussão do projecto n. 90, isentando 
de impostos cs legados e doações feitas a 
Sociedade Amante da Instrucção ; 

fa Discu~são do projecto n. 10 A, extin
guindo as secretarias da Justiça edn Instrucção 
Publica. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas 30 minutos 
da tarde. 

38ª SESSÃO EM 11 DE AGOSTO DE 1891 

Presidencia do Sr. lo1atta Machado 

Ao meio-dia, o Sr. presidente declara não 
haver expediente a dar couta antes da acta. 

OSr. Costa Machado diz que 
ha muitos dias apreseutou a consideração da 
camara um projecto de lei relativamente ás 
sociedades anonymas. 

Pede ao Sr. presidente que lhe diga si, 
porventura,a illustre commissão de legislação 
jà apresentou seu parecer <t respeito. 

o SR. PRESIDENTE.:_Ainda não foi apresen
tado o parecer. 

0 SR. COSTA MACHADO pede, portanto, ao 
Sr. presidente, se digne intervir a re
speito, afim de que o parecer seja quanto an
tes apresentado, visto que se trata de as
sumpto de grande importancia. 

De dia· em dia vae-se tornando poior o es
tado das companhias, que foram m:ganis~das 
com o fim de especular a füvor· 'de 5eus 
incorporadores ou dírectores. 

o orador sabe que os membros da illustre 
commissão acham-::;e assoberbados de muito 
trabalho ;: entretanto, como o assumpto é im-

21 



Cânara dos Depli:ados +Impresso em 04/02/2015 16:40 + Página 2 de 17 

i62 Sessão em i1 de Agosto de 1891 

porfantissimo, ousa pedir aos illustres mem
bros da commissão que prestem toda. a atten
ção para este assumpto. 

o SR. PRESIDENTE-A reclamação do Sr. 
deputado será tomada na devida considera
ç~o. 

O Sr. Miguel Castro-Sr. presi
dente, não -venho fazer um discnrso, venho 
<tponas occup::ir por itlguns momentos a 
attençüo tlestu. illustra Gamara, desejando que 
estes momentos sejam os mais curtos, porque 
o meu fim é simplesmente contestar algumas 
accusaçOes, a ppa.ren temen ta graves, que foram 
feitas com relação não só à tiolitica do estado 
que tenho a honra de representar, como tam
bem a um cidadão distincto que tem prestodo 
os mais relevantes serviços ao Estado. Reflro
me ao Dr. Francisco Amyutas da Costa 
Barros. 

Sr, presidente, sempre pensei que as ques
tões politicas dos estados não deviam ser 
trazidas ao tapete da. discussão desta Camara 
(apoiados) ; e, si outr'oro. já pensavu ussim, 
hoje com maioria. de r,\zão, visto como nos 
achamos organisados em federação, e aos 
estados compete discutir e resolver as ques
tões de politiciJ. local. (Apoiados e apartes.) 

A economia do estado não foi ferida e 
V. Ex. ê testemunha de que venho a esta 
tribuna a contra-gosto. Mas ha deveres que 
não se podem omittir ; e, me achando neste 
caso, procura.rei manter o calma que me é 
habitual e que costumo sempre guard<'tr, 
mcw:im e tendo de referir-me aá meu illustre 
collega de representação, o Sr. Pedro Velho, 
que foi e.[ectiva.1neute o propagandista. da 
Republica naq uelle est::ido. Sua propaganda, 
é verdade, foi curta. mas poderia. ter sido 
longa, si a Republica não se tivesse realisado 
tão cedo. 

Acredito que o meu nobre collega, como 
sincero propagandista, tel'ia continuado :i.t0 
hoje a advogar as suas idóas, si ellas não se 
realisassem tão cedo. A sua palavra foi sem
pre muito sympathica, e não só n sua pala
vra. como até o seu physico, e não sei mesll,lo 
como o cbamam Pedro Velho, quando deve
riam chamal Pedro o moço. (Riso.) 

:Mas, sem mais digressues entro na ma
teria das minhas ligeiras considerações. 

O meu illustre collega dirigiu algumas ac
_cusaÇ(íes apparentemeute graves ao ex-go-

• vernador daquelle estado o Sr. Dr. Amyn tas 
Barros cidadão distinctissimo, magfatrado que 
honrou sempre a sua classe. _ 

o SR. A:MoRm GARCIA- Apoiado. E' um 
magistrado, que sempre honrou a sua toga. 
Não ha quem o conteste. 

O SR. MIGUEL CASTRO-A pi·imeira foi ter 
elle recebido 2:000$ que lhe foram arbitrados 

pela competente autoridade, isto e, pelo mi
nistro do Interior, para primeiro estabeie
cimento . 

.A seguntla accusação consiste em ter elfo 
feito mzouro, demittiado em massa os empre
Q"ados daquelle estado, e incluindo até nessas 
nemissões promotores publicos. 

A terceira é uma accusação geral, e que 
serve para todas as arguições que se quer 
fazer a um governo, isto é, a intervenção 
nas eleiçues. 

Começo pela primeira arguição, a de ter o 
ex-governàdor Dr. Amyatas Barros recebido 
2:000$ para despezas de primeirainstallação. 

Ha:verã. quem diga que a quanfüi de 2:0DO$ 
e excessiva, principalmente para. um magis. 
trado que sahe da vida particular, a que se 
tinha condemnado, para assumir a posição 
saliente de governador de um estado~ 

Repito: haverà quem classifique de despeza 
exagerada a quantia de 2:000$ para a instal· 
lação de Ó.lll govern<i.dor que sahe da vida 
obscura, a que se lmvia condemnudo, que tem 
familia numerosa e que, além disso, não dis
põe ~e recursos~ 

0 SR. NASCHIIENTO-Apoia<lo; e a té diminutí 
o SR. MIGUEL CASTRO - o estado não 

tem direito de exigir do cidadão que, alêlll 
dos seus serviços pessoaes, faça o enorme sa.
critic!o das suas poucas economias pi1ra pre
tar ess13s serviços. 

V. Ex. comprehende que em tal caso o ci
dadão nomeado governador, precisaria com
prometter-se para apresentar urna posição 
condigna. 

Parece-me que a Gamara não poderá, nem 
deverà dar raião ao meu collega (muito~ 
apoia.dos), e peht minha parte declUJ:'O que, SL 

quizesse arguir um adversa.rio, não traria 
esta questão pa,ra. a Cama.ra. (ilfuitos apoia
dos.) 

Dou por venci:.lo o primeiro ponto d::t ar· 
guição,. e pas30 ~o seguado. (Apoiados.) 

Disse o meu collegu. que o governador .do 
estado do Rio Grande do Norte fizera de1ms
sões em massa. 

E' verdade que aqueUe governador uen:it
tiu autol"idades policiaes, mas isto nãoadmir~ 
porque não lhe mereciam confiança. 

Pergunto : e o nobre deputado, quando as· 
sumiu a administraQão em novembro de 1889, 
conservou as autoridades que eucontrou ~ 

o SR. PEDRO VELHO-Nem podia conser· 
val-as, porque se tinha mudado de regimen. 

o SR.. MIGUEL CASTRO..:... V. Ex. deroittiU 
as autoridades, porque não lhe mereciam cop
fiança, e IJã.o porque houvesse resistenmas 
contra a nova ordem de cousas. · · 

O governador do estado do Rio Grand~ do 
Norte demitfü.l tambem promotores pubhCOS, 
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moços inexperientes, que desconheceram atê 
a autoridade do ·mesmo governador. 

Eis a razão pela qual esses promotores fo
ram demittidos. 

Tendo elles recebido communicaç.ão do go
vernador de que se achava em exercicio, diri
giram-lhe respostas inconvenientes, contes
tando a s1rn legitimidade no governo. 

Pergunto a qualquer dos Srs. deputados, 
si sendo governadoi· de um estado, recebendo 
um oJfJcio de empregados subalternos, não 
reconhecendo :i. sua autoridaue, conservaria 
es~es empregados~ 

:::VIUITOS SRS. DEPUTADOS-Apoiado. 
o SR.. MIGUEL CASTRO-O illustre deputado 

não conservaria esses promotores. 
Não é de admirar que se demitta t~m pro 

motor, empregado demissível ad nútum, 
rruando V. Ex. demittiu até juizes municipaes, 
como o elo Apody. 

O illustre deputado disse que, o juiz mu
nicipal tinha posto sangue de um ca.brito ou 
ele um vampiro no ptwimento da igreja para 
fingir milagre. 

Sr. presidente, este acto quando exacto 
fosse, provaria apenas méra facilidade, si 
assim me posso exprimir. 

Isto é motivo para demittir-se um juiz mu
nicipal, quando a lei em vigJr lhe garante 
qu;ltro annos ~ Creio que não. 

Não proseguirei porque estou persuadido de 
que não sô a Gamara como o meu collega 
acham que não tem nenhuma procedencia est'.I. 
accusção. 

Passarei ao terceiro e ultimo facto-a pres
são eleitoral. 

Senhores, fez-se a eleição e à excepção de 
urn logar onde se deu um pequeao conflicto, o 
processo eleitoral correu regularmente. 

O SR. PEDRO VELHO da um aparte. 
o SR. MIGUEL CASTRO-Jà disse que con

demno as discussões sobre negocios dos esta
dos nesta tril.mna.. Mas assim como V. Ex. 
accusando entendeu exercer um diraito, não 
póde contestar a legitimidade da defeza. 
_Sabe a Gamara que : condemno essa. discus

sao; que nella estou a contra-gosto. 
Confio, porém,. que não me condemnarâ na 

explicação que vou dar a essas arguições. 
Dizia e11, Sr. presidente que deu-se apenas 

um conflicto, que poderia accarretar conse
quencias fataes. 

Podia ter consequencias fataes, mas feliz
mente não houve intervenção por parte no 
governo. Exponho o facto. 

Em Cangua.retama mora um irmão do meu 
ill?~tre collega, Sr. Pedro Velho, o Sr. Fa
br1c10 Maranhão. 

Disseram-me . os meus amigos dalli, que 
constituem a maioria, o seguinte: · 

Procedia-se . à eleição, calma e regular.., 

mente, quando um individuo da pequena frac
ção dos amigos do meu collega . . . 

O SR. PEDRO VELHO - Houve intervenção 
da força armada. 

o SR. Al\IORTh! GARCIA. - Não apoiado; 
V. Ex:. não é capaz de provar isso. 

O SR.. MIGUEL CASTR.o-Mas como ia di
zendo, esse individuo atirou um masso de ce
dulas para dentro rfa urn;i. Isto. como 13 na
tural, deu origem a um conflicto do qual 
resttltou um leve ferimento. 

O Srt. PEDRO VELno dá. um aparte: 
O Sa. M1G üELCASTao-E'na.tural que V. E::c. 

qm\ndo foi vel-o, ptLrtindo de N:ün.l para Can
guaretama a muitas legua.s de distancia,che
gasse impressionado. 

V. Ex:. ia com o espírito agitado, e natu
ralmente tomou a nuvem por Juno. O que 
é verdade ó que o individuo não correu 
perigo. 

Ora, em umaeleicão em que o governo quer 
intervir, em estado êxtenso como aquelle, dan
do-se sô um facto destes, poderá signifi
car que o governo interveio Ili\ eleição ? 

Jà se vê pois que a eleição a que alli se 
procedeu correu do modo mais regularpossi vel. 

Que culpa tem o governo, em um estado 
qualquer, que em uma eleição a opposição 
deixe de comparecer em muit()s pontos'? 

Que culpa tem o governo'? Nós sabemos que 
nem sempre a opposição comparece às urnas. 

o Sa. PEDRO VELHO da um aparte. 
o SR. MIGUEL CASTRO- A opposição nes5a 

eleição de 1889, cobriu-se de gloria. Foi o 
antigo 2° districto, no Rio Grande do Norte, 
onde se deu lucta propriamente, sendo derro
tado o governo. (Trocam-se varios apartes.) 

o SR. PRESIDENTE-O nobre deputado falla 
para ser tomado o seu discusro ; mas actua.1-
mente, nas condições em que V. Ex. está 
fü,llando é impossivel tomal-o. Portanto 
peço aos nobres deputados que não interrom
pam o orador. 

O Sa. MIGUEL.CASTRO - V. Ex:. sabe que 
não sou culpado disto. 

0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. fallando nes
tas condições o seu discurso não póde ser to
mado, masnaturalmenteamanhã V. Ex. vem 
reclamar contra os tachygraphos. 

o SR.. MIGUEL CASTRO não queira culpar_ 
me por um facto que eu mesmo queria. evitar. 

Julgo ter respondido perfeitamente à.s ar
guições que o meu collega levantou aqm con
tra o ex-o·overnador do &io Grande do Norte. 
Nada zµa~ preciso _dizer para provar a pru
dencia a. moderaçao do ex-governador da
quelle 'estado,Di'. Amyntas Barros, de quem 
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o Dr. Pedro Velho foi amigo; e a este re
speito basta citar o seguinte facto: 

Quando o Sr. Pedro Velho assumiu o 
governo do Rio Grande do Norte, em novem· 
bro de 1889, censtituiu alli um ministerio, de 
que era pre5idente ; e quem foi S. Ex . .isco
lber -para ministro da. justiça.? Judamente o 
honrado Sr. Dr. Amyntas Barros. Ora, S.Ex. 
uão iria escolher pa.ra seu auxiliar um homem 
em que não confiasse, e de cuja aptidão nã.o 
estiY~sc convcn"•ido. Tru.ta-sc de um cidadão 
illustre, que fez toda a sua vida na magis
tratura, e que não tem contra si um só acto 
que o desdoure. Pois é este o homem a quem 
o meu colleg,~ veiu aqui accusar. 

O S:a. ESPIRITO SAXTO dâ um aparte. 
O.SR. MIGl.iEL CASTRO-Ainda neste ponto 

não &."tau de accorclo com o meu colle!!':L. 
O go•·erno do Sr. Barão de Lucena continua 
a ser honesto e patriotíco. (Apoiados.) 

Sr. presidente, que culpa tem o Dr.Amyntas 
Barros que o Sr. Pedro Velho nã.o conte 
adhesões em muitos collegios daquelle estado~ 
Não tenha. me::;roo em gi·andc numero de 
municípios quem repreS<:nte a sua politica 'I 
E, si assim não é, diga-me o meu illustre 
collega : quem o representa nos importantes 
municípios de Macau, Assu, Mossoro, Apody, 
Porto Alegre, :Martins, Páo dos Ferros e 
muitos outros que seria longo eJJumtmu·~ 

Cite V. Ex. um nome, siquer. 
Sr. presidente, vou concluir, porque estou 

abusando da benevolencia da Gamara (não 
apoiados), e, uão obstante ter rnai:> alguma 
cousa a dizer, obedeço â. ad vertencia de V .Ex. 
que me lembra ja estar esgotado o tempo que 
pelo regimento me é permittiúo. 

Timbro em acceitar como ordens as adver
.tencias de V. Ex. Agradeço a Ca.ma.ra a 
attenção com que se dignou ouvir-me, pedindo 
desculpa ao oollega a quem respondo si 
durante o meu discurso proferi al~uma pala
vra que porventura o _podesse melindrar, pois 
não era essa a minha mtenção. 

o Sa. PEDRO VELHO- Pelo contrario; V •. Ex. 
foi muito delicad9_. (Apoiados.) 

(O orador e comprimentcrdo por muitas 
~rs. deputtdos.) 

Procede-se ã. chamada, a qual respondem 
os Srs. Ma.tta Machado,Paletta, Nina Ribeiro, 
Retumba,Nogueira Paranaguá,Belfort Vieira, 
Uchôa Rodrigues. Indio do Brazil, lnnocencio 
Serzedello, Cll.ntão, Pedro Chermont, Matta 
Bacellar, Costa Rodrigues, casirniro Junior, 
Rodrigues Fernantles, Henrique de Carva
lho, Anfrisio Fialho, Nelson, Pires Fer
re\ra, Martinho Rodrigues, Barbosa Lima, 
·Bezerril; Justiniano de Serpa, Frederico 
Borges, Jo5é .Bevilaqua, Gonçalo de La
gos, Nascimento, Miguel Castro, Pedro 

Velho, Amorim Garcia, Epitacio, Couto Car
taxo, Sã Andrade, Tolentino de Carvalho, 
Gonçalves Ferreira, José .Mariano, Jo<1quim 
Pernambuco, Juvencio de Aguiar, André Ca.-· 
valcanti, Raymundo Bandeir-a., Me1ra de Vas
concellos, João de Siqueira, Luiz de Andrade, 
Espirito Santo, Bellarmino Cu,rneíro, Oiticica, 
Gabino Besouro,Ivo do P1·ado,Oliveira Valla
dií.o,Leandro Ma.cíel,Fe lisbello Freire, Augusw 
de Freitas.Paula Argollo, Tosta,Se;\bra,Zanm, 
Arthur R.ios, GilrCil1 Pires, l\ltucolino Moura, 
Severino Vieira, Santos Pe1·eirll, Custodio de 
,\lello, Milton. Amphilophio, l<'rnncisco S0tlL'tl, 
Diony:>io Cerqueira, Leovigildo Filgulliras, 
Ba.rfto de S. Marcos, :Vfod!"..itlo, Pires e Al· 
buquerque, Prisco P;1ralso, Moofa Freire, 
A thayde Jnnior, Fonseca e Silvn.,Ni lo Peçanba, 
l\fanhã.e:> Barreto, Alberto Brandfio, Ollveir .. 
Pinto, J oa11uim Breves, Virgilio Pessoa, 
França C:trvalho, Luiz :Mnrat, Baptista da 
Motbt, l~róes Lla Cruz, Sampaio Fer~n, 
.Jacques Ourique, Aristides Lobo, Viuhaes, 
Figueiredo, Jesuino de Albuquerque, Tl10· 
maz Delfina, Antonio Olyntbo, Badaró, Pn
ciflco Mascarenhas, Chaglls Lobato, Leonel 
l<'ilb.o, .lacob da. P<tixão, Alexandre Stockler, 
Costa Senna, Alvaro Botelho, Gonç~lves 
Chaves, Amarico Luz, Viotti, Dutra Ni· 
cacio, Corre<t Rabellü, Mmoel F11lgeucio, 
Astol~bo Pio, Aristides Maia, Gonçalves Ra· 
mos, Carlos Chagas, Ft·a.ncisco Amar>\l, Do
mingos Rocha, Costa Machado, Domingos 
Por·to, Ferreirn R.abello,Bueno de Paiva, João 
Luiz, Bernardino de Campos, Fraucisc6 Gli
cerio, Morat>s Barros, Domingos de Moraes, 
Cesario Motla, Adolpho Gordo, Carvalh~l, 
Angelo Pinheiro, Paulino Carlos, Costa Ju
nior, Rodrigues .Alves, Alfred1J Ellis, Moreíra 
da Silva, Almeida Nogueira, Leopoldo de 
Bulhões, Guimarães Natal, Azeredo, «.;aetano 
de Albuquerciue, Bellarmino de ;,ieodooça, 
Marciano de Magalhães, Eduardo Gouçal· 
ves, Fernando Simas, Lauro Muller, Car· 
los Campos, Schiniidt, Lacerda CoutinhJ. 
Victoriuo !lfon teiro, Pereira da Costa, Antão 
de Faria, Borges de Medeiros, Alcides Lim~, 
Abreu, Cassiano do Nascimento, Demetr10 
Ribeiro e Menna Barretd. 

Abre· se a sessão. 
Deixam de com-parecer com causa. ~· 

cipada os Srs. João Lopes, Pedro Americo, 
Rosa e Silva, João Vieira, Theopbilo doS 
Sautos, Paula Guimarães, Fonseca He~es, 
Urbano Marconàes, Cyrillode Lemos, Viriato 
de Medeiros, João Pinheiro, Gabriel de ~agad· 
!hães , Francisco Veiga, Lamounier, Joao e 
Avellar, Ferreira Pires,Mursa, Carlos Gatcla. 
Fleury Curado, Ernest o de oliveira, Tbot11aZ 
Flores e Rocha Osorio; e sem causa os Sr~· 
J ose Avelino, Almino Aífonso, AnuibaLFad" 
cii.o, Pereira ·de Lyra, Pontes de· MiraJl a, 
~cindo Guanabara, Erico Coelho, Lopes.Tl'O" 
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vão, Mayrink, Furquim vVerneck, Ferreira 
Brandão, Feliciano Penna, Monteiro da Silva, 
Martinho Prado .Junior, Lopes Cllaves, R.ubião 
Junior, Julio de Castilhos e Fernanrlo Abbott. 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão ele 8 do cor
rente. 

E' igualmente lidn e posta em discussão a 
parte dn. acta rla sessão realisada a 10 do cor
rente, mandndu publicar em virtude da deli
beração da Camara. 

O Sr. Cantão- Apezur de incom
modado ele saude,vim hontem a Gamara para 
assistir á sessã.o; mas aggravanrlo-se por tal 
fór"lJ(l. o incommodo que estava sotrrendo, 
retirei-me, communicando ao Sr. 2° secreta
rio que assim o fazia. 

Si tivesse nssistido à sessão, terht votado 
pelas conclusões do parecer sobre o tratado de 
Montevidéo. 

O Sr. Juvencio d' Agu.iar
Por incommodo de saude deixei de comparecer 
its sessões de sexta-feira. e sabbado da semana 
finda ; entretanto no JJiario do Con.riresso fi
gura o meu nome na lista dos presentes. 

Houve, portanto, inexactidão na publiea
ç.ão dos trabalhos dessas sessões por parte 
do jornal que se incumbe desse serviço. 

Tenho por habito não fazer reclamações 
neste sentido ; não as tenho feito mesmo 
quando, comparecendo, tenho sido dado 
como ausente. 

O SR. RETUMBA (.'3° secretario) - Como 
2° secretario interino da Gamara, devo decla
rar ao honrado deputa,do por Pernambuco 
que a sessão de sexta-feira passada Foi se
creta, e portanto o resultado publicado pela 
imprenS<i no sabbado não foi enviado pela 
mesa, e sim devido a reportagem dos jornaes, 
e é contra esta que S. Ex. tem de protestar. 

Comquanto seja a primeira vez que Yejo 
fazer reclamações pelo facto de apparecer 
publicado u nome de am deputado que não 
esteja presente, serão dndas a.s providencias 
para que seja attendida a reclamação do 
nobre deputado. 

O Sa. PRESIDENTE - A mesa tomará em 
consideração a reclamação do Sr. deputado. 

O Sr. Juvencio de Aguiar -
O honrado Sr. 2° secretario não tem razão ; 
nada ha de extraordinario em ter eu recla
mado pelo facto de me terem dado por pre
sente qullndo não o estive ; porque, tendo 
figurado o meu nome na lista dos presentes, 
e não figurando elle nem entre os dos que 
votaram pPo, nem entre os dos que votaram 
contra, podia parecer que evitei a votação e 
fugi á responsabilidade que do meu voto 
podia provir-me. 

o SR. lº SECRETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 
Hoje, porém, não tendo podido occupar-me 

rlo assumpto na sessão de l:iontem, que foi se- O:tficios : 
ereta e teve um fim especial, não posso deixar Do Sr. 1 o secretario do Senado, de 7 do car-
de reclamar, porque na sexta-feira teve lo- rente, communicando que naquella data o 
ga,r uma votação importante, tão importante Senado li.doptou e enviou ~ sancção presiden
que foi feita nominalmente, e quero evitar os cial a resolução que autorrsa o governo a con
reparos que póde causar a circnrostancia ~e ceder ao Dr. Amancio João Cardoso de An
figurar meu nome entre os presenti:is e nao drade um anno de licença com o respectivo 
apparecer ell~ entre os dos que votaram ~ orden~do para tratar de sua saude.-Intei-

Fosse o_ proiecto posto a votos se!ll a menor rada. ' 
reclamaçao ou.rel?n.ro e em au~encia dos ter- . Do mesmo sr. lº secreterio e de igual data, 
mo~ em que. foi feito o re_querm~ento d~ vo- communicando que naquella data. o S~nado 
taçao nommal, e eu nao .eria duvi~aclo adoptou e enviou á sancção pres1denmal, a 
dar o m~n voto para. qne e!le fosse cons1de- resolução que concede ao Dr. Pedro Augusto 
rado _obJecto. d~ dehberaçao, reserva_ndo-me Carneiro Lessa, um anno de licença sem orde· 
t~dav1a o direito de. demonstrai:. s1 outros narlo.- 1nteirada. . . 
n~o o fiz_essem co!Il m_a1s comp~tenc1a ant_es de Do Ministerio dos Negocios do !~tenor, de 
mrm. ::i. mconv~mencra e a mopportumdade 7 do corrente, enviando o r~querrment~ ~e 
do mesmo pro,Jecto. . Corina Fagundes Gonçalves, vmva do capitao 

Bem veem, V. Ex .. e a Cam:\.ra, ~m y1sta Delphino Albino Gonçalves, pedindo uma. pen
do que aca:b~ de dizer, qu_al terra s2do o são r 0partidamente com suas duas filhas me
meu vot?, s1 tivesse comparecido na sessao de nores.-A' commissão de fazenda. 
sexta-fe~1>a. . _ Do Ministerio dos Ne"ocios da Guerra,. de 

Re_queu:o, pois, a y. Ex. que se d~~e de 6 do corrente, devolvenã'o informadoº· requ~ 
providenciar no sentido de sei' corr1g1da a rimento do major honorario do exercito Ri
me:ractidão havida :_ia publ~ca.ç-.ão dos traba- cardo Leão Sabino.-A' quem fez a requisição 
lhos daquella sessao relativamente ao meu (commissão de marinha e guerra.) ... · 
comparecimento. (•) Dó mesmo ministerio, e de igual data, qevol-

(') li'oi feita a correcção. vendo informado o requerimento do t 0 ·tenente 
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do Zo re~imento de artilher~ José Carlos IA.i.
maiguere Tei:.eira.- A' quem fez a requisi-
çã.o (commissão de marinha e i;uem\.) · 

Do ~Uni;;terio dos Negocios da Marinha, de 
S do corrente, em resposta ao offieio de~ta ca~ 
mar a n. 110 de 30 de julho ultimo, enviando 
<'Ôpia do tele;!"ra.mma. que lhe dirigiu o capi
tão do porto do estado das :\lagôas, relativa
mente aos factos occorridos no dia 28 daquelle 
mez, em Maceiô.- A' quem fez a requisição 
(Sr. deputado . Ga.hino Besouro.) 

Do Sr . !• secret:u-io <la Gamara dos Depu
tados do estado do R.io de Janoiro. de 10 rlo 
correote, eoviaudo pot' côpla :t indicnÇ<io ap· 
pro .. :-.da por aquellt\ carna11\, n:i. se5Sfio de 10 
uo corrente. -lntei.r:l.cla . 

Dn. lntendencia :!\Iuoicipal da. c.-ipital e.lo 
estado da Bahia, d.e 11 de ,julho findo. en
viando cói:iia. da acta. final d:>. apur:wüo ger:\l 
tla eleição procedida naquelle estado em 5 uo 
citado mez.- A' commissão de petições e po
deres. 

Do director da Casa. de Corl.'í.!cção dn. Capi
tal Federal, de 10 do corrente, eovia.ndo 
o requerimento de ~ranoel Abrahão, que pede 
perdão do resto da pena a. que foi condemna.
ilo pelo jury de Ouro Pr·~ to.- A' commissão 
ue constituição, legü;laçção e justiça. 

Do mesmo dil.'ector, de 6 do corrente, en
viando o requerimento de Januario Alaó, pe
dindo perdão do resto da penn, a que foi coo
demnado pelo jur y desta capital. -A' mesma 
commi.ssão. 

Telegra.mma. da Intendencia Municipal da 
Yi.Ua do Rio Negro, de S do corrente, protes· 
tando contra. o projecto de limites entre os 
estados do Paranii e Saut.'I. Cathnrina.-A.' 
commissão de constituição, l egislação e jus
tiça. 

Requerimentos: 
Da Baroneza de Villa. ~faria, pedindo que 

sejam permutadas por apoiices brazileiras as 
apelices que possne emittidas pelo governo 
da Rei:iuulfoii. do Paraguay, p:i,ra indemnisa
çã.o dos prejuizos occasiooados pela. guerr-a. 
que sustentou contra. o Brazil.- A' commi~
são de fazenda . 

De Maria Candida. de Andrade Mnrtin;; 
Co:>ta, -pedindo urna pensão.- A' commissão 
de fazenda; 

De Escolastica da Trindade Pimenta, viuva 
do cirurgião-môr de brig:i.da Luiz .A.ntonio 
Pimenta, pedindo uma. pens!o.- A'. commis
são de fazenda . 

• · De :'.faria. Barbara. :Martins de Albuquerque, 
viuva do coronel reformado Atronso de Albu
·querque Mel!o, pedindo, sem prej1tizo ela 
pensli.o que percebe, que o meio soldo, a que 
tem direito, lhe seja pago P.8!ª1 nova ta.q~Ua. 
- A' ip.esma commis~, 

Do Dr . Au~usto Lascasas elos Santos, pro. 
pondo-se a 'fundar um banco de emissão e 
credito real.- A' mesma. commissão. 

De José Ferreir:i. veiga., enc:irMgado das 
boo1b;ts do serviço de incendios do arsenal de 
marinha do estado ua Bahin, pedindo a]lOsan. 
tadoria ou uma pens;i.o equivalente ao orde
nado que n.ctualmente percebe. - A' mesma 
commissiio. 

E' lido, apoio.do, julgado objecto de delibe
raçiío e envintlo á commissrro de fazenda o 
seg11inte 

PROJECTO N. 96-1891 

Ise.tttJ do.> rlirai!os de importação o sal ca;;i. 
mum, o cmimc para ce;·cas, a /ô lha <le Flm1-
di-es e aniagem pm·a saccos. 

Consiuern.ndo que e legitimo e necessnrio 
auxilinr a. industria nacional facilitando-lhe 
:i. acquisiç!áo da respectiva materia. prim~, e 
que neste caso se acham : 

1. 0 o snl commum em relação a. Industria 
pastoril e à. preparação e conserva de carne>, 
peb~es, fructru;, lacticioios e outros generos.: 

2. 0 o. ara.me proprio para, cerca e respecti· 
vos acee;;sorios em rebção as industrias p:lii· 
toril e agricoh que exigem llivisiio e subdiri
s:ão methodic' dos campos destinados a cria~o 
de gados e á lavoura; 

3. 0 A folha de Flandres e nrtig-os proprio; 
para solda em relação a muitas de 005Sa> 
industrias, porque são elles iudispensaveis ao 
acondicionamento de grande numero de pro
ductas nacionaes ; 

4.0 A nufagem propria P<\ra saccos em 
rel:lção especialmente á industria agrícola, 
que destes se serve para acoodieionaL' os seus 
protl.uctos, em ger-al , muitos -los quaes por 
seu diminuto valor niio podem supportar o 
oous deste acou<licionameoto ; 

Considerando que não poucas emprezas e~
plo1'adoras d:is industri<\S a~icola e pastonl 
:.tozam de i:;eoção de direit'os de importação 
de todos os artigos acima referidos, em :rir• · 
tude de decretos especiaes, o qu~ cons~:tue 
privile~io odio5o, porque_ contraria. os inte· 
r esses aa mainrio. dos prorluctores; . 
· Considerando, finalmente, que é dever d.o 
Esta.do auxiliar as industrias do pai7., e al11· 
vhir os encarQ"os que pesam sobre os consu· 
midores; ~ 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o Ficam isentos dos d.ir~itos de im-

portação: · 
l . 0 O sal commum n1io refinado (classe 11• 

n. 219 d:i tarifü, em vigor) ; · 
2.º O arame proprio para. cerC3. e os res~e

ctivos accessorios (elas~ ~ª Q· j~~ ~~ t;arif; 
em vigor); · 
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3.º A folha de Flandres e artig-os proprios 
para solda (classe 25ª n. ii2 da tarifa em 
VÍ"Or): 

4.? A aniagem proprin. para saccos. 
Art. 2.° Ficam revogadas as disposições 

em contrario. 
S. R .-11 de agosto de 1891 .-Demeti·io 

Ribeiro .-Antão de Faria.-Alcides Lima.
Yictoi-ino Monteiro. - C. Paletta. 
o SR. AR.THuR. RIOS (pela o;·dcin) per

gunta ao Sr. presidente si já recebeu alguma 
communicaç;-"'io officinJ, relativamente às pro

urgencia para tratar de uma questão pes
so<' l. 

Essa urgencia já foi votada nos termos 
do regimento, e agora é preciso que a Ca.mara 
se manifeste sobre si o assumpto é de tal 
ordem que não póde ser adiado. 

O SR. GA.BINO BEsotJao - Mas não se co
nhece qual é esse assumpto. (Ti·ocam-se ou
tros apartes.) 

Consultada a. Cu.mura, é julgada. urgente a 
ma.teria por 69 votos. 

videncias pedidas ao g-o•·erno, quanto :i. O Sr. Epitacio Pessoa-Agra
indicação que a.presentou par:t a mudança. deço :1 Cama.ra a. nrg-enchi que acaba. de me 
de local das sessões da Cnmara, inrlicnção qne conceder. 
obteve fa.voravel parecer ela mesa, que foi Sr. presidente, na se~são de sabbado, en-
approvado. trava neste recinto, qua.mlo o nobre deputado 

o SR. PRESIDE:'\TE responde que nenhuma por S. Paulo, o Sr. Costa Junior já levava em 
informaç-ão official teve a esse respeito ; meio o seu discurso; ouvi que s. Ex. se 
que, entretanto, foi particularmente iut'or- referia a meu nom~ e po1~ meio de um reque
mado pelo Sr. ministro do interiol' de que rimento envía•-a à me5a uma carta do escrivão 
já !Oi manàado examinar o predio cm que Silveira Lobo sobre as accusações aqui ulti
funccionou a antiga c..'tmara, afim de realizar- mamente levantadas contra o actual ministro 
se a mudança. da fazenda. 

A mesa não se descuidou ainda um só O SR. GABL'IO BEsouao-Já vê V. Ex. que 
instante da mudança 'de local das sessões a questão não é pessoa.l para o nobre depu
da Gamara, que é um desejo da. quasi una.ui- tado, mas sim para o Sr. ministro da fazenda. 
midade dos Srs. deputados. . Era isto que eu queria liquidar. 

o SR. SEVERINO VIEIRA ( pm·a negocio o SR. JOSÉ MARIANO - Maioria de razão 
iirgente) requer urgencia para apresentar o para se conceder a urgen~ia. (Trocam-se 
diploma de um deputado eleito pelo estado da outros apartes.) 
Bahia. 0 s p p b d Consultada, a Camara concede a ur2'encia a. RESIDENTE- eço aos no res epu-

d d ~ tados que occupem os seus logares. A mesa 
pe i ª· · não pôde absolutamente permittir que a 

Consultada a C:unara sobre si a materia sessão continue nestas condições. 
da urgencia é de tal ordem que não póde ser 0 SR.. EPITACIO PESSOA-Esta opposição da 
adiada, é negada a urgencia por 63 votos parte de alguns dos meus collegas não é·uma 
contra 53. opposição generosa. SS. EEx. _são testemu-

0 Sn.. EPITACIO - Requeiro a V. Ex. que nhas <le . que nesta Camara for-am feitas 
consulte a. Gamara. sobre si me concede gravíssimas accusações fi. reputação do 
urgencia para discutir um assumpto dé sr. Barão de Lucena; nesta mesma Gamara 
interesse pessoal. (Varios protestos; reiná é que se deve proceder à defesa de S. l~x., é 
sussur-J"o ; o Si·. pi·esidente reclama atten- que se devem exhibir os documentos necessa-
çiio.) rios para provar a falsidade desi3as aecusações: 

Consultada acamara, é concedida a ur- l\;ias, dizia eu que entrava nesta Gamara, 
gencia. no ultimo dia de sessão, quando o Sr. Costa 

Junior enviava á mesa uma carta do Sr. Sil-
o SR. PRESIDENTE - Vou consultar a veira Lobo sobre essas arguições. Esperava 

Gamara sobre si julgo-a que a materia. de ur- que fosse posto em discussão o requerimento 
gencia é de . tal orâem que não póde ser de s. Ex., para sobre elle adiantar desde 
adiada. loo-o alrrumas considerações; tendo, porém, 

O Sa. GABINO·BESOURO - Peço a palavra este requerimento sido retirado, sô agora, 
pela ordem. (Protestos.) prevalecendo-me ·da ~r~encia que me foi 

o SR. PRESIDENTE _ Peço attenção. concedida, me é dado liquidar de vez este as-
- · sumpto. _ . · . 

O SR. GABINO BESOURO.....; Tenho o. direit9 . .sr. presidente, nao deveria talvez vir. on
de perguntar á mesa o que. é que se vae v.o- cupar ainda a attenção da . Gamara sopre as 
tar. (Trocam-se. m.uitos. apartes.) . . . accusações - feitas pelo. nobre deputado Po~ 

O SR'. PRESIDENTE - Informo ao nobre .s •. Paulo contra o Sr. Barão de Lucena . .. " 
deputado que o Sr. Epitacio Pessoa re~uereu s. ~x. jáfõra ,~or. duas= vezes . vic~otjo5:1o .. 
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mente oon testndn; e est..'t perslstencin, est'l. te
nacidade inexplicavelem reiterar affirrn;\livas 
jâ. contrnriadn.s ])Or documentos irrecn;;aveis, 
e::;ta teim:i, que não posso comprehender e 
menos justificar, em repruduzir aqui libeJlo;; 
onvic!Oil l:i fóra. e nté 1le pessoas descouhecitfos 
para o nobl'e deputado •.. 

O SR.. CeSTA Jo:-:101t- As pessons que me 
informaram ni'io são para. mim desconheci
das. 

SR. 'ErirACIO PES;;oA- V. E~. j á declorou 
aqui que não conhecia o Dr. Pedro Corrti:i. 

o SR . COSTA .TUXIOR. da um aparte. 

o SR. EPITACIO P ESSOA-O noure 1l~putado 
deYfa. so1• tão delicado pnm com o Sr . Rn
riio de Luce1n, q11anto eu o sou p::i.ra. com 
\'. Ex. 

O Sn.. CosTA .Tu'.\'toa-Mas não conrundo 
V. Ex . com o Sr. Lucena. 

o S R. BPITACIO PEsso.>.-Dir.fa. ou, Si·. pre
sidente, que n. pertinncla rlo nohr•e deput:t'lo 
!lm repetir :>qui j nizos extra.nhos. quando 
tra.tnnrlo-se rfa reputnçã-0 rte nrn cid11dão jà
m:iis suspP.it:'l1fo, de'l.·eri:t hn '>'cr menos fncili
ila.rlP. P. mnis escr11p11lo em !lccei~l-os como 
verdadeiros. me rleveri~ eximir rle vil• nov::i.
mente :tbus:w rln. attencfio dest:t C11marn, a. 
quem sobram intelligencia e criterio \J.'\r :l. 
aqnilatnr rh improcedenci:i. d :1s flCCll.'lnÇÕeS 
oq11i prorl tizidas e p:1ra reconhecer o nenhum 
valot• dA;:ta. cnr-ta exhihi<l:i. -pelo nohre depu
tadn e em 11ne a i!?Tloranch de comesinh>1s 
TJl':tticas administr·•ti v•1!> perle meças á inepcfa 
das insinuações que cont êm. 

o Stt.. A RISTIDES LOBO dú. Ulll aparte . 
o SR.. EPITAC!O PESSOA - Não venho 

accus:1r o Sr. Silveirit Loho; mas par.'ce-me 
rme i>l le uão està. procedendo com lisurn nesta 
questão . 

o SR. ARISTlDF.S Looo - o Sr. Silveira 
Loho não flOrlia deixar de rh1r o seu testemu
nho, depois que elle foi iuYoc:i.do. 

o SR . EPIT.A.CIO PESSOA. - ()Sr. SilveiI".t 
Lobo. sei!1Jndo estou inforrondo. depois da 
Mntestação <JUe aqui fiz á>: r-s.~erc:ões !lo nobre 
deputnrlo' '[IO'l' S. Pa ulo, foi an Tbesouro. ex
aminou eis livros desta repartição. a.'> nntas e 
guias a q11e se refere em sua éarta., teve dos 
einpre!<"ados ás e:tplicaçõas às mais complP.tas 
que -lhe mnstra:vam o equivoco em que labo
rava e nã-0 obstante l'orneceu o documento 
que aqui foi lido. 
. Sr. presine~1tt<. estou evidentemente in

y~rtendo .. as posiç5es . qu,e Aeviam ser assn
mdas.nest::i.Ca.,mn:ra pelo ~eu 1llnstre collega e 
.:p~r .min,i , :. S,, r;~; .. como ac~u.sador7 •• ,é ,9ne 
devm. .. estar 11esta tnbun~ cotn os documentos 
n u. mão, mostrando ao paiz que comprehende 

perfeitamente a circumspecçíio e digo idade de 
su·r posiç-lo, para não vir ll.<)ui atae;u a ho. 
nest1dn1le pes.'10,1! ,Je um membro do governo, 
sem provas as mais completas ; pois mo.1 es~ 
t~T' l <tm os homens ele tiem si o seu ccinceito, 
si :1. su;i reputnçi'io esti vP.sse :i mercé da. pri
meira n~cu~açiio d1$U'l'aioarla e sein füodn
mento que procurasse ~olpc:\l-a. Senhores, :i. 
prohH •rle indivirl11al ô consa muito g!'a.ve e 
mnilo seri(l. ; é o cab~J :tl mal~ rico do homem 
ele honr11 e como tal tem clireilo a. exiç:-ir a 
mi\ xima consideração e respeito ele todos 
aqn,.lles rine não querem ser puulic:~mente 
rOlllllndi ·io~,tJe todC'S a ri nelles Qlle nã.o querem 
Ter-se cmdemnnd,1:> como levianos ou ditl'a
ma•l1)1'es prlo juiio sc1•ero d<l opinião public.-i. 
(Apoiados.) 

O nol>re clP.p1t ~<l•lo, Jl6t··lôe-me que lhe diga., 
parecJ n1lo ter comprehen•li•lo bem esta ver
rl ,rdo. S. Ex. tem sido rle uma facilidade ver. 
cl:vl •it"J.mente criminosa, desculpe-me :i. ex. 
rressã.o, em tornar-se écbo neste recinto de 
accns..'lçõas g r:wissimas, n. rJUG nà'> fa.z acom
panhm· n. mais ligeira 1wova, com r isco ile 
comprometter o seu criterio -pessoal e de 
t':1 l1<1r ao respeito cleviilo a esta Gamara, que 
não póde, nem deve, n~t:i r sendo a. c·1d.a. passo 
tlist r-ahidn. de sens mnltiplo;; :-.frazeres -por 
iocrepações di~ord:tdas •la. mzão e da ver
dade. 

O SR.. l\fotu.ES E BAR.aos- A pala.vra cri
minosa. não é pn.l'la.meot!lr. 

O Sa. E PITACIO P~oA. - Retiro a p.'1.
la vra. s. P,x. q ne conhece tão bom a historia 
politica ileste ixuz, 'lªe 1leve estar lem!Jrado 
de qne ainda ha bem poucos anoos er11. vezo 
invetel"~do desmomlisar-se o governo pelo 
atassalhamento e desp~estígio dos caraeteres, 
e isto por meio 1l' um proce:>so de diffamação 
e vilio'3ndio, nrrlido na. t révil. com paeiencia e 
habilidad~ anmiroveis, devia estar de sobre
aviso para não pôr a sua palavra. autorisada 
de borriem honrndo e dA l'epresentaute da. 
nnçiio ao serviço tieprimente de ballelas 
ineptas e oo.lumniosus. (Sussurro .) 

O SR. PR.ESIDE,.."'TE - Peço 3.0$ Srs. depn
tados que se mantenham em silencio, para 
qne a me~ possa ouvir e aeorilpauhar ns dis· 
cussões; porque b·i. pnuco ouvi um a.pa.rte de
clarando que uma phra.se, einpregada pelo 
orador, não era p:i.rlament:ir . 

N"'ao seí qual foi essa phritse, porque si a 
meS:t a tive5$e ouvido , teria convidado o 
orador a retirai-a. . 

o SR.. EPITACIO PESSOA- Sr. presidente, o 
honrado r(lpresenta.ote de S. Paulo tem. si~o 
de extretn:\ fl).Cilifade. em. reproduzi~ no seio 
dt:ShL c,imara as inforriláÇõés que, pelo pi'l· 
meiro individuo que lhe: a.pparece, lhe tee~ 
Sirlo .prestadas sem a. póoderação E! o:.eriter10 
que demandu.m assumptos dessa natureza. 
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Isto lhe tem, creado a posição melindrosa Agora, pela terceira vez, o nobre deputado' 
em que ora. se acha collocado perante o servindo-se rle uma carta que lhe fôra for
paiz. necida pelo escrivão Silveira Lobo, carta q~e 

Da primeira. vez, S. Ex. accusou o go- j;i,m,1is poderin. demonstrar a falsidade da cer
verno de ter feito uma concessiío escandalosa tidão por mim exhibida ; carta que jàmais 
;t nm individuo aparentado com um alto per- poderia prov;Lr a possibilirlade de uma repar
sonagem politico. tição fiscal fazer pagamentos a um magis-

S. Ex. fez esta. accusa.çüo sem invoca.r o tt'ndo que não exhib'a a certidão do exercicio, 
testemunho de pes-:oa alguma, como si sou- o que era bastante p<tra que o nobre deputado 
hesse o facto de sciend:t propria; exbibido o por S. Paulo reconhecesse a inepcia da accusa
documento em contrario, então e sô então o ção e não viesse aqui reproduzil-a; agora vem 
nobre deputado vein declarar que esse fücto S. Ex., servindo-se dessa carttt, reiterar a 
lhe fóra communicado pelo ~i·. Dr. Pedro sua affirmaÇ<"ío, dando-lhe nova modalidade e 
Corrên., a quem não conhecia! dizendo qne o Sr. Barão de Lucena recebeu os 

Pois que! O nobre deputai lo ouve a de- vencimentos de juiz de direito, não aqui e por 
nuncia de um fücto ~io gr<we feitn. por ue1 intermecHo de um procurador, como affirma.ra, 
individuo que não conhece, sem indagar a mas em Pernambuco, para. onde S. Ex. levara 
sua veracidade, vem em seu nome e sob a sua com esse fim uma guia do Th:>souro; e que a 
responsabilidade dennncial-o perante a Ca- prova disto ex:istia no liv. 5°, pag. 43, da
mara., e quando se lhe apresent:t um do- quella repartição. E porque o nobre deputado 
cumento em contrario, :H·ocuril,. evitar a não trouxe essa prova? Por que S.Ex:., con
responsabilidade~ chamando a autoria. um tradictado por duas vezes e devendo estar 
terceiro ! ma.is cauteloso, nilo veiu exbibir a prova a 

Da segund:i vez, o nobre deputado por que referiu-se? .· 
S. Paulo accusou o Sr. Bar·ão rle Lucena de Vejá agora o meu illustre collega ão que 
receber aqui, notai bem, de receber <tqui no esta se expondo. 
Thesouro Nacional. por intermedio de um Sr. presidente, em seu discurso onobredepu
procurarlor, os vencimentos de juiz dos feitos ta.do por S.Paulo appellou para o nosso illustre 
da fazenda ao mesmo tempo que recebia. em collega., o Sr. Dr. Seabra , para que, por sua 
Pernambuco os vencimentos rle governador. honra, viesse provar a. verdade da contestação 
S. Ex:. articuloa esta accusaç."io tambem sem formn.I e peremptoria que oppuzera à sua 
Jouva!'-se no testemunho de ninguem, como accusação. 
si fallasse de sciencia propria. O honra.do representante da Bahia. accei-

A presentado 0 <locnmento em contrario, tando dignamente . o repto, dirigiu-se ao 
então e só então é qne veiu dizer á Cn.mara Thesouro e requereu a certidão que vou 
qne ouvira. esse facto inveridbo do Sr. Sil- ler á Camara. Antes, porém, devo ler 
veira. Lobo. alg-uns topicos d1. carta apresentada· pelo 

nobre depntado, afim de que a Garoara tenha 
O SR. CosTA JumoR-Ei'a a occasião oppor- bem presentes torios os termos da accusação. 

tuna.. Disse o Se. escrivão Silveira Lobo (lê): 
O SR. EPITAcro PEssoA-Mas então 0 nobre « Em setembro, por occ;tsião do recebimento 

deputado por ~. P llllo vem, com a autor'- rlo meu ordenado de escrivão dos feitos da 
dade de su:i paln.vra, com a responsabilidade fazenda, vi no liv. 5° do pagamento da 
de rA;>rt'lsentante· da n<1ção, dizer á Camarn, fazenda, á fl. 49, a seguinte nota. > 
~ue 1111 ministro de Estado a.c;iba de cnmmet- Gonvem informar à Gamara que a pa!rina 
ter um acto que o deixa em ma posição... citadâ pelo nobre deputado por S. Paulo foi a 

O SR. JosÉ MARIA .. ~o-Criminosa até. de n. 43 e não 49 • . • 
O SR. COSTA JUNIOR-Como a rlo •mg-enho O SR. SEABRA da um aparte. 

i!e Santo André. · o SR. Co;;TA JUNIOR - Isto é uma questão 
O SR . .J9sÉ MARIA...~o-V. Ex:. accuse que de tana caprina; 43 ou 49, não faço questão. 

será confundido. o 3R. EPITACio PEssoA-.. ~. mas isto rião 
O SR. COSTA JuNioR-Jà accusei. til",\ o valor ilo •locumento que vou apresentar, 
o SR. JosÉ MARIANO-V. Ex-. torna-se 0 porque nelle vem o teor da guia a que se 
1 refere a nob da fl. 49. Eis a nota (continúa 

ec 10 dos calumnindores rio Sr. Bn.rão de Lendo a cartfl. ): « Ne .. sta data passou-se ~mia 
Lucena. ~ no B1,rão de Lucena para a Thesouraria de 

O SR. EPITAcro PESSOA ••• e quando se lhe Fazenda de Pernambuco quanto ao ordenado e 
apresenta. a prova em contt'ario deste facto, gratifiéàção . Esta nota tem a data de 4 de 
~ue fere profundamente a honestidade parti- setembro de 1890. > · · 
cutar de um seu concidttdão, desculpa-se di- sr. · ·preSidente, isto · seria simplesmente 
zendo que ouvira-o a·iridividuo estranho·! · ··· · ·. ridicufo, si"iião parecesse occultar: o proposito 

Camar:i. V. lt f2 ., 
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insidioso de ferir a reputação do Sr. Barão de 
Lucena. · O funccionario publico, de qualquer 
categoria, nomeado ou removido de um para 
outro estado leva. do Thesouro Nacional para 
a thesourarh do estado onde -vae servir uma 
guia (apoiados), em virtu·le da qual ::i ultima. 
repartição fica, sabendo si o funccionario estâ 
pago de seus vencimentos, si deve alguma 
cousa á Fazenda Nacional, si a Fazenda. 
Nacional lhe deve, si foram pagos os sellos, e 
outras exigencias regulamentares. 

o SR. ARISTIDES LOBO-Esta. guíà referia-se 
a ordenado A gratificação e, portanto. não 
:podia ser para pa,.,oamento ele governador que 
sómente tem ordenado· 

O SR. EPITACIO PESSOA-Mas nã:o era para 
11agamento de governa.dor; era para scienti
ficar a Thesouraria de Fazenda de Pernam
buco que o Sr. Ba:rã.o de Lucena estava pago 
do ordenado e gratificação de juiz. 

Esta. pratica, convém nota.r, é tambem ob
servada para os militares, quer do exercito, 
quer da armada ; isto é, o 0fficial transferido 
leva uma guia do Thesouro Na.ciona.l 11ara a 
pagadoria do estado em cuja gaarnicão vae 
servir. 

A guia levada pelo Sr. B:irão de Lucena 
er?- uma guia desta natureza., que não deter
mwava, nem podia de modo algum determi
nar ,á Thesouraria de Pernambuco que conti
nuasse a pa.ga.r o orde11ado e gratificação de 
juiz de dil'eito,cumulativamente com os venci
mentos de governador. 

S- Ex. recebeu exchtsivarnente ordenado 
de juiz dos feitos até a vespera do dia em quG 
ass!Ill'tiu o governo de Pernambuco ; e exclu
sivamente os vencimentos de governador do 
estado até a vespera do dia em que reassa~ 
miu o cargo de juiz dos feitos. 

Mas continua o Sr. Silveira Lobo (lê): 

« Em outubro, quando chegou de Pernam
buco, o Sr. de Lucena entregou ao commen
dador Pamplona guia da Thesouraria de Per
nambuco com a seguinte declaração: « Vae 
pago até esfa data, 23 de outubro.~ O com
melldador Pamplona exhibio: essa guia na.Se
cretaria do Interior ao Sr. Cupertino do 
Amaral e obteve desse ministerio um a viso 
mandando pagar ao Sr. Lucena o ordenu.do e 
gratificação rélati-vos aos dias decorridos de 

, 23 a 31 de outubro.~ 
lia aqui uma omissão que não quero crer 

fosse· proposital; entretanto si não e.-i:istisse, 
esclarecer-se-bia a. questão e o nobre depu-' 
tad~ _mesmo, estou. certo que não viria em 
auxilio da. accusação feita pelo escrivão Sil-
veira Lobo. · 

Diz-se que a guia consigna o pagamento 
atê 23 de outubro e o aviso do Ministerio do 
Interior mandou pagar vencirneD tos de 23 a 
31 neste mez ; mas não se declara qqe o !>ª .. 

gamento a.que se referem a guia de Pernam· 
buco e o aviso do :Minísterio do Interior eram 
rehtivos aos ve:icímentos do cargo de go. 
vernad01• do estado de que o Sr. Barão de 
Lucena ainda não se achava denúttido, e nãc 
dos vencimentos de juiz de diroito. 

O Slt. SlLYEIKA. LoHo dà um aparte. 
~ SR. EPITACIO PESSOA-Vou ler em breve 

os documentos e V. Ex. v erá a -verdade do 
que afürmo. 

o Sr. Silveira Lobo omittiu essa declaração 
que era. essencial, para poder concluir assim 
(lê): 

«Cumpre notnr que, sahindo o Sr. Lacem\ 
de Pernambuco em 23 de outubro, só a 31 
desse mez assumiu elle o exercicio aqni do 
seu cargo de juiz.» 

Mas, como já declarei á Camara, esta ordem 
de pagamento do ministro do interior foi re
fere.L1te ao vencimento de governador do es
tado, não havendo, pois, log11r para a insi
nuação contida. nas palavras que a.cabo de 
ler. 

Termina o Sr. Silveira ·Lobo dizendo que, 
como o Sr. Costa J uaior, ficou convencido de 
que houve accumulação de vencimentos. E' de 
e::.traoh::ir essa convicção, pois estou infor. 
rnado de que o Sr. Silveir a Lobo depois das 
explicações ·aqui trocadas , foi ao The
souro, viu a folba. de pagamento, leu a guia, 
pediu explica.çoes aos empregados, que lhe 
mostraram claramente não ter havido ac
cumulação de vencimentos. Não obstante veiu 
fornecer este documento ao Sr . Costa, Ju
nior. 

Vejamos agora a certidã.o (l6): 
« Ciuadão director da contabilidade - O 

Dr. José Joaquim Seabra, membro d;i, Camara. 
dos Srs. DepQtados, precisa que man:ieis cer
tificar : 

l,0 Si a fl. 43 d:> 1\v. & do Ministeric da. Fa· 
zen da consta algum pasamento feito ao Barão 
de Lucena, como juiz aos feitos da fa.2enda ; 

2. º. Si no mesmo livro ou em 1mtro 
qualquer consta a lgum pagamento feito ao 
mesmo juiz, da. data d~ sua nomeaçito, como 
governador do estado de Pernambuco, até ~o 
seu regresso ; · 

3.0 Si da ugia vinda. da Thesour.aria. de.Per- \ 
nambuco, e acompanhada de um a viso do 
Ministerio do Interior, consta. que alli s e ti
vesse eft'ectuado qualquer pagamento ao 
mesmo juiz; 

4.0 O teor das guias passada:;; pelo The
souro a Thesouraria de Pernambuco. -Pede 
defe!'imento.-Rio, 8 de agosto de 1891.
Dr. J. J. Seabra.»-"' Passe-se. Directoria 
geral de contabilidade, 8 de agosto de 1891. 
-Ewerton ~ Almeida.» 
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« Em cumprimento do despacho retro, cer
tifico que á fi . 43 do li v. 5° âe pagamentos, 
quer do exercicio corrente, quer do exercicio 
vassa.do, não consta haver o Barão de Lucena 
recebido vencimentos de qualquer especie. 

e Quanto ao 2° quesito, foi pago sómente 
dos vencimentos de juiz dos feitos da fazenda, 
isto é, or·denado e gratidcac;ão até 29 de julho 
do anno proximo findo, visto ter sido nomea
do governador do estado de Pernambuco e 
nessa data deixado aquelle exercicio; e que 
principiou novamente a perceber os ditos 
vencimentos de 1 de novembro do dito au
no, data em que entrou em exercicio desse 
cargo. 

« Que, como governador e 11or intermedio 
de seu procurador. o que recebeu foi '{)Orcen
tn,gens qu~ lhe competiam por lei até á data 
em que deixou o exercício de juiz, para asst1-
mir o cargo de governador e que hoje ainda 
lhe poderão ser pagas desde que nos proces
sos em que funccionou a isso tenha direito.· 

« Quanto ao terceiro, da guia da Thesou
raria de Pernambuco, sob 11. 40, de 24 de 
outubro do anno ultimo, consta que apenas 
recebeu vencimentos, na qualidade de gover
nador. até 22 do me;)mo mez e pelo aviso do 
l\linisterio do Interior, sob n. 4890 de 28 de 
novembro do dito anno, o Thesouro Nacional 
foi autorisado a abonar sõmente os dias que 
deL"tou de receber naquella reparti~.ão, isto é, 
de 23 a 31 desse mez, unicamente na quali
dade· de governador. 

« Quanto ao 4° quesito. o teor da guia 
passada pelo Thesouro Nacional a thesouraria 
desse estado é o seguinte: «Guia n. 79. 
Por esta repartição se declara á Thesouraria 
de Fazenda do estado de Pernambuco que o 
juiz de direito da vara dos feitos da fazenda 
desta capital, Barão .de Lt1cena, foi 'Pago dos 
vencimentos a que tinha direito até ao dia 
29 de j!Illlo pro:timo passado, em que deixou o 
exercicio do cargo, por ter sido nomeado 
governador daquelle e~ta.do. 

« Outrosim se declara que o mesmo juiz 
pagou o sello de que trata o n. 8 do § 8° da 
tatiella B do ·regulamento de 19 de maio de 
1883, por já hwer pago o sello do venci
mento superior, conforme a guia da mesma 
thesouraria, n. 5, de 26 de março ultimo.-
3a contadoria, 4 de setembro de 1890.> E 
para constar, eu Fl'!l.ncisco de souza Lobo, 
3°. escripturario do Thesouro Nacional, pas
sei a presente certidão aos oito dias do mez 
de agosto de 1891.-3"' contadoria do The
souro Nacional, 8 de agosto de 1891.-0 con
tador, M. A. F. Trigo de Loureiro.> · . . . 

(Neste ponto trocam-se apartes entre os Srs. 
Costa Junior e Andrê Cavalcanti ; . reina grande 
sussurro na sala ; soam os tympanos e o. Sr. 
fresidente reçlama cittenç4Q;) 

0 Sa: EPITACIO PESSOA-Comquanto não 
seja necessario, protesto exhibir em tempo 
certidão authentica da Thesouraria de Per
nambuco. Vou concluir. 

Poderia, á semelhança. do que se fez com o 
Sr. Seabra, appellar para a honra do nobre 
deputado para que viesse provar as suas as
serções. 

Quero, porém,ser generoso até ao fim; não 
desejo collocar o meu illustre collega em uma 
posição da qual não poderia sahir-se airosa
mente. 

O SR. CosTA. JUNIOR- Não façam appello 
para mim, porque acceito :ãempre. 

o SR. EPITACIO PESSOA-Nada mais tenho a 
accrescentar, unicamente que acamara e a 
nação teem mais um elemento para jul~ar 
o pro::edimento do nobre deputado por ::são 
Paulo. (Muito bern; muito bem. O oi-adoi· e 
compi·imentado.) ... 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE annuncia a continuação 
da discussão unica do projecto n .12 A, fixando 
em 120:000$ a pensão a que tem direito o Sr. 
D. Pedro de Alcantara., ex-iroper1:1-dor do 
Brazil. 

O Sa. OLIVEIRA. P1NT0 (pela ordem) requer 
o encerramento da discussão. 

Posto a votos, é approvado o requerimento, 
e, portanto, encerrada a discussão. 

E' posto a votos o projecto, salvas as emen
das, e approvado. 

E' posta a votos e rejeita<la a seguinte 

Emenda 

Diga-se:-50: 000$-em vez de-120:000$000· 
Sala das sessões, 3 de agostodel89l.- Jose 

Bevilaqua. 
E' igualmente posta a votos e rejeitada a 

seguinte 

Emenda 

Ao art. 2° do projecto u. 12 accrescente
se: ·· 

Paragrapho unico. Tanto · as prestações 
mensaes, como as vencidas, serã<;>~ pagas-na 
Europa ao cambio de 27 d. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 1891.- F. 
Badaró.-L. de Bulliões.-Santos Pereira.
Casimiro lwúo1· -Francisco Argollo.- J. J. 
Seabra. -Cardoso de M eUo. -Tolentino ·de 
Caroalho. - Henrique de · OarlJalho. - Garcia 
Pires.-Pacifico .Diascarerlhas.-Oosta Senna. 
-Oai·los Chagas. 

E' I>Osto a votos e approvado, para ser re· 
mettido a.o Senado, o projecto v.. l~ 4. 
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E' auvuuciada :i discussão unica do projecto 
n. 94, concedemlo aposentadoria, com ven
cimentos, :i.o 2• official da secret~ riu. de Es
tado dos Negocios da Guerra, Julio de Lima 
Fraoco. 

O Sl" . Baptiat.tt. · 'ª M-0tta
Penso q11e o parecer da. commiss~o não é 
nquelle que ella derfa dar. porque temos um 
artigo na Constituição qu.:- 11i:t que quando um 
funcciooario se invalidill' no :;erviço da nação 
póde conceder-se-lhP. a.po:sentadoria. 

Parer.e-me e a Cnmara. rleve cuncorilnr com
rnig:o, que o verdadeiro camin ho. que o Cunccío
na.r1(\ -puhlico tem a seguir para obter a sua 
aposentadoria., é requerer inspecção de sande, 
e, julgado inc>tpaz, o Poder l!':xecutivo ~posen
tal-o-ha. No cl:so, porém, r\(l q11erer o fun~cío· 
nario melhoria •le aposentac.loría tlirigir-se-ha 
então ti Camara. · 

.~lem disso penso qn ' os em pl'e!!:adv:; ci\·i:; 
da secretarilt da G11e1·r:i. estão ~snjeito;; a 
legislação militnr, e assim, não podem ser 
reformados sem 'JUe ~ejum s11bmettid• >i à 
inspecção de saude milíta.r. 

Si o funccionario de que se tr>tta for apo
sentado pelo Poder Execntivo, e quizer 
melhoria da oposcntoçfi.o, dou o meu voto, 
sem saber quem é esse fuucion11rio; mas en
tendo que el\e dei·~ ser aposentado pelo 
Poder Executivo e n:iQ pel:~ Camara.. 

Do mesmo modo q11e'um ofilcial do exercito 
ou da armacl:i. não µóde ser rllform~1do por 
incap'."cidada physir.:1, pelo Pnder Legislati!O, 
masSlnl pelo ~:xecutn-o sendo ante~ submett1<lo 
a inspecção de saude: o funccionario civil da 
secretaria. da. Gnerr:1, o qual pe11so ~sl:i r sn 
jeito á legislaQão mllit:w, t irnbem nã•> o 
podia ser. 

Demais sera um mào proceilente, 11ue mais 
tarefe põrle tr:i zer co11sequench:> des.1 gr:vla
veis. (Apoiados.) 

Terminando, direi q11e a <.omr11iS5â.o devia 
declarar no parecer que o requerimento do 
interessado o1io tiob:l. razão de ser e que 
elle devia recorrer no Poder Executivo 
(.4.poiados,) 

O Sr. Bella rm.lno de Men
do;tiça-0 meu colle..,.:t. que .. cahou de fa.1-
lar,IDlpugnou o parecer'ã~. commissfio;fundado 

- "em que ell e se apoiava em motivos qne não 
são aquelles qne estilo estabelecidos pela 

_Constituição,paradeterminar o caso dil aposen 
fadoria soll~itad:1, pelo offic\al ela secretaria dn. 
Guerra Lima Franco ; e 1lisse mais que como 
empregado do ministerío da. Guerra., estava 
elle snjeito ã Jeí sobre reformas daqneHe mi
Disterio. 

V,ou portanto acompanhar S. Ex. na sua 
ar gumentação; t omanao;.a na consider ação 
de que é digna; · · ·· · · · · 

O parecer da t:ommissão 6 explicito e diz 
que, alem dos bons serviços jã. prestados ao 
p;; iz po1· este funr.cionario, pelo seu estado 
âe iavalidez comprov:ida com attestados isen
tos de qualquAr suspeição, elle esta nas con
dições 1!e merer.er o füvor constitucional. 

Agora, vejamos a impugnnção de S. Ex . 
sob o ponto de vista d:i. legalidade. 

Ha lei em relação aos empregados civ3s e 
militares do ministerio dn, Hucrro., subordi
nando o Poder Es:~ctivo :'t observancia de 
regrns nas concessões de reformas ; mas esta 
lei não i nhiba a Camara, soherana, da tomar 
conher.imeatn e votar uma 1lisposí9ão lt este 
respeit o. (1\foitos apoiados .) 

A qufrntos funccioirn rios já tem o Poder 
Legislotivo,no -presente e no -p:issado regimen 
concedido igual fa"or ? . 

A meu ver entendo que em i-leutica.s con
dições , as q•rn j:'t fura.m submettidos as deli
.ber-Jçõe~ de:;ta, ~amam e della tiver:un appro
va~o, està a preteução do cidadão Julio de 
Lima Fr11nco. 

Quando não tívess9 elle instruido sua peti
ção com attestados medicos, o parecer da com
missão bastava para convencer a Camara. que 
este funccionario est:i i nvalidado pa1•:1 o ser
viço, attento o ele,•ado crite!'io de seus distin
ctos membros. 

o Sa. AE.TmiR RIOS dá um aparte. 
O Sa . BELLA.B..'IIINO DE ~IE2'-00NÇA - Não 

tem razão men illustre collnga deputado pela 
Bahia ; a. questão que $ . Ex. quer invocar 
não procede ao menos deaote das deliber-<lçõeS 
já tomn.das por esta Camat'll . 

Não ha. lei -vot:i.<1<1 por esta Camara pa.m 
M&" ula.r o preceito conatit11clo0;1l da. aposen
tauoria por invalidez, sobre a qual o Poder 
Executivo dê reguhtmentn,çio, e portanto do 
mesmo modo que tem procedid,l em relação a 
out1•11s pretencões dependentes de lei especial, 
a •neu ver,a Gamara pôde tomar a deliberação 
a este respeito. 

Demais, a questão de for1oula da lei, con
signando a. concessão direct:i.mente on da.ndo 
autorisaçã.o no Poder Executivo pam fazel-a, 
é uma questão que não t P-m grande valor . 
(Apoiados .) 

Creio ter justificado o pal'acer da commissão 
e ~stou convencido •leque n Camn.ra. acceitan
do-o pratic<1rà um acto de inteira. equidade. 
(,Dfüito bem. ; muito õem.) 

O Sr. Cantão - S1:. presidente, não 
acho procedentes as consideraÇões feitas pelo 
honra.do deputado que iniciou e>te deb&te 
contra o proj ecto. . 

S. Ex. soccorren-se a dispos1çáo da. Consti· 
tnição que determina que sô por invalidez 
·:i>ódem ser concedidas aposentadorias. Ora o 
funccionario pnblico a; quem .se refere es~ 
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projecto apresentou documentos que provam 
evidentemente sua invalidez_ 

für SR. DEPtiTADo-En disse que não póde 
ser concedida a a µosentadoria por s~r o peti
cionaria empregado da secretaria da Gnerra. 

O SR. CAxTX.o - Pelo facto de ser empre
gado na secretaria da Guerra,, creio que não 
está sujeito ás leis rnilitares. 

O )!ES:Mo SR. DEPt.:TADO - Ha Utlíl aviso do 
Ministerio da Guerra. 

O SR . CA.NTÃo - Cm :1siso !k> :'llinisterio 
da Guerra não tem a mesma força de um acto 
emanado desta Ca1mtra, (.'1.poiados) . 

Portanto, desde que a Camara reconhece 
que pelos documentos que o peticionario jun
tou a seu rt:lquerimento, e:;tá proYado que 
realmente se acha enf0rmo e incapaz de con
tinuar a pre:;t<ll' :;erviços na. :;ua repartição, 
parece-me que a Gamara !ara uma iniqui
dade não lhe concedendo a aposentadoria. 
(Apartes_) 

Não era preciso que este funccionario fosse 
submettitlo a uma inspecção de saude militar; 
b<tstava a affirma.tiva cl.e alguns fa~~11ltativos 
distinctos, cuja palavra não pôde ser-posta em 
duvida, para provar o SP.U estado de inrali
àez; alguns desses facultativos são collegas 
nossoi;. 

Elles seriam incapazes do dar attestados 
falsos paru. illudir a Gamara, e levar o peti
cionario a :solicitar, da mesma Cama.m, um 
favor ou uma gra~a não estando no caso de 
merecel-a. 

O peticiona.rio deseja. aposentadoria com 
todo o ordenado, attentos os seu:; importan
tes ser...-iços, e reccorr~ : 1 !\ estlL Cawara pe
dindo este favor, por·qne o governo não lhe 
póde concedr::r aposeni:ldori::t senão com orde
n~do proporciou;d ao tempo que tem de ser
viço. 

Ora, quem póde conceder a.posentadoria, 
seja qual fm• o tempo de serviço que tenllã o· 
f'unccionario, é sómente o Poder Legislativo. 

U:\I SR. DRPUTADo-E' muito justo. 
t) SR. CA!>."TÃO - Portanto, parece-me, que 

nestas condições a Gamara fará um acto de 
justiça concedendo a aposeotadoria nos termos 
requeridos. (Apoiados; muito bem.) , 

O Sr. A:a:•thur Rios - Não le
vanto-me para oppol'-me á concessão que a 
Camara quer fazar ao fonccionario Julio de 
Lima Franco. Os atte:;ta los com que instruiu 
a sua petição exuberantemente provam que o 
seu estado de saude não lhe permitte conti
n~a.r activameute n'l serviço; mas lentnto-me 
somente para ponderar a Gamara que o modo 
por que esta formulado o projecto não me 
parece o mais regular. 

A Gamara póde traçar a regra, na qual o 
Po:ler Executivo se baseie para conceder 
aposentadorias on refo1·mas, mas ella não 
pôde directamente por si decretar a apo
sentadoria de quem quer que seja, porque 
isso é uma im-asão das attribuiçõe:; do Poder 
Executivo. Este projecto e:omo está. formu
lado é um proJecto inconstitucional, que 
corre o risco de set· devol Yldo para a Coinara.: 
por isso ê que me levanto para offel'ecer uma 
emenda. · 

O SR. Bui::No DE PAIVA- Qual é o artigo 
da Con:;titução que elle viola ? 

O SR- ARTHUR Rros- Não posso citn.1-o ele 
momento, mttS o que digo, é que o assumpto 
do proj~cto não e ch1 noss<L competenciu. 

Desejo saber si o proj ecto tem uma. só dis
cussão, porque neste caso, offet·ecerei jà 
emenda; e si tem mais de uma aguardarei 
occasião opportuna. . 

Não tenho intenção de prejudicar a preten
ção que considero justa. Desejo, pelo contra
rio, tirar-lhe as diíficuldades que elhL possa 
encontrar em seu caminho. 

A emenda é a seguinte (lê)-

0 SR. FRoEs DA CRuz - Essas antorisa
ções são do Poder Legislativo. 

o SR. AR. THUR RIOS - o Poder Legisla
tivo delega as funci;ões que lhe são proprias 
ao Poder Executivo; mas o Poder Legislativo 
não tem direito nenhum de invadir attribui
ções que não lhe pertencem (Apoiados). 

O Sr. l\:larcolino Moura -Das 
opiniões emittidas pelos ill ustres oradores 
que me precederam, fica demonstrado~ jus
tiça do peticionario à sua aposentadoria, 
porque trata-se de um funccionario que pl'e
stou relevantes serviços ao paiz e que agora 
St:l acha inv:üidado. 

A questão versa agora sobre a competencia 
do Congresso - si dGve declamr a aposenta
doria do empregado sob a formula adoptada 
ou si compete a C;imara autorisar o Poder 
Executivo a conceder essa aposentadoria. 

No regimen -mouarchico procedia-se por 
meio c!a autorisação ao governo, porquanto 
as pensões e aposentadorias vinham ao parla
mento sob proposta do Poder Executivo, e a 
Camara deliberando autorisava o governo a 
concedel-as-

No regímen republicano, porém, não à.a 
lei qne prohiba, o Congresso a deliberar por 
uma concessão de sua inioiativa. sobre o 
caso. 

Neste sentido a commissão concedendo a 
aposentadorht ao empregado de que se trafa 
sob a türmuhl apresentada, folga de reconhe
cer que o Goncrresso está disposto a .esseacto 
de justiça dando stia approvação ao parecer e 
firmando ao. mesroo a sua competencia, visto 
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como não ha lei que probiba, antes firma o 
precedente de uma. prerogati va con~titucional. 

Vem à mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamante em discussão a seguinte 

Emei1cla 

Substituam-se as palavras- fi.ca concedida 
pelas seguintes: fica o Poder Executivo auto
risado a conceder. - Sala das sessões - Ar
lhm· Rios. 

O Sr. Oiticica diz que hn. dua.s 
ordens de considcroções que se levant:tm cou
tra o parecer. A primeira é uma questão 
constitucional, isto e, o modo por que esta 
concebido o parecer que fixa a aposentadoria 
ao empre&ado. A segunda versa sopre o modo 
de conce~er-se u apo;;entadoria, porque, se· 
gundo querem, em virtude de um aviso, o 
emp1·egado do Ministerio da Guerra está su
jeito aos decretos militares, que, . portanto, 
deve pedir a apos~ntadoria pelo Ministerio da 
Guerra. 

A commissão declara q·11e, si errou no seu 
parecer, errou com a. Camo.ra, com o Presi
dente da Republica e com o Poder Executivo. 

Si intervem na coufecção de uma lei, o 
Poder Legislativo e o Poder Executivo, com a 
sua sancção, que duvida haverá em a Camara. 
conceder a aposentadoria 1 

Desde que o proj ecto diz : -é concedida a 
aposentadoria-e o Poder Ex:ecutivo o sanc
ciona, onde fica o. questão levantada ? 

Tanto faz dizer em um artigo-fica con· 
cedida-como dizer-fica. o governo autorisado 
a co:iceder. 

A segunda questão é de ·uma formula. que 
não tem rasão de ser, quereudo-se que o em· 
pregado do Mínisterio da Guerra só fique 
sujeito ao rninisterio. Isto é estabelecer uma 
preferencia do Poder Executivo sobre o Poder 
Legislativo em materia. de aposentadori~s. 

Ora, si este tem de conhecer da realidade 
de um funccionar!o que pede aposentadoria., 
como sujeital-o a uma decisão do Ministerio 
da Guerra para. deliberar sobre um pedido 1 
Onde a lei que submette os fnuccionarios uo 

__ Ministerio da Guerra a esta preferencia do 
Poder Executivo sobre o Poder Legislativo~ 
. A questão é simples: o funccionario que 

)ede aposentadoria, està ou não nas condições 
de ser aposentado 1 Si, de facto está impos
sibilitado de trabalho, e atê podia o orador 
invocar o testemunho quasi unanime de seus 
co!legas nesta Cam:ira. elle. está. no direito 
de pedir a sua aposentadoria, como reconhe. 
ceu a comm.issão. 

Entende o orador que os termos em que foi 
lavrado o para.cer devem ser mantidos, por
que as deliberações da Camara devem ter o 

caracter positivo de lei e não de autorisaQões 
ao Poder E:wcutivo. 

Concluindo, entende que o projecto é regu
lar e que com elle se fara a justiça impe
trada. 

O Sr. Fr6es da Cruz pediu a 
palavra para declarar que a emenda do Sr. 
Arthur Rios é inconstitucional. 

Autorisar o governo para usar da facul
dad~ de ap~sentar ou não qualquer funooio
nar.10 é _abdicarª. C'.lmara do.direito do poder 
leg1slallvo, demtttmdo de si a responsabili
dade pelo acto que decreta. para se acobertar 
sob a ca.p:i. do pocler executivo. 

O p_oder legislativo ra~ a lei, o executivo 
sancc1ona.. 

Si a lei é inconstitucional, o executivo 
n~ga-lhe a sancção e fica ao lezislativo a 
responsabilidade, e vice-versa ::i.o" executivo 
quando inconvenientemente oppõe o sett 
11eto. 

l'lão comprehende que se queira atirar ao 
poder executivo sômente a responsabilida(le 
de actos d~sta. .ordem, quando é certo que ao 
poder leg1sla.t1vo compete examina.r a con
veniencia e justiça de uma tal medida. 

A emer.d<J. do Sr. Arthur Rios é inconsti~ 
tucional, porque o poder executivo não tem 
pe!r. Constituição Federal a. faculdade de 
concerler aposentadorias a emprega.dos do 
Estado. 

O § 5° do art. 48 da Constituição attribue 
ao presidente d1L Republica unicamente a 
comp~tencia privativa de prover cargos civis 
e mi11ta.res; e prover cargos não é aposentar 
quem quer que exerça esses cargos . 

O SR. EDUARDO Go:s-çALvES (pela ordem) 
reque1· o encerramento da. discussão. 

Posto a votos, é approvado o r equeri
mento. 

Em seguida, é posto e approvado, salva a 
emenda do Sr. Arthur Rios, o seguinte 

P ROJ ECTO N. 94-1891 

O Congresso Nncionnl resolve: 
Art. l.u Fica. concedida. a. Julio de Lima 

~ra~co aposentadoria., com o ordenado p~r 
inteiro, no lagar de 2º offichil da Secretaria 
de Estado dos Negocios da Guerra. 

Art . 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contraria. 

Sala das commissões, 8 de agosto de 1891. 
-Astolpho Pio.-Be:;erril.- Mursa.-B1.1eiio 
de Po.~z.- L eiie Oiticica. - Mo1·eira da 
Silva. 

E' posta a -votos e reo-eitada a emendá da 
Sr. Arthur Rios. º 
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o SR. SEVERINO VIEIRA (pela ordem) de
clara que votou a favor da emenda do Sr. 
Arthur Rios. 

E' anunciada a 2ª discussão do projecto 
n. 13 A, amnistiando os revoltosos do Pará. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão. 

Posto a votos, é approvado. 
o SR.. SERZEDELLO (pela ordem) rJquer 

dispensa de intersticio para que o projecto 
entre em 3"' discussão na sessão immediata. 

Consultada, a Camara concede. 
E' annuciada a ;3a discussão do projecto 

n. 6 B, autorisando a acquisição da cas<L em 
que falleceu o Dr. Benjamin Consta.nt. 

Ninguem pedindo a palavra, ê encerrar.la a 
uiscussão. 

Posto a votos, ê a.pprovado o seguinte 

PROJECTO N. G B-1801 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. ° Fica o Presidente da Republicn 

autorisado a despender, desde jâ, a quantia 
necessaria para, de accordo com art. 8° das 
disposiçõoe3 transitorias da Constituição Fe
feral, adquirir para o estado a casa em que 
falleceu o Dr. Benjamin Constant Botelho 
de .Magalhães. 

Art. 2. 0 A familia do grande patriota 
será desde logo indemni1.ada das despezas 
por ella feitas com a locação desta casa, 
desde 24 de fevereiro ultimo até ao dia em 
que for satisfeito o disposto no citado art. 8°. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 
COl).trario. 

O Sr. Severino Vieira. provoca 
a illustre commissão, que interpoz parecer 
sobre o projecto,a uma explicação mais deta
lha.da dos motivos que a fizeram divergir do 
projecto que foi enviado pelo outro ramo do 
poder legislativo. 

O projecto da commissão ê substitutivo do 
projecto vindo do Senado. 

A primeira differença que ha entre os dous 
projectos é a da importancia lixada annua.1-
mente para o vencimento do vice-pr~sidente 
da Republica. 

O Senado contentou-se com a quantia de 
30:000$ annuaes; mas a Camara fixou este 
subsidio em 36:000$000. 

O orador ó inclinado a votar pelo projecto 
do Senallo e diz que, a não ser a consideração 
de fazer-se a <lespeza mensal em algarismos 
redondos, não sabe que motivo teve a com
missão para semelhante au"'mento. 

Parece-lhe que a fixação deste ·subsidio deve 
ser feita pela Gamara no ultimo anno da sua 
legislatura e nos termos da Constituição. 

Si se tratasse de legislar o subsidio que se 
devia dar no periodo vigente ao presidente e 
ao vice-presiilente, não se lhe dava de con
correr para que a Camara determinasse o 
quantum; porque desde que são funccionarios 
publicos e de ordem mais elevada na Repu
blica, desde que a Constituição estabelece que 
elles teem direito a remuneração pecuniaria, 
não deve ser a difficnldade de satisfazer ao 
preceito constitucional,que su:ffragasse aquillo 
que a Constituição mesmo consagra; mas 
desde que se trata do periodo presidencial, a 
começar em 1894, entende o orador que a Ga
mara não póde sutrragar com o seu voto desde 
já este subsidio, e que só pode ser votado no 
ultimo anno da legislatura. 

Sala das sessões, 30 de julho de 1891.
Rodrigi,es Alves.-Ser;edello Correa.-Deme- O Sr. Francisco Glicerio
t;-io Ribeiro.-Joiio Pinlieiro.-Albe1·to Bran· A .commissão de constituição, legislação e 
dtio.-Figiieiredo. justiça, teve em ·vista, quando estudou a pro-

posta vinda do Sena.do, estabelecendo os sub-
E' annunciada a lª discussão do projecto sidios d.o Presidenle e Yioo-;.Presidente da 

n. 90, isentando de impostos as doações e le- Republica, elevar 0 ordenado deste ultimo, 
gados feitos ã sociedade Amante da Instrue- por parecerinsuficiente 0 de 30:000$annuaes, 
ção. segundo a proposta do Senado. 

Ninguem pedindo a palavra, e encerrada A commissão fixou o subsidio na razão de 
n. discussão. 3:000$ mensaes, e ainda assim, attendendo-

Posto a votos. é approvado o projecto. se a que essa quantia tem de ser desfalcada 
E' annunciada a l"' discussão do pro.iecto pelos impostos a que estão sujeitos todos os 

n .. 10 A, extinguindo as secretarias de justiça funccionarios publicos da União, vê-se que o 
e mstrucção publica. subsidio do vice-Presidente da Republica. é 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada modesto; mas prevaleceu no animo da com-
a discussão. missão, a convicção ·de que, esse . subsidio ·é 

Procedendo-se à votação, verifica-se não attribuido a tão alto funccionario da Repu-
haver numero. blica em epoca em que elle apenas funcciona 

E' annunciada a 2ª discussão do projecto em qualidade de presidente do Senado. 
º·. 42 A, fixando o subsidio do Presidente e Quando elle occupara presidencia, por,morte 
Vice-Presidente da Republica. ou renuncia do Presidente e~ctivo, . é: claro 
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que em tal hypotbese lhe caberá i•eceber o 
ordenado marcado para este. 

A constituição deeln.m que a fix:nção <lo 
subsidio do Pre5idente deYe ser foita Oll. legi:; 
latura :mtecerlente ao f11t11ro l'r.ririrlo presi
dencial ; mM nós não legishtmos sobre este 
subsidio que aliás foi ja rt:rn.do pot· uma lei 
promulgad:i pelo go.-erno provisorio, antes <t 
proposti. da commissão ref·~r·c-se ao período 
presidencial de 15 de novemuro de !8ú4 a 15 
ae novembro de 1898. 

E' de notar-se que ·~ commiss:i.o, fixMdo o 
subsidio presidencial e111 l20:000;S, 11ii.o ai lmliu 
à ajuda de eusto ou despeza de rcproeseota
ção, por que disso não <.'Ogitou a Con::;li
tuição. 

Devo declarar à Camnrn. que ti co:mniss;.1o 
entendeu dever manter o acto do ~overno 
provisor·io que fixou o suu:;idio presid<:ncial, 
para que não se de;;:;e o ca.::;o de o Presidente 
aa Republica. sanccionu.r uma lei qL1e se refc
rísse a um interesse que lhe ê pessoal ; fican
do a questão Je njud<t de custo ou despeza 
de repre5entai;:ão, ra.i·::i. ser tomada em con
sideraçü.o pel11 commi~são de orçamento. 

E' certo que <t disposição constitucional 
tambem manda que o subsidio do vice-Pre
sidente da. Republica seja fixado na. leg-isla
t?1'3- anterior ao futu.ro periodo presiden
cial. 

O SR. BADARÕ - A. lei seria. de execução 
· impossivel, entendida •tSsim como V. Ex. 

expõe, em relaÇ11o ao vice-Presidente actual. 
O SR. FRAJ."crsco GLICERIO - Sem duvida. 

e por estar de accordo com o· nobre deputado; 
é que a. commissão fixou já. o subsidio do 
vice-Presidente, mesmo para o ii.ctmil pe
riodo, conoili:l.ndo a. disposição constitucional 
com a circumstancia. de ser a lei saocciooada 
pelo Presidente actnn.I, cujo subsidio oi'Lo é 
fixado no pr;Jjecto, mas consta de lei ante
rior promulgada. pelo governo provisorio. 

São, estas, Sr. presiliente, a.s considerações 
·que julguei dever offerecer, explicando o 
pensamento da commissii.o. 

O Sr. Serzedello pediu a palavra 
para• declarai; que estú, iotairamente de ac
côordo comasjudiciosas declarações que füz 
.o illustre membro da commissão, o Sr. ge-
nera.1 G licério. · · 

l!fas tem apenas um ponto de divergencia : 
ape7.ar de reconhecer o intuito rla oommissão 

··.que foi elevar o subsidio do vice-presidente da 
Republica., pois que incontestavelmente o pro-

. jecto consignava quantia 'diroinutu., é tocfa via 
obrigado a ,dissentir neste ponto da. coçnmissii.o 
p~rque :li.Ilda. a.cha o ·qi~ntum. fixado pela côm
lllissão, pep.1.1eno; · e, n~ta sentido vae man
dar uma elllenda. que; ac_ceitando o subsidio 
de 120:0Q0$ doil.ct.ual Preside;iteda.~publica 

• , • - - • • :·- ,_ .. __ 1 . · - J • • 

para. o f'llturo presidente, 11.xarâ na terç: 
parte o subsidio do vic~-presidente não si 
p<tra o actual, como para os que o seguirem. 

Vem à mesa, s..'to lidas e ~poiadas e posta 
em t.li~cns&"ío, as seguiuks 

~ 1-ios t\rts. !• e 3<•, onde se lê-36:000$ 
uig·a-se-48:000.)000.-Aristidcs Maia.-G~ir 
Çllf !)('S Ra.11tO$. 

«~o:; :l.l'ts. ju e 3", 1liga-:;e-40:000$ ml· 
ouaes, oui.l1J lê-sc- 3ü:Oú0$000 .-Ser~edetlt 
(.'uJ-,·cil<. - G. Beso10·0 .- 1'/ioma; Dclfmv .
Sc!tmidl.. - f?. Badarô. 

Nin;;uem mais pedindo a palavra, é <:ncer· 
!"J.ll.l a LliSCUS»iiO. 

Veem i\ mesa as seguintes 

D ~clai·açõcs 

« ílõclaro que, si t ivesse me ac!Jado pre
sente à sessão de hontem, teria votado 3 
fayor tlo po.rcccr d;1 commissão e::specinl 
concernente <Lo Tratado de Mootcvidóo . -
,lJ itrStt.)) 

« Declaro que, si tivesse comparecido ã 
sesst'io de hontem, teriã votado it füvor do 
parecer da commissão especial, rejeitando o 
Tratado de Montevidêo. 

Sala das sessões, 11 de agosto 1891.
Jou.quim, Bi·erJ'3s. »> 

« Requeremos que se declare na acta que 
votamos pela P.meuda do nobre deputil.do 
Arthur Rios, offerecida no projecto n . 94. 

Sala das sessões, 11 de agosto de 1891.-. 
Severino Vieii·a.- ;1loraes B arros .i> 

«Declaro que, si estivesse present e à sessão 
de hontem, vot<~ria p~lo trat<l.Clo de Monte· 
vid~o. -Polycarpo v"iotti • .,, 

« Declaro q ae, si estivesse presente à sess.'io 
de hoo.tem, votaria pela rejeição do tratado 
de Moutevidéo.-Bet/ort Vieira.,, 

. « D~claro que, si t i ve~~ podido ·comparecCll' 
a scssao ele hontem, teria votado contra o 
tratado de Montevídéo. 

Sal:l das sessões, ll de agosto de 1891.-
Figueiredo . " . 

« Declaro que, si estívesse presente á. sessão 
de hontem, por occasião da votação do in· 
rece! da commissã.oespecial, vota.ria. pela. coo· 
cl usa.o do mesmo parecer, rejeitando o . tratado 
de Montevidéo. . . 

Sa.la das sessões, 11 de <>·,,.osto de 18_9._ l .• -.. làma11. ~ · · · --o. · 
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« Declaro que, si estivesse presente á ses
são de houtem, á qual não compareci por iu -
commodo de Sttude, teria votado a favor do 
parecer da commissão, que rejeitou o tratado 
de Mon.tevidéo. 

Sala das S•3S3ões, 11 de agosto de 1891.
A. Jn.dio elo Bra;;i.l. 

Vae a imprimir : 

PRO.JECTv N. il A DE 1891-sunsTrTuTn-o 
AO DE N. il 

.4.l'tm·i;;~ a e:r.plol'aç1io e demarcaçcio no pla
nalto ccntrnt do territorio da Republica da 
rnperficie dcst:mtcfo d Sttll no1'a capital e dú 
outras zn·oviclcncias. 

A commis.,ão de Obras Publicas e colonisar,ão, 
tendo presente o projecto n. 71 dos Sr.,. 
tleputados Nogueira. Paranaguá, Severino 
Vieira, Nina Ribeiro e outros, autorizando as 
despezas necessaria.s par,t explorn.ç[o e de
marcação da superficie de 14 .400 kilometros 
quadrados no pla.na.lto centra! da. H.epublica., 
para nella ser estabelecida. a Capital Federal, 
na conformidade do art. 3º da Constituição, 
passa a dar o seu parecer. 

A commi:;siio, em observancia. ao preceito 
constitucional, julga de conveniencia que o 
Congresso desde jú. cogite do assumpto. 

Mas, como a fundaçü:o da nova cidade e a 
m~dança. da ca.pital exigem trabalhos preli
minares, que demandam algum tempo 1)ara, 
sl!arealização e avultadissimas, despezas que 
nao podem ser feitts de chofre e sem estudo 
orçamentario, maxime nas cireumstaucias 
actuaes, ~m que o paiz acha-se sobrecarregado 
de.e~ess1vos compromissos, a commissão é de 
opu~l<to que se proceda agora apenas à explo
~çao do territorio e â demarcação da superfi
c1e onde tem de ser fundada a nova capital, 
para o gue o Poder ExecLlti vo aprese!ltará,com 
urgenc1a, proposta de credito, que for indis
pensaveL 

Posteriormente então, e, em vista dos tra
balhos execut,!dos pela commissão delles en
cbearreg-ada, o Congresso, si os approvar, deli

rara sobre os meios e o modo por que 
d~vem ser realizadas a construcção da nova 
cidade e a mudança da capital. 

A c_ommissão é ainda da parecer ,que as 
matet1as do art. 2° e seus§§ do projecto não 
d~vem ser presentemente objecto de delibera
t:ao desta Camara, não só por serem inoppor
}unas, como porque envolvem privilegies, e 
~v:ores, taes como isenção de impostos mu
~c1paes, concessões de grande extensão de 
rr~nos, vias-ferre:i.s, navegação fiuvfa.I, 

carris urb:i.nos, esgotos e outros, muitos dos 
qua~s escaparão certamente á sua compe
tencia. para concedel-os e irão, sendo cooce-

Camar:i. Y. II 

dídos a uma. unica. empreza, constitJlir odioso 
monopolio, que embaraçara a livre expansão 
de emprezas s;_milares, encarecendo e diffi
cultando, como ora acontece, a vida das clas
ses prolectarias. 

Assim pensando, a commissão submette á 
consideração da Camam dosSrs. Deputados o 
seguinte substitutivo: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.° Fica o Pode!' Executivo autorizado 

a mandar explorai· e Jemarcar no planalto 
central 110 torritoríotla Republica, rni. confor
midade <lo nrt. 3° da Conslitni<;U.o, a supertlcie 
do 1-1.400 kilomet1·os q1l:lu!'nuos, 11uo devem 
pertencer ú. União par::i. o cst:dJelecimeuto da 
sm\ nova. capital. 

Art. 2. 0 O PoJ.i!r Executivo solicita.rã. do 
Con:Zresso o credito preciso para a execução 
de~ses serviços e darii á commissü.o que tiver 
de executai-os as necessarias instrucções. 

Art. 3. 0 A muàanç:\ opportuna. da capital 
será deliberada pelo Congress~ •. em vista dos 
estnilos e dos t1·abalhos de!imt1vos da com
missã.o. 

Sala das commissões, 10 de agosto de 1891.
Antüo diJ Faria_- Gabino Besouro.- Pedro 
Vellio .-Domin,qos Rocha.-Schmidt. -Jacques 
Ourique.- .4.lf,.edo Ellis.- Jose Bevilaqita. 

N. 71-1891 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. ° Fica o Poder Executivo autori

wdo a fazer as despezas necessarias para 
mandar, sem perda de tempo, explorar e 
demarcar, no planalto central do territorio da 
Republica, em situação que fique, quanto 
possivel, equidistante dos ·pontos extremos 
ao mesmo territorio, a superficie de 14.400 
kilometro3 quadrados, pertencente á União, de 
accordo com o art. 3° d::i. Constituiçfi.o Federal. 

Paragrapho unico. O Governo dara á com
missão que nomear para a execução desse 
trabalho as instrucções necessarías, incum
bindo-lhe de apresentar com reh\torio circum
stanciado. contendo todas as informações e 
esclareciÚ1entos uteis, a. planta completa de 
toda a superficie demarcada, e indicaçã.o do 
local que lhe parecer preferível para assento 
da futura capital. . 
. Art. 2. 0 Approvados pelo Governo os tra

balhos da commissão, · e escolhida a área em 
que deva ser construida a cidade, qu·e serà a 
Capital Federal, abrirà o mesmo Governo im
mediatamente concurrencia, no pa,jz e no es
tranrreiro, a propostas para a construcção dos 
edificios publicas necessarios á insta llaç~o da 
nova capital; contractando afinal, depois de 
maduro exame . das. ~espectivas propostas, com 
quem ·mais vantagens o.trex:e~er; comtanto 

. ' . . 23 . 
.. · .. 
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que seja emprez:i. nacional, l~ga.lmente c~n
stituidii. ou eotnmgeira u.utor1zada a Cunccro
nar no paiz, e ofl'ereça quer uma., quer outra, 
todos os requisitos de idoneidade. 

§ I.• Os proponentes, além das pr~vas de 
sua idoneidade e de outros e;;clarec1mentos 
que lhes possam ser exigidos, deverio instruir 
suas proposu1s com projectos e plano geràl 
da 1\itura cidade, desenhos e plantas de ruas, 
praças, fontes, logradouros, etc., plantas e 
perlis do;; edíficios publicosque se propuzerem 
oonstruir, attendendo-se, em tudo, com o de
vido rigor, ás prescripções da hygieDe e às 
regms füt esthetica e cfa arte. . 

§ 2. 0 Parn. poupar enc:wgos maiores ao 
!besouro da União, fica ainda <> Governo nu
torizndo :i. estipular, em favor da em preza 
cujn. proposta for preferi(ln, os seguintes con
ce~sves: 

1. • De terrenos até ã superticie de trinta e 
seis kilometros quadra.dvs no local em que 
tiver de ser assente a f'utu1•a. capital; ficando, 
porém, salvo a União o direito de, em todo o 
te111po, e indepenuentemeotc de indemnisação, 
apropriar-se, dentro tb úrea coDcedidu, de 
qualquer porção, nüo edi!icuda, de que vier e 
'Precisar para fius de necessidade, ou utilidade 
]JUb!ica.; 

2.~ De v ias-ferreas, <le navegação fluvial 
ou de qualquer systema de via<:.ão para com
municur a. capital com os di>ersos Esta.dos da 
União: 

3." De carris urbanos, de supprimento de 
azua, de esgotos, de excreto, ~uas servidas e 
pfoviaes, de redes telephonica.s e de outros 
serviços tendentes a. satisfazer, na futura ca
~ital!. à.s commodidades reclamadas pela civi
lisuçao; 

4 ... De isenção de decimas, por determinado 
tempo, ou de quaesquer impostos relativos aos 
predios que forem construindo, a té no termo 
ao prazo de dez aunos, contados da clata da. 
inauguração da futura capital. 

Art. 3.• Revogam-se ns disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 29 de julho de 1891.-No
gueira Paranagv4.. - Sei:erino Viefra. - N ina 
Ribeiro.- Astolpho Pio.- Pires· Ferreü·a.
Lamounier Gorlofredo. - Belfort Vieira.
Marciano de M agallW.es. - Caetano de Albu
querque . - Guimaraes Natal.- Cassiano do 

-· Nascímemo . - F. Badaró. - .4.ugusto de 
Preitas.- Anfrisio Fialho.- Ignacio Tosta. 

• · •. - Fernanda Sim.as. - Rodrigues Ferna'Ades. 
- Oa11tão . 

Estando esgotada a mataria da ordem do 
dia, o Sr. presidente marca. para amanhã a 
seguinte: 

l• parte (até ás 3 horas): 
Votação das matarias encerradas ; 

3ª discus..<:ão do projecto n. 13 A,. concedendo 
amnistia aos implicados nos mo-v1mentos ar
mados no Par-à ; 

Continuação da l" discussão do projecto 
n. l A, prohibindo o uso de titulos e conde
corações; 

Continuação da. lª discussão do projecto 
n. SO, que organi:sa o Districto Federal. 

2" p<irte (is 3 horas ou antes): 
2" discussiio do projecto n. 32, sobre cartas 

rogatorias ; 
2" discussão do projecto n . 39, autorisando 

um plano geral de linh~s teleg-raphicas para a 
Republica Federal ; 

Discussão unica. do projecto n. 22, Mnside
rando reform;ido o ex-capifüo Chrispim de 
Mello Castro ; 

Discussão uníca do pareeer n. 53, reconhe
cendo a compatenci:t do Poder E:tecutivo para 
resolver a reclamação de Artidoro Augusto 
Xavier Pinl1eiro; 

Discussii:o unica do projecto n. 84, conce
dendo licença ao Dr. Nuno de Andrade. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

39> SEs.sÃO EM 12 DE A.GOSTO DE 1891 

PYesidencia do Sr .• ~lo.tta Macltado 

Ao meio-dia, o Sr. presidente annuncia que 
não ha expediente a ler nntes da acta. 

O SR . PRESIDENrE :-Na l"' hora da sessão 
tem de tratar-se de materia cuja urgenciu 
foi vencida, e que é o requerimento do sr. 
Severino Yicira. 

VoZES - Não està presente. 
o SR. ARTHUR. Rros (pgla ordem)-Rcfe

rindo-se a ·uma indicação por elle apresentad:i. 
ha dias, e approvada pela Camara, relativa
mente á muâança do l ocal para a celebra· 
ção das sessl!es, disse que lhe parecia não ter 
a mesa intrepretado fielmente o seu pensa
mento, poi.s se limitara só a indicar a antiga. 
casa. onde fonccionou acamara. dos Deputados, 
quando devia igualmente promover as 
obrM neeessarias ao prepuro conveniente d& 
mesma casa. 

Não concorda com o alvitre de se recorrer 
ao roinisterio do interior pa.ra a execução des· 
sas obras, pois ellas ficaram sob a direcção.do 
mesmo funccionario que encerrou, por assun 
dizer, nesta. caixa de madeira os represen· 
tantas da. na~ que nella não se podem en· 
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tender de maneira alguma, o que dá em re
sult.'1.do grande perda das sessões. 

N:t opinião do orador a mesa não deve per
mittir que os representantes da nação conti
nuem expostos ao que se estâ praticando, que 
represanta u:n verdadeiro menoscabo a esses 
mesmos representantes, porque elles não 
podem ser obrigados a vir celebrar sessões 
nnm ponto tão distante do centro da cidade, 
e onde essas sessões são quasi feitas em si
gillo, porque ninguem vem assistirá ellas. 

A' vista. do e~posto julga da maior conve
niencia a mudança immediata da. casa da ca
mara, não só pela longitude em que fica da 
cidade, mas ainda porque nas proximidades 
ào p[ilacio existe um verdadeira fóco de vu.
riob. 
o SR. PRESIDENTE-Acredito que o Sr. de

putado não tem razão na increpação que füZ 
á mesa. 

A conunissão de policia, acatando a idéa da 
mudançn. de casa, por todas as razões apon
tadas pelo Si·. deputado, e principalmente 
tendo em vista o estado sauitario da locali
dade em que está. situado o edificio da.Ca.mara, 
deu-se pressa em apresentar o seu parecer. 

A mes:t não tem attribuições <lo Poder Exe
cutivo, e si o credito de que fülla o Sr. depu
tado fosse votado, quem o havia de applicar? 
De certo que não seria a mesa, pois isso seria 
uma invasão de poderes. 

A' vista disso, a mesa começou requisitando 
do governo a expedição urgente tle ordens no 
sentido de ser despejado o pr0prio nacional 
onde funcciona a lnspectoria de Hygiene e 
que o governo mandasse proceder ás obras 
necessarias, de accórdo com a commissiío de 
policia. 

Hoje entendi-me com o Sr. director da se
cretaria, e este disse-me que o Sr. ministro 
do interior já tinha dado ordens para a In
spectoria de Hygiene abandonar aquella casa, 
e ao mesmo tempo tinha mandado examinar 
o edificio por nm engenheiro para que a Ga
mara ahi se installasse no mais curto espaço 
de tempo. 

Poresh occasião posso declarar que a mesa 
farii. todos os esforços para ser agradavel á 
Camara dos Srs. Deputados. 

O Sr. Gonçalo de Lagos
Em 1889 o Ministerio da Agricnltura cele
brou um contracto -para a construcção de 10 
poços artesianos no Cearà, obra que comme .. 
~una administração do fallecido presidente 
daquella ex-província. 

Os trabalhos foram depois interrompidos 
emcousequencia de se mandarem vir dos Esta
do~ Unidos os materiaes necessarios para o 
anuamento das obras. 

Esses materiaes já chegaram e, por tele
g!'amma que o orador recebeu do Ceará, sabe 

que estão retidos na alfandega por falta 
dos despachos; porque por uma clausula do 
contracto o governo era obrigado a pedir á, 
Camara os despachos livres de direitos. 

Sendo de grande conveniencia que a.quellas 
obras continuem, manda para a mesa um re
querimento. 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto em 
discussão, que é sem debate encerrada, fican
do adiada a votação, o seguinte 

Requerimento 

Requeiro riue se peça ao governo ioforma
çào si o Ministerio da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas tem dado inteiro cum
primento ao estipuhtdo no contracto celebrado 
entre o referido ministerio e B. Dixon 
Armstrong, em 2 de janeiro de 1889, para 
construcção de 10 poços artesianos no estado 
do Ceará.- S. R..-Gonçalo de Lagos. 

o SR. GABIXO BESOURO (pela nrdem) de
seja que o Sr. presidente informe si a urgen
cia requerida pelo deputado pela Bahia, Sr. 
Severino Vieira, està ou não prejudicada. 

O Sr. presidente annunciou a, urgencia re
querida,-dando a palavra a quem a requerera. 
Verificou-se que o Sr. deputado não se achava 
no recinto. Ora, ou S. Ex. tinha urgencia. ou 
não. 

Si tinha urgencia S. Ex. devia ser o pri
meiro a achar-se nesta casa, porque o Sr.depu
tado sabe que a materia devia ser discutida 
na primeira hora do expediente ; que a ma
teria era urgente, prova-o querer o Sr. depu
tado tratar hontem mesmo do assumpto. 

Quando outros deputados querem apre
sentar requerimentos nesta hora, não podem 
ser prejudicados pela demora do Sr. deputado 
que requerera urgeocia e entretanto falta á 
hora em que se deixa occupar della. 

o SR. PRESIDENTE-O regimento diz que a 
urgencia prevalece na primeira hora da 
sessão. Isto quer dizer, na minha opinião, 
salvo juizo em contrario da Gamara, que si o 
deputado obtiver urgencia e chegar a esta 
primeira ·hora tera a preferenci:a ; si _chegar 
depois só si a Camara conceder urgencia para 
preterir a ordem do dia. (Apoiados). 

O SR. OLIVEIRA PINTO (pela orde1n) tomou 
a palavra para fazer com relação a proposição 
do illustre deputado, as considerações que o 
Sr. presidente acaba de fazér. 

De facto, de accordo com o regimento, não 
se póde entender de modo diverso o pedido de 
argencia. 

Quando se pede urgencia, a Gamara mani
festa-se si ? assum:(lto é de tal natur~za 9.Ue 
ficaria nulllficado s1 se tratasse depois. 81 a. 
Camara annue,o assumpto da urgencia entra 
immediatamente em discussão; Si a Camara 
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entende q1113 o assumpto póde ser trtl.tacio na 
sess~o se~·tünte, o deputado que o. r~querera 
tem preferencia irn l" hora ~a ses~ao. Pol'
tanto o Sr. deputado Severmo pode faltar 
encet~ndo a discussão da urgencia que re
querem. Isto está expresso no regimento. 

O SR. AiiTHTJR Rros-Peço a palavra. 
o SR. PRESIDENTE - V. Ex. já. fallon 1J.3la 

ordem. 
Tem n. paln:vra o Sr. Demetrio Ribeiro. 
SR. D1rnETRIO Rllrnmo (pela ordem) -

Sr. pl'esitlente, n:1o tomarei tim1po á C::unara. 
para justificnr o requ~rimcnt9 que jã s~ aclm 
sobre a rnes;i, porque o m;1ter1:i. 1le tal impor
taucin, interessa t;into ao estado que repre
sento, qne snpponho que sua simples lcit1ir;i. 
será sufficiente para consc;nil' o :tpoin1ncnto 
e talvez, i;i o rêgimento permittir, srnt imme-
ilia.fa :1 p_Provaçfio. _ . 

Peço rnform:lçõí!S n.o 1!o;·erno, 11ao no in
tuito tle ser hostil :i este ou iv1uelle secretar io 
uo chefe do governo; mas com o proposito 
bem claro de conseguir esclarecimentos para 
defcmler o estatlo do Rio Gi·an1le do Sul, si 
JlOr ac~aso averiguar-se que nas altns reg'lues 
ao podet· se pretenda crear difliculdades ao 
pro\Jlemn <la barra do Rio Grande do Sul, si 
acaso veriflc:;r-se que na s nl tas regiii.es se 
pretende protelar o andamento daquellc ser
viço, si por acaso ver ificar-se ainda o pensa
mento de menosprezar-se a questão que tanto 
interessa :.i. economia do Rio Grande do Sul 
como a tranquilidade da.quolle povo. 

Vem à mesa,, é lido, apoiado, posto em dis
cussl'lo, que é sem ueba t e encerr.tda, ficando 
adiada a votação, o seguinte 

AS folhas do Rio Grande annunciam com 
insistencia a exoner ação ou remoção do enge
nheh'o chefe e.las obras da barra daquelle cis
truio, e accrescentam ser o facto devido a 
sérias diver gencias que teem havido com a. so
ciedade empreitei.J:a das mesmas obras. Isto 
posto, requeremos ao governo esclarecimentos 
sobre a veracidade de tal exoneração ou re
mor;ii:o, sobre o adiamento das obras e sobre 
divergencias que consta ter havido na inter
j1retaeão dos contractos. 

· Sala das sessües, 12 de agost-l de 189i.
IJemelr io . - Se;·:;edello .-Frederi;;o B o1·_qes. -
Frar.ça Carvalho . - Be::errit . -]Jf . de :Ma.Qa
Zhaes.-Antüo.- Vi ctorino . -Alcides.-Gli
cerio .-R. Campos . -A . .A:;eredo.-ll!twsa.
B ei;ilaqua.--G. Mendonça.-CarrJaJJial .-Be
::;ouro.- 4.lmeida Nogueira.- Pedro Cher
mom.-P edro Velho.- D. Cei·queira.-Mo-
1·aes Bai"l'os.-l. R etwnba.-L. de Bull1ões. 
-G. N ataZ.-A . Lobo.-Belfort VieirQ:.-

Go;;çr; foes Ramos.- L ili::: Jfüi·al,- Alt.:i;an~ 
di·e Stockler. - N ogucira Paranagud .-A. de 
F•·citas. - Hc;2riq.ue de Carvalho. - Moni:; 
Frei1·e.-Nina Ribeiro . 

Em seguída procede-se a chamada, a qua,1 
respondem os Srs.: Mat tn. l\focllado, Nina Ri-· 
beiro, H.etumba, Nogueira Parall<tguà,Belfort 
Vieim, liclifo Rodr igues, lndio do Brnzil, In
uocencio s,,rzedello. Ca.nUi.o,Pedro Chermont, 
Matta. Bacellar, CÓsta Rodrigues, Casimiro
.Junior, Rodri:.!'lWS Ferna ndes, Henrique de 
Canalllo, Martinho R.odrig ues,Bezerril, João 
Lopes, Justiniano tle Serpa, Frederico Bor
~es. .José A vclino, Jose Be.-ila01na, Gou
Çn lo 1lc Ln.;ros, Nascimento, Pedro Velho,. 
Mig-ucl Cn.sfro, Amorim Garcia, Epitacio, 
Couto Gartaxo, José Mariano, Almeida, 
Pcrnumliuco, Pereir;t de Lyra , Luiz de An
drade, E~pirito t:>aoto, João de Siqueira, Bel
h\rmiuo C•trueiro, Gabiuo Besouro, Ivo do 
P!'aÜn, Olivcir<L \"alladão, Felb l.Jello Ft·eire, 
Angt1sto d(l Fl'eih\s, Paula Argullo, Tosta., 
Sectbra, Zanm, Artltlll' Rios, Gai·cia Pires, 
Severino Vieíra, Santos Pereirn., .Milton, 
Dionysio Cerqueira, Barã:) de S. Marcos, 
Medrado, Moniz Freire , Athayde Jnuior, 
Fonseca e Sitvn., Oliveira Pinto, França. 
Carvalho, Luiz l\Iura t , Baptista. d<t .Motta, 
Lopes Trovi.io, Ar istides Lobo, Ja.cques 
Ourique, Furquím '\Verneck, Thoma:c D(;llfi· 
no, Fig ueiredo, Antonio Olyntl10, Bada
rô, Alexandre Stock.ler, Correia R.abello. 
Astolpllo Pio, Aristides Maia, Gonçalves 
Ramos, Carlos Chu,gas, Costa Machado, 
Bernardino de Campos, Francisco Glicerio, 
Moraes Barros, Domingos de Moraes, Adolpho· 
Gordo, Carvalhal, Mursa, Angelo Pinheiro, 
Paulino Carlos , Costa Junior, Rodrigues 
Alves, Alfredo Ellis, Moreira da Silva, Al
meida Nogueira, Leopoldo de Bulhões, Guitllll
rii.es Natal, Aze1'edo, Bellarmino de Mendon
ça, Marciano de .Magalhães, Lauro :Muller, 
Schimídt, Borges de Medejros, Victorino Mon· 
teiro, Antão de Faria. Alciues Lima, Deme~· 
trio Ribeiro e Tolentino de Carva lho. 

Abre- se a sessão. 
Faltam com causa participada os Srs. Pa

lctta, Pires Ferreira, Barbosa Lima, p.,dro 
Americo, R OS.'1. e Silva, João Vieira, Theophilo 
dos Santos, Paula Guimar~s •. Ampliilophio, 
Fonseca Hermes Urbano Mn.rcondes, Cyrillo· 
de Lemos, Viriato de Medeiros, João Pinheiro, 
Gabriel de Magalhães, Francisco Veiga, La
mounier,Al'varo Botelho, Gonçal ves Cha:v;.s, 
Feliciano Penna, João de Avellar, Ferreiro 
Rabello, Ferreira Pires, Carlos Garcia, Fleury 
Curado, Eduardo Gonçalves, Ernesto de Oli
veira, Homero Baptista , Thomaz Flores e· 
Rocha Osorío ; e sem causa. participada. OS· 
Srs.; Anfrisio Fialho, Nelson, Almino Affonso, 
Sá. Andrade,. Gonçalves Ferreira, Juvencio d& 
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Aguiar, André Cavalcanti, Raymundo Ban
deira, Annibal Falcão, Meira de Vasconcellos, 
Pontes de Miranda, Oiticica, Leandro M<tciel, 
Marcelino Moura, Custodio de Mello, Fran
cisco Sodré, Leovigildo Filgueira:>, Pires de 
Albuquerque, Prisco Paraiso, Nilo Peçanha, 
:ManMes Barreto, Alberto Brandão, Jou.quim 
Breves, Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara, 
Erico Coelho, Sampaio Ferraz, Mayrink, Je
suiuo de Albuquerque, Vinhaes, Pacitico Mas
carenhas, Leonel Filho, Cha.gas Lobato, Jtlcob 
da Paix::Lo, Ferreira Br:1ndão, Costa Senna,, 
Amarico Lnz. Viotti, Dutra Nica.cio, Ma noel 
Fulgenciu, Francisco Amaral, Domingos Ro
cha,, Domingo:> Porto, Bueno de Pitivn., João 
Luiz, l\Iouteiro da Silva, Martinho Prado Ju
nior, Ccsario l\fotta, Lopes Chaves, l{.ulliio 
Junior, Caetano de Albuquerque, Fernando 
Simas, Carlos Campos, Lacerda Coutinlw, Pe
reira da Costa, Julio de Castílhos, Abreu, 
Cassiano do Nascimento, Fernu.ndo Abolt e 
Menna Barreto 

E' lida e posta. em discussão a acta. da ses
são ao terior. 

O Si· . ..:-~rthur Rios acha que ne
nbuma occasiilo é mais opportuna do que a 
discussão da acta, que deve ser o tra.nsumpto 
fiel do que se passa. na sessão, para. vir sus
cito.r uma questão que é ao mesmo tempo a 
defesa de um dil'eito que considera índcclina
;el, e a con::;ignaçü.o <le uma verdade que 
deve ficar expressa, clara e evidente na acta 
das ses:;ões. 

Na sessão de houtem foi 1;otaúa um:t ur
gencia para que hoje o illustre deputado pela 
Bahia o Sr. Severino Vieira t1·atasse de um 
assumpto que S. Ex:. annunciou à C<tmar'"· 
A interpret1ção da.da pela mesa n::Lo parece 
ao orador n. mais regular e a mais consenta
nea à vista do regimento. A mesa entende 
que a urgencia votada de vesper•t só perm1tte 
ao deputado que a alcançou discutir na pri
meira, hora da sessão seguinte; ora, pam isso 
não é pri:ciso urgencia. 

o SR. PRESIDENTE- V. Ex:. pediu a pala
Tra sobre a acta, mas não està discutindo a 
acta. 

O Sr.. ARTHUll Rros- Mas a urgencia 
·eonsta da acta, e está por i.sso se occu pando 
della. Não tem outro recurso senão lançar 
mão da discussão da acta para tratar deste 
'POnto que deve ftcn.r ventilado, visto S. E:c 
ter recusai.lo a palavra pela ordem, quando se 
agitava esta questão de ordem. 

O Sr.. PRESIDENTE- V. Ex. tem um re
. t~~o, que é confiar na boa fé com que a mesa 

dirige os trabalhos. 

dente dirige os trabalhos, mas não pôde tam
bem deixar de confessar, bem a seu pezar, 
que alguma s vezes a mesa está sujeita a 
commetter alguns enganos e a dar algumas 
interp1·etações que não sejam as mais regula
res, em vbta do regimento . 

O SR. PRESIDE:'iTE- Quando a mesa tiver 
estabelecido detinitivamente a interpretação 
do regimento, V. Ex. terá occasiã.o de a dis
cutir; o que não pôde é discutir agora quando 
se tr.Lt<t da u.ppt·ovu.çüo ·la acta. 

O SR. ARTHUR Rros então pede que o 
Sr. presidete lhe indique a occasião em que 
poderá discutir. 

O Sa. PRESIDEXTE- Indicarei a V. Ex. 

O Sr. Gabino Be,..ou ro diz 
Qll<:::, nilo tendo ouvido bem a leitu!'a da. actn, 
nii.o sabe si delht consta um facto que hontem 
se deu com o orador nesta cD.s:t ua uccasião 
em que occupnva a tribuna o nolJ1·e deput . do 
por Pel'OamlJuco, cujo nome pede licença parr. 
declinar, o Sr. Epit1cio Pessoa. 

A Camara deve estar lemllrnda de que 
quando S. Ex:. achu.va.-se na. tribuna, o ora.dor 
lleu um a.parte e em seguida reti1·uu-se da 
sa.Ja. Este facto foi narrado por alguns jor
naes como si fosse um neto de desattenção 
pt"<lticado prwa com o seu illustre coliega, a 
quem alias muito respeita, prez:i, estima e 
considera.. 

Como já disse, não sabe si este facto consta 
da acta , mas em todo o caso a.proveitn. o en
sejo par<\. declarar que a sua. retirada da. sala 
não foi motivada por um seatimento de hosti
lidade ao seu illustre collega, e hontem 
mesmo teve occasião de lhe dar uma. expli
cação, mas sim porque havia sido solicitaclo 
pelos seus collegas da commissiio de obras 
publicas e colonisa.ção, que com o orador in
stavttm para qne fosse trabalhar nesta com
missão . 

Foi isto, por tanto, o que o fez affastar da 
rnla, e não um acto de desattenção para com 
S. Ex:. não querendo ouvir o que elle ia 
dizer. 

Eram estas as explicações que queria tor
nar publicas, e que já hontem particular
men.te h<l'Viu. dado ao nobre deputõtdo. 

o SR. NOGUEIRA p A.RANAGU}i.. (2° secretario) 
- Na. a.ch1. que acaba ele ser lida não se men
ciona o facto a. que se referiu o nobre depu
tado. 

o SR. GABIXO BESOURO - Em todo o caso 
aproveito o ensejo :para dar estas expli
cações • 

. o SR. ARTHUR RIOS é o primeiro a pres
.tar homenagem ao modo por que o Sr. presi-

Não havendo mais quem peça apalavra, e 
dado por approvada. a acta. 
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o SR.. 2o SECRETARIO (seruittdo d<: 1•) dà 
conta. do seguinte 

EXPEDIEXTE 

Offioios: 
Do l\-liuisterio dos Negocios do Interior, de 

8 do corrente, restituindo sancciouado o auto
grapho da lei decretada pelo Congresso Na
ciou<Ll, referente a creditos su1)plemeutares 
ás verbas - su!),;idio dos seno.dores e depu
tados - e secretarias do Senado e da Camara. 
dos Deputados, a qual foí promulgado. na
quella data.- lnteirnda, ofilciaudo-:;e ao Se
nadfl . 

Do mesmo ministerio e de igual data, res
titníudo sanccionndo o autogro.pho da. reso
lução do Congresso Nacional que tornou ex
tensh·o ::ios empregados das secretarias do 
Sen:,Jo e d;t Camara, cios Deputados o monte 
pio crendo pelo decreto n. 942 A de 31 de 
outubro ultimo, n qual foi promulgada. 
11aq11ella data.- Inteimd.'i, offlchrndo-se ao 
Sena.do. 

Do l 0 s~cretario do congresso con;;tituiote 
do Rio Grande do Sul, de 22 de julho lindo, 
enviando dous exemplares da constituiç:io 
daquelle estado. - Ao arclü;o. 

Do governador do estado do Paraná. de 29 
do mesmo mez, enviando dous exempla.res da 
constitui~ío daquel1e estado. - Ao a.rcllivo, 

Telegramma, do presidente do congresso 
coostituinte de Matto Grosso, de 11 do cor
rente, communicando a orgnnisa<;iio defiuiti;a 
do mesmo estado.- [nl~irada. 

Requerimentos : 
De Libia Illuminata Serrano Antunes, mãe 

do falleci<lo officlal de fazenda de 3• classe 
Carlos Serrano Antunes, pecliorlo o meio-soldo 
correspondente a guarda-marinha. a que tinha 
direito o seu finado filho. - A' cómmissão de 
fazenda. 

De Ano:> Innoceucia Bai:bosa, Toledo, viuva 
. do capitão Manoel Joaquim Toledo, pedindo 

uma pensão.- A' commissão de fazenda. 
De Carlos Augusto Cesar Plaisunt, confe

rente da Alfaadega do Rio de Janeiro, pe
diildo tres llll:lzes de licença, com tu!.lo~ os 
wncimento~. - A' commíssão de petições e 
poderes. 

De-Jesuíno Machado Malheiros Braga Filho, 
amanuense da repartição tiscal junto à: Oora
panliía City Impro11ements, peclindo augmento 
de vencimentos. - A' com.missão de orça
mento. 

Do t enente-coronel reformado Antonio José 
Dias Nune:>, pedindo que lhe seja pago o soldo 
pela nova tabella. - A' commissão de fa
zenda. 

Do bacharel Abelardo Saraiva da Cunha 
Lobo, oonsul do Brazil em Vera. Cruz, pedindo 

que lhe se.ía abonafa uma ajuda de custo. -
A' commissão de orçamento. 

De Pedro das Dores, pedindo que se lhe faça 
effertiva a pensão, a que tem direito por força 
do § 5• do art. 154 do guiamento de 2 de 
maio de 1874.-A' commissão de fazenda. 

De l$mael Mll.riaho Falcão, propondo-se, 
mediante certos favores que solicita, a cou
struir um paredão no logar onde o rio Poti 
corta a serra Grande, para a formação de 
açude de Ct\ra.theus.- A' commissão de Ohras 
Publicas. 

Dos adjun tos da faculdade de medieina do 
Bahia, pedi mio o provimeu to eJfecti YO úU iu
terioo nos lo;;-ares de sul.ist itutos d:i, me~ma 
t'acultlade.- A' commissão de iustrucção pu-
1.Jlic;t. 

Das irmnndndes e confrarias d :i cidade tlo 
Recife, petlintlo .i ol.Jjdctivaçtio n:i lei orça
ment:iri:i, da disposli;;Io Jo nrt. it. § :J" da 
Constituiçüo Fetleral, cfo moclo que os in11110o 
veis pertencentes ás mesmas associações não 
fiquem sujeitas aos impostos excepcionaes 
denomín:\dos de milo morta.-:\' commi:;siio 
de c,1ost tuição, leg islação e ju,;tiç:i. 

E' onvitttlo à commis~ilo de fazenda o pro
jecto n. 17, revogando a limitação de zolW 
tiscaes no Rio Grnmle do Sul, pnr:i revres..~o 
do contr-aba.ndo, o qua,l em 13 de julho ilndo 
fôra enviado a, commissão de marinh;t e 
~uerra. 
. o SR. PRESIDENTE- Peço a. atteno;1o d~ 
Camara para o nrt. 72 do regimento, porque 
me p.i,rece ser esta, a. occasião ue lhe d;tr uma 
interpNtaç-ão autentica. (lê) : 

Art. 72. Urgente para se interromper~ 
ordem do dia só se deve entender u,quelle 
negocio, cujo resultado ~e tormwfa nullo e_ de 
nenhum effeito si clei:rnsse de ser trab do 1m· 
mediatamente. , 

Vencida a urgencfa. o presidente consultara 
ele novo á Camara si o assumpto é de naturew 
tal que não sendo tratado immediata~ente _se 
tornaria nullo ou de · nenhum e tfü1to. 81 a 
Camara dicidir affirmativameote por sua roaÍQo 
ria, entrará a ma.teria immediu tamente em 
discussão, Jican<lo prejudicada a ordem do dia 
até ã sua decisão final; si decidil' pela nega· 
tiva, sera a discussão do assumpto adiada para 
a p1•imeira hora da sessão do dia seguinte. 

Na Jl<l.l'te final do artigo e que me ~arece 
dever estabelecer iaterpretação a respeito. 

Pelo regimento, ao meio dia, quer Iwja nu· 
mero ou não, começa a leitura do el:ped1eute; 
mas logo que a mesa tem conhecimento que 
ha numero, abre-se a sessão. _ 

No caso presente a sessão foi aberta a mei~ 
hora depois do meio dia, e parece que o regi· 
mento quer que a urgencia votada prevaleça 
deste momento em deante. 

Si estivesse presente o deputado_ que 
obteve a urgencia., seria. agora a. occasiao de 
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da~:lhe a palavra, e não no principio da re
umao, como eu fiz, sem ler attentamente o 
artigo do regimento; porque uma materia 
urgente não póde ser tratada sinão com a 
Camara aberta. 

Em todo o caso esta é à interpretação que 
dou. ao regimento ; e nestas condições eu 
daria a palavra ao Sr. Severino Vieira si 
estivesse )resente. 

(Pausa.) 
Acabn.m de annunciar-me a presença do 

deputado que obteve a urgencia, e segundo a 
interpretação que acabo de dar ao regimento, 
tem elle a urgencia até hom e meia Lia 
tarde. 

o SR. SEVEIU:S-0 VIEIRA., antes de ex
pcndcr al;;uums considerações sohro a mn
tcrhi íJne o levou a rcí]ue1·er hont"m :'i Ctt
mnm a urgc11cin, devo rlur-lhe nma satisfação 
tios moti\·os por rrne nfio acudiu pl'essuroso 
ii sessii.o de hoje, como lhe caltiil, pam a pro
vcitttr o,:; f;1vorcs que n. sua henevolcoch 
hn.via concedido. 

Tendo sirlo a urg-encia reriuerhla pelo orador 
hontem, depois de esgotada a hora do expe
diente, entendeu .nuc a matel'i:t dn. urgencia 
devia füzer parte dp. ordem do dia de hoje ; 
entretanto, lendo no Diario do Congresso a 
distribniçiio das materias para a ordem do dia 
de hQje, não viu que se fizesse menção da 
ma.teria sabre a urgencia requerida pelo 
orador. 

Como não podia. abusar da bondade da Ca
mara, requerendo uma. urgencia para se 
occup~r de qualquer assumpto na hor:L do 
expediente, entende que a mesa, por não estar 
lernbrafa do seu requerimento, deixou de 
mencionar a materia na distribuição da ordem 
do dia, e por isso não podia ser objecto de 
discussão nesta occasião. 

Consulta, portanto, ao Sr. presidente, so
bre a duvid;i. que induziu o orador a não ter 
comparecido pontualmente na hora do expe
diente de hoje. 

o SR.. PRESIDENTE-A Ul'gencia concedida. 
I•ara V. Ex. foi para a primeira hor<t do ex
pediente, mas, interpretando melhor o artigo 
do regimento, vi que a urgencia póde ser tra
tada na primeira hora depois de aberta a 
sessão, durante ••primeira hora. ; e si a sessão 
abriu-se meia. hora depois do meio-dia, póde-se 
dahi contar a hora. Port<mto o nobre depu
tado póde fo.llar até a 1 hora. e meia. 

cabida ; mas, em consequencia da deliberação 
toma.da por esta Cama.ra, e das conclusões que 
alguns induzem desta deliberação, precisa 
desenvolver alguns argumentos para demon
strar que a Camara aind<l. não decidiu clara 
e expressamente sobre o ponto, que, aliás, 
alguns entendem estar resolvido, de que a 
Camara julga revogado ou suspenso o decreto 
n. 511, de 23 de junho de 1890. 

Essa questão foi aventada de um modo inci· 
dente, e relevem-lhe os illustres membros da 
commissãe de poderes, que assim o entenda o 
orallor. 

Vae occupar-se do que foi vencido, para 
cl.emonstr'.'-r que nem tudo que se <lú por ven
cido o esta. 

Depois do referir-se à clecisito da Camara, ao 
parecer da commissão de po:leres e votos em 
separado, relatirns ás eleições de S. Paulo e 
<lo Maranhão, o ora.dor limita-se a envhl.r a 
mesa o seu re r1nerimento, pondo em termos 
expresses e claros a quesfüo . 

A Camara se in.tni!'estará sobre elle como 
entender em sna sn.bedoria, certo de que não 
fic:1rà ao orador nenhum pesar, si niio o de 
estar convencido de que, si a Gamam, votar 
de modo contrario ao que entende o autor do 
requerimento, ella não poderá deixar de con
correr perante o paiz para a sua propria des
autor-ação. 

Vem ü. mesa o diploma do engenheiro Aris
tides Galvão de Qnefroz, eleito em 5 de junho 
de 1891, deputado ao Congresso Nacional,pelo 
estado da Bahia. 

Vem à me3a, é lido, a poiado e posto em 
discussão o seguinte 

Requerimento 

Considerando que o principio consagrado no 
final do art. 28 . da. Constituiçilo Federal é 
uma norma. prescriptü. ao Poder Legislativo e 
a cuja oliservancht esta o mesmo podei' ad
tricto sômente quando tiver de constituir 
direito sobl'e ma teria eleitora!; 

Considera.nclo, pois, que esse preceito em 
sua indefinida genel'alidade não é passive! de 
execuçüo sinão pelo Poder Legislativo, defi
nindo-o e desenvolvendo-o na regulamenta
ção da materia que elle abrange; 

Considerando que o mesmo principio desti
nado na Constituição Federal a orientar e li
mitar a acção do Poder Legislativo, tão só
mente, não póde influir na execução de leis 
ordinarias vigentes, si não por via de lei -va-

0 Sr. Severino Vieira, quando sada nos moldes que elle prescreve; e 
requereu esta urgencfo, annonciou que ia assim: 
tratar de desenvolver algumas considerações Considerando que esse preceito constitu
ao enviar á mesa o diploma de um membre cional, nem mesmo implicitamente, collide 
eleito para fazer parte desta Camara. com a lei que rPgula a materia eleitoral para 

Comprehende-se que qualquer apreciação a os casos de reconstituição do Poder Legisla
este respeito seria inteiramente inutil e des- tivo; 



Câ'nara dos Depliados - tmiresso em 04/02/2015 16:40 - Página 7 de 24 

184 Sessão em 12 de Agosto de t891 

Consider.mdo que a reconstitui~o do corpo 
legishitivo ê uma funcção política necessariu 
e de const:i.ute e iniaterrompid<t act11alidade 
de todns :ts uações, que o tem como or;-iLo ile 
su:i. so!Jer:rnia; 

Con~itle1·~1;do que ntio hn. disposi;;iic na 
Ccnstitui\·ào que expressn ou. implici tamente 
tenha suspem~i ess1 funC'<;iio politicti á nação 
brazileira, e ao em·e7. cfüso; 

Con;;iderando qa3 o § ZO tlo citaclo art . 28 
da Constitui~'1io deixa evidente a vi~eucia. de 
uma lei ou acto com ease car.icter re!!"ulaJ 
mentaurto eõs:i. l'utwçifo no paiz, e que c.;,s:\ lei 
ou aclo nã0 é o:itl'O si não o clecrcto n. 51 l d1i 
Z3 de .j1'.r.ho de l 8-'J{I; 

Cou~irJcr.,náo (jllC as dcliherar,iír!S rl:t C:\
marn. do,; '-1•,; . Dcput.11los <lc rrue po1·1·1:ntm·:i :-e 
prekrn.1:1 ((,.,fo1.h· a rovog-nçrio, •'lll sea en~ 
tender, •ln dec!'eto n. ;,J J J!:'i.O YCl'5:il':•m -<ohr"~ 
proposH;Ck-s •·m 'Jl1e li\·ess·J $ido cl:tranH::1te 
post;t e;:sa que~t:io; 

Con;;ideran<io que n, v otnç;ío <lc 11111 simples 
parecei·, quaJqu:·J' •1110 C'!l<l ~ej:t. não póilc set' 
m'.!iu ele 1l<!cla1~tr-~l' i·eyo~1dn 11ma lol; 

Requeiro qne a Ca1nar·a do,; Sr·s. Depnt:ulo;:, 
i·econllec~nd0 cm Yh:°or o Ll~c1·eto n. 1'")\ l de 
23 de ,junho de !890, Sl\JVO :IS tli~pO:< Íçl5eS qne 
foram expreS.>.'lmente J'Cvng'IHln~, tome conhc· 
cimento, pelos meios co1:ipetent•;,:, do 1liplom:i. 
esperlida ao cidad:i o E'nzenh··il'o A!·btides 
Gal•íio 1lc Queiroz, eleito~ C!!l 5 rlc jnnhc do 
correutc anno p:lrü l'epre:::cn~ar ncsht Ca
mara o c.:;tado da Bahia. 

$;1la das ~swes, 11 de ng-osto de 1891. 
Se"'e;·ino Vie ira. 

O SR. J osÉ f\Lu::rA.xo - Peço a p:•.lit. vr:i.. 
O SR. PRESIDEXTE - Fica aLlhtia a <lis-· 

cuss5.o, por estar Yencida n l1•ra do expe
diente . 

O $1~. ZA:uA (pelri ordem) l'êCJ.t<er urgcncfrL 
para discuséo do req~\erhuento. 

VOZES - Não ha. numel'O . 

O SR. BEu·ottT YmmA obserrn que ha 
muitos d~pulados qne se u.eh::tm cin trr.b11lhos 
de com missão e, nestas con lições, p;trece-Jhe 
pru~ente que o Sr. presidente as m:~~de pl'e
vemr. 

Submettido a votos o requerimento de ur
gencia, votum a favor 71 Sr-s. deputados . 

•··· Ver·itica-se não haver numero. . 
Procede-se ã chamadl1, á qnal respondem 

-vs Srs. Matta. Machado. Bezerril, Nioa Ri
beiro, Retumba, No~ueil"J. Parunag11á, Belt'or t 
Vieim, Gchôa Rodrigues, Judio do Brazil, 
Innocencio Serzedello, Cautiio, Pedro Cher
mont, l\fattu Bacellar, Cosfa Rodl'igucs, Ca
simiro Junior, Rodrigues Fernam1es, Henri
que de G><rYal bo, l\fartinho Rodrigues, Bezer
!~l, João L<>pes, Justiniano de Serp[l., Frede
rico Borges, José A1'elino, Josê Bedlaqun, 

Gonc.:i lo de Lngos,Pedro Velho, Miguel Castro, 
,\worim Garcia, Epitacio, Couto Ga1ta:rn,Jo&l 
l\I<lríaoo, Joaqttim Pernnmb12co, Pereira <le 
Lyrn, Luiz de Andraue, Espil'ito Snuto, Del
larmiuo de Carneiro, Gabíoo Bezonro, lvo do 
Pr1vlo, Oliveira Valludão, Felisbello Freíre, 
Augusto de Freitas, Paula .-wgollo, Tosta, 
Zama, Arthur Rios, Garcia Pfre;;, Severino 
Vieir11, Santo> Pereira, .Mi lton, Dyoni;;lo Cer
r,ueii·a, Barão de S. Marcos. :.'líedi·ado, :\ioniz 
L•r<!it·c,A tha.yde Juuiol',Oliveirn Pinto, Fra.nça. 
Cnrval ho, Lui;: Mura t,B<\pti;;ta llit :\Iotta, Lopes 
Trorii.o, Aristides Lobo, Ful'qnim Werneck, 
Tho!Hai Dellino,FigncíNrlo, Antonio Olyntho, 
Ba1l:tl'ó, Alexandre Stocklel', C01·rl:a H.ai>ello, 
.btnlplto :·iri, :\t•btiole;; :\Iah, Gu1i~'ab· e;; ffa
nw;;, Carlos Chng;1s, Coshi .M::cha1lo, Bernar
dino de Cnmpns, Francis-~o Glir'e1·ío. :.Ioraes 
ll:i tTo~. Domingos do ~101·ae;; , Ai.lo! 1•ho Gordo, 
Cil t'ralhal, J!nr&l, Co,,t;\ Junior, Ltoilrigue;; 
:\!1·c$, ,\ Jlh::lo Elli;;, :\Ioreir.1 ria S ilva, ,\1-
mei·ln Neof!neii-n , Leopoldo de Bt:lhõe::, Gui
m:trrics ""tal, ,\1.eredo, Bel lat·mino de !\fon· 
dnuça, .\t:n·r:i:tno de ?lbgalbães, L··•uro Muller, 
Sclimldt, Victorino :\Iontcil'O, .1 tJ tão de Fo.ria, 
,\lci\l~s Lima e D~metrio !Ubciro ('JZ). 

P.RD!Emj. PJ.RT E DA ORDE:\I DO DIA 

O S&. P1tE5mExrn- .-\.calx1. de ·rnriti.c.w-se 
que não !la numero, e, portanto, nito pôde 
prccedet·-se i votw.;ào das m~tel'i;is encer
radas. 

Entra em 3• discu~s::'í.o, o. qual é sem debate 
euco1·mda., ficando adiada a vot;1 ção, o pro
.iecto n. 13 A, annistfa.ndo os implic.ulos no 
movimento arurndo do p,1rá . 

Continua. em l"" discnssão o projecto n. 1 . .\., 
prohibindo o uso de t itulo; uobi l i:1rcllicos e 
condecorações nas relações otllciue.,;. 

O êr. Can tão - Occnp..wd ~. t ribun:t 
pol' pouc•) tempo, e sôrnente para jnstidcar o 
meu rnto C) ll t r::t o pro,jecLo. 

A primr:ira. e priocip;d qt:alidade 1le urna 
lei é qu·~ tenha por fim a utilidade publica, 
conco!'rendo p~1·it o bem estar da collectivi
cl•ule on para evitar aigum mal que e~ta se 
ache soírr"nrl.o, ou lhe eslt•ja. imminente . 

Começarei, portanto, perguntando-qual éo. 
utili•lmle publica que r e:sulta deste prQjecto ~ 

Atlgm"<\-se-me que é nenhuma. 
Qu:tl é o mal que se procura evitar com 

elle 1 . 
Não vejo ma.! algum que esteja. aJrligindo 

a sociedade, e que desapparecerá si este pro
jecto for couvert!do em lei . 

Não descubro no si;u pl'Ojecto, perdoe.roe 
a commiss:'Lo, si não desejo, .<le ferir algumas 
persoualidades, praticando-se dess·arte uma 
grand·~ injustiça. 
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Pela nossa actual Constituição está deter- 1 Mas, si a Camara quer ser coherente deve 
1ninado, que as leis não tenham etreito retro- proceder de moclo a prohibir o uso de con
acíivo. decorações e ti tu los a todas as classes da so-

Logo aquella disposição constitucional, que cied.n.de, sem o qne sen a.cto não será couside
acabou com os titulas nobiliarclücos, c~trtas fle rado como effeito de justiça, mas como pro
conselho e condecorações terá e[eito sómente cedimento parcial, que poderá ser attr·ibuido 
de futuro, ou só da data da promulgação da a intuitos, que realmente não são dignos desta 
constituição ; e não se refere ti actos ant•)- Camn.ra , e que nu.o supponho existir da 
l'iores , porque si assim acontecesse , nós, parte eh. commissiio. _ 
iríamos l'et'ir a outra clispos'.çi.io da mesma Mas que impor·ürncia teem esses titulos ~ 
con~tituição, qu~ não quer que as leis teuh:un Ullr Sr:.. DEPUTADO- Grri.nde importancia, 
eireito~ ~etroa.ct1vos · -respeito á Constituiçi.io. 

E, sr e ver<lade que as ex:cepçêíes confh'm·1111 . _ · . . 
a regra, lembrarei que a. não retroicti- Ç> _Sr:.. CA:-;T,~o- Qual o 0rttgo.ch C~nstt-
vidade das leis re'.!ommendarla pela Co·1sti- lutt;:LO <le~rc,;11ett:ulo pcb c.x1:;tencrn. do titulo,; 
tniçüo é contlrm •. da por m1l<t unica. excepção e contlcco1-.1çoe:; ~ 
por elht pel'mittida: é a. que se ref'ere à re-1 {;)t Sr:.. Dr·:PCTAfJO- .V1nellc que aboliu 
stauraçü.o dos processos tlndos; mas, ainda. esse:> titulas. 
assim, o Jcg·ish1,,lor constituinte L'oi tio cante- 0 s . <' . - 1 l' - 1 . . 
1 ·o. e respeitou t:Ln to o passado que li mi- · 1• · ... A::-;T.•?- AJO tu, ma~ .<e. º-1 a ~·n 
t~~l. ess;i permissão com a resll'ic'ção de nü.o dea nte; vac_ u:ais lor~;.,!'.'~ :L . C1):J,;b t111ç:l0-taz 
'e' ª"''.,.ravada a pena anteriormente im- per.for os _tltrt!ltos polltwo:; a ~111uelle,; riu~ rc-
• 

1.t~ :::::: ceberem tttulos e con<lecoraçues est1·a11µ-e1ras, 
P0~ ,t. mas não refbre-se iLs condeco:-açúes e titulos 

Em um dos p1·imeiros decretos do governo anterio1·mente concedidos. 
proYisorio, quo constituiu o s.nt manilesto ao 
paiz, foi expressamente declarado que ser·ia.m O SR. BELFORT Vrnrr:.A-X.:i:o pelos sr:irviços 
garantidos toclos os direitos n.dquiridos até prestados i f'órma d0 governo, mas :~ pati·ia. 
o movimento revolucionaria de 15 •le no- O SR. CAXTÃO- Justamente por set•\·iços 
;embro 1le 1889 e ninguem em boa fé con- presta<los iL patl'ia,. On1;0 que nem sGmpre 
testará que esses títulos, anteriores á dat:i. d:t eram dados por sel'viços à patria. 
revoluçüo, constituem um direito ;:ctquiri•lo, Concordo em que se tivessem comme}fülo 
porquanto representam reconhecimento e abusus; mas isto núoj~:stitica 0 querei· pr1var
re111uneração de serviços prestados á patria se aqaelles que realmente os mereceram pelos 
por aquelles cidadãos que os tem; e, portanto, serviços qne prestarmn. 
não devemos hoje esquecer esses serviços, 
q11erendo acabar com taes titnlos. Ainda quando se pudesse distinguir quaes 

Seria, grande injnstiça, seria mesmo uma os que foram merecidos e quae:; os que não o 
iniquidade, e um proce<limento pouco digno foram, julgo não termos hoje o direito de ex
desta C;rn1ara , que deve colloc,ir-se em tinguil-os. 
posiç'lo ele>'ada, e muito acima, de preven- o SR. G.u1xo f.ESot'Ro- Ora! Extingui~ 
ções ou considerações pessoaes. mos a monarchia . 
.. A commi~são ?..e121 _ao,,. men~s res~lvon o~ 0 SR. BELFORT Vrnrn.A- E' preciso sep~
utu~o~ ~ co~.~~~~r .. çoe::; :::anho~ v~; ·~len:e.~ rara que::;tão ele uso, eh questão de ccs:;açao 
e b:10::.o~ r~1l1tdes ~ue os adqu,rr,:'"1:1 a cu::.t~ das prerogntivas e honra::: inhere?tes; sem 
do ~eu_sa ·,,t~~· n? ca;;iyo ,de bat,Jh.a, <l.efen estas as condilcorações ficarão reduzidc.:-s ~ p.e
dendo '" hon.a. e ,mte~n~a1e <ln. P.ªt~1a. _. -l da.lhas que são permittidas pela Const1tmçao. 

Ent;ettnto, Sr . pres1<lente, s1 lia ser'\ iço::. 0 SR. CA:NTÃo- Ficam ex:tinctas as honras 
que . u<n·a1~1 merece:· recompen.:0- e_ toda e prerogativas de que gosavam no tempo do 
cons1deraçao desta Ç'"'mara_ e do p"1z sao cer- imperio mas não devem ser privados de usar 
tamen;e _estes, por isso mais notavel se torna dos seu~ tit~los e condecorações a.quelles que 
querer e::.quecel-os. os tiverem. 

UM SR. DEPUTADO- Apoiado. 0 SR. GAmxo BEsouao- Ninguem impede 
O SR.. CANTÃO - Segun::lo o apofr1do com que usem de pendurocalhos. 

que o honrado de~utado po1: S. Paulo acaba 0 SR. CANTÃO- Pelo projecto são impe
de honrar-me,. veJO que S. ~"': coi:cord~ em diclos e até sujei1os a punições, como se com
qu~ n,s medalh_a~,_ co~decornçoe::. .e t1tulos ?ºº: mettessem um crime. os que usarem ; ent~e-
1endos a.os mllitare::., p_or serviços prestado::. tanto 0 simples uso de titulas e condecoraçoes 
no ca.mp_? da: ?atalha, nao devem ser .arrai_;- em nada se oppõe ao rerrimen republicano. 
cados e mutillsados, da mesma maneira nao . 0 

• . 

pódem ser arrancados as condecorações e Sr. presidente, ser que_ o mtm~o do autor 
títulos conferidos por outros serviços. do projecto e da co:nm1ssao que ueu parecer 

Camara V II 2i 
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favora.vel é nivet-i-r todos os cidadã.os, é con
signar q ne niio haja distincçã.o. 

1\.fas, neste caso, devemos ôlcabar tambem 
coro os titulos de doutores, buchareis, etc. , 
porque estes titulas não teem mais valoL' do 
que os adquiridos pelos serviços prestados 
pelos voluntario;; da. patria, por e~emplo, 
na guerra ~o Paraguay. 

o SR. BELFORT VIEIRA- Perfeitamente, e 
parti. os quaes o governo foi muito ingmto, 
não reali;;a.ndo as promessa~ solemncs contra
hidns pelo 0.-allioete p;ttriotico de 31 de a.gosto 
par:i com aqnelles que :cbao<lonar::i.m o acou
cih ezo 1fos fümilfas e seus interesses lHrti
culàre;; pr.ra acudir ao appcllo que lhes fizer:i. 
a l'fai;ão. 

O Sn. CANTlo- Entretanto, prohihiodo a 
Camarn. que estes usem dos seus titulo;; e con
<lecor•tções, lanç;i ao esquccimellto esse~ ser
viç,os, e priva os que os prcstat'<tm da nuic:i 
recompensa que algnns <lel les tivel'::11n1 e th 
uuica prova com que os po1l.im attcstar. 

O SR. BELFORT Yrnnu d~i um uparte. 
O Sn . CA'.'ITÃo- Aca!Jemos entil-J com todas 

as distincções, começando pelo tratamento ue 
cxccilancia., que aqui nos damo,; sem dit•eito: 
faç-amos como em Frnnc~quc só e;npre.:)a- ;:c 
O tmtamento ue VÓ3, isto é ffi;\iS COD~eot1l DCO 
com o regimen democr:üico do que o de c~;
cclleHcia e de no/11·,;:. Si o aut01· deste projecto 
:i.present:i.r outro oeste seu tido, de3de ja h~'
potheco-lhe o meu vato. 

Senhores, temos nssumptos de maior im
portancia do que e5te, a tr::tta.rmos; ainda. 
não fizemos nenlnunn. das leis o!'ganicas das 
que foram recommendad:l.s pela. nosst1 Consti
tuição para. se1·em votadas nesta primeira ses· 
são legislo.tivi1; j:i. estamos em meio do tempo 
da se;.sio, e ainda-uem ao menos encet a.mos o 
dehate 1le alguma das leis de meios, ,1s qll~es 
devem ser a nossa pl'incipal occupação, npeS;\r 
de já tcPem sido aprc.>entadas á Ctamira. pelo 
governo as propostas p:rr:t as forç.'1.s de mn.r, 
e de terra_ Eotretanto temos deixado de parte 
estes e outros assumptos de reconhecido in
teresse publico, para estarmos nos occupando 
com esta nuga.. 

0 Sn_G.A.Bil;O BESOGRo-Não e t n.rito nugo.. 
O SR. CAXTÃo- E' uma ,·erdadeira nu2'a. 
~ -tUulos e condecorações nenhmmi. impÕr
tancfa tMm, 11orquc não süo titulos de nobreza 
e n.eahuma ai:;tiocção dão aquefüs que os 
possuem . 

O -projecto torna-se até um pouco e:s:quisito, 
permittam-me a e:i::pressão, porque prohibe o 
uso de titulas e .condecorações nos actos of· 
ficio.es e nos papeis publicos, mas não prohibe 
que o cidadão que os tem use delles parti
cul;i.rmente. A commi&são devia ir até às ul
tünas coasequencias, tornando completa. a 

probi!Jição, quer nos actos otncia.es, quer no 
tra.to particular, porque, como està no pro
jecto, o que se pótie ddar é que um cidadão 
titulado poderà uur de dous nomes, uos pa
peis pu!Jlicos e nos netos otnciae~ não póde 
usar do seu titulo, mas sim do seu nome de 
familia ; e nos a.ctos particulares póde usar 
de seu titulo. Or-41, isto é realmente exq 11isi lo 
nem é serio. Est<i duplicidade de nome pód~ 
até tmzer diilkuhludes. 

O SR. BEVILAQUA.- Mas põde renunciar os 
titules; ~ria esse um e:rnmplo muito b:mito 

O Sn-. CA'.'.-rXo-?lfas si não quizer renrm. 
ciar, teem a fü culdade de usal-osnos netos da 
SU<t vida ]Ml'ticular. 

O SR . 13m-·rLAQUA-Nos actos offi1·i:1es em 
<JUe o indh· iclno usar cio seu t itnlo s:1o nu\lo;. 
~· u peso <la lei. 

O SR. C,\XTÃo - l\fas essa lei o que rligo 
que niio tem o carnctet• de utilidade rmhlica, 
nem tem tamliem por fim evitar um mal i 
qnc cslej:tsnjeita a.sociedade. Orn, dc;;ilc que 
n lei mio visa qualquer de::;tes fln:> não tem 
razilti de ser. Demnis a mais, qunn1!0 se tl·a.ta 
de ncnllar com eHtas condecor::iç:ões e t i tu los, 
creu.se na riepulilic<l a. ordem de Colombo. 

O SR. BELF01n V LE! RA.- Isso é anterior à 
Constituição. 

O SR. . Br~'V'IL.\QUA - E' um:\ versoull:-.. da 
Repu\Jlic.'.I; o decreto é do teor genu nwnente 
mouarchico. 

O S1i. CANTÃo-A propria. Constituiç<i<i for· 
mularla pelo governo provisorio consig-0011 a 
dec:Iti.raçii.o dti extincção de títulos e orrleo.s 
_honoritlcas;e, ent t·etnnto, ' decreto cre1rndo a 
ordem deColornbo foi mais t:ir.le foi to pelo go· 
"Verno que formulou a.Consti tuição. Om,jus· 
tamente o que eu não queria é que se prohiba 
o uso de umas co1.1riccoraç-iíes e se cree outras. 

Semp1•e que se e:f!actmi. uma. r eforma ou se 
extingue uma repartição, por exemplo, é pra· 
xe ü1Tariavelmente seguida r es;ieitar-se os 
direito.; adquiridos nessas rop::i.rtições ou na; 
inst ituições reformadas. 

E' assim qu<>,qu:\lldo, por exemplo, se refor· 
mou o collegio Peuro 2°, os pi-ofessores que 
não foram aproveitados, em consequencia de 
serem extincta.s as suas cadeiras, forn.m apo
sentados com todos os seus vencimentos sendo 
assim os seus direitos respeitados. Agora no 
projcoto que ainda está pendente des1a Ca· 
mara, relativo :i extincc:-1-0 de duns secretaria> 
de Estado, ainda se manda respeitar os direito; 
adquiridos pelos empregados dellas para se
rem aproveitados, quando for conveníente,elll 
outros lagares. E e5ta praxe tem sido sempre 
invaüavelroente seguida. 

Quando mesmo se extingue mna.instituiçio, 
os membros que a. ella. pertenciam continaaill 
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a gosar si não de todas, ao menos de certas 
condições e direitos que lhes cabiam quando 
existia essa instituiÇ'.ão ; como é que que
remos agora até arrancar dos peitos dos cida
dãos que os mereceram, esses testemun!Jos dos 
seus serviços a patria, quando a Constituição 
o que só quer é que não se façam de ora em 
deante mais concessões de taes condecorações 1 

Deixemos estas pequenas e insignificantes 
questões, que podem ser interpretadas como 
tendo um fim pessoal, comquanto eu füça a 
justiça de crer que o não tem; mas pódem ser 
consideradas como tendo por fim ferir a certas 
e determinadas pessoas. E é par<t evitar esta 
interpretação que sou o primeiro a reco
nhecer, repito, que nüo é merecida, que 
devemos collocar-nos em uma certa attitude. 
para não sermos victimas de j uizos temera
rios e pouco convenientes ao nosso patriotismo, 
ã nossa dignidade e ao fim para que nos acha
mos aqui reunidos. 

Tenho concluido. (l.faito bem; miâto bem.) 

O Sr:.. Pn.ESIDE~TE-Segue-se na inscripção 
o Sr. deputado Costa Machado ; mas como 
pediu a palavra o nobre autor do projecto, 
tem s. Ex. a preferencia. 

Tem pois a palavra o Sr. Muniz Freire. 

O Sr. Moniz Freire diz que não 
desejava occupar a attenção cht Camara, na 
primeirtt discussão deste projecto. Esse deba
te abriu-se ha tantos dias, o projecto tem-se 
arrastado tão longamente nesta discussão que 
seu desejo fóra que fosse elle logo vot<1do, re
servando-se para na segunda di:::cussão res
ponder aos seus impugnadores e ao mesmo 
tempo defender a primitiva redacção,alterada 
pela commissão. 

A impugnação do nobre depntado pelo Para 
força-o entretanto, a sahir deste proposito. 

Er um grande erro a insistencia que se tem 
feito d<t insignificancia do projecto. 

O orador precisa salvar a sua, intuição 
pessoal na elaboração do projecto, affirmando 
que elle não é o fructo de nenhuma paixão 
revolucionaria, não é o fructo de um republi
canismo que pretenda demolir tudo e substi
tuir todas as c0usas e instituições da monar
chia. 

O orador não tem paixão partidarht, nem 
póde tel-a, pois a Camara sabe perfeitamente 
ter elle vindo de um das antigas hostes poli
ticc1s. 

Não tem por consequencia outm inspiração 
sinão a do sentimento e do estudo do que 
constitue a natureza do regimen que decre
támos; do que constitua uma situação repu
blicana. 

O projecto alias não é uma innovação, de
corre do preceito do art. 72, § 2° da Constitui
ção. (l?,ê). 

Antes de examinar a utilidade e a conve
niencia do projecto, o orador vae responder 
a algumas objecções do illustre deputado por 
Minas, que ha dias combateu-o. 

Entra em largas considerações para proTar 
que os argumentos da não retroactividade 
das leis e dos direitos adquiridos sô pôde ser 
invocado no direito civil; que a lei politica é 
essencialmente retroactiva; que contra a or
dem social não ha. direi.tos adquiridos. 

Essa ordem de considerações não interessa 
simplesmente o caso d0 uma revolução; appli
ca-se a todas as leis d.e ordem politica, mesmo 
na. situação normal de catla povo. 

Essas questões não podem ser aventa.das 
em face do projecto. 

O or:tdor deixa de insistir na refutação 
oITerecicla a essas olJjecções pelo illustre re
lator da ccmmissão, que, invocando a autori
dade de muitos theoristas do direito francez 
e levando o debate par<t o c:11npo jnridico, 
disse com muitos bons fundamentos que na 
esphera dos direitos adquiridos só podem ser 
comtemplados os patrimoniaes. 

Não o faz porque a questão estaria deslo
cada nesse terreno, desde que se trata de 
uma lei politica, pois seria iuepcia pretender 
que os direitos de individues ou de certa. 
\:lasse delles, podesse preferir os direitos in
alien<weis e superiores da ordem social. 

A um at1arte do Sr. Badarô, o orador de
clar·a que vae abordar· a demonstração da 
utilidadP. do projecto. 

As fôrmas do governo podem constituir-se 
pelo advento espontaneo ou pelo advento 
systema tico. 

Expõe as condições em que se dá um e 
outro. 

Diz que a fórma republicana no Bra7.il não 
resulta, elo complexo da situação sociLtl do 
paiz, isto é, não íOi solicita.da como uma resul
tante sine quer, da nossa situação social ; por
tanto ella precisa ainda de ser cultivada 
systematic,,mente, quer dizer - o legislador 
tem .o dever ele apparelh<.Lr a situação so
cial correspondente a nova, organisação polí
tica. 

Aponta diversos aspectos de ordem socia.l, 
politica, intellectun,l e mn,teriat em que esta
mos longe de um<t situação soc:al republica.na. 
e diz que o nosso dever principal é prover a 
elaboraçã.o elo regimen adequado ás insti
tuições decretadas afim de attingir à inte
gração politica,, a harmonia institucional re-· 
publicana. 

E' sob esse ponto de visa que o orador 
considera. o projecto, dizendo que elle vem 
attender a uma face do problema. . 

Não é partidario da falsn, doutrina da igual
dade humana, mas as desigualdades devem 
surgir espontaneamente do entre-choque das 
forças sociaes ; ora, é isso o que não se póde 
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obter uo t·egimm1 ·aas classiílcnçioes nsscntes 
nas di!fereoci:\çües nr ti tlciai;s. E:;;s;1s diliel'en
.ciações okrivam de um esta.do soch\l muito 
a trastatlo <le nós, e si bem que ellas s·.·jam 
tomada~, como lle\•em ser,pelu.s classes culta~. 
todavi:t no <mimo das Jfü) ssns cxercer::i um:\ 
iufiuencia. ma, pois que illudem o problero:\ 
tla chl:;siticação, 

O pE'imciro rl ever , diz o orador, c1e todos o;; 
governos moderno;;, para. a i;ol uçã.o do pro
blema que scienliücumcote se r econhece pe h~ 
<lenornin:iç;\o de incorporaciio <lo pi·olda;·itvlo 
e emp~·l'icnmentese pôde chamara organbac:'!o 
lia opiuião publica, é affastar do t l!1·t·eno po 
lítico totlo;; e:;~c~ clem :utos de ordem antif,''1 , 
cu,in co-existenci:i desorienta as m:i.sas e p1·c
jmlic:1 Jlt11·tanto a sua cduc;1çlo moral e a s11a. 
el.lucaç;\o ci Yic:L. 

o 01·ado1· desenYol Yc muitns con; i<lcrnçlías 
n Jm>p<'sito, combate a arg nmentn1:ão de qur 
os titn 105e condecorações re pl'ese11 ta m ,.;eni~· is 
e di:i: que :iriuelles que o~ re::cbcram por esse 
moti•o são os que menos preciô<llll Lltd le:;. pois 
o p:. i7. :Hllllil':l e \ 'CllGl'a os 8()US l) l)lllCS inole
vendente de.."5.'lS exte1•io1'i1fades. O~ titu las 
nadti uccrescentaram ao sen valnr e portanto 
sü:o um::i. iun ti! idade. 

Pas~:l depois a t ratar ligeiramente das 
emendas da commi55ã.o, combate a i;!éa de 
crear peon criminal contr;i. o uso proliiui•lo, 
e couclue dizendo que a san cção de~:>as me
didas legi:;;la ti-ras eleve vil- da. opinião e nüo da. 
-pena . {!lltri!o be1n.) 

Fica acfü1 <la a discussão pela hora. 

2" PARTE DA ORDEM DO DIA 

Enfr:i. em 2" discussão, que é encerrada. sem 
debate, ficando adia.da a votnÇl],o, o projectc 
n. 32, d .. ste anuo, approvando o acror·do feito 
com o mioi~tro plenipotenciario do Perú em S 
de junh11 dest·~ u.ano, runplianclo o existente 
sobre a exi:caçiio de cart;lS l'flgatorias. 

Entm em 2" cliscussüo, qae é s~m debate 
encerrad:i. ficanrlo nrlfacb a. vot;1ç-'io. o pro
jecto o. 39, rleste auno, autoris:u1do nm plano 
geral de linhas telegropllicas par-.i. a fü,pu
blica Feder" l. 

Entra em discussão unica o ar t. 1° do pro
jecto n. 22, considcl".indo rerorm<J.rlo o ex-ca.
pitão,. <lo exer cito Cbrispim· de ~foll o e Cas~ro. 

O Sr. SeTerin<> V iei ra folga 
cm ve:· rc~peit.avel no art . 1° tleste i·rojecto 
a ver<ladcif<l doutrina sobre a ma.teri~. 

E' preciso que C..'\da um dos podel'es coosti
tuido::; du. uação se con forme em r.ircumscre
ver-se a es hera peculiar de aci;J.o riue lhe 
traçou a. lei fundamental. Cad<l poder tem 
a sua esphera de acç.ão; e o Poder Legisla tivo 
. .exhorbita todas às vezes que,transpondo a es-

phet•a d;i sua eflicieucia invade a ua outro 
potler. 

O Poder Legisl::ttivo não pôde conhecer os 
cusos particul<'res. O Poder Legislat ivo esta
beleDe re,;rus geraes applic:weís a diversos 
c.1sos que po;:sam occo1·rcr: e o poder compe
tente vel'inc;,\ si o ca:>o de que si t rota ê re· 
gu lmlo pela lei, e eotiio applica a lei. 

O projecto fi1·1mi a verdadeira. doutrina. 
O Po<ler Le;ú slatívo é competente l1<wn. 1•e

gular os casos em que podem ser concedidas 
as n.posc11tnrlorius. 

Diz que o Poder Leg islativo. ex!Jorbita U.l 
sua mb;sfto, ~ i qub.er Yerificar si o caso accor
l'Cnte tem os 1·eq uisi L•J:> necessarios J.lltra me
recer a applic::ç-~io d<t lei . 

Diz <1n°• le11 aqui u m memorial do pretendente 
capitiio Chl'ispim dG illello, no qmil ellc atldu
zi:i <1ue tinha ::;ido l' ril"ado Jo posto,c que lhe 
t inhmn sido im postas ll!ll<\ certas penus que 
cvnsider.:i iu.j ustas . 

Pede à commiss;.io que lhe informe si essa.e 
pe11:i s foram decretadas pelos tr'ibunnes co:n-
1x:teutc;; e si o pretendente esgotou todos os 
rccut•sos; porque, si o;; tribunaes j ulgadores 
se mtulitestar.tm completltmeute sobre o as
smnµto, si '' u lthm\ paht.-ra da ju~tic l mili
tai· loi dacla com todas o.s formaliuudcs pro
ce;;su:1cs; ~i :i. pell<l foi decretada e P<•ssou em. 
julgado, entende o orador que a Gamara não 
tem atl'iuuiçues par-.:i. e• it:u· o eITeito dessa. 
pen•\, sa lvo por uma lei de :mmbtia . 

Pede ~ste~ escl:uecimentos para poder votar 
conscienciosu.mente sobre a. matel'ia . 

O Sr. Dyonisio C erqueira 
di7. que, ou vi ndo as observações feitas pelo 
nobre deputa•.lo pela. R.tbk\, cube-lhe, como 
membro da commissão de marinha e guerra, 
o tleve1' u..: v iL· e::q>licar o par ecer que essa 
commissão deu sobre um re.1uerimento feito 
a esta Camum pelo ex-capitão do exercito, o 
Sr. Chrispi1n de Mello. 

O pi·ojecto apresentado pela commissão 
m;1u<lando reformar e~:;e oi.úcl:t l, que foi e:s:
pulw do exerctto, sig!lifica apenas uma com
ruuta<:;.ão ele pena . 

Este ex-capitão fez parte do batalhão que 
teve a h oora. de servil' no Part.g"U<\Y. 

Qu:,ndo o or-.idor foi tl':J.nsferido para o 
batalhão de infüntarüi n . lô, este capitão 
era nessa época ca.bo de esqua.dra, e era con
t:lclo como a praça. mais valente do ba
talhão. 

O finatlo general Tibur cio, quando tínhc. 
a.lgum:t commissão importante e aniscada, 
mandava o cabo Cllrispim; promoveu-o a 
forriel, 2<> sa-rgento, l 0 sargento e alferes de 
commissão por actos de bravura.. 

Este ofll.cia l, bravo at é a temeridade, depois 
de ferido, foi promovido a. tenente por actos 
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Jc bravura e depois da gaerra do Paragun.y 
a capitão, por antiguidade. 

Por consequencia, vê-se que este offi
chtI e digno da benevolencia da Gamara. 

E' preciso ver o esta.do, as condições do 
capitão Chrbpim, o meio em que elle vivhi, 
o modo por que considerava esta questão de 
honra e de clisciplinn. militar. 

Era um soldado; -vivia, na tarimba, nü.o 
tinha o respeito que ontros mais bem educa
dos teem por essas noções de honra e digni
dade. 

Considerava as cou:>as a seu modo ; 
entendia que não era grande crime deixar 
que a sua esposa emprestasse dinheiro a pre
mio aos soldados. 

Este official foi accusado de um acto de in
sobordinação com o major do batalhão; mas 
isto não era caso para determinar ·a sua ex
:pulsão do exercito, e tanto que esta conside
ração influiu no animo dos membros do con
selho de Esfaclo, que não podem ser suspeitos 
de benevolencia, ao cont1·ario são conhecidos 
pelos seus principios de rigidez, como por 
exemplo o Visconde de Muritiba, que opinou 
que a pe!iêt podia ser commutada. 

A commissão, além de conhecer todas as 
condições em que se achava este infeliz olll
cial e conhecendo tambem o parecer do con
selho de Estado firmado pelo Visconde de Mu
rytiba, de Bom Retiro e ele outro:;, entendeLl 
que devia a.presont::tr este projecto commu
tando em reform:1 forçada esta pena tão 
cruel, imposta itquelle olficial que tinha 
prestado serviço relevantes na guerr<i do Pa
raguay, onde derramou o seu sangue em de
fesa da p:itria. (111iiito bem.) 

E' en~errada a discussão e adiada a vo
tação. 

Entra em discussão que é sem debate en
cerrada, o art. 2° do projecto, ficando adiada 
a votação, e assim tambem o art. 3". 

Entra em cliscÜssão o parecer n. 53, reco
nhecendo a competencia do Poder Executivo 
~ara resol~er a reclamação de Arthloro Au
gusto Xavier Pinheiro. 

O :Sr. Gabino Besouro -
V. Ex:. e a commissão de fazenda bão de 
dar-me licença que eu esteja em desaccordo 
com a conclusão do .parecer que se discute. 

E' o caso que um empregado do Mi
nisterio do Interior, que foi aposentado com 
todos os vencimentos, vem à presença do 
Congresso pedir que se façam etrectivos os 
termos do decreto da aposentadoria, visto 
como o governo não entendeu que esta apo
~ntadoria era com todos os vencimentos, e 
sim apenas com o ordenade. 

Conforme a propria commissão diz, e reco
nheceu pelos documentos que o peticioD.ario 

apresentou, é elJ.e um funccionario digno e 
que conta :-;8 annos de bons serviços. 

Segun1lo ve.io do parecer~ o governo decli
nou da sua comp3tencia para a competencia 
dtt Camara, para esta resolver sobre o as
sumpto. 

O governo não se julgou competente para 
resolver o assumpto, e a minha opinião é que 
elle tinha competencia, porque não tinha 
m:iis do que executar a letra do decl'eto que 
era claro. 

O SP.. SEYE1u~o Vrnm.A. - E si a lei não 
dàsse o dil'eito a esse empregado para ser 
êtposentado com todos os vencimentos ~ 

O SR. GAurxo BEsouRo- Então nü:o era 
por m do de um aviso que devio. ser annulado 
um acto e1muw.do por um decreto; tanto mais 
que este 0mprega<lo foi aposentado na occa
sião em que outros o foram com to(los os ven
cimentos. 

for SR. DEPUTADO- A questão é que a 
conclusão do p:trecer não corresponde aosi. n
tuitos da commissão. 

o SR. GABIXO BESOURO- .A. questão é que 
a conclusão não corresponde :ios consider<.tn
dos da. commi:;são. 

O governo declinou de sua competencia 
para a Gamara, esperando que esta dê solu
ção definitiva a reclamação do peticionario 
aposentado. Entretanto o parecer chega a 
umü. conclu5ão que póde ser considerada (uso 
de uma expressão vulg<1r, mas que tem ap
plicaçüo ao c,iso) um jogo de empurra.. O go
verno diz que não tem competencia; a Ga
mara diz ao governo, resolva a questão. A 
Cama.ra a me11 ver deve chegar a uma con
conclusão positiva; ou o peticiona.rio tem di
reito ou não tem. Mandar o governo que re
solva a quesfüo é dizer-nada faça, fica o pe
ticionario percebendo o seu ordeD<tdo inteiro, 
ao que tem direito. Fica a questão ele pé, es
perando nova sessão para que o peticionario
venha de novo requerer ao Congresso. 

No sentido das razões por mim e:x:pendidas, 
peço permissão para mandará mesa uma 
emenda nestes termos concebida. (Lê.) 

Vem a me.:;a, é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

A Gamara resolve : 

Artigo unico. E' considerada com todos os. 
vencimentos, conforme os termos do decreto 
de 1 de dezembro de 1889, a aposentadoria 
concedida ao cidadão Artidoro Augusto Xavier
Pinheiro, no logar de sub-director da secre
taria do Interior.-Gabino Besouro. 
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O Sr4 .Bezerril - Sr. presidente, 
pouca cousa. direi em relaç.to uo pt~.i.recer que 
acab:.1. de ser irnpuguado palo meu illustra 
collega. 

Não tem razlo o meu illustro collega. 
quando uisse que :J. commissão, proposital
roente,estabeleceu um jogo dti empurra.. 

o relator da commissão não est.\ presente, 
pelo CJUe :passo a clo.r :is explic:i.ç\ies que julgo 
neces:><n·ias. Discutimos o ass11111pto, e a prio
cipal questão avent<tfa para (lar-se o parecer 
pelo mo<lo por que fizemos foi sirnple;meote 
a.unnlln.r U!l1(1. praxe perniciosa, const;rnte
mente se~uicb no 1>egimen pn:;;;a•lo; estn 
pr;ue J a. de 11111 simples <i.tiso destrniudo um 
dec1·cto que tem for~.~ de lei. Al)Ul está o 
offlcio, em origina.!, 110 Sr. ministro <los nego
cios Jo ioterior, rlue vou lei· parn. (J\le 
:i Cama.ra tenhn. exacto conhecimeuto Jo 
facto (lJ): 

Minísterio dos Nagocios do Interior - Rio 
de Janeiro, 15 de julho de 1891. 

Or.correndo du'<id:\ sohre ::i. competeuci::i. 
deste Ministerio p:i.ra. resolver a pretan~.ão 
do cidadão Artidoro Augusto X..wicr Pi
nheiro, o qual, sendo por decr~to 1.le l de 
dezembro de 1889 aposentado com toclos os 
vencimentos no Jogar, hoje extincto, de sub-
director da Secretaria. do Interior, teve sua 
::i.posentadoria liquidada por fórma que, não 
não se lhe attribuindo o vencimento em con
formidade do. lettra do decreto respectivo, 
ficou reduzido, em virtude do o.viso de 4 de 
fevereiro de 1890, ao ordenado simples, não 
obstante contar m;iis 23 anuos do que o 
neceosario pa!'a obter no r egímen a.dual 
aquell:t v-.a.ntagem, e n.llegar p1'e00ueates que 
se verificam em outrosministerios, tL'<\nsmitto
vos os p:i.peis re>pectlvos, afim de serem sub
mettidos à apreciação da, Cam:i.m dos Srs. De
putados . -T. de AlellCal· A?"aripc . 

Ora, vê-se perfeitamente que o Poder 
Executivo não quiz cumprir a d.isposiç~lo 
expressa do decreto e a.presentou um aviso 
mandando annullal-o. Nessa cooformiclade, 
diz-occorrendo duvida- ; a commíssi"í.o, por
tanto, formulou o ~recer como fez, tirauclo 
todii a duvida do ministro, mandando vigorar 
.q.decrGto que um aviso não podia derogar 
ueui wesw.o_modiilcar. 
• .Julgo 1a.e meu eollega US.'\ de um ~treito, 

apresentando a emen<Li. que mandou a mes.1, 
comqu:into não seju. necessaria. O que convem 
e que, de uma vez para sempre, acabemos com 
o abuso dessa doutriua. pern.íciosa, que con
tinua a vigorar, de um decreto poder ser 
revogado por um simples ayiso do ministro. 
Acho que a emenda, longe de favorecer o 
empregado aposentado, pôde -vir a. preju
dical-o. 

A Ca.mara tomal-a-ha. em consideração. 

Julgo que o meu collega não faz bem em 
<lesviar a questão do terreno em que a coUo
c:amos. Não ha duvida, pois,tque a. commissão 
bem pr.:icedeu, dando este parecer pelo modo 
por que o fez. 

O Sr. Justiniano de Serpa 
<1 uando pediu a palavra. para tomar parte na 
discuss.ío deste parecer, a questão nã.o estava 
tü.o esclarecida como se acha. agora depois 
q11e fallou impugnando o parecer o honrado 
deputado por Alaguas . 

,1s consider.'1ÇÕes que acabou de fazer o 
illu~tre 1·ehttor d•~ conllnissão são sufficientes 
pam nos escla,re::er sobre o~ intuitos que ella. 
teve em vist::i. e leal•fade de seu pt•.:>eedimento; 
mas não satisfazem quallto à fórma de que 
nos devemos servir-qu<11ic!o nos •Jirigimos a. 
um ontro poder da RepulJlica.. 

No autigo :systema qualquer casa do po.rla~ 
mento podi:i. manda.r por um simples parecer 
o governo cumprir est<t ou nquelh\ lei. Neste 
regímen só uos vodemos dirigir ao executivo 
por maio da uma. lei. 

Entende o ora.dor que estão justificad:\s as 
duvidas apre;;entadas pelo honrado deput;1do 
pelo Estado de Aln.gôas, com quem esti~ in
teirau1eute de acco1·uo. 

Entende que a coroo:issã.o proceileu bem 
rest;ibcleeeudo a disposição do decreto de 1 de 
dezembro de 1889 a que se referiu o parecer, 
diverge, porém, no molo de executa.r esse 
decreto. 

A co1nmissã.o aconselha o governo a. cumprir 
seu dever. Assim, pergunta, nã.o fica.rã.o illu
didos os intuitos da commissão, e por sua 
vez a, par te in.teressada prej udicad.1. uos seus 
dU·eitos, como tem sido até agora 1 

O legislador deve ser cauteloso, e o seu 
primeiro dever é prevenir todas as hypothes 
que possam occorrer para tornal.' iuilludivelo 
preceito da leL 

Supponba·se que o governo não executa o 
decreto tão promptamente como deve; aãoíica. 
a parte in. teressa.da prejudica.da como até 
agora o tem sido'? Corn certer.a. Nestas con
dições, n conclusão do parecer da commissão 
devia ser um projectos de lei. 

A Gamara uiio tem que dar conselhos ao 
governo ; só tem que legislar, e si ha neee;;si
dade de logislª'r, neste caso, e faz esta. declar 
ração com o respeito que lhe merece a illustre 
commissão, parece ao orador iodispenS3.Vel 
nma medida legsilati va tornando obrigatoria 
a execução daquelle decreto. 

De outro modo fica o caso dependente da 
boa ou má vontade do governo '()ara com.º 
fnnccionario que até ago~a. tem sido_ preju~
cado. E como em mataria. de direitos Dao 
confia na. boa. vonta.de de quem quer que &&j:
e prefere sempre disposição expressa de Je1, 
termina mandando para a mesa uma emenda 
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no sentido da que foi apresentada pelo nobre 
deputado pelas Alag-óas, da qual o orador di
verge apenas na fórma por que foi redigida: 
{Muito bem.) 

A emenda é a seguinte (lê): 

Emenda ás conclitsões do parecer ri. 53 

A commissão resolve o.trerecer o seguinte 
projecto: 

Art. l.º E' considerado em inteiro vigo1• o 
decreto de 10 de dezembro de 1889 que aposen
tou eom todos os vencimentos do cargo o ci
dadão ,\.rtidoro Augusto Xavier .1:-inheiro, no 
Jogar de sub-director da secretaria do inte
rior. -J. de S e1'pa. 

Vem a mesa a emenda, e lida e posta con
junctamente em discussão. 

O Sr. Serzedello vao limitar-se 
! a poucas palavra.s. 
1 Esta de inteiro accordo com o parecer da 
illu~trad<t commissão, que acha. perfeita
mente correcto, e q11e até em certos pontos 
de vist'l. garante muito mais as prete:nções 
tio peticionario. 

As emendas que foram apresentadas são 
verdndciros projectos de lei, que teem de sof
frer portanto a sancção do Poder Executivo, 
que podera negal-a, deixando o peticionario 

·sem apoio na lei. 

1

. Com o parecer da commissão não dà-se isto, 
porque reconhece que ha lei em vigor que 

i 
deve ser executada e cumprida, e que portanto 
a ella. está subordinado o proprio Poder Ex:-
ecutivo. 

Portanto, o parecer da commissão garante 
muito mais ao peticionario. Si é exacto o que 
lhe pn.rece resultai' da discussão, que da 

. parte dos poderes publicos ha uma certa mà 
i vontade em relação i pretenção do peticiona
rio, acha que, havendo um decreto que preci
samente resolve a questão, o Poder Legisla
tivo não tem mais do que, desde que o Po
der Executivo appella para elle porque acha 
duvidosa as disposições occurrentes, apon
tar-lhe a lei e determinar-lhe que cumpra o 
seu dever,satisfazendo a pretenção do peticio
nario, que ~ de justiça e que .está. firmada em 
lei expressa e positiva. 

Si accaso o Poder Executivo, deante desta 
determinação do Poder Legislativo, não 
cumprir o seu dever, então é que é caso do 
peticionario reclamar ao Poder Legislativo, 
e este terminantemente dizer:- ficaconcedida 
a aposentadoria nos termos taes e taes. 

Vota pelo parecer da commissão, que pa
rece perfeitamente correcto e que resolve a 
questão de modo a garantir completamente 
as pretensões do peticionario. (Muito bt:m.) 

O Sr. Severino Vieira começa. 
occupando-se de uma questão de orrlem. 
Ouviu ler pelo Sr. 1° secretario um substitu
tivo a este parecer,que não e mais do que um 
prQjecto. Ora parece-lhe que um parecer não 
póde ser substituido por um projecto. Quando 
um parecer conc~ue por um projecto discute~ 
se o prqjecto conJunctamente com o parecer, 
mas quando o parecer não conclue por um 
projecto, então é uma simples proposição a 
que o regimento da Camara dá uma marcha 
muito mais summaria e muito menos solemne, 
porque ordinariamente a proposição vota
da não tem effeito nenhum fóra da Gamara. 

Depois disto, ainda o parecer nilo póde ser 
substituído por um projecto, porque o regi· 
manto determina que desde que qualquer pro
jecto sej~l. apresentado elle tem de ir á com
missão competente para o estudar e dar o seu 
parecei'. e só depois disto é que elle póde ser 
dado para ordem do dia. 

Acha, portanto, que é um modo tumullua
rio este de se substituir um parecer por um 
projecto. 

O Sa. JusTr::s-rA.No SERPA. - Desde que V. 
Ex. me chama tumultua.rio ha de permittir
me a ousadia de um aparte: o parecer devia 
concluir pc.r um projecto, mas não o fez; 
portanto como remediar isso 1 

o SR. SEVERINO VIEIRA - Vae indicar um 
alvitre que lhe parece consentaneo. 

Mande-se um substitutivo ao parecer 110 
sentido de que em vez de se discutir, elle 
volte à commissão para depois concluit' com o 
projecto. 

O SR. BELFORT VIEIRA. - Isso prova a boa 
vontade de V. Ex. 

o SR. SEVERINO VIEIRA- Agradece muito 
a justiça que o ~eu nobre collega acaba de 
lhe fazer . 

O orador pede licença para interrogar mui
to respeitosamente á illustre commissão sobre 
o seguinte ponto : 

O decreto a que se refere a commissão, e 
que elladízestava em vigor, ê algum decreto 
do governo provisorio estabelecendo normas 
geraes sobre aposentadorias. ou é um decreto 
que aposentou especialmente este funccio
nario ~ 

Vae a-ventar uma doutrin:1. que n8.o sabe 1i 
sera partilhada pelos seus collegas ; mas en
tende que o governo provisorio concentrando 
em si todos os poderes, accumulava tuncções 
legislativas e funcções executivas, e para sa
ber-se si o governo exercia essas funcções, 
deve-se apreciar a natureza dellas e o fim 
a que procuravam i:>rover. 

Se si quizer acce1tar esta doutrina como 
verdadeira, não se póde dar a este decreto a 
força legislativa que lhe deu a commissão. 
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Neste caso. o decreto ve:n :i ser um mei·o 
acto executiTo, !:! tem de ser lnterpreta,tlo 
ou modi!ica<lo pelo <tviso elo mesmo gove1·no 
provkiorio, qtw enteutleu mo·lltical-o. 

O go•ei·no µ1•ovi$orio legisbva, não ha 
duvida ; mas e:;tabeleeer ou provm· a. sua. for
ça p~1rticulnr, não é legislar. 

Legislar e estabelecer regras g-eraes e 
obrigatot·ia~. 

Portaoto. desde que o governo provisorio 
expediu este decreto, elle deví:t te1· em vist:l. 
a.lgumu dis1}osi.;ão de lei antel'iOL' on de lei 
ernana•Ja do mes:no g-o>"erno que regulasse~' 
materia, e neste caso eut.mtle o o:'.orlor que 
podem procedP.r as dnvi1hs; do mini~tro do 
interior; po:::to que aproYcita :i. occ:1shio p:u·a 
cousiguat qne oito lhe parece rezulnr a iw:i
ticn. ·~stnhelecicla por este ministl'o, 1le se 
dirkir directuneute a esta Cnm:1ra. som ao 
me110s o fo.z.cr cm nom<3 do chefe tio execu
tivo. 

Entende que devemos lJ::mir estn prntico.. 
O SR, S ERZED1'LL0- 0 decreto é do .zoveeno 

provi~orio, determiunndo a a posentadori:1 , 
aecreto q1le não foi l'Hogndn : m~tS O mini:;
tro do inte rior, em um :iv i~o dirigido ao mi
nistro da fazenda.. reduziu os \~encimen tos 
contra. o di:lpostó nesse decreto, por simples 
acto rle mini:;tro para mi;1istro, sem assig-nn.
tura. do chefe do governo. O deci·eto es~á 
em -rigor e porta.nto deve ser cumprido. 

O Sa. SEV'El'.l!iO VIEIRA respondi! que man
tem-~e nos seus principies, e que entende 
que o cl ecr13to uão e uma lei ; e em vist(I. des
tes emhil.raço;:;, seria muito naturalmente in
clinado a votar por qua\qner emenfa que 
ma.nd::i.sse restitu!r este em pregoado ao logar 
em que estíl.Ta, ncaudo sem eileito os netos 
praticaclo;:; (Muito bem.) 

O Sr •• .Tustin.iano Serpa <liz 
que fará. ligeiras considerações, mais em con
sideração ao orador que a.ea.bou de falh\r do 
que em justificação â emenda. que apre
sentou. 

O nobre deputado co:neçou o seu discurso 
por um::. questão de ordem ; quiz provar 
que o 01·ador não couiprehendeu as disposiçõe5 
do regimento, apresentando uma emendu. em 
fórma. ele projecto com as conclusões de um 
parecer de commissão. 

Nã.Cl' tern a pretenção de ser regimentista, 
mns, entre os deputados que mais se esforç"m 
por e;imprir o seu dever, occupa o Jogar 
que mo•iestn.me::ite lhe co.be. 

Nã.o tem a. pretenção de ser directol' do. 
opinião nesta. Cãsa, mas, entre esta situ(tção 
e n.que!la em que o quiz collo::ar o nobre 
deputado, existe uma grande dist 1,ncia. 

Conhece alguma cousa de estylos parlamen
tares, e póde dizer que a. t heoria sustentada. 

pelo nol.ire deputado chegar ia n:i. pratict\ a 
produ:1.ir ,·erdadeiros absurdos. 

E' precei to t•egiment<li que toda a mateda 
suj~ita à tleliberaç-J.o da Gamam vá ;i. uma 
commissli.o p:lra ::;obre o assumpto emittir 
parecer. \'':>ltanrlo o parecer U. Camara, ou 
esta se conftl1·m:1 com a; conclu5óes delle ou 
eutlo quill•1uer deputado tem o dit·eito de 
o.ITerecer amen<las â..s coaclusões do p:trecer . 
[){) out1·0 mouo. a doutrim\ ap:·e.>euta.da pelo 
nobre deputurlo produziria IJa p1·atica, como 
jú di~s~ , um verdudeit·o a.bsurdo, isto é, n 
commi~sfo t!:!ria de dar tantos p;ireceres 
quantas fo5sem ::i.,; emenrfas <itJrcs~n t;uhs. 

O Sit. Sr,:n::::.1:s-o VrnmA- V. Ex . snbe que 
o r egimento não a rlmitte discussão de materia 
a.lgu-mn., sern deco1·rer:lm 24 horas. 

O ::>rt . J u;;n:>rAxo DE S1m.PA pres l.a home
nagem ao iH11~tre deputaclo, nn. sua. qualidade 
•.le regimentalistilo; rnas, pede permi:;sfo para 
nã.o acceit:1r a liçio, porque a cloutr-inã que o 
illustre dcputMlo pt•eteoue adaptar, produziri:i 
absurdo na prat ica e ma.t wia a iniciativa do 
deputado. ( .dpm-tca. ) 

O que o orador qucn• sustentar ó a legitimi· 
datle do seu proee1imenlo otfürecendo emen
das ao p<trecer da cominissã,o. Todo pat•ecer 
esti1 Sujeito ~i emen,.la$. Nilo comprehemle que 
nm p:u·ecer.colloque <\Gamara na. alternativa 
tle r·ejeitar ou (tuoptar in totion as suas con
cluw~s. 

u:.1 SR. Di::rurAno- Está de accôrdo com o 
aviso do mioish·o que dcrogou o decri:;to do 
go>"eruo provisorio ? 

O Sn. Jo;;TrXIA.No Dl' SErtPA. diz que não 
tr1\tou desta 10ateria ; e.:;t:rva. tra.ta.ndo pri
meil'amente de umn. questã.o de ordem. Agorn. 
vae estufar a. questão que S. Ex. apreseot:i.. 

Quando impugnou a conclusão do p:wecer, 
não conhecia a. historia. d;i q uestii.o, como de
pois do discurso do seu companheiro de depll
taç;lo, memb1•0 da. commissao que otrereceu o 
parecer. 

Não sabia. que o ministro do intCJrior trouxe 
a questão ã Gamara ~dindo uma solt<ção ; 
suppunh::i. tr(lt\r-se de uma quei:i::a da parte 
offendida. e prejudicada. pelo governo ; e neste 
caso pareceu-lhe que a commissão paru. tornlJ:r 
effectiva a vontade da C::imara mandando vi· 
gorar o decreto que aposentou o peticionario 
devia pI'opor uma. lei. Era o ll!eio ao alc'l.nce 
da. Gamara paro actunr no proce.Umento do 
governo. 

Mas o facto de ser a questão trazida á C:i
mara pelo ministro do interior em vil'tude de 
reelamaçfio não altera :t questão. 

Crê que o procedimento da Camara. deve 
ser este: declarar em vigor o decreto elll 
questão, votando neste sentido uma. lei. 
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Tudo que não for isso, pócle deb:at• bem a. 
Ca.mttr';J. vis a vis do ç;overno, mas nii.o a.e 111-

tella. os direitos que pretendemos manter 
(Mu.itu bem.) 

E' adiu.d<t a. discussão peb hora.. 
Vão a imprimil' : 

N. 8 A-1891 

Pensão ti úiwa e (i.lhos do D;·. .:1n!onio 
Ei~;cúio Gonçalves de .:1.t11wida 

Foi pre.S•311t·] :·L Commissiío de Fnenrla e 
lndustrfas o ;woj ecto n. 8, nssignn1lo pol' 51 
Srs. Deput;tdo~. c•mccden1lo a pensão annn:1.I 
de 3:600$ ú viu : a. o 1i.lhus do Dr. Antnnio 
Euzebio Gonç.ll n~s de Almeida, fallecido, na 
OpilliiiO UO::> fitcultati V03 que O a:i:iistir 1.m, 
em conseqnencia do e:;:cesso de trabalho a. quP. 
se dedicar-a com iucxce<li ve l zelo e i ntelligencia 
na qualidade de vice-p1·esidente do Con-,,.res~o 
Con:;titninte. 

0 

A ·commissão, considera.ntlo os relevantes 
e recentes serviços presta.dos -por tii.o dis
tincto cidadã.o no honroso cargo a. rrue o 
efovara a contfançn. do Congresso Constituinte 
elegendo-o seu vice-presidente, honrn.nrlo 
assim os seus altos merecimentos e serviços 
-de um;i vida intr:ir:i consagrada á causa da 
demo~racia e da liberdade ; 
. çonsideran•lo que pelo attestac1o elas nota

brl1dades merlicas, junto ao projecto, ficou 
d~monstrado qne a sua morte fora occa
s1onada pelo exc~ss0 de trabalho a que :;e 
dedicara n0s ultimo;; tempos de sua esbdn. 
nesta. c:tpital, como membro do Congresso 
Constituinte e sou vice-presiuente ; 
. C?nsidera.u•lo riue estã. na cligni:lade e 
JUStlç:t da R.epnblica. e desse Con!;!"ressn hnnrar 
a memoria de srms homens Ülustres, am
parando e abrig-ando dn. miseria as pesso,_ts 
que lhe slío mais caras. e neste caso e::;tfio 
a vinva e filhns lle tito íllustre cid:iclão -
victima do sacr·ificio e do devet· p da c"us•t 
publica,- ci 1le p;\recer que seja. o projectn 
n. 8 approv:1do, e entre log-o na ordem do:>. 
trabalhos.-..-1stolpho Pi.o.- ltlai·colino 3:Ioum. 
-:- 11ntonio Oty;ithn .- Be:::erri.l.- Leite Oiti
cica.- Viotti, vencido.- 1L jjforcira da 
Silva. 

N. 8- 1891 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. J .o Fica concedida à. viuva e filhos de 

Dr. Antonio Euzebio Gonçalves de Almeida 
'lima pensão annual de 3:600$000. 

C:im:ir:i. V. II 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contr;t~·io. 

s. R. - Sal:J. da Gamara elos Deputados, 6 
de julho ele !X9! .- Atigusto de f<!tcitas.-A..i·
thiw Rios. - Marcolino Jlou1·a. - Cai· doso 
ele Mello. -- Gm·cia Pires. - Paula Guima
racs . - Cesar Zama.- Scmt•1S Perefra.
Dionisio Ce1·qu,eirct. - Mi[J1.!Ct Cas!i·o. - .-inrlrd 
Cavatcanti.- Ep:tac!o Pessoa.- Thmna:; Del
fino.- Sá de ~twfrar.fo.- F ilqw:ir'as .- Scvc
riilo "Vfoira.- Pires Pcn·c:rri.- Scr;erlello 
Coi·rGa. - .J. Tosta.- Dr. Jo.~u Jlattci aacel
lar.- .!1. Bntâho.- Jose Jftiriano.- A .. 1lfo
reira da Silva.- Nasdmcn!o.- .Fonseca 
H e1·ows . - Je.rni1io de .'1lb1Ypicrq1.t1J - F1·cde
Tir.o Boryc~.- Lopes 'froi;cio.- .!nsc5 Bcvila-
1iia.- Barbo.~a Lima.- Rc:wnU(l. - Jolio 
L0pcs . - Ca;itr1o - Jose A.oeliHo _ - N c/..~nn.
N avm·ru de ;ll;neicla.- .-1. Jn:.lio r.lu Bra:::il. 
- Belfort Vici1"<t.- Zllonir- FrcittJ.- Gliccrio. 
- Nina Ribci1·0.- Amphi.lophi.o. - Cartas 
Campos.- Lacerda Coiitinho.- .iltliaydc Jii

nio1·.- Olivci1·a Pinto.- XrJ9iidra Para
nagtiá.-Relwnfia. 

N 97-1891 

Concede aposentadcwfrr, a Bellai·nii1io Bra:;i
z:ense Pessoa lle f.feUo, no cargo de cl;recto1· 
ela Casa lle C orrecçiio clesta capital. 

A' commis3ã.o ele Fazenfa e In·lustria.s foi 
presante o. requ•irimento do cicla.rlão Bellar
mino Brn.úlieose Pessoa de .Mello, ex:-dire
ctot'. da Casa de Corl'ec~'"i.o desta c;:pital, 
pe'tmcio ao Congresso Nacioual p<tr•• reconsi
dera.r o decreto qne annullou sua aposenta
cJorh naquelle cargo, e mais q11e essn. aposen
tadori(I. lhe se}t concedida. com todos os ven
cimentos. 

Alle~a o supplicante ter mais de 40 annos 
•leserviço pu•dico, I:3 dos qua~s no e5pinhoso 
cargo de director da. Casa. ele Correcçã..i. 

Pouco tempo após a. proclam:1..,ão tLt Repu
blic«1. foi elle demitticlo daquelle c1rgo, no 
qual, mais tarde, o Governo o aposentou, por 
acto de 18 de janeiro de 1890, attendendo 
::t uma representação daquelle cidadão e man
dando qne se lhe pa.gasse o ord~nado por in
teiro, ·visto contar mais de 40 anno:> de ser
viço publico. 

Pol' acto de 1 de jnlho de 1890 essa apOS9ll
taç:ão foi decla.raua sem eifoito, em virtude 
de graves accusações feitas ao snpplica.nte por 
uma commis::;ão especial no neada pelo minis
tro ela Ju:>tiça para. procerlGr a exa.me na 
admiuistraçii.tl da Casa de Correcção durante 
o tempo em que o supplicante alli exerceu o 
cargo de director. 

A commissão de Fazenda e Industrias, atten
dendo ás razões exhibidas pelo snpplicante e 
considerando que o acto que o despojou da. 

25 
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aposentncloria quo b'O:iava foi baseado no 
p:\rece1• <l:1 allmfüh commlssão, sendo imme
diatamentejnlga.clo pelo 6overuo, sem n.ndien
cia do accnsado e com 1ireteri<:iio das nornrns 
pro.cessaaes que a gravido.de dns accusaç.õe~ 
feita:> rech.1.m:.n·a ; 

Considerando que dei.'\'.aram de subsistir os 
fundamentos do a.cto que anuullou a :\posen
tadot•h\ do snpplica.ote ; 

CoJJsiderando que ni'io é um novo ravor que 
se lhe '\':J.i razer, mas a contlrnm<;iio de um 
direito q uc já l..u.wi:i. sido i·econhecii.lo pelo 
Governo ; - é a commissão de p:trec·~r riue 
seja <lderido o 1·eque:•imentil, e p:mt isso tem 
a bonr:i. ile s11hmet.te1• à con;;i1le1-nç;.io Ll:\ Ca
mn1>a o seguinte projecto de lei; 

O Congrnsso Na.cionn.l resol \·e ; 

Ai•t. 1." E' concedida ao Cidadão Belh1r
mi110 lka.ziliense Pe:>soa ele 1lello a sua apo
sentüdorü\ no cnr~o Je director d<i C:isti úe 
Coi•reeção desta. cãpit:\l, com os vencimcn tos 
a que tiver direito. 

Art. 2.0 Revogam-se as displJsíçvas em cou
tmrio. 

S,\Ja. elas commissões, l l de agosto de 1891 . 
- A.stolpho Pio. - Antonio OUntho . - Leite 
Oiticica. - Polycarpo Viotti.- Be;e>1il. -
Bueno de Paiva.- Mowa. 

N. 9S - 1881 

Cor.cede a D. Cl41·a ele Fm·o .3Ioates a pensa o 
corresponcle;ue ao soldo qi!e percebia o seu 
ftllli o o alferes oolwita.rio dei P at;·ia, Jose 
.Antonio de Cerq11eira Montes, mort6 em com
bate no Parnguay . 

D. Ch1ra de F:\ro Montes. mi:i:i do alferes 
José Antouio de Cerqueira Moo tes, morto no 
combate de Potreiro Pires, no dia 18 de julho 
de ISM, pede ao Congresso que lhe manrle 
abonar ;\ pensão correspondente no solúo d\l. 
patente de seu filho füllecido em defesa, da 
patria. 

Nos documentos juntos ao requerimento se 
veríflca que a pettciouari::i. é mü.i do iaf'ort u
nado alferes voluntario d~1 Patria José Anto

• · ·nio de Cerqueira Montes, morto em combate 
a 18 de julho de 1866 no Potreiro Pires (Pa-

. .:raguay); que seu filho consignarar-11:.e o soldo 
de sua patente ao partir para a guerra em 
novembro de 1865, consignação essa que ella 
recebera da ThesoU!'aria, da então província 
de Sergipe até a chegada da noticia do seu 
fallecimento, sendo-lhe eutã.o suspenso o 
pagameuto dessa. consignação. 

A commissão, considerando que é dever do 
Coo ~resso amparar da mi.seria as miíis da
quefies que mo!'Terom em defesa da patria, 
como a ultima homenagem prestada a sua 

rnemorfa ; considerando que igual favor tem 
sidn coucedido a tanbts outras mãis de ol'-
1ici;1es mortos em comlx'1.te : é de parecer que 
se.ia tittendida a preteoção dti petic10naria e 
o ll'e1·ece á ,i ustiç;i elo Congresso o seguiu ta 
p11•}~cto de lei. 

O Congresso Nacional decreta : 
A!'t . 1. • Fica couceditla a D. Clara de Faro 

Monte~ a pensão correspondente ao soldo que 
pe1·cel.ii:~ s~u rilho o alfer'*i volunt<l.rio d;1, P:i.
tl'ia José :\ntonio ile Cei·queica Mo1Jtes, mor
to em comlJ(tlc no Paragu<ty. 

Art . 2.0 l~·ffogmn-se <JS disposições em 
contr<1rio. 

Sala. d;1s Commissu2s, IO de ago;;to de 1891. 
- A.~·tolpho Pio.- Marcolino Moura.-Leite 
Oitiçica.-Antcm.lo Otyntlw.-Polycarqo Yiotti. 
- Btt~'no de Paiva.- Bs;errH. 

N. 99-1891 

Conce(/c a -4.;-t/wr F13;·rdra To;·res e outro 
!JCt1•a11tia de ji.!í'OS de 0 o / o ao Oilito alt 
.!: 1.000.000, dv.;·ante 25 amios, para orgl!.
~•isaçiio de uma companltio. de ílM)e!Jaçúo 
entre o Bra;il e a Europa. 

A' conunissilo de füzenda e indnstrias foi 
presente uma petição em que Arthur Fe1Teia.r 
Torres e :i\far inno Barou Fortucin pe<lem a 
garantia de 6 ° /n ao nnno sobre o cttpít!ll <le 
~ L .000 .000, pelo pl'azo de 2'5 annos, para o 
esfabetecimento de duas li nhas ele navegação 
transtttla.ntica, uma de &\ntos a. Londres e a 
ou tr-.:i. de &ln tos a Genovn ou a Trieste, ambas 
com esc:i.las per portos do Brazil e da EuropL,/ 
inrlic.1<.Ios na. mesma. petição. 

Antes de entrar no estudo da proposta dos. ; 
peticionarias, a commiss5:o teve de e::i:uminar 
o contracto feito pelo go verno com a com· 
p:rnhhi nncional denonliJJa<l« Lloyd Bra:zíleiro, 
contracto no qual está. estabelecida. a cl:iusula 
de que, durante o prazo ahi detel'minndo 
(15 annos), a companhia. ter~i. preferencla, em 
igualdade ile condições, para. coutractar o 
serviço de ontrn.s linhns rle navegação t.rans
atlaotica que o governo dever sul11:1ericiona1 
ou faoorecer de qi!a/qi1er modo (Clausula VIT 
do contracto de li de dezembro de 1888). 

i'ieste contracto estlpulou-se (clausula II j 
n. li) o prazo de 30 mezes, o. contar de 1 de 
janeil·o de 1889, para a apresentaçiío dos 
quatro vapores destinados ao serviço; es:e 
prazo expirou a l d.e julho de 1891, sern qae 
houvesse sido cumprida. essa clausula.. 

Entretanto, o decreto n . 857 de 13 de ou· 
tubro de 1890 regulou novas clausulas para. 
todos os contractos de navegação feitos pelo 
Lloyd Brazileiro com o governo, e na.·clausul3 
XII fixou-se, para a iipresenta~.ão dos vtl-
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pores promptos p::tr-:.i o serviço, o prazo de' cional e a companhi:t, nma. ,·cr. restituHa::; :i.s 
30 z;iezes, cr:nt;_idos dct data llo contracto. q uan lias pagas como gat·an tia dos juros. 

_A com:nissao pa.rece.n qua esse contro.cto Pn.rece ú. comrnis>i"lO que o onus imposto ao 
nao poderm ser, por forma algnnrn, o de 11 governo sei'iL satbfactoriamcnte sah·o com o 
de dezembro dê 1888, e, pn:-o. poder precí?a.r augmento d;L troe<t d'~ prodnctos advindo da 
o estwlo da preforencw. arnda e-;tabelec1dtt fücilidade do transporte, principal mente pro
P?t' esse decreto, na. ~lausub ~X.X.l V, soli- porcionando-se á Republica a abertura e na
c1tou do gov~r:no, por mtGrm~c'.10 da mesa da vegação directa, por paquetes nacionaes dos 
C:1111~ra, ;t c~p1.a do contrnct~ l_mto com a com- pol'tos do Adriatico ,3 outros tlo .Me,literraneo, 
panh1a ; a copui. remuttula 101 a .do contracto além dos do Oceano A tlantico, fins a que se 
tle l l de deze!!Jliro rl~ 1888, cu.J?. P.t·~tzo, no propõe a companhia. por meio elas duas linhas 
ponto e~1 questao, ?xrnrou, como Ja foi decla- de Santos a Londres, com esctilas pelos portos 
ratlo acima, a 1 de Julho. tle 189~. _ _ de: Rio de Janei1·0 e outros do Brazil que o 

J:?c modo. <Jne p tl'ece a conrn_msto que na.o contractn indicar. e na Europa: Cadiz, Lisboa., 
esta. em v1got· o contracto nc1m.1, a menos Vigo, B.Jrrle:inx e HaYre e de Santo;; a Trieste 
ri~1e hotn•esse novo contracto, assrgnaclo em com esccllas pelo 1le Rio de Janefro, Ba.rcelona, 
v1rtu1Je desse decr.eto e pelo qual se deva Marsellia, V;tlencia, Napoles, facilitando 
reger a pref81·enc1a a que o µ-overno se assim p::ne1, o Brn.zil o mercalo tla :\ustrin. 
obrigou, P?r niio lho parecer acceita vel que o Examinacl<l e confrontada :1 proposta com o 
governo lixasse o pr;tzo de 30 mezes pai\t o contrac:to feito com o Lloyd Bra:;ilei1·0 veri
cumprimcnto ele uma o!)rig:ação, faltando fica-se que esta é menos vantajosa do que 
apena~ ~1oYo mezes p~r;i: nn:1l1sar este pra~o. aquclh por di[erent:3s pontos, cntr-.! os qaaes 

Dec1d1d;L esht prelmnnar da. prefereocrn., sol.Jresahem : 
o que a commissão suj !itarit á discussão, pel:l 
Camara dos Srs. Deputados, en tm no GStudo 
da propost.J.. 

Parece á commisstío fóra de duvida, e sem 
precisar de ,justitic;tçii:o, as vantagens que 
advirão a Republica da n:tvegaçiio nacional 
para os pn.izes est1·angeiro.s; on trosi111, pa
rece-lhe que não pouerá sor c.11ite:;ta, la are
producti v1daue d:t des11ez;t foita. com essa 
navegaçã.o, entregue :L uma cornpanhin, que se 
proponlia. a fazer o serviço mediante V<rn
tagens, favore.s e onus recíprocos. 
~xaminada a peopost;\ dos peticionarios, 

verifica-se que, em troc<t de inumeros fa
vores por elles offerecidos, pedem apenas a 
garantia de juros de 6 º/o ao anno e durante 
25 annos, sobre o capital de :f l . 000. 000, ga
rantia ait)(la sujeita is seguintes condições de 
vantagens reversivas para o Thesouro .Na
cional: 

a) Sómente se tornara obrigatoria si os 
lucros dtt comp<•nhia, em cu.da semestre, não 
chegarer.i para dar a esta o lucro ele 6 ° / 0 , 

depois de satisfeitas as despezas geraes, se
guros e de 10 º/o para a avaria do material. 

b) Será devida. unicamente pelo capital em
pregado pela companhi:> na sua organização 
e acquisição dos navios, ate o maximo da 
quantia fixada ~ 1. 000. 000 

e) Sera contada proporcionalmente á en
trega dos navios à. companhia. 

d) Serão restituidas ao governo as . somrnas 
que houver pago pela garantia. com o exce
dente dos 6 ºlo dos lucros liquidos 

e) Produzindo o capital garantido mais de 
6 °lo de juro annual, o excedente sera divi
dido em partes iguaes entre o Thesour0- Na-

1.0 Vinte viagens redondas à Europa, pelo 
menos, ao pa~so que o Lloyd farfa unica
m13n te 12 vi<1gens. 

2. 0 Receberão a bo!'do de catla paquete dois 
officiacs e oito alumnos da armada nacwnal, 
form:.1.ndo este:; parte activa tia olfü:ia!idade 
com vencimentos correspondentes, o que 
tornará os navios mna escola. pratic;t para. a 
marinh:t nacional, tênclo sempre em viagem 
10 o!Tic1aes e 40 alumnos. 

3.0 A cat·ga, pertencente ao governo terá 
50 º/o de abatimento no frete, ao passo que o 
Lloyd concedia apenas o atx\timento J.e 30 "/o. 

4. 0 Os funccionarios pablico:l gozal'<'io elo 
mesmo abatimento de 50 º/o, qmindo o Lloyd 
permittia-lhe apenas 10 º/o. 

5.0 O governo terú um repr2seutante na 
clirectoria, com voz e voto na::; suas delibe
rações, nomeará um iu;:;pector para a 
construcção rlos vapores e outro que inspsc
cione os li 1-·ros e verifique <t e:rnctiiliio das 
coutas. 

Al3m destas vantagens : os na vi os indi
cados mi p1·opostn. serão- cinco em vez tle 
quatro do Lloyd, terão a marcha no mar, ele 
15 milhas, podendo chegar até 17, em vez de 
15 e 16, terão 5.000 toneladas de capaciuade 
em vez de 2.500, além d<i pJssibiliJade de 
poderem ser apropriadas pelo governo e 
convertidos em transportes de guet-ra, con
dições iguaes na proposta e no contracto. 

Ha, entre a proposta e o contracto, a diffe
rença na subvenção que, quanto ao Lloyd 
seria de 300:000$, ou 25:000$ por viagem, 
quando na proposta póde subir a. 500 ou 
600:000$, conforme o cambio. 

Convém, entretanto, observar que aquella 
subvenção é fixa e a ultima varia vel, podendo 
tornar-se até de vantagem para o governo; 
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que a comp.anhhi tem elementos soliuos para 
obter o lucro de G •/ . solJre o cnpital, qu~r ~o 
traospo1-te de pass•igeiros e carg:a~, quer no 
transJ..mrtc tle iuunigrnnles, abertos como 
serão diri:rn:o;; pm·tos 1.h Eul"O['l'l, cm oave
A"açüo directa p:ira o lJrazil, consioJer:i çft.o 
digo:L !Je aph' ÇO aclu:1 lmeote quando :i cor
rente immi~r.ttori:i t ontle n. íixar-se e Íl' <'Jn 
augmento 'const.-u1•e o as ncss:is indnstr!ns 
au~111e:it::im :1S permutas iatemacion:ies, Jon
te tle Incro para a. ernpreza; deven,lo-se tam
bem attcnd e1· ao nnm~ru SUJH~ri or de viag-ens 
propos t:1i> peles peticionados eh maioe Jota
\'âO do~ 11 :1 VÍ•)S. 

,\lte1irlen•h> a est 1s cit•c11ms t:1ncias nfío 1J:1-

r ecc :t con1nris;.;io quo seja motivo 1lc nban
tlono n maior cifra. rfa g-ar-:1nti:1 peilitla, o m:~
ximo dn o:m; advindo par:i. o Thesouro. 

Por Lorlo~ e::t€s motivos é n com missão tle 
parecet• rrne sej<l clerc1·ida a petição de Arthur 
1"Cl'l'eil'[1. Tones e Mariano Rieon Fortaciu 
e offerere para i:>to o seguinte : 

P:·ojccto de 1ci 

O Congre~so :'facional tlecrefa : 
:\rt. 1.0 E' concedida :i Arthnr Ferreira 

Torres e Mariann:) B:wo n Fort:1ciu :i gar;111tia. 
ele juros tle o.•/o ao auuo,atê ·i:. l .(100.000, du
r:inte o prnzo de :25 aunos pai·a n 01-ganiz<: çio 
de uma compa nl1inde na\·eg~çüot1~10~atln ntica 
ent re o Br;Lzil e a Eurori:1, com âuiLS linlrns, 
uma de ~autos a Londres e :L cutra de 
Santos .i Trieste. 

§ 1. o :\. primeir:t tlc5tas linhas r~mí. escal~s 
pel os seguintes p01·tos: no Brnzíl- Rio de 
Janeiro, Bahia, ?llaceiô e Pernamt.uco, e na 
Europa- Cariiz, Lisboa, Bordeanx: e Haxre. 

§ 2. • A ::e~unch tará escalas pe lo Rio 
de faneiro, C;tdiz, Ya!cucí(I., B,lrcelona,l'.lar
selba, e N:t.poles . 

Art. 2. 0 A comp:rnhia farü pelo menos 20 
viagens redo1Hl~ls <l1.: ida. e vol t.a, duran te o 
aouo. 

Art. :3. 0 A companhia será orgn.nizad:t. sob 
as scguiutes bases : · 

1"' - A 1• da propo!,ta. 
2• - A 2• idem . 
3~ - A 4° idem. 
4 .. - A 5• idem. 
5a. - A 5" d:::. proposta,. 
~ - A 7"' idem. 
i• - A S• i:lem. 
8~ - A 9• idem. 

· ; . 9• - A 10" idem . 
10• - A l l" idem. 
11• - A 13° idem. 
12• - A 14• idem. 
13• - A 15• idem. 
14ª - A 16" idem. 
15" - A li• idem. 

18• os vnporcs serão nationalisados brazi
leiro;; e iscntoi:; <le to<lo o imposto de trauo
rnissfio de propriednd~ e matricula . gosarão &i 
tod 11s os prí rilep:ios, i;;onções e vantagens de 
paquete; ficam isentos ou trosím dos rl ireitos 
de importaçii.o o cfo expetliente os matct'f n.e.:; G 
soill·csalentes que :i compn.nhia. intl'od11zü:. 
uni<;;.aneote para seu consumo. · 

Jjo. - A 19-' d."\. Jll'OpO$(a . 
18• - A 20" idem. 
1n:• - A ~l" idem. 
20" - :\ 22• idem. 
21• - A :2:)" idem· 
22" - :\ 24" iJern . 
2::>0 - A :?5ª i•lem. 
2-1" - A 2G• idem. 
25• - A 2iª idem. 
26• - :\ 28" i· l~m 
27• - A 291 itlem 
28"' - A 30• idem 
20• - A :~!· idem 
30" - :\ 32" idem 
Art. 4. 0 No cont1'i1cto que o Po,Jer E:r

ecutirn deve1~i. celeb1~ar com os concessionarias 
par:i o cumprimento d:t presente lei, scrifo 
e~ti1)1l]nilns as nuilt;:s e pena~ em ():!e o. com
panli!n. dever·ii i:icorrer pel:t infr;1cç:io de 
')Un!rpior <las clausnlas do contracto, assim 
como tie<t o g-oYer·no autorizao.lo a incluir 
outras clnu:mias, de accor<lo com os concessio
narias, pam o melhor se:rviç.-o que elles pre
tendem. 

Art. 5. ª E' respeita1l0, no carn ue estar 
ainda em ,·igor, qualquer co1! lr ncto feito pela 
compaul1ía-Lloyd Dra;:!leil'o com o goveruo 
para a prefo1enda nn organizoiç{io t.lcste ser
viço, devendo ser-lhe rae:ultmlo acccitar as 
clnusulas estabeleci•:hi s, e<i so queira encarre
gnr-se do serviço, si aiod•t estiver eru vigor 
o seu direito. 

A1·t. 6. 0 Revogam-se as di.:;posíções em 
coutr:1 r·io . 

A.•tolpho Pio.- Leite Oitic:ca. - A.ntoi ~io 
Olyntlw . - Polycn.,.po Viotli. - B ucno de Po.i-
r;a. - B c::e;-ril.-11!. "l:loura . · 

IlASl.::S A. QGE SE REFl>RE o PROmCTo ~. 99 . 

1. • A companh!n teró. seu t1omicilio legal 
na Capital Federal dos Estados Unidos do 
Brazil. Os empregados administrativos se
rão cidadãos brazileiros nas 3/4 partes do nn
mP.ro. 

2. ª A companhia concedera uma re1lucção 
de 15 º/o de frete para os prollllctos cujo 
desenvolvimento queira fomentar o Governo 
Feclernl; assim como tr:msporta!à gratuita- ; 
mente para todos os portos, onde tenham 
escala. os seus navio!!, todas as amostras quo 
os füzendeiros, commercianles on iodu~triaes 
r emett.'lm aos agentes da companhia. 
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3.• A companhia estu.belecerit u1mi linha mil y;or auno, abonando-lhe o go·vern0, ou 
de paquetes a vnpor de Santos e Rio de .Ta- !J.nem 0 substitu:i ne:;te serYiço, uma. com
neiro a Bor1le:l~1x e Lonr!res, com escala pelos míssii.0, pelo menos igual a que tenha esta
portos da. 8:1 hlê\ e Pernambuco. alem ela es- be lecido para. outros contrnctos. A com
cala pelos portos sul e not·te do Bl'azil, con- panhia fica sujeita ás lei ;; que reg-em os con
íorme for estipulado í10 contracto. Entr·e os tractos soure immigr::içii.o. E:;ta. immígração 
JlOrto~ cstrang0i1·os Jíg-urarão tamhem os de serê'.t escollli•ln. de prcf'ercncht entr·e :1g-ricul
Lisbo:1, Vigo, FfaVI'c, Car.li;~, I3arcellona, :\for- tore; e tralJalhadores OLt operaria:; inda:;triaes. 
sellw. e Genova, tocando em nm ou mais dos l O. A co:np:1.nhia. dara conta ~emc~str,tl
dito;; pontos ou cm outros do Ocenno ou do m01lte lla maneira como cumpriu ns obri.~a
)!crlitorranAo, segun<lo melhor convenha. ao çües impostas pelos :irtig-os ou condiç'.ões 8ª e 
ser\"ÍÇ'.O, e effectuando 20 víagens,pclo mencs, 10" ; <'Ssa informaçii.o com os documento;; jus~· 
de i1l:t e volta <lnmnte o nuno. titicativos do caso será apresentada ao .Minis-

4_, A comp:rnl1ia construirú p::tt'<lestalinha terío da Agricultura, Commercio c Obras 
cinco gr<rnrll!s na.vios úe pl'irneim classe, de Pnblicas. 
aço, parn pa:;s:10·,·irosc carga, ue 5.UOO tone· 11. O preço da passagem p:tra. os immi
lauas de 1l<:sloc;1ç;"lo catla um, pelo menos,com gnmtes será fixado de commum accorclo entre 
fumlo duplo, que sirva ao mesmo tempo de o governo cu. companhia. 
rol'tificaç'.<lO, com a J>r·ccis:t segurança, 0 para 12. O g-overno para todas as obrigaç-ões e 
l~stro com ag-u:i, q1untlo 0 necessite; ele m<•- ser•·iços qne para a Naçiio se impõe n. compa
china:; Yerticae::;. de tr·iplice cxpan:;ão; será ultia., gn.T'ante-lhe o juro de :seis por cento an
sua co~st~ncçi.i.o subcli vid.rrla cm c::ibnqu~s, e n.~ae.~ sob~~ o C:•:pi~al empr~~i_id~ ~n\s.'.m orga
suscepti,·01:; de uma. vd!oc1da.tle tle 17 milhas mzaç,to e .. ~qu,:siç:w de D<•: 10:::. ,~e .. somma. 
na expel'iern.:b, e nn. Je 15 cm nrni'clw. or·<lina- , de um mi~Irno del1br;1s stedm:i.~} .~ 1.000.000) 
ria, e 0 seu ca:;1o não poderá exceder de uu- como max:unun1 

.• , pelo pr<~z.o de-º :um?S· 
zeutas mil lilJmS ::;terlinas (r- z00.000). 13. A_ g«tr<lllf,1<': ou a d1üerença.~ se~·a pa~a 

5." E:;te:; vapores nave~arão sob 0 pavi- no _The~ouro ~ac10n:1l, _por seme::itre:s, em. 31 
lbão dos Estatlo:> Unidos do Hrazil, e cn.da urn tle .Janeiro e .,1 de JU.1110 <le. Cê.1tla an n.o. s.1 o 
delles terú. um nome historico que symbolise proclucto da compaul11a, depo1s ~e sa.tisfeitas 
al"urn 11erson:igem ou n-Joria. nacioJia.I. as <lespezns ger;~es d<L e.xplo~·açao, ~eguros e 
liever-;1~ ter urr1a veto;;t:i~cte cte 15 milhas lo º/o para"' ;w_:;ria. do ma.teria!, dev~tla.mente 

l\or hora, e. m m.arcl~a media. ordinaria, 17 mi- con_stat~das, na.o chegar p:ira cobrir os 6 º/o 
Iras nas r'xpenencms olficia.es devidamente de Juro::.. 
constata.Lias. 14. Esfa garantia. começa.rã a. contnr-se 
G.~ O::; uuvio.:; serão construidos de maneim na proporção dos navios que se construirem, 

que, em caso 1le guerra, possam ser armados desde o di01 em que o::; constructores entrega-
e ficar no ser\·ii;o do gov<:lrno. rem-nos s:ltisf<lCiorinmente a compu.uhiu.. 

i ·" A comp:rnhia recel;erú, a. bordo de cada 15. Serão restituídas ao governo as som-
nm dos •apores, dous officiaes e oito nlumuos mas que houver p1go pela gar:mfüi.com o ex
da ~1:trinlt:i d:; guerra nac~onal que o g~verno cerlcnte rlo,,; 6 º/o do proclucto liqnit.lo. 
des1gmr, os qua,;s forma.rao pa.1·te act1v•• da 16. Quando o capital garantido produzir 
officialid~tde tlo navio, com os vencimentos mais de 6 °/0 de juro nnnual, o excP.dente será 
correspoudentes aos seus po::;tos; além disso, dividido em partes iguaes entre o Tliesouro 
Iodas as vezes l)Ue seja. vossivel, quando me- Na.ciona.l e a companhia, uma vez qile tiverem 
nos unw. quarta. parte da. tripolação se1·à sido restituídas as quantias que houver rece
eompostn. do milrínheiros bra.zileiros, e um bielo como garantia. 
medico de nacionalidade bra.zileira, ou de ou- 17. Expirado o prazo ele 25 annos, a com
t'.a qu,'1.lquer, porém com seu titnlo reconbe- panhiu. obl'iga-se a sustent<ir o serviço po1• 
e1do na 8.epublica; será attribuiçKo do go- cinco annos mais, ou pnrmais tempo, si assim 
terno a nomeaç:'i.o desse facultativo. · lhe convier, nas mesmas condições est<\bele-
8.' A carga pertencente uo governo será ciuas neste contracto, exceptuando a garantia 
nsp!lr-t;\da com uma reducç5o de 50 °/o de .juros por pnrte do governo. 

bre o preço da tarifü geral de fretes, e os l~. A C'ompa.nhia, pt:lo prno que durar a 
mpl'eg«clos elo .g-overno que vfajarem em concessão, fica. isenta. de todo o imposto di
mmissões especiaes pagarã.o a pa.s:>:lgem com recto ou iodírecto. 
mesma reducçã.o. 19. A compaullfo. terà. aberta, por espaço 
A correspondencia. e as especies de ouro, de um mez, uma subscripção de acções. para 
ata, nickel e cobre amoedadas que forem qu3 possam tomar p:irte iiesta em1treza todos 
lllbarcadas por conta do n-overuo serão tran:>- os capitalistas do paiz, que o tlesejar.~m; po
rtadas gratuitamente~ derâ igualmente tomar parte o governo, com 
9.a. A companhia introduziri no paiz um a quantia que julgar conveniente. 
nrnero de immigra.ntes nunca menor de seis 20. O gor-erno reserva-se o dfreito de des-
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:iprnpri:i.1· um ou mo.is •ri pores, qn~ nrlo lhP. 
convenlin, pelo justo preço Otl t;1xnçilo que 
nilo podera exceder do cnsto orig!Mrio nrn!s 
15 •/., e ocenpando-os como crnz:1dores nu 
trnn;;portes de guerm 1101' um tempo r]ctcrm1-
lllldO: o preço se fürnrá, em oCC•\Siiio oppnl'lnn~ .. 
entre o goveruo e a companhh1, :1,;~1m como 
t::i.mlJem as coudiçõe;; ,fo paµ-aiuento. 

2L O g-oyerno 110meur;\ nm i11spector que 
YClc 1~i:i CODSl l'UCl;'ÜO rle35eS ll:t \"io;:, alim de 
qneel les rcu na ui as condlÇVes oslali<"leci1l:is por 
est:\ conc,•ss1o, e a co111pa11h i:1 niio p1Klcr:·1 
entrc!:al-os ao H'r,·!ço pnlrlico ~iniio re11ni1·11111 
p:tro í,::'(1 ••s ·~ ·11rlir;ü1·:> c:;tip11l:iil.1:;. 

!?"Z. O ;..-11n·1·110 ( 101 le 1~·l c11Vi:IJ', (lill';l n~ 1111~ 
1la ~ir•1n!i-1, u111 con la•:1lr rprn i11,:p -r·ci1°ne <'S 
lin·o:; q1w s;ir,'iJJ 1~Si:l'i('tnr:1rlo,,: nu i1l io:11., na
cional, e qne ,·eriliqi;c <l cxacti<l:io 1la : conLa:; 
qne seme:;tra.lmcn te .ic,·em s•!I' re111rJt tltla,; ao 
Minist~rio 1la Fazentla. 

2:3. Sem prejuizo llO nispo;;to IJU li:isc nn -
tcrior. o govc1·00 terá um representante 111\ 
clirectoria, com dil·eito i pal:inn o Yoto em 
sun.s tlelilleraçõ2s. 

24. Sei~ me1.es depois de <rs.si:;nndo este 
contracto, fümr:i. dertnitiv•l e leg:1l111eute con
stitni:h\ a comp;inliia. e ~~O mczes depois de 
constituhla ficará estabelecido o serviço rcg-n~ 
lar cl:t li nha. · 

Em caso cte força maior,dc.,·ic~1meute jnst ifi· 
crulo, o governo concccleri~ u nm prorognç;"io . 

25_ Nào ol;stante os prazos da l;a ... o;;e anterior, 
a. comp.'lnliia. poderá estul~lecet· este .ser,-iço 
antes das epocn...~ fixadas, ~i ~ ar.h;n· prnmpt;\ 
para a na,egQção, provisorinmente, com na
vios accçito;:. pelo Mini.>te1·io da Agricultura, 
cujas CDn•lições sejam semellinntes as dos 
n;nios coritr:ict;l'ios. 

26. C:1r!n. vn por terà di1i:;ões nprC1prindas 
para o tran;:porte de correspondencias, moeda 
e metaes. 

27. O g-overno não porlerà obl'ig-ar a com
pa.nhfo, a transportar material e:tplo.;;i;o, em
quanto os vapores estiverem a.o serviço dn 
empreza, havendo passageiros a bordo. 

28. ~o c~so ele perder-se algum dos vapore:>, 
n compa.nhia sera obrigada :~ suhstituil-Q por 
um ig mll ou mel!Jor, no pl'i\.7.0 de 20 mezes, 
'[lOdendo Sel' autorizad;i a usnr durnnte esse 
t~!l!po, <le v:1.pores de meuor marcba e capa
c10ade. 

29._ Cada paquete sera provido elas embar
caçôes: de s:i.l•ação mais a.perCei~-o:i<lns, e do 
f~~necimento completo do~ obj ectos e uten
SlllO.:; tle ~rmnmento, provisões, etc .• ncces
sarios a nm navio merc:1ote de primeir~• 
".'lasse, e será !llumin:i.do à luz electrica em 
todos os ~eus complrtimentos. 

30. E.stanÇo ao serviço do governo por 
contr-acto de arrendamento, todos ou alguns 
~os na.-io~, e sobrevindo um ca.so de guerra. 
mterna ou externa; a companhia será indem-

niz:irla. 1h importnncia relntivn. aos prejuizos 
que soffrer com <tYarias ou perda total do 
navio ou navios. · 

Si. Como garantia do llel cumprimentotlo 
contr:icto, a compnnhi'1 deposit:iri'l. no The
som·o Nacion;1J a qum1tin de 50: 000$, cm 
apoiices d;t divida publica. a qnnl lhe será 
rcstituid;i, qm1ntlo ror lançado mt ogua o 
primeiro n•t\'Ío. 

:.;2. ,\:; <Jllestões e dm·idas, que:;..: suscitarem 
entre• o g n\-erno e a compnnhi:l tJll:lllltJ ao 
cump1·i1 111rnl11 das cl:iusulas cstipulaolos neste 
cont1·:1dn. >"!~lo ~11l1111ot titl:1s ;10 j uízo tlc ar
í1i l ms 1111111c;1dns ,,..,. ;u11k 1i: ;is \•al' l<..'S. com a 
f; ll.:nlda•k' de nti:nc:11·c111 C>~S nm lc!'cc:iro que, 
l'or111:1n•lul1·ii 01w;tl, rC:>11h·1:riio ;i,; mcnciona1ia~ 
i.! 11 viJ ,,s (•U • 1 11 · ·~liíe~ . Si 11s :1 1'1Jitl'o,; uão chc
;::wem :1. um ;1ccordo qnanlo ;t clci,it0 elo um 
fo1·ccíro, c;tc será nome:l•lo pelo pl'CSidcnte 
110 Sup1·emo Trl huu:1l d~ .lustiça. 

N. 68 - 1801 

l'ARECtm.Es 

lrzde(are u petiçao de Agostinho :idolpho dg 
Souza Guirnarl'lcs e outro pcwa aomtri«:çüo, 
uso e _qnso de iima estrada da feri·o do titlo;-aJ 
à capital do estado de S. Paulo. 

A Commissiio <le Obras Pnblicns e Coloni· 
sar;."io, tom:uido n;i. dcvicfa. consideração a pe
tiç.1o apresentada oo Congresso !\acional 
pelos c;<ladii.os Agostinho A<lol pho rJe SoU2ll 
Guiman1es e Dr. 1\rgemiro Antonio da Sil
veira, na qual pedem privileg-io por 90 annos, 
g .• rantia de juros e outros füvor-cs, p:\m n 
constr uc<:ão uso e gozo de uma. estrada tld 
ferro que, partindo do Jittor.~ l do Estado de ' 
S- Pa.ulo, vá eotronc:i.r Da. capital do me:imo ' 
Est.'l<lo com a estroda de fe rro Centra.\, e 
co:istituindo dahi em deante, pelo vnlle do 
rio Tietê, o prolongumento dessa estroda n 
demandar o cl:tremo oeste do Estado de 
Matto Grosso cm di recriio a C01·umba ou a 
Conceição de _o\lbuqnerqne, prosegulndp ate 
os limites d~ste Estado com a. H.epublicu. dn 
Bolivia: 

Considerando que nenhuma vantagem lia 
para uma estrada estrntegica ter o seu pont 
in icial em s _ Sebastião, Caroguatutubo. ~o 
Tabatinga- portos recoobecidameote deíle1· 
cnt es- quo.odo existe o de S."IDtos, que -pr&
enche todos os requisitos necessarios ; _ 

Considerando que semelhante concessa.o 
iria golpear profundamente interesses rP.Spei
tavels das emprezas Soroc::i.bann. e Ituana, : 
que, tendo g-aranti:t de juros do tint!go go
verno provincial, até boje oneram o Thesouro 
do respectivo E.5tado ; 

Considernndo qne a companhia. Rio ~o 
Railu:ay Company, limited, tendo por objectiVO 
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Sant'Anna do Pa,ranahyba, já esta com os 
seus trilhos em Jaboticabal em demanda 
daquelle ponto, sendo o prolonga.menta desta 
l~n!ia ª· Cuyabú pref"erivel ao projecto do pe
t1c1onar10 ; 

Considerando que a companhia Viação Fer
rea Sapucahy acaba de adquirir privilegio 
com garantia. de .juros do Governo Fecleral
parn. a conslrucç'.fio de uma. estrada de ferro 
pnrlindo de Catalã.o para o extremo de l\fatto 
Grosso até a fronteir<i. da, Bolivía. est1·ada 
esta ini1•ia<.la pela commissão ge1·al ele viação 
como devendo fazer parte da gora.nele linha 
qne deve li g-ar a:capital Fetleml ús fronteiras 
daquell;i H.epnblica; 

Considerando mais, que para construcçã.o de 
unm estrada de forro de p~rcurso tão longo, 
e portanto excessivamente oneroso parr~ o 
Tl!esouro Nacional. <\travessando zonas 
actualmente improductivas, o que obri~ará 
a Uniã.o a. pagar integralmente e por muitos 
annos os jm·0s garnutidos, para uma tal 
estrati:t deverão ser transferidas quaesquer 
das linhas em trafego já existentes suffi.::ieu
temente proloogatlas; 

Considerando, finalmente, que em face das 
condições linanceiras do paiz não é prudente 
onerar o Thesouro publico com garantias de 
juros a linhas ferreas, cuja re;tlização nü.o 
seja reconhecida, mediante detido estudo, 
como urgente e intlispensa.vel á satisfação ele 
elevados interesses naciona.es: 

E' t!e parecer que se}i indeferida essa pe
tição. 

Sala llas sessõ3S, 12 de ag-osto de 1891. 
Antüo de Fai-ia.- Jllfredo Ellis.- G. Be
souro.- J. Henrique .- Pedro Velho.- F. 
Schmidt.- J. Bevilaqi~a . 

N. 69-1891 

indefere a pet.içao de Af{onso Lustosrr. e oull"o 
vara constri1cçliO: uso e goso de wna estrada 
de /erro da Bai·i-a, na Bali.ia, li um·ra do rio 
Somno, cm Goya-::. 

A comrnissão de obra.s publicas e colonisa
ção, á qual foi presente o requerimento de 
Aífonso Lustosa e F. Freitas Pinto, pedindo 
privilegio por 60 annos e garantia de juros 
de 6 º'º'sobre o capital maximo de 25:000$, 
por kilometro, para construir, usar e gosar 
uma estrada de ferro que, partindo da cidade 
da Barra, no estado da Bahia, vá terminar na 
barra do rio Somno, no de Goyaz, passando, 
em seu maior percurso, pelo estado do 
Piauhy; 

Considerando qu3 a. construcção de estradas 
de ferro ligando os estados da União devem 
obedecer a um plano de viação geral, que 
está sendo estudado ; 

que concessões parciaes como a pedida pelos 
requerentes podem não estar de accordo com 
o plano geral que 1mis convenha, e até pre
judica.1-o · · 
. que os requerentes não instruem a petição 
com dados precisos e positivos, sobre todo o 
desenvolvimento da linha a construir ; 

que, nã.o sendo prudente dar mais g1irantia 
de juro, quundo o Thesouro da União tão 
onerado se acha e sem que se conheça. o desen
volvimento de toch a estrada, e se fixe, por
tanto, o maximo capital a empregar na sua 
construcção ; 

que, linalmente, pende de deliberação da. 
Cama.rf.1. dos Srs. Deputados um projecto de 
lei discriminando a competencia da União e 
dos est:lclos pnrtt a construcçü.o de estradas de 
ferro; . 

é ele p:i.recer que se indefira. o requeri
mento. 

Sala das commissões, 11 de agosto de 1891. 
Antao rle Faria.- G. Besoilro.- F. Schmiclt. 
- .Tose Bevilaqua.- J. Oul"iquc.- Jllftedn 
Ellis.- Pedro Velho. 

N. 70 - 1891 

Indefere a petiçtío de Joaqilim .Alvco·es dos 
Santos Sou;a e ouwo, solicitando {avoi·es 
para a constituiçiio de wn symlicato pai·a a 
conversiio da divida ela propriedade tcrri
ioi-ial. 

A' commissão de fazenda e industrias foi 
presente a petição em que o engenheiro Joa
quim Alvares dos Santos Souz;t e o nego
ciante matriculado Jos3 Ferreira Cardoso pe
dem diversos favores para a constituição de 
um syndicato para a conversão da divida da 
propriedade territorial, doação, valorisação e 
povoamento do solo, rehabilitação, protecç-.ão 
e instrucção primaria e profissional aos des
viados e desampar;•dos. 

O ptano org•• nizado pelos peticionarias 
mereceria ser estudado com attenção e bem 
avaliados os serviços multiplos a que o syn
dicato se p1•opõe, si não forJm os diversos fa
vores que solicitam do Estado, e que não po
dem ser concedidos sem grave prejuízo dos 
interesses do mesmo Estado e alienação de 
varias das suas funcções em beneticio de par
ticulares. 

Basta enumerar os seguintes favores soli
citados pam se conhecer como são inadmis
siveis os intentos dos peticionarias: 

l.º Privilegio de contracto por 50 annos, 
em serviços que entendem com a propriedade 
particular e funcções do Estado ; 

2.° Concessão das terras devolutas de que 
o syndicato precisar, á razão do preço mí
nimo do § 2° do art. 14 da lei n. 601 de 18 
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de setembro de 1850, correndo por conta do 1 cio pia.no a que deseja propor-se •' syn1licato e 
sy~Jicllto ;is d~pez,1s de mediçüo. e !lema~'- que·tcude t:üvez a. espalhar pel? paiz agri
caç-ao, - não podendo o governo :tl1ennr Ilia!$ cola. a rede de h}1)()thecas c1ue rnaos 1·e~ulta.
terreno a Jg·nm sem•• prel"tJrencia dosymlieato; do5 .íá produziu nl'I. Republb t elos ~::;to.dos 

3.0 Direito de <Jesa propriaç-.ão para os fins Unidos da Americ::i.. 
dos seus multíplos e import11ntes cncDrgos ; Por· to.los estes moti,·os é de parecer que· 

4.0 Sei' o enc:wreg;L{\O da. extmcç;"to ili! Lodas ::;Pj<L ímlefo!"itln a JJBLi<;fio. 
as loterias !ec.leraes, e intervençà~ ,jnnt~ :i.os SJ!a J;1s commissões lle jr1!ho tle ISO!. 
governo:; eiit.~do;te>. pm·a (1. conce~~o de l~llal -rt -totplw Pio.- Lcit~ Oiticica.- A~llonio 
favor; Olyntlto.- Polycarpo V iotli.- Bu1mo de Paioa. 

5.º l~e:1~ão ele torlos o> impo:;to,; a :!1mnefro:s - B..::u;·il .-1lí.Niura , 
e de expetlie11te, <lh·citos, sellos, p;ttentes, de
cimas e ont;o,,; que possnm ser· taxado:;, pnm 
todo o material, machini:;mos, nppa1'el l1 o:s, 

N. 7l - 1891 

1nstrumeiil11s 1·ur:1e:; e ~cicntithiJS, animaes, [,1,lc[.:•·c a 11ctiç«o de .-tnscliito Gome.• Cam~ 
substnnda;; chimica:;: nrce.::;:1ria.-; ú conlilr:~:iio J'"lln sol fri111ndo Ju·iuilo:gio 11t! -r1: r.>ttJl1clr·cc1· 
de adnuu~. g-uallos e outro;; 11110 p1•cti;;c i111 11or- a i w /11 .<l.·ir , <IH ;.r.-<cfl e c.r!n.icç•io rlr1 H:<!itc 
t i1r ti.• e~t l '~i ll .~eiro p:1m enq tl'<!!;O nos S<!U.; ª?-' 1~·~1111/o« {w,, f,,1dos pelo Rio S . Fi·il11-
estabek:ciI11r•n ti1~,1:ucleo~,coloui:1s repre~,i 1·n~, Ç<-'l'O . 
penaes e c.sco1an~,; e do~ :5:JHS institutos, !il-, 
zendas-typo:; e elos seu3 mutunrios :ig!'icnito-1 A" .comnil5Sifo c.le Fazenda e ln:l n~lri:is foi. 
rcs ou Cl\)0110~, revertendo taes uen0nc1os em pre~ente :\ peticão i\ J? Ano:elmo L\(} i lJC~ Ctlm
favo;· ~· i~ mes111?5 ; . 1 . _ J>elln solh:ita!llJo pridtc!.fio, pr•r 50 anuos, 
~: _l i:Hr1:r1~n<:1:_:, em 1gn~lda~C? r.c r.on'..l •~oc~.1 pa r.e , por si ou ]X'r comp;inhi:1 'Jlle ••r-;::i ni.;nr, 

p:u.i ·~ <.~~-t 1. u1.:,~L.O de '.º~os 0~ .. ,11~.e,ll~ or.i •. i~n- e~ti•l 1elec:~w. DOS EstrHos lm n!ia•lo. s pdo rio 
tos m,i~e1. 1i;c•. qu~ ;:~U\ et. d,~ 1,·1.ze, . cn; . q_u.i 1- s. l•'rnndsco, a i111lust1·in 1fa l' e~c:1 . con~crni.

. 9uer p:t~ t,~ ~~\. l u1 •• ?1 1;,1,1z!le.ia:. 1.~}c.1 vm'.lo ç·ii.c d extrncr;fo do a zeite <lo J'<! J',~drl o J"io. 
Junto?º~ 0 o\ e.nos foaer,l(los p;ir,\ 10 u,tl prc- A in.l n,,;t i·in rh pn>~~. e :i rx plor:içiio elo 
fel_'..e~c~,L '. ·i . , • _ • d·~ , ,, az<>ih~ do peixe d,.,s rios d0 lkuzil o rl <l oc~ano 

'· .\ri ~nd, ni~? "º _ 1~01 00. :u:,n~ •1- ~s~: .'.\: r;ue banha as suas cosb•s, co:bti tuem in
das d.~ '.~1~1 d~. -'"'~ve!l!º· do,, &t,iú?s ~01•.1 0- contc>st:i'"elmcntc um:\ fo:ita 1·i1111b::<ii11a (la 
do B. ·~7.tl , ·.~ r-1 .eç~ i;icJ io ,~ª re~<~·1 ,h9.~~d: iv•:<S=L pr·od ne~ii,.,, :iinrla. n ão explowdn. até 
do ~~~11110. q,Hnque,'.n~o, l1lcu.<.lll te •:s co.JOtÇ:Qe~ azor;o; a companhi;i 011 co:11 p>1nhins que se 
e. "''r .int i:,,; CJ.ª~,~t:pul~r 0 ob1:13'ª~?d11•1~ª- 0 d;·te1·min:11'em a e:qiloral-f1~ encoatr;n·i<un· 
sync ico.to ª. ~nt1 t:,,,n t~du o m_,1tei1.d .1xo, 11mpl:• e s:1tisr:1ctoria ~·e 1 nnn· .. :·1~ç;"l.o i:o seu 
r?dunle, oJllcm:is. e~t::~-ocs 13 rnuis (~cpen:tea- c•xe~·cir.il>. sem neees ·irl:vte •le nri\·iJen"ios 
cias em e>.t"do de perfe1tu conscr1·açuo e itmc- < , ,, • li . , " ,.,. . '" ' ·\ · ~~ 1 •. cionamcnto e <l, e.instr ui . o· .. ue' e ;iho . e1.1p. í! IJC . o~o;; e qne repuc: ni•.11 .. ill .. muo e 
• .< "' ' 

1 " 1.uu " 1 · do ,,. ·t>m·• de ..... overno COI'"' 1t""lo long:irneutos que o ""º'·eroo fü,le1·al euteolle?· ~." e · e •·· · • . · 
convenien te~ s-.•IJ 0 ~le<mo re"irneo e;;t·iwlc·- . :\O~ r:~tud?S bn.nhados pelo 1·:0 S. Fran
cido no § '2º do ar t'. 4o 1 ~v 1~1ndo-~ con- cisco . nt~o seria de )U?tlo . al_g-11111 '!!fr:v.lavel 
traoto pt·é.d o [lltra cstuilos ~ COD$kucç:Oes . c11n~titn11·-se u~n pr1v1legto c:nnc•·d!dO pelo 

A natUI"<-m e a lm·1o:·taue;i:\ ,.t.J· fanii·e· "Oli- Con;.:res~o ~actonal, cm ~1S5~rn1 pto q~1e _por 
1 

• ~ ~ ~ "li " d"\·e ~"r re""ut~1·1-=····t• (·01ht1ta1ndo· citados. e que a :omu;is:;;'lo jul " Oll conveoieote V. "~. • · ~V ~ .'"" ~'.··· • .• • •• ··i 
tran~rcvet' na rnlegr,1, são J'e t.tl ortltm que t.th er. nrna fonte_ d<> 1 end,i po~sl\ e, de ser 
tende1·i111naconve1'tc!'0Svndica.toein nm,.;nb- 1rr iillcs ~pro:eitada. . _ , 
stituto do pnder p!1blico; prioc!p,1lmente at- f',1~:~st13~" motn;·~;; ª comr.:is~o ·~~:-parecer 
tendemto aos servi~.os que elle quer coocen- que S . .J .t iudefer..!::i. a pres ._nt.. pel!ç.w . 
trar sob ;1 SUil direcção. ~;\1 :1 .. d:is Cl"\111mis;;ües, 'Cie j nl ho ::le 1891. 

Ha alem disto iufrr.cção de pr eceitos con- - Astolpho Pio. - Leite Oi.ticíca.- Antonio 
titucionnes qne a. commi;;sáo julga do seu Olv>1!lw.- Pnl!Jr.rJ.rpn Vintt;. - !?t.miode Pai'oa . 
dever zelat', não podeudo ser conceoli·lo a - Bc:cniL - M. Moura . 
pa.rtt:!uhtres o que e vedado ao proprio Con~ 
gresso Nacional decret:i.r e ao goveruo fazer. N. 72 - 1891 

.-ld ia o r.sl ,~elo e a re.~oli!Ç;•Io da Jlet ;i?<7o do ca- · 
piVio-!e;;en!e re,rormado Collatino lffaJ·qiees de 
.SO<!&a. 

A ~mbs•'io jnlga. que deve ser dado o 
maior iui pl1ho ãs indust rias, pl·jncip:; lnient e 
as que teudei·em a. :i,uxílin,r a. lavoura, de 
onde lm. de resultrtr o ~-ugmcnto d;L riqueza 
]lublica.; não j ulg" por6m, admissivel ·abrir 
~o de podert>s e direi tos que sô ao poder:pu- A' cnmmis;;ii.o de fa7,1mc!a. e in<lnstrias foi 
J)Jico de,,em ser reservauos. presente a petição com que o cu pitão-tenente 

DeL"<:i. por este motivo de entrar DO estudo 1 reformado Collatino Marques àe Souza pede ao. 
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Congresso Nacional a concessão de uma sub
venção annual de 1.560:000$ a uma companhia 
que org-<lnizar, afim de estabelecer uma linha 
circular de navegação tr-ansa.tlantica. pil.ra 
commtjnicações regulares entre o Rio de Ja
neiro, 0Sydney e Bombaim, vi:L Cabo da Boa 
'Esperança e com o seguinte itenerario: car
reira da lndia Ingleza: Rio de Janeiro, Cabo 
da Boa Esperança, Moçambique, Colombo, 
Bombaim, Alexandria, Napoles, Genova, Bar
celona, Recife, Bahia e Rio de Janeiro; c:u·reira 
da Austr;.ilia: Rio de J:tneiro, Cabo da Boa 
Esperanç,a, Melburne, Sydney, \Velliugton, 
Valparaiso, Ponta Arena e Rio de Janeiro. 

Não desconhecendo as vantagens advindas 
para a Republic<\, das communic:1çõ~s regu
lares com os mercados dos continentes do 
mundo, o que fücilitarà a permuta. interna
cional dos prod netos, proporcionando-nos ir 
buscal~s nos mercados productores, levnndo
lhes em troca os nossos productos, a commis
são tem duvichls, não obstante, sobre a cou
veniencia t!e sobrecarregar o orçamento fe-

- deral com despeza de quanth\ tão elevada, 
apesar immediatamente sobre o mesmo. 

-Sem conhecer esse primeiro orçamento,sem 
saber as suas forças, havendo a bsólutn neces
sidade para o credito e futuro do pa.iz qua 
elle seja decretado com saldos reaes, será im
prudencia sobrecarregai-o com subvenções 
tão elevadas, embora a despem possa ser 
justifi~1da no futuro. 

Entende por isto a commissã.o que da peti
ção do capitão-tenente Collatino Marques de 
Souza deve ser adiado o estndo e a resoluç;.1o 
atê que se conheçam as forças do orçamento 
federal e se elle comporta <\ despeza com <t 
subvenção pedii:la. 

Sala das commissões, 11 de julho tle lSOl.
Astolpho Pio.- .1.li. Moiirct.- Bezcri·il.- Leite 
Oiticica. - .Antonio Olyntho. Polycarpo 
Viotti.- Bueno de Paiva. · 

N. 73 - 1891 

A loteria. é um jogo, attrahe todas as eco
nomias dos particulares seduzidos com a es
perança de enriquecer facilmente e depressa,_ 
habitos que convem refrear e não aç11lar, 
por parte do poder publico ; ba toda a con
veniencfo, portanto, de não concorrer para 
que augmente o numero das loterias actu
almente concedidas, desculpadas e toleradas, 
por se destinarem a instituições publicas. 

Por estes e outros motivos que a com
missão se julga. dispensa.da de expender, é· 
ell<\ de parecer que seja indeferida a. petição. 

Sala das sessões, 11 de julllo de 1891.
Astolpho Pio.- Leite Oiticica.- .:1.ntonio 
Olyntho.- Polycarpo Viotti.- Bueno de Pai'oa •. 
-Be;;erril. 

N. 74 - 1891 

Indefere a 1Jetiçiio de D. Philoraei1a Amelia 
de Figueiredo, solicitando vensüo 

A Commissão de Fazenda e Industrias, foi. 
presente o requerimento de D. Philomena. 
Amelia de Figuiredo, viuva do engenheiro 
Affon.so Newton de All;uquerque Figueiredo, 
soHcitando uma pensão. Parajustiiicar sua 
pretenção, apenas juntou dous attcstados 
com o;; quaes procurou provar que seu fal
lecido marido prestou bons serviços ao puiz' 
em commis~ão de que !Ora euc:.irreg-acio pelo 
governo. · 

As allegnções da peticiona.ria e os docu
mentos que as acomp::inllam não semlo sufil
cientes para autorizar-ema concessão da. pensüo· 
solicitida, a comrnissão é de p.:.rccer que seja 
inde!eri<lo o requerimento. 

Sal~\ das commissões, 11 ela a..:;·osto de 1891. 
- .r1stolpho Pio. - Biicno de Pai:;a. - Be
:::ei·ri!. - Leite Oiticfra.- Antonio Olyniho.
Polycarpo "Viot!i. 

N. i5 - 1891 

Inclefere a Jletiçiío dos empre.'Jaclos da Sccre-

1 

taria tla Ju.11.!.a Co mmcrcial desta e .. ll~tu.l, so-· 
licitando aug1;iento de Denciilientos. 

líldefere a petição de Liâ:: de K_orth e outro ~ • . e:: •• . T 
sobre concessiío de mim lotei·ia no -valor O::. emprega.elos ~a. ~ecretariu. <lil. v unta 
de 20.000:000$000. Commel'cial da. Cnpital Federal peJ::im :i.u~

menlo de seus ordenados, que <levem S:}i' el1m
parados aos empregados du. Se<:rdari[• de 
Justiça.. 

A commissão de fazenda e industria foi 
presente um requerimento em que Luiz <le 
Kortll e João Manoel Novaes de Souza re
querem a. concessão de uma. loteria no valor 
total de 20.000:000$000, divi<l.ida em 10 se
ries de plano igual no da Capital Federal, 
livre de imposto, afim de applicar-se o be
neficio resultante à construcção de um mo
numento nacional. commemoran'.lo a data de 
15 de novembro áe 1889 ; apeza.r da mag
nitude da empreza e do patriotismo que 
ditou o requerimento, !l. commis._<:ão é de pa
recer que não seja deferido aquelle. 

C:unar:i. V. II 

São upplicaveisa este requerimento as ra
zões que motivaram o parecer• n. 69 de 24 de 
julho proximo passado, formulado por esta 
commissão, sobre o requerimento do pessoal 
do LaLor-<1.torio Nacional de Analys'es, .e '[lor
tauto a commissão é de parecer quu seja inde·· 
ferida a petição. 

Sala das commissões. 11 de agosto de 1891. 
- Astolp!to Pio.- Bueno de Paioa,-Bezerril. 
- Leite Oiticica.- À.1!tonio Olyr.tho.- Poly-
ca.rpo Viotti.- M. Moura. 

2G 
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N. 7G - 1891 J Discussão unicn. elo projecto n. 89, conce. 
dendo aposentadoria ao escrip Lurario da Re-

Indc(ere a peliçlio de ]). Ambrosi;w Rosa d~ pnrtição do Quarlel Mestre Genera.l Herme
Je.1·us: solicitando pagamento de pensr7o (lesde negildo José Pereil'n. d,1 Si!yn .. 
o fallecimento de seu filho, al(eres JotJ.o 
Soaw:s Ba]Jtisia Jfachaclo . 2> parle! (ú$ 3 /toras ou ante~) 

Foi presente â connnis&io de Fnzentln. e ln
<lustrh•s o reqaerimento tle D. Ambrosiíla 
Ros;t il~ .fo~ns, rniii 1lo fioodo nlfere~ .loii.o 
Soares Baptistn Machado, pedindo que a. pen
s:Io que lhe foi concedida por decreto de 8 de 
març11 de 1890, em attenç:to aos serviços pre
starias rol' 5eu tllho, s~jn. pag-;'I. (h data d~ sr;n 
fnlleelJlleuto, cm~;, ue jnneíro 1le 1881. 

A t:••llllllissãn, clepoi;; de ex:w1in:t1• :t p1•oten. 
CÜO 1!:1 Sllpplic:tHte, jú. n.ttcnditl;t poln justiça 
do Gm•erno, e fle parecer que S•',i::t i111leferid:i.. 
s~b das commis;;ões. 10 (lc :i,zo.•to de 1891. 

- As!olpho Pio.- Jla1·coli110 ,lloura.- Leite 
Oiticica. - Ar.waio Olyntho.- Polyccwpo 
VioUi. 

K. 77 - 1891 

Indc(e;·,; a pctiç«o de D. Jlrzl'ia Jnar,idnrt do 
Pat;·ocinio solicitando pemao 

.\' C:ommissão de Fnzcnda e Iml11~trias foi 
prcsent~ o re'.luedmento qi~e, por intermedio 
ªn: 1_n·e;;~dencm. da e:i:- provmcm ele Alagóas, 
foi d1r1gido ao governo por D. :\fari 1 .Joaquina 
do P:1tJ-ocini0, viuya do alferes honorario .To~é 
Jo:lquim do Patrocínio, solicitando uma 
pên>ão. 

l\"ão tendo a peticionnríajun tado documen i.os 
qul': jn~tificassem sua prctooçiio, a commissão 
é 1le pn.recer que seja indeferido o re
querimento. 

Sal11 dus cornmissões. 11 de a ""osto de JS()] 
-Astolpho Pio.-Buc;;o de Pai~a.- Be~c;-ril: 
-Leite Qiticica. - .o!..atunfo Oty11tho. - P oly· 
carpo Viotti. - M m·colino Nourn. 

O Sn.. P a ESIDEXTE marca a seguinte orde:n 
do dia para a sessão de amanhã : 

• -"Vot<ição das ma.terias encerradas; 
Çontinuação da l • discussão do projccto 

n: ·1 A, prohii.Jimlo o uso tle lit ulos e conde
corações ; 

Continu:içã.-0 d<.t l' discussão do projecto 
n . so, que organisu o Districto Federal ; 

Discussão unica do proJecto n. 75, autori
sando o abono da gratiticação addicionul ao 
lente jubilado da Eseola Naval Olympio José 
Chavuntes; 

l ~discussão do pnrecer n. 29 A, propondo 
a não ncceítação do proj ecto n. 29, por não 
considerar o :sen objedo d~~ com11ctencht <lo 
Poder Legislativo; 

l" discnss5.o tl•J in·ojccto n. 91, mandando 
alfandegar os portos do Mv cahé e Angra. dos 
Reis e antol'isnndo as obras e os melhora
mentos necess~trios :i.quelles portos ; 

Dbcu:;~ão unie..'l. el o parecer n . 5:~, recauhe
cemlo a competeucia do Pai.ler ExecutiTo, 
p;i.r,t rcsolv.;r a reclamaçii.o de ,\r tidoro 
An;;usto Xavier Pinheiro ; 

Discussão unicr1 i.!o pr()jecto n . 84, conce
LlenJo licenç.a ao Dr. Nuno de Andrade. 

Le~·:rnta..-~e à se: são às 4 horas e 10 minutos. 

40• SESSXo mr 13 DE A6 0 STO ))E 1891 

P;·esidencia tlus S1·s. Oliveira Pii1to (1.o 1.1 ice
p1'CSidente) e Matta. Irfochaclo 

Ao melo-dia, o Sr . pr esHente anmmcia que 
não h;t expediente a ler antes da acta. 

O Sr. ·vinhaes - Sr. p1•esidenle, 
pelas di ve1·sas folhn.s de hoje vi qne a Inten
denchl. ?.Iunicipal !lesta vasta cidade continu~ 
em co.minho errado ; isto é, cont inna n pro
ceder de modo :i. merecer não só a j ust<t re· 
provação elos habi taDtes desta cupital, corno 
as censuras dos representantes que ella en
viou a esto. casa . 

Como um desses representantes tenho o 
•lever lmpresciodivel de protesbr desde jil 
contra mais este escandalo. 

O SR. PER.:."\'AMBuco - Justo protesto e 
muito cabido. 

o SR. "VIXHAES-Senhores, hoje, não digo 
qne me espante porque nada mais me admír~ 
,\esta intendencia. depois que ella sancciouon 
o celebre contructo rle saneamento, mas se· 
nhores, si fosse susceptivel ainda de esp:i.nto 
relativamente aos actos da intendencia., ter· 
me-hia sorpreheodido qnando li que ella t~n
cionava estabelecer mais um monopolio, ru07 
nopolio odiosissimo porque diz respe~to _ a 
alimentação uo pobre que vae ser opprl.ffi1do 
ainda mais do que està. 

U:-i: Sa.DEPUTADo-Monopolio vergonhoso· 
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O Sa. VINHAES - Ninguem ignora as diffi- O SR. VrNHAEs- No momento em que o 
culdades com que lucta o pobre actualmente nosso paiz atravessa uma crise política e 
nest::i. ciJade. Os generos de primeim neces- economica, como nunca atravessou; na occa
sidn.de tem subido-que digo!-tem duplicfülo, siiio em que trat.::.mos de firmar as institui
tem se elevado a 75 °/o do seu valor. çu13S republican;1 s, e que se escolhe p;tra 

Por m:tis de urna vez tenho declarado espesiuliar o Yercladeiro elemento da. demo
nesta tribuna que exisle miseria. nesta cidade. cracia-o povo. 
Alguns iilustres deputados cont8sb.r·am e con- E~te tem soffrirlo ultimameu te como nunca 
testam e::;ta. minha asserção. Convido-os á soffreu. Isto niio 6 sebastiani:;mo sc:nhores. 
deixarem urna manhii seus commotlos Jeitos Sou daquelles homens que, na occasiiio cm 
em hotc!s de lª ordem, em conforta veis cu.~as que se tr«tou de fundar a republica, não 
atim de visitarem algumas desas estalagens trepidnram apl'cscnt::tr-se cm campo para 
denominadas cortiços ú pre~enciarem alli a Ycncer pnr cl la. 
contlrmacão do que tenho ncliant:1 <10. Qu:inilo na manhã de 15 de noveml1ro fui 

Quando trato de assum1 1tos r·clati >OS ii mu- par:t o ca.nipo de SanL\.nn~t niio sabia si su.
nicipalid :tde, não faço política; diz-me a con- hirin. ,·encedor ou nii.o ; sal..iia apenas l'JllO era 
scienci::. tle ciue cumpro um dever sagrado, um soldatlo rebelde, qne ia, bater-se contra as 
propugnando em prol elo pohre e do tlcsprotc- institni·.~ücs tlc seu paiz, e qne, vencido, 
gido. ou seria morto no campo fh h::ttalha, ou fu-

Senhores, a lntendenci:i l\Iunicipal foi con- zila<lo na. primeira esquina, como tinha di
vidatla .Pelo clamor pu!Jlico, não era preci:'o reito de fazei-o todo governo qne se prm:asse. 
ser convidada, porque era seu dever, a resol- Não posso, po!"lanto, ser taxado lle sebas
um problema importantissimo que diz res- ti<lnista, e tanto <1ssim é que os proceres da 
peito ao abastecimento do genero ele primeira republica ti\'eram bastnnte confiança em 
necessidade desta. capital, como é a carne minhtt leald:vle, entregando posto importante 
'l"erdc. como o d<t direcção dos Tel..-gru.phos, de que 

A llltendencin. despertou ou fingiu desper- em grande parte depentlia. o successo da re
tar desse letha rgo simulado, para, nomear, voluçiio. 
conforme seu costume, uma commissão afim Di,g-o-vos isto, senhores, porque sou um 
de estuilar 0 assumpto. dos poucos soldados da revolução que aindn. 

Não sei quantas commissues teGm sido no- não fez a sua. auto-biographia. Nunca es
meadas para estudar a questão d<t carne crevi a respeito; por minhas mãos passaram 
verde; 0 que po:;so affianc;:.ar, porém, é que muitos documentos que poderiam esclarecer 
desde que me entendo vi nomear nesttt cidade a historia da revolução. Ainda não é chegado 
umas cincoenta e tantas. o momento de a escrever. Quero primeiro que 

Em que tem redundado tudo isto? as paixões se acalmem para depois fazer, 
com o testemunho occular, imparcü\l e justo, 

Em o povo fi car perfeitamente convencido 0 historico daquillo que presenciei. 
de que:::. questão da carne verde está entre- como ia dizendo, a lntendeucia Municipal 
gue à corrupção, ao peculato e emfim a tudo tinh•• jit ha muito tempo tençc"io de dar o mo
o que lrn. de mais escandaloso e indecente em uopolio aos Srs. Viscondes de Leopoldina e de 
assum ptos administrativos. carvalhaes. 

DerJois da commissão nomeada ter estudado Não faço ab;;olutamente censura a estes dous 
por muitos dias a questão, que aliás está por i!lustres cavalheiros, que estão no seu papel. 
demais estudada, reuniu-se hontem em uma São negocia.ntes, procuram fo,zer um bom 
das salas cht municipalidade e apresentou um negocio . 
relatorio que remata aconselhando á Inten- Condemno a fa.lfa de p'.ttriotismo, de hu
dencia Municipal a attender patriotic~ e lm- manidade dtt actual intenllencia, que estéi. sa
manitariamente a questiio do a.bastecunento 
da carne verde á cidade, dando 0 mono- criticando a população desta capital. 
polio a àous cavalheiros conhecidi>simos, o o SR. ANTÃO DE FARL<\. - V. Ex. deve 
o Sr. Visconde da. Leopoldina e o Sr. Visconde ex:ceptuar dous intendentes. 
de Carvalhaes ! o SR. VrnHAES - O illustre representante 

Ora, para isto não era necessaria a nomea- pelo R.io Grande lembra-me que devo excep
cão de uma commissão; bastava os inten- tuar dous cidadãos ; um especialmente desejo 
dentes seguirem a inclinação que mais de collocar em evidencia pois não é a primeira 
uma vez teem manifestado, isto é, a sua ten- vez que este intendente protesta contra o 
dencia para_ o monol?olio. . inqualificavel procedimento da intendencia. 

A questa.o é muito mais grave do que a Refiro-me ao Sr. Dr. Vicente de Carvalho. 
Camara suppõe. (1vluito bem.) 

o Sa. BADARó-Basta dizer que ella joga 1 O Dr. Vicente de Carvalho quando se tra-
com o estomago. tou da questão do saneamento desta cidade, 
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com outi·o companheiro o c:ipi lúo tle f1~umto. • Bl-.izil . que tem procuratlo atê hoje cumprir 
De Laniure, que jit foi \:al>lig-aúo, sen •lo~ de- o seu dever, e qne é um prn1hslou:d úistiuc
mittido, pôde-se dizer a bem do serYi<;>o pu- ti:<:<imo, liade vir prot-::stn.r contn~ essn ~ffir
blico, teve o pa tl'iutismo de protssttlr C1)Utl'<\ ma ti vn, que li foito sô pam e11cob1·i1· o proce
t a.1 e~c:mdalo . dimento irregularissimo da l:ideode.ocla M11-

Ag"ra v1•.jn o coronel Fontoui•n, :'\ IJticm nici1nl. 
nüo teuho''. 1:011ni dtJ conhecer-, mas .tlc rp11~:n Termino mttncl:rndo 'l :'ll~l :\ mes:i 0 meu re-
faço \Jo111 _Jmzn ]'>l'DlCSh\I)UO energ1c1mc11te qu~rimento. 1 

confra ma 1~ c:,te rn"uopol10 que se quc1· eu- . . . . . , 
tl'eg:u· '" doll;; ue;;ociantes. . \ cm_ a mes:t, e htlo, <q1om.-.lo e po::;to em 

A in te1rlcnci:t reiwc:1l11ziu, r:om 0 forneci- chs_cussao <111e ~sem cle!J;~te t:nccrracl;l, ficando 
mento de <;-'lL'ne a e:;t:i ciJ:ide, 0 mesmo pro- ndt•lila '' Yotaç.ao, o sesmntc 
ceder rel;1Lrnme:1le ao saoe;1meoto, não pu
blicou a. proposta rio:; Srs. Yi.:;conde d;i Leo
poldinti e Car\·nlfwes. 

O p111.1.lico nito conhece estn. prl\po~tn. 
O que pc>:;:;o Hiio obst:intc :ulinntar é <Jlle 

trata-;;e rlc um mo:iopolio por cinco nnnos. 
. Quet· dizer IJlle se .:oHo:::.i n. pouL'CZ:I. desta 

cidno.lo o;i de1>cnrleuci:i de um 1101·0 e odio5i~
simo monopolio d ur;tnte cinco long-os aunos ! 

. E:ita inteudencfo. tmn foi·ça mo1..il e pre:;li· 
g10 para: sobreca rregar esln. i ofoliz popul:\ç:iio 
com m:us este om:s ·1 

Jâ turnos o l!!Onopolio do gaz ; cln. ,.h1(:iio 
urbana ; do saneumeuto ; dn Ctiy Imp;·o,,a
meiits e :1gori1 t -.mo;; o odio~o de to~os elbs-
o d:l C•\rne Yerde. 

o SR. BELFORT '\'rErn.-1.-E tuJo isto parn 
prover e Lemesl1•r do publico . 
.o SR. Vern.i..Es-0 Sr. chefe de polici11. h:i 

dias, cumpr:n•Jo o seu dever (::ou in:;u5p;;it • 
porquet~nhomuitasqueL-.asde S. Ex. que 
tem exurliitatlo <le seu po<let' para OPí>rimir ª" 
cl3.5se:; p•)lJr~s, deL~1.ndo muilt< gente tle ;.:rá
"\'"ata l:rrnd<i 1ms~dar, quan:.lo de,·ia c.~tnr 
na ~:1S.'l. ele cor1·ecç-.10), pro(;urou ind g;tr o 
mot1 v0 pnrque a popu b ç:1o desta. ci·fatle está 
paganrl., 780 " 800 I';;. pm· kllo de c:1r110, en 
Yiou um prepo;;to á S:iut.\ Cruz, o qu::tl ,·e:·i
ficou existirem alli, somente, 000 cabeças ele 
gndo para uma çl(htle caltuhtd:i cm SU0 .000 
nabit;•ntes ' 

A S. E:x. rlísseram que, si existia. diminuto 
D.Ull11!l'O rle ~ulo, era isso, deYido, notllm os 
Srs. depnla<los pois é interessautc, à fü ltu. ele 
wagons na Estra•fa de Ferro CentrJ.l üo 
BraziL 

Ora, h :1. perto de tres :mnos a estrada de 
ferro tr,rnspor·ta g;1do do Cruzeiro t\té Santn 
Cruz.e- ~cté hoje, que roe conste, ouacn. se f'ez 
reclamaÇôesrugum.i n re.-.-peito Je deficieocia 
de c.u·i:9~ l~'lra tmnsporte ae gado. 

Trafondo-•e ngor;~ de fazer este monopo
lio, a. i1:teadeuci.i municipal, pela. pes.-;oa ele 
seus nl,inigu;1r:los oleclaru ao Sr. chefe de po
licio. qne ;\falta de gado no Rio de faneiro 
provém da deficiencia de wagoos na estra.uu. 
de ferro. 

Tenho a certeza <le que o cida<lão que 
está â testa da, Estrad:i de Ferro Central do 

Requcrimc;1!0 

ltequt::iro qne, por intermed!o a:-1 mesa. se 
i1c::a ao Excc1ttirn cc.'>pia. ll:1 proposta a pre
l:i<ln\atJa ú 1clemlenci<t :\!nnir.ipa l /'ilias Sl'S . 
Vi~on<le lle Leopoitlin:i. e de Car..-:\l lM~, pari\ 
<.\u:1stecimenlo 1le g-.i.do u. e~ta l.li•hdc. 

s, [a !las ses;õe3, l ~ cJ,~ ago.;to de ISOl .
A".íllL$!O Vüi1uws.- 1'homri:; Dctfi,10.- Figuei· 
1·~do.-l'<!rt]!'i1n Wemcch . 

O Sr. C aryalh.al - Ycn110 it tri
buna paru. UJll'eôent:n· um projccto s:.>ore ne
goclos do estado da S. P;mlo, que tenho:: 
Ji ... ura de l'epl'eS:)Ot:J.r. · 

Leodo no lJiw·ia de San!o.s um a?tigo r efü
Ntlte t\ umn tullella de contl'ii>ui~~1tl 110 mi
nbt.>rio eh m<Winlt1, que ro: conre~:ona<la no 
~1npo d~. n•etr.:>;iole, em <lub ile :> Je fe>e
rcirv ele IS!O, e que tinh;i por !lm marcar 
ce1·t()S imposto;; par.i aux:ilio ti 1 S:llHa Ca:;a 
di; :\li~ericordia, e Yen1lo 11ne e;tcs im posto; 
Cl'all1 iOSÍa°OiftC:lllteS, reJn.tiY:1.JU.'il l t;: US deSpe-
4;i5 <1ue s~ eITecl11am hoje, rôolvi-me a. apre
:;entar nm projecto neste sentido . 

O vrojecto ê o seguinte. (Lê.) 
01-,1, U<fü;:t cpo::..1. :i. su b5isleocia não tiuha 

:-ela<.iio nem corup,u·ação com o qn~ se pass..-. 
no:; t empos presentes . A yirl' ecooomica. da
qnol lti êr•oC!.!. era muito mais fltCil. Duzeut~ 
1· -i:; de imposto que c~lda pesso:.i. 1):1g-u.v;:i. pa~ 
;\llXi!iO do estabelecimento di: 'JUe tf'ilto,repre• 
~enta uma contribuição mi11iina. Não pócle 
ter comruração com a clcspcr.n. q;.;e se faz 
hnje . 

.-\ Sanfa Cas(l.de Misericori.lin de S:mtos, que 
é um estabelecimento que Yive <.11 muniticen
citt úe no.ciomies e estran;.:-eiros, merece a 
nos><I particular attençilo. Os donnti~os pa.r
licul ares teem contribuido para ele,·ar aquelle 
e»tabelecimeuto à aJtar.i em que se acha 
nctnaln 1ente. 

A coutribtrl~ão de marinha. é par:t au:l:ili:t.r 
:1. S:\uta Casa, :i.fim de cuida.r dos marinheiros 
que sii.o recolhidos ao hospital, em consequea-
ci.i de molcstias que .o.dq11irem no porto. . 

Or-~ oe,se tempo a nave;.rJção era. mu1t<> 
pequena, e o imposto relativameute eleva.d<> 
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para a situaçãn economica. da época. rilas, 
110.je que a navegaç<lo tem se augmentado 
inconte:;tavelmente, hoje que o porto de 
Santos ê asso!a1lo periodicamente pela febre 
amarelb, este pequeno imposto n:Io pôde :rn
xiliar o importante estahelecimento de caei
dade, de mo'1o a poder srttisfüzer as suas de
spezas de ngo1·rt em doante, e as suas variadas 
ex:igencias. 

Senhores, ó urgente qne se preste toda a 
:tttenção ús necessidades daquelle log-ar. San
tos ha. de ser sempre o principal porto da re
gião tlo sul, embor:1 se envidem todos os es
forços p::u·a desviar a navegação daquelle ím
port<rnte ancoradouro, o riue nunca se conse
"'uirú.. 
" Demais, a. populaçã.o Ll::1,r1uell:i cidade tem 
ultimamente cr·escido de tal maneira, que se 
pócle calcular o augmento em duns ou tl'es 
mil pessoas pot· anno : a. cidade de Santos, 
que, cm outro tempo, tinha. 15.000 almas, 
lm 10 :rnnos pnnco mais ou menos, hoje ele
va-se a 30.000 hr,bita.ntes, segundo o calculo 
approximado ú<1 ultima estatistica. 

A cidade de Suntos é um verdadeiro em
porio comm·~rcinl ; existem alli muitos esta
belecimentos importantes de credito ; no seu 
commercio gir;.im grandes ca.pifaes ; a. expor
tação tem crescido extraordinariamente; a 
alfandega, que rendia ha poucos annos 
800:000$, no ultimo exercicio elevou a sua 
renda a dezesete mil e tantos contos. 

Na mr.rcha. que vão tendo a. agriculturn, 
as i.ndustrias do e~tado de S. Paulo, é de sup
por que, nestes oito ou dez annos, a ex:por
taçi:i,o e a importaç;ão terão tl'iplicatlo, o que é 
ue prever, pelas obr::ts que se estão construin
do naquelte porto, cujo càes, na opinião de 
um engenheiro nota.v.el, nada tem que invejar 
~m solidez e belleza ás rJ.ncas de Londres. 

Concluid:1 est;t obra, é natural que a. expor
tação e :.1 importnç:ão do sul do paiz para. a.Ili 
convirj;1m inevitavelmente, porque o cáes 
accommodarit um numero avultn.do de navios, 
proporcionando rapido serviço de carga e des
carga. 

Facilitando, assim, a descarga, mais tarrle 
grande parte da exportaç'.úo do sul ha de alli 
se fazer, e em certo periodo terú. Santo3 riva,
lisado com o porto do R.io de Janeiro. 

Com o progresso que observamos no esta
do de S. Panlo, devem as suas rendas eleva
var-se a GO ou 80.000:000$ nestes 10 ou 
12 annos, o que é demonstrado pela arreca<la
~ão feita na Alfandega. Tanto assim é, que o 
Sr. Ruy Ba.rbosa, no a.uno passn.do, tendo 
man(lado construir <lous armazens para de
positar mercadorias, hóje esses armazens jú. 
são insufücientes; e ha dias li em um jornal 
que existem naquelle porto muitos navios que 
não potlem descarregar, por falta de local 
onde depositarem. as mercadorias, tal é o cres-

cimento rapido que naquclle estado tem tido 
a impor·tação. Jú se vê, pois, que não podem 
prevn.lecer para auxiliar o grande numero de 
doentes que entram pa.ra o Hospital da Mise-
1·icor1lin. os pe_quenos impostos que em tempos 
remotos e:üstiarn, e ainJa hoje snl.isbtem. 

A prop'.ia dttta, da ta bella em vigor prova 
a necessidade da sua revogação, e como 
representante do estado de S. Paulo, faço um 
;1 ppello ao Congresso, perlindo a approvação 
do meu projccto de lei, que constituo um acto 
de ju,..,tiça, e, dig:o mais, n. Santa Casn. ele Sau
t.os tem âireito incontcst:wel ao pedido que 
(aço. 

O seu pafrimonio ó pequeno e com o3 re
cm·sos de que dispüJ, nüo póde de3empeuhar 
a sua missilo nas épocas C[Jidemicas, quan
do a instituir;ão vü-se obl'ig·n.tl«t a receber 
doentes de febre nrnarella. 

Por isso formulei o seguinte projee:to (Ze): 
« l) Congresso Nacional decreta : 
Art. i. 0 A contribuição demnrinhn, arre

Ct1.1lada pela. Alfandega de Santos para auxi
lio da. Santa Casa de l\iiseeicordin. 1laquella 
cidade, de accordo com o n l vara de 3 de fe
vereiro de 1810, será reg-uhda pela fórma. se
guinte: 

1.0 E' approvada a seguinte tabella em sub
slitui<;ão: 

Por cflda pessoa de equipagem elas 
embarcações que navegam para os 
portos do estado .................. . 

2. 0 Sendo f'óra do estado ....... .. 
3. 0 De cada navio ou galem pelo 

casco .......•..•...............•.• 
4. 0 De cada bergantim, coevefa ou 

hiate ............................. . 
5. 0 Por sumaca ou penque ..•.•.. 
6. 0 Por fancha ................ .. 

lSOOO 
2$000 

20$000 

15$000 
10.$000 
5$000 

A arrecadação continuará a ser feita, como 
até agora, pela Alfarnlega. de Santos, sendo o 
producto cntreg11e á Santa Cas~1 de .Miseri
cordia da~nelb cidade. 

A rt. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario)). 

Comparativamente, creio que não elevei de 
mais o que se recebia nn.quella época. Com 
o projecto que apresento poder-se-ha obter 
umá quantia regular, afim de occorrer às 
necessidades mais p:i.l pitautes daquelle esta
belecimento, porque at& agora só devido à. 
muniticench\ dos habitantes do logar,quer bra
zileirns quer estrangeiros, e que o hospital 
tem podido soccorrer os seus doentes com 
grandes sacrificio3 e debaixo da direcção ho -
nesta dos illustres cidadãos que compõem a 
sua.mesa. 

Espero, portanto, que a Camara toma.rã. em 
consiâeração este projecto; mas julgo que 
seria mais conveniente, que, em logar delle 
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ser discutido ngot•a, fosse rtlmettido :i com
mi>.sil<J de orçamento, atlm [[e qut~ ell•• o to
masse em consideraçi'to, pc.m depois de apre· 
sentivlo o orçamento elle entrnr em Ji>cn,;sii,o 
e ser· a11proY1i'lo, como espero e coufio do pa
triotismo dn Camarü. 

Tenho concluído. 
\'cm á mesa e é lido o seguintC! 

PROJ ECTO 

O Congrc>:30 N<\Cional resolve: 
Art. 1.0 A contribui(;üo Je nLu·iuh;i ;trr<'!

c.tclalla pela ulfündcf,'tt tlc Santo.;; piira auxi !io 
da :i;rnh CastL d,1 ).füe\'icordiu olu1uelht cid:ule, 
de :tccordo com o nlvarú. de 3 de fevereiro 
de 1810, sera reguln<lii pela fü1·ma seguiute : 

l . o 1':' approvada, :i. seguinte tabe!la em 
substituiÇ<i.o : 

Por pes;oa de equipagem das emliar
caçõas que mweg-am ptmi. o porto 
de San tos.......... .. ........... 1$000 

2. .• SP.ndo fora do estado . . . . . . . . . . . 2$000 
3.0 De cü.da navio ou galet•a, pelo 

casco . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . 20$000 
4. • De cada bergautim, cor...-et11 ou 

hiate ... ...... .... . ....... . . .... . 
5. 0 P Ol' sumac:.i ou penrpte .•.. .. . • 
6.0 Por h\ncha ..•.. . .• . ..... . ••••• 

15$000 
lO.SOOO 
5.$000 

A urrecadação con linuarã. â. ser foita, como 
:tté agora, p~la alf;md~ga de Santos. :sendo 
o proLlucto e11t1·eg1m ;\ S;tnl::t G;1,;;1 da ~liset·i
cordia. daque!la cidade . 

Sah\ das sessões, 13 de n.gosto de 1891 • -
Dr. Josc 1'homa; Cari;alhal. 

E m Eeguid:i., procede-SP. ii. ch:i.in:ula ó. 'lua l 
resp-011uem o.> Srs. OliYeira Pinto, llfotta l\fa
cbado, Pal leta, ~in:i. Riheiro, Retumbti, No 
gueira Paran•1guã., Belfort Vieira, Uchó:i. R.o
drigues, lndio <lo Br-J.zil, Iaoocsneio Sei·ze
deUo, cantão, Pedro Chet'mout, Matta. 8 ::1.
cellar , Cosb Rodrigues, Casemiro Juuior, 
R.od!'i !rues Fern:i.ndes, Heurique de Carvalho, 
Nelson, Pires FerreÍl'a, Martinho Rodrigues, 
Barbosa. Lima, Bezerril, João LopGs, Justi
nlano <le Serpa, Frederico Bor ges, Jose;j Ave
liuo, Josê . Bavilnqu:~, Goncalo <le Lago.>, 
Na.sc:meoto, Pedro Velho, Mignel Castro, 
Aqiptim Garcia, Epitacio, Couto Cartaxo, 
Sá. Andrade, Tolentioo de Ga.t'valtlo, Gonçalo 
Ferl'eira, Jo.sé Mar iano,.loaquim PeI'Ilamhuco, 
Juvê11cio ele Aguiar, André Cavalcanti,Aanibal 
Falcão, Pereira ele Lyra , Meira. de Va.scou
cellos, João Vieira, Luiz de Andrade, Es
pírito Santo, füillarmino Carneiro, Pontes de 
Miranda, Oiticíca, Gabino Besouro, Ivo do 
Prado, Oliveira Valladão, Leandro Maciel, 
Felisbello Freire, Augusto de Freit as, Paula 
Argollo, Tosta, Seabra, z.ama., Artbur Rios, 

G<wcfa Pires, Se\·erino Vieira, S<rnto" Pe
reir;i, Ct1stodio de Mello, .Milton, AmphHophio 
L~rancisco SorJre, Dioaysio Cerqueir<~, Leori~ 
gfülo Filg·neiras, Barfo de S. Mar~os, Mei.l.rn
<lo, . Prisco Paraíso, ~loniz Freira, ~Hlmyda 
Jnmor:, Fvnsec:i e Silva, l\fo.nhiies linniito, 
Joaqutm Breves, França Carva lho, Ba.]Jfü t.~ 
d . ~ .i\Iotta, Fróes da. Cruz, Alcindo Guauabal'a 
S<11npaio Fel'ra.z, Lopes Trovão. Aristides 
Lo'..Jo, Mayrink, Furquim \.Verneck, Vinllaes, 
T~om'.11': Ddtlno '· Jesuíuo de Alb.uquerquc, 
F1g-u01t•edo. A.ntonto Ol~~ntho, B~aro, PaciliCll 
~.ia:5c-.trenhas, Leonel Filho, Chagas Lobato 
J<tcoh da Paixão,Alex~tndre Stock. ler, fi' . Veiga: 
Ah-·<tro Botelho, Gonç,\lves Chu.ves, Arncrico 
Luz, Feliciano Pe1m,., Yio tti, Dtll r'<.t :-lica~io, 
Corrê<t Rahello, i\t11noel Fulgencio, :\stolpho 
Pio, Ari~tides ~fain, Goni:;n.lves Ramos, Car. 
los Chaga;;, F mncisco Amat-:11 , Domingos 
Rocha, Cost;t ::\fachru!o, Uomingos Porto, fi'el'
reit~\ R.itbcllo, BttCOO rle Pi\! Vi\, .João Lniz, 
Bernat'dino ele Ca:npos, Francisco Glicerio, 
Ce1.al'io ~foltii, i\Ioraes Bo.1•1•os, Domin~os t!c 
Mora e.>, :\do! pbo Gordo, C1\rvulhal, Mur·sa, 
Ang:ilo Pinheiro, Ptiu lino Carlos, Co~ta Ju
nior, Rodrigues :\l vcs, Alfred '> ~llis, \lorei
r:i da Silva, Almeiila No~uelra, Leopoldo de 
Bulhões, G11imariles Natal, Azeredo, Caetano 
de Al buquer l ue, Be!\;.irmino de Memlouça, 
;'lfarai:mo <le M:ng 1lhiíe.~, Eduitrdo Gonç:ilves, 
Ferna:ido Simas, L:1 uro Mullt!r, Carlos Crun
pos, Schmiilt, L:1cerdt\ Coutinho, Victorioo 
Monte iro, Pereir;1 <la. Cosb, Antão de Faria, 
Alcides Llmn, Borge3 •te Medeiro5, Abreu, 
Cassiano do N<1scimento, Demetrio Wbeiro e 
Men011 Bar!·eto . 

Abre-se .'l sess io. 
F•i!tam com callsa part icipMb os Srs. ; Pe· 

dro Amerko, Ros~ e ~il vil., Theophilo dos 
S<tnt os, P úula. Guimarães, Fonsec;i l::lermes, 
Nilo Peça nh<t, i.; rbaoo l\Ia rc:omles, Cyrillo de 
Lemos, Vhfato Je .Medeiros, Jo-ã.o Piaheiro, 
Gabriel de Mag,tltlães, Lamounier , João de 
A \'ellar, Carlos Garcia , Fleurr Cttrilllo, Er
nesto tle Oliveira, Thornaz Flores, Homero 
B(l.ptista. e Rocha Osorio ; e sem causa. parti· 
cipada os Srs.: An!ris!o Fialho, A!mioio 
Affonso, [{aymunclo B\l.ndcit•lJ., João de Si· 
queil".i., MarcoHno Moura, Pires e Alhuquer· 
que, Alberto Brarrdão, Erico Coelho, Ferreira 
Brandão, !\fonteiro da. Silva, l\fartiO.ho Pr-.i~o . 
Junior, Lopes Chaves, Rubião Junior, Julio 
de Ca.stilhos e Fern:Lm1o Abbott . 

E' lida e posta em discuss~ a a.cta d.a sgs· 
são anterior. 

O Sr. Tole11'tin.o de·Ca.rvaJ.ho 
-Tendo estado presente ã.sessão de llontern, 
e n iio figuranuo o meu nom.e n a list:i. do> 
deputados presentes, peço a V. Ex. que man· 
de fü.zer a respectiva :rectifi.cação . 
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E' approvada a acta. 
Lê-se o expediente. 
Ninguem mais '{lede a. vala:vrn. e e dada. '{)Or 

approvn.da a acta. 
o SR. 1° SECRETARIO pl'Ocede ú. leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Ministerio das Relações Exteriores, ele 

12 do corrente, enviando a mensagem, com 
que o Sr . Presidente da Republica. responde 
â que lhe dirigiu esta Camara., a 11 do cor
rente, relativa ao tratado das Missões. -In-
teirada. . 

Do .Ministerio dos Negocios da AgriculturG, 
Commercio e Obras Publicas, de igual dah•, 
em resposht aos officios desta Camara ns. (18 
e 100 de 10 e 24 de julho ultimo, transmit
tindo cópias dos n.ctos reln.tivos á extincção 
do pantana na cidade de Juiz de Fóra..- A· 
quem fez a requisição. (Sr. depu•ado Pu
letta) 

Do mesmo ministerio, de 10 do corrente, 
em resposta ao officio desta Gamara n. 93, de 
22 de julho ultimo, ~nviaodo as ~nforD?ações 
relativas :i pretençao de Rosalma Bitten
court Barcellos.-A' quem t'ez a requisição . 
(Commissiio de fazenda.) . 

Requerimentos : . 
De RoS\1.lina do Valle Vasconcellos, vmya 

do 1° cirurgião da armada Antonio Pan~racio 
de Limn. Vasconcellos, pedindo reversao da 
pensão qne percebia. sua finada filha.- A' 
commissão de fazenda. 

De Ro&"L Pajelo de Castro Chaves, viuva do 
major Chrysolide Ferreira de Cast~o _Chaves, 
pedindo pen.são.-A' mesma comm1~sao. 

De Pannilio Inll·•to, pedindo perdao do resto 
da pena de 12 annos de prisão, a que foi con
demnado pelo jury clesta capital.-A' com
missão de constituição, legislação e jus
tiça. 

De Manoel Ferreira dos Santos Malheiros, 
pedindo perdão do resto da pena a que foi 
condemnado pelo jury desta capital. -A' 
mesma commissão. 

Do presidente da Companhia. Sociedade Ano
nyma Exposição Univ~rsal Permanente do 
Brazil,pedindo um subsidio de 1.000:000$000. 
-A' com missão de orçamento. . 

São · lidas e sem debate approvadas as se
guintes 

REDA.CÇÕES 

IJo projecto n. 12 A de 1890 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.o E' fixada em 120:000$ annuaes a 

pensão a que tem direito D. Pedro de Alcan-

tara, ex-imperador do Brazil, a contàr de 
15 de novembro de 1889. 

Art. 2. 0 O pagamento desta peo::;ã.o se 
fará por· meio de prestações meosaes, pa
gando-se de uma. só vez todas as presta
ções vencidas, até a data da publicação 
desta. lei. 

Art. 3. 0 O ?residente da Republica é a.uto
risado na deficiencia da. receita, a füzer as 
operações de c1•e1lito ne0essarias para o dito 
pagamento. 

Art. 4. 0 Re,·ogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. tias commis:;õa;;, 12 tle ngosto de 1891. 
- Baptista ria Mot!ri. - Felisbctlo Fi·cire.
Juvencio de .4.fittiai·. 

Do p;·ojecto n . !)4 de 1891 

O Congresso Sacional reso!lre: 
Art. !. ° Fica concedida. a Julio de Linu 

Fr<U1co aposentadoria, com o ordenado por 
intewo, no lo~rar de 2º otlicial d<t Secretaria 
de t:stado U.os Negocios d:i Guerra. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commislões em 12 de agosto de 
1891. - Fefübcllo Fre ire. - Junvencio de 
• 4.guiar. 

Do p rojecto n. (i B de 1891 

O Congre:;so Nacional decreta: 
.Art. 1. º Fica o Presidente da Republioa 

autorisaclo a. despender, desde já, a. quantia 
necessa.ria para, de accõrdo com o art. 8º <las 
disposições trtinsitorfas da Constituição Fe
der<ü, adquirir parn o Estado a cas;1 em que 
fülleceu o Dr. Benjamin Constant Botelho de 
Magalhães. . 

Arté 2. 0 A familia. do grande patriota será, 
desde logo, indemnisada das despezas por ella 
feitas com a. locação dessa casa, desde 24 de 
fevereiro ultimo até ao dia em que for satis.,. 
feito o uisposto no citado a.rt. 8°. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposi~ões em 
contrario 

Sa.la das commissões, 12 de agosto de 1891. 
-Baptista da ]}fotta.-Fetisbetlo Freire.
Juvencio de Aguiar. 

São postos a votos e approvados os se
guintes 

Requerimentos 

Requeremos que o contracto de saneamento 
seja enviado ás commissões de obras publicas 
e colonisação e de constiiuição e fois. -
Furquim Werneclt.-Thomaz Delflno. 
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Requeiro rpw po1· intal'luedio clü mesa se Im mnilo t-;mpo ti~e a. honrn. de o.presentará 
i1eçn. <to ex-cc lltivo cüµ ia d.i propo;;t:\ o.pres~_n- co11$i1le1'açiio <le meus co!Jegas um-pedido de 
t::ula á Inte11dencfa ~ [ llltldpal pelos Sr·s. VlS• intormaçüe:; <\O g-overno, nlim de que nos 
úonrlc de !.eopolclinn. e dê Cnrvn lhaes para manda~~e dizei· rp1a es. os Jll't)prios na.cionae~ 
abastecimento de !:!'ªÜ•) u esta cidade. - J. que, 11os c~la1los .iii org-a nis:1dos, j u l)(nva ue
Auqustn v"i111iacs .... :.: Thom.a; Delfi;i.;.- Fi- ~cssaz·ios no serviço ela. União, e, si llavio. ma.n-
')t1ei;·ello .- FHrquin \Verilccf, . •larlo cn tfü;;ar os mais nos g-ove1'nos doses· 
. " l i 1 n· (; l · n1 co11 tarlns. 

As Hl ws r o ·"1t• >l'itll! e <1ll:rnncirt 1 1~ · ... rc1J lll!1··m·•1•to 3.J)JJro\·ndo e " te· b -· -··t" -. e - ·e ·:v•"' ou r'm""'tO do en"e• .. ~.... - 1 . · ' . " 1 " OJe m~1~ e.icu ~ xo.i 1·· ..-•·1 " vv- " • sem 1•cspo,,t:1 t inha l)()t' nm evltar a. venda nhcu·o ~!1rte d.:r,; ob:·;_)S 1);1. lmrrtl. t.la.rJ11~tl1?: e,,- d• . . 
1
. _ : ,.. , _ <l • 

t:: d , . e "C'c~nt·i n "•r 0 f• •to rlevido a ~ l.twn, .1::. de ,....11!0 tio meu e,,ta o, as 9uae~ o 
~ _e , e .ª e. ; ". • 1 ·- '"" .- ~ov,~ 1·110 rnan lu i'<l per em hasta puuhca, ce-

ser~as t}n·ei·;;"n~i:\~ qne leei'.1 hu, ~ilo co~ 11 denrlo mais L:1rde, ante as ene1•gic·1 s re~l:i.
soc1et!a,.e e1n;1re1te1ra elas me:.mas oar:1s. b to 111.1.1,,. íl 1 .. n-- , rn·i•bi• c ., di""nl\ 'intervenção 
posto, ri!q•1er~•UüS a.o go•erno cs!:htr~cunento~ 1 J~ ~r~~!1ini~t1·~c1lo' ex te1·i1;;. Mlho elo Pará e 3 
:;obre r. ver:w:.J:Ltle de tal exoner:li;ao ou re - l , , . ' 1 · · .. ·~ -

~0 - • ~ _, i-1.1n1e11 •0 l·i - olJl''\ ' e S!)lJt•e f'JUC!ll o C!:>ll\• o •1cvc um:\ n t m\01:,l:r~cao mo-
m~< ::.<Nrc ,, . l . L e.,, , " 1· ul . t 11· t ( ' . I d b · ·' 
di'l"e?"'·~ Úci.:.I' rme cúnsta. ter b(l.vido na inter- ra 1 ~' :L 0 1ll e igcn I! - .-.po:w O$ '~ mie""ª 

":- . ~ .;_ , . , , j znra,~11s.;.) 
pretac:.<J.o do, lvlld':.\dO::. . Por c~.s:i (JCc:.15iiio, Jlrmaúo em disposição 

Sn.!a. das Sl'.i55üc:>, 12 de a~o;;to de l 891 . -1 constil11cior1al , vc1·Ja~ 1·ei com energin. o decerto 
])emet;-;o. - Sei·:;edctlo. - Pi·e;lci-ic~ llo1·r1es. 11 . -n~ do 11 olo j lllho, mandando iic«r de pen
- F>·nnça ('.ar-oalho.- Be~crnl.- .'11. de ?ilr.- dente (lo. cuu t'ec~~1o dos orçamento.~ nos esta· 
gull1ti es . - A.;1:110.-Yicto1·i110.-Alcide.•. -Gl:'- do; or;::inis:vlos a cn treg~ dos seevíc;.:os que. 
ccrio.- R . Ccrn1pos. -:- ..i .• A.:·eretlo .Jforsr;. - p~ln. Constilui1;fio cb 24 de revereiro lhes foram 
Bcv!laqirn.- G .3leHdonça. - O:t1·i;a 1lial. - /Je- defoz·\dCJ>, ::i s,;im coino n. cohra.uçr. de impo:i
souro . - ill.iieirfn Nogueira. - Ped.,.o Ch~i·- to.; r1nc ante . .; e:·:un da compet'i!lCi,i tio go
mo111. - Pe1Lí·o ·velho .- D. Cci·'Jueii-n;.-- "ilio- Vfl' nocent1•:11. 
rae.~ Bar-;-ns. - J. R e!1<;nlJa .- L . rlc B11l/iJes. Pedi cnlfio :i. lei em que se fumla.i-ao ~o
- G. Nata&. - .. !. Lobo . - B elf'url V:ei1·a.- verno par;• kdxnr 1;sse decreto, incontesta
Gow;o.li:es Ramos.- L·1-i:: !llumt.- ~llexcmcll'e velmc:1te inconstitncion(l.l, a.tt.en t:.ttorio tla au
Stocluer -- Nogueii'a P"r<lilri {/~'; .- .A. <~e tonorni:1 dos eslri.1lo~, pois, os orçamentos são 
Freitas. - llenritji!e tle Cm-calno.- i1Ioa::; racto~ do :'U:t ~con"mhi. intim:i. e coro elles 
F.·ci .. e.- !\i;u;i RiiJe:ro. n.vl:t t em (}Ue rcr o go>erno da Cniii.o. (Apoia· 

elo.~ 9erac.<,) 
O Sr. Serzedello-Antes <le eotrt\r 

nas consi•ler:1ções qtte pretendo 1'<::.7.er sohre 
nssumpto impor tnnte e que interessa a todos 
os esta.dos, seja-me licito perguntar a. Y. 8x. 
-si nii!l haveri~ meio algum de obtermos a. ex~
·ctidão dos de\Jates parlamenta.re:;,:i ve1·darle do 
que se pas.;n. nesb cns'I.. As vezes é curioso ler 
de manh:i. o resumo elo;; disct1r:SOs nronnociados 
nas duas cnsii.;; tlo parlamento. ~iuit;\s ... '"ezes 
·ou etJcontra-se opinião c.livers..'I. eh 11ue emittiu 
o ora.dor ou, o que é mais frequente, encon
tra- se cousa que ning-uem entende, que não 
fórmti sent ido (apoiados numeroso.~). que ê 
verdadeiro absurdo. Foi isto o que <leu-se com 
as poucas.p:i.ltwro.s qu.e pronunciei u:i. sessão 
passada a respeito da aposeutadori a. de um 
funccionaí·iô ·pul>lico . Peço, pois, provillencia.s 
a V. Ex:., por que ji não é pouco :i.ca.rreta.r 
-com os metts erros, que $ão bem pesados, -é 
doloroso e 11tuito a.,~1rretar ainda com os er
ros alheios. 

O SR. BE\'ILA<~uA-V . Ex. s:i.\Jc a. razão~ 
E' que o Diario Official estú. preoccupa.do 

-em razer reclames para sociedades de corri
das. 

o Sit. SERZE»E Lt.o - ·v. Ex. e a. Cnmtir:i., 
sr. presidente, l.J.ão de estar lembrados que 

.\ :ioss'~ Consti tuiçã.o e clara :t respeito. 
A:;:;;im diz o a.rt. ~ das disposições trans
itol'ias: 

<!. :\.' proporç.ão 11110 os e;;tP.dos se Curem or
gani~au· lo, o :;onm10 faderal ent reg;.w-lhes
ha. a. :1dminist1~'\'ão <lo3 serviços, que pelo. 
Constituiç;to !!1e.; competirem. 

Art . ·1. 0 Em Qnanto os estados se occupa
rem em regularisar :.-i.s despez<\S d11rt\l\te o 
periodo da orgn.nisaçITo tlos seus ser viços, o 
governo t'clderal ::tlirir-lhes-hn, pn.~ esse fim, 
credito$ cspeciacs seg-undo as condições esta
bl'llecid:i.s pol' l(,ji. » 

Or,1, pergunto : por que razão o go>erno 
n:to pediu aos seus n.migos que a.presentassem 
a lei de que folla o o.rt . 4º ~ Para que viol~ 
a Coustituiç[o usurp••ndo uma a ttrz!Juição dil 
Ca.nara. p<U' !:l. fazer COUSU. l'UÍlli COlllO e:iS<l- que 
füz depender cm est ados organisa.Uos, com .i. 
su:i. constituiç·io voto.da., e o seu. govern:i.dor 
eleito, e que não prooisam tle credites espe· 
ciae.s !la. U uião, :1. CQbrança. de impostos e a. en• 
tre:;a. de serviços qne lhes competem d:i. con· 
fecção de orç.amentos i 

Eusabin., Sr . presidente, queno meu estado, 
cioso de sua autonomfa e de sua independe~· 
eia., presidido por nin espírito culto, 1'.0DSC!O 
de sua missão e das re.;;ponsabilidades q uo lbe 
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pesam, essa intervenção havia de ser repel
lida com energia, e que ao nosso lado 11:wi;;, 
de estar o ministro do exteeior. 

Niio eng<:mei-me, e a prova sã0 os do
cumentos que vou ler e que bem di::;numentc 
salvam a autonomia do men estado ~e os brio.> 
do povo paraense, e que bem seguramente 
convencem ao governo, que terú. mais uma 
vez de recua.r ante o illustre 11ara.ense gover
nador do Pará, dessa política que encetou ao 
ascender ao poder, politic(1. perigos:i., immor:l.1, 
offensiva á Constituição e ao regímen fede
rativo (o.poiados numerosos), e que ha de ser 
repellida em toda a 11a.rte onde houver brio e 
consciencia do dever. 

O SR. FRóEs DA CRuz-0 e:Stado de V. Ex. 
estil reclamando e no Rio ele Janeiro paga-se 
imposto em duplo. 

O SR. SERZEDELLo - Em mais de um tele
gramma, com louvavel solicitUtle, reclamou 
o governador do Para a entrega. dos proprios 
nacionues qu3 naqnelle est:1do uã.o eram ne
cessarios ao serviço da Uniã.o, e co.:ununbou 
que, achando-se o estado organi:iado de1lnitl
vamente e, por conseguinte, em vigor a, Con
stituição de 2-1 de fevereiro, ia elle unixar 
decr~tos cobrando impostos e reguhlndo os 
se1·v1ços qHe pot• lei ficavam ~" car00 tlo 
estado. · 

Em 12 de julho respondfo.-llle o Sr. mi
nistro do exterior, dizendo em telegramrmt: 
«Aguarde resolução do governo, que con
corda com suas vistas. Talvez hoje mesmo 
ll1e telegraphe; » 

Em vez ~lo telegramma, do Sr. miuistro do 
exterior, a 21 desse mez seguiram os seguin
tes do Sr. Lucena, que attestmn o alvo de 
sua política, que nã.o desmentem o passado e 
que revelam o mesmo homem (lê): 

«A providencia solicitada em vosso tele
gramma de 12, relati \'amente ú cobrança dos 
impostos, ncha-se contidn. no decreto n. 438 
de 11 do corrente. » 

Na mesma Llüta o seguinte : 
«O assumpto relativo á. entregil. das fazeh

das e proprios nacionaes, de que trata o 
vosso telegrammrt de l do corrente, esta 
resolvido pelo decreto n. 438 de 11 do 

a lei e a entrar no regímen do respeito á 
Constituição. 

Eis o telegramma do governador do Pará, 
seguido <le um otlicio extenso, b~m elabo
rado, iifffrmando a mesma doutrmn, e que 
deixo de ler pa.ra não faüigar os meus C'>lle
gas (liJ): 

« Recebi hoje, 25, retardado,os vossos tele
grammas de 21, dando resposta aos IntJUS de 
1 e de 12, acerc.L da cobrança de impostos do 
art. 9° eh. Constituição Federal e entrega ao 
Estado dos proprios nacionaes. 

O rlecreto de 11 niio resolveu inteiramente 
o i1ssumpto, exigindo votação rfa lei oi·ça
mentaria, facto da economia intima dos esta
dos e que nada tem com a sua constituiçcio au
tonoma, conrnmmada pela pi·o;nulgaçcio da 
constiluiçiio e eleiçiio do gooernadoi-

Cllamo a vossa esclarecida attenção para o 
assumpto,que é melindroso. 

O astado jii est1i eobranrio as ?"endas do 
art. 9° desde 6 do cai-rente, occorrendo as 
despozns Llos antigos serviços i'ederaes. A 
Constituição deu amplos poderes ao gover
nador para reorganisar o es ta<lo. » 

o Sr:.. MoRAEs E BARROS- Um br:wo ao 
governador do P<wá ! ! 

o Srt. SERZEDELLO- Em offlcio, com mais 
@eri.da ainch, sustenta. a mesma doutrina o 
mantém em vigor os s:ms decretos cobrando 
os impostos. 

O governo, porém, mantém-se surdo, não 
deu, que conste, providencias a respeito,con
forme vejo ele um telegramma que foi en-. 
viado pelo g-overnador ao met1 collega e 
amigo o Dr. Nina Ribeiro, e eis a ra.zão de 
minha insi3tencia, e eis a r:\zão por que de 
novo venho formular os mesmos requerimen
tos, esperando eh lealdade do governo re
sposta satisfactoria. e que mande cassar esse 
infeliz decreto de 11 ele julho, pois no meu 
estado elle não terá execução, elle sera re
pellido com energia, diguidatle e nobre al
tivez. (1lpoiados.) 

(O orador lZ! dous 1·eqirnrimentos sob1·e o as
sumpto .) 

correu te. » 

Aproveito, Sr. presidente, a opportunitlade 
para tratar do outro assumpto da maior im
portancia e da, mais palpit.'1.nte actualidade. 

. _ Vou tr1ttar do ultimo contracto feito com o 
O. S~. BELFORT V:rnmA-:Nestas comhçucs,' Banco da Republica; vou referir-me precisaº :nm.1stro do_e~ter1?r dev1a collocar-se no mente ao decreto sobre resgate elo papel

exter1or do mm1ster10. moeda, ássumpto esse para o qual chamo 
O SR. SERZEDELLo-A' vista disto,o gover- toda a attenção dos meu:s collegas. 

n_ador do Para, educado na escola democra- Creio, Sr. presidente, ter demonstraüo no 
t1ca, conhece.ido bem o regimen federativo, discurso que proferi nesta casa, quando em 
não fez esperar a sua energica resposta, cliscussão o projecto de reorganisação finan
sa~vando a dignidade de sua. autoridade, os ceira. apresentado pekt commissão de fazenda, 
brios do povo paraense, e ensinando ao pre- que nesseassumpto tothi prudencia, toda. re
potente ministro, já em visivel desaccordo serv;;1, toda meditaç;,i.o é pouca; não posso, 
com o seu collega, <t boel doutrimt, a entender pois, ser acoimado de suspeito. Materia da 

Camara V. II ~7 
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mais vasta complexidade, envolvendo os 
mais vitaes interesses do paiz, esse projecto, 
ainda quando não se levantassem contra elle 
as mais sérias objecções, ainda quando não 
trouxesse elle a todos os espíritos a certeza 
de que está longe de preencher os fins a que 
se destinava, ainda quando :1.preciado por to
das as faces apresentasse sempre a imagem 
da verdade, ainda assim er-a. C<\So de o re
cusarmos, pedindo ao tempo nova e.x:perien
cia e â.s horas do dia e da noute retiexão e 
estudo. (Apoiados.) A Camara. ha de recor
dar-se que apreciei largamente o projecto em 
questão, attaquei-o em suas bases; tanto 
quanto em mim coube neguei os fundamen
tos dos considerandos que o precediam, affi.r
mando que vasndo nos moldes ·da lei ameri
cana de 63 não fõra. nelle respeitado o nosso 
passado, attendido o nosso meio, mantida a 
fé dos contractos e nem guardadas as conve
niencias do momento econornico e mesmo po
litico que atravessamos. (Apartes.) 

l\Ias., por cima de tudo, elle tinha,a Ifü:U ver, 
um grave defeito era como systema inoppor
tuno; elle vinha substituir um outro systema 
totalmente diffrrente, que não havia ainda 
so:ffrido a sancção ou a condemnação do 
tempo, porque não se havia verificado que 
fructos daria elle executado ã. luz da lealdade, 
da moralidade e sem a pratica de abusos con
demnaveis. 

Elle vinha finalmente destruir tudo, 
reduzir a destroços o que existe, para sobre 
essas ruinas estabelecer editicio novo ! O que 

~
as nossas circ11mstancias nos aconselh,lm. o 
ue. as condições actuaes sob a pres:;ão das 

.. c:essidades economicas, commerciaes, poli
ticas e sociaes pedem, é que corrijamos os 
erros praticados e que modifiquemos o que 
ahi está, aproveitando a licção da experiencia 
e do tempo. (Apoiados.) 

A Cam·tr..t ha. de recordar-se tambem que, 
affi.rmando a impossibilidade de termos moeda 
conversivel, já devido a vivermos no regimen 
dos deftcits, já devido a não termos curado do 
futuro, de~envolvendo a nossa prorlucção e a 
industria, já finalmente pela desconfia.nça. que 
inspira ao estrangeiro este estarlo de com;as 
explorado pelos syndica.tos de toda ordem, 
quer politicos, qu~r cc1mmerciaes, quer de 
jogo, acceitei como um mal, é verdade, ·mas 
um mal contra o qual não tínhamos, de prom
pt.,, remedio, o plano financeiro existente,
isto é, o regimen da inconversibilidade. 

Dahi a necessidade de termos todo cuidado 
e evitarmos todo abuso, todo excesso, porque, 
si a moeda conversível tem perigos, póde 
produzir crises, ella que tem o correctivo nas 
necessicfades do mercado e na sua refluencia 
aos bancos para o reembolso eni metallico 
ante a abun<lancia. ·e a desconfiança, tQrnando 
assim mais difHcil o seu mão emprego e a. sua 

prodigalidade~ a moeda inconversi-vel os tem 
10 vezes maiores, desde que o $eu. co1Tectivo 
esta na honestidade, no criter;;o, na morali
dade, ua prudencia e competenci;i. dos ban- 1 

queiros que a .;mittem. (Apoiados_) 
E este é o ponto delir>,a.do da. ques1:.ão: o erro 

não está no plano, no fundamento cfa. organi
sação do Ba,nco ãa Republica, embora a expe
riencia e a. pratica nos estejam aconselhando 
algumas moditicaçõas:-o erro estã na admi
nistração do banco, o erro esta na. mã. appli
cação, na má distribuição de uma larga. parte 
da emissão, permittindo o mào ez:nprego de 
c.1pitaes, e dahi a.crise, e dahi a. desconfiança. 
(Apoiados.) Não tenho duvida em. affi.rmal-o, 
porque está isto na consciencia da Camara, 
està isto na consciencia do commercio, da 
praça, da propria administração d<J banco e 
do paiz inteiro! 

E assim deveru acontecer, Sr - presiilente, 
deante de um banco que, adquirind-0 o direito 
de bater moeda. tt titulo g-ra.tuit<>., de mono
polhal' a emissão e de ser o regu.l;Jdor unico 
da nossa vida economica e comm.ercial, esca
pava todavia ã. acção do governo ~contra o 
qual achava.-se desarmado o proprio Estado, 
não havendo esS<t intervenção directa, effi.
caz do poder publico na. administração do 
proprio ba.nco, afim de evitar os erros e as 
prodigalidades. 

O Bane() da Republica é pela s11a impor
tancia, por suas relações com o Est<11lo, pelos 
privilegias que goStt, pelo direito de monopo
lisar a emissão, um verdadeiro banco de 
Estado e com o seu credito estã. · envolviclo o 
proprio credito nacional, e o que é mais a 
propria riqueza. publica. 

D'ahi a necessidade de profunda.. moditica
ção em sua administração pela. in.1ervenção 
directa e efflcaz do E:;ta<lo. 

Em isto o que jã. devia ter feito o Sr. mi
nistr0 da faz;:mda ; era isto o q-c.e S. Ex. 
devia fazcl-o por occasião do contracto do 
resgate do papel-moecla officia.l., sem ruido, 
sem abalo, por accordo com a propria rlirecto, 
l'Ía do banco, evitando novas ezn..i:::;sões, indo 
ao encontro ·ela crise que se aproxima para 
serem menores os males que ca.h1.1.'ào sobre 
o Thesout'o e sobre o povo. 

Infelizmente s. Ex. parece não pensar--~ 
assim, parece q11e não tem a comprehensão 
da situação actual, o que não admira porque 
neste paiz não é ministro de finan<;a.s quem 
põde e deve ser, mas sim quem o qa..er. Neste 
paiz de botucndos os financeiros improvisam
se, e não raras vezes, como actua.lmente, indi
víduos, como o actual ministro d.a. fazenda, 
cuja probidade e cuja honestidade o orador 
respeita e reconhece, que sabem a.penas as 
quatro _operações e alguns calcnl.os de por
centagens, embora com conhecimento de 
outros assumptos, são arvorados em finan-
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ceiros, não para attender a condições nor
maes, mas para resolver os mais graves 
problemas, e prover às mais criticas si
tuações. 

Isso,; Sr. presidente, é, simplesmente, irri
so_rio, isso é simplesmente triste, isto é a. 
prova de nossa ignomncia e de nosso atrazo. 
( Apoiodoq apartes.) 

O que o patriotismo, o que o hom senso, o 
que as circumstancias exigem, e 'llle S. Rx. 
abandone o seu log-.:i:r a quem possa. compre
hender a situação actual e da.r solução aos 
graves 'Problemas que nos assoberbam, sal
vando o paiz da ruína que o ameaça ! 

Já o disse, Sr. presidente, que o mal não 
está nos fundamentos scientificos que presi
diram e presidem á orgauisação do Banco da 
Republica. 

Entre as duas escolas, a dn Iimifo d;t emis
são por lei e a da emissão illimitada ou limi
tada pelas condições do mercado, a que devia. 
e podia ser udmittitla, desde qui:> a nossa 
moeda er.:i. inconversivel, ~ra a. escola. in
g-leza onde o ex-ministro da fazenda do go
verno provisorio inspirou-se. 

Com effeito; todo mundo :sabe que o neto de 
44trouxe inconvenientes e que em 47, em 57 
e em 66 foi necessario suspender a sua appli -
cação, a.fim de dar mais elasticidade ao meio 
circulante e á emissão. 

Foi então que imaginaram-se varias com
binações e que para. g-.:i.raotit· o reemholso 
propoz se que ficassem os bancos <le emissão 
obrigados a guard11r o l /3 em metallico, como 
reserva inta.n;:?ivel, do importe dos compro
missos e dos bilhetes em circulação. 

:".'.'No regimen da conversibilidarle isto tem 
:'um inconveniente porque fica essa reserva. 

sem utilidade, não podendo servir par-.:i. o re
embolso no caso de ser reclamado. E' preciso 
suspender a. a.pplicn.ção da. lei nos c.'\Sos de 
panico como na Iogfaterra ou cogitar do cor
rectivo como fizera o ux-Visconrle de Ouro 
Preto com o Banco Nacional, fü.zendo . cessar 
a. obrigt\<:.ão da conver'5ã.o ao menor aba.lo. 

A explicação é f>t.cil: su1)ponhamos 90 mi
lhões •ie bilhete; e 50 de encaixe, dos qunes 
30 constituem a reserva inlan~ivel. A apre
sentação de 20 milhões de bilhetes r••duzírin. 
o encaixe, a reserva, ao minimo legal e dahi 
em diante seria irnpossivel reembols,1r mais 
um bilhete a não ser violando a lei. 

No regimen da inconversibilidade. não dà
se isto. A lei do terço é uma gamntia. para a. 
liquidação, como tambem uma base -para a 

-passagem para. o regiruen da conversibilidade, 
e na organisação âo Banco tla Republica, 
attendendo ao resgate de 171.000:000$ do 
papel moeda. esta. é qnasi de 1/2 e por con
seguinte bastante onerosa para o banco, caso 
fosse cumprido o contracto. 

Sejamos francos e leaes. Houvesse criterio 

na applicação da emissão, houvesse zelo da 
parte dos encarregados de disttibuil-a, hou
vesse o governo obrigado o banco a cumprir 
lealmente os seus compromissos e não hou
vessem o desejo de dividendos fü.bulosos, de 
1ucros immoderado;; e a prodigalidade de 
bonus sem explicação, e não estariamas 
na. situação em que nos achamos. (Apoiados 
e apartes. 

Si attendermos 'lue no estabelecimento da. 
lei da reserva metallica é preciso ter em con
skleração as condições economicas, financeiras 
e politicas do paiz, havemos de ser justas com 
o ex~ministro do governo provisorio e reco
nhecer que elle só errou porque não cogitou 
dos abusos e não procurou dar ao Estaâo a. 
mais ampla e efficaz i ntorvenção na adminis
tração do banco. Era o que devia ter.se feito; 
e não seria isto, Sr. presidedte, uma. inno
vação. Na R.ussi~ e na. Suecia os bancos na
cionaes ou bancos de Estado são administrados 
pelo Estado. Na Allemanha o banco do Imperio 
é formado pela fortuna privada, e o excesso 
dos dividendos sobre 4 1/2 °/o é dividido com 
o Estado, por causa dos privilegies concedidos 
ao banco, sendo o presidente e o conselho de 
regencia de nomeação do Impera.dor. Na 
Fra n<;<t, no gr!l.ode bnn<!o todos sabem como é 
efficaz. a acçã.o do governo. 

E' isto o que era preciso, ho.jll 1nais do que 
nunca é preciso füzel-o, gar-,rnt;nd• a fortuna. 
publica e com o credito do b~noo o credito da 
Nação ; e foi isto o que não fez e podh tel-o 
feito o ministro <la. fazenda. deante do novo 
coutra.cto do resgate do papel-moeda., quando 
o banco jiL tendo qun.si metnde de sua emissão 
fóra., nã.o ha.viu. ainda entretanto resgatado 
uma sô nota elo Thesouro. 

Preciso, Sr. presidente~ fazer algumas 
considerações sobre esse contracto qne reputo 
mais um desastre e mais um erro. Estou po
rém sob a pressão do tempo e serei breve, 
discutindo o assumpto com ma.is larguez:i. em 
outra occasiiio. 

Antes de qualquer observação, Sr. presi
d:c)nte. é fóra de cluvit!a que o <lecroto de 
20 de julho é mais uma violaç;."io dá Constitui
ç<lo, é attentutorio do decreto de 7 de 
dezembro de 1890 com cn.racter le~islativo, 
e creia direito novo modificando infelizmente, 
para peior, o que estava estabelecido. Do que 
tiver de dizer resa.ltará n. prova ire minha. 
asserção de um modo claro, alem de que 
basta lei· a. exµosjção de motivos q11e precedeu 
o decreto de 7 de dezembro '{lara ver-se que 
era do espírito da lei, que estava no animo 
do legislador, a ídéa de que o l'esgate dos 
171 mil contos, seria feito em cincoa.onos na ::'" 
proporção de 2/3 gratuitamente e de 1/3 com 
a reversão de apoiices de 4 °/o; mas que os 
2/3 seriam resgatados em primeiro logar. 
(Apoiados.) 
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O novo decreto alterou isso, e englobando 
tudo, veio ainda sobrecarregar o Thesouro .. e 
o que e mais, permittir, ou com mais verdade, 
favorecer novas emissões que nos trar-J.o de 
uma vez a depreciação com ?leta da moeda. 

Duas vezes,Sr. presidente, o actual governo 
interveio na organização do Banco da R.e
publica, dando interpretação ao decreto <le 
7'de dezembro; e de ambas as vezes de um 
um modo infeliz, de um modo desastrado. A 
primeira vez foi quando autorisou o Banco do 
Brazil a vender o seu tlireito de emissão no 
duplo, emissão já quasi esgotada, ao Banco da 
Republica para fazei-o no triplo sobre o mes
mo lastro que jâ. havia exercido a sua missão 
e o seu destino. Triste attestado da incompe
tencia do ministro ! dolorosa sandice que só 
entre nós podia ser praticada ! ! 

Ul\I SR.. DEPUTADÓ_:.Não foi o Sr. Lucena. 
o SR. SERZEDELLO-Mas foi o collega. do 

Sr. Lucena; foi o homem a quem o Sr. L u
cena confiou a pasta ela fazênda. 

A segunda vez, Sr. presidente, foi com o 
eelebre contracto de que me occupp, e que 
continuo a apreciar. 

Pelo decreto de 7 de dezembro as notas 
eram conversiveis desde que o cambio se man
tivesse ao par no decurso de urn anno. Cousa 
difficil, cousu. jâ. bastante difficil ; mas emfim 
dado isso entravamos no regimen da conver
sibilidade quer se couservasse, quer baix~e 
o ca.mbio. 

No caso de baixa que deveria I!ecessaria.
meute ser temporaria, o ministro acautelou o 
banco contm a. corrid<l. e o panico, jii dando
lhe o direito de só recebet• pagamentos em 
notas suas, isto e, ouro ; jú. o de permutar 
immediatamente por notas suas as dos outros 
bancos que possuisse em carteira. 

O decreto de julho alterou P.SSe mecanismo, 
e ct'eou durante os 60 annos o curso forçudo 
desde que fez cessar a obrigação da coo ver
sibilidade logo que baixe o cambio a 26. 

Or-.a, ha nada mais exquisito, ha nada mais 
'curioso do que esse lJanco que tem conYersi
bilidade e não tem, e que tem maior onus 
pam si quando o cambio estiver ao par por 
e/feitos que ni'io sejam naturaes do que quando 
estiver ao par por etfeitos naturaes ? 

Com effeito é preciso concordar que o cambio 
ao par durante o longo periodo de um anno 
sem tendencia a baixa, qualquer cambista 
troca a nota e só irão ao banco para não sahi
rem mais as que forem excessivas,attentas as 

"necessidades do mercado. Accresce que neste 
caso o bancv tem todo esse tempo para podei·. 
sem abalo, recolher a moeda excessiva. 

Ao passo que si· ~levar-se cambi? ao ~ar 
tempor-ariamente tera elle de reduzir a cir
culação de um terço ! ! 

Muito interessante porém é esta clausula 

quinta que clle,g-ou a ser interpretada, po1• 
força de ser absurda, como obrigando o banco 
a trocar a nota pelo l /3 em ouro quando o 
cambio estivesse a 27 por effeitos que nao fos
sem naturaes, como si nessa occasião não ti
vesse a nota em qualquer <:ambista, sinão o 
seu valor total ao menos proximamente esse 
valor como troco em moeda. metal-lica. 

Isso foi um cumulo inventa.do para revelar 
atê onde ia a ingenuidade <lo ministro em
buçalado pelo banqueiro -

o SR. SEVERINO VIEI::R.A- - Perdôe-me V. 
Ex. está enzanado : a clausula obriga o 
banco a converter a terça J>!trte do suas no
tas. 

o SR. PIRES FERREIR.A.--:E' exacto. 
O S:a. SER.ZEDEr.Lo - Não estou enganado e 

é isso o que vou demonstrar_ 
Com que fim estabeleceu o ministro esta. 

clausula ~ Para conservar diminuindo a cir· 
culação, diminuindo o numero de bilhetes, a 
mesma reserva metallica. anterior e garantir 
assim mais os bilhetes restantes, importando 
isso fortificar o lastro '? 

o SR. Josli: AVELINO-Não de certo. 
O Sr~. SERZEDELLo- Não de certo por que 

o baDcJ reclamaria. a retir-a.da do metallico 
excetlente a que não est•t. v-a obrigado, pelo 
decreto de 7 tle dezembro nem pelo de 28 de 
julho. 

Para diminuir a circulação 011 a emissão? 
Mas entii.o para. que autorisar m:l.iS? Não é 
isto confessar que ella é excessiva? Não com-
prehendo. · 

A verd.\de, porém, e que essa chtusula e il
lusoria, tudo isto é phantasn1agoria, por que 
logo que o banco corresse ao mercado para 
comprar ouro atlm de sa tisf"azer compromisso 
tão avultado como de 1 /3 de sna circulação, o 
cambio iria. não a 26 mais a. 18 ou 20. 

o SR. PRESlDEXTE- o n.ob1·e deputado ex
cedeu jú. a hora do expediente. 

O SR. SERZJfüELLo- Vou. terminar, decla
rando ainda a Ca.mnra que não sei a razão 
por que o governo englobou. os 2/3 gratuitos 
como 1/3 oneroso no contracto do resgate do 
papel moeda. 

O SR. Josi!: AvEL1xo-O t-0rço é pelo ser-
viço. . 

O Sn.. SERZEDET,Lo-Serviço do' resgate ? 
0 SR. JOSÉ AVELINO-Sim . 
O SR. SERZEDELLo-l\.J:as <levia o banco ter 

essa retribuição depois de :resgatados primei·· 
r-.i.mente os 2/3 gratúitos,e foi por essa obriga
ção, que lhe foi dada. para, base da emissão o 
1/3 em ouro. . 
·A razão é visivel: Com Esse compromis::o 

a emissão quasi que fica. va. n-0 duplo ou a base 
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reduzida a um meio, conforme o affil'mou em 
sua exposição de motivos o instituidor do 
banco. 

Não ha, pois, serviço a pagar, ha a obriga
ção a cumprir pela concessão feita, e f'oi 
isto o que não quiz ver o actual ministro da 
fazenda. (Apoiados.) 

Terminarei, pols, requerendo cópia authen
tica do contracto feito entt•e o g-overno e o 
Banco da Republica, pam o resgate do papel
moeda do Estado. (Muito bem; muito bem.) 

Veem ã. mesa e são lidos os seguintes 

ReQiteri mcntos 

Requeiro que o governo envie cópia au
thentica do contracto feito entre o Thesouro 
e o Ban~o da Repuhlica, para o resgate do 
pap.siI-moeda. do Estado.- Ser:;edeUo. 

Requeiro que o governo informe á Ca
mara: 

I. 0 Quaes os proprios nacionaes quo precisa 
para o serviço tla União no estado do Pará, 
e si mandou entregar os mais a direcção do 
estado; 

2. 0 Qual a. razão por que, sem lei emanada 
úo corpo legisl•Ltivo, mandou ficar dependen
te do orçamento a entrega. de serviços que, 
pela Constituição, competem aos estudos que 
.iá se acham organisados e no regímen de 
completa autonomia. e iudependencia..-I.Ser
::;eclello. 

Sã.o liélos e ficam sobre a mesa os seguintes 

PROJECTOS 

Considerando que a tarifa em '\"igor, pro
mulgada pelo decreto n. 8:76, d~ 11 de outu
bro de 1890, reduziu de $070 a. $060 n. taxa 
da carne secca importada, e por tal fórma. 
estabeleceu um favor â. industria estrangeiro, 
em detrimento da principal industria do 
P.Stado do Rio Grande do Sul ; · 

Considerando que esta industria brazileira 
soffre a concurrencia poderosa. da. similar das 
republicas do Rio da Prata, e que seu C$:t:vlo 
não ê tão florescente que lhe permitta dispu
tar a competencia sem o auxilio do Estado; 

Considerando qne uma protecção razoavel, 
longe de pes.'lr sobre os consumidores, lhes 
sera vantajosa., porque, animando a industria. 
brazileira, a collocará em condições de dispu
tar, em quantidade e qualidade, a preferencia 
sobre a similar estrangeira ; 

, Considerando, por outro lado, que o auxilio 
do Estado deve tambem estender-se á. facili
dade de acquisição da mataria prima ã indus
tria pastoril, como a outras qu.1.esquer ; 

O Congresso Nacional decreta : 
A rt · 1. n E' estabelecida a taxa de $080 por 

kilog-ramma de carne secca. estrangeira des
tinada a consumo no territorio nacional. 

Art. 2.° Ficam ü:entos de direitos de im-
portação: 

1. 0 O sal commum, não refinado ; 
2. 0 O fio ou arame, proprio para cercas; 
3. 0 A folha de Fhmdres. 
Art. ~.º Revogam-se as disposic;:.ões em con

trario. 
Sala das sessões, 13 de agosto de 189l.

Bo1·ges de Medeiros.-Cassian,o do Nascinicnto. 
-Pereira da Costa.-Mcnna Barrcto.-Abreu. 
-Victorino .irlonlciro.-Alcides Lima. 

O Congresso Nacional decreta : 
ArL l. ° Fica o Presidente da Republica au

toris<tdo a. d3spender até á quantia de 
1.200:000$, com a fundação ele quatro estabe
lecimentos modelos, sendo dous pastoris e 
dous de agricultura, no estado do Rio Grande 
do Sul. 

Art. 2.0 Esses estabelecimentos se!":ío lo
calisados nos seguintes municipios daquelle 
estado: 

1°, os estabelecimentos agrícolas nos muni
cípios da Cachoeira e S. Luiz ; 

2~, os estabelecimentos pastoris nos munici
pios de s. Gabriel e Vaccaria. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 13 'de agosto de 1891.
Bor(Jes de Metlei1·os.-Cassitmo do .J.Va.~cimento. 
- Abre·11.- Pereira dn. Costa.- .Menna Bar
reto.-Victorino }t[onteiro.- !lcides Lima. 

O SR. 01TICICA (pela ordem) requer que o 
requerimento <lo Sr. Serzedello entre na 
ordem do dilL de amanhã. 

O SR. Jos~: AVELINO (pela ordem) oppüe-se 
a este reqnerimento, visto que c.lepende do in
formação, e a Camam de\•e •tguar<ln.1-n., para 
que se estabeleça. largo tlehate. 

O Sr... OITICICA (pela ortlem) requer n. reti
ra<la tlo seu re1p1erírnento. 

Consultada, a Camara concede a retirada. 
o SR. ANTONIO Alr.EREDO (pela 01·dcm) pede 

que o 3r. presidente consulte iL Camara, si 
concr~de urgencia para continuar-se a discus
são do requerimento do Sr. Severino Vieira, 
apresentadq na sessão de hontem. 

O SR. PRF..SIDENTE diz que a reclama<;ão do 
Sr. deputado Serzadello, na parte que se 
refere à publicação de deb<l.tes, é proce::l.ente. 
A mes·J. tomou providencias no sentido de me
lhorar este serviço, e tornara, si preciso for, 
mais energicas as providencias. · 

AnnuncID: que se v~~,~~ na 1 ª parte-da 
ordem do dia. '-. .· ·· 
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O Sa. TOSTA <Para negocio t4rgente) pede a 
palavra para submetter ã. consideração da 
casa. o segaiate requerimento : 

Que a Camara lhe conceda 10 minutos, para 
fundamentar um projecto, que consi<.lera de 
interesse pratico e immediaio, roas sem pre
jnizo do requerimento de urgencia, apresen
tado pelo Sr. deputado por Matto Grosso. 

UM SR.. DEPUTADO-D~ que tratn. o projecto? 
o SR. T OSTA - Da. repressão do rurto do 

gado nos sertões. 
O SR.. FRóEs DA. CRuz pergunta si esta. 

urgencia. prejudica as já requeridas. 
o SR. PRESIDENTE dlz que ê occa.sião op

porta.na de submetter ã casa o requerimento 
üe urgencia pará a tiontinuação da discus&1o 
do requerimento do Sr. severino Vieira. · 
. Consultada a. Camãra, é concedida. <t urgen

cia. 
O SR. JoSÉ MAnIA~O (pela arclcm)-Parece

me qut! os requel'imento::; pedindo urgencia 
para interromper a or ;em do uh\, teem duas 
votações: u. l "-,si a Cama.ra concede :1. urgencia 
pedida e a 2•, si a ma.teria é de tal natare1.a., 
que deva interr?mper a or-tem do dia. 

O SR.PRESIDE:-.!'E-A urgen:ciu. està vot'lda. 
mas o regimento determina. que, votado a 
urgencia, sej:i. consultada. a Camara. si julga, 
si a. materia é de tal ordem que não póde ser 
adiada. 

O SR.. BELFOR.T VIEIR.A (pela ordem):- A 
questão não está no seti verdadeiro pê; por
quanto o requerimento Je urgeucia foi para 
que continuasse a discussão ; portAnto, não se 
trata de um assumpto desconhecido. O assum~ 
pto não é novo. 

O Sa. PRESIDE!'t'TE-E' uma uov:i. urgen
e\a. 

o Sn.. BELFORT VIEIRA - Não apoiado ; é 
um assuropto conhecido, ;;obre o qüal a Ga
mara jà. se pronunciou. 

O SR. SEVERINO Vmrn.A. (pela ordem)
Desejo fazer uma. observ<).Çt\o so1ire a. urgencia 
requerida pelo nobre deputado por Mt:1.tto 
Grosso. O requerimento sul.imettido 3. e-0nsi
deração da Camara foi apoia.do e posto em 
discussão; mas, na fórma. do regimento, foi 
adiado por ter pedido •t palavl'a o nobre 
deputado por Pernambuco. 

Si ningaem tivesi.e pedido a p:.tlavra sobre 
elle, encerr-av~t-se a d1scu~ão e votava-;,e ; 
ma.s visto que foi adiado, parece·me que não 
póde sel' discutido sioão depois de dado para 
ordem do dia. 

Portanto, parece-me que a urgencia re
querida só põCl.e ser interpretada. no sentido 
de entrar o requerimento em discussão na 
ordem do dia. de ~nhã. 

Entretanto. a mesa. deliberará. como julgar 
mais conven]ente em conformidade com a lei 
cteStt\ Cama.ri~ . 

O 8a. Pn.ESIDENTE-A C11.mara é soberana 
e põue (leliberar como julgn.r mais conve
niente. 

Agora vou consulfal-a sobre si julga a 
ma.teria de tal ordem, que fica. prejudicada 
si não for discutida irnmedi:tfaroente. 

Consultada, a Cama.ra. resoh-e a.ffirmativa
mente. 

Entra em discussão o requerimento do 
Sr. Severino Vieira. 

O Sr. José Mariano não pre
tendia tomar parte n:t presente discussão. O 
nobre deputado qne o precedeu,além de haver 
formulado brilhantemente o seu requerimento, 
nos coosidera11dos apresentados:. desenvolveu 
a materia. com tal lucidez que não podia 
deixar a menor duvida sobre os espíritos que 
calma e reftectidamente qulzeram estudar e 
resolver esta questão. 

O orado1· tem ouvido dizer que é perigosa 
a discussão que ora so encetou, porque se 
vae obrigar a Gamara a invocar os preCêden
tes estabelecidos. 

Aborda. desde jâ esta preliminar, porque 
não vê que a. Camara. tomanrlo conhecimento 
deste requerimemto tenha. de decidir sobre 
ma.teria vencida, mesmo porque não póde 
bave1• vencido contr-J. a. disposicão expressa 
<ln. lei. 

Em primeiro loga.r, em ma.teria de veri
fi.C<LÇ[t.0 de podera~, as circumstanci:\S deter
minam e faz.em variar o voto. 

E" preciso qne se tenh•1 dado uma \1ypo
these lntetramente igual ã.;; hypotheses ven
cidas para. se poder dizer que esta tirm•\da a 
doutrina, contra :~ qual não se póde mai:; 
deliberar . 

Ora, a eleição da. Bahia, ainda. quando a 
Camu.::-a. houve:;se proferido nm · julgado ex
treme ue censum e de conte.st:\çào, offerece 
uma bypothese inteiramente nova . 

Si invocarem-se os precedentes. o orador 
invocà o ·J>rimeiro julgado da Cama:ra pelo 
qual ella. isse em votação solemne que <L lei 
eleitoral estava em pleno vigor . ; 

Ora. si a Camnra resolveu e m sessão de 20 
de julho que o .lecreto n. 511 de 23 de junho 
de 1890, oom todos os seus d <-lol'etos sapple
mentares estav-.a. em vigor, e si o preCedente 
r-ooe s~r invoca.do pal'a. não arrastar a Càmara. 
no declive uas. incoberencias, ella .não podia. 
ter deliberado·sobre a eleição do Maranllão. 
~em se deixar arrastar pela paixão das ve

rificaeões de poderes, per~unta á. Gamara. si 
ella póde por uma simp1es votação de um 
parecer, revogar uma lei que pela. Constituição 
e necessario_respeitar, como todas as . outras 
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leis anteriores que não tenham sido revo
rradas? 
" A Camara assistiu :i.os seguintes absurdos: 

l.º Desfa7.er um precedente firmado para 
depois se firmar ctoutrín:t nov;t ; 2° esta
belecer o precedente de que a Camara tem 
o poder, por um simples voto, ácerca de um 
parecer, de derogar uma lei, quando as leis 
só pórlem ser derogadas pelos mesmos termos 
porque são feitas 

,\ votaçiio não tira a força moral someote 
da Gamara, ella vae reílectir-se de um modo 
tristissimo sobre essa obra. collos~al tle 24 tle 
Covcreíro, sohrn ess<t. obra ~l.<..wio~a de 15 de 
novembro o não ter<'L <t sancçã.o p•.1p11lar por 
que a C<tmara. que deve dal'-llic o prestigio 
con l'cssa-se !ilha 1ht f'l'ttudc. 

;\ Camara. só pode corn autori-la<le pam ~i, 
e com fo1·ça moral foi lar â nação, !>i, cora o 
voto qtte deu suspendendo a lei eleitora.!, 
quizesse ao mesmo tempo decretar a sim dis
solução. 

Só haveria uma hypothese em que :l Ga
mara podia, sem desrespeito pr ra si e sem 
sacriflcio da lei, adoptar e~te nlvitre, e era, 
si a lei constitucional cm qua lqu~r· dos seus 
artigos houvesse determinado a l'•)Vogação da 
lei eleitoral, o que não aconteceu. e apenas 
os seus illustres collegas que sulfragam a 
opinião de que :i lei estii revog<tda,soccor1·em· 
se ao artigo da Constituição que determina a 
representação das minorias. 

Mas admittindo o principio de que a lei elei
tor"a.l está suspensa, com que autoridade ,jurí
dica e legitima póde a Camarn. decretar leis 
desde que està fü.lseadu. a repr~sentação na
cional, não peln origem, mas pela mutilação 
da representação? . 

Desde o momento em que a Gamara tiver 
concorrido por qualquer fórma. para mutilar a 
representação nacional, as leis que decorr.,m 
desta assembléa estão inquinadas de nulli
dade. 

Sabe-se que por um voto se decide uma lei; 
e quem póíl.e _assegurar que alguns desses 
votos que deviam ser dados pelos represen
tan Les, cuja representação estii mutil::..da. não 
teriam de decidir da decretação dct lei que 
daqui p;1rtisse 1 · 

Abordando a questito constitucional o ora
dor não vê na lei um texto, pelo qual possa 
considerar-se revogada. a lei eleitoraL -

Si se examinarem os antecedentes histo
ricos, vê-se que, quando na Constitp.inte se 
discutio esta questão, houve emenda expressa 
mandando considerar revogada a lei Alvim; 
e essa emenda cahio por uma moção apre
sentada.. 

Admittindo mesmo a especiosa argumenta
ção adduzida, o orador pergunta com que di
reito a ca.i;nara queria !mpor aos estados, 

quando ella continuava a manter aquella 
lei. 

Quanto a intervenção nas eleições, o orador 
lastima que o grito de a.hrma não tivesse 
partido até da ba.ncada. P<lUlista, para reivin
dicar para os estados os direitos da eleição 
pelo processo que cada um escolhesse. 

Qual é o texto constitucional pelo qual se 
possa provar que esta revogada a lei elei
tor 1 l ~ Serii aqueHe que consigna a represen
tação das minorias ~ 

:\lei Alvim não c0nsigna a representação 
da,; minorias; logo, conclusão forçosa, a lei 
AI vim está revog-a<la poln. Constituição ! 

Si o congresso tivesse a infelicidade àe per
der ti'ioª;,p·ando 1111mero <le membros, que nã.o 
pudesse m;üs funccionnr e niio tivesse lei elei
to1·a.l, corno s~ podeda. integt«disar a repre
sentaç;1o nacional ·~ 

Do tudo quanto tem dito, fica evidente que 
pnr;t as eleições de S. Paulo e da Bahia, não 
pódl: ter absolutamente applicação a interpre
tação darla pela Gamara, éle se achar suspensa 
ou revogada a lei eleitoral. porque nem ao 
menos se cogitou da bypothese da represen
ta~ão, caso que se dv.va com respeito â eleição 
do Maraobão. . 

Provoca os seus collegas a que lhe digam 
si póde ter applicação esse principio consti
tucional à eleiç'i.o da Bahia em que se tra
ta v<t de um só deputado e a de S. Paulo em 
que se tra.tava de dous_ 

A hypothese da Bahia não está sujeita ab
solutamente à disposição constituticional y:ue 
trata de minorb, e. portanto não ha razão ab
lutamente pela qual se.possa considerar 01;1110 
e irrito qualquer processo eleitoral em virtude 
de um;t lei que continúa <testar em vigor. 

O orador considera este assumpto gravis
simo para autonomia dos estados, porque o 
principio assentado pela Camara é um atten
tado conti•a essa autonomia e faz um appello 
pa.ra os deputados que suffragam semelhante 
doutrina para que não queiram apanhar de 
sorpreza. a votação da Gamara, porque não se 
trat~ de escaramuça dos antigos partidos, 
trata-se de uma questão que envolve a digni
dade da Camam. 

Concluindo, diz que qualquer que seja a 
sorte do r .·querimento do illustre deputado 
pela Bahia, soliciw. da Cama.ra duas cousas: 
a primeira é que não seja. tomada semelhante 
deliberação de sorprez~ ; a segunda que esta 
votação seja nominal,para que cada um tenha 
de responder pela responsabilidade que lhe 
toca. 

O Sr. BelCort Vieira-V. Ex., 
Sr. presidente, acaba de ouvir a peça orato
ria mais importante que se ha produzido 
ultimamente no seio desta assembléa, e na 
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qual não sei o que mais :ulmiror, si a rele- Camarn, e por isso limito-me a fazer este 
wmchi do fundo, si a lJe!leza da fôt•mn. :ippello de 11onm ao lllustre deput11.do; use 

Eis, Sr. presidenw, a impre:;:;i.ío de que do seu prestig-io, que é incoutest<i.•·el no seio 
me acho possuido, depois do eloquente discurso desta assemblêi:t, paro, que os ~ossos traba
que vem de ser proferido pelo illustre trilJttno j lbos marchem co111 a oecessart:\ regt1l::lri-
].Jernambucano. dade. 

E posto que s. Ex. tenha. eh1ci.hllo con- O S1!. Jos1~ l\faR!AXO dit um aparte. 
venieutemente o <~umpto sujei~o ao pre- o SI!. lll~L~'uRT Vrn.tRA. - v. Ex . não tem 
sente deb,~te •. _to~avia,_ ~umpre drner : ci:da. 0 tlirGito de interromper-me. 
um de nos ia tinha iu1zo exacto, convie- . . , . 
ção Jirme e' inabn.ln:vel sobr~ semelhante O S1t. Josi,: :'IL\RI . .\.NO - \' . E:.::. lez-me um 
questão. appello de l1onra. 

::;. Ex. invocou os sentimentos pntrioticos o Sr:. Bi-:r.FORT Vrnm.~ - V. Ex. nclo 
dos Srs. deputados, no sentido de scm:im pó~e 11e:n ueYc interromper-me, por1p1e 
preeucllidns as vag-~s existentes ncsl<L e:1sa, durnnte o lon;:o tempo cm IJllB fal lou não roí, 
:it:im de não ficaram certos eat.\tlos d~sfalca.1los ole leve :;!11 uer, i n terromp!do po1· rp1a lq11c1· •los 
em suas respectivas representações. me1nl1t·os lh ttpposl•;.11J. 

O S1~. PR.llSIDEXTE - V. Ex. pc•llu n pnLl- S. Ex. dc\·c tc1· nobvlo, St'. presi,lcntc, 
vra pclu. ordem. que :i opp11sir:IT0 e:<lit i;o1aprc a po~ lo:;, qne .os 

VozEs - Estü. funclamcnt:indo um req ncri - quo fog-on1 <l:ts \"11t~ç1ies srío os seus propr1os 
mento. ami;;-os, ns amigos rio ~overno . 

O SR. BELFon.T VIEm.A - Estou rlc;ntro da E' facto que não p1i<le sei· contestado, o 
01•dem; estou fundamentando, ou antes. comp:11·ecimeoto do J.10 011 mai.s dcpntados 
justificando um re'}uerimento qno tem rela~ m\ sessiio, hoje ; e :i nume1·0 t:1o clcvaclo 
ção immediata. com o modo de encaminhar-se como c,;te, rruc me conste, 11nnea. atting-itt 
a discussão. ;1 lista de presenÇ'<l. Llm 11e11hurna <las sessões 

· pu hlic..-u;. 
Lastuno profundamente que S. Ex. nã.o Ncst.-.s c:omfü;ve~. poi•tauto, hoje deve ficar 

fosse alem, niio fizesse um appello aos senti- confll'mnda a doutI'ill:\ quG se preteutlc 
mentos patriotícos dos i!lustt·e;; represent:rntes det•i'ibai•. 
que, ate à presente <la.fa, não comparecet~llll 
para tomar pm·te uos ti-.ibal!10s da C;\m"r:t. 
(Apoiados.) 

O Srl-. JosB M.!..UIANO - Eu fambem las
timo. 

o SR. B ELFOl'..T VIEIR-" - Tenho, tanto 
qu.anto possivel, desempenhado os roens 
deveres, jã como representn.nte do estado do 
Amazona~, já como filho do Maranhão. 
. Foi just.~mente por ver sacriticauos os 
interesses desses dous esta.dos, sem vantagem 
para a. União; foi ainda por ver ferid<t a 
autonomia que lhes era garantida pela lei 
fundamenta.!, que desde o Cong-rcsso Consti
tuinte tomei o logar que occupo na bane:lda 
opposiciouista. Só por motivo de molestia é 
que tenho dado algumas fültas . 

Bato-me pelos pdncipios, e uão descerel 
nunca a questões pessoaes ; obedeço ao pro
gl'amma do partido a que estou filiado - o 
pa.rtitlo republicano constitucioua.L 

.Assim procedendo, Sr. presidente, diz-me 
a oo.nsciencia, correspondo i conttanç<t do 
estado do Amazonas e pugno pelos iutei·e~ses 
rlaquelle a. que estou preso peI() nascimento . 

A Uuião não pôde nem deve exigir o sa
~tj~cio rlos e.:;tados de pequena. rapresent~ção, 
nem tão pouQo Iwmilhal-?S, con~rrendo pàra 
üS:iit~ se~µ~ (l.e 1erd~(llr{) r~t.11~am.en.tci i1e 
)l!?';U)t~'ll.'P.·l , ... . 
.. '.

1 F-1' '1 meu ínt?.l~a tem!W e t~m~ 011! 
11 ..., V 1 1 

Não ha surpresa, porqn<> esta questão ve_m 
de ion!!'e, muito embora rlesrarçada .. E demn.1s, 
é um.\ questão i•eso1"idn. ; é o principio jâ. 
ilrmailo pelt< Cama.ri.\ nn. interpretaçrto exacta 
que deu M preceito constitucional. 

;\.55iro, pois, nenhum de nôs t êm o direito 
de chamar-se ú, igoorancia ; e, portanto, em 
meu nome e no do meus :unigos, r0queiro o 
encerramento tla. tlisel<Ssiio. 

'i'o;ms - Votos, rot0s. 
o Sn. Pa;:;;mEXTE- Convitk1 os Srs. depu

tooo;; ;\ occnptwem os seus Jogares. 
O Sn. SEv1m.1xo RrnEIR.O- Pee.o a. ptil:tvm 

peb ontem. 
Von:s- Não póde, nã.o pôcle petlir n. pala

vra l)ela ordem. Está interrompendo A VO · 
tação. 

O S&. SEVERINO Vrnuu- P~o :i. pala.-.-i:a 
pel:t m·dem para mostrar qtte o req11ert
mento (le encerramento nã.o póde ser vota.do. 
(T;·oca.;n-se muitos apartes.) 

O SR. Pr-msIDE'.'ITE- Attenção. O nobre 
depntado pediu a \lalavr·a pela úrJem certa· 
mente para encaminhar a. vot.a.ção; portanto 
tem a pala.vi':}. 

( Prot~Slos q a./a,·tes .) 

o sn.. Pa~IDm'ffll- TP.m n p~l.a.Yflt peJ13 
g~:~~in o ·@if, ~~r~r!R~ ·vieft'~ t" 1

· · · • 
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O Sr.. SEVERINO VmmA (pela ordcm)
Causa-me a mais profunda e dolorosa. im
pressão a reclamação feita por parte dos no
bres deputados; e V. Ex., Sr. presidente, 
acaba muito justa e legalmente de conceder
me a. palavra pela ordem para, de accordo c.:im 
o art.144 do regimento encaminhar a votação 
do requerimento que foi feito pelo nobt•e depu
tado. 

Pêtli a pal:wra pela ordem para demon
strar que o requerimento do nobre deputado 
nito pódt! ser votado. 

[)J Stt. DP.PUTADO- Isso agora. é qne niio 
é pela ordem .(lla 01rtros apai-tes.) 

O S1t. S1ff1m1xo VrnmA- Não estou fa
zendo outra cousa sinüo enc,iminhar a vota
ção. 

o SR. GAmNO BESOURO- Está discutindo 
um requerimento que nlio tem discusslio. 

O Sn.. PRESIDEXTE- O orador está enca
minhando <L votaçii.o. 

Vo;ms- Não estii, n:to está. 
O Sa. ZA::IIA- O i1obre deputado está ape

nas tlizemlo que V. Ex:. não pode presidir a 
esta. Cn.marn. porque sn bmette sem querer. o 
requerimento á. votação, 

O SR. SEVERI~o Vmm.A-0 Sr. Zanrn. está 
euganatlo, porque o Sr. presidente não sub
metteu o requerimento ú. votação ; apenas 
resumiu o requerimento do Sr. Belfort Vieira 
e concedeu-me a palavra pela ordem. 

O art. 156 de regimento estabelece que, 
quando a materia tiver uma uma só dis~ussão, 
ella não póde ser encerrada sinão de accordo 
com o art. 52 do mesmo regimento; e o 
m't. 52 diz que na 2:1. discuss.-to dos proje
ctos ... 

O SR. ZAM:A-Mas isto nã.o ê um projecto, 
é nm requerimento. 

(Há outros apai·tes). 

O SR. BARBOSA. Lnu-Cllamo a attenção 
de V. Ex. para. a disposição do art. 151 do 
regimento (Lê). 

o SR. PRESIDENTE-E' só para enca,minhar 
a votação que o Sr. Severino Vieira tem. a 
pulavra. 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Mas não estou 
fazendo outra cous1i ; posso estar em erro, 
·mas não posso sei• convencido desse erro si não 
quando o meu espírito ficar esclarecido ; e os 
meios para o esclarecer não poclem, de fórma. 
alguma, ser a precipitação, o açodamento da 
parte dos nobres aeputa.clos, manifestando, 
assim pouca gener.osida4G a me~ respeito. 
Pi:wgunto si ni1o tendo hp:vido sobrq o reque ... 
rimento sio~o dou.~ disanrsos, pq~e ~!J@ ~er: 
rntndo 1 rrrepqm"'ef: ~ffi"~9~'(.lf.~nQ~!~ . 

Qam~r.a v, n 

VozEs-0 orador está fóra da ordem. 
O SR. SEVER.mo V1EmA-Vou satisfazer os 

nobres deputados, sentando-me. 

O Sr. Presidente - Preciso dar 
uma explicação á Gamara. 

Pelo Sr. Belfort Vieira foi requerido o 
encerramento ela discussão do requerimento 
do Sr. Severino Vieira. 

Por essa. occasião o autor do requerimento 
pediu a palavra pela ordem. 

De accordo com o art. li14 do regimento, 
dei-lhe a. palavra. 

Como S. Ex. pedindo a. palavra só podia 
füzel-o pat>a. encaminhar a. votação, l'oi nesse 
sentido que lh'a concedi; e os nobres de
putados que reclamarn.m, appellando para a 
mesa, não tinham razão, porque é impossível 
que a mesa possa. indicar a cada um dos Srs. 
deputados os termos que ha de emp:·egar e a 
direcção que ha de seguir. 

A mesa procura manter e ha de sempre 
manter o regimento, e o que fica bem claro 
é que o Sr. ele puta.do Severino Vieira usou da 
palavra de accordo com o regimento. 

O Sr. deputado Barbosa Lima., por quem 
tenho sempre a maior consideração, referiu-se 
ao art. 151 do regimento, que determina que 
não se dê <L palavra para discutir qualquer 
requerimento de encer1-amento ; mas não dei 
:i. palavra para esse fim, e unicamente para 
fixar o ponto da votação. 

Portanto, desta vez não teve o Sr. depu
tado razão nas observações que fez. 

E' posto a votos e approvado por 89 votos 
o requerimento do Sr. Belfort Vieira. 

O Sr.JoséMariano (pela ordem) 
diz que.como te em sido invocados os preceden
tes, podia justificar o que vae fazer, porque o 
nobre dejJutado pelo Amazonas, tendo reque
rido o encerramento, fez um discurso, e o 
orador a proposito de um requerimento de 
ordem para encaminhar a votação podia tam
bem fazer outro discurso. (Sussurro.) 

Os nobres deputados não devem levar a sua 
ferócidade ao ponto ele estrangularem a vi
ctima sem ao menos lhe darem o direito de 
gritar. 

Está pedindo a benevolencia da. Camara 
para as poucas palavras que vae dizer em 
justificação do seu requerimento. 

Tendo empra.zado os seus collegas para que 
fosse dada. para. a ordem do dia de amanhã a 
votação do requerimento do nobre deputado 
pela Bahia, porque não estava na ordem do 
dia de hoje, e porque muitos deputados se 
retiraram, o orador jã. teve a desillusão de veir 
quo lhe succedendo um deputado, 9ste veiu 
pedfr o enq$rramento da dlscqssão e vota~.ão 
f?ll~~~iatP,.; ! Q!lev vev ag-orft, si a ~\1a d~silluM;ª 
eP.·,p;~ !lo ~emu!e, u0g~Me !ll g~m~~~ ·n r.ot~,, 

~ ~ . . 
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ção nominal sobre 
tado. 

o parecer que vae servo- Barro o, Domingos de Mor;ies,. Adülpho 
Gordo. Carvalhal, Mui'Sa., Paulino Carlos, 
Costa Junior, Rotlrigues Alves, Alfredo Ellis, 
Almeida Nogueira, Leopoldo de Bulhões,Gui
marães Natal, Bellarmino Mendonç-.a. Mar
ciano de J:\lagalhães, Eduardo Gonçalves, 
La.uro Muller, Schmidt, Victo1·ioo Monteiro, 
Antão de Faria e Demetrio Ribeiro. (82) 

Diz que está cumprindo o seu devei·. A 
votação de hoje é muito séria e muito ,g-r;we, 
vem eua: fil'm:;i.r doutrinas üe effeit:•s peri
gosos, e e preciso que a Camam assutn;t tod<t 
a respon:;ubilidade do seu voto. (Sussurros). 

A votação pela qual a C:unar;t annullou a 
eleição .do Maranhão, derog-ou o principio es
tabelecido por occasião da eleição por S. 
Paulo, de que :t lei eleitoral esb.va. em vigor. 

O SR.. PRE~I~E~TE-Pe . .;o ao honrado depu
tado que se cmJa a. mater1a do seu requeri
mento. 

• O Sn. .. T 0~1~· l\lARIAXo responde qne as con
dições acust1cas 1la casa e o tnmu lto 111w foz\lm 
os.sNt:> colleg.1s !1ão permitl1!nt 'lllu o ot·u.do1· 
seJ:~ cornprehen•lulo por s. Ex . 

Diz que a Yota<;:i.o ~oltre a clciç:'io rio l\fa
ranliüo, foi symbolica contra um<t \"ota<,,~ií.o 
nominal. 

VOZES- Foi nominal. (Trocam-se rliver,~os 
apartes). 

O SR.. JosE' MAR.UNO pensa que as l'e"Tris 
da. delica.desa nã? rlevem obrigar um d~ru
t:ido a ser tolludo <la palavra por meio de 
apartes estapa.furdios. 

Devendo a Gamara rtrmar Ulll vrincipio de 
uma ~ez para sempre, o or:1dl'\r requer que a 
>otaçao a. que vae proceder-SP, seja. nominal. 

E' posto a votos e approvari.o o r equeri
mento do Sr. José Mariano. 

Assume a ca.deir.> ua. preside nela o Sr. l\fatta 
:Machado. 

Procede-se á votação nomiua1 . 
Respondem m!o, regeitando o requerimento 

do Sr. Severino Vieir<\, os Srs.: Belfort 
Vieira, Ucllóa Rodrig-ues, lnnocencio Serze
dello, Nin.i Ribeiro, Matta füicellar Gasemiro 
Junior, Ro:lrigues Fernandes, He'nrique de 
Carvalho, Barbosa Lima, Bezerril, João 
Lopes, Freder:ico !:lorges, José Bevi1a.qua, 
Pedro Velho, Sa Andrade, Retumba, Jo ~quim 
Pernambuco, Annibal Falcão, Pereil'<t de 
Lyra , Luiz de Andfüd1~ , Espil'ito-Santo, 
Bellarmino Carneiro, Oiticica,G;ibino Besouro, 
lvo do Prn, lo, Oliveira Valladão Leandro 
Maciel, Felisbello Freire, Augusto de Freitas, 
Paula Argollo, Zarnn, Garci<t Pires, Santos 
Pereira, Custodio de Mello, Dvonisio Cer
queira, Medrado, l\foniz FreiM; Athayde' Ju
nior, Virgilio Pe~:soa, França.C<trvn.lho, Baptista 
da .Motta, Froes da Cruz, Alcindo Guana
bara, Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, Aristi
des Lobo, Vinhaes, Thomaz Delfino, Fi
gueiredo, Furquim Werneck, Antonio Olyn
tho, Viotti~ Dutra Nicacio, Astolpho Pio 
Aristides Mn.i a. Gonçalves Ramos, Carlos 
Chagas, . Palleta, Bernardino de Campos, 
Francisco Glicerio, Casario Motta, Moraes 

Raspondem .~im os Srs. Inclio do Brazil, 
Cantão, Miguel Castro, Amorim Garcia, Epi
tacio, Tolentino de Carvalho, José Mariano, 
Juvencio de Aguiar, André Cavalcanti, 
Meira de Vasconcellos, Pontes de Miranda, 
Tosta, Severino Vieira, Milton, Amphilo
phio. Leovig"iltlo Filgueira~, Pt·isco Paraizo, 
l\fanhã.es B irreto, Oliveira. Pi :i to, Joaquim 
Breves, 1\fayrin k., Jesuíno de Alhuqnerque, 
Ba.uaró, Cha::a; Lobato, .Jacob da Paixão. 
Franr'.;:;co \·e[g-,i, Costa Senna, Alvaro Bote
lho, Goni,:alves Chaves, . An1erico Luz, Feli
ciano Penun., Corrêa Rabello, Manoel Fulgeo· 
cio, Franci~.co Amar;ll, Domingos Rocha, Costa 
l\Iachudo, Domingos Porto, Ferreira. Rab~llo, 
Bueno de ?aiva, João Luiz, Angelo Pinheiro, 
l\Ioreir;t d't Si! va, Caetano de Albuquerque, 
Fernando Simas, Carlos Campos, Lacerda 
Coutinho, Pereira da Cost;1, Borges de Me
deiros, Alcirles Lima, Abreu, Cassiano do 
Nascimento e Arthur Rios. (52 Srs. deputados.) 

O SR. PRESIDENTE declara que foi rejeitado 
o requerimentc do Sr. Severino Vieira. 

O Sr. Henrique de Carva
lho (para uma explicação pessoal) (1

) - Pelo 
que nos annunciou com a sua costumada elo
quencia o i!lustre deputado por Pernambuco, 
que discutiu brilhantemente o requerimento 
do Sr. Sevet'ino Vieira, devo urna explica
ção pessoal à Gamara para dizer o motivo 
porque de certo tempo a esta parte me tenho 
opposto tenazmente a que se reconheça mais 
al ,~um deputado, depois de 24 de fevereiro. 

V. Ex. e a Camara devem lembrar-se de 
que antes de 24 de fevereiro organisou-se o 
miuisterio, e foi muito competentemente no
meado ministro do interior o illustre deputa
do por Pernambuco o sr. João Barba.lho. 

Foi uma vaga. que se abriu ua Camar<L e 
não se procedeu à eleição em Pernambuco. 

Ora, quando a. orgaa.isação deste paiz está, 
com muita cornpetencia, entt·egue a um vulto 
proeminente de Pernambuco, que e:-a honra 
desta Camnrn., e fic<•ndo por este facto vago o 
seu togar de deputado, Pernambuco não pro: 
rede a eleição para su pprir a vaga, tratei 
de estudr.r a questão e comprebendi que se 
Pernambuco foi correcto com a Constituição, 
não fazendo depois a eleição, nenhum estado 
deve fazel-a tambem. 
Si Pernambuco foi correcto não querendo fa· 

(1) Não foi revisto pelo :i.u_tor, 
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zer a eleição, sem que haja uma lei eleitoral 
geral, os outros estados devem esperar bm
bem. 

Aproveito a occasião para declarar que es
tas questões tornaram-me divergente., dos 
amigos do governo, mas não me tocnaram 
divergente do governo. 

O facto, porém, é que em Pernambuco, não 
se fez a eleição, e assim devem proceder todos 
os outros estados ; e nós o que temos r tL fazer 
é elaborar leis e corrigir os u.busos e e ros dos 
governadores. 

Appello pira o p<ttriotismo 1h Gamam, 
p~ra que façamos leis tendentes a consoli
dação da. Republica Federal. 

Em esta a explicação pessoal que preci::;a
va dar , nã.o consentindo que com o meu voto 
se regulem os trabalhos d<L Gamara se nü.o 
pela lei que a Constituição d~cretou. (:l1Joia
dos ; iiitiito bem.) 

firmada i:ela Gamara, de que os requeri
mentos de encerramento não admittem dis
cussões. 

Sem querer prevalecer-se da occasião para 
fazer dis ~ursos inopportunos, tem por funda
mentada a sna, opinião por occasião dos apar
tes levantados,e agradece a S. Ex. as demons
traç;.í.o de cortezia, que lhe dispensou. 

O SR. PRESIDENTE - Não posso deixar de 
dizer que procedi de um modo que me pareceu 
regular, apezar de o nobre deputado suppor 
dever ser censurado. 

Regulam a materin. os arts. 144 e 151 do 
regimento e diz o primeiro o seguinte : 

« Quando se honver do encetar qualquer 
dbcuss;.í.o, poder-se-h:t pedir a palavra pela 
ordem, par:l lemlmtt· um melho1• methoc.lo de 
di1·i;;il-a. O mesmo set·á p!Jl'mittido no fim 
dít discn~:>iio, quando se ho11vo1· de votar, 
para mdhor se cslnue!ecc1· o ponto da 
vot:iç~fi<,." 

O Sr.BarbosaLiina(pelaonlem): Foi ern lmrmonia. com esse artigo que dei 
- diz que, por occasião de ser submettido ú a palavm ao Sr. Severino Vieira, e, portanto, 
votação o requerimento do encerramento apre- muito reg-imentalmente, visto que a tinha 
sentado pelo Sr. deputado pelo Amazonas, petlido pela o1·dem para. encaminhar avo
s. Ex. o Sr. presidente para o fim de enca- tação. 
minhar esta, votação, concedeu a pala,na ao Não póJe, portanto, o Sr. deputado dizer 
nobre deputado pela Bahia o Sr. Severino que me ue::;viei dn linha de conducta que 
Vieira. devo seguir nesta ca,cleira , não obstante as 

Por essa occasião, entre os protestos geraes considerações acusticas da casa, não permit
que se levantaram contra esse recurso ,jul- tirem que a mes't acompanhe os oradores na 
gado tão innoportuno, o orador apresentou sua argumentação. 
o art. 151 do regimento interpondo-se a o art. 151 do regimento diz : 
doutrina invocada pelo Sr. deputado pela · d,, 
Bahia, fundando-se para justificar . 0 seu « Em qualquer discussão dos proJectos ., 

Pedido, de encaminhar a votaçiio, no art. 144 lei ou resolução, poder-se-ha requerer ver
balmente o encer:-amento da discussão. Este do regimento. 

Julgou a mesa que na doutrina deste ar- requerimento será sem debate posto a votos, 
tig-o estava comprehenclido 0 procedimento, e, sendo approvado pela Camara, o presidente 
~ declarará concluída a discussão.» a pratica, o proposito de um requerimento 

de encerramento, e· assim seria, si o regi- O SR. SEVERINO VIEIRA - Qualquer depu
mento não determinasse expressamente tado tem o direito de pedir a palavra afim de 
qual a, conduct8. a seguir-se por occasião da lembrar á Ca.mara, o ponto de estar ou não 
apresentação desses requerimentos. · o requerimento de encerramento dentro do 

Esta. doutrin,t não pode prevalecer pn.ra os regimento. 
requerunentos de encerramentos a respeito Portanto, lhe parece que s. Ex. dando 
dos quaes existe disposição expressa que pro- a, p<'tlavra ao orador procedeu correctamente, 
hibe cathegorica.mente a discussão de taes assim como não diz que não fez violencia 
requerimentos. ao regimento aveutantlo a q11estão de estar 

Veja-se o que. diz o artigo. ou não <1 discussão do requerimento compre-
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Esse artigo visa. hendida na disposição do regimento. 

unicamente se 0 encerramento foi requerido Podia estae em erro e por isso submetteu a 
t · i· 151 sua opinão a mesa que decidiria conforme 

em con rario ao que r ispõe o art. . melhor entendesse e a cuja decisão se submet-
o SR. BARBOZA LrnL.\. não procede <'t obser- teria. 

vação do nobre deputado, porque o artigo que 0 S M z d d · ad · d 
acaba de citar refere-se precisamente a pri- . (' . r · .Mar.ta i . ac ia 0 , eix a a e ~ira a 
meira Se"'unda e mais discussões de proje- pr_csiclcncia_ que e ?ccupada pelo Sr. Oliveira 
ctos de lei, e este não é o caso presente. Pinto, Íº vice-pre.,idetite) 

Aqui tratava-se de encerramento, e quando O SR. PRESIDENTE annuncia a 2" parte da 
não fosse bastante imperativa a deliberação ordem do dia, visto já estar esgotado o tempo 
do ~rtig~ do regimento, havia a doutrina jã. destinado á l"' parte. · 



Câmara dos Deputados - Impresso em 04/0212015 16:40 - Página 19 de 24 

220 Sessão em 13 de Agosto de 1891 

O SR.. TI:IOMAZ DEL~INO (pela 01·dem) Su
jeita-se a declaração do Sr. presiclen te 
quanto a continuação de trabri lhos, entrando 
na 2"' parte da ordt:Jm do dia daquellas mate
rias que devem pela communicaç;."i.o official 
fazer parte de nossos trabalhos. 

s. Ex. sabe que a organisação municipal 
é assumpto muito importa,nte e que deve me
recer especial cuidado na discussão e por con
sequencia espera que tomará em consideração 
o pedido que ne fazer ; e é que entre ama
nhã, na l" parte da. ordem do dia, o projecto 
organisação municipal. 

O SR. OrTrcrcA propue a inversão da 
ordem do dfa. 

Não havendo numero, o Sr. presidente, an
nuncia a discussão do projecto n. 29 A. 

O SR. BARBOSA LnrA (pela oi·dem) ttcha 
que é essa a occasião de pedir a S. Ex. que 
consulte a. casa si consente no ndiamento da 
discussão. 

O relator não está vresente, e o orador 
diz sei• um dos signatarios do projecto cuja 
rejeição é proposta por parte da, commissil.o 

De nada S'=rvirão as ponderações pelo ora
dor adduzidas uma vez que o reln.tot' do pa
recer não esta presente. Nestas condições :-1 
discussão ê ociosa e inelficaz · Ha. materin. 
adiada, ha outros pareceres dados ignalm'1nte 
para ordem do dia e que não r;stão neste caso. 

Todavia S. Ex. decidirá como entender 
mais conveniente de accordo com o regi
mente. 

o SR. PRESIDENTE diz que só á Camara por 
uma votação compete deslocar uma materia 
da ordem do dia. 

A mesa só por si não póde decidir o pedido 
do nobre deputado. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

la. discussão do projecto n. 29 A, propondo 
a não acceitação do projecto n. 29, annullantlo 
uma disposição da Constituição do Esta:l.o ele 
Santa Catharina que torna obrigatoria a pre
cedencia do casamento civil, por não consi
derar esse objecto da competencia do Poder 
Legislativo. 

porta.nte: a primeira. relativa á interpretação 
a d:Lr ao art. 35 da Constituição Federal, que 
resa (lê) : «Incumbe ao Congresso, mas Bão 
priva.tiva.mente : 

1.0 Velar na guarda da Constituição e das 
leis e providenciar s0bre as necessidades de 
caracter federal.» 

A segunda ver.;;a sobre a uoutrina firmada 
no Congresso constituinte, a proposito ela pro· 
cedencia obrigatoria do casamento civil, em 
relação á cerimonia, religiosa. 

O parecer é contrario no projecto por en
tender, entre outrn.s rar.ões, que elle vem 
nvc11ta1· w;w medido. JJC1 · ir1n .~i:.: .~i;;w e allcnta
llwin rlrt solw1 ·a11 iri tÍll .~ 1'.<IHdo.~, qne fic:tl'ia fe
rida de morte pela intervenção do Congresso 
F'edera 1 em ma.teria lc! . ."islatmt, sob o fnn<la
men to ou a pretexto d'é inconstitucionalidade 
tias leis locaes. 

Ora, si u. intervenção do poder central, do 
poder federal, em mnteria da com petencia dos 
estados, mas em que se n,credita que estes 
houvessem exhorhitatlo dos limites que lhes 
f1w:un traçados na Constituição; si semelhante 
interl"eni;~ão, digo, póde dar log-ar a estes abu
~os e a estes resnl tados que á digna commis
são se aiiguram pel'igo::;issimos, essa i.ntervell
<;>-<1o está, entl'etanto, cathegoricamente for
nmladit na Constituiçã.o Federal ; sómente, 
em vez <le ser só intervenção do Poder Le
gisla.tivo, e aind.::. mais intervenção do Poder 
J uclic ia rio. 

O SR. JusTIXIANO DE SERPA-Perfeita
mente; essa 6 que é a doutrina constitu
cional. 

O SR. BARBOSA Lnu.-Trata-se de saber 
o que é mais gara.nticlor da autonomia elos 
estados: si é esta intervenç.ão realisada pelo 
Supremo Tribunal Federal, todas as vezes 
que se tratar de confüctos suscitados entre 
uma e outra autoridade, ou si, pelo contrario, 
é mais conveniente que essa intervenção se 
verifique da parte do Congresso. 

O SR. JusTINIANO DE SERPA-Essa questão 
tem mais razão ele ser quando discutirmos a 
Constituição, 
· O SR. Rl .. u.BOSA LDIA-Coutinuarei a minha 

argumentação e o roeu nobre collega tirará 
O Sr. Barbosa Lim.a-Sr. pre- della o corollario que entender. Estou pro-

. -sidente, as considerações que estou no de ver curando t'ormufar a questão e a razão por 
de apresentar, a proposito do pa,recer da com· que subscrevi esse projecto . 
.Jµissã.o de legislação e justiça, que, na sua O que me-::-;:iarece fora, de toda a duvidtL é 
maicria, propõe a não acceitação do projecto que a maioria,~ :;:i •·'lo a maioria pelo menos 
n. 29, teria por objecto unicamente funda- um grande nlllli11 1• ~lo, membros dest;t e da 
mentar o projecto que com alguns dignos outm Gamara, est:.. extraordinariamente pre
com panheiros apresentei. occupado com aquillo que eu tomarei a liber-

Limitar-roe-hei a fazer ligeiras re:tlexões, dade de qualificar de um preconceito de parti 
para justificar o meu voto contrai•io a. este p1·i$ que consiste em ser na nossa Constituição 
pareoer. Neste projecto tivemo~ por ílm le11 t11l !3 qual 11 gopstituiQiW ameri9Mla, 
V~nt\tP. qµM q~A~tr:i~~f CQq~ ~~M ffill:!~ tm• . ~Htr~t~mo! íl9 g~~q q~e 1±l~a~~P.1 ~~1!1! ÇQp~ 
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stitui<;.ão contém disposiç'3es de que não vejo 
similar na constituiçáo americana ; e vem a 
ser a disposição que preceitua que incumbe 
ao Congi·esso Fede;-al vel'lr na gucwda da Con
stitiiiçiZo. 

Que cousa é velar na. guarda, da Constitui
ção? 

E' ou não ver, é ou não estar attento p;1ra 
verificar quaes os casos em que neste ou na
quelle ponto da União, esta ou aquella auto
ridade infringiu a Constituição, de cuju guarda. 
está incumbido o Congresso Federal ? 

$i se tractasse da doutrina firmada pm· infe· 
rencias inspiradas em interpretações da con
stitui\~O americana. ; si semelbantemente 
o art .:35 não existisse no nosso estatuto funda.
mental, comprehendo perfeitamente que se 
allegasse rine a competencia era exclusiva
mente do Supremo Tribunal Federal. Mas 
aqui só me convencerão de que esta é que é a 
verdadeira doutrina quando me mostrarem 
como e que, fóra de caso como este nós en
contraremos o prestimo de semelhante dispo
sição; como é que o Congresso Federal vela 
na quw·dtz ela Constituiçiio. 

Parece que semelhante vigília seria um 
pouco parecida com <t vigilia de D. Quixote à 
espera que o armassem cavalheiro; isto é, es
tamos aqui em uma attitude de guarda. da 
Constituição a. ver simplesmente o Supremo 
Tribunal Federal intervir ou não intervir 
para dirimir conflictos resultantes desses at
tentados contra a. Constituição. 

No enunciado do a.rtigo està : velc!r na 
guw·da da Constituiçcio para tomar as P1'.ovi
dencias que incumbem ao Congresso Legisla
tivo. 

Ora, incumbem p!'ivativamcnte ao Congresso 
Le"'islativo legislar sobre direito civil, etc. 
(art 34, § 23.) Port:i.nto, trata-se do seguinte: 
uma attribuiçüo que é privativc:i. do Congresso 
Lcn·islativo foi exercida por um congresso es
tadual : logo ha int'racçã.o de Constituição; 
portanto, pe.rgunto : em que é. que. co~siste 
it competeucia do Congresso Legislativo ? 

Por que maneira é que esta competencia se 
exerce? 

De que forma real é que o Congresso in
tervem para mostrar que està velando na 
guarda dei Constituição ~ 

Será limitando-se a vir à tribuna um dos 
seus membros e dizer : Senhores, nós deve
mos velar pela guarda da _Co!l~tituição, e 
tenho noticia de que a Const1tu1ç.ao ou uma 
lei ordina.ria de tal ou tal esta.do viola um 
artigo da Constituição F~deral sem propor lei 
alguma. 

Que havemos fina.lmente de fü.zer para. 
cumprir essa disposição ? 

Parece que a conclusão que se tira deste 
parecer deve ser que nós Yelaremos na. guarda 
da Constituição ••• espemndo que o Supremo 

Tribunal Federal surja e dirima taes confü
ctos. 

A Constituição Federal, porém, permitte a 
intervenção do porler central nos estados, nos 
termos dos artigos contidos na secção 3 ... Do 
Poder Judiciario,-um dos quaes é citado pelo 
digno e honrado relator da. commissão, art. 
59, n. l e (Zê) : 

« Art. 59. Ao Supremo Tribunal Federal 
comriete: 

I. Processar e julgar originaria e privati
vamente: 

e) as causas e conflictos entre a União e · 
os esta.dos ou entre estes,uns com os outros.> 

Não Yejo mri.neira de conciliar o a.rt. 35 
com a. attribuição commettida ao Supremo 
Tribunal Federal, neste art. 59,de velar pela 
Constituição, em casos de confücto entre a 
União e os estados, sinii.o por esta maneira. : 
1°, quando se dê conflicto entre o Podr.r Ex
ccntivo dos estados e o Poder Executivo da 
União; 2°, em couflictos levantados por indi
vicluos de qualquer estado, lesados em seus di
reitos por lei que lhe pareça inconstitucional, 
quer esta emane da União, quer do estado, e 
que em ta.l caso interponha recurso para o 
Supremo Tribunal; 3°, intervindo cx-officio 
o procur·<vlor gemi da Republica, cujas func
ções, entretanto, cumpre notar, dependem 
aiudn. ele lei ordinaria a. ser promulgada. pelo 
Congresso Nacional (art. 58, § 2 in /lne). 

Isto póde dar-se, sem que fique ferida de 
mortee reduzida a uma disposição luxuosa ao 
art. 35 que commette cumulativamente ao 
Congresso n, attribuição de igualmente velar 
na. guardada Constitui~o.. . 

Si o Congresso Legislativo pode abusar 
desta disposi~.ú.o, igualmente póde fazel-o o 
Supremo Tr·ibunal Federal intervindo, quer 
no caso de conflictos leYanta.dos ordinaria
mente nos estados Hm virtude de reclama
ções suscita.tias por quem quer que seja, quer 
cx-otficio mediante a intervenção do procura· 
dor ge:ral da Republica. 

fü,r SR. DEPUTADO - E si a decisão for di
verstt? 

o Sn.. BAH.BOZA LDIA - Jã. vou a este 
ponto. 

Especialmente, no momento . a.ctual acho 
ma.is prova.Yel que o Supremo Tribunal Fede
ral, constituido pela maneira irre&"ular por 
que sabemos que o está, abuse, ao que o 
con!!I'esso, Poder Legislativo. O Congresso 
Jeo-~lativo ordinario é constituído pelo con
ju~1cto dos representantes de todos os esta
dos e não vejo que o Supremo Tribunal 
Federal, nomeado pela maneira que sabemos, 
possa ser mel~or garantia ~e não ~busos , 
não intervençao nos negocios peculiares e 
dos estados do que o Congresso. 
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Esta posta a questão em termos taes, que., examinam as considerações aqui emittidas, é 
é muito füci! ao digno relator do parecer con- que vê·se que prevaleceu no espirito do Con
vencer-me da não applicabilida.de real d:o !!resso Constituinte o respeito maximo por essa 
art.35,mostrando entretanto para qu,} poderit liberdade escoimando-s3 o projecto constitu
servir tal artigo a não ser para casos como cional de tudo quanto era attentatorio dessa. 
este da cot~stituição de Sa_?ta Cath:trina. suprema garantia do progresso moral. 

Quan!o a ou~ra qu~:tao qn~ :wentaip~s, o pa,rccer da commissão dos 21 foi o se-
a. q.uestao d::i: pieced~ncu do c.iscimento Civil, guinte : a commissão dividiu-se, e a maioria 
ve.10 o segumte ( L~ ~ · ... , . ~i 1resentou parecer no sentido de que esta 

Isto é :1ma .doutrma. J<t ~e> anüuLi 1?_? Se- ma.teria era de lei ordinaria e ao mesmo tem
n11;do a pr oposito de um proJecto que Jª nos 1)0 que era attent1-doria da liberdade individual 
for enviado. · 

Contesto que o historico da discussão elo U?I s.R. DEP!lTADO- o que prevaleceu foi 
art. i2 § 4°, do priznitivo projecto da Consti- a pr1me11•;t razao. 
tuição leva a esta conclusão. o SR. fü..RBOSA LDI.\.- Foi o que não vi 

Li o discurso do nosso distincto correligio- demonstrado. 
nario Sr. Campos Salles, e nesta questão 
como na do projecto de incompatibilidades não 
vi esmerilha.da. e posta fóra de duvid<t esht 
parte da questão, relativa no historico e à si
gnificação da discussão havid<t no Congresso 
Constituinte. (Apoiados.) 

Em primeiro logar o exame superficial 
dessa discussão faz ver que não cabe neste 
Cll.SO a proposição que vejo tantas vezes le
vantada, de que o historico de tal artíg-o era 
.mais ou menos o mesmo que o de toâos os 
outros artigos da Constituiçãó, que era mais 
conveniente figurar na legislaçcío ordinaria a 
disposiçiio emendada do que ria Constituiçiio. 
Dahi concluiu-se que a mesma interpretação 
devia dar-se aos outros artigos. Não vi, en
tretanto, elucidada esta questão. Artigos 
houve em que expressamente o legislador 
constituinte não acceitou tal ou tal disposição, 
por entender que era materia de legislação 
ordinaria, e na occasião formalmente o disse. 

A abolição das loterias, é disso um exemplo. 
Na l" discussão do projecto de Constituição. 

o Congresso acceitou uma emencb, abolindo 
as loterias, a qual foi rejeitada na 20. discussão 
em virtude de outra emenda do Sr. Barreto, 
declarando que o assumpto era de ordem ad
ministrativa. 

Em outros casos, porém, e foram muitos, a 
modificação do texto constitucional primitivo 
não se deu por esta fórma. -

Quanto ao art. i2 § 4°, especialmente, sob 
este ponto de vista, hou·ve significação di
versa na votação. 

U:-r SR. DEPUTADO - O parecer da corn
missiio opinou no sentido de que a precedencia 
do casa.manto civil não era irntteria constitu
cional. (..4.partc$.) 

O Sr. Julio de Castilhos, um dos membros da 
commissão, não commungou semelhante tlieo
l'ia. e por isto é que digo n[i:o estar provado 
que o Congresso Constituinte se manifestasse 
p6la suppi·essão de semelhante disposição, 
mais por acceitar o voto da maioria, que aliás 
assignou-se com restricções, do que o voto em 
separado. 

A prevalecer a interpretaç::"i.o que estou ou
vindo constantemente enunciada, veremos 
restabelecida a, abolição da ordem dosjesuitas, 
por exemplo, porque o Congresso Constituinte, 
que rejeitou semelhante artigo o fez porque 
entendia que tal dispnsição ei·a propria de 
legislação oi·dinm·ia ! Depois não vi elucidada 
esta questão, porque na Constituição ha muitas 
disposições que , entretanto, podiam fazer 
pnrte de legislação ordinaria, tal é, por 
exemplo a pactuidade da ceremonia civil. 
(Art. 72, § 4° .) 

UM ~R- DEPUTADO - Mas S. Ex:. ainda ha 
pouco disse que a emenda tinha sido repellida 
por isso. 

o SR. BARBOZA LIMA - Não ha tal: eu 
disse que quando se tratasse ele uma emenda 
como esta, que fosse substituída por uma 
outra em que formalmente se dessem as razões 
dessa substituição, podia-se tirar esta con-
clusão. . 

•.. Hão de permittir-me os autores de tantas 
discussões. em favor do restabelecimento da Os fundamentos em que assentaram as de
ptecedencía do casamento civil, que affirme cisões ào Congresso foram que, por um lado 
nãô me parecer suffi.cientemente elu.cidada a cuidava-se na Constituição, de disposições de 
questão. leis ortlinarfas, e de outro lado, que cumpria 

cercear no projecto do govemo todas as ex
UM SR. DEPUT .. rno-V. Ex . lembre-se qu~ crescencias attentatorias da liberdade esp!ri-

a emenda passou por 3 ou 4 votos. tual. Ora, si não repugnou ao Congresso 
O SR. BARBOSA LDIA-0 que sei é que desta· deixar na Con~tituição disposições que bem 

tribuna muitos cidadãos declararam não votar podem figurar em leis ordinarias, como se vê 
·a precedencia do casamento civil por ser at- de muitos artigos do estatuto de 24 de feve
tentatoria da liberdade espiritual ; e quando se reiro, não é licito concluir tão precipitada-
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mente que tal fosse a razão da eliminação da 
precedencía, que tenho me rererído. 

U:\I SR. DEPUTADO- Isso não; mas porque 
é que no caso 1.hs loterias a ementla não foi 
acceita ~ 

o SR. BARBOZA LIMA-V. Ex. não me ouviu 
bem ha pouco. O caso da emenda, relativo à 
abolição das loterias, deu-se do seguinte modo. 
No que foi approvado, depois da !"'discussão, 
estava disposto: ficam abolidas as lote1·ias 
(art. 89) ; mas na 2ª discussão, por oc~asião 
da votação, si o Congresso se limitasse sim
plesmente a rejeitar este artigo, eu estaria de 
accôrdo em que houvesse duvidas sobre os 
motivos d;i rejeição; mas elle nã.o regeitou 
simplesmente, sendo submettida à sua apre
ciaçiio a emenda 1!0 Sr. general Barreto, que 
dizia: supprinia-se o ai·t. 89, por sei· 111cileria 
administratfoa; approvou essa. emenda. Ne:-;te 
caso, portanto, a iuterpretação é possível, 
porque esta claramente formulada a razão. 
(Tmcam-se apai·tes.) 

Pelo fü.cto de ter sustentado a inconveuien
cia da p1'ecedencia, por fazer parte de um con
juncto de medidas attentatorias ú liberdade 
espiritual, exacbmente por ter fundamentado 
a minha opinião neste sentido, é que não admit
to que o Congresso dê semelhante interpre
tação. 
Finalment~, a proposito da discussiio de,;te 

· parecer, ba uma terceir:t ques!ão para mim 
da maxima importaucia, mas que espero sera 
debatida neste Congresso como o foi no Con
gresso Constituinte, par<• que não se consiga, 
com tanta facilidade quanto se pensa, aquillo 
~ue constitue para mim uma verdadeira. re
trogr~dação em relação ao pensamento que 
dominou no Congresso Constituine relativa
mente á liberdade espiritual. 

Essa questão é rel;,tiva a pretensa liberali
dade contida na disposição que torna obriga
toria a precedencia do casamento civil. Não 
posso tratar dessaq uestão no Iinal da hora. 

U:\r SR. DEPUTADO- O parecer não resolve 
esta questão. 
o SR. BARBOZA Lr:MA-Entendo que seme

lhante precedencia é attentatoria da liberdade 
espiritual. Como já disse, não é possível no 
fi~al lia hora vi1· discutir essa questão, para 
mim da maxima importancia; sõmente direi 
q~e a doutrina que rege actualmente as reht
çues do E~tado. co1n a Egreja está contida ex
pressa e implrcitamente no decreto de 7 de 
Jaueiro, isto é, a da mais completa separação, 
entre um e outro poder. Si o Estado acha que 
a população para a qual legisla. é refractariit 
ao casamento civil, estabeleça as penalidades 
q~~ entender na esphera das suas attribuições 
civis, mas não vâ. procurar nas ceremonias 
pertenc~ntes a uma Egrej<l, com a qual não 
-em mais relações, como não tem com nenhuma 

outr'a, não vá procurar, ahi, digo, bastão para 
:;e apoiar e ti rmar a rea 1 idade de semelllan te 
medida. 

Firme-a pela maneira por que entender, re
pito, dentro da esphera de competencia civil, 
estabeleçi as penalidades que entender, mas 
não póde exigir, sob pena de commetter 
um grave attentado contra a liberdade de 
consciencia, que o; padres catholicos se con
stituam em auxíliliares forçados para reali
dade de semelhante doutrina . 

Dito isto apenas como um adfontamento 
perf'uuctorio :sobre a discussão a travar-se, 
reservar-me-hei para, nessa occasião, con
testar formalmente a dou trina que se pretende 
não ser um attentado à liberdade espiritual, 
e:;;sa obrig<~toriedade que agora se quer resu
s,·1tal' abusivamente e riue a meu ve1· consti
tue uma ve!'dadeira retrog-ra1Jaçã.o em relação 
á magna questão da :separação dos dous 
poderes. 

o SR. PRESIDENTE - A discussão fica 
adiada pela hora. 

Vão a imprimir os seguintes projectos: 

N. 36 A -189Í 

Legitimaç 10 de filhos espurios 

A' Commissiio de Constituição, Legislação 
e Justiçi1 foi presente um projscto do depu
tado Sà de Andrade, que propõe a legitimação 
dos filho::; espurios por subsequente casa
IJ?.ento e a revogação da excepção estabele
cida no§ 1° cio art. 56 do decreto n. 181 de 
de 24 de janeiro de 1890. 

Tendo a Constituição, no art. 72 § 4°, de
clarado que a Republica sô reconhece o ca
samento civil, e achando-se regulada esta 
ma teria pelo mencionado decreto n. 181 de 
1890, que revogou todo o direito do antigo 
regímen a ella relativo, entende a commissão 
que, si .iá sob o domínio desse antigo direito 
era reclamada uma providencfa. legislativa, 
para, interpretando-se a Ord. cio L. 2° Tit. 35 
§ 12 ou mesmo creando-se direito novo, dis
sipar as duvidas causantes da renhida con
troversia entre os jurisconsultos, sustentando · 
uns que a legitima\ão por subsequente ma
trimonio aproveita sõmente aos filhos pura
mente naturaes e outros que ella compre
hende tambem os espurios, porque« tanta est 
vis matrimonii irt qui ante sunt geniti, post 
contractum matrimonium legitimi habeantur», 
é indiscutível a opportunidade para se pro
nunciar a respeito o Congresso Nacional. 

Por isso. a commissão, 
Considerando que, em face da Constituição, 

não subsiste mais relação de especie alguma 
de alliança entre a. 1$Teja e a Republica, e, 
em face do citado aecreto n. 181 ·de 189El, 
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não podem mais ser considerados espurios os mação pelo subsequente casn.mento os filhos 
filhos sacrílegos, desde que nenhum impedi- de homem cas•1do havidos ele mulher desim
mento existe para o casamento r:ivil de ele- peuida, <.t respeito dos qnaes não ha pae presu-
rigos, religiosos ou t'eligiosas ; mivel ; 

Considerando ta.mbem que em face do mes- Consideranclo, ainda, que é uma. iniquidaile 
mo decreto, o unico impedimento por pa- que o subsequente matrimonio dos paes le
reutesco para o casamento civil é o stri- gitime os filhos naturaes havidos em estado 
ctamente necessario, baseado na moral e em da viuvez e não legitime os adulterinos, ir
razões de conveniencia social, de accordo com mãos tlaquelles, quando sobre elles nã.o possa 
os preceitos da µhysiologia, qmü o de casa- ser invocada. a referida presumpção; 
mento dos ascendentes com os descendentes e Considerando, rinn.lmente, que, sem n, le
o dos collateraes entre si, paternos ou ma- gitimação de todos os filhos havidos antes do 
ternos, dentro do 2° gráo civil, que são uni- matrimonio de pessoas que o contrahem, como 
camente os irmãos, e, assim, se:ido absoluto dispõe o art. 110 Llo Codigo Civil Portu.:;·uez, 
esse impedimento, não ha filhos espurios por o casamento dessas pessoas não produz o 
incesto que possam ser legitimados por sub- eíl'eito de constituir l'nmilh~ legitima, con
sequente matrimonio; sagrado no art. 56 do rlecreto n. 181 de 

Considera.ndo, portanto, que das tres elas- 1890 : 
ses de filhos conhecidos sob a denomina\';âO tle A commissiio ê de parecer que o pro.jecto 
espurios só tem o Congresso que prover ú. n. 36 entre em uiscussã.o, p:.wa ser auoptado 
lacuna do nosso direito cívil quanto á dos nos termr>s da emendo. substitutivo. seguinte: 
adulterinos e, ainda assin1, c:om a restricçffo 
relativa aos impedimentos de casa.menta, de O Congresso Nacional decreta. : 
que tratam os §§ 3° e 4° do art. i 0 do De- Art. 1.0 O subsequente casamento civil le-
creto n. 181 de 24 de janeiro de 1~90, con- gitiifüL os filhos de mulher casada concebidos 
forme à boa razão e ao criterio do direito ; depois de separada do mariclo, quer de facto, 

Considerando que o subsequente casamento quer de direito, e os filhos de homem casado 
é, como diz Demolombe, o «meio mais etficaz lmvidos de mulher clesimpedidn, si os ditos 

. em nome da moral e da bon, ordem, para tilhos forem reconhecidos pelos paes e mães, 
ap<tgar o escandalo anterior, rerarando as no assento do cas.irnento ou o tiverem sido 
relações illicitas em que tt!nli:1m vivido o ho- no do r~!dstro civil de nnscimentos. 
mem e a. mulher, e, por conseguinte, legitima Art. 2.'ó Os elfoitos da le<Titimaçã.o, em todo 
as relações entre os culpados, aindn. que se- o ca.so, priucipam desde o. âa.tu. do casamento. 
jam adulteros ; Art. 3. 0 Essa ltlgitimação aproveita, não 

Considerando que o subsequente casamento só aos 1ilhos, como aos seus descendentes, si 
tem e:ffeito retroactivo para legitimar os os ditos filhos já niio existirem. 
filhos naturaes, e seria uma iniqu~idade si o Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em 
não tivesse , porque ao passo que legitima~se contrario. 
as relações illicitas entre o pae e a mãe, con- Glicerio.-Leol)i{lildo Filqueiras. -Ai'islidas 
servaria o labéo para a prole inuocente; Lobo .-Leopoldo ele Bulhües.-.4.ngelo Pinhci· 

Considerando que todas as razões que jus- ro.- Gonçalves Chaves. _Chagas Lo/Jato.
tificam a legitimação dos tilhos puramente Amphilophio, ven~ido, por pa.t'ecer-me que, 
natul'<l.es pelo subsequente casamento dos no estado actmil do nosso direito, não se pótle 
iiaes logicamente, se applicam à dos tilhos ainda atnrmn.r que, <lo ponto de vista da 
adulterinos, desde que os paes se possam legitimação por subsequente matrimonio, a 
ca~ar, purificando-se da culpa. e reparando o classe dos espurio.~ só comprehende os adulte
erro passauo p~la co11stituigão de fü.mllln. lc- rinos, excluitlas <tS outras especies do mesmo 
gitima; genero, como pensa a illustrada maioria da 

Considerando que, si nos casos em que não commissüo. 
se admitte excepção á. presumpção -pater is A materit\ do casamento civil, creaçií.o thl 
est, quem ju~re nuptice demonstrant - taes Constituição de 21 <le fevereiro do corrente 
filhos não podem ser considerados como de anno, não acha-se ainda regulada por lei tlo 
outro pae para serem legitimados pelo sub- Congresso Nacional; e, fundando-se em pm 
sequente casamento de sua mãe co::!l outro acto da dict;1durn., não approvaclo a.te agora 
homem, ainda que com este tivesse commet- pelo Pocler Legislativo, qual é o decreto de 24 
tido adulterio, comtudo não ha razão para que de janeiro de 1890, o parecet· tla illustro 
não sejam legitimadas pelo subsequen!e casa- maioria incorre a meu ver na censura. de pro: 
mento da mãe os filhos por ella concebidos em por à Camara um projecto de lei que poder:t 
estado de não poderem ser reputados filhos ser considerado m<.üs ta.rele deficiente ou coo· 
de seu marido; . traditorio com a lei que regular de1ioitiva-

Considerando mais que, com maioria de j mente aquelle assumplo e a materia connes:i 
razão, não.devem ser excluídos da legiti- dos impeclimentos. 
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Penso, pois, '}Ue. a Camn.r'.1 só poderit oc- - o Sn.. PRESIDE::S-TE marca a serruinte or
cupn.r-sc da rnater1a do proJecto depois de dem do dia pam a sessão de amanhã : 
elabora.da a lei organicn. do casamento civil, 
ou ele approv~do pelo poder competente o 
decreto expetl1do pelo governo provisorío ; 
decreto que, no momento actual, estit sujeito 
ao exame e rcvisüo do Congresso. 

N. 3G-1891 

O Cong1·csso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 O subsc~uentc casamento lcg-i

Uma 1)S tllhos c:;pnrios. 
i\l't. 2. º l~o rng-a-se a parte do art. 5G da 

lei llc casttmento civil. promnl 00:t•l:i pelo De
creto n. 181tio 24 dejaneiro <l31S!JO-« salve 
si am destes ao tempo do nascim·~tüo on ih 
concepç;iio <los mesmos tilhos estiver casai.lo 
com outm pesso<~ >>-

Sala da:; sessões, li de julho ele 1891 .-Sei 
tle And1·acle. 

N. 100 - 1891 

Licença ao Dr. Philogonio Lopes Uiinguassú, 
prevaradoi· da cadeirn ele physiologia da 
Faculdade Medicina clesta capital. 

A' commiss:í~ de petições e poderes foi pre
se~te o re~uemnento do Dr. Pl1ilogonio Lopes 
-qtmg~assu, prep;irador da cadeira de plly
s10log1a da Faculdade de :Medicina desta ca
pital, pedindo um anuo de licençü, com 
todos os vencimentos, para tratar de sua. 
saude. 

Allega o supplicante com attestaclos de 
medicos, que juntou á sua petição estar 
soffrendo ele nevrostemia de fórma '""astro
intcstinn.l complicnda de congestão chronica 
d_o figado, necessitando para seu restabele
cunento submetter-se a, um tratamento me
thodico onde lhe for conveniente. 

A · commissão, tomando em coBsicleracão o 
allegado, é de parecer que se lhe defir;l a 
petição, para o que o:l:Ierece o seguinte 
projecto: - ' 

O Congresso Naciona.l resolve: 
Art. 1.° Fica o governo autorisaclo a con

ceder ao Dr. Philogonio Lopes Utiuguassú, 
preparador da cadeira de physiolonfa da r'a
culd~de de Medicina desta· capital~ um anuo 
de licença,, com os respectivos ~encimentos, 
para tratar de sua saude onde 1he convier. 

Art. . 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 11 de agosto de 1891 · 
- Cesar Zama, presidente.- Toleiitino de 
Carvalho.-Almeida Noguefra. 

Cam:tr:t V, H 

Í" pai·te ( atJ as :3 hoi·as) 

Votacão das matcrias; 
l" discuss[o do pr0jccto n. i l A sobre ::i 

mmln.nça. <l<t Capital Fetleral ; 
l ." díscussilo do pnrccer n. 20 A, propon

d~ a nã~ acceitação d:) pr1•jecto n. 59, por 
nao considerar o seu obJecto da compctencia 
<lo l'oder Legislativo ; 

Continuação_ ~·• l ." discussão do projecto 
n. l A, prol111J1ndo o uso do litulos e conuc
corai;-ües ; 

Discu$São unicn. do projecto n. i3 antori
sando o abono da gratiticaGü.o acHicional ao 
lente jubilado 1.b, Escola Naval, Olympio José 
Chavantes; 

Discussão unica do projecto n. sa, conce
dendo aposentn,eloria ao cscriptunrio da R.e
partiçilo do Quartel Mestre General Herme
negildo José Pereim da Silva. 

2" parte (ás :J horas OH antes) 

Continuacão da l" discussão do projecto 
n. 80, que organisa o Districto Feclrai ; 

Discussão uoica do projecto n. 92, elevan
do á cathegoria. <l::i, cadeira a aula de appa
relho, manobras e evolução da Escola Nava.l; 

l" Discussã() do projeto n. 70, extinguindo 
a legação junto ao Vn.ticano; 

la. discussã.o do projecto n. 55, determinan
do que as escdvães que servem' perante os 
juizes seccionaes olficiem commulativamente 
·em todos os feitos elo juiz; 

Jo. discussão do projecto n . 91 , mandando 
a.lfo.ndegar os postos de Macahé e Angra dos 
Reis e a.utorisantlo as obras e os melho
ramentos necessarios àquclles portos; 

Discussão uoica do parecer n. 153. roconhe .. 
cendo a competencia do Poder Executivo, 
para resolver a reclamação de Artidoro Au
gusto Xavier Pinheiró; 

Discussão unica do projecto n . 84, conce
dendo licença ao Dr. Nuno de Andrade. 

Levanta-se a sessão as 4 horas e 10 mi
nutos. 
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4!:'· SESSÃO E)I 14 DE AGOSTO og 1891 

Preside;icfrt dos Sí·s. Joaquim Permnnb1ico, 
(2º i;ice·presideate) e Olfoeira Pinto (1° vice
presiclente). 

Ao meio dia, o Sr. peesidente :urnuncia que 
não ha expediente a, ler antes da acta. 

O Sr. Aristides 3.laia-'-~ito me 
traz á tribuna o intnito de crear embaraços 
à marc!H1 elo governo. Sinto profundo pezar 
diante 1le tantas arbitrariedndes, diante de 
tantas inconstitucionalidades; mas sinto tam
bem que haverirl perigo em Ca%er uma oppo
sição sy~tematica, opposição que nã0 tra!'ia 
resultado al;::um pratico. 

Entretanto, não posso deixar de levantar
me hoje para protestnr contra um neto do 
governo, que vi publicado no Dia;·io O (fi cial 
Cle hontem, e qne me parece uma vioh1çã:o, 
não só do. nossa constituição política, como 
ainda dos decretos anteriores do go\·erno 
provisorio. 

E' sabido que a concessão de estradas de 
ferro dentro do territorio de um esbldo ê da. 
exclusiva competencia desse estado. C0m 
relação á estrada a que me refiro, poderá o 
governo argumentar que ella é um prolonga
mento <lo ramal ele Ouro Preto, que é proprie
dade da União; mas este argumento não tem 
absolutameute razão ele ser, porque,tlesde que 
o governo desista da icléa de prolongar este 
ramal, a concess.ito desse prolongamento passa 
para a cathe;wr1a das outras concessões; por
tanto, està sujeita it lettr<t da lei, e não póde 
ser feita pelo governo federal, mas sim pelo 
governo do estado. 

Accresce ainda, que o governo pt•ovisorio 
tinha autorisado os estudos do prolongamento 
do ramal do Ouro Preto para, ltabir,1; gastou
se muito dinheiro com esses estudos ; e agora 
vejo no contracto celebrado com emprezas 
particulares a cessão gratuita desses estudos 
a uma em preza; ó uma doaç-lo que não posso 

· comprehender como foi feita, em virtude de 
que lei e com que fundamento . 

Seria mais r<\zoavel que o governo federal 
cedesse ao estado de Minas Geraes esses es

. tudos afim de se resolver sobre si devia con~ 
tinuar a construcção da estrada ou dal-a a 
uma companhia ; mas :aunca o governo da 
união podia, sem consentimento do Poder Le
gislativo, ceder gratuitamente os estudos que 
custaram dinheiro a União. 

Neste sentido mando para a mesa, o meu re
querimento. (Lê.) 

Accresce ainda que existem ja diversas con
cessões de estradas de ferro que demandam o 
Peçanha ; e este excesso de concurrencia só 
póde trazer como resul fado não se construir 

nenhumn estrada para. uma das mnis impor
tantes zona::> do estado de l\Iinas Ger::i.es. 

O outro rerprnrimento é relativo a um im
posto cobrado no município de C:1ravellas, 
estado da. Bahia, sobre generos procedentes 
do norte de Minas Geraes. 

Já a coustituiç'.ão do imperio prohibiu a co· 
branca de tal imposto, mas infelizmente o 
espírito da legalidade não encontrou apoio nos 
altos poderes, porque ha pareceres do Conse
lho de E;;ta'do autorisando ns taxas itiuer:i.
rias de Minas e outros impostos de transito 
que eram inconstitucionaes . 

Com relação a este imposto a que se refere 
o meu requerimento, diversas vezes houve 
reclat?-1~H,-Oes perante os ministros rla fazenda, 
que tltversas vezes mandaram sustar a co
bl'ança do imposto. 

Com a proclamaÇ'~O d :i Republica, o muni
ci pio de Carnvelbs re!>tabeleceu este imposto 
sobre cafú e outros generos, procedentes do 
nol'te de Minas. 

HoLn·e uma reclamação perante o ministro 
da fazenda. do governo provisorio e S. Ex. 
mandou que cessasse immediatamente esta. 
cobrauça il legal. 

A _Constit~ição política, ~ª. Republica tor
nou nmda mais clara a prolub1ção dn. colwanç.a. 
deste imposto do transito; entretanto acabo de 
saber que o municipio de Caravellas, com a 
queda. do ministro da fazenda do aoverno 
provisorio, tornou a restabelecer este itnposto. 

o meu requerimento n'.'ío tem outro fim 
sinão solicitar do Sr. ministro da fo,zenda 
actual que llê as providencias necessarias, 
afim de que cesse essa cobrança inconstitu
cional e illegal. 

O meu requerimento e o seguinte (LG.) 
Veem à mesa os seguintes 

Requerimentos 

Requeiro que se solicitem do Presidente àa 
Republica, por interrnedi0 do secretario dos 
negocios da agricultura, as seguintes infor
mações: 

Em que lei se fundou pam conceder privi
legio á Empreza de Obras Publicas e outra 
para construcção, uso e goso da Estrada de 
Ferro de Ouro Preto ao Peçanlm ~ 

Qual a importancia dispendida pelo go
verno com os estudos para a construcção do 
prolongamento do ramal de Ouro Preto! 

Sala das sessões, 14 de agosto de 1891.
Aristides Maia. 

Requeiro que se solicite do Presidente dii. 
Republica, por intermedio do secretario dos 
negocios da fazenda, cõpia da corresponden
cia entre o ministro da fazenda do governo 
provisorio e o governador da Bahia, relativa 



Câmara dos Deputados - Impresso em 04/0212015 16:40- Página 2 de 25 

Sessão em H de Agosto de 1891 227 

ao imposto cobra.<lo no municipio de Ca.m
vellas sobre o cafü e outros geuero;; peoce
dentes de norte ele Minas Geraes com <lestiuo 
á praça do Rio de J,1neiro, e ma.is às seguin
tes informações: si o governo tem conheci
mento ele que foi restabelecido tal imposto e 
que provideacías tomou para fazer cessar a 
sua cobrança .. 

n.lém de tudo são obrigados pela lei a servi
rem na. pa.i e ua guerra, nada podem legar ás 
suas familias, siuão a dignidade e o pa trio
tismo com que sempre serviram e servem ao 
paiz ! 

Não é sómente este, Sr. presidente, o me
lhoramento que pretendo pedir à Camara para, 
esses meus companheiros,elles uecessittun tam
bem de re\ormus que melhor recompensem o 
arduo serv1co a seu cargo e a faltaconstantede 
conforto e futuro gue sempre acompanha tor.los 
os actos. de. sua. ']da; b!evemente será apre
sentada. a chscussao a lei de fi:rn.çii:o de forças, 
onde, estou certo, set'ão apt·escnt::telas á consi
dera\.ão desta. illustrc a.s;;;emble;t reformas 
ness<;; sentitlo, confeccionadas pela, distincta 
commissã.o de m'lri:1ha e gucrm,r1ue contn. no 
no seu seio dous thstiuctos maeiuheiro.s qtie 
melhor do que eu as conhecem. 

Sah1 das sessões, 14 de n.gosto de 1891.
/i.ristfrlcs .i1faia. 

O Sr. Retul'll.ba - Sr. presidente, 
por um exame dos decretos do pn.triotico 
zo'l"erno p1·ovisorio e recentemente po1· uma 
(l ispo~ição de lei emanada 1\este Cong-resso 
rejo que qnasi toe.los os servidores do Esta.do, 
quer milit:tres, quer civis, teem sido mellto
ratlos tle sorte, não só com aug-monto de ven
cimentos, como especialmente com cr0ações 
1le monte-pio qne ga.ranta.m o futuro d<3 suas 
familias, em geral expostas, por morte de 
seu;; chef\35, à mais lastimosa penuria. 

..\~sim é, Sr. presidente, que por decreto de 
28 tl<J agosto do a.nno proximo passado foi 
creado um monte-pio ptu\"1. to•.los os oíficiaes 
do uo;;so exercito, por decreto tle :31 de outu
bro de 1890 outro para totlos os empregados 
das muitas repartições t\ cargo do J\liuisterio 
da F<tzendn., decreto que depois tle posto em 
execução foi mandado tornar extensivo a 
todos os em1Jregados das secretarias de Es
tado, e ultimamente, por lei deste Congresso, 
s:mccionatfa pelo Exm. Presidente da Repu
bliciL n. ;~ do correu te, tambem aos empre
gados das secretarias do Senado e Gamara e 
Trpogra phia Naciomtl. 

Aos ofüciaes Lla Armada e classes n.unexas, 
cujas fmnilias,devido a magnanimidade elos le
gisladores do regimeu passado,uão percebiam 
ainda socco1To algum do Esta.d.o, por decreto 
ue ll <le junho do :rnno passado e iniciativa 
doiilustre e honrado almirante que dirigiu 
a pasta d.a, Marinhi.\ foi concedido o meio 
soldo, ê muito justo, portanto,Sr. presidente. 
que e~se cuidado,esse desvelo da U<\ção para 
com seus servidores se estenda sobre todos 
com a mais rigorosa equidade, desde o grande 
~té o pequeno, e neste caso venho submetter 
aconsideração da Gamara um prQjecto de lei 
'nandaudo tlcar extensivo a todos os officiaes 
:nferiores da. armada· na~ional o monte-pio. 
reri.do para o exercito por decreto n. 645 de 
·8 de agosto de 1890. 

O decreto de 31 de outubro de 1890, Sr. 
1 residente, abrange todo o pessal empregado 
as alfandegas dos estados, capatazias, mes
res, pMrões e machinistas de suas embarca
ões, no emtanto que os machinistas da ar
ada, mestres, contra-mestres, guardiães e 
'rpinteiros, e todos os outros officiaes do 
sta.do-menor da marinha, muitos dos quaes 
' regados de penoso e arduo serviço, e que 

Estou certo, Sr. vres1dentc, qu~ es5a com
missão e a, de orçamento, ás quaes V. Ex. 
naturalmente eu via rã esse 11roject0, fürã:o 
inteiea justiça a esse punhado de homens, 
cnj<lS vicb.s se acham, moral e physicament8, 
hypothecatlas ao serviço d;• pa.tria. (.ilfüito 
bem.) 

Vem á mesa o seguinte: 

PROJECTO 

O Congresso Nacional reconhecendo que é 
de toda a. equidade collocar as familias dos 
officiaes inferiores da armada. nacional em 
condições analogas ás em que actualmcnte se 
a.chão todos os servidores do estado em vir
tude dos decretos ns. 645 e 941 A de 28 de 
agosto e 31 de outubro de 1890 do g-overno 
provisorio e lei u. 3 de 8 de agosto Cie 1891, 
decreta : 

Art. 1. ° Fica extensivo aos3º" e 4°• machi
nistas, offichles marinheiros e a todos os de
mil.is inferiores das brigadas da armada na
cional o montepio creado por decreto u. 645 
de 28 ele agosto de 1890 para os otiiciaes do 
exercito. 

Paragrapho unice. Exceptuam-se os ex:tl'<\• 
numerarios. 

Art. 2. 0 O mont0pio sera obrigatorio e 
sómente para. aquelles que se acham na classe 
activa, sendo officialmente descontado nas 
repartições por onde se effectuar o pagamento 
um dia de soldo correspondente ao posto ou 
classe ; devendo esse desconto ser escriptu
rado sob a denominação de - montepio - e 
feito mensalmente. 

Art. 3. 0 E' permi ttido aos machinistas e 
a todos os inferiores continuar a concorrer 
com um dia de soldo para o Asylo de Iva
lidos da Patria, sem prejuízo do montepio. 

hragrapho unico. A declaração de que
rerem continuar a concorrer para o asylo será 
feita. a. bordo dos navios em que se acharem 
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:mbarcados, ou nos estabelecimentos em que 1 2.0 Por morte da viuva ou dado o caso de 
stiverem servindo, sendo la.nçada essa declo.- mudanç'.l. de estado, as filhas solteiras ou 

ração nos respectivos assentamentos. viuvas quer legitimas, que1• natur-a.es legiti:. 
A1·t. 4.0 No ca_so de fallecer o contribuinte madas que não perceberem outra pensIT.o do 

antes de ter pago 12 prestações meIJsaes, sua estado. 
familia nilo tera direito a peusão alguma, 3.0 Os fi.Jbos legitimos ou naturaes legiti• 
sendo-lhe restituida a importancia da cou- mados, sómeute até a idade de 18 aunos e sem 
tribuição que aquelle houver realisado. , reversão das quotas de pensão de uns para 

Art. 5.0 E' permittido ao contribuinte adi- outros. 
antar 12 prestações a.lêm da. correspondente 4.0 A mãe viuva que não perceber algum 
ao primeiro mez nos casos seguintes: outro soccorro dos cofres publicos, s-a.lvando o 

1. 0 Quando o machini:=üt ou inferior for direi to de op ta.r pelo maior. 
promovido a official. 5.0 As irmãs solteiras e honestas que não 

2,D Quando, sendo pai:rnno, for nomeado perceberem soccorro algum dos cofres publi
pat"a. pertencer a qualquer dos corpos e bri- cos, sem direito ã. reversão das quotas po??· 
gadas de marinha. sobrevivencia de uma a outra. 

3. 0 Quando for promovido. · 
4. 0 Quando for alterada a tabella de soldos. 
A fü.milht do contribuinte, que houver 

feito esse adiantamento, terâ. por fo.llecimento 
do mesmo contribuinte. direito a entrar no 
goso da pensão, mesmo no caso em que o 
fallecime11to tenha. tMo log-ar autes de de~or
rido um anno da. inscripção. 

Art. 6. 0 O machinista ou inferior que for 
demittido do serviço TJOr eifeito de sentença 
e o que for degradado ou banido, será coo
siderado füllecido, cessando logo o. contri
buição e a conuir dessa data sua. familia. terâ 
a pensão correspondente. 

Art. 7 . 0 Aos contribuintes que volanta
r1amente se demittirem do serviço tendo con
tribuido para o monter>~o por espaço ele 10 
annos, ê tiermittido, sem depec.dencia. de·mais 
licença alguma. continuar a contribuir parn. o 
montepio, declarando por occ..'l.sião, de de
missão o lagar em que preferem realisar seu 
:p~gamento, afim _de nesse sentido serem expe
cllcfa.s as necessar1as ordens. 

Art. s. º A familia. do contribuinte, a-pós 
sua morte , contribuirá mensalmente com 
um dia d.a pensão do monte-pio. 

_'\.rt. 9.0 A contribuicão de que trata o 
o.rtigo antecedente será integr<1.l qnnndo hou
ver um só herdeiro do monte pio,sendo porém 
em partes proporcionaes quando houver mais 
de um, entrando neste ultimo c..1.S0, por mez, 
cada. herdeiro, oom um dia de parcella de 
pensão que lhe cabe. 

Da pensao 

.Art. 10. Po1• morte do eontrih11inte sua 
familia :perceberâ mensalmente uma pensão 
igual a metade do soldo, na rarJo do qual 
eUe contribuía. para o montepio. 

.Art. li. Se:rii.o considerados membros da 
familia para. herdar pensão as l'essoas abaho 
designadas, attendendo-se que lia. preferencia. 
na. prioridade em que "Vão mencionadas : 

1.0 A viuva. emquanto viver" honestamente 
cu emqua.nto não mudar de estado. 

Perda da pen:süo 

Art. IZ. Perdera a pensão a viuva que se· 
achar divorc[ada ao tempo da morte de seu, 
marido, cabendo a pensü:o aos herdeiros. 
que se lhe seguirem, na ordem ac3ma estabe
lecida. 

Art. 13. Jguahnente perderão a pensão o. 
viuva. e mãa dos constituintes que nova
mente contr-ahirem ma.trim0nio, bem como as 
filhas e irmãs que se casarem. 

IJa ha.bílitaçao 

Art. 14. O processo da habilitação para o 
montepio será um só na fórrna estabelecida 
pelo dect>eto n. 471, de 1 ele agosto de 1891, 
que estttbelece regras pnra habilitaç..l.o ao 
montepio úe que gosam os o!Ii.ciaes da 
arn10.da, exercito e classes annexo.s, simpli
ficando os processos o.doptados pelos decretos.. 
ns. 3607 de 10 de fevereiro de lBüG e 475 de 11 
de junho de 1890. 

Disposiçvcs !JC'N:r.cs 

Art. 15. Si, fa.llecendo o contribuinte, 
tleiyar tlivida p:1rn com a Fazenda Nacional, n. 
imlemniza.çã.o desta. sera feib~ por desconte> 
do. quinta. pn.rte do montepio ou meio
soldo. 

Art. 16. .A repartição do esm.do-mn.ior 
goeneral da armada. organisar-.t, por classes~ 
relações dú todos os 3 .. s e 4~" machinistas; 
officiaes marinheiros e inferiores das diversas 
brigadas da marinha. que sã.o obrigatoria
mente contribuintes d'.l montepio, descrimi-· 
nanilo-lhes o tempo de :praça em qne tem., 
estado nos ditrercntes postos qu~ teem tido, 
inclusive o actua.l, para que a C<fntadoria de 
Ma1inha poss,'l. fazer o ca.lcnlo de um dia de-· 
soldo, ele accordo com as tabellas que vigora
rem nas épocas · em que :per<:.01Teram esses. 
postos. 
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Art. 17. Feito o calculo da entra.da de cad;1 
contribuinte a Contadoria pelo meio melhor 
·e mais fücil for-lhes-ha CcLrga. na caderneta. 
subsidfaria e nos seus assentamentos afim 
de a bordo dos navios ou nos e.stu.IJeleC.:imên
tos em que estiverem servindo ser-lhes des
<:0ntad.a essa quantfa. 

§ 1.0 Esse desconto será tambem feito 
-0fücialmente e sempre pela quinta. parte elo 
soldo, sendo, porem, permittido o pagamento 
de tocb a quantia de uma sõ vez. 

§ 2.0 O desconto dessa divi•fa será indepen
dente do de qualquel' outra que o contribuinte 
-possa ter par-a com •~ Fazenda. Nacional e do 
desconto mensal de um dia de soldo para o 
,montepio e asylo. 

Art. 18. Revogam-se as dispo::;i~ões em con
trario. .' 

Sala dás sessões, 12 de ngosio de I89L-J. 
Retwnba. 

O Sr. Tosta- Aproveitando o en
i>ejo que se me oirerece hoje de occuparn. 
tribuna., venho apresentar um pro,jecto 
tão importante, que me parece que em 
pouco t1;:;mpo, interposto o 1>arece1· da. il
Iustn<da conuuissão de couslituição, legisla
<;;<l:o e jl~stlç.-i,, ellti sera convertido cm lei, 
-porqu;u1to attendo ::tos interesses de grande 
:parte dos nossos compatriotas, os crbdores e 
os htvi·a.ilores. 

A nboliçrío da. cscl'a-vidão foi incont~st.wel~ 
mente um :;ro.w!e bem p:1ra a Nação, e foi 
tambcm, sem dnvi11t1. alguma, llmn !tl'ú'•ra. n.l
tn.mentA siguilicativa do c.spirito hu1nanit:u·io 
~ christ:."Lo do povo br:1zi!ciro; rnu.s não úci~ou 
-de cans:ll.' males a :-i.l~ims de nossos comp:1-
triotus conslckrados indh·it.l.n:i.l1rnrnte. E como 
si estes males não b;~stassern, veiu, por nn1:1 
fo.tali:.hllle, a secca fla.gellar os se!·toes do 
·estado que tenho a honm de representar 
nesta Camar<t-o e:::tatlo rlo. Bahia. 

Os l:tvraílores que se viram privados ri.os 
·braços'!lsm·avos nã,o se queixaram rl:l. abolição, 
-e acceilaria.m mesmo, com resignação, as 
.as inclemcncins <ln. secca., si não viesse, 
)nfclizroente, o mt. ·105, § 1°, n . 1 do 
codig-o penal, actualmente posto em vigor, 
concorrer para tornar n.inda ma.i;:; pt'ecarfas 
a. posícão e as eondii;o~s dos Ia.vmdo!·es .e dos 
criadores rlo sertão. 

.Ate então,em virtude do decreto n.3153 de 
'7 de julho de 1883 que consi1lerava. de nc~ão 
:publicu o furto de g-J.do vaccum, cav:üla!:' e 
muar e o farto dos pr0tlucto,,; d:.i favoura., os 
lavradores e criadores julga.mm-se de :1lgnm 
modo gn.rantidos; uão digo completamente 
garantidos, porque por mais energic<l. que 
seja ~ acção do poder publico contra os 
eriminosos 6 imroS5ivel acabar-se com os 
furtos . 

Entretanto,o novo codigo penal,no ~irt.405, 
§ 1°, n. 1°, veiu revogar a medida excepcional 
e previdente do decreto de 1883,determioa.ndo 
o seguiu te: 

«Haverá logar a acçã.o penal : 
§ 2.0 Por denuncia <lo ministerio publico em 

todos os crimes e contravenções ; 
E:rneptu:tm-se os crimes de furto e damno 

não tendo havido prbü.o flagrante. > , 

A' Yist.3. desb clisposição,desde o momento 
em que o ludr-lo de g..1.do não é preso em fla
g1;rnte deli~to, não .ti~~ debaixo da acção pu
blica., e entao os iweJu1hcados têem de propôl' 
uma acçü.o particular, som-eudo assim todas 
as despezas e di!liculd<ides inl1ereutes ao 
caso. 

0 SR. FRóES D,\. 0RUZ-Acho que e melhor 
rever· ü codigo. 

O Sr:.. TOSTA. - Respondo já ao nobre 
depntndo. S. Ex. pretende que nós nãc- de
vemo;:; trahr cm lei especial de tomat" uma 
providencia no sentido d~ gt~rnntir a proprie
uade ag-ricob e a J.lropriedade pa~toril no 
['ai;::, i)orquc temos um~L comrnissão nomeada. 
paro. examinar o co;Jigo penal e propôr as 
mudific.."lçõ~s conveu!entcs. 

E11tende ·que devemos aguardar o trabalho 
do. commissão para: nos prommcia.rmos e to
mm·mo-; 1un<t re:>oltv,:iio . 

A me.tida que se pecle agol'a é uma medida 
urgente, que nii.o pócle permiltlr dem01·a n. 
niio ser a. re~tt-fota.mente uece;:;su.ria P«l'O. ser 
clla convcr·bln, cm lei. Compi·cll.<ut.lem S. Ex. 
e ú Cumara que, nrJrosonhvfo um pr·~j octo es
pecfal c::omo o que vou propô:·, 1n.:tn<l:mUô vi
gorar os art;;. l ", :Y e :::-~ tlo d'3cr0to de L883 ; 
com ligofra amplbçiio, sel'á rm n<,ttido á com
mb:srto, lle constituiçC~u, le3·is[<1çito e just iça, 
que e:>tmhuú e interporü u ::'eu pu.reccr, e em 
pouco tempo :L C"1nar.:i. po.Jcril. l Ü;:;cutiL-o e re
HHttte!--o ao Scna•lo, e tlen trr, t.le um mer. o 
mais b:mlar estarú. convertida. em lei; mas si 
a.guardarmos q11e a cama.ri• estucle o corligo 
penal, de o seu parecer e o apt·e::;e1lte para. 
o <llscutirmo8, com ccrtezn. não t eremos a 
11Je:fülu. qu~ p.~dimus sinão no pro:'l'.imo a.uno • 
Jâ esgotamos uou;; meze5 d e sessão ; rnem ah.í 
o orçamento, qu3 é uma. l ei iadispensavel, 
o prr>jecto de liXaçã.o de for<;.:i.s, o de respon~ 
:;abil1dade do Presidente t.la. H.e pnhlim, doca
sa.nv~uto civil, m tterias todas importantes e 
c:1 pi1::1es, que não parlem sei.' ~di:i.das. Por
t:1n to, a. obser vaç;.1.o do nobre deput:ido o Sr. 
Fróes da Crnz n~o procede, sa.lvo ·si S. Ex:. 
mo:>tra.t• que a me·lida. de que tra t:l. o projecto 
e que ê firmado por muitos dos meu;;illustru.
do::; collegas, nilo é urg<m te e imprescin 
divel. 

Cb.eg:i. a tal ponto a devastação c n.usrula 
pelos ladrões de gado e de plantaçües no 
sertão do meu esta.do, que, por c:s:emplo, em 
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Monte .\!to ns cr·iadnros e J:n-r:ufo!'e-;, qnc 
n.liás adherim111 ú l·:opnblica com toda n coo
vicç'i.o, rcunfrnm-se e diria-ir:rn1 umn. repre
sentação à lntendencia de~ l\louto Alto. Essa 
intendencia dirigiu ao Congresso Nacional a 
representação que aqui tenho, nn. qual, sem 
flores de rhetorica., mostra, em linguagem 
simples e verdadeir;1,, '}uaes as calamidades 
que pesam sobre os nossos compatriotas da
q ue lla regfü o . 

OSn.. PmE:; FERREIRA - Do Pi:rnhy teem 
chegrrrlo muitas repl'esentaçües neste sen
tido. 

O Si::.. TOSTA - ~ão quero fatigar n. nt
teur;ão da Cn.mara lendo toda a representação, 
cuja publicação peço â mesa '}Ue mande fazer 
no Diario Official: mas nã.o posso furtar-me 
ao desejo Lle Jer alguns trechOS (lê): 

« A condição dos lavradores e criadores, 
quando ainda protegirlos pelas <lisposiçües 
daquelle decreto, não er;t satisfactori:.1. pela 
difficulclade da proYa inherente i natureza do 
crime: mas, ao menos, tinham elles a satis
façito 'de ver o poder publico tomar parte na 
guarda de seus interesses, procurando des
cobrir os vestigios do crime e perseguindo os 
delinquentes. . 

Desde que, porém, se poz em execução o 
novo codigo, e foram soltos, em virtude 
daquella disposição generica, muitos incli
vicluos que j:1 se achn.vam pronunciados e em 
Yespera de ser submettidos a julgamento, dei
xando de ter anchunento varios processos 
apenas iniciados, o Curto tomou grande incre
mento, tomou proporçúes vercla1leil'amente 
assustadoras, tornando-se precaria a vid::1 rlo 
homem que trabalha nestas ingratas regiões, 
fiagelladas pela secca. 

A grande extensão das fazendas de criação 
e os desertos tornnm impossivel :ios fazen
deiros o inspeccio::ial-as de modo a evitar-se 
o furto. 

N:1 quadra critic:t que atravessamos, Srs. 
do Congresso, em que a miseria confrange o 
coraçito. é doloroso ver entregue o fructo 
arduo do trabalho de que hão mister os ser
tanejos para prover a subsistencia ele suas 
familias á gana de individuas mal inten
cionados, vadios e indolentes, que preferem 
o crime ús doçuras do trabalho honesto! 

A devastação por elles produzida muito 
concorrt:u para aggravar e prolongn.r os 
eiTeitos da secca. 

Nas roças arrancam 100, 200 e 500 pés ele 
mandioca nova, prejudicando o lavrador no 
frncto que deixa ele colher e na semente que 

··se inutilisa. 
Nos campos, matam o gado e levam car

regações de carne para. as feiras. 
A profusão de carne vendida por baixo 

preço matou a industria honesta dos que 
abatiam rezes para o consummo. » 

Pelo;; trechos que .acn.bo de ler, vê n Gamara 
')Ucoart. 405, §1°, n. l do novo Codi:;o 
Penn l Yeiu, sem querer o seu autor, favone~r 
o crime do furto <le gado. E' um incentivo 
para os ladrues ; importa dizer o legislador 
aos criminosos : A in lustria de furto de garlo 
e plantações póde ser exercirla. abertamente 
comtanto que sejam cautelosos os ladrúes, pnr~ 
não se deixarem prender em flagrnnte, o que 
aliás e cousa ram e difficil em taes crimes. 

~'luitas familias teem emigr:1do do J\Ionte 
Alto, por nilo poderem com a ouso.dia <los 
ladrões, que, não contentes com fu1·tar o gado 
e arr:rncar as plantaçúes, v;in muitas Yezes 
armados ameaçar os propriet<t.-ios, que recla
mam contra os attentados. 

Antes de concluir, devo fazer ligeiramente 
o llistorico da '} uestão. 

Pela legblaç-~o antiga, .muito anterior á 
promulgação do novo f-ocligo Penal, sendo 
particular o crime de furto não cabi:1, regra 
geral, a acção publica contra seus autores. 
O promotor não tinha competencía para dar 
denuncia nos crimes de furto, sem distinc
ção alguma, salvo o caso de prisão em fia· 
grante. 

ilfas com relação ao furto de gado, cresceu 
tanto <1. ousadia e.los criminosos, que foi neces· 
sario promulg«r-se uma lei de excepção, a lei 
n. 1090 de l 1le setembro de 1860, estabele
cendo n. denuncia, no caso ele ser o crime pra· 
tic;1do nos campos e pastos de fazendas de 
crinção e cultura, e determinando um pro
cesso especial para estes crimes, que e o de 
qne trata. a lei n. 560 de 2de julho de 1850. 

Os accus::vlos uo crime de furto de gado 
não eram submettidos ao jury, mas julgaclos 
por j uizes toga.tios. Esta medida de excepção foi 
recon hecichl. insnfficiente annos depois para 
garantir o rlireito de propriedade. Dahi veiu 
o decreto referendado pelo nobre deputado o 
Sr. Prbco Paraisc', que é o de 7 de ,junho 
de 1883 que ampliou o art. 1. 0 da lei 
ele 1 de setembro de 1860, tornando o crime 
de acção publica, quer se trate da sua perpe· 
tração em campos e pnstos de fazendas de 
cria cão e cu! tnra, qm~r seja elle commet· 
tido em outro qualquer togar. 

A lei de 1860 garantia apenas o direito de 
propriedade contra os crimes de furto de gado 
vaccum e cavallar; mas o decreto de 1883 
ampliou essa garantia ao ga_do muar .. 

Além disto, o decreto modificou a lei de 1 
de setembro de 1860 tornando o erime da 
competencia do jury o que foi muito conveni· 
ente como passo a demonstrar. 

Como sabem, os jurisconsultos da Camara,os 
que são mag·istrados, principalmente, quando 
o juiz togado é quem julg-a., elle tem de se 
conformar com as provas dos autos; não P.óde 
condemnar o ladrão,cnja autoria é conhec1d:i., 
por informações fidedignas colhidas aliund~ 
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<lesde que não ha nos autos prowts l'!ontra O SR. ToST;\-Eo~re alguns collegas com 
elle, embora aquellas, nos termo,:; de direito, quem converse1,suscitou-se a duvida· mas esta 
s~jam ]J,1stante . ~orte,:; para produzil' a convie- duvida tlesappnreceri~ deante das explicações 
çu,o em seu esp1rito. que terei occasião de dar a Camara na dis-

Não acon_tece isto com o jury, porque mui- cussão do projecto. ' 
tas vezes nao lia no processo provns provadas . Antes de concluir a fundamentação do pro
~ontra º· réo, mas ha provas aliunde, e os .1ecto, appello para o patriotismo dos mem
JUrados Julgando de cousciencia, não tendo bro~ da c_~nnn:iissão de constituição e justiça 
que prestar c_sintas a ninguem, podem con- pedmclo nao somente que estude a materia, 
demnar o ladrao fundando-se naquellas. conforme sóe fazer, com cnidaclo, attenção e 

E' incontestavel, portanto, 'ltlfl a. mo1liti- patriotismo, como tambem interponha seu pa
cação da lei do 1 SUO no 5cntido de ilerem os r~cer em prazo breve, porque o JH'ojecto pre-

msa sol' quanto antes convertido em lei. 
!::t~lrues de gmlo,jnlg-ados pelo jury e não pol' 
.1u1z"s togados, !'oi uma medida convenicn- O SR. ?IIA:-íOlCL FuLGE~cro-,\. medida é 
füsima. urgente. 

Pal'a completar o historico da questão refe- O SR. TosTA-Os nossos compatriotas es-
rirei que cm 1887 foi apresentado na camal'n. perm~ anciosos a co~versão ~leste projecto 
do:; Deputados um projecto as:;ignatlo pot· 44 em l_e1;_ elle~ tecm confiança na illustração, no 
deputados em favor t.lo qu;ü deu p;u•ecer a patnot1smo dos repr9sentantes da Nação. 
commb:;ão de constituição e justiç,\, consi- A representação uos termos em que está 
gnando a ampli:iç:ão contida no projecto que redigida é prova inconcussa, eviclente, de que 
tenho a honra de fundamentar. os nossos compntriofas teem r..; no patriotismo 

dos representantes da Nação. (Muito bem.) 
...-\. commissão da Camara de 188i, funda-

mentando o seu parecer, deu as seguintes O SP... PIRES FERREIRA-E' prec!so acabar 
razões tiio claras e evidentes, que peço licença com os ladrões por todos os meios. 
para lei-as á Camara (lê) : Eis a representação a qnJ se refere o 

~A propriedade de gado merece do legis- orS~~lt~res do Conzresso Fecleral.-0 con-
laclor protecção especial. Não podendo sobre v 

ella. exe1·cer-se efficazmente a vigilancb elos selllo municipal ele Monte ,\.lto reunido em 
proprietarios, cujos interesses ficn.m por isso sessão aos 22 e 23 elo corrente, tomou conhe
depen<lentes da protecção publica, é ,justo que cimento das reprnsentações inclusas, que de 
a. lei procure rcsguardtll-os cuidadosamente todos os districtos deste municipio lhe foram 
na proporçlo das facilidades que ajudam a endereçadas, e depois de discutidas, vencida 
perpetração tlaquelles crimes. a urgencia que o caso exigia, e conscio dos 

Continuando a. der)ender de acção lXlrticular importantes deveres de seu pntriotico en-
cargo, como base do estado social, e unico 

a repressão dos delictos comprehendidos no meio possível de interessar o povo no i:roverno 
projecto, será, como tem sido até hoje, con- d " 
sequencia forçosa a impunidade, que tem ser- o paiz e garantir todos os direitos, não 

podia deixar ele dar inteiro acolhimento a 
vido de estimulo para. repetidos e frequentes seus angustiosos co-municipes, que, como 
ataques a esta especie de propriedade,» aves !J;.1tidas pela tormenta, vieram a.brigar-

Póde-se, portanto, dizer que ªmedida pro- se junto ao paço de seus governadores locaes, 
posta no projecto é a condens<tção ela opinião solicitando Q'tmintías do sagrado rlireito de 
nacionaL dit opiniiio não sómente dos Iavracl 1- propriedade~ poster.g-ado por bandidos e ci-
res e criadores, como de todos os brazileiros ganos. v 

que se interessam pela. moralidade publica, Senhores do Congresso_-Natur;1Jmente tem 
pela repr-essão dos crimes. ( .·lpoiaclos.) de ser subaiettido á npreciaçü.o desse illus-

0 honra,.lo deputado pela Bahia, em um trado Congresso o novo Codigo Criminal pu
aparte, deu a entender que hc\ necessidade blicado pelo decreto n. 84i de 11 de outubro 
realmente de medidas energicas par<t rcpres- de 1890. 
são elo furto de g_ado: mas'cleixou transpare- Nesta convicção, este conselho pede per
cer que :.t diwculdade estava no modus missão para chàmar <t -voss<t esclarecida at
{aciendi, e que este projecto não a resolvia. tenção para :t disposição do nrt. 40i do dito 

O Sa. A?>IPHILOPHIO- Disse que era ma- codigo, que exclue dos casos de denuncia do 
teria para a commissão pensar e reftectir. ministerio publico o crime de furto, e em sua 
A medida é justa e realisa a satisfação de gener1tlidade deroga a previdente dlsposição 
grande necessidade- Vamos ver o meio pra- do decreto n. 3163 de ide julho de 1883, que 
tico de attender a esta necessidade sem o:tren- consultou os interesses da sociedade brazi
der a organisação judiciaria adoptada pela leira, estabelecendo uma medidc\ de excepção 
constituição. Tenho todo o desejo de auxiliar com relação ao crime de furto de gado e da 
a V. Ex. productos da lavoura. 
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Senhores do Congresso.-/~ condição dos la-1 subir á vossa, presença. a supplica de seus 
vradori:s e criadores, ainda r1uando protegida c:o-mnnicipes, está convicto <le que exerce 
pela disposição daquelle decreto, não era um duplo e patl'iotico dever, pois segue a 
satisfato!fo, pela dilficuldatle d;t proY;t iehe- atlverten1~ia de um gran 1.le publicista que 
rente a natm·cr,n do C!'ime; mas tinham elles, disse «Si qu0r í[lle um estado s~ja bem go
ao menos, :1 satisl'ac;iio de ver o po!lel' publico vernado, a, razão elo povo eleve goret'nar: 
tomar parte 11<1. gnanla de sens interess2s, mas p ·lo governo ü que rlevcm ser dirigidas 
procuran1.lo 1lescobri1· os vcstig'ios do crime e e ;:;o 1·ernadas <15 paixões do povo.» 
perseguindo o delinquente. ~"St<l emergencia o conselho municipal de 

Desde, po1<·m, que se poz em execucão o Tl1on te /llto tem consciencia ele qne se deixa 
novo co1li.zo; que foram solto:S, em virtude lcrnr pellt razão do porn, e de que wocur<1. 
daquella cli:;po::ic/io gene1·ica, muitos iudiYi- g-ui::r e lJem dirigir as paixões do mesmo 
duos qne .i<'l ::;e achavam pronunci:1dos e cm povo. 
vr,spe1·:1:,: c1,~ ,;cr snl.in1ettidos a julgamento, "\.'vossa. alta sabedorin, acrisolado patrío-
deixando i.1'3 ter andamento mu!tos outt·os tismo e p1·udcncia resta. fazer o m~li::;. 
proce~~o:; apenas inici idos, pnr terem sido Saude e fraternidade. 
igualmente snltos os lai!J·cjes; com j;;,,:o o Curto 
tomon 0Ta111!e ínc!'cmento, tomou proporçocs 
Y(:rdadeir:1:nente :ts:::ust:idoras, to1·11:;ndo ver
<latleiramentc p1·ecal'i:1 a vida do homem qnc 
tr:1b:illrn, nestã:; in,'.iratas regiões, ainda mais 
desoladrrs pel:t seccrr. 

DeYid.L <L .QTrncle extenc:io das fazendns de 
crfaçiio e nos desertos, torna-se impossível 
aos f:1 zendeir·os inspeccional-as, de moLlo que 
existe o furto. 

A quadra critica qne atrnvessa.mos, Srs. elo 
Cong1·e:::so, a miscr·i<t. qu9 eonfrr..n,Q'e o cor;1çi'io 
não pMe Sll ffOC«l' O instíncto dn. con:::er-vaç'il) 
par;\ aband.111ar cada um o fructo de arduo 
traball10, eom que tem de pl'Over· a $U:t 
subsbtencia e de sua familia, a ,zana de in:li
viduos mal intenciona.do;:;, vadios e indolen
tes, que prd'erem o <·rinH ús Joçuras do 
trabalho honesto. 

A devD.st<lçào por elles lJroduziilns muito 
,concorre P"~''.' ag-gr~ . .Yar e continú<:. a pro-
10ngar os eíleitos cb secc:c. 

Nus roç;\S ;1rrancam 100, 200 e 500 pés de 
manclioca. nova, prejudicando o Javr:~clor no 
fructo que deixti. de colher e na semcute que 
se inutilis,l. 

:Nos compos m:lt:1m o g-«vlo e levam carre
gaçües de ctu·ne P<\ra. as feims. 

.A profnzão de cflrne ven11icla por baixo 
preço matou a industria. honest<t dos qne <Ü1a
tfarn rezes para o consummo. E o que m;ü;; 
concorreu p;tra este estado de cousas, é exi-;
tirem neste município inclividuos, que são 
donos rle terr:1s, e, não possuindo criação nem 
lavoura, t<?em seus terrenos infestados de 
bandidos com o que auferem alg-um Incro. 

Este conselho, em sessão de 24 de <lezembr·o 
• ··de 1890, jú teve a honra ele recbma.r provi

dencias do Exm. governador deste estado, e 
hoje dirige-se a 'VÓS e pede prompto reme<lio, 
ainda q11e seja tmnsitorio, ate que possa re
solver como merlidn. salvndora o restabeleci
mento do decreto n. 3163 de í de julho de 
1883. 

Sr~. do Congresso- O Conselno Municipal, 
acceitando e exercendo o encargo de fazer 

Pai;o do Conselho :Muniei1i:-1l em sessüo or
din:n·ia ele 2:3 <le jnnllo <le 1801.- S"bll.$füio 
Crviloso de Soii:oa, int.·ndente.- Liicio de 
Sou;a Pinto.- Josc Perfro Giiimm·acs .- José 
Rct!J•i1umlo clci S~foa Nci;e.~.- Jlcmoci Pereira 
Tcfo:efrr~. - Theoclcilo rle .Mowrn Al(J"2i1ergye. 
-E1·111ita Pereirn de Sou;;a Costa. . 

Vem a mesa o seguinte 

P!lOJE.CTO 

O Congl'ilSSO ~acional decreta. : 
A1•t. 1.° Ficam em vigor os arts. 1°, 2° e :311 

do decreto n. 3.163 de i de jnlho ele 1883. 
sendo o <u·t. 1° extensivo aos crimes ele furto 
de toda e riualqner especie de g·ado. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sal::i das sessões, 12 1le a::('osto c!e 18'.Jl.
I rJi'r(),cio Tosta. -1\fanolino illol!m.-X ogueira 
l-'lrnmarJirr.i.- Pedro Chennom .- Pii·es Per
?"l!Ú"Q. -N~na Ribcfro -:lnd· e Caualcaati.
C<!;1t1To.- Josc' 1llariano.- Saatos Pe1·eirri.-11. 
Fi·ei!M.- A . .Milto:i.- A . .A::c1·crlo.- F. Ba
dt!ró. - Casimfro Junior. - Bellannino Car
neiro. -.1lcülc.~ Lima.-foo do P1·wlo.-Felis
b·0llo F1·eire.-SeveriilO Vicira.-S. Lai1llidpho 
Jfcrl1·atlo.-SealirtJ..-.4.nt.ao de Faria.- Se;·
:;r.rfollo.- Cassiano do Nascimento.- DZ!tra 
Nicricio.-Prisco Paraisa .- J. Bcrilagua.
Gonçalves Ranios.- .:1ntonio Olyntho.- Barlio 
de S. Mm·cos.- Coslrt Machado.- Amorim 
Gatcia.- M eira de Vasconcellos. 

Procede-se ú chamad::i, · á qual re.sp0ndem 
os Srs. Joaquim Pernambuco, Paletta, Nina 
Riheiro, Retumba, Nogueira Paranag·na, 
Uchó;l Rodrigues, Belfol't Vieira, Indio do 
Brnzil, Innocencio Serzedello, Cantão, Pedro 
Chermont, l\fatta Bacelhtr. Rodrigues Fer
nandes, Henrique de Carvalho, Nelson, Pires 
Ferreira, Martinho Rodrigues, Justiniano de 
Serprt, José Avelino, José Bevilaqua, Gon~ 
ç,1.lo de Lagos, Nascimento, Pedro Velho, Mi
guel de Castro. Amorim Garcia, Epitacío, 
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Conto Cart;:ixo, Sá. Andrade, Tolentino de 
carvalho, José Mariano, André C<tval
cauti, ?\feira. de Vasconccllos, Luiz ele "\n
drade, Espírito Santo. Bellarmino Carneiro, 
Pontes de i\lirancht, Oiticica, Gabino Besouro 
lvo do Prado, Olive1r;i. Valladiio, Leanrlr~ 
~faciel, Felishcllo Freire, Augusto de Freit;is: 
Paula Arg,illo, To::;ta, Z:ima, Artllur Rins 
Garcia. Pires, Marcolino Moura, Severino: 
Vieira, Santns Pereira, Custodio de Mcllo 
Milton, Ampl1ilophio, Dion~·sio Cerqueil'a., 
1,eovigildo FilgntJ!rons, Barão 1le S.:lla!'cos, ?IIo
.dr.tclo, Pri:;w Paraíso, '.\Ioniz Freire, ,\füay.Jc 
'Junior. Fonsi:ca !formes, OliYeir·a Pinto, ·.·\ l
berto B:'anriiio. Virgillo Pes,,;oa. I1:iptist:t da 
Jlott<t, F1·1:10s da Cruz, ,\!cin1lo Gt:ann.li;u·a, 
S;1mpaio F1)1·1-,1z, .T:icques Om·íqne, Al'istide,; 
Lobo, Tllornaz Düllino, Fíg-ndrcrlo, ,\ntonio 
Olrntl10, füi1lnni, l'acir1co .\Inr·carenhas, Leo
nel Filho, C!Jn;:n::; LolJtl.tü, .Jacob 1ln. Paixiio, 
Alexarnl!·e St0cl~Jer.Co;;ta Scnna, ,\lv;1ro Bo
telho, Gonçnt vc;; Chaves, /i,mel'ico Luz, Fe
liciano Pcnna, Viotti, Dntl'a ;\icacio, Correia 
Ra)ie~lo, l\fa1;oel l•'ul_g-encio, A~tolpllo Pio, 
:ir1stldes i\laia, Do1rnn.Q·os Rocha, Costa ~fa.
chado, Domin3'0S Pot•fo, Ferreira. Rabello. 
Bueno de Paiva, .João Lniz, Dernarrlino de 
Campos, C.;sario Mntta, l\Ioraes Barros, A•lol
pho Gortlo, Cai";alhal, J\I111'sn, Paulino Car
los, Rodrigues Al v<:s, Alfredo Ellis, 1Ioreil'a. 
da Silva, Leopoldo de Bulhües, 6uimttt'ú.<!S 
Xaüll, Azeredo. Caetano de Albuquerque, 
Bellarmino de :\l0rnlon1~a, M:irciano de l\Ii:g-•t
llllies, !i:dun.rdo GonGal ves, Fernando Smias, 
Lauro l\Ialler, Cni·los Campos, Scluniclt, La
cet'(h Coutin •1n, Victorino i\Ionteiro, Pereira 
d<\ Costa, :intã.o de Fnria, Borges 1le l\ledei-
1·os, Alcides Linm. Abreu, Dernetrio Ribeiro, 
1Ienn<• Barreto e Bezerl'il. 

Abre-s2 a. sessão. 
. Deixnm de comp:1recer com causa parti

cipada os Srs. .ilfatta :\Iachado, J ol'io Lopes, 
Pedro Americo, Ros•~ e Silva, Theophilo d0s 
Santos, Paula GuimJrães, Nilo Peç:rnll:1. L:r
bano l\farcondes, Cyri llo de Lemos, Viriato 
de J1edeiros, J oilo Pinheiro, Gabriel de :\I:"t-

. galhães, La.mouuier, João de Avel!ar, Gon
ç~lves Ramos, Feneir«1. Pires, Carlos Ga1·
c1a, Fleury Curado, Ernesto de Oliveira, 
Tho1:1az Flores, Homero Baptista e Rocl1a 
Osor10 ; e sem cousa participada os Srs. 
C?sta Rodrigues, Casimiro Junior, Anf"l'iso 
F1al!10, Barbosa. Lima, Frederico Borges, 
.\\mino AJl'onso, Gonçalves Ferreira, Jn
'?ncio de Ag-uiri,r, Raymundo Bandeira, An
lllbt:l Falcão, Pereira de Lyra, João de Si
q~erra, Joüo Vieira, Seabra, Francisco Sodré, 
Pire~ de Albuquerqne, :Manhães Barreto, Fon
seca e Silva, Joaquim Breves, França. Car
l'alho2 Luiz l\krn.t, Erico Coelho, . Lopes 
Trpvao, l\fayrink, Furquim \VernBck, Je
mmo de Albuquerque, Vinhaes, Francisco 

Cr.u1ara V. ll 

Veign., Ferreira Brandão, Cn.rlos Clw.gas, 
Fnncisco Amaral, l\Ionteiro dn. Silva, Marti
nho Prado Junior, Lopes Chaves, Francisco 
Glicel'io, Domingos de Moraes, Angelo Pi
nheiro, Costa Junior, Almeida. Nogueira, Ru
hiü.o Junior, Jnlio de Ccistillrns, Cassiano do 
Nascime!1to e Fernando Abbott. 

Procede-se á leitura tfa neta <ln. scss[o 
a.nteriOt', tl. qual e posta em tliscussU.o. 

O SR. ARTitUP, Rios (pefo o;·rfe,;1) diz que 
trn. n.cta •.ht ses~i"io nul.ilictt•fa nn T>im·io do Con
r1resso niio vê o sên nome entre' arpte!h~s qne 
YoL;n·;rn1 n. favor i!.i t'e1pw1·i111u11to d1"1 Sr. Se
vr•rino Vici1·:t, e pe1:c ao s1·. pt·•·:õidcnte que 
:::~:i'!· inclnido u seu 11om0 na lisL1 tlus qne 
ns;:;un Ynlat'am. 

O St:.. l'1:.i-:su11-::-;Ti·'. 1liz que a roc:bmnr:ão 
d•) ~1·. tlopnt.ulo scrü tomada em tlevitb con
sidc1·ar;;1u. 

:'\:\o llavcniln mais r1w:m pe1;:1 a palavra, é 
tlada pot· appro\·a1.b n. <teta. 

O Sr:.. 111 SECRETAI~IO proceda il leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

OlTicios: 
Do :.Iinistcrio dos Negocios da Gnerra, de 

11 do corl'ente. devolt'cndo, inr01·ma1lo. ore
qnerimcnto do major reformado Tomaz An
gn,,;tn de \":1scnnccllo:i Coimbra, pedindo me
l ho1»1111e1ito de reforma. -A quem füz a. requi
siç·ão (commissilo de marinlH e gneera.). 

Do mes:no ministerio e de igna l Llutn, en
vi:r nrlo <"t relação dos officiaes 11a arma. de 
a1·tillla.ria, que, por niio po;,suirnm o respectivo 
curso, nilo po:lem nelJa ter acces.so e bem 
a::sim o l'equerimento do 2° tene:üe .Jose Fe· 
reira Peg«:s, pedindo a sua tra.nsforencia para 
rL arma de int'a,11t.-i.1•üt, sem pt•ejuizo de sua 
antiatlidade.-A' commissão de marinha e 

·gnerrn .. 
Do mesmo ministerio, de 13 tle agosto, en

viando a mensa~cm relativ::'.. à neccssi\htde de 
um 1;reclito extr«íordinnr!o de G. (100:000'3, para 
compra de a.emnrnento, equipamento e ar
reinmento par~1. os corpos das tres arm:is e 
bem -~ssirn para attender-se á remonta, da ca
valhada elo exercito. -A' commissão ele orça
mento. 

Do Ministerio elos :Neaocios dD. Marinha, de 
12 do corr'ente, e1wiando o requerimento do 
1° porteiro do .Arsenal de Marinha desta Ca
pitii 1, J onquim l\farcelliuo Lobo d' A vila, pe
dindo um anno de licença, com torlos os venci
men tos.-A' comrnissão de petições e po
deres. 

Do mesmo ministerio, de 12 do corrente, 
enviando o requerimr-mto do 2° continuo ela 
Secretaria. dti. Inspecção do Arsenal de Ma.-

30 
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rinhu. ilestn. capit:i.l Sebastião Va.hia Dur<"to, 
padíodo '' equip,iração de seus vencimentos 
aos dos coutinuos d:i. Cont~\doria da !\farinha.. 
- A' commissão tle orçamento. 

Heq uerimentos: 
Dos cn!?"enheiros Augusto T:llll?'uiz e Carlos 

Múller, pt·opondo-se, medeante ~frn-ores que 
solicít::tm, c,)nstruir um tunnel entre Ni
theroy e a Capital Federi,!.-A's commiSSiies 
<le fazea<la e obras pulJlicas. 

D<t a~~ncia constructoi·a do Banco 1111· 
pulsor, }iro1londo·:>e, metleante cet·tos üwores 
que solkittt, abastecer· ti.e a.gua a C:i.pital Fc· 
der:ol.-,\.· commi;;:;ão de.obt'as ]mhlicas . 

De Jufiu de i\lel!u, pedindo uma pensão.
A' conHHi:;são de fazemh1.. 

De João Alexandre Viegas, cscriYão do 
juizo scecional do estttlo tio Amazonas, pe
eliudo que lhe seja arl>itrado um orden:ldo 
para a i·cmuucr;1çiio dos ser\i~os do seu olli· 
cio.-.\.' commissão tle couslit.nição, kgis
lnçâo e j nstiça. 

São lidos e ficam sobre a mes.i. os se· 
guiutes 

PP..OJECT05 

O Congres5o !.\;lciomü <lecréln : 
Art. 1. ° Ficn o :\lini~terio lfa Fazenchi auto· 

risrtdo a despender ate à somma <le 1. OOO:OOOS 
corn as sezuintes ol>r:\S maentes de que c.'\rece 
o <.:dilicio~ d« All'all<leg-a ~do esta.do do Parà, 
alludidas no u ltinw J'elatorio daquelle miuis· 
terio. 

a) Desenvoh·imento dos a1•m;tzens internos 
atê á trave~5a da Indust1·iu nos p<1simento;; 
snperior e inferior, orçadas em lSG: s21;;;s:;5 : 

IJ) Prolong:uncoto da ponternetalli~t. àtê aó 
canal, ncfaptaudo.a it carg-;1 e desc::wga á 
prancha das embarcações de long·o curso, or
çada em 500:000$000 ; 

e) Desenrnll"iiµento das ata:; do actaal T 
dessa ponte pam o caes, a formar· u;11 só corpo 
centml, destinado ;10 deposito e conferencia 
de esfü·a.s e das mercadoritl.s dos armazens 
intel'llo~. orçada em 286:327$405 ; 

d) Construcçiio de um pavii l!ã.o, ou posto 
fiscal da guarda.-moria, ~m sul>stituição do 
actual que se acha. em mmoso estado, orçada. 
em 25:000.)000. 

Art . 2.• Attentas l\ mLlm·eza dessas obras e 
sun uemorada coustrncção, serà consigull.llo o 
credito respectil'o na importanci;i de 000:000$ 
p:i.ra o ex:ercicio de 1892, e de igual quanfo 
pam o e:x:crcicio seguitite, em que deverão sei· 
concluidas taes obras. 

Art. 3. e Revogam-se as disposições em cou
ra.rio. 

S-.tfa. das sessões, 12 de agosto ele 1891.
Cantao.-Pedro Ckerrrumt.-Ser;;edello Cnrriia. 
-lllatta Bacellar.-Nina Ribeiro. - Indio do 
Bra;;il. 

O Congresso Kacionn.l decreta: 
Ar_t. l. 0 Picp. o :11Ii11isterio d<\ lnstrucção 

Pnbllca., Correios e Telegrtl.phos auto1·isado a 
dispender nté a quantia de 300:000$ com a 
cons~meção <le ~m cdificio. aproprhtdo para 
sen:1r de corr•c10 mi captt..'1.1 tlo estado do 
Par :i. 

P:m1._~mplic unico. O g-overuo m;i.ndari.\ 
cl<!!:'{le J:t 101-n,ntar :\ plant<~ do referido edi
licio,quc 1 leYcrú. fel' •1.commodações paro. :i. es
t;-.ção do tclc:..:-rapl!o uacional . 

Art . 2 . 0 _Ficam rc1·og;1.das as d ispo~iç-~ 
em cont rario. 

Snla tlas sos~üús. 12 de ag-ost0 rle 1801. 
Cru<t<iv. - 1'.:di·o Cl..:1·111011t .-Sc;·;.:dcl.lo C''H· 
;·ei:;.. - ;lffttta Bim:lln,.. -li1dio do Brn:.il.
.\. i,11t Ri/1(! ~ ·o . 

O Sr. Oliveira Pinto-.\ cr·oclilo. 
Sr. : i r·c~idcntc, rplll t•rnlro 1l:ti lo 01·st:t C:\lll:mi 
~oucja,; e rdte1•:ulas [ll'O\·:i.:; dt cortezia, de 
delicadt:za e attcn•:ão,não ~ci p:tr:t <;o!ll t\ mesa, 
,.,nrnn :\ rnda para 1~0111 Cilda n 111 dos collcgns 
qnc 111c lio111·0 1;m t1)t' por comp:tnheir0s ne•tu 
i!lt1~tl'C C:\lll:.\l':L. 

Tenho, portan to, o di reito de não consentir 
<i•w tig-11rem 110~ nnnaes ph1·ases que mais 
0 11 menos de perto me affect:un,especialmenle 
fjrnUhlo <c!Tectam, 11ão un icameute a. otinll:i. 
pessoa, niio à mi1n, como >imples deputado, 
mas ú mim po1· oce:asiã.o de occup:tr '' C<ieleira 
da pre~idencíu , 11ue !} um p1Eto de :s.'\criticio, 
masque é, ao mesmo tempo, um lugar de hon
ra, que <..-oncreti5a e cousulJst.anci:l a. verda· 
cleim s.:m torttlade, n;t direcção dos no>Sos tra
balhos, desde que O pNSir.lente desta C,imara 
e o interprete e o e:1:ecuto1• do seu regimento, 
que ê a, sua lei iuterna .. 

Comprehende, portauto, \' . Ex., bem como 
a Canrnra , que phr;l.5es como aquellas hontem 
11roreridns ne;;ta casü., quando eu Linha a 
honrii de presidil• os trabalhos, pelo nobre 
depufo.do pel:i Bahfo , o St'. Zama, niLo podem 
figuror nos annaes sem protesto solemne meu, 
fJue pw rnque a nccc:isnr itt expliC<\ çào ela. par· 
te do illnstr·e deputado. 

Na. cat!eim c_h presideucia eu ser ia iucapaz, 
Sr. pre:;ideute, de fu~r á linha reem de con· 
ducta. qne aclopteí, e mantive semp1·e, quer 
n;i, vltln imrticular, quer na vida in'Ofissíoual. 
quer Dá vida de homem publico. 

Mercê de Deus, tenho nm balum'te i ne~· 
pug-navel, que ó a sereuidaele e a tranquilJi. 
da.de da consciencia, que me diz sempre 
que me disse hontem, qu~ me diz hoje e que 
espero em Deus, me ha ele dizer am;1nhií, qu1 
tenho o direito de, com impa.videz, encara: 
<l.e cim<1 os homens e as cousas . 

O SR. z.ua - .Peço licenç.'\ para dize 
qne no aparte que dei hontem não ha. nad 
de offensivo para a pessoa de V. Ex . 
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O SR. OLIVEIRA. PINTO- Portanto, eu não 
poderia. de modo algum calar-me, desde que 
o nobre deputado pelo estado da Bahia, que 
ntio põde ter siqner a escusa cfa falta de ti
rocinio, porque é um velho parlamentar ; 
deslle que S. Ex., quando eu presidia esta, 
Camara, procurando guardar a maxima cor
recçilo, n. m<i:xima imparcialidade, disse o 
seguin ti;, até mesmo em phrase pouco com
prchens1vel : 

( O nobre deputado está :.i,penas a dizer que 
V. Ex. não pótle presidir a esta Gamafü, por 
que submettent sem querer, um reqnerimento 
it votaç;i.o. » 

Comp1·ehende beu1 a Cam:Lra que eu não 
podia deix<lr de reclamar,como neste momento 
reclamo, contra. a plm1se do nobre deputado, 
que, com to<l<L a certeza., nú.o se fil'm<Wa na 
vertlado do <JUe enti'io se passou, nem nos sen-: 
timentos tle .justiça que sempre reconheci 
em s. Ex. 

O qne se deu foi simplesmente o segui~ te: 
O nobre deputado pele estado da Bahia, o 
S1·. Severino Vieira, pediu a palavra pela 
ordem, antes de ter eu submettido á votação 
o requel'imento ele encerramento, apresentado 
pelo Sr. Belfort Vieira e nos termos do re
C>imento, dei a palavra pela ordem a S. Ex. p:ira rlxar o ponto de votação. Foi execta
mente depois di_st.o, quando o in~iclente não e_s
ta va ainda dec1d1do, que o Sr. Zama, proferiu 
aquella purase a que jà me referi, phr~se. que, 
si fôra proferida. por outro, eu attn~mrm a 
simples leviandade, mas que, proferida por 
S. Ex., um velho parlamentar, não po~so 
sinão considerar como uma ofiensa a num 
clirigidn. 

Posso, porém, altivamente erguer a cabe2a 
e dizer bem alto que phrases semelhantes nao 
me attingem, nito podem absolutamente at
tigir-me. 

E' possivel que o humilde orador, que neste 
momento se dirige à Camara, não se eleve, 
na cadeira da presidencia, à altura q~e ?ella 
deve ser mantida. !\Ias, posso garantir <\ Ga,
mara dos Srs. Deputados, procuro u!llca
mente dar um desempenho fiel, sincero e 
honesto ú. lei interna desta c<1S<\. 

Tenho dito. 

o SR. z,urA-faz algumas considerações, 
i•espondendo ao Sr. Oliveira Pinto. 

O SR. PRESIDENTE annuncia a primeira 
parte da ordem do dia. 

o SR. OITICICA-Peçoa v. Ex. qu~ consulte 
i1 Camara si me concede 10 ou 15 mmutas de 
ur"'encia -para apresentar um requerimen
to ::.em rebção a um tele~amm~ -~ublicado 
hoje nos j oruaes,acer!.:a da lrnposs1b1h~~de em 
que se acha o commercio de Mace10 para 

retirar os seusgeneros clq, alfandega por fülta. 
de ouro. 

o SR. JOSÉ MARIANO (pela ordem)-Como 
sou um pouco ignorante em materi~ do~º!º 
regimento, peço a V. Ex. que me drga srnao 
é preciso numero legal pu.rn. a Gamara con
ceder urgencia, interrompendo a ordem do 
dia. 

A matcrh\ annuuciaLla; não é tiio urgente 
que não possa, ser adiaLla. sua discussão 
para amanhã. 

o Sr.. PRESIDE);TB-Parn, se votar a ur
n-encia, hasta apeous t\ metade e mais um dos 
deputados pre.;;entes, como o nobre deputado 
poderà ver no re;:imento. 

O SR. JosJ'.; illAlUAXO - O regimento diz 
que po1· maioria ser~i concedida a ~rgcn~ia, 
e port;mto, deve considerar-se que e a maio
ria do numero leg'!tl: pelo menos, é esta..ª 
a interpretação que se tem dado <\O regi
mento. 

E" posto a votos e rejeitado o requ.eri
mento do Sr. Oiticica. 

o SR. PRESrnE:-.TE observ<\ que ha, na. casa 
llO deputados e annuncia. que s~ vae entrar 
na primeira pn.rte da ordem do ck1. 

0 SR. HENRIQUE DE CARVALHO pela oi-dem,) 
pede á mesa que explique por que preteriu na 
ordem do dh•, a discussão elo prujecto n. 80, 
sobre reforma municipnl, que é assumpto de 
interesse. 

Nilo pórle ncred~ar ser- C[tu.sa intencional 
preterir a discussao desse pro,Ject_o, porque. o 
paiz inteiro está admirado d;1 mtend~nc1a 
clesta capital. Sendo d~ .urg~nte n~c'.!~ Si~a.de 
dar orn-anisação defimttv;:i, a municipalida
de, o irador requer inversão ela ordem do 
dia. 

O SR. SECRETARIO <líz que collocou o pro
jecto no primeiro logar da. segu_mhi parte d~ 
erdem do <lia, para attend~r .Ju~tameute a 
necessidade dti discussão deste proJecto. 

o SR. HEXRIQUE DE CARVALHO retira seu 
requerimento. 

o SR. ALCIXDO GUANABARA (para negoc~o 
iu-yente) requer cinco minu~os de urgenc1a 
para fundamenfar um requer1,mento: 

consultadti a Gamara, é concedida n. ur
gencia. 

(Ha 1'arios apartes.) 

o SR. ALCINDO GUAKABARA - Não vale a 
pena tanto barulho para tão pouca cousa. . 

Desejo apenas apresentar um requeri
mento. 

o SR. J os:E MARIANO - A Gamara está 
cançada. 

o Sit. ALCINDO GUANABARA - A Camara 
está cançada, mas perdeu hontem tres horas 
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a discutir unw, 'luesti'io. pessoal, e não co~-1 póde ser inyocacla. é sómente o dec_reto ?• 524 
turno occnpar por mmto tempo a a.ttençao de 2G de Junho de 1890 e esse nao da au
d.a, Camam. t•)t·isação ao g-overno pü.ra conceder estradas 

o SR. • .Tosi:: llfaRIA.XO _ Perdão, queria, de forro em.territo1:i? (~':l u~1. estado, affectan
dizer que não lia. numero para vota.r a ur- do-lhe os ~eus m,us uco~ interesses. 
gencia, pow1ue a Gamara estú. cançn.dn. do seu O SR. Fn.óEs DA Cn.uz- E é preciso notar 
trabalho ele hontem, e por isso hoj0 natural- que v:1e lesar intere~ses de outra estrada,que 
mente nilo h:t numer·o. go:;a. de garn.ntias de juros do Estado. (Ha 

O SR. "\i.c1xno Gt:AXAlURA - Requeiro a inuitos c;.partes.) 
urgeucia pal'a. nm motim já declarado. O SR. ,\LcrxDo Gt:AX,\DARA :- O governo 

o si~. Pi:E~rnEXT!': _A urgcncia jiL estú fede ral não se tlen, siqner,ao trabalho <le in-
concctliih. dnga1· si aos interesses do Estar.lo conYinlrn, 

A3·ora Yon consultar it C::nnant si ::emel!tante estrada ... 
julga n. mate:·i:i. rle tal ordem lll'gente que O Sr: ... AtnEltTO Brt.\.xo:\.o- O Cong·resso <lo 
não pó '. l•: ~er :uliat!a, sob pena. de Jical' pre- Rio de Janeil'c já protestou contra esse facto. 
J udicada.. O Sr:.. ALcr:-;no GrA xA BAIL\. ••• concedeu-a 

Co11s11ltai.la a Camar:i, e jnlgath ul'gente a sem co,zitar tia lei; concedeu-a s:tbendo que a 
mn.teri<t. · d infringia, porque este tem si o o assumpto 

O Sr . .1-\..lcindoG·uanabara -
Sr. pi·esidente, acabo de fazei' c::;t:~ peno

síssima pel'eg-rinaç'1o atrnv0s das votnçues e 
das rigorosas exigencias do regimento,po1·que 
é urgente que a representa<,;ão elo Rio de 
Janeiro venha aqui protest:i.r contra a inter
venção indebita do !!·onrno t'ederal cm rna
teria que se refere 'immediatamente à auto
nomia desse estado. 

Reputo esta questão lle summa gravidade. 
( .-lpoiarlos.) 

Batemo-nos nest:t cas(l, com todo o vigor 
para. que n. Constituição consig-nnssc, de 11101!0 

claro e pre('.iso a. mais completa. autouomitt 
dos esta:lr1s em :1;;:snmptos que se refiram ao 
seu peculi:ir interesse. 

Esta conqnbta está feita ; e niio podemos, 
nem devemos permittir que, por mercê <la. 
nossa fraqueza de hoje, elht soj<"t perdidtt. 
(.·1poiados.) 

0 est ;1 do tlO rUo de faneÍt'O Jfü\ÍS do 'lUe 
nenhmn outro til vez carece de estar vigilante, 
porque elle foi, mais do que outro qualquer, 
governado directamente pelo poder ccntrttl ; 
e necessita. de rengir contra as tradições e 
os habitas para nrn.n ter il les:i.s as prerogati vas 
que o 1·egimen í<Jderal lhe conferiu. 

Ora, e~s:1s preroga.tivas acabam de ser 
desconheci.las; podemos salient:.u• uma ver
dadeira. invasão do governo federal. 

Trat:t-se, Sr. presidente da. concess:.'i.o de 
.. nm(l, estrarl.1 de ferro que, partindo da. estação 

<lo Commel'cio, no estado do Rio de Janeiro, 
:vem entroncar com n do Rio do Ourcr; e essa 
êoncessão e um attentado a autonomia do 
estado do Rio. 

O SR. , \L13ERTO BRAXDÃO- Nflo tem fun
damento legal. 

O SR. ALCIXDO GuAN.ABARA. :- Absoluta
mente não t c!l11. Si perante a Constituic,iio,. 
.que dispoz sobre o caso, alguma lei ainda 

das m<.is vi\·as reclamações e prot : stos nesta 
casa. Para qut:! se imagine quanto nos assiste 
razão neste protesto, basta. que se diga que 
ella vae perturbar os interesses de ontr<t es
trada que, como lP.mbra o meu illnstre collega 
ele deputuç:üo, foi concedida pelo governo do 
estado e gosa. ele gar<mtia de juros por elle 
dada. E' manifesto, portanto, CJUe o g·overno 
federal u:to póde assim inten·ir em negocios 
que affectam o estn.do do Rio, i"iobndo fla
grantemente ;i, lei e turbando-lhe todos os 
i'nteresses ! 

O Sr:.. SERZEDELLO- Unam-se os deputados 
íluminenses e protestem ! 
. O SR. ALcrxno GüAXABARA:-Nesta ques
tão a deptltU•;ão fluminense está toda unida. 
( .:l]JOio.rlos rla deputaçcío fluminense. ) Todos 
11 ssic-nam este rcouerirnento que vou mandar 
á mÍ:>sn., porque iienhnm poderia asshtir com 
indifferença a esse attenfa<lo á autonomitt do 
e;;tado. que vae até :i pel'turbação do seu 
plano de gonrno e ao compromb:;o de inte
resse::; futuros. 

A estrada concedida pelo governo vae des
viar ~t proclucção de uma pn.rte importante do 
estado para est<t capital... · 

o SR. ALBERTO BP..AXDÃO - Apoiado; per
turba o plano de viação do estado. 

o SR. ALClXDO GUAXABARA - ••• pertur
bando o plano de viação elo estado, concebido 
com o intuito de ful'tar o estado a. essa sub
missão que não se justifica, ele animar CJS seus 
proprios portos, que são dos melhores, de 
prover, emfim, no sentido ele engrandecel-o, 
como merece. 

Sr. presidente, o Congresso do estado do 
Rio já cumpriu o seu dever de protestar con
tra semelhante facto, que ba de certamente 
encontrar a mais decidida resistencia. Eu 
quizera desde jã apresentar projecto de lei de: 
clarando nulla essa. concessão, porque e 
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minha opinião que o Congresso N::i.cionnl pode 
decretar a nullidade dos actos elo Poder Exe
cutivo que infring·em a Constituição e as leis. 
(.Apoiados). 

Não o faço, porque lia um pro.jecto de lei 
do Sr. Bernardino de Campos que determina 
a nullidade de todas as concessão, feitas nos 
termos desta a que me refiro. 

Limito-me, pois, a pcdil· it illustre com
mi:ssito de comtitniçüo, legishH;ão e ,justiç<1. 
<1ue interponha o seu varecer sobre esse pro
jecto com todn. a LreYidaue, para que elle ::;eja 
transfor·mado cm lei quanto antes. 

E como um protesto, em nome do estado do 
Rio, a. sua. rcpro:;c11ta('ão nesta cas:1. cn via. pot• 
meu intermcdio, ú mc::;a, o seguinte l'Clflteri
rnen to. (18): 

Vem à mes<i. o seguinte 

Re'."ft~c1·imcnto 

Requeremos que se pec:a ao Poder Executi
vo as seguintes informuçiies: 

1. 0 Em que lei se bnseou pn.ra conceller uma 
estrada de ferro, que, partindo da estacão do 
Commercio, no estado do Rio de Janeiro, vá á 
estrada do Rio <lo Ouro ; 

2. v Si f .. :ii ouvido a. esse respeito o gover
nador do mesmo estado. 

Sala cfas sessões.-A.lcindo Guanaliara.
A.lúcrto Bi·andao.-Baptista ela .J.1Iotta.-Fo>1-
·'eca Hermes.- Frôes da Cni::;.- Oli·oeira 
Pi;1!0. 

O SR. GABINO BESOURO (para negocio iw
gente) - Peço a V. Ex. que consulte ú. Ca
mara sobre si me concede 5 on G minutos de 
urgencia para apresentar um requerimento 
que trata de assumpto importante sobre ne
gocios commerciaes do meu estado. 

Consultada, a Cumara concede a urgencia, 
observttdas as disposições do regimento. 

O Sr. Gabino Besouro diz que 
esta tarefa quasi que não lhe competia; quasi 
que devia caber ao seu collega por Alagoas, 
e sente que não lhe tivesse sido concedida a 
urgencia que pediu, por uma obstinação da 
deputação de Pernambuco, que não queria 
que fosse dada a urgencia para a apresenta
ção deste requerimento. 

Isto é tanto mais para estranhar, quando 
SS. Exs., tão zelosos pelo aproveitamento do 
tempo, e negando a urgencia pedida pelo 
collega do Ol'atlor, concorreram com sens votos 
para ser concedida a urgencia que immedi
atamente depois foi pedida pelo honrado de
i;u tado pelo Rio de Janeiro. 

Ha, portanto, uma contradicção no procedi
mento dos dignos deputados, e que revela que o 
requerimento que Tae apresentar, de alguma 

sorte os pode incommodar, e isso não é de 
estraul1ar, porquanto se trata da. praça do 
commercio ele Maceió, e isto e um assumpto 
que deve contrariar a SS. Exs·, que procuram 
por entraves aos interesses commerciaes do 
estado de Alagoas. 

Dito isto, o orado1' vae mandar ú. mf:lsa. o 
requeriment0 pedindo ao govemo iul'0rma
çues sobre u'.~ facto _relatado em um telegram
llltL de l\Iucew, publicado na Gazeta dr: Noticias 
e no Joi·nal do Commcl'cio tle hoje, tc.:legram
ma que pede licença. pura. ler·. (11partcs do 
Sr. JosJ .1lr1tiano.) 

O Sn .• GA1:rxo Bi::soun.o:- Pede ao Sr. 
Presidente l[Ue ohtenl1~t do Sr. deputo.do por 
Pel'llanbuco, temlet· do govcl'no, permissão, 
parn o orador f'allar, porque d.o contrario. 
com o::; seus apartes, concorrer·.:~ para que não 
se approveite o tempo. 

O Sr~. PRF.~IDE~TE:- Peço ao orador que 
intetTompa o seu discurso, e convido aos Srs. 
deputados a occuparem os seus Jogares. 

O -Sn.. GABINO BE:>Ol"R0:-Passa. a ler o 
telegramma a que se referiu. 

<diaceiu, 1.'3 Os tlbaixo íirnrn.do3, represen-
tautes do commercio de Maceió, e.;,tào impos
siblitados, desde o dia. 8, de retirar da, alfan-
dega mercadorias, porque a thesournria não 
quer fornecer ouro para alli ser comprado ao 
cambio de 20, como em outras alfanclegas. 
Providencias, por não haver· ouro em mãos 
de parti.culare:S. O deposito da thesouraria é-· 
de 16,000 soberanos, que ella pertende envial' 
para o Rio pelo primeiro >apor. Inspector da 
alfandega reclamou ela. thesouraria, sem re
sultado.- Araujo, presidente da Associação · 
Commercial, Agostinho Ribeiro & Casal, Ro
drigues Cardo:::o & C .• Ma.noel Ramalho, João· 
Luiz Honorio de Almeida representando Ti
burcio Alve~ de Carvalho & C., Vasconcellos· 
Guimarães & e·, viuva. Coelho & Filho, Al
meida Guimarães &C., João Martins Ferreira, 
C.arlos Augusto Z:rnotti,. Teixeil'<t Bastos & C., 
Jacintho Leite & C-, Almeida. & Irmãos, Ro
drigues &. Rodrigues, Antonio Braga & C.,. 
Manoel Guimarães, Manoel Fontan & C., 

O Sr. presidente comprehende,diz o orador,. 
que este assnmpto ê muito importa!!te, po1~· 
que o commercio está privado de retirar as 
suas mercadorias da altilmlega,c como sabem, 
a praça de Maceíü não é praça onde regor
gi te o ouro como no Rio de Janeiro, Per 
nambuco e Bahia. 

A cama.ra pôde portanto avaliar as diffi
culdades em qne se acha o eommercio para 
satisfazer esses pagamentos exigidos pe~o· 
Thesouro, e ê neste sentido, sem fazer mais 
considerações para não exceder elos cinco
minutos, tão interrompidos pelo Sr. José 
Mariano, que limita-se a mandar à mesa. <> 
seu requerimento. 
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Supponho que nfo é preciso dizel' mais ne
nhum:t pa.lavra sobre o assumpto, porque a 
Gamara comprehentle a sua importancia e o 
01'<'1.dor espera da. sua. imparcialidade e justiça 
a a,pprovaçã.o do requerimento. 

YozEs - ::'l!uito bem. 
Vem tL mesa o seguinte 

Requerimento 

Requeremos que se solicitem do governo, 
llelos c::maes competentes, as !';eguintes iuf'or 
mações: 

l. 0 Si estú. em execução no estado das ..\.la
gôas, a e:dg-encia da cobrança em ouro do~ 
direitos de importação, ufü> se tomando ex
tensiva :"tquelle estado à providencia. nn ndada 
adopbr pelo Sr. ex ministro da fazenda para 
a percepção 1los direitos em papel com a 
cotação do dia antecedente para o cambio em 
relação no ouro. 

2. º Si foram tomadas providencin,s no sen
tido da reclamação do commercio da praça de 
Maceió, reduzido :t não poder retirar as mer 
caclorias da alfü.nclega pela e:xigencia do 
pagamento em ouro em uma praç::i. onde ouro 
não ha, tendo o governo 16.000 soberanos 
em cofre, n 'L Thesouraria de Fazenda ; quaes 
essas providencias para tirar o commercio da 
pressã.o a que o levou essa ex:igencia da al 
fanclega.- Leite Oiticica . -Gabi;io Besouro. 

o SR. BELLA.R)IlNO DE i.\IEXDOXÇA- (Pela 
oi·clem.):-)füo vou pedir que se interrompam 
os trabalho:>, mas que me concedam uma ur
gencia para amanhã ftlndamenta.r dons pro
jectos que pret'3ndo apresentar 

Se faço este pediclo, é porqua tendo-me ins
cripto na. hora do expediente, tanto hontem 
como hoje, não pude absolutamente fülla, 
porque o tempo foi todo tomado coin questões 
de ordem. 

Tendo já sido concedidas duns ur~encias 
não venho violentar a benevolencia da Ga
mara pedindo para. mim urgencia tambem 
e só peço que m'a concedam amanhã visto que 
os projectos são importantes. 

O SR. PRESIDEXTE - Independentemente 
do requerimento qne acaba de formular, oSr, 
deputado póde fallar am::i.nhã na hora do 
expediente. 

O Sr. Guill1.arães Natal (pela 
ordem) inscreveu-se hoje no expediente para 
occupar-se de ass)lmpto importante relativo ao 
seu estado, e apezar disto não pôde iallar. 

Pediu por diversas vezes a palavra pela 
ordem para requerer urgencia de cinco mi
nutos, e ainda assim foi infeliz. Concedeu-se 
depois ao illustre deputado pelo Rio de Ja
neiro uma urgencia de cinco minutos para 
protestar contra a invasão do governo fede
ral nos negocios particulares de seu estado. 

Tinha .de tr~tar de assumpto ídentico. Tra
ta-se de rnvasao muito mais seria J.o que á. 
que se ~eferiu_o illustre deputado pelo Rio 
de !<~ne1ro. Nao pede urgencht para hoje; 
sol1c1ta_ d.o Sr. presidente urgencia para 
a11_!anha. a.tun de ler documentos que tem em 
1~rnos e _completar o capitulo da historia d::i. 
(eLle1~açao, que começou a ser narrada pelo 
seu 1llustre collega Sr. Barbosa. Lima. 

o Sn .. PR.ESIDEXTE - V. Ex. sera atteu
cliclo amanhã. 

(Occupa a car.lefra da pi-csidencia o Sr. Oli
vefra Pinto, 1° vice-presidente.) 

o. Sr:.. JusTrxu .. xo DE SERPA (pela oi·dem) 
peLltu "· palana pela. ordem par;L respeito
sameute reclamar contl'a. a51 1lecisões pelo 
Sr. presidente tomadis em relação ús urrren
cias concedidas. S. Ex:. sa,he quanto pes:foal
meute o orador o estima e conhece bem ::i. 
correccão do seu procedimento. 

Raras vezes pede a palavra. e nunca o faz 
perturbando a ordem. Foi dos que votaram 
peht concessão da duas urgencias. Tmtando-se 
de materia urgente, como declar:1.ram os 
d~p1;1tados que as solicitaram, e sendo limita
d1ssuno o tempo necessario para discussão 
desses assumptos, deu-se pressa de concorrer 
com seu voto para que a Camara ouvisse um 
e outro deputado. 

llfas surprehendeu-o a. decisão tomada 
pel~ mesa. Nos termos claros e precisos do 
regimento, a ordem do dia só póde ser alte
rada por deliber,lção da Gamara com numero 
sufficiente para tomar deliberações. 

A ordem do dia. não póde ser invertida pela 
mesa, nem prejudicada por deliberação da 
camaru., sem numero legal. 

Nesta,s condições, com o respeito que deve 
ao Sr. presidente, vem protestar contra este 
precedente, para que não se reproduza o 
mesmo facto. 

Pede a S. Ex. não veja nas palavras do 
orador intenção de desrespeitar a mesa. 

_O SR.. PRESIDENT~, respondendo, diz que 
n~o occup~va a cadeira ela presidencia quando 
foi concedida a urgencia de cinco minutos ao 
Sr. Alcindo Guambara. 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

Votação das materias encerradas. 
E' posto a voto~ e approvado, para passar 

á 2" discussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 10 A-1891 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1 . ° Ficam extinctas as secretarias do 

Bi!tado dos Negocios da Justiça e da Instrucção 
Publica Correios e Telegraphos. 
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Art. 2. º A' Secreto.ria de Estado das Rela
ções Exteriores ficarão annexos os serviços 
dos correios terrestres e marítimos e dos 
telegraphos da União. 

Art. 3. 0 A Secretaria de Est1\do dos N e
gocios do Interior, além dos serviços que lhe 
iocumLírem depois de feita par:l a municipa
lidade do Oistt•icto Federal a transferencia de 
ala-nus dos ,:;erviços hoje :t seu cargo, terá os 
que forem concernentes iL justiça federal e os 
uemais que, tratados até agora no Ministe
rio da. Justiça, continuarem dependentes <li.\ 
Uniiio; ontrosim os relativos ú. instrucçü.o 
publica, excluíd<t dest:l a parte que tiver de 
11assar á nrnniclpalidade referida e ao Museo 
Nacional. 

Art. 4. 0 O tr::i.lialho continuara a se1· des
empenhado como actualmente, emquanto nflo 
forem expedidos novos regulamentos pa1·a :i.s 
Secretarias do Interior· e líns Relações Exte
riores, de accordo com a orgauisaç;ão que de
vam ter em conformidade da vresente lei. 

Art. 5. 0 1\os empregados das secretarias 
extinctas ficam garan,ticlos os díreit.os adqui
ridos, sendo aproveitados nas Secretarias (lo 
interior e das Relações Exteriores os rzue fo
rem precisos, mantidos os seus vencimentos 
e categorias. 

Paragrapho unico.Os que excederem do qua
dro respectivo em cada uma das duas ditas 
secretaritls, conforme os regulamentos que 
se expedirem, ficarão atldiclos a uma e outrz. 
até serem a.proveítados,attendendo-se às suas 
categorias e aptidões nas vngas que forem 
occorrendo n<1s ditas secrefarias de Estado ou 
em suas repartições subor1linadas, e mesmo 
nas secretarias dos demais ministerios, prefe
rindo-se, entretanto, para o provimento das 
vagas nas secretarias em que houverem de 
ficar addidos os que, por accesso, puderem ser 
n_omeados, i:ttenta a praticn: do ramo espe
cial do serviço a que pertencia o lagar vago·; 
ll'.antidos sempre seus vencimentos e catego
rias. 

Art. 6. 0 A Secretaria ue Estado das Rela
ções Exteriores continuarit a ser constituid.a 
por uma tlirectoria geral e o numero de sec
ções conveniente, attento o additamento do 
serviço dos correios e telegrapllos. 
. Art. 7. 0 A Secretaria de Estado dos Nego

cios do Interior será constituída por tres cli
r~ctorias, a saber: a l"" dos Negocios do Inte
rior propriamente, a 2"' da Justiça Federal, 
lnstrucção Publica e Museu Nacional e a. 
3', a central, se constituira da contabilidade 
d.o ministerio e recebimento, abertura e des
tinação da correspondencia para o gabinete 
do ministro, para as directorias e archivo ; 
ftcantlo-lhe subordinados o porteiro e seu aJu-
dante. · 

ministro, tera um director em categoria e 
Vllintagem iguaes aos directores Q'eraes das 
demrlis secretarias, e se subdividiriio em tan
tas secções, quantas forem convenientes, 
mantendo entre si as relações precisas para o 
bom andamento dos negocios. 

Art. 8. 0 As commissües or:1 desempenhadas 
por funccionarios estranl1os ú.s secretarias de 
l~~tado, extiactas por estn. lei, ficam suppri
mHlas. 

Art. 9. 0 O Poder Executivo ê autorisado<1 
expcd\r ~s necessarios regufo.mentos para, a 
orgams::i.çao das duas secretarias de Estado, 
de que trn.to.m os nrts. 2° e 3°, sobre,, bn.se 
dn. presente lei. 

.Art. 10. Ficam revogada.s as disposições 
em contraria . 

Süo postos a votos successivamente e ap
provados para, lJllSS<ll' a 3a. discussão, Salvas 
as emendas, os arts. 1°, 2°, 8° e 4° do 
projecto n. 42 A, que fixa o subsídio do 
Presidente e do Vice-presidente ela Re1m-
1Jlica. 

O Sa.SERZEDELLo(pela; ordem)- Peço lli V. 
Ex:.que consulte á Gamara sobre si concede pre·· 
ferencia para a emenda que apresentei a esse 
projecto. 

o SR. ARISTIDES IIIAIA. (vela ordem )-Pa
rece-111:e que não deve ser approvo.do este 
requernnento, porque a emenda que 
apresentei a esse projecto é mais ampla e 
tendo sido apresentada em primeiro logar, 
eleve ter a preferencia. 

Consultada a Gamara, é rejeitado o reque
rimento do Sr. Serzedello. 

São successivamente postas a votos e re
jeitadas as emendas rlos Srs . Sel'Zedello e 
Aristides Maia, passando o projecto nos se
guintes termos par<• a 3ª discussão : 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. ° Ficam fixados, para. o per iodo 

presideucia.l de 15 de novembro de 1894 a 15 
de novembro de 1898, em 120:000$ annuaes, 
o subsidio do Presidente da Republica e em 
36:001)$ o do Vice-presidente, pagos men
salmente, desde a data da posse do respectivo 
cargo . 

Art. 2. 0 . Vencera o subsidio do Presidente 
o Vice-presidente, quando, em virtude do 
art. 41 da Constituição, ex:ercer etrectiva
mente a Presidencia da Republica. 

. Paragrapho unico. Cada uma destas tres 
diroctorias, immediatamento subordinadas ao 

Art. 3. 0 No período presidencial vigente, 
continúa em vigor o decreto n. 27 G de l de 
dezembro de 18:)9, quanto ao subsidio do Presi
dente, percebendo o Vice-presidente o de 
36:000$ annnaes, pagos mensalmente, desde 
a posse do respectivo cargo . 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 
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E' posto n, votos e approvado em 3" discus
são o seguinte 

PlWJECTO 

N. 13 j, - 1891 

O Congresso Kacion:.ü decreta : 
ArtiQ"o n11ico. Ficam annistiados todos os 

indivi1iuos r111e uirectn, ou indit·ectamcnte to
maram parte nos movimentos ::rmados que 
tiveram logar no estado do Parit, em <li<1s Jo 
mez de .jnn110 1!0 r:orrente anno, e em perpe
tuo silencio os processos riue po1· esse motivo 
tenh~\m sido instanrados . 

E' appron1.do em 2" discussão o segninte 

PROJECTO 

N. 32- 1891 

O Congresso Naci0n::\.l decreta 
Art. l. ° Fica, approvado o accordo feito 

com o ministro plenipotenciario d1i Republica 
do Peru em S ele junho, pelo qual as r·oga
to1·üis ex:peditlas para, simples citaçi'io ou in
timação, que tenham de ser cumpridas nos 
estados do Pará e Amazonas e no departa,
mento de Loreto, legalisadas pelos coosules 
dos respectivos paizes, e serã.o remettida,s 
aos juízes por intermeàio dos g-overnatlores 
<los ret"et·idos estados e do prer::ito peruano. 

"\rt. 2.0 Revogam-se as disposiçõas em 
contrario. 

E' posto a votos e approvado cm 2" dis
cussão o seguiu te 

PROJECTO 

N. 39 -1801 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.0 1."ica o Presidente da Repulllicn. 

autorisatlo a manclar delinear. com urgencia, 
um plano geral de linhas telegraphicas 
para a Republica.. 

Art. 2.º );esse plano serão inclic<\dns, con
forme n. ordem de preferencia, as linhas a 
construir e bem assim a despeza prov<wel 
com a execuç~o de cada uma dellas. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposiçõ2s 
em contrario. . 

. . E' posto a votos e approvado em uiscussão 
bilica o seguinte art. 1° do projecto n. 22, 
deste anuo : 

« Art. I. ° Fica. o Presidente da Republica 
autorisado a consideràr reformado, desde a 
data da presente lei, e de accordo com o art. 
9° § 2° <la lei n . 648 de 18 de agosto de 1852, 
o ex-capitão do exercito Chrispim de Mello e 
castro.)) 

O SR. l\!01u.Es E BARROS (pela onlem) re. 
quer a verific:1ção da votaçiio. 

Verifica.-se a votação. 
o SR. PRESIDE"'rE-Votaram 72 Srs.depu

tados a favor e 32 contl'•\ . Foi, portanto, ap. 
provado o art. 1°. 

São postos tt votos snccessiv:unente e appro
va1los os seguinte;; arts. ~" e 3° do mesmo 
projecto : 

(( Art. 2. 0 Estas resoluções não Lião direito 
;1lgum n. reclamaçfo.qner qnauto a vencimen
to::; anteriores, quer <]Uanto ii contagem do 
tempo em qu~, po1· e(foito da senteuç,, a, que 
foi condemnado, esteve o refel'ido ex-capitão 
fora do sm·viço militar. 

Art. 3. ° Ficam revogadas as clisposiçGes 
em contrario.,, 

Entra. em •liscussüo o projecto n. 71 A, au
torisando a exploração e demal'caçã.o no pla
nalto central uo territorio dn. Repnblica, d:t 
superficie destinada it sua no\"a capital e 
dando outras providencias. 

o Sa. SEVERIXO VIEIRA (pela 01·dem) diz 
qne o projecto snbscripto pelo nobre deputado 
pelo Piauhy, foi à commis::ão de obras pu
blicas, e est't comm!ssüo opinou que cllc só 
deveria ser adaptado com algumas modifica
ções e apresentou outro projecto compen
diando essas moditicaçõe;;. 

Sabe que ambos o,; projcctos estão em 
dfacu:;sfio, mas pergunta ao Sr. pre3iclente, 
si a seleccão de um delles tem de ser 
füita D<\ occasfüo ela Camar;t votar em 1" dis· 
cussiío ou si, como lhe parace uatural, a pre
rerencia pal'lt um desse::; p1·ojectos só pode ser 
dada, em 2" discussão ? Desej<L stiber pois como 
a mesa entende a questão. 

o SR. 2° SECRETARIO - o que estti. em dis· 
cussão é o parecer da commissão ; uma vez 
acceito o parecer, entrará em ~i:;~ussão. o 
projecto apresentado pela comm1s~ao. S1 o 
parecer da commissão for regeitado pehi Ga
mara, entrará em discussão o projecto apre
sentado pelo S1'. deputado. 

O Sn.. SEVERixo VIEIRA acha que o que 
acaba de dizer o Sr. 2° secretario não ·é ra· 
zoo:vel. O parecet· nüo estit em discussã:o. O 
projecto é parte integrante do parecer. Por
tanto, entende que a discussão versa sobre o 
parecer da, commissão coujuuctamente com os 
pl'ojectos. 

A sua duvida não é sobre este ponto. O 
que o orador deseja saber é si a qu~s~ão de 
substituiç-ão do projecto tem de ser dec1d1da na. 
Ia ou 2ª discussão como lhe parece razoa~el, 
porque na l" discussão não se adm1tte 
emenda a.o projecto. .. 

Si o Sr. presidente entender que na_2~ d1~· 
cussão a Gamara se decidirá a rejeitar ou 
acceitar um dos projectos, o orador se aguar· 
dar-à. p!lra essa occasião. 
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O SR. PRESIDE:'{TE - A observação elo il
lustre deputado me parece ra.zoa,vel. 

O Sa. S8VEtu~o VIEIRA. - Bem. 

.º Sr. Cantà? sabe que este proiecto 
foi apresenta.elo em virtude de uma disposição 
constituciona.l, que determina a mudanç..'t da 
Capital .Federal pa.ra o planalto central do 
nosso parz. 

O or::tdor votou contro. esse arti"'o dn, Con
stituição como ain<l<t hoje vota.ri contra. e::;te 
projecto. · 

O parecer da commi,;s;1o niio cstà. de har
mo:}ia em todas as suas partes. 

E' assim que no primeiro período a. commis
siio entemle que o guverno dere ser autor·i
sado a. mandar fazer a exploração e o;; estu
dos necessarics em. um terreno de 14.400 me
tros quudrados l?ªra. euificai;:ão ~a cidade que 
:em ~e. se~ Ca1?1~1.l Fed~ral e diz que em at
,euç:a.o a d1spos1c~ao const1tuciooal o Con(J'resso 
deve desde j:.i cogitar disso. ;;;. 

Lendo o pare~er. cht commissão, diz que a 
Camara. deve limitar-se a mandar procetler 
aos estndos e esperar que o n·overno peça o 
credito uecessario pa.ra. a de~peza que com 
elles tem ue ser feita. 

O art. 2° ~o projectv que mandava. que o 
govemo, assim que ficassem concluídos os 
tralxi~lios de exploração, abeisse concurrencia 
n_o pa1z e no estrangeiro pal'õl a editicaç.ão da 
c1d~de. Ma;; :'l. comrn~s;;~~ entend(rn que esse 
art!go do pro.1ecto prmnt1vo fosse executado 
mais tarde. 

Ora, aqui é que parece ao orador que não 
ha ha~m5mia e coherencia no parecer tla 
comm1ssao, porque, ao mesmo tempo qne man
dava que se abrisse a coocurrencia. lo"'o que 
ficassem terminados os trabalhos e~tendia 
que se devia. mandar desde já proc~der á ex
]llorar;ão e medição dos 14.400 kilometros 
~~adra.dos. Sendo assim, não se indo tratar 
Ja. da edi!icaçãe da nova cidade ou porque os 
recursos do Thesouro que permittem que 
se faça actualmente esta despeza., ou pot• 
qualquer outra circumstancia, porque se 
manda. desde já fazer a exploração 1 
. Portanto, emquanto a commissão não mos
trar a vantagem que ha em desde já se pro
ceder aos e.studos, não poderá dar o seu voto 
a. este projecto, porque, quando o Congresso 

O Sr. Antão de Faria - Como 
membro da. commissão tle olJras pnblicas eco
lonisação, cumpre-me vir ao encontro do no
bre deputado pelo Pará, relativamente à im
pugna~~ío que acaba <le fazer acerca. do pare
cer dessa, commissão, e <lo projecto substitu
tivo que a esse parecer vem annexo. 

Disse S. Ex. que (jncontrara falta de har
monia no i:><1recer 1.ht commissão, porque via 
que em uma das suas pn.rtes ~e affirmava. ca
thegoricamente _que eB urgente e opportuno 
tra.tar-se desde Ja. da mudança cb capital da. 
Republica, autori:>anúo-se o governo a fazer 
as despezas necess3.riu.s p<lra. efl'ectual-a. 

O mell co tiegn. oão apprehenden bem o pen
so.meato dn. commis:;ilo; e poi· isso é preciso 
lem!Jrar-lhe que a Constituiçrí.o, no art. 3°, 
manda tlemart:ar no planalto ccott'al da Re
publica, uma zona de 14.400 k.ilometros qua
drados, oocle opportumunente será estabe1e
cith1. a Capital Federal. 

Quando <L eonimissão diz que desde já. se 
deve cogitar do assumpto, refere-se a escolha 
do local, para a fntura cidade. 

A commissão apenus diz que se <leve estu
dar a reg.ião, as suas cond~ções topogrr.pllicas 
orograph1cas, hydrographwns, c:limaterícas e 
outras, pelas quaes se possa reconhecer si a 
região explorada serYe ou não par~t o fim a 
(JUe '"destinamos. 

A com:nissão julga. opportuna. a exploração 
do phvalto centl'al da Republica, mas não 
aílirma que julga. oppol'tuna. n. mndanca. da 
capital ; pelo contrario, acha-a. inoppor
tuna. 

O honr::tdo deputado occupou-se rlo projecto, 
apresentado pelos nossos collegas Puranaguá 
e outros, e estranhou. ao que parece, que a 
commissão não quizasse adaptar e:>se projecto, · 
que davu autorisaçã.o ao governo para cogitar 
desde já da mudança, chi. capital, logo após a 
e.\ploraçã.0 ü!l. região do pla.nalto. 

Vou explicar o motivo porque assim se de
cidiu a comlliíssão. 

Todos nó::>, governistas e opposicionistas 
nesta casa, incessantemente clamamos contra 
o estado critico das no:;sas finanças; todos os 
dias br-ar.lamos contra o desequilíbrio orça
mentaria, contra o abuso do papel moeda com 
curso força.lo. e além disso contra o monopo
lio a .respeito do qual a odiosidade é geral. 

Onde quer que a Gamara pense existir um 
monopolio, para ahi se dirige de arma em 
punho afim de combatêl-o. . . 

Pois bem, ainda não vi privilegio mais 
odioso nem mais prejudicial do que aquelle 
que consta do projecto a que me estou refe
rindo. 

i tiver deliberado que se effeetue a mudança 
da. capital, poder-se-ha então mandar pro
ceder a estes estudos, que tambem não ex
gem tanto tempo para que sejam feitos com 
tanta antecedencia, quando nem ao mesnos 
se cogita da mudança do capital. 

Concluindo, di·l que espera ter o prazer de 
ouvir a c0mmissão, e si ella o convencer do 
contrario, não terá duvida em dar o seu 
voto. 

Por elle autorisava-se o governo a fazer a 
uma. só em.preza as concessões seguintes: 

< l.ª De terrenos até á superficie de trinta 
e seis kilometros quadrados no local em que 

31 C:i.tn:a.ro. V. II 
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tiver tle ser a~sente a futurn c:-:.pital; fic:rndo, 
porém, salvo á União o direito d.e, em todo o 
tempo e in<lependentemeute de indemnisação, 
apropriar-se, dentro dn. área concedida, de 
qualquer pol'çiio, não edificada, de que vier e 
precisar pam fios de necessidade, ou utilidade 
publica; 

2." De vbs-f'erreas, de na;vegação 11uvial 
ou de qualquer systema de via•)i.o p:n·a c0m
municar a capita.l com os diYerso-:> estadus da 
União: 

3." De cnrris nrb:mos, ri.~ sn;JJ riment 1 de 
agua, de e~g-0tos ele excreto, ag1n1.; ser\'itlas e 
pluviaes, de redes telephonicas e e.te outi·os 
serviços tendentes a safü•f•lí:er, na fut11m ca
pital. às commotlid:alcs reclamadas pela civi
lisação; 

4." De isen~ão de <lecim1s, por rfot~rminado 
tempo ou de ~tt:te~r11rnr impostos relativos 
aos predios que forem construind ,1, até :10 
termo do praz.o de dez nnnos, contados àa 
data da inauguração da, futura capital. » 

Ol'a, V. Ex. comprellen<le que tudo isto 
podia sei· conce•lido, mas não a uma emprez:t 
sô, porque seria con;;tituir verdarJeiro estado 
no esta•lo; seria de facto governar 3. repnblica 
uma empreza e uão o goYerno republicano . 
Eis porque tem a commissão lle r~jeita1· in 
limine o art 2• do projecto dos illustres 
deputados. 

O Sr::.. Hsx::IQGE DE C_\JWALHO- Devia. 
rejeitar a üléa. 

O SR. A:nXo nr: F,\RL\- Nesta casa ha 
dous g-rupos: um rpw qner a mud;i.nç~ da ca
pital ji e jn; nntro que não quer que se mude 
a c~pital do Rio de Janeiro. 

O Sa . HEXRIQGE nr: CAR\ºALHO- O Rio d~ 
Janeiro é o fóco da ciYilisação da America. do 
Sul. 

O SR. AxTlo nr:: FARIA- A Constituiç,J,o 
jà dete1•minou que a mudanç1 ela, C<lpital sera 
feita opportunamente. 

O Sr:.. HEXRIQtm DE CAP.VALHO- Hoc opus 
liic laboi· cst. 

O Sa. A~TÃo DE FARIA- A commissão nito 
podia deixar ele obedecer a esta consideração. 
A leitura do substitutivo por ella apresen
tado me parece esclarecer perfeitamente ;:i, 

questão. 
Diz o art. 1°: 

· c:Art, J.° Fica o Poder Executivo autorisado 
a mandar explorar e demarcar no planalto 
central do territorio da Republica, na confor
midade do art. 3° da. Constituição, a superficie 
de 14.400 kilometros quadrados, que devem 
pertencer a União para o estabelecimento da 
sua nova capital.» 

A commissão entende que esta parte deve 
ser r·ealisada já. Si isto não fór feito os esta-

dos, que são senhores dessas terras devolutas 
pó~lem dispor uelbs, e qnando a, Republic~ 
qmzer escolher o local pótle não encontrar 
n,lli um que convenhn,. 

1.:::-.r SR. DoruTADo- A Constituição deter
minou que ficasse reserYado para ~t União i 
planalto C3ntral. 

O Sr:.. A);Tlo DE FARIA- A Constituição 
n~o mandou resel'var o plann.lto central ela 
Republica; dispoz que fnssel demarcada no 
planalto central 14.400 kilometros quadra
dos p[lra, ah i ser o pportun<\111en td edificada :t 
futura, cap\tal. 

Vejamos o que estabelece o Grt. 2° do subs. 
titutivo da commissiio : 

«Art. 2. 0 O Podet' Executivo solicitará do 
Congresso o credito preciso para a execuç.1o 
•lesses serviços e d<Há á commissiio que tiver 
de executai-os as necess:1ri:1s instrucções.» 

Dispondo qne o governo deve solicitar do 
Poder Legislativo o credito necessario a essa 
tlespeza, a c·ommissiio quiz nccentuar o pl'inci
pio de que nada se deve g·astar sem autorisa
ç:ão do Congresso. 

Chamo a attenç-.ão elos illustres deputados 
peht Capital Federal, que querem qne a capi· 
tal continue aqni. para o art. 3°. 

«Art. 3. 0 A mnrlança opportunn, da capital 
será deliberada. pelo Conzre:;so, em vista dos 
estudos e dos trabalhos c1efiniti YOS d::t COm
missão.» 

Feitos os estudo;; definitivo:; apresentados 
os planos, reLitorios ou memoriiles,o Con
g-ressn toma conhecimento dcs tra.balhos reu
lis::ulos pelos agentes da administraç~ã.o. Ap~ 
prova ou não a escollm do locaL e resolvera 
se convem autorisar immediatamente as des
pezas para a:mudança ou si convem adiar 
para, melhor opportunidade. 

De modo que o substitutivo apresentado 
pela, commissã.o parece qne sati:;faz áquelles 
que niio que1·em que a mu1fança se faça de 
momento e ao mesmo t~mpo áquelles que 
querem efüctual-:t o mais <lepress<1 pos
si vel. 

Resumindo: 
O art. 1° refere-se á, demarcação immediata 

d:t área que eleve ser occupa.da peht futuraca
pihl para que a Uniiiodella. se aposse afim'de 
evit::i.r devastação de mattas e occupaçiio por 
particulares; o art. 2º estabelece a prelimi· 
nar moralisadora de ficar o executivo obri
gado a pedir ao Congresso os creditas de que 
precisar par .1 desper.as publicas e o art. 3º; 
deixa aos representantes da uação o direito de 
julgai• da opportunidade da muclánça. 

A commis:;ão procurou interpretar fielmente 
o espírito da disposição constitucional. 

Foi este o pensamento a que obedeceu. 
(Muito bem). 
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O Sr. I-I:eurique de Carva
lho- Quando na discus:;:Io 1ht Coustituiçã.o 
ave .tou-se a i<lêtt da mudanç:t da. capital da. 
Repnblica, nutri certo espiríto de sofre
guidii.o, um pt'uri1lo de refo;·nus in0pportu1rns 
e de me•li•las qlle jámais !Ül'<tm contidas em 
um projP-cto •ltl Const1tuiçii.o, que ê sem:ire 
1rn1a. lei que só tl'at:t da. organhaçiio politiC<t 
do l.<~statlo, ·ht e~tens:io dos direitos do cid:tdi'io 
e da limituçlo das <ittl'ibuições da tiutorid lde. 

tempo, assim como hoje, raras ern.m as pro
víncias, raros os Estados, que se isentavam e 
se iseuttm da iníluenciu. malefica do governo. 

Notei. Sr . presi•len te, que e.~sa idéa. de 
m11d<tnç:1 da. c:i.pital uã.n tinha. fttn(htmento 
sinilo no at'do1· de reformar-se, que tanto 
aninrn.va nessa. occ•1siiio nos dignos membros 
do Cong1·e:;su constituinte, pois 1J!I0 a c:apit:tl 
devia e deve eontinmu· a ser a cH trle do Rio 
de Janeir· .. , qne nii.o só é a m<iis populosa, 
mais civili»a1la nu. Republica, corno t:1mbem e 

Na.:> ultimas eleições ainda vimos protestos 
declaratorio.> de que nos Esta.dos o governo 
influiu poJerosamente com a sua vontade di
ct~1torh l; mts :tqui o povo procedf:Ju com o 
maior patriotismo, conconemlo às m·na.s, indo 
votar livremente, e suffr·agando os nomes dos 
cin lidatos que, sabia-se, crn.111 Lia maior con
fi 1nç·1 do g-overno, c1ne tinha a gravissima re
:>ponsabilidarle de organíz•u· ;i pat1·ia. Não 
tra.tou de consnbsta.ncia.r-se com os candidatos, 
mn:;; com a nece:;sidade •le votttt' cm ddadü.os 
que g"<ll'<l.lltissem a ordem e a trauqrllilidade. 

o fôco riu ci vilisa.çito e do progresso da Ame
ric 1 do Snl. 

Alêm di..;to, Sl'. presidente, incont~sta. vel
men te o Rio de Ja.nüiro é de um ru.triotismo 
sem mescla e foi nesbi cid;tde que ultima.
mente meul'arn.m as ideas :l.'lea.nhu'ltl.S da de
mocraci;1., e foi onde procbmon-se isto que 
"hoje aninn a uo~sa. vido. política,(\, Republica., 
que si ê bo,i, como eu entcnuo que é, só foi 
runda1fa sem hesitações, devido uo patriotisnio 
do povo. 

o ':iP.. Br.T.F:">RT Vrnrn.A- Mas V. Ex:. o 
que não pô lc ccmte;;t:tr e qne o Rio de .1a.neiro 
e um c:tncro que sugou::\ seiva d11s peoviucías. 

O SR. Hr.x1wnm DE CARVALHO- Ma.s que 
foj11stiç;i. ! O Rio ile .Janeiro tem vida pl'opria, 
tem 11mti Mn<h suprJrior ao~ pouco:; rnelhcra
mentos que lhfl leem advi111lo do governo 
g~ra.l. Devo n:;,;im me e:qwimir, Sr. pl'esi
·dente, porque conh•1ço as fontes d~ riqner.tt 
deslii cirfade .. 1:·1 tive a honra <le reprcsental·a, 
J1onra. <J.Ufl nunca. csqu~cerei, pois o que ó 
-certo e 1ue o eleitorn.do desttt capital é um dos 
mais dignos e mais illnstratlos do p(l,iz. 

YozEs - :'lhis di;;no e illustre, n[o a.poia.do. 
O SR. HE:-;rtrQUE DE CARVALHO - Esta 

Camara. q ne é ei vad;t ele sentimentos ra.dicaes, 
deve ser gr:i.tn, il. chhde do .Rio de .ru.neiro, 
j)Ois não pôde deixar de concor lttr que em 
nenhum territorio do Brazil a propaganda 
rep11blic:1rnt foi mais n.cceit.<1., como um pro
nunciamento do espirito liberal Jo povo, net~1 
o espírito democratico se manifestou m:us 
promµto, imme liatamente depois de 15 de 
nove:nbro, do que no antigo municipio neutro, 
hoje c;.tpitü da Republíc:.1. F<rleeal. (A.J?a1·t~s.) 

Ü l_)OVO ffirt.iS rlig'llO Ó a.quel!A que Se l11Sptra 
mel!:ol' no sentimento dn. demor-rací:t, e nestas 
coniliçües e3tá. o p:wo do Rio de Janeil'O. 
.(Apai·les ) 

Nü.o contesto o libern.lismo que dominava em 
alguns grupos importantes nas antigas pro
víncias; mas o quo é verdade é que naquelle 

Foi 05h a íntníç:i.o doeleitor<trlo, <JHC sentiu 
o peso das dilficul•larles do momento e não 
tinha a responsabilidade da direcçã.o. 

O Sa. Jusn:s-rAxo SERPA- E:;ta não é a 
questão; o que se trata é si convem mud!l.r-se 
<t capital. (lia mitro$ apm·te:;.) 

o SR. HENRIQUE DE CAn.vAr,110 - E' por 
motivo dos ci.parte5 r1ue me tenho 1k:;vía1lo Llo 
Lleline·.unento n::i.tural da discnss:1o uo projecto. 

O SR. PaESlDEXTE - Os :1.pnl'tes süo pro
hibidos. Peço <tattenção dos Srs. üeputtüios. 

o SR. HENRIQUE DE CARVALHO - Eutendo 
que este projecto e inopportllno e antí-patrio
tico, porque não attende ás condições oco
nomicas elo paiz, e a commiss'lo, em vez de 
re,je1tat-o, tratou antes de ofi'erccer medidas 
moralis:tdoras para se levar ~~ effeito a mu
da.nça da capital. 

o projecto e inopportnno, porqne, apezar da 
disposição constitucional, que m:imla que se 
mrde a capit::ü, o legisla·!or constituinte nrto 
teve esta irléa. pnra uma epoca economica. 
como esta, em que a. mucbnça d:t capital exi
girá., de ce1·to, despez<tS extraordin:tria.s que 
as condições financeiras do paiz nü:o o permit
tem. 

o projecto não foi patriotico, porque actual
;i1ente não devemos-nos occup:tr com <t mu
dança da. capital, mas com n serie lle leis de 
que precisamos, com o estudo das nossas ti
n<1nçn.s, que sem duvida alguma conslituem a 
bl\Se da civilisação, da ordem e dei tranquilli
dade de um povo. 

o SR. CARVALHAL - i'\iio tenha medo. 
o Sa. HEXRIQUE DE CARVALirn - Ao con

tra.rio. Tenho medo e não acretlite V. Ex. que 
n.s condições que presume prosperas do Estado 
de s. P•rnlo possam reagir co.ntra as condições 
não prosp ~ras do resto do pa1z. 

Quando este Congresso tem dia.nte de si a 
responsabilidade de uma organlzaçiio politica 
diffici!lima ; quando tem dhnte de si questões 
difficillimas, verdadeiras sphynges, que por 
todos os lados que sejam encaradas sempré 
hão de apresentar duvidas, como é que elle 
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vem determinar clespezas cxtraordinarias, 1 providene:i:.ts não forem tomadas com mão se
dando assim occ,1sião a que no exterior se jul- gura e prompta. 
gue que nós sõ tratamos de gastar em questões Eis ahi porque ha insalubridade no .Rio de 
de lana caprina ? Janeiro, mas esse obstaculo ao progresso des-

Quando a nossa situação não é para isto, apparecerà si dotarmos a capital com uma 
estamos aqui a gastar tempo inutilmente, lei que estabeleça uma administração muni
provando assim a verdade do que se diz no cipal perfeitamente autonoma. 
exterior, isto é, que a Republica no Brazil não ,\ pezar de estar consignada. nn. Constitui
estú. perfeifamente constituída, a ponto de po- cão n. mudança. da Capital Federal, toda a 
der inspirar n. coufionç~a. no estrangeiro. popub1ç,ão do Brazil sabe que deve ao Rio de 

Não me preparei para a discussão deste pro- Janeiro o progresso que <lesfructa e protesta 
jecto, mas nem er•t pre..::iso pre1xtmr-me; por- contra esta mudnnç::i. 
que, o que são os Estados, uniúos e constitui- Si na actualidade esta mudança. significa 
dos n'uma federaç:ão, sem nma C[l.pitn.l que uma aspi1·aç-flo constitucional. t<tmbem é \·er
represenle o progresso~ as tradições do povo~ dado que, IOf;"O ao nascer na Camam desper
Pois nlgumn. terra do Brazil tem as tradições tou diverg-<mcias na commis:,ão, em questão 
mais eloquentes de patriotismo da ;.;euese ele moralidatle, porque a comm1ssii.o dccla.rou 
brazileim do que o Rio de .Janeiro ·~ que tratàra de moralisa.r o projecto, declara-
º· SR. JOAQUDI PERNA)!BUCO:-Todas teem; ~ão q~e ?e rr ~~rto ~love ter Sido tomada pelos 

a mrnha por exemplo tem muito. Srs. tacu)'..,,t ,lp~o:o. . 
' ' . Nesta d1scussao trata-se de saber s1 o pro-

0 SR. HEXRIQUE DE CAiffALHO - En ouvi jecto é ou não materia. que deva ser a.provei
dizer aqui um distincto deputado tlumine.nse, to.da. 
o Sr. Thom<\Z Delfina, que era necessar1a a 
mudança. da capital ! Admirei-me que um 
cidadilo, tão distincto pelo seu talento e pelos 
dotes de seu coração, quizesse tirar a sua ter
ra o direito de ser a primeira. terra. do Brazil. 

Argumenta-se, gritam que esm cidade 
é infeccionada e. turbulenta. 

Ora., eu desejára a responsabilidade inteira 
dessa turbulencia, que tem sido o clamor da 
liberdade e em que eu tomei parte, porque 
fui o primeiro que fez um meeting elei
toral. 

Infeccionada, insalubre esta cidade '~ ! Mas 
que culpa temos nôs, os habitantes cio Rio de 
Janeiro, dos erros <ln. ~dministra.ção publica ? 
Quem responde agora mesmo pela existencia 
desse ajuntamento illicito da IJraça da Repu
blica, que sob a denominação de lnten<lencia 
Municipal só tem curado <los interesses de 
emprezas remuneradoras~ 

Descobriram que a humidade <lo sólo é a 
uoica causa da peste que periodicamente nos 
devasta a população, mas, Sr. presidente, 
essa peste data de pouco tempo e a humidade 
é congcnita ao sólo. Só nestes ultimes tem
pos é que ella dá que fazer, quando o grande 
trabalho deveria ser atacar as verdadeiras 
causas . 

. Não quero, Sr. presidente, que se pense que 
soú em absoluto contrario a.o contracto ulti
mame,llte feito para o saneamento da cidade 
po1• i:neio da drenagem do sólo e calçamento 
estanque. 

Apenas declaro, apezar de não ser profissio
nal, mas com as liçOes da pratica. e do estudo 
das antigas e das actuaes condições da hy
giene publicJ. affi.rmo que essas medidas não 
extinguirão a febre amarella. Poderão mo
dificar, mas nunca extinguir o mal, si outras 

Cabe na m~1is leve percepção que o pro
.iect~ não devia ter o apoio da. commissão, 
não porque não signifique uma idéa. de aspi
ração, mas porque não corresponde às con
dições economicas e de pa.tríotismo, e aind~t 
mais, á necessidade que temos de fazer leis 
que mais depressa regulem as condições de 
um povo que se està constituindo. 

Está dada a hora de se entrar an. 2ª parte 
da ordem do tlia, e por isso concluirei. la
vrando o meu protesto contr,1. este projecto, 
perante a população da capital. (1'rocam-sr: 
di·versos apartes.) 

O SR.. HENRIQUE DE CARVALHO - Mas, 
quantos apartes, quanta injustiçlt ! Os il
lustres deputados que me honram com os 
seus opartes não teem razão. Esta cidade, 
além de todos os eleva.dos predicados que teem 
todas as grandes cidades, possue uma po
pulaçü.o de costumes moderados e moralisados 
e tem sido semp1•e da maior generosidade 
para com aquelles que veem dos Estados aqui 
procurar progredir. Sou disto um exemplo. 

Aqui cheguej, sem meios de fortuna, sem 
protecção elo governo, e sempre fui tratado 
não como um estranho, mas como si tivesse 
aqui nascido. Encontrei no povo o agazalho 
hospitaleiro que todos encontram, não va
lendo jimais a idéa do bairrismo. 

Com certeza isto não se dá em todos os 
Estados, oude o nativismo é de uma força. 
irresistivel. 

Uz.r SR. DEPUTADO - Mas isto não é mO.. 
tivo para que não se mude a capital_ 

o SR. HENRIQUE DE CARVALHO - Sim, 
de certo. Este motivo só não deve influir, 
mas outros influem poderosamente. (Apartes.) 

Quem póde duvidar que o Rio de Janeiro 
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tem sido o cerebro do Brazil e que foi o berço f Azeredo, Bellarmino de Mendonça :Marciano 
da Republica ho.je coustituida ~ (A.partes.). de Magalhães, Eduardo Gonçalv~s, Lauro· 
Sim, senhores, foi o povo que fez a Repu- t Muller, Schmidt, Lacerda Coutinho Victorino 
blica, porque sem elle o movimento militar Monteiro, Antão de Faria, Demet~io Ribeiro 
poderia ser tudo quanto quizessem, mas niio e Menna (55). 
terht sido a Republica fundada incruenta- E' adiada a votaç;1o_ 
mente. · 

Foi o povo, fui até eu, foram todos que· Entra e!f! discnssiio ~mica o 1Jr9jecto n. Q~, 
como eu não llesitn.ram em ttnxiliar a forc•~ ! que eleva a. cn.thegor1a de cadcmi a auln. de 
<lrlU•ula naquel.le momento. . . 1 appat·ell\O, manobra. e evolu~Ges d:. Escola 

S B ~ ·:r 1. füwal. o R. APTISTA DA .. OTTA la 11111 ap;1rte. 
o SR. HExRrQuio: DE CAI~L\LHn - Não!· 0 s . p· . ~ F .. · .. . 

En nito disse que tiz a Rcpuulica.. Não a, tlz e r , :-.. i. ·- u: e~ . . ~~:teu: ... li, ve.m ex
ncm a f:wh. \)Orque n'i.o CI'amcon-it·v•:to minha po .• t:s iazues porque .1:s~ti,,not1-se vencido no 

·.. ' • ' .. • "' · .... prow·to cm d:scus ·ü.o 
CJ.nestoes de (orma tle gw;ern~, !11lS foi yrc- !•:. costume rn1s e:o·coi·1. ·ui et·iot·e·· d B .. . ·1 
~1~0 que eu e todos os braztlerros c:;t1rns- tles .. de 0 tempo do i~pe\·lo~, :1ividit·:_seº a ~~~t~ 
sen;~s ele ~ccor,clo. ,; . , , , I theoric:t d::i. par·te pratica; l\ parte theorica 

:::\,lO se ,tlt~re, porem, o 1Jln_ttc deputado, .constitue cau>ira a. rurte [Jl'at"c· e t"t 
e a Gamara tíq uo sabendo 'lttC quem fez a . e ' ' ' 1 .t ons 1 ue 
RepulJlica foi o digno Sr. ,Toão fütptist<i da aul,i.. . . 
Motta, o deputado de maior influencia. úo .\chn. que esl<t mal class1ficad<t a actual 
Estado do Rio de Janeiro. aula de ,i_pparelhos e manobr:ts da. escola de 

. . . marinha, a qual deve ser considerada como 
T~~l~o c~.n~l_u~do. (:1fwlo li~m, muito bem.) 1 materia mét•amente pratica.. 
Frc.i ,t d1:scu::.s,t0 ad.arJa pett hora. Nilo contesta. o orador tt necessidade desta 

. .. . 1 divisão, porque é imprescindiYel o conheci~ 
SEGUNDA. PARTE DA ORDEM DO DlA · mento d<t materia. pratica,. A auh1, compõe-se 

1 

de apparelhos e manobms. 
E' aunuuciada a continuação da 1 ª discus- r • • • • . 

silo do projecto n. so, que organistt 0 Dis- \ai dls?ut1: o parecer deba~x~ ~e tres pon
tricto l<'ederal. tos de vista.. como n.~te-d1seipllna~, como 

E' successivmnente dada <t pa.lavra aos a~aque aos co.fres pu~hcos e como mconve
Srs. Henrique de Carvalho e Alcindo Gna- ment~ pari: a mstruc?ªº da escola. 
nabara que desistem de fü.llar . A _snnp1_:::. mu~auç,i d~ nome d~ aula pi:ra 

' . . . , cadeira nao trn.z mfluencia para a mstrucçao, 
O Su .. PRESIDENTE-Tendo des1s~1do 1.~a pa-1 porque o que se tem dado até hoje sob o 

l?-vra os oradores: que_ estavam rnscr1ptos, nome ele aula, dar-se-lla n.manhã. sob o nome 
lica encerrada a d1scussao, e vae votar-se o ele cadeira. A troca de nomes não tra.z van-
projecto cm !3· discussão. 1 tagem par::i. a initruccão 

VozEs-Não ha numero. 1 Por emquanto, diz o orador que, para a 
_ . . - discussü.o só conhece a aula de apparelhos e 

O SR. PR~~IDENTE-Ouço d1~e.r qu9 nao ha, manobras. Apparelho de um navio é conhe-' 
, ~?mero, port.in~o, de conf?rmrd,lde •. com o re-

1 
cer todas as partes e todos º.s nomes desse 

::itmento, vae proceder-se a chamaaa.. i navio, e nisto não entra absolutamente o 
Procede-se a cllamathi, á qual respondem l armamento. . 

os Srs. Belfort Vieira, Indio do Brazil, Nina I' A simples mudança de nome de aula para 
Ribeiro, Cantão, Henrique de Ctt!'valho, No- cadeirti não traz vantagem para o ensino, 
gueira Paranaguà, Pires Ferreira, Bezerril, i porque si elle é dado hoje com uma certa 
Justiniano de Serpa, José Bevilaqua, Pedro!' proti.ssiencia, vai do C<lracter e da· digni
Velho, Sà Andrade, Retumba, Meira de Vas- nidade do professor dal-o a manhii com a 
concellos, Joaquim Pernambuco, Oiticica, Ga- 1 mesma protissiencia. 
bino Bezouro, Tosta, Severi;io Vieira, Santos Esta instrucção ele manobra de marinha 
Pereira, Custodio de Mello, Milton, Amphi- é du.da actualmente em uma sal::i. na escola. 
lophio, Dlonysio Cerqueira, Oliveira. Pinto, Ora, nessa aula é preciso ensinar-se o que 
Baptista da Motta, Alcindo Guanabara, Sam-\ é bordejar, e não se põde bordejar sem ma
paio Ferraz, Thomaz Delftno, Figueiredo, nobra; e portanto, a manobra para ser per
Antonio Olyntllo, Badaró, Jacob da Paixão, 1 feita devia ser feita a bordo 1le um na-vio. 
Alexandre Stock.ler, Feliciano Penna, Costa Diz que ha uma aula para a theoria e outra 
Machado, Corréa Rabello, Bernardino de para a pratica aprende-se primeiro a theoria 
Campos, Moraes Barros, Carvalhal, Mursa, e depois a pratica, mas não põde o orador 
'{_odrigues Alves, Alfredo Ellis, Moreira da I comprehender que a manobra, que é propria
Süva, Leopoldo Bulhões, Guimarães Natal, 1 mente pratica poi>SJ- ser feita em uma sala. 
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Em rela.cão á. economia, este projecto uão l na mera nomenclaturn. de suas respectivas 
traz nen1iuma; ao contrario vae sul.JrecJ.regar peç:1s, como disse S. Ex., mas uinda mi. dis-· 
o Thesouro com mais de 150$000. po$içlo e collocação dos co.bos em oi.iras (le 

Em relação à dbciplina, o projecto narfa ni:.u'iull~iros, que são muitos, ~ al "'Urn::is dif
nttende. Na Escola (le M:.n·inh<t só estudam ficeis em rep~rar n.varias em alto ~ar coro os 
moços que não ~ri.o ofilciaes. Diz que a pro- recurses existentes a bordo, sendo o mais dif-
1issão militar ou pniza1m deveria apre~entar- t1cil substituir o leme do navio, quan,lo ava-· 
se com i.:ma. dívi:;n de l 0 tenente on ni.1jor, e riado 0u pert.lido, por um leme artiticfol, que 
que seria isto lxi~tante para. 1nspirar <1os ch:umi.mos esp;tnela; tmbalho e~te impor
alumnos ~sse re$J?Cl~O qne deve lw.Yer ent1·e tante, não ~ó no qne r espeita ao preparo do 
o;; ~estre~ e os 1hsc1pulcs. ](;r:1e, como it m11110\Jr:i de pol-o 0111 seu !o~r. 

Nao comprellan1lc como. possa o Congresso Deixo de apontar out1·as m:1nobms, que luzem 
approvor se~1ell1.aute pro.iecto. p;tl'te do e11úuo de u.p11ardho, pa1'a. nã0 füti-

Conta a l11::;tona des:>u aula, que mttis tnrde gar n. ;,tte1Jçilo da C~\Ular;i.. 
desdobrotHe em a11ladenpprirell100 manobras 0 s p 1 . ·- r T u · 
e aull1- de ltisto1·i« ll;W;\\ e tuct\c;t na vai. ,\5 t'co rt. L,b 'Ertmmi.A- u o isto é J?rti.-
'.lnas ultim•\S tic..1ram consiuerni.las como ca-

1 
• 

deiras, e as ontras como au!:i.. O S1c CvsTOnro m: :t\IELLo-.Tá vê a Ca-· 
Concluc o seu disc1u·:;o, t!edamndo que cs- mara rjue não li•\ a menor an:i.log-fa ent1·e 

pera._ nJ.o scró. appro;-~\do o projecto em Llis- appr.reH10 de navio e nrWllarh\ e ínf,tntaria :. 
cussao. s~to co11s<1s int1!irmnente di>el'SllS. 

Qu;uvo ;is. I~x. dizei· que se admirn.va. quo 
um :dmü·ante f,d!;:i.sse, nest.."1. ép0<:::t, ··m mano
llr.1s à vela, prcvn isto que S. Ex. n:Io cnnh !Ce 
o qne se p:)SiX'\ c:.'t pela marinha. Fique S.Ex:. 
,.,;ab~mlo qoe as ?squ::tdr:i;; não se co:npocm tle 
navio~ tle um so trpo: ellas consfam de cou
r<tçados ele oceun9, cruzadore$, torpe<lelras, 
etc., etc. 

O Sr. Custodio <lc ~:Iello
Subo il tri\rnnn pa!':t tomar p;\rte no 1.lel;•Üe 
corno relntor J.0 parecer em discussão. 

A Camara acal1a ele ouvir as con~ideraçõ~s 
a<lduzlcfas pelo hom•ntlo rleputad0 pelo Pianhy 
com o intuito de jusfüici.lr seu Yoto dh-er
genfo. 

Reconheço em S. Ex. mnita competencia 
para tratar de assumptos relativos à sua 
arma., que ó :-irtilhnria, mns ha. <le consentir 
que en l lte diga que não mostl'ou-se mnito 
conhecedor das m:1teria:::. de que occupoll-se, 
concementes à m:1rinha; e, si assim não fóra. 
não ter:i:t S: Ex. feito a comparação, que fez'. 
de '.1-rt1harm com appo.relho e manobra de 
nav10. 

Talvez (}Ue o nobre deputatlo sô conheç: 
tle apparelho o que \'i u- rt bordo dos pa.quetes 
em qne tem viajado,e que só tem mo.stt·os como 
pont~s de apoio de apparelhos lJara. caneg-;ir 
e de~carreg•tr e pa.ra pequenas manobras d,~ 
navegnç~o, Devo, porém, dizer-lhe IJUe, entre 
estes nn.nos e uma frnga.ta ou corveta il. vela 
ha notavel d1fferençn,. ' 

u~1 Sa. DEPliTADO <l<i um n.po.rte. 

o SR. CüSTODIO DE MET,LO-Estou certo de 
que, si S. fü;:., depois de fazer seu discurso 
entrasse a b'ordo tJe um de~ses navios tl~ 
guerra complctumcnto appa.relhado e com 
suas velas, o que fétZ augmentJ.r o numeru de 
cabos , r~conhecerfa à simples -vista o nenhum 
funtla.mento das proposi~·ões que avançou. 

O SR. Pra:Es FERREIRA-Que a vancei eu? 
·O SR. Cusronro. DE MELT,o-Que o appu

relho não tem importuucia. 
O SR. PmEs F.ERREmA-N5.o disse t:ll. 
O SR. CusToDlO DE MELLO - Vou mos

trar que o ensino do apparelho não consiste 

Os primeiros, é verdade, ni.ío possuem sinão 
mastr-os que eh 1mamo5 milit ares e a penas 
se!'vem pn.ra sig·naes; mas não é assim, quu.nto 
aos cruzadores, que precisam ter vela me, e 
este typo de navio é 11rovavel que fut ura
mente venhu. a prev:1lecer nus es::iuadras,. 
pois que a. escola moderna, ú frente du qnal 
esteve o fullecido almirante Aube, um~\ das 
glorias lla matfolrn. fr::mceza, qner, para a 
mwioh<'. do futuro, torpedefras e cn.nhoneíras 
gunrdn-cnsL\s piira a defesl, e para a o.tren
siva cruzadores. E' esta escola que exige, 
com velocidade ma:.ima, dimensões mínimas, 
assegm'ilndo a ::tutonomh1 de cada nasio e s ua 
especülli1lade 0m nome U.o príncipio superior 
de toda industria : a <li visão do traba lho e a 
especialisnção das ferramentas. 

O SR . P1RllS FERRElRA-Y- Ex. està. fü-· 
zendo um bordejo para sahir da questão. 
(Riso.) 

o SR. CUSTOD•O DE 11IELL0-Estou mostran
do a importancia elas materio.s do ensino que 
a commissão propõe seja elevado á categoria 
de cadeirll.. 

O SR. PmEs F:r.:RREIRA-Nilo nego (\, im
portancia, porque sei que o official de m arinha 
{le"ve conhecer app;welho e ma.nobra ; o que 
dig-o é que tntlo isto é pratico. 

O SR. CusT1>mo n:m MELto-Nã,o é assim;
ade:lnte mostrarei que V. Ex. esta enganado. 
Por ora vou m'>Strar a importaneia que a inda 
hoje tem a manobra a vela. 
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Os crnzn<lofes, pela. missão que teem de 
tl.esemp(mhar, não podem dispensar o velo.me ; 
visto como, tendo elles de cr.uzar, conl'orme 
indico. seu nome, não poLlerão fazer o crt1zelro, 
si este for lon!!'o. sómente a n1por·; podeud0 
acontecer que illes fal te combustlvel n::t occa
siiío mais precis;1, devem elles poupnl-o, o que 
só lloderiio conseguir ando.ndo á vehl, qua.ndo 
nüo seja preciso i11ter1'írem, conservando :1pe
nns a machina tom pr~ssJ.o sutliciente r>ara , 
cm um momento ll<ulo, poi.ler cfüi funccion:J.r 
n to!lo o vapor . 

Como s:ibe ::i. Cttmnrn., :ilg-umas potencius 
m:u·itimas teem varias estações 'e carvClo 
Jh'U'a Sllppl'Íll!CnlO tlc :>UJ.S respectivas 6Sf'Ill<l
d!~\S quando em opH:i<;úes. A 111gfaterr;1, por 
exemplo, tl!m clepo::;itos tle carviio: no Melli
terr::ineo eLU G u,ral ta 1· e i\Ial ta, no :\!&r Ver
melho cm A1lc:n, no Occeano Indico em Dom
bo.im e Coylã1), no oxtl'emo Oriente em Sin
gapurn. e outros togares, etc. ; n~a:> nem sem
pre ó pos~ivd aos c1·11zudorc:s ra1tizerem-se r.Ic 
combustivo!, o que ê d:i maior importancia 
para estes mt\·ios, por·wc, quanto ma.ior f,.1· 
:i qua.ntitla•le de cilrvão que tiverem em sna$ 
c1rroeirns, tun t() maio1• sera seu raio de ::i..cçi'.h>. 
V~, pois, n Camn ra, que a manobra à vela. ê 
ainda. hoje neces~at·ia, imprescindível mesmo. 

Passo agora. a t r<J.tar da. evoluç!iio uo navio, 
a qunl coustitue outr4i. parte. do ensino <11 
nul:i. em questão. 

Além do sangue frio, coragem e golpe tle 
>ista, o que reconunend•• o offic:fol de mal'inlm 
e a evoluç.ão do ll<Ll-iO, porquanto á disso que 
depende principalmente a 'Victoria ou derrota 
de umt\. esq uadrn. ... 

o Sr. . Prr.zs Fi::n.n.EmA - Mas <t manobra 
não se ensin<i na aula., mas no occeano .... 

O SR . CusTomo DE I\iELLO-••• semlo que 
a. ta~tic.-1., que con:>titue uma das mu.terit:ls uo 
eusino d tt l!;scoia. N:Lvn.l, com ;t qunl a .com
missão compurou a <leque rne estou occupando, 
tem, U(l. O[Jiuiüo de uotavei;;; a.utoridu.de~ pouc1i 
Vlllor 11resentemente, e, mesmo quando o ti
vesse. elh~ depentle clt> evolução do nt\.vio, que 
é r.. llD.idade tactic3.. 

A opinião dnquelbs autoridades assenta nos 
combates ultimamente havidos. De feito, Sr. 
presidente, quer durante a guerra diL succes
são, quer em Liss·t., quer fi.na.Imerte na guerra. 
cbilo-peruana, vimos que as batalh:J:S nn vni;ls 
reduziram-se a meros combates smg-ularcs 
entre navios, e em taes comba.tes a victol'ia 
caoor:i como tlomoostrava.m OS <'.MOS cita.dos, 
ao navio que melhor manobras e melhor em
'j)regar sua artilharia. e torpedo ; que melhor 
man::.brar, porque dahi depende, não .ó a 
boa. applic.1ç.io do ariete proprio , conto a evi
tar os golpes do aríete e torpeuo do iui
migo. 

O Src Pnrns F_t;;RREIRA - Estamos de 
accordo, mas não é em umo. auhl. que se ma
nobra. 

O Sr::.. Cti:STODIO DE MELLo- Si as 1)otcMias 
manteem csqun.dras de evoluções, não é para 
o e.;tudo da tactica, mas principalmente pam 
que os command•tntes habitutlm-se a monobrar 
juotos. 

E isto hoje ê de uma grande impoi-tancia, 
porque n experiencia tom mostmuo que e de 
todo ponto conveniente <1nc o;; n~wi~ uc uml\ 
esquadt'<L un<lcm cm forma.tum e ~l'I'<lil:i, <lc 
tnOllo qu~ :1. proa. de 11111 liqne qu;11)i :mco:statlas 
â popa uos out1·os : e isto requer f-l!rich.t da. 
p;u· tc do::; cl>mm:.inila.ntcs na manobra tle seus 
n:wio:; . 

Ainiln. ultimamen te. por occasiii.:: d ·s e•o
laçõe~ da t~s1uat!ra inglcza no ina1• .:.i :~. l:in
ch:t, o:> tw!Ji tros for:im Je opi:i iiio q 1: :i. tler
rnt.a da esquo.tll'•L do ;.llmirunt~ ~lc t\r(·y- ~ oiue 
foi clC\"id<t "' não estarem os respectiv0~ na
,:i,1:; º'' !'ormn.tm•a de qne Ldlei . Fica evi(len
ciarlo, poi~, que it evolução do trnxio ó de ma
:dmo valor po.r.cos comb;;ücs mw~: es . 

O Sa. PmEs FEHREIRA- Xinguem contesta 
bto . 

O SR. C'G5'I'DDlO D~ i\!ET,to- Do 'Jlte levo 
exposto se conclue claramente que ê d:1. maior 
impor tancia o enslno em questão. 

De-vo <lizer aio!la mais :\ Camu.ra que a. aula 
da. maoob:'a não ê simplesmente pra.tica, mas 
ainda. theorica, pois nelb o re3pectivo pro
l'eS::or tem de mostrar os princípios mecanicos 
em que se firmu.m as divei·.;ns manobras de 
veb. 

o SR. PII:.ES FERREIRA- Estes principios 
mecaoicos devem ser aprendidos a bordo com 
u. pratica .. 

O SR. CusTomo DE ÍIÍELLO-Está. enganado 
V. Ex. Quer saber como se uóde cnsi:ml-os 
m~ anta. 1 Figuro um problema: snppon l'.n que 
o v~nto sopm do hldo direito do n:nrio, as 
velas de proa, neste caso, tendem a fazer o 
navio v0ltar· pn.ra :i. esquerd;t e a vela, mais a 
ré, tende,"°· contrttrio, a fazel-o voltar para a. 
direita. e então o professor tem de mo:;tra1· 
os etreitos das duns !'orças e o principio meca
nico em que elles repousam. 

O Sa. Purns FE1~aErn.A-ilfas porque é 
que não vae explicar is to a bordo no mal' ~ 

o SR. CüsT00 10 nE MELLO-Là se aprende 
a. a.ppl icação, isto ê, a priitica .• 

.Tulg-o ter (tito o su!'Ilciente pa.r:i. a Camara 
formar seu juizo sobre a. :iuestão. 

O Sr.Retum.b:::. : - Nii.o precisava, 
Sr- prPsideute. nddt:zir mais consitierações ao 
que :irobn. de dizei· o honl'(ldo deputado pelo 
estndo da Bahia relativos ao parecer que se 
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t ícar nos misteres da. vida do mar e de co
me~w a ha.bitua.1·-se aos rigores e 'duras ne
cess!dades CJ\\e sempre acompanham o mari
nheiro nesse elemento. 

acha em discus&í.o, para destruir os argument-03 
apresenta.dos pelo Sr. deputado Pires Fer-
1•eira que desabridamente oppoz-se á :ippro
-va~o rlo p:irecer que ~e :ich:L em discussito 
elevando it e;1deira. a aula de :i pparelho e 
maoo!mt da Escola. de Marinha. Começou O ensino d.e apparelllo e manobrl\ lecciona
s. E:c de.!hmi.ndo (Jlle naquella escoht essa t1:: em cadci.r:1., e ten_do elle n. certezi\ de que, 
parte dr, lnstrucçiio dos aspiJ'nnte$ rle marinha. nao estudando, no fim do corso serà. repro
er<\ dividida em duas, uma. the01·ica e outl':\ vud_o e ticari reduzido a simples paisano 
prat ica, constituindo duas aulas espP-Ci:teS obriga-o a estudar e muito. Po.sso fallnr com 
com professores clifferentes, ignorantlo por- conl!ecimento de causa, Sr. pre~i cleute , por
que sa nuerfo. :\~Ol'.\ dar n. uma dellas os de- qu[Luto, como estudrmte, pouco imJ)Ortei-me 
vere.; d~ c~deiri1~! Per.zunto a. s. R:c: na Es- na Escola de Mni•ínha com ::i. aula ele descri
cola rlc ,,Ierlicina a aula r!e anatomia. quo ptiv_n e topoin·aphia, e fui, 110 fim do anno . 
t rata. especialmente d<t <lescripc.~\o e C:onhe- !ect1vo. reµ t·orndo, como merecia; yedí licen
cirnl'.'n ICl pt>i·feito rlo esqueleto lwm::iuo, cor- ('-<t por t r·es mezcs pam trat;tr de mmlm sa.ude, 
re5ponclente na arte naval ao casco do ouvia g~;lveme1!le . alterada co1:1 a<Juellc desastre 
e sen apparelllo, é ou não c1Hfoím? Na mesm•l (n>o), deixe: de fazer o. \'Jfi"'em de !nstruc
escola, :1. ;inla de plrnrimci:t tambcm e 011 \'5.o, e. em mar~'º fui approvi<do m:iquellas 
não c;1deil'n '~ mn terias; posso mesrr.o ilizer a. V. E~, que 

0 S, p • ~ • , . conheço i.:ô1$0S em que :ispirantes tle marinha. 
tica. i . . 11 .. ES ~ ERt.Eit.A - Tem'" pa.rte pm- cllf.'G'ªm ao _prim~iro post~ de su_:: c..1rl'eira 

. sem um:1 nn1ca viagem do 10st1·ucçao, quando 
O StL RunrnA- Tem a parte pratlc..'\ e a, t pelo reQ'ub mento são oln•inaclos a ter pelo 

parte theorica, m:1s os distitictos proti.ssionnes menos,~tluas ! "' ' 
que as •lil'ig-em não siio simples professores .. 
de aulas, são lent•'S cather.lmticos . . Na Escola 1\hlrtat', de qne S. Ex. foi dis-

Do me,;mo modo, Sr. presidente, na &cola. ünc!o nlumno, o en.sino de descriptiva esta. 
de .1\lariuh:i o ensino que trab da. descript;iio confiado :i. um 1n·olr:>sot\ ao 1r.1ss? que na 
e rompleto conhecimento tlo n:wi.o da. collo- Pr)Jytccho1ca a um lente cathe<J1~.l.tico ; o n 
car;:1o e:rneta. do ~eu ammrelho, da~ manobras l?r do eusino_va.riando, segundo.ª importao
quer a ~·apor, quer a vela, dtis meios de re- eia da. maternt, par(L n fu tura l"rda cto estu
parar O.YtU'ias, e cie mil outras cousas, deve dante, e, n~ste caso, 1_1nda. mais importante 
constituir uma cadeira e não uma sitnple~ JX.l.l' <"• o offic1al de marmhn. como o conhecí
aula. . mento perfeito de apparelho e manobra dos 

. O Sit. Purns FERREIRA - O que eu quero 
e conser,·nr o IJ.llC existe, isto é,'" :.rnla. 

O SR . REP.:W)IBA - Sr. presidente, ha pou
cos annos tle1xei os bancos da. acmlemia do 
ma_rinha e devo dizer a\'. Ex . IJ.Ue em ge1·al 
a.Ih como em fodas u.s escolas ue instruc(:ilo 
si:perio1·, os est udantes distinguem em attên
ça.o os professores <lo.s lentes catàedraticos, 
especialrneote qu:todo, como na &;cola N::i.val, 
a reprova.,;ã-0 nos exames de auhis não teem o 
mesmo "~ l ol' que nos de materfas ensinadtl~ 
em cadeil'as por lentes cathedmticos ; alli 
elles pelo proprio regnlamento da escola,teem 
tres mezes de licença, estudam novamente a 
materia. durante as ferias e em mar~o prestam 
n.o.:vo <;:xame, em que geralmente são a ppro
va<los: no outro c<iso, sendo elles repro><•dos 
sãq desligndos da escola, perdendo a pra
ça. ti~ aspimnte . _Dir- me-ha V. Ex. , Sr. 
presidente : mas si em tres mezes eHes pre
param-se na. ma.terhi em que foram inhabili
tados e &1o a.provados, pouco importa a repro
vaç-Jo no fim do anno lectivo! ~Engano; para 
go~arem daqueUa licença e estudarem nova
me~te ri materia, deixam de fazer a viagem 
de mstrucção exigida pelo regulamento, que 
fica assim burlado e o aspirante deixa de pra-

na.vios . 

Se do alto de~ta tribuna s. Ex. affirmasse 
que o regula meu to actual da êscolade Marinha 
muito deixn. a desejar, que tudo alli anda fóra 
dos ei::rn:: e que actualmente o ensino nessa 
escola e completamente theorico, quando 
esta pro·nv.lo que deve ser mais pratico q11e 
theorico, eu nada diria, ''ºcontrario viria. em 
seu auxilio, e par:i. o que b:i.stu. dizer ã. Cama
m que u l timamente na Escoll\. de.'.'.1arinba e:t
istem tres ou quatro cadeiras de clirdto : di
reito mnritirno e internacional , direito com
mercial, e creio que direito ecclesiastieo ! 
(füsadas) . 

O SR. PmES F ERREIRA- Deus me livre de 
metter -me nesse negocio ; porem qu:into sô sei 
e só conheço da. aula de apparelho e mano
bra que querem elevar :1 cadeir:.1.. 

O Sa. RETt;")IBA - Disse s. Ex., Sr . pre
sidente, qne n. aula de apparelho . e nm.nobra 
da Escola de Marinha., que antigamente 
abr::tnf;fa. tambam o ensino de historia. e tactica 
na•al, havia sido desdobrada em duas, uma. 
tratando simplesmente de a.pparelho e ma· 
nobra e outra de historia e tacticn. naval. S. 
E:r. disse uma verdade; mas pergunto, onde 

; 
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esfa a equidade entregando-se uma dessas! 
partes, ~i de lüstori:i. e tactica n::tvnl n um 1 
lente catheuratico e a outra., apparelho e 

1 itmnobra, a um simples professor ? Para 
que essn. dls~incção entr~ materi~s igualme.u
te necessar1as para u. n;strucca.o do ofilcial 
de marinh•i, como n:wegatlor e como guer-
1·eiro ? Me p:i.rece, Sr. presidente, que nisso 
oiio houve ;.i. menor equidade. 

Em 1882 ess..'\ a.uh~ foi elevad;t à catliegoria 
de cade1rn. tratando s.:imente de appare~lho e 
m:tJJolJra; em ISSG ackliciooa.ram-lhe histori;i 
oa Yrt 1 e e\·o[ uçües navaes, ficantlJ o ensino 
de npp:il'P.lho o. c.wgo de um Ül&lt•uctor; em 
18.SS per uova ref.:irm:i. i><~sott o t'ef!'Ula.rrnmto 
dn Esc.lla Naval e e~--a carlcir;l subsÍ$lin com;
tando apenas de manohra ~ e>oluçõcs, conti
luando a p:i.rte do apparelho dos u::wio~ a 
cargo <le um instructm-, e llistoria mwn.l pn.s
&'1oilo p:m~ a aula. de tactíea na·.-al. 

E:n 1891, tendo si<lojuliilndoo leote de ma
nobro. e evoluções, foi nomenuo um otlklal ua 
nrm:id:i. p;trn. leccion:w manobra, app::u·ellto e 
el'oluçDe::> dos unvios, sendo n aula de llistoriu. 
e tncticanaYal ampliad<t e elevada :t cathQgo
ria <le C•\deim; cís o desclobr:imento de que 
falia S. Ex-. e agora, pergunto novameut\J a 
s. Ex., mio •\clm de justi~~'l e de pnra. equir.fa
cle <t clevução a cadeira da aula <le a.ppa.relho, 
m:ioo!Jra ~evoluções navae3 ·1 

O SR. PIRESFERREIM-Nã.o,senhor:V. Ex. 
perl!eu seu tempo, porque não me co'nvence 
do contrario. 

O SR. RETU?.JB.A -Paciencia, restar-me-h:i 
o consolo ele haver cumprido um dever de 
:iccordo com minha e-0nsciencia. 

Agnro., si. o meu honrod o col!eg-o.. e11cnr11. o. 
questão simp\e:;mente pelo Iaclo etonomico, 
permitia-me que lhe diga. Que S. Ex- é de
masia.rio severo, exigindo esta insignificante 
rcducção pecuninri::1. para aperf'eiçoomeoto de 
nossos futuros olliciaes c.le marinha; para. 
mim, é elln. tã0 simples, como é futil o ar
gnmeoto que tambem apresentou sobre cou
tiaencins militares, 11. proposito de, no caso 
de ser a aula. elevada a. e;v.J.eii~.:i, o seu pro
prietur io tornar-se capitão de fra;,"'<lta, seudo 
lloj e l 0 tenente, tornando-se superior ::i. seus 
companheiros mais antigos na p1~ça ! ~em 
V. ~x. deve ;1presentar esse a.rgumento, por 
isso que esta.mos. no tempo da. prodiga.lidade 
tle patentes e galões! 

Creio, Sr. presidente, ter respondido ã.s 
consiueL":\Ções do meu colteg-.\ '!)elo estado do 
Pin.uhy, e, terminando, peço a. S. Es. . que, 
pondo em pl"J.tica. os seus -variados conlleci
mentos na:rnes, nesta questão, mude de rumo 
e vire de bordo. (Risadas; muito bem.) 

C:un~1r;i V. II 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECros 

N. 101 -1891 

Co11ccde pensilo a T!toma::; Fro.ricisco Bai·bosa, 
c:1:-guarda-porrão da Casa de Coi"t'ecçao d.a 
Cavit.al Fcdero.l-

Foi presente á commissão de Fm:euda e 
lndusll'ias um requerimento de Tbomaz 
Fraucisco B.'\rbosa, ex-gunrda-portfio dn Ca.s:\ 
de Correc~~\o ela Capital Federal, solicit..."lodo 
uma pensão_ 

E:-:amiuando os documentos apresentados e, 
Considerando riue o peticioirn.rio serviu 

naquelh casa ffi(\ÍS de 15 a.nnos, com solicito 
e exemplar comportamento, merecenclo de 
seus superiores os melhores elogios peln sua 
probidade e fiel execu~o das ordeos re
cebidas ~ 

Consitlerando mais, que o dito iietioionario 
se inrnlidou no seu posto de gur.r<la-portão, 
contrnhindo molestia gravíssima, que o in
habilita de Te;;; pam o emprego, e portanto, 
do obter os meios pam sua. subsisteHcia : 

E' de parecei• a commissão que seja-lhe 
deferido o requerimento_ 

Projec!o 

O Congresso Nacion,'\.l resolve: 
Art. 1- 0 E' concedida a Thomaz Francisco 

Barbosa, ex-guarda-portão da Casa. de Corre
cç.'ío, urna pensão de 30$ mensaes. 

Ar•- 2. 0 ~icam revoga.das as dispo3ições 
em contrario. 

Sala das conunissues, 24 de julllo de 1881. 
- As!olpho Pio.-Polf1carpo. Viotti. - úile 
Oi:icica.- Mursa.- Be::;erril.- Bueno de 
Paiva. - .4.ntonio Otyntlio.-A. 1Jfo.,.eira. da 
Silva.- i1t. llioiwa. 

N. l02-1S91 

Concede ?ncY~o1·.:unento de azioseniadoria ao des
embargador .Daniel L ui; Rosn 

Foi prec::eote à Commissão de Faienda e 
Industria ~o requer1mento do conselheiro Da
niel Luiz Rosa, ex-desembargador da. Relação 
da. Bahia, pedindo melhor:.unento de sua. apo
sentadoriu. 

O peticionru.·io n.llega : l 0 , que não solicitou 
a t'l.posentadoria. que lhe ioi dad::i. por De-
ereto de 21 de fe-vereiro de 1891 ; 20, que 
não nttiogiu ainda a idade c:tigida pela. lei 
n. 3309 de 9 de outubro de 1886, 'Para ter 
Jogar a aposentadoria for\:ada; 30, que, sendo 

32 
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o primeiro d::t lisfa dos Jesemb::irg-~dore:;:, 1 N 10:1 - 1891 
tinha. clireito a ser pr'lmovido a ministro do 
Supremo 'fribu.nal de Justiça, promoção que C _ d , 1 z d .·· ,.. • _ "' , 
devel'ia ter ~ido levaJ~ a effeito por ter o o.ice e yeim?o °:º so,( ª .º 1 e1°~ 111~do do e~,e1 -
Visconde cle Sahará, membro daquelle Tribu- cito Henn'J.ue Jose de Sant An;ia 
nal, attingiJo desde !890 a idade ele 75 [lDMS; 
e 4° que, qnandu me~mo fosse permittida :o 
sua aposew tador·fa, devía ser-lhe concedida 
com os vencimento5 de ministro do Supremo 
Tribunal, conl'orme se deu com o conselheil'o 
Joaquim de .M;1;vedo Monteiro. 

Henrique .José de St•nfAnnn, soltlado vo
luntario reformado do excr-cito nacioual, 
re•;uei· mel11oramento de reforma, visto ser 
notorinmente insumciente adiaria de 90 réis 
que percebe, e estar impos.sil.J ili ta do J.e qual
quer s0rviço em consequencia de ferimentos 
de campanha. 

A commis5ão, em vi,;fa .-!ru; razões apresen
tadas e dos documentos offereciLlo>, e consi
derando: o peticiounrio pron com os do~umentos 

Que ti, vita]icie1b.t1e !los m:igistrutlo~ C ~U- of1ic 1;1e~ o1Te!'úCÍU05 junto:; :\ Sll~ petiçfüy, que 
rautü!a ]'lcl.is leis e constitue uma tb~ mai::; a"5:>1•atou praç:i em 16 <lc !'cvel'ciro r.le 1865, 
;:;eguras1inscs 1le sna indepcrn<lencia.; ·~ '/llJ l'oi j11Jg;ido ínc;1.p;1z do ser"viç·.o e relor-

Quc a. lei n. ;1:;00 de O de outubro ile lSSG, m:1du por· dec1'1:to de 17 de :1g-osto e provis1o 
abrindo urll:L cxc<:>p<;üo :i. esse principio geral, de ü de outubro de 1810 ; 11r11 v:L ai:11 la com 
só tormL olJ1·i~·:1 to1-b n. npo~cntaçiío <los ma.- o [Jar·c~r d:t .iuota. mi!ib1· ele S<lude eh 
~istra.dos 'lUUndo estes completam ;\ idade ci.ia1ll.! uo Natal, que, em vir tude de ferí-
11e 75 anuas; rrnwtos po1· m-ma de fogo recei1ictos em cam-

Que o petidona;io. apo~ent:tdo µar Decreto p:111!1a, s~ r,clm incnp;;z do seniço rnilitat', 
de 21 tlerever.;iro do c()r1·1~nte nuno,ain<lrl ni:i.o uão DOtleurlo obter nléios tle sub;;istencia. 
u.ttingiu a iLladc tl~tet•minada pot· c$\. lei; \ fü; tão pt'ecarias circumstancias e llavendo 

Que po1' este acto, fic:1ntlo o peticionu.rio prestado serviços de campanha, origem Lle 
lJl'iv::t<lo t!e tom~w assento uo Supremo Tri~iu- sua iuvt.Jidez e incapacitl,ie;e, p;uece acom
nal de Justic:.a. qne lhe era garantido peb lei mis,ão ser de incon.::ussa. jusliç~t deferi!: a. 
org-anica. do me~mo Tríbunal, não ê justo qne petiç<lo abonando ao referido ;;olrla.Jo meios 
se :lggr;1ve o tlamno com~• perda dos venci- parco~, mas sutlicien tes, de sub,;bteu~ia.e pa.rn. 
mentos elo lognr que lhe competi:.\, à ;-ista da i:,;su offerece o seguinte projecto : 
citada, lei e do tlisposto uo Decreto n. 3358 de o Coagres~o Nacional dec1'eln, : 
30 de j unlro de 1888 aue, dispensuodo o trien- . . 
nio do e:rnrcLcío, l\1e "Juva. todn.s as vanta.~eu:; A.i·t. L" ~JC:\ conced1d;• ao soldado refo!-
uo cargo ele membro J.aquelle Tribunal; e l ma,~o He?r1q~e _Jose de Sant' .:i..nna a pensuo 
1iualmento: de LOO réis d1ar10s, que lhe sera paga. desde 

_ . . _ . _ ;e dah deste. 
Que mi.o e.iusto que o pebcionario, qne por 

espaço de 49 unnos sen.·iu n. seu paiz. na 
nrdua brefa de distribuir justiQa, veja-se 
p,ríva<lo das reg~ühs que as leis lhe -promet
tutm; 

E' de parecer que se,j:\. ntlenclida a rcclD
mução é deferido o reqnerimento do peticio
naria, e par•t Isso tem a honfü de snbmetter a 
consideração chi Camu_ra 0 seguiu te proj ec to 
de lei : 

O CongTesso Nacional resolve: 
.Art. l.º A aposentadoria dnda~ por Decreto 

. .de 21 de foveretr<i de 1891, ao bacímrel 
' Daniel Luiz Rosa, desembargador da Relação 

tla. Bahia, <!onsidera-se foi ta com GS venci-

,\rt. 2.0 Revogam-se as'· disposições em 
contr,1rio. :~, -·;,::.; ~~ 

S. R. - Sab das commíssues, 9 da agosto 
de 18\ll.-A.stólpho Pio.-illtci·.,·a.-Leite Oiii
cicr•.- M. lllow·a. - Po!ycai·z;o Viotti.-Ar.
tonio Otyntho.-Bezen·il.-B11eno ele Pai,;c1.
A.. Moreira da Sifoa. 

N. 104 - 1891 

Concede a ]) • Hotni inda P1·t'," itii:m P aulif1a 
d" Sili;a a peímio de 600 re is d i(l.rios 

. ·mentas de>idos aos ministros do Supremo D. Hormíndu. Primitiva Paulina eh\ Silva, 
Tribunal de Justiça. viuva do 2º cadete lº sargento Atilano Arse· 

li.rt. 2. 0 Revogam-se as disposições em ::.io Bu.rbosa. fallecid.o uo Hos,;it;d de C~r· 
contrario. ríentes 11 4 de aQ'osto d.e 186:> em service 

Sala das com missões, 14. de agosto de 1891. de campanha, requereu M goyerno imperial 
-ktolpho Pio. - Bueno de Paiva.- Poly.- uma pensão, n. que tínhn. direito ;_ apezar _di 
carpo V'iotti.-Jíoreira da Sillia.-Be:;ei·riL- lt1ii serem favor;;;i;eis t od:;is :;is rn forroaçoe; 
Leite Oiticica.- Jforsa.- A.ntonio Olyntho .-

1 
pre~tadas pelas re~pectivas r epartições puoll 

M. Moura. cus consultadas, não oMeve tiespacho. 
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Parece â commissão de Fazenda e Iudustrias 
d.e iut~irajustiç~ e ecruidade atteuder ú peti
ewnarrn., e por isso ofrerece o seguinte 

P;·ojecto de lei 

O Congresso Nacional decretfl: 
Art. l.º Fica concedi à a a D. Horminda Pri

mitiva Paulina da Silvu, vil1va do 2° cadete 
l•s..wg-ento do9'>batalhão de infantal'iaAtilano 
Arsenio Barbosa, a pensão de 600 réis 
diarios, que lhe sera contada desde a data 
do fülfocimen to ue seu marido. 
A~t. 2.0 Revogam-se a:> rlisposiçües cm con

trario. 

S. R.-S:lla àu commissão, 12 lle agosto 
tle 1891 - ,1stolpiio Pio.- Leite Citicica.
Polycarpo Viotti - Bueno de Paiaa.- A ... 
llforcira rlu Silva.- !Je::eri·il.- .i.'lliirsa.
Anton:"o Ol!fi!tho .-M'. Mom·a. 

O SR Pn.EsmExTE marc:i. a. seguinte ordem 
<le di:i. para a. sessão de amanhã.; 

Primeit'<.\ parte (;\tê às 3 horas): 

resolver a reclamação de Artil.loro Augusto 
X:avier Pinheiro; 

Discussão unica elo projecto n. 8-1, sobre 
licen~'ª ao Dr. Nuno de Ani.lracle; 

PL"imeirn. discussão do projecto n. 99, con
cedendo a Arthur Ferreir<J. Torres e outro 
::ntrantia de jurns de r, '/o ao anno até 
J .OOO:Ol!0$ durante 25 aunos, para organiza-· 
ção Lle uma companhia de na.Tegaç-:í.o eutre o 
Brnil e n fü1ropa; 

Primeira. discussão do projecto n. 70, ex-. 
tinguindo a leguçii.o junto ao Vaticano. 

Levantou-se a sessão tis 4 horas. 

-12' SE::s:\o rrn 15 IH·: .\GO!;TO m: 1801 

P;·esilhmcit:t dos s~·~. Oli,,ci;·a Pi;i10 (1• vice-
1J;·esirle111c) e loi!7Hi;n P t·1·;wml1ucr1 (:!º vicc-
1)tesiiie;1lc. 

Ao melo-di!<,o Se. presidente annnncia que 
niio lrn. ex ped1en te ~' lc1· ;1n te~ (h\ ac la . 

Yotaçuo da mate!'ía encerrada; O Sr. Bellarniiuo d.e 1\J:eu
Discus~ão unica rlo parecer JJ. 20 A, pro- d· ,nçu.-Solicito a IJcnc;·ohi altcuç•.ão 1le V. 

pondo a nao acceit:içilo do pl'ojecto n. 29, por E:c "' de mtu$ illu:;tres colleg-a$, com l\ 
não ser o sen ol.>jccto da competeucia do Pou~r auimac;üo qnecostumnmrlar :'tr11iel!e , rp1e, como 
Legislativo; en, llesuruaú.os de t.:i.lentos 01·atorios,ous.1m en-

Continu,1çào da Ja discussão do µrejecto n. trebnto, sahir a esfa re~peil<tvel tribuna, 
71 A, soll!"e :1 mud~lnça da. Capital Federal; l lcvados unicamente pelo cumprimento tle um 

Continuação da!" di.scuss.lo do projecto n. dever. 
l A, que prolülle o uso de titulas e condeco- Si J:em tenho comprehendido .:i regimen 
raç~es ; _ . . pt·c~idencial inaugui•ado 110 p:liZ, pe:1sl) que 

D1scussao umca.do pro.iecto n. 89, que con- em nenhum outro como neste reg1men os 
c~~e aposen tudo ria ao escripturario da repar- podei'es devem marclmr Gill espllerus bem 
t1çao da Quai·tel Mestre General, Hermene- ú.elimitudas sem que nbsolntameute se pos-
gildo Per·eira da Silva. sam cllocn.r: 

SeO'unda pal'te (ús 3 horas ou ante5). ::iob este ponto de vista, eu tendo que a Ca-
.:> _ • • ~- • maru, deve ter o im\lor e~cn1pulo na decreta-

Drscussao umca elo prCl.)~cto _n. 1<i. _autori- i;ão de suas leis, de morlo a n<'ío enfraquecer 
sanJo. o .u_bono da gr~tt~e<~.çuo ad.chcr?mll ªC? 0 pt-esti~io uo Poder Executivo e não e1'.tr~r 
lente Jubilado da. escola. nav,11, Ol:çrnp10 Jose em conflicto com os outros pocleres constrtur-
Clrnyaote~ ; . . . dos. 
n:~cu~sa? u_n1c~ do pro.iect~ n. S A? soor: n. os projectos 9ue '\"~u ter a honra de s~b.;. 

p~n~ao a v1m·a 1e filhos. do D1. Anlomo Eu.e- mettei• ú consideraçao di1 Carnn,ru, e isto 
bro 9onça~ves '.·e 1~lme1d:i ; ') quero precisamente resolver, subordinam-se 

Discussa? umc~ <JD. proJecto n. 8:.., elevando a este meu modo de ver e ao meu proposito 
a cathegorw, de ca~e1ra a aula de apparelho, de concorrer p:ira a corrlíftlidarle e harmonia 
manobras e cvoluçocs da esco!n,nav:ll; entre Camara e 0 governo federal. 

Primeir:i. discussão elo projecto n. 55, de- Sei que nü.o tenho auto· idade para es-
termi11ando que os cscr-ivU.es que servem pe- tabelecer doutrinas (<1,10 apoiados) ~ mas do 
runte os juizes s&~ionaes, oHiciem cummulà.- que todos potlerJo dar testemunho e d~ que o 
tivameote em todos os feitos do juízo; meu procedimento nesta Cain;Lra . tem stdo em 

Primeira, tliscu~sr"io do projecto n. g1, soh:re orrlem a cada vez. ~liment<~r .mais ~ congra
alfandegamento dos portos de Macahê e An- ç;1mento da fa1mlm braz1le1ra, mw so no· 
grado.:; U.eis e ;i.utorizando as obras e melho- proprio seio da Camar<l. como nas relações da. 
ramentos necessarios: Cama.ri\ com o Senado. 

Discussão unicn. do parecer n. 53, reconlle- Ainda tenho procurado cooperar para que-
cendo a competencia do Poder Executivo para sejam postos a margem toU.os os emba-
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raços que rlifficultem :i.s relo.çVes de lmr- 1 manutençfi,o da ordem e no desenvolvimento 
monía e de independeacia que devem existir &is riquezas nacionaes. 
entre os podere~, sem preterir o auxilio que o sa. BATISTA DA )..lOTTA dá um aparte ra-
se devem pre3tal' mutua!llente. ferente ao art. 2" das dispo.>ições transitarias 

S1, port,\nto, nos P!OJectos que tenho a do projecto primitivo da constitui\:.'io. 
honra de apl·e~eotar· a Gamara. de alguml1 . . 
sorte vi:io ser infirmados actos do Poder . O Sa. BELL-'l.I~Mrno DE M:ExooxçA-Perrn1t
Executivn, não os apresento si!lã.o corno t1r-m0-lla o meu collega. q ne sybrc seu aparte 
um meio pratico de tirar esse poder du, dilfi- pouco me deten_ha, ~o_!'que, a_rnd~ quando se 
culdade de reprovar os propdos actos, fàci- C?nser_yasse .ª drspos1çao trans1tona, esteª!
litaBdo-lhe a remoç:lo dos obstacnlos que a t1go oao terw. v:Llor, porque, emquilnto !lªº 
si mesmo ereou. fo85em altera~os_ esses actos, contmuar:iam 

füio é, por>tanto, um projecto d.e opposiçJo; elles a ser leis, mdependentemente de nossa 
torno isto bem clal'o, para. não estar em dc:1- vont~de · 
acconlo com as hléas que enunciei. 9 _S1i .. BELP01i·: V1E1n.,\-O nrtig-o daConsli-

O si~. BAPTlSTA JJA ~lOTTA - Is~o é fJLle ó tll!Ç<IO d11. que S•LO nMtltti.los todos os postos. 
oppo5ição ; é desfazer os <cctos mü.os. o. Sa. Br-:1.r • .i..a:.n;.;o IJl\.;\1E:O-:l>o)SÇA-0 m~u 

o SR. BELLAR)I!XO IIE 1\!EXDOX(,\ - l\';iu p:q1ecto os m:rn~em. N:•:l e_ º!l(l tllim llOVl
u opposiç:i:io indicar o bom e;:uninllo; tlar ~,u.le, J~em me~:11t. nu no~~u ,p.i11., [HJ I~ .~.,ti>u 
os meios para que o g-overno poss \ desem- míorn?·'~º qu~ li,\ 30 anno~ ... ~~nco !nn.;~ ou 
baraí'<LI' sua marcha, nilo é fazer-llle oppo- 1~cnos, ~e rlc11 nm !. teto do r1,\ 1,;.w <l1, [Jtomo-
siçü.o. çuos 11a annatla. . _. . 

um dos projecto· que ,0 aD!'OS'llt· r -. Nu. Fm1ll;l e na~clg1ca,quas1 quo .ªPº? catl_:i. 
sobre <1, revi::;ã.o das ~pNmoç'oo~ eíl~ctu;Ll,;~ n~ tr_uerm 011 rc'.·oln~<LO, tem-se }Wueerli1!11 ~~ rcVJ.· 
exercito depoi- ila, lei de 15 de novembi'O suo, porquo e mmto nn._t~1rtt.l 11ue durauto_ as 

&tá na co~scieucia de todos os meus ·cal- Jufos se pe~·turl;c o eqlll llut·io da:; yi·ornoçues. 
leg:1s 0 desgosto profundo que vae !lãs filei- . A _necessidacl~ .~e e!cv~ t·-se r'_'.pu[ainantc :i. 
ro.s tlo exerci~o pell!S iajusliças e 1_}reteriçüi:s .\ltO~ pos~os olf~ci.tes sub~1lt()J.'OO~ 1Jl1? t~nha~ 
que se teem pruticado nas promoçue-. clemonstl,lt_l~ 0 r.imle >alor e. ox1;epc1onaes 
(-1: oiados., ~ tal.entes m1hfa1·c~, para :i.prove1t~.1l-9~ no bom 

P. .,, ex1to <las operaçues; a rna :lpt•ecm<;;lO de mo-
D1go com ·toda a, síoceridnde que acre- mento1los ser·víços de ca.rb um . na successão 

d~to que a es.tas promoções tí<'e~se pre~i- rapid:i. dos acontecimentos de 1Í.m]camp:mha; 
d1do um desejo de galardonr o verclade1ro a circumstancia. do :tffast1mento do tbentro 
meríto e de recompensar serviços que se teve das operaçoes e dos combates, por motivo::; de 
em nlta contu.. ferlmentos, molestiJ.s ou serviço mesmo, clão 

Eslou conv~mcido c~e. que aos actos .do sempre lagar a inj ustiças e preterições que 
Pod~· fü:ecnt1vo pres1d11·.i.m essas bm:s m- depois conve:n reparar, parn. restabelecer 
tençoes, ou pelo menos o bom deseJo de a coruíalidade e uoiilo intima entre os offi
acertar. ciaes e fazer desapp«.1·ecer os desgostos a que 

Escavoll-ll1e, porém, uma pr!tlimioar impor- tenll.a:n dado logar. 
tantiss1ma. Existindo sobre o as~umpto leis, Assim, a-pó:; a guerrJ. ou convulsão i~
aliàs salJias, para que o goYerno se clesobrl- testiua, a lJem d:t .i ustiça ou da cohesã.o im• 
gasse do dever de acat.tl-as, devia primeira- litar, faz-se a revisão das -promoções afün de 
mente alter,tl-as ou derrogai-as, estabele- serem attendidos os nrnjudica'.los. 
cendo novas normas. Tenho muito receiÔ, e creio que com muito 

fundamento, de que, sinão forem tomad:J.S 
Por esse modo, teria dado a todos os seus medidas de reparaçfo em relação aos officiaes 

actos, em relação a promoções, o c1111ho da do nosso exercito preteridos de 15 de novem
legalidade ; mas houve esse descuido, e bro pa.fü efl., cm cscu.lii assombrosa, correre
asSim todas as promoções feitas, que nào mos o risco de continuarem a ser pl"<l.ticadasas 

·-estão de accordo com as leis preexistentes são, preterições com desprestigio das instit niçoes 
a !?eu ver, illegaes. militares. - . 
· • Não vou propor à Gamara que se destitua Receio muito, Sr. presidente, que ven~:-
<los postos aquelles que -por esse modo, em- mos a cahir em pl'aticas deprimentes que J.lt 
bom illegar, a eHes tenbam sido elevados, tive occasião de observar de perto em pn.LZ 
porque isso, além de ser contrario ã Consti- vizinho, onde cada presidente, quasi sainpre 
tuição, seria uma desautoração ao Poder fü:.- eleito pela revolução dos quarteis, destittte 
ecntivo, e importaria a. quebra d.o prestigio todos os chefes e commandantes de força. 
com que quero -vel-o enfren~ar os graves Imagine-se um exercito republicano, orga• 
compromissos que contrahiu com a nação, na nisado com quadros proporcionaes à sua. força 
.observaacia e e:s:ecução rigorosa das leis1 na\ numerica., recebendo, a cada substituição de 
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presidente d:.i. RepubUca, um g-raude numero 
ile officin.es postos em dispooibilidade, a per
turbn.rem a uisciplina e a pesarem inutilmente 
sobre o erario publico, creando assim um 
otit ro exercito, mas só de offic i~s-

0 SR. BP.LFORT VrnmA-Atteoda V. E:t . 
para a magistratura de Lu:-::o. 
o Sa.. PIRES F1m.R.EIM.- Qual e a magis

tro.tum de luxo 1 
o SP.. . BELFORT Vrnm.-1.-.A que se tem cou

stituido em estados peqnenos, como o Piauhy. 
O SR.. Puu:s F1mn.mu,\- V. Ex. pensa que 

o meu estaclo é arrebentado~ 
o SR. Bm.mRT Vn>mA- Por isto mesmo ã 

que tc,·e a concessão p:m1. a falirien. Je teci
dos d•i li:tç~o com gar;wtia elo juros. 

O S1L Bi-:r.r •. \ Rmxo llli! MF:xno~çA - Os 
nH.·11~ col lc;:as sabem íJllO n.dmilti1· serviços 
Ml u,·nnto:; pot· motivo d11. l'evolaçüo,•~ llividir 
o exercito entre venciuos e vonceclores, e cn 
ji1 11i:;sc i~ Cnm:ira l]Ue em 15 tle no•embro não 
hou vo un~ nem outro,;. (11faito.• a.poiados.) 

Uns m:i.rcharam com tleno1lo, com risco de 
suas calic;;as, ontl'os tivcr:un o pa.triotismo 
de nito resistir, apo.z;tr de estarem em numet•o 
e con,1içües de obter pi·ompta Victoria e com
prllhenilenclo o momento llistorico preferiram 
coo rratemisnr com seus camaradas. 

Estou con \·eocido 1Jue os re\·olto:>os seriam 
esmngndos, si os seus C•\maradas, que se 
achava.m do lado da legalidade e estavam em 
maior numero, não tive~m abraçado a causa. 
e acceitudo to:los os corollarios da revolução. 
(A71oiados.) 

Estou cooveocido, Sr. presideote,que, ainda 
mesmo quando a revolução não tivess~ por 
o~jectivo o estabelecimento da republica no 
'Jl3.l7,, a elht ser ia irremediavelmente condu
zida como uma coosequencia fatal dos acon-
tecimentos tiuteriores. (Apoiaclos .) .. 

Qne e que levou o exercito para o campo 
de acçã-0 i · 

Foram as preteriQões dos direitos dos .mi
litares, as violencias sobre elles pratieadns, o 
desejo de anniquílamento do exercito, a.fron
tas que lhe foram alternada. e successivamente 
infringidas, quer por um, quer por outro dos 
p:i.rtidos constitucionn.es monarchicos, que se 
ravesn.vam no poder. 

Por consequencia, não era P'JSSivel que o 
exercito se submettesse a qualquer dos parti
dos monarchicos, e a .Republica veiu por uma. 
necessidade imperiosa., encontrando fra.nco 
a11oio on: opinião, onde jã. hn.via. feito largo 
caminho. 
o SR.. BELFORT VIEIRA. - Os serviços 

relevn.ntes tn.mbem !oram prestados pelos 
coroneis Buys, na Ba.llia, e Lago, no Ama
zonas. 

O SR.. BEr,LAR:ln);o DE !1-fE~n>o~çA - A 
revolução não se completou sinão quundo teve 
a adhesão tlns antigas províncias, e ainda 
assim não se C'Jmpleturia sinão estivesse na 
cooseiencia. do povo qne franca.mente 3.dheriu 
ao movimento, e não se apoiasse na força ele 
linha dessiminadn. nessas vastas e afü.stadas 
circumseri pções terr itoriaes. 

Não foi um só accesso que tiveram aquelles 
a quem se pretendeu gala.rdoa.r, por motivo 
d::t. revolução, porque muitos officfaes ha que 
tivern.m dons e trespostos. 

A este respeito l embt~a.rei que, dur::mte 
todn. a guerra tio Pat•aguay, que durou cinco 
:1!10os, tLpeon.s. (lous otncines, os generaes 
Valporto o Rcstn, ;.dc:\n1,..a.t•::i.m quati·o postos; 
emqnanto IJUC, pelos sen·iços patrioticos de 
15 de novemhr·o, e p ;lo~ serviços em plena 
par.. l}UC se lhe S<J~mmm, houve olliciaes 
·1ue, em pouco mais de um a.nno, t iveram tres 
postos . 

O meu projcc to vae d;.ir ao Poder Executivo 
o lll'>.io pratico de rep!l.rar ess<.1.s iojustiça.s . 

O Poder Leg-ishüi vo nilo deve vacillar em 
fornecer esse meio legal ao governo, pois 
estou convicto de que o propl'io Pre:>idente ·ao. 
Republica deseja hoje rep.irar :l.S injustiças 
que praticou . 

E lle deve ter visto que o apoio de que tem 
carecido, para manter as iostituieões republi
canas pol' e~le t~o denodadainente estabe
lecidas no pa.iz, nao lhe faltou absolutamente· 
da parte dos preteridos, que l1atriotica
mente teem supportado as injust1çás, apoio. 
que elles teem peestn.do com t oda· a lealdade 
e zelo. (.Muitos apoiados.) 

Não tenha n. Ca.ma.ra receio de que o pro
j~to vá tra.zer perturbações; ao contrario, 
eonc0rrerú. para. evitai-as. A este respeito~ 
devo decla.ra.r que, a pezar de reconllecer 
muito justo reparar essas injustiças, ainda 
mesmo que a repara~.ã.o ttouxesse qualquer 
perturbação, não viria com tudo apresentar um 
que não fosse exequível, porque nenhum pro
jecto póde ser efficaz sem que teuhD. o cunho 
da praticabilidade . 

o meu projecto estabelece a. reviaão geral 
d4ls promocões, debaixo de certas reo-ras. 
Assim é que fü.z desa.pparecer a clausu1a de 
serviços relevantes, distribuindo as promo
ções que a. ella. obedeceram pelos princípios 
legaes reguladores, de modo a que se esta
beleça a 1Jroporção que devem guardar 
entre si. 

. Os officiaes que se acham hqf e ma.is a van
çados em postos não poderão ter novo 
accesso, ernqua.nto os outros não retomarem 
os seus logares ; ma.s ficam nos postos em 
que estão, com todos os '(lroventos e e3:er
ceudo a autoridade hierarch1ca a elles inhe
rentes, esperando commodamente aquelles . 
que prejudicaram. Correra.m;voaram e como ê 
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.nnturaJ estropia.l'am-se ou ficaram sem azas ; 
ngom p~'edsam )l?ll l.JOU~O lle repouso, qu~ é 
sempL'e ue~e~s:mo depois de uma. corrHla. 
füti~ante. (:ipoiarlos .) 

No meu pt'ojecto procurl> preYer todas as 
1\ypollleses, e até masmo a não e~isteMia. de 
inter~ticio para. acces.m nos quadros e nas 
datas em que tiveram logar as promoções, 
parallebmt:nteá necessidadd do preenchimon to 
êlos clnros, indap3ntlentementede~e re:iuisito, 
.embor..'l. reconheça sua importa.ncia.. 

Os prateritlos que se acham em posto;, 
ia-uacs :ios elos que os preteriram cout;~r<'to 
riia.io1·i>..3 antig-nidt1!:les,do modo a ter sobre r.stes 
_pt•ece_denci<t. ~ os que se acharem cm p:>Stos 
jníe1·iores ira.o tendo :tcces30 na; vaga$ '}ltn 
foretn occorr.mdn, de modo : ~ retoina1·~m l>S 

Jo!(':lres qne lhes competem. 
O p1·0.iccto <J llO ;tpl·c~mt to csl:i. asslr;n·v.lo 

pol' Jlluitu~ collcg-as ~ ~:immeltc •t revisiv ao 
suprc~no cc11~lho nullt~r. . . 

Crcto <JUO na1> lm ti-1bunal mmd iseoto de 
quo.lquer snspr::içfLo. Composto tle velhos se1·
\'hlo1 cs tl:L p:üria. de g'CllCl'[lCS ellC:lllCCitlo~ 110 
servi,,o rni!H:1r. lô1•a lb:; p1•coccup.t~'úl.!;: pil!'
tid•irhs, o snpremo conselho milíttH' estiL en: 
con1l!i;õcs de p1·, 1ccdel' a um exame rígol'Oso, 
vautamlo o.s sen~ netos pelos princípios Ü:t 
mais scYcra j nsli('a. (;lpoiaclos.) 

O projecto estabelece ainda o. publicidn:!e tlti. 
rcvist"w, Jogo qne estiver concluid L, acompa.
nhnda d:i. relaç;l.o, ta.nto dos otneiaes prete
rir.los, como clo3 que preteriram, com a dechi
r::u;ão dos po3tos a. oue estes foram elevallos e 
das respectirns <latas. Tem est.1. disposiç-.ão a 
'\'antngern dP. que, qua.nc!o mesmo o conselho 
militar niio tenlrn. podido conhecer de todas 
as preterições, não tenha. chegado a uma 
exactMão mathematica, possam os preteridos 
·que não forem cont'3mplado:; nil. me:sm:~ re
lação reclam<tr, afim de serem atteudidos. 

Repito-o pi·ojecto que apresento não e ele 
opposiçã.o. 

O meu illustre collega, cujo notavel ta
lento e recoo hecido, o Sr. B-.1.rbosn. L \ma, .já 
teve occasfüo de apresentar, com outro~ col
legas, um projecto contendo n. idéa capital 
deste; um project0 que tinha por fim reparar 
injustiças pratica.das. Entretanto, o projecto 
do meu distinctocolleg-a. é incompleto, port1ue 
trata sómente dos posto;; subalternos, quando, 
como a Gamara sabe, afl'ecta.m mais -profunda-

• ·mente, trazem maior desequilibrio as pre-
1eticões nos J)Ostos superiores. (Apoiar.los.) 
• · Ahí, onde o desequilíbrio abalou o exercito 
em intensid:ule assombrosa, é que de'remos 
levar com mais Yigor a rasOUl"J. tlas repa
Jações. 

U::.r SP... DEPUTADO-Creio que o numero dos 
preteridos subiu a oitocentos. 

0 Sn.. BELLA.RMI~O DE MENDONÇA.- Com
~u:i.nto eu respeite a boa, intenção do governo 

provisorio, e certamente estou convencido que 
procedeu com os mai:; louva.veis intuitos, 
grn.nde numer:o das promocões que fez não 
obedeceu aos sãos princípios que deviam 
regei-as. Só a promoção de 7 tle janeiro de 
lS<JO determinou 94 l preteriç:ões l 

Qa:wdo F~ iam adeanl:tclos os traho.lhos da 
Constituição, quando parecia. rnais natural 
i\gUtJ.l'dar-se que o Congresso entrasse em 
funcções ordinarias e legislasse a i•espeito de 
pi·omoções, si a reforma da lei preexistente 
ro~ indispensavel, o governo provisorio, 
:i.bandou.indo as reg1w; <\rbite.1rias por elle 
traç;\das, em detrim::ioto da lei, mas quejá 
lmvfa.m por assim di1.et' lirm..'1tlo \lreced.ente, 
l:wron o decreto de ide t'eve1·eiro, ref:,rmao
do :~ lei ele \ 8.)0 e 1·e:;uh\mcu to tfo 18'5 l. 

Os p1·~in·licado~ não puderam m•iis ser at
tent!idos pelo ~overno, por'lue estabeleceu-se 
1un norn inler;;ticio quP,, embora. menos longo, 
~õ a.pr'O \'eitou exacln.mente aos felizardos que 
en tr1l':1m nas pri meims promoções. 

Até então nenhum inters ticío era obscrv;1,do 
pn.ra :'l.s promoções, e tornava-se \JO.>sivel al· 
g-tunn rcp:i.raçii.o; lll;tS, com o decl'eto dG 7 de 
fevereiro, mais cerr:vlas tlcar..irn as portas 
p:ira muitos preteridos. 

Este dect·eto veiu o.inda. dest·espeltar outros 
direitos n.dquil'idos. 

A lei de 14 de julho de 1883 dav<\ o direito 
d~ renuncia para. o corpo de eog-enheíros aos 
capitães que, n.chaotlo-se habilit;\clos p:1ra. 
essa transferencia, não q uizessem, eu tret.'lnto, 
pertencer a este corpo, tendo fic;.tdo assen· 
t<\'.:lo que a transferencia para o e3tado-maior 
seria obriga.tol'ia.. 

Ora, comprebende V. E:<:., Sr . p1·zsidtmte, 
que o officio.l, uma. vez penetr•\ndo os umbraes 
de um dos corpos scientiiicos espechtes, nã.o 
tinh.i necessidade de ir pa.ra outro, ou iria. 
qu:rndo dahi adviesse vantagem para as suas 
aspirações. 

Nota.rei que, para esta passngem,o direito de 
reuuuda era tanto mais si1gr:tdo qut•nto su
jeita.Ya o o!licial a dnro onus, n dcar mais 
moderno que seu;; uovos pares. Pois bem, 
mantendo esse onus, o g.:>verno anniquillou 
a poz por tal'ra aquelle direito. 

O 2° projecto que teoho a honra de iipre
sentar vem exacta.mente restabelecer este 
direito. 

Assim, proponho que os capitã9s que n:i. d:i.ta. 
do decreto de 7 de fevereiro do corrente aooo 
tinbam renunciado jâ ao direito de traos
tereocia. p;i.ra o corpo de en :?euheiros, não 
sejam considerados comprehendidos nesse 
deereto e que os capitães que, ucha.udo-sa · 
nestas condições, foram tril.nsreridos voltem 
aos corpos a. que pertenciam, uma vez que o. 
queiram. 

Devo aqui relatar um facto que teve legar 
o. s9melhante respeito. 
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Um ofücial, que serviu sob as minhas 
oi•dens, foi t1-ansrerido para o corpo de ellge
nheiros antes do plano <lado para ap('esen
tacão da renuncia.. 

O ministro da r;uerra, que era o sahio e 
nuncil. ba.stantt. prirnteüJo mestre Dr. Benja
min Consta.nt, logo que o official reclamou, 
mandou ficar sem effeito a tl'ausferench\ . 

Poi:> bem, es~ t t•ausferencia,que tlca ra sem 
em~ito, foi ;1gora renova.da. com violação do 
direito a.tlqnirido. 

:\.linha por V. Ex. tta\ada.. Eutretaato, pa
rece res11lto.r da -publicação feita no Diario 
do Omgres.~o que minh:is p:1 hwras foram de 
censura a_ ".. E.r., cous:1 que nem me passou 
~el? . esp1r1to . Apen:ts decln,rei que não 
fugiria do precedeu te e~bll.Jelecido por V. Ex., 
sendo ta.mbem para notn.r-se que elle Í"'ual
mente, sezundo seu ini'llr'ma.do ja ltavi~ sido 
e~t.a.belecicto ~elo Sr • .Matta ~lachado, pre
sidente effect1vo desta Gamara. 

Aqui me;;mo nest~ ca.sa., omle occupa logo.r 
con:>pícuo, ha um collega pYecíS<\!llente t•m 
ídenticas condições que está ameaçado de 
deb:!l.r o corpo a que perteiw.e, onde tem Jogar 
avantajado paro. o :i.ccesso, pn.r:i ser transfc· 
rido pai-a o corpo de engenheiros, no '}Uai itil. 
to.lYez occupar mn dos ultimos logm·es. 

Foi unicamente ·par;~ restabelecer a ver
dade que solicitei de V. Bx. a palavra.. 

_o SR. Pn.i::smr:NTE - ,\g-rarleço n ex-plic.'1.
çao que o not.Jre dep11tado a(:ah:i. de dar-me. 

Veem i~ mesa os seg-ui11tos 

l'lWJ RC1'0S 

O Congresso Nacional resol \'O 

i:.· pan\ r r.1mrur essas injustiçns e prete
rições e pat•J. rt'Sfilllelecer o direito de c.'1.•ll\ 
um, que venh0 pug-nar pnr estes projo(:to:;; 
e para nüo fatigar por mais tempo a n.tt1mç:1o 
da C•tmam, que tilo benevoiente foi comrní;;:o, 
remato o meu des:Llinhavauodh;c11rso, llir.en<lo 
que dest',jn, e :tcredito que e c~so tn.mhem o 
desejo mais intimo e mals Yivo da C:um\rü, 
que a Republic11. sig-niticiue a int!'~ac~a ria 
pLl.tria, integração que sõ se tornará etrectiva 
com relaçã.o a.o exercito, quando acabarem 
os desgostos que nelle lavram; que a Repu
blica symbolise emfü11 a justiça. (.4.i;oiados; 
muito bem.) 

Art. l • º As disposiçõe~ tJ,J art . 7• do de
creto n. 1351 de ide fornl·cit•o do corl'ente 
n.nno niio comprehenr.lern os ~a pitães que 
ness:i. data. jâ. lm•iam rcnunchtdo o direi~o 
ti trnnsfercncia pn·a o corpo rte engeohei· 
ros, como facultav<1. a lei n. 3169 de 14 de 
julho delS83. 

§ Ficam sem etreito as t ransferencias e.ffe
ctuad:.is desde nqueHa, data ate ú. promul
gação tl.1. presente lei, tios c:i.pitües que se 
~cho.vam nas condições intlicadas e que dese
jem reverter nos re::;pectivos quadros. 

O Sr. Oli,·eira Pinto (para Nma 
cxplicaçüo pessoal)- Quando hontem fui oc· 
cupar <i. cadeira da. pr esidencio, até esse mo
mento occupa.do. por V. Ex:., foi reqtJet•ida 
uma urge11cia. pelo nobre deputado o Sr. Gn· 
bino Besouro, e cu sujeitei esse pediuo de 
urge11ci~ â. votaç:lo da Camara, que o uppro· 
vou. Lo~o de poi:; desse facto, lc~va.nton-se o 
Sr. Justiniano àe Serpa., illustre clepnt:lllo 
pelo estado do Cearú, e censurou o procedi
mento da mesa por ter "cceitado o perl irio de 
urgench.1. e t el-o submettldo :1 u preci3çi'io da 
Camara, porquanto, :.iffirmava S. Ex. no 
recinto não havia numero legal. 

Nilo foijusta. a observação feita por S. Ex., 
porque nessa occasião esta.vão na casa 11 0 
deputa.dos ; por isso respondendo à sua ob
servação, d is3e que não podh d~ modo 
algum fugir ao precedente r,ouco antes esta
bellecido por V. Ex., que havia su bm€1ttido 
â n.ppro,ação da. Gamara um petlido de ur
gencia <lpresentado pelo Sr . Alcindo Guana
ll:lra, não se tendo tlado entre esse fü.cto, e 
o momento em que sentei-me nessa, cadeira. 
alteração alguma com relaçü.o a.o numero de 
deputados presentes. Foi, pois, com toda _a. 
<?Orreeçã.o que submetti ~ votação o requeri
mento de ur;;encia. apresentado pelo Sr. Ga
hino Besouro, nã.o me parecendo licito fugir 

Art. 2. 0 _Ficam re·vogadas as disposições 
em contra.rio. 

Sala da, sessões, 13 de agosto de 1891.
Bcllarmino ilientlonça . - U ch8':1 Rodrigues. -
BeZlatmi;io Car.ieiro. - V-ictorino Monteiro. -
Barbosa L ima. - Gabi110 Besouro_ - St:.:r::e
dello CorríJa . 

O Congresso Nacionü.l tesolve: 
Art. 1.0 Proced~-se à revisão geral de . 

todas as promoções realisadas no exercito 
dep()is de 15 de novemb1•0 de 1389, com o fim 
de l'eparar as prete!'içves dellas resultantes, 
guardadas as seguintes regras: 

a) AS promoções com a clausula - serr1iços 
reievantes - . serão distríbuidas, nos postos 
superiores, pelos princípios de antiguidade e 
merccim1mto, e nos postos de alferes ou 2.º 
tenente a capítiio pelos de anti_qaidade e es
tudos, guardadas as proporções que entre esses 
principias estabelecem a lei n. 585 de 5 de 
setembro de 1850. o regul:i.mento a.pprovado 
pelo decreto n . 772. de 31 de março de 1851 e 
a lei n. 1042 de 14 de.setembro de 1859. 

b) Os officiaes promovidos coni preterição 
de seus camaradas e a estes a•antajudos em 
postos não poderilo ter novo aec~so, em
quanto os preteridos não forem elevados aos 
postos que os 'Primeiros a.ctua.lmente occupam,.. 
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desde qnnndo os mesmos preteridos reto-
maram n, devida. precedencia. . 

e) Os o1ficiaes prejudicados, que tiverem 
postos iguaes aos occupados por aquelles que 
os preteriram, contarão as antiguidades pr~
cisas pll.ra. retomarem os logmes que relati
vamente a estes lhes cabem, e o.s rrue se 
acharem em postos infüriores serão promo
vidos nas vagas que forem occorreudo, sendo 
suas promoções classifica.das nos principias 
regula.dores, correspondentes à qualidade e 
numero dess:.\S vagas, observada a. or~em de 
collocação que legalmente lhes competir paro. 
a. promoçilo. 

d) A ohscrvancia do requisito do interslicio 
será con~iclerada primordial, ainda nos caSf)S 
de merecimento ou ser>iços relev:rntes, si 
nas datas das promoções existiam nos qun
dros i·esj)ectiYos otnciacs que tal coULli~iio 
satisdzessem, niio ímporta.ndo que c~se re
quisito tP.nha sido preenchido no prnprio col'po 
ou arm::1., ou fóri\ delles, Je accoi·do com os 
termos do art. 9° da lei n. 316'.J do 14 1le 
julllo de 188:3. 

Art. ·2. 0 Esta. revisão seril Ceit;i com :i 

roaximn. brevidade pelo Conselho Supremo 
Militar, no qual o governo federal ci nviará 
totlos os documentos e iüformaçües neces
sarios. 

· Art. 3. 0 O trabalho de revisão serh pu
blicado, logo que for concluido, conjunct1l
mente com n. relação nominal dos ofticiaes 
comprehendiolos nos numeres b e e do ;irt 1°, 
na qu:ü serão mencionadas as datas 1los 
accessos que teve cada. um destes. 

Art. 4. 0 O governo tederal attenderá. ús 
reclamaçües comprovadas que forem apre
sentadas até seis mezes depois dessa publi
cação e cuja procedencia for reconhecicfa por 
aquelle tribunal. 

Art. 5 .° Ficam revogadas as ilisposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 13 de agosto de 1891 . 
B ellarmi.no Mendonça.-Uchôa Rodi·igues. 
B eUarmino Carneiro .-V ictorino ,v.coatairo, -
lvo r:Jo Pr-ado, - Be;;erdl _ 

O Sr. Guim.ar.ães Natal -
Sr. presidente, a Cami>.ra tem ouvido com a 
mais desagrndavel surpresa.dominada da ma.is 
justa indignaç.ã.o,as noticias que para este re

.cinto teem trazido illustres collegas sobre 
constantes inter venções - do governo federal , 
ora por si, ora por seus delegados, na orga
nisa.ção politica. de alguns estados e em nego
cios de peculiar interesse de outros. 

Tantos e tão graves foram os abusos de
nunciados, taes e de tal ordem as violeocia.s 
praticadas por governadores, sem orientação 
politica. e sem escrupulos-que a illustrada. 
commissão de constituição, le&1slação e jus
ticat tendo de dar parecer soore uma repre-

sentação dos deputados ã constítuinte· do meu 
estado, solicitando providencias em ordem a 
garantir esta a.ssemblea contra os ataques do 
governador, que, não conseguindo influir nas 
suas deliberações, impossibilitava a sua re
uni:lo,-concluiu esse parecer por um pro
,jecto de lei que, sem umll. p!t.lavra de opposi
çfio,pn.ssou nesta Camara com o voto da qunsi 
totalidade ele seus membros. o que é altamente 
signific.1.ti vo, Sr. presideÍl te, pois denuncia 
claramente o louvo.vel proposito em que está 
a Camara de, dentro dos meios que lhe fi1culta 
a Constituiçã-0, faier effectivn. no Brazil a 
(ót"ma. tle ~overoo republicano federativo, tüo 
fa.lse:i.da, tão grosseiramente soplli.smad.'I. pela 
pessima educaç;1o politic:i. dos homens do go
'l"eroo, iieis deposit;lrios das t radições do ab
solutismo mooarchioo. 

Esse pr~jecto estú. em discussão no Senado. 
:\hi fam\:iem il!usl1•es scnadot·es fizeram 1·e
percntir, proíli~anclo-os severamente, os cs 
candalosos attentados commettídos coutrn as 
assemiJlóa.s constituintes pelos delegU1los do 
govet•no fedem! em Goyaz e em outros esta
dos da r.;niiio. r~· ele espera1·-se, pois, rp1:; nes:ia 
c:1s:i do parlamento tenhnelle a mesma maio· 
ria ri11e teve nosta. 

Conto que em breve esfarü. essa medida sal· 
vador;.\ convertida em lei, porque nfi.o posso 
acreditar que negue-lhe sancç.ão o Presidente 
da Republica, tão interessado como nós em 
manter os creditas e o prestigio das novas 
instituições, seriamente comp1·omettidas por 
esta politica de sophismas e de mystiiicações 
que 03 couselheiros de S. Ex. querem fazer 
se perpetuar entre nós. 

De todos os estados da U uiã.o o que mais 
tem sotrrid(I em sua autonomia com tft.0 per
nicios::t politic.\ é o que tenho a honra de re
pi•esentar nesta Gamara, pois, tendo sido o 
primeiro a decretar provisoria.meote à sua 
Goustituiçüo, que serviu de modelo a de mui
tos outros, aiuda nã.-, coDse~uíu organisar-se 
detloitívameote, porq11e to11a a sorte de em· 
baraços lhe tem creado o governo. 

Já o illustre collega o Sr. Barbosa Lima, 
cuja palav-ra est f1 sempre ao serviço das boas 
causas, cuja voz é sempre uma das primeiras 
a se ergner em defesa dos principias da. 
escola republicana, quando uma violação os 
ameaça, ja S. Ex., em brilhante discurso, re
feriu, submettendo-os a autoridade de sua. cri· 
tica. autorisada, os factos occorridos no mell 
estado por occasiã.o de insta.lls.r-se a sua con- -
stituinte. Gr:i:\'issimos foram os crimes de que 
s. Ex. accusou então o governo. Pois bem, 
mais graves são os que vou hoje denunciar á. 
Gamara. 

Constando-me que o governador de Goyaz 
havia, por um decreto, cassado o ma.ndato aos 
24 deputa.dos à constituinte do estado, que· 
reuniram-se no dia 1 de junho e decretaram 
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e promulgiu·am a constituiçã.o, e m~n.dt1ra 1 preceden1 ao celebre decreto n . io nol-o diz: 
submettet-os a·vroces~o por crime de _s01lif;ão, " Couside1•nndo que os ,.i:tudídus ueputa.dos 
eu e rneu comp<rnlle1ro de deputaçuo o Sr. (os 24), cm declaração por ellcs lh-mada e 
Leopoldo .de Bulhões ~pres~ntam~s ú meso. em ci!ja ob.1·arumc.ia.·'pcr~i,tem, uando por 
um reguernnento, que fü1 q uas1 uoan11nemen te lindo o seu nm11da~, :"·,:· 1anto li. miss~o cousti
;\P.P~'OW1.do, _ pedi!JdO, _po_r intermeclio do Sr . tuínte, tami'Jem ~ · ·~:7·., m quanto ,t or<Una/"i(f,, 
m101stro do i~1tenor, rn1_ormaçõe~ ao governo 1)i.<to co;;;o o exerc.:.: ··, -L~!(i siip-pi)rJ o daqv.ella, 
sobre esse facto. Queriamas que ;i palavra etc . · -~-
official vies~e faze~ ~re.r aquUlo que. to~os Este C?nsi'.lerando, ê preciso notar, JJrende
suppunham mvei·o31mll, por e.x.traordmar1~- se ao pr11neu·o em que o g-overnador declo.ra 
mente absup.l_o. . . . que nem elle e uem ó governo federal 

O Sr. m1111stro do mterrnr mformu.: appí·úr;ani a Constítuiç-~o decretada, e querem 
« 1.0 Que o governa.dor do estado de Goya;r,, outt-u. que o:; deputados parsisbm em não 

,i1tl9amlo qtte '!4 deputados d constit1ti111e votnr · 
haviam re11unc:"arlo o rcspectiVQ manrl11to , Mas, pergunto eu, como chegou o gover
deliberou que 50 proceúesse íl. nm:l eh~içi\o n::t.dor Pa.i:>ào <'t. coucln5ão de que os deptita.dos 
pnr11. pr:.ieucllimeutodasni.gas e nes;e intento persistem em não so reunir1 s. Ex. fer. 
expediLt o decreto 11 . 70, ,Junto por cópin., 00 uova couvocaç..1.o da coustituinte1 Os 1-ebeldes 
qual se encontram os runda.mentos <less~• ueg;tram-se "' comparecel'? ~.u\a cfütci; o Sr. 
rc;olução; ~ovenrn:lor couterendou com quatro ou cinco 

2. 0 ~ue, corno se Tt: do referido dec1·eto, a dos deputado;;, sondou-llie;; a opinião, e deitou 
'eleição foi m:i.rc;\da para 0 ufa lõdesetemllro decreto, cassando o mandato a todos os 24. 
e a instulluç.ão eh\ ca1rnwa constituinte prtr<i O decreto, p()rém, funda-se, como v. Es:. 
15 tle 110\rembro pro:dmo vindouro; võ, Sr. p1•esidente, em um(l. p 1·esum~çlí.o, e 

8. 0 Que uíio consto. ter o dito governador as pi·e:mrnpçües c~dcm clea.nte da. prova em 
mandado instam·ar processo contra os depu. contr·n.rio. Eu tenho :.i.qai a prova de que os 
tmlos resigllittarios; deputados nu.o renunciaram seus mfl.nd~'tos, e 

4. 0 Que o governo federal no que toca ao peço licença ii. Gamara para ler o eoergico 
ailiu1uento d<t Constiturnte de Goyuz, respei- protesto que levaoh~ram os dep11tados contra 
tandv t\ competencia da ia. autorilktde elo o acto ~o govern~dor, logo que tiveram delle 
estado e dando-se por inteirado do fü.cto couhe:!lmento. (l i:) : . 
alludido, entenderr que 11.J.e cumpria apeuns 
r:e~t:l~ Lt reunião legal dos representantes < PROTESTO DIRIGWO A.O E LEiTOR.ADO DE GOY,\.Z 

5. o Finalmente, qce, não havendo pertur- P EL.\. MA.!OR.!A. DA CA.ll!l.R.A DOS DEPUTADOS' 

lia~.ão dt\ ordem naquelle estado, nenhuma Do ESTA!>O 

pro"'ide1da tem o governo n, tomar com 
i-elação nos seus negocios internos.::; 

Esta respostn., Sr. pt-esidente, causou-me a 
mais. dolorosa imp;·essão, porque vi nas 
e,·usiv:is com que !ora eUa dada - a resur
reição das abomina veis praticas do regimen 
mounrchíco, e, creia, V. Ex., lamento p1·ofuu
damente que a s11bscreva um ruiuistro, que é 
tumbem membro do Supremo Tribunal 
Federal, ao qual està confiada. a elevada 
missii.o de ve1ar pela guarda da Constituição 
e das leis da Republica, um tribanal que, no 
novo regímen, é o snpremo regufauor das 
re1açõ3S entre os estados e a União, o entre 
os diversos poderes fcderaes, impedindo, por 
sua intervenção, que invasões recjprocas, na 
esphera de ncção peculiar a ca.do. uma 
da.quellas entidades politícas e destes poderes, 
~rturbemo regula.r funccionamento do meca
nismo constitucional. 
. Diz S. E~. que o governador de Goyaz 
Julgando , isto é, presumindo que 24 deputa.dos 
haviam renuncindo o seu mandato, mandem 
11roceder ú. nova eleição. 

Ma.s que rnzões tinha. o governador p.ira 
tal presuri.1pção1 um dos consideranclos que 

Cam::tr:i. V lI 

« Cidadã.os eleitores : - O Dr. Rodolpbo 
Gustavo d;.i PuL\'.ã.o, actua.lr.nente no exercicio 
de governaclor deste estado, sustentando actos 
illegaes e violentos do seu antecessor, o exce
deu em arbltra.rieda.de~, assignaudo o decreto 
acima Ü\UScripto, com que pretende, sob 
fü.ls.:> fun.ifamento, cass:<.r os poderes dos re
presentantes do estado, o~ qu::i.es, firmes no 
seu posto, nilo se submettem it. intel·vençao do . 
governo na organisação do estatlo. · 

Depois de approva.da tt coostitui~ão em 
s~ssiio solemne e publica no dia 1 de junho, 
os abaíxos a.ssigoados decbr«1.ram finch a sua. 
missão constituinte, mas não renunciiram o;;; 
direito> de representantes legitimes do esta.
do par:i. as funcções legiiilati ~a.s ordinaria.s. 

Consideram-se, portanto, em plena. e ef"'. 
fectiva posse do mandato que lhes conferiu 
o eleitorado, uuico compete para cassal-o, 
pelos m~ios leipes, por fü.lta. de confiança no 
manili\tario, de cont'o:-midadtl com o art. 56 
do projecto d~ coostitniçã.o mandada. obser
Vil.r, ne3sa parte, pelo decreto n. 33 ds 7 de 
outubro de 189.J, assigna.do pelo proprio D.r. 
Rodolpllo Gustavo da. Paixão. 
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A sobemuia do povo, cidadãos eleitores, le
gitimamente manifestada e exercida nos co
micios eleitoraes, não se annu!la ou se cassn, 
por um simples decreto dictatorial. 

São contraproducentes e não resistem ó. 
menor analyse os considerandos do arbitraria 
decreto n. íO de 10 do corrente mez· 

Mas, antes delles tratarmos, devemos ob
servar que o Dr. Paixão, nos chamando a 
palacio, declarou que a constituição por nós 
dicsutiua, decretada e '{lrornulga<la era boa, 
exce1~to o art. 9° das disposições provisorin.s, 
que diz: 

« Estabelecido o imperio da lei neste es
tado, com o reconhecimento e respeito ás de~ 
liberações da camn,ra constituinte, o presi
dente e na smi, falta ou impedimento o vi
ce-presillente della, assumira o governo, 
prestando desde jii. o respectiv{l compromísiio 
e mandar:i., incontinente, proceder iL eleição 
do presidente e vice-presidente do estado, 
observando-se nessa eleição o processo elei
toral da. lei ele 9 de janeiro de 1881, no to
ca.nte a organisaçi.io das mesas. » 

Assim pensirndo, o Dr. Paixão nos conci
tou a nova reunião, para substituirmos aquel
la disposição por outra que attendia a certas 
con-•eniencias... Como era do nosso dever, 
peremptoriamente nos recusàmos reunir 
para tal fim, terminada, como estava, a 
nossa missão constituinte. 

Si a isso nos prestassemos, é obvio que o Dr. 
Paixão, em vez de nos demittir do mandato 
legislativo, nos el~vttria as r egiões sideraes. 

A reun1ão da camaaa constítuinte se fez 
em predio particular, mi fülta de µredio 
designado pelo governo em virtude do pa
ragrapho unico do art. 10 do regimento in
tern? da mesma camara, que assim se 
exprime: 

"Art. 1° ... 
Par~g1:apho uoico. Na falta de disignação 

de ed1fic10 pelo govcl'DO, o presidente da 
mesa provisoria, constituída de accordo 
com o art: · 2°, determinarà o logat• em que 
deve füncc1onar a camo.ra. :i> · 

A mesa provisoria, em annuncio inserto no 
D. 290 do periodico Goyr:iz de 22 de maio 
então orgão official, convocou a. todos o~ 
membros da camara para a -sessão do dia 1 
de junho, em que teria lagar a instal!ação 
dos trabalhos constituintes, no edificio que o 
governo desi~na~se e, em falta de designação, 
na casa do crdatlao tenente-coronel Antonio 
Jose Caiado, onde se realisaram as sessões 
prepa.ratorias e que continuava a disposição 
da mesa. 

Esta, portanto, provado que, si a reunião 
f~z-se em p~dio particular, foi porque o re
gimento assim o permittia, e porque o go
ve~n~ não quiz fazer a designação de outro 
edificro. 

Os abaixo assignados nunca reconheceram 
e nem reconhecem nos governadores dos es
tados competencia para adiar a. reunião das 
nssemhléas constituintes, uma vez convoca
das ; portanto, não deviam, respeitar o ar
bitrario decreto de adiamento, que nenhum~ 
lei autorisa. 

A votaçào da constituição não foi clandes
tina. A reunião se fez em um<~ das salas do 
mencionado edificio, :L portas abertas, tauto 
assim que o delegado de policia, subdelega. 
dos, otllciaes do exercito, cadetes e praças 
enti•aram francamente até o recinto da sala, 
onde, além dos deputados, se achavam pre
sentes os ci<l.adãos e- senhoras que quizeram 
assi5tir :i. sessão. 

Como consta da acta j U. publicada, forn,m 
preenchidas touas as formalidades regimen
taes. 

A constituição votada nilo precisa da ap
µrovação do g·overno deste estado, nem do 
governo federal, e si ella não esta ainda em 
execução, é porque a camara constituinte 
nã.o tem á su<1 disposição a força publica, o 
apraz ao governo o regimen dictatorial. 

Os abaixo assignadoii procederam de ac· 
cardo com o segundo considerando do decreto 
n; 70, que diz que a,, Constituição publicada 
por decreto de 7 de outubro do anno passa.do 
enti·ou em 'Digoi· tão sómente na parte tocante ti 
unidade, eieição, composição e f uncções da 
primeira camara, e foi em. vir tude dessa dis, 
posicão que se reuniram, confeccionaram o 
seu regimento interno, e, de couformidade 
com elle, procederam á sessão solemne de 1 
de junho, votando e promulgando a consti· 
tuiç:ão. 

Tendo assim procedido, dera.m por findas as 
suas funcçeíes constituintes, sem por isso re· 
nunciarem o mandato quantv .is funcções or
dinr.rias. 

Si o estado ainda não está organisado, a 1 

culpa não é dos abaixo assignatlos, que entra· 
riam em sessões ardina.rias para. organisal-o 
depois que votaram a constituição, si não fos
;;;em dispensados pela força publica a mandado 
do governo. 

Cidadãos eleitores ! Os abaixo assignados, 
cujo diploma se tenta cassar por acto que fere 
de frente a Constituiç:ão Federal, e que ftU 
depender a composição da constituinte mera.
menta de um decreto dictatorial, não renun• 
ciaram, nem desistem do direito politico que o 
eleitorado independente e soberano lhes coa· 
feriu. 

Não julgam procedentes os funàamentos dA 
expoliaçã.o de seus diplomas: não desistirum 
do mandato, e, qaando o renunciassem, cum: 
pria ser observado o § 2° do art. 54 da consti· 
tuição estadml, (actualmente 57) em vigor 
pelo decreto n. 33, que mandou executar a 
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constituição no tocante á composição da ca
mttrto etc. 

Cidadã.o;:; eleitores[ E' digno de nota o consi
derando do decreto dict:.i.torial, declarando 
que os abaixo assignados renunci::l.ram os po
deres para a legislatura ordinaria, por terem 
julgado finda suu missão constituinte! 

cipios da <lemocrCtcÜ1 pura, e que desse modo 
se revela tão falto de orientação democra
ticu. 

Os abaixo assignados receberam um só di
ploma p:mi. o _periodo de uma legislatura., e 
juli;nudo termrnada a missão constituinte, não 
resignaram o mandato para os trabalhos or
dinarios da sessão legislntiva:-odi.plom<\ que 
recebe1·am do eleitorado nã<> discrimina os 
podel'es, e os confere tin totirni para a consti
tuição e organis:i.l}ão do estado. 

Entender por modo di'Verso :.i. declaração 
feita pelos aflai:rn assignados, é um absurdo, 
é fazer ostentação do intuito que visa o de
creto! 

Quando se dessem as vagas na d~putr.çü.o 
pela renuncia ou qualquer outra co.usa esta 
~ poderia ser declflt"atl:i, peb mesa da cu' mar a, 
estando reunida, e no intrevallo da sessão, 
pela secr0taria d<i, mesma. 
Nenhuma lei d<i. attrlbuiç;uo ao gove1·nador para 
decidir de renuncias dos representantes, ciuer 
ao Congresso Nacional quer ao estarlu:ü, e ar
rogar~se tal competencio. foi um attentado, 
contr_a o qual protestam os abaix:o assigna.clos 
por s1 e pelos deputados da m<lioria., ausentes 
ante o eleitorado, ante a publica opinião e 
pe_rante o Congresso Federal, guarda. tiet das 
~e~s e Constituiç.."i.o dos Estados Unidos, a cujo 
JU!Zo entregam a condemnação do decreto de 
10 do corrente. 

Goyaz, 13 (le j ulbo de 189 l . 
(Seguem-se 24 assigo aturas.) » 
Como V. Ex. vê, Sr. presidente, ainda 

1i;i.esmo que os deputados houvessem renun
Cl~tlo os seus manei.Mos, á Gamara de Goyaz e 
11a.o ~o governador é que competia tomar co
nhecimento das renuncias, porque assim o 
prescre>"e a Constituição do Estado, em vigor, 
Sl'._gundo o confessa o proprio governador Pai
:xao no segundo considerando com que funda
me~tou o decreto n. 70, na parte tocante à 
eleição, composição e fr-mcçües da pi·imeira 
Càmara. 

A renuncia, sr. presi1ente, é direito do de
putado, é um acto '{lura,mente voluntario. oro., 
os deputados declaram que não renunciaram 
QS mandatos; â vista dessa declaração pôde 
subsistir em seus effeitos o decreto n. 70 ? 

E' evidente que não: o cargo de eleição 
popular não é deroissivel adn-utum do gover
no, e a cassação de mandatos por decreto é 
uma. verdadeira demissão, monstruoso ab-
surdo, · 

9 que~ lastimo, Sr. presidente, é que 
SeJa autor de semelhante dislate um republi
ca.no historico, um homem que contrahio. na 
propaganda serios compromissos com os prin-

O SR. BELFOR.T VIEIRA.- Quem nilo tem 
orientação não pôde go-vernar. 

O Slt. GüIMA.RÃES NATAL. - E' precisa
mente no governo que os bem orientacfos teem 
occasião de se revelar ta,es. 

Mas, Sr. presidente, não cansistio sô na de
missii.o a pena inflingidaaquelles que, honrando 
o mandato se achavam investidos, tivemm a 
coroigem de resistir no terreno da legalirl:\de, 
firmes, incorrupti veis, aos desn.tinos inspira
dos ao goYerno do estudo por ambições il1ogi
timas: os deputt\dos fomm tambem submetti
dos a processo po1· serliclosos. 

O Sr. ministro do interim· affirmou nada 
constar sobre esse processo; mas ello foi in
staurado. Tenho aqui certictã.o authentica da 
denuncia dadü. pelo promotor publico da cll.
pital ao juiz de direito. 

Nilo posso fu1·tar-me ao desejo de dar co..
nheclmento ó. caml'lra dessa munstruosidade 
j uridica de umn. ine pciu. inexcedi Yel e que in
felizmente encont1·ou juiz que a rBCebesse 
(l~: 

«J ose da Costa Xu. vier de Barros, ta.bellião 
vitalicio e escrivfi.o do civil, crime e mais 
anne:rns dn. comarc;• especial da capital de 
Goyaz e seu termo: 

Certifico que, <los autos de summario de 
culp<l, instaurado contra diversos deputados 
ú constituinte deste estado, por denuncia. do 
promotor publico desfa capital, delles a fis 32, 
33 e 35, consta :.t denuncia, despacho e desi· 
gnaçüo do seguinte teor: 

-Cid:i.dão D1'. juiz de direto. 
O promotor publico ela comarca, em desem

peu ho de seu cargo, vem perante vós denun
ciar os cidadãos: Joaquim Fernandes de Cm-
valho, Bernardo Antanio de Faria Albernaz, 
Antonio Cupertino Xavier de fülrros, Ricardo 
da SHva Paranhos, José Jaci.ntho de Almeida, 
Joaquim Ayres da Silva, Paulo Franoisco Po
voa, Carlos Gomes Leitão, Miguel José Vieira, 
Antonio José Caia.do, Francisco Vaz da Costa, 
Antonio Augusto Vieira de Castro, Francisco 
de Paula Gonzaga, José Francisco de Campos, 
Jeronymo Rodeigues de Souza Mo1>aes, Ayres 
Feliciano de Mendonça, Francisco Leopoldo 
Rodrigues Jardim, Ernesto Ferreira cfa Silva.. 
Antonio Luiz da Costa Brandão, José Maria. 
Monteiro de Barros e Gustavo Balduino de 
Souzà, -pelo facto que passo a expor : - Tendo 
o cidadão governador do estado, por decreto 
n. 64 de 21 de maio corrente, amado, pelos 
motivos que coagiram seus antecessores; a 
abertura do congresso do estado para 15 de 
novembro proximo futuro, e fundado no de
creto n. 7 ae 1889, não só aquelles eidadãos 
infringiram semelhante acto, emana.do da 
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::mtcridn.de competente, como, com surpresa 
geral , nss!g-uar,tm act::is, procl;:un::n·nm a. con
stitui~~rro , etc., em menos :!e mc!n llora, como 
tudo consta do inquerito policln.l e per!odico 
de Go!J1!= a esta juntos. 

E, como com semelhante procedimento se 
constituís:iem reos uos cr imes : - de ~edição, 
por o\;star <t execuç[o de um U.ecreto <le anto
ridadc legalmente constituido., de desobctli
encia ú :tutoridn.ue no exercicio de~ snas ('uuc
cões, cMxamlo tle cumprir suas orJens leg;tes, 
c.le usurpaç;"io de funcç-õcs publicas, por arro
g:u·0;11 etrectivarnem;e exer.~et•em f'uuc<;iio pn
ltlica se1;1 J ireito- a.rts. l!S n. ;;135 e 22-1 
do coclig-o penal, e ainda. maii;, per tcre111 •1!'
ganis;1do netas iuYet•idic~1:>, l'<H' não si?r pelo.; 
!llcios le!!'aes e nas hol'as re:.ri111entae.~ : - Yem 
o promo'fo1· publico dar a p1~sentc denuncia, 
1iedin•lo n. punição dos rêos nas peiw~ do~ 
urtigas refcrídos. com o concnrso d;t5 ag-;:p·:i
Yantes do art. 31J llo mesn10 cotligo, §§ :2~ n 
13 e oITerece co1110 teste1uunhas as ].Jessoas. 
cujos nomes vão adeaute arrollnclcs. 

Em virtude do art . 20 d:i Constituiç::."'io Fe
tleral d:t Republica., deí~am de ser comprehen
ditlos lla prcscntG <lenunci:.\ os cí<l<1.tlilos Dr.;. 
Joaquim Xavier Guimarães Natal, Jo~e Leo
poldo de Bull!ües Jardim. Nestes te1·mos: -
pede que , <tu toada se p1·oce1.h1., m\ fórmu. eh lei. 
Rol das testmnunhas : nrn_jor João de Almei
tht-Senna. tenente ~\.dão Hodri~·ues \"irlig-;11, 
Antonio Xnvier Nunes ua Silv:1., Ei.luifrdo 
Olympio Alexandre, :Manoel do Espirita Srmto 
Guimariies, Joaqnim Lenudro Pereir(l. ::Vuoes 
e Antonio Alves Ferreira. Goyaz, 22 <lejulho 
de 189!. - O promotor pubUco, Li:i; J:la.noel 
ill,,nt:iro. - Despacho : O Sr. escrivão Cost;\ 
marque dia. e hora para inq uiriçfio cJ33 tes-

. temunl!as, que t<:;rá lagar n:'I. sala d;'\.S audi
enciM deste juízo, intim.,dos os iüdicindos, 
notiúcado o promotor publico da. comare<i.. 

Goyaz, 22 de j11lho de 1891.- Ohichor-;·o d" 
,,"\lotta. 

Designa.cão: designo o dia 30 do cor1'e11te 
p:i.ra te1· Jogar <i. ioquiriçüo deste sum1n:u·io, 
às 10 horas da mauhã, no lozar lletermiu.\do 
no despacho supra.-Goyaz;2.1 de julho de 
1891. - o escrivlo, Jo.wJ da. Costa Xm:ieJ· ele 
Ba:·ros.» 

O Sn.. AUGUSTO DE FR.EITAS- Usurpação tle 
funcções? ! quando muito exercício inoppor· 
tuna dellas . 

o SR. Grrn:An.lEs NATAL- Um processo 
que assim se inicia, Sr. 12residente, por um;i. 
denuocb. evidentemente rnepta., por não coo· 
terem os factos que nella se na.rram os ele
mentos dos crimes a que nella se ulludem,chd:i. 
por a.uto1•ida.de incompeteote,que ê o promotor 
publico, quando nesse caracter officia em pro
cessos por crimes políticos e outros com este 
conne:r.os, que são da competencfo. do procura-

dor seccional ou tle qurllquer uo povo, ap1·e
sent:t1la a juiz inco:npetente, que o é o juiz de 
direito, poisos crimes volit icos, e trat:t- so rio 
seuiç:ão, qne ô crime politico, silo da cxclnsiYn 
c:om1;ctencia da justiça fe tler·al, um processo 
nessns contliçücs não e de inspirm· receios a. nio· 
gu~m, 6 pcrleitamente iuo ii'ensin;, qm\ndo h~ 
,jnizes que s:üban~ sel-o;nm.s,:i.lém de r.on:>tituir, 
embora. sem exrto, um Yexame para. os pro
cessn<lo;;, que tei·:io de comp:1 recer em j uizo, 
enYoh·e 1w1;i n.rn3aça qua.otlo ó ail'eGto n um· 
juiz que nã-0 t1<xle 111e1·ecel' a nwuor conti:u1-
ç;t, que não offerecc '3egnranç:i. als-nnm. <le im· 
parciall1hule, des,le qne acceiton cs:;:;a ilennn· 
eh inept:i. e c·m~:tle1-011-sc com um.'.I. co:upc
tencia que por lei uão lhe nssiste . 

.\ ca111a1·a p•w;;nntou ao Sr. mini..;tro do in
t<irinl' que iw,wi-.lencias haYia toma<lo ou pre· 
tc.:nolia. tomar p:<1•a c:ohibi r os alm~os que o 
sr.:u c.lekg.-i.clo cornmetten em Goy~~7. o S. Ex. 
rc,;pon:lcu iL C;tm:tra- '1UC ncrnhunm, porlJtte 
a. 01·dem ucss:: estado não tiuiHt sido alterada 
e nilo llic compettia immiscuir- se uos seus 
11!.'[."0cios interno~. 
~ - Ex. refn,!."icHe assim uo respeito ti. au

tomitt do cst•\dÕ justamente pa r·a r.iio gnran· 
til-:t contl'a o sen delegado que com incl'ivel 
uuclacht fe!'e-:.t füo prvi'undll.rnen t~ _ 

Stlppunha, com uma iug-euudade que nCTo 
me enYergonho de confessar, que o go
''erno <m<:fo.~-,i. mal iufornmudo acerca dos ne
gocios politicos cb Goyaz, que seus amigos 
no meu estado lhe eram J e.sleaes. não lhe re
i'erindo os 1;\ctos como elles se dav:.im, e que 
umn. Yez conhec:ída a. verdade do que là oc· 
corria, o cor rectirn não se faria esperar, e 
por ioicintivii do proprio governo. A respos· 
ta <lo Si'. ministro do interior veio- me con
vencer do contrario, e esta convicç;lo foi que 
trouxe-me ã, tribuna. par;i. de:rnociar a. couYe
:1iencia cio goYerno federal uos graves atten· 
tudos que pertm·ba.m a tranquilid:i.de e u 
normalidade da vida p(\litic:i. do meu estado. 

O Sr.. PRESrnEXTE- Pe<,;:) no illustre de
puta.do que re,;uma as suas obserYações, pot'
qne esfa dach :i. hora _ 

O SR. Gurn:..r.lEs NAT.u-Youresumil-ns, 
Sr. presiden t~ -

für Sn.. DEPUTADO- O governador não 
está. sendo processutlo ·~ 

o Srt . GumA.n.X.Es NATAL - Esta sendo· 
processado o 1° vice-goveru~vlor Constancia 
.\laia., por ter- adiado a. iustallação drt. cami
r!L constituinte, contra a expressa llisposiç:ío 
do decreto n. 802 de 4 de outubro ele 1890?.º 
sem que para isso tivesse competencia, poiô· 
a. constituiÇ<"i.o elo estatlo, provisoriamente ~ 
ereta.da., e em pleno vigor no toca.nte á ele~ 
ção, composiç;1o e funcções da camara. cousll·· 
tuinte, não permitte ao governador a.diar ~ 
cam:m.t . 
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o SR. LEOPOLDO D1': B L'LI!ÚF.S- E fa.mucm 
por tat• i·e'l"oer:i1lo o. constitulçiio por uil\l\ cii·
culo.r. 

(iOyaz-:;u:;j~c ito íjUCl' l1izcl'- í) ll~ n:lo lX\Ct\it\ 
com o:> JP.:;al11ws goYcrn<tmcntnes. O jní7. 1 \w 
coücede habcas- co11;us 6. pessoa. p"r~cgnuln. 

O SR;. GL-DrARÃES XAnL- ... e pol' tci· mttn- 11e_lo goYerno,_ ó su~peito, por mwto justo q11e 
dad_o _dispersar o:;; deputados -pe lo tleleg(luo de ~eJa a i:ma. dec1si"i.o; q nando se lhe oppõe ::i. e:i;:
pohcm acomp:i.nliMlo tle so!<l.ados e inLerio!'eS cej)\'.ÜO da _su~p2ição ht~ de acceital-a por bem, 
armaclos de l"C\rolv13r, desrespeiti.ut!o rnna. o.lo contrn.r10 teco:-rem a forç,~. 
or~lem de l~a~eas-c~;·pit-< concedida. pelo Sll b- E' o \J. ue acaba de succeder com o illustrado 
~t1t_ut~ d~ JUIZ ~i:cc1ou;tl, que se a.clitwi\ com a o integr·1 m:1gistraclo o Dr. Manoel Lopes de 
Jtll'rst.110,'<.lo pleua uo impei.limeuto <lo etrectivo. Caryalho Ra1~ws, r1ue, na a.udiencia. e1:1 qne 

P<~:·a. a ~una1-a poder avaliar da g-i•twiilatl~ dcrnrnt ser ml}ucridus as testemunhas do 
da. ~ltuaç'.10 em qne nos achamos em GOY<lZ. prncc;iso do vlce-gv\ernador !llai;i, foi pelo 
vou rc!i•rn· al?uus factos que se prendein ao n~,-ogac~o deste averbado t!.e suspeito. e como 
rrocesso do v;cc-;ovei'natlor . !1110 q1messe reconhe<!er, por a1.i~o111t:i111ente 

F.:S~e Jl l'OC<} -SO foi iu:;taurarlo per:rnte 0 il- ~mpro~~ . lcnt~, <l sn_:;p~iç;.l.o, um 3"rupo. ~1.e ·.10 ou 
lustr-.i.•lo o into.~t·o mag-i;; trado Dr. :-.ronoel 50 P~:~o:1s inva~lrn. n. ~alt'I. d'.1s auct_1 c ~1c1:\S e 
Lopes d,) ca.n-.dlio Ramos juiz se~don:1l io- ?~m ,,t .1ntle arrmr.lo qu:z 01Jr1g-a ~· o .Jll!Z a :is
ter!no, 1~or clenuni:ia rh•' distincto ' cidadão, ~:~?a.e um termo e!!l que se decla1·fn";l. sus-
rm1101• r~(Ol'mt1.c.lo do e:i::ercito, Jo:vmim ;\faria. pci.o. • . 
do;i S:u1t'Atllh\, a. quem caus:tri1.m· profnmhl. Pe~'.O a Ca.n1ar:i- _lrce11Ç:(I. pma ler un.1 t~echo 
in•.lig11:1c:ão o;; <\bu:>os do pouer e ns violencl:1.s elo de.:;p;tcho <lo .J mz, relerente a e~S) rnc1,len-
;;em uome commet tido5 pelo vice-"'oVernu.tlor 1 to... - . MHht. 0 I:._ no P11~lilicaclo;· Goya:w, de '2" de Jttlho, 

t:sott o ~r. Su.nr Amrn d~ um clh·eito f:1c1tl
tndo a todos os cidadãos e cumprln um dever 
ele. Ü9m p11 lri1ita_ Poi,; o go~·ern»dor m:1,ior 
Pa1xao l11t• lldot~ snhn:ettc:_l-o: por esse !':H:to, 
:i. con~elho de mvestlo;1çao. 

Con:;titui1·à. ess'L tlen~ncia um crime mili.
t.'\r. ~r - 1wesirlr!n te? 

Eviden temente não. 

orgwJ o/Ilcvd, e, poi't~1uto iususp·~ito, que se 
e11contra es:rn despacho . 
..... ...... .. ·-·· ···· ··· · ....... ...... .. ....... .. 

«Devo notar que fui pertu1·bado qn:rndo 
quiz pi·oceder no auto d0 qun.Hfi~1<~io <.!o de
nunciado ]JOl' terem os fv.lvoga~tos iusistido 
em olfereccl' artigo3 de :;uspekão, s •tirlc nes
se momento acompn.nh:tdo pefa. multidão que 
em o.ltas vozes procurou oln-igc!f--;ae a. qHC me 

Dl'l"ERSOS Sns. DEl't;TA.nos- E' um a.bsur- r.kssi: por suspetfo. E accre:;ce aiofa que 
tlo coosi<leral-o t,\l. tl.?pois de !an~'tl.\' despacho nos ;\rti.gos d~ sus-

0 SP.. Gi:mARÃES XATAL - Felicito-me! peição, para que se não me poSSit arguir <le 
por ve!' que são <la mir.lrn. opin ii'LO os illusti'e$ l l\l~vi;1-a acc~1to v-erlk1.lmeute, o~·dene_1 uo cs
collei:n$ militare.;. que me honram com seus Ct'1vao que Juntasse os mesmos r.rllgos tlos 
apartes. · autos p:tm responder com reflexão e C:.\lma. 

De'l"v observ.w mais, que pre:;tei a minha. 
assignatura no termo de fim, n:'io por mim 
redigido, porque, perturbado pelo tumulto e 
vozes que se erguemm por pa.rte uns p~~sons 
qoe acompaul1avil.m no :tccusudo, p1:di:t ser 
:víctiorn. de maior desacato, si me oppttzesse, 
allà~ não lw•endo .no. occ:isião as !?arantfas 
faculta1fas P·~lo ~rL 368 do dec. ~n . 848. 
Assim, portanto, nenhum e[eito jurídico póde 
pro•.luzir o tl.lludid.ot~rmo, do qual const<t não 
ter acceitado :1. suspeição, veud;:i-se loa:o abai
xo despacho em que declarei >ii!o me doii por 
suspeito. 

O Sr:.. PetF.SmE~l'E- Lembro ao nobre <le
put:\do que está. clada a hc.ra. 

O S1t . Gt:DIAlllR-;; ~ATAL-Y. Ex. me con
cetl:i mais 11 1.g-uus minntos que concluit'c:i. 

O SR.. LEcrotno m:: BvrnõEs- Note \". Gx. 
que for1\m ~omentlo~ para o conselho tres ini
migos 1\0 official. 

fa1 SR.. DEPuuno- Isso é da im\J::e, quan~ 
tlo se q ner perse<;uir. · 

O S&. Gt:DIARÃES NATAr.- E:;;ta circum
stnncln. que acada de ser lembrada pelo sr_ de
put.'\do Leopoldo de Bulhões ê impo;·tante, Sr_ 
i;residqot~: foram nomeados para o co::i.selho 
que deve Julgar o official t rcs inimigos s~us; 
'.l que 'luer dizer que ;i. esta hora rfoverá. es
tar preso e respondendo u.conselho de guerra. 

O SR. Bl::LFORT Vmuu.- Ahi oão bn. sos
:Peiçào . 

_O SR. Gtmr.\.t>-\.>:S NAT.u- Não ba, :t suspei
·Ça.o é só do juiz sub~titnto seccional para. 
.Processar o >ice-go.-ernador Maya. Hoje ero 

i\Iaudo, portanto, ao esc:·ívão que faça as 
ele vielas notitic;Jções: às testemunhils con
st:intes dn. denuncia, ao clenunciaclo. e no 
domrnciante; aquellas p:tm • irem depõr, ao 
denunciado par-J. se >er processar, e ao de
nunci:i.nte p:i.rn nssistir ao resp2cth-o acto j u
dicial nti primeirn. ::i.udiencia ordioar i:i. deste 
juízo, que tera togar no dia 23 do corrente sob 
ns peo:ls da. lei.. Outrosim, r equisite-se. do 
cidadão govenmdor do estado, de conformi
dade com o a1·t . 862 do decreto n. 84$ 
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citado, uma força de 20 praças commaodada 
por um official,afirn u.~ que, lhe sendo :ipre
sentada no dhi 23 as 11 horas rla manhã, 
'POSSa este juizo funcc:ionar calma e livre
ment0. Intime-se deste meu clespacho as 
partes e ao procurador secciona.!.)> 

Como V. Ex. e a Camara veem, Sr. pre
sidente, em Goyn.z estão suspensas as ga
rantias constitucionaes, porque a nutol'idade 
judiciaria, ~i cujo prestigio e força. inm se 
abrigar os p: rseguidos, o ma~istraclo, que, 
por uma sentença que muito o ~1onra, conce
deu ordem de habeas c::wpu.' em favor dos 
deputados constituintes do estado, quanc!o 
ameaç:a.dos de constea.n:;imento illegal pelo 
nce-!!'OYernador :\faia e Dr. !:'alustfano Go
mes 'da Sil>eira, o chefe de policia mais des
abusado e sem escrupulo de que lenho noticia, 
o mngisti-,\do, dia-o, que cm. um<\ gnrantia, 
està hoje tambem neccs~it:uido de quem o 
garan ta. 

E é a isto que o S1•. ministro do intcriol' 
cham:i, nn, sua consciencin. de ministro, que é 
preciso ser di:fforente ela sua consciencia <le 
niagist1·:i.do, o estado de llerfüitn. paz e ti-.ui
quillhlade, ele ordem iualtemvel '. 

Ordem 1Jão pôtle existir, nem p~z, nem 
traoqui!li<lade, onde não ha ,justiça .• 

O SR. PRESIDENTE - Previno ao nol>re 
deputado que já excedeu muito ela hora. 

O SR. GumARÃES NA.TAL - Tinha ainda 
muito a dizer, Sr. presidente. preds:1va de
monstrar a Gamara que à. constituição, a que 
o governndor Paixão, na sua. originnlissima 
doutrina de direito publico, declarou negar a 
approvação, nfüi foi, como o dizem os ioqne
ritos falsos do Sr. Salnstiano, approva<la e 
pronmlga<l::i. clandestinamente, mas em sesiião 
solemne, realisada em edifício publico; porque 
publico de1e-se considerar o edificio desi~na.clo 
para a, sessão pela mes::i pro,·i.soria, de aecor<lo 
com o regimento da camarn. constituinte, c;on
Yocnfa com a. necessaria autecerlencia por 
edital publicarlo no orgáo official pela me:;:1, 
:firmada em tele,g-rumma. em que o Sr. ministro 
Ba.rbnlho promettia todas o.s g-o.rontins . . . 

o Sn.. LEOPOLDO DE BULHÕES. - •• . empe
nhava a ~ua µalavra, que não foi honra.da pelo 
Sr. Aranpe. 

O SR. GüDtARÃES NATAL - Tinha tudo 
isto <t r.lizer e a demonstrar, mas não quero 
abusar du, excessiv<• tolerancia que V. E.:. 
t em tido para commigo, Sr. presidente, e que 
agradeço; e vou concluir. 

Com as observações que acabo de füzer, 
t ive principalmente em "1st:l. inserir nos an
naes <la. Cama.ra os preciosos documentos que 
li e que valiosos snbsidios proporcionarão ao 
historiador da federação no Brazil, p::i.ra 
escrever o capitulo referente a Goyaz. 

0 Sa. PREsrnENTE- Peço ao nobre depu .. 
tado que resuma. as suas considerações. 

O SR. Gt.::DL\RÃES NATAL - Vou terminar. 
Sr. presir.lente, e vou terminar responclendó 
a um dos mais considerados or.,.ãos da im
presa. desta capital, o Jornal do Brazil, - que 
nós os opposionistas, os radicaes, osjaco!Jinos, 
nn. phmse do illustrado jornal, . temos uma 
aspíraç[o bem clefinida, clara e frn.ncamente 
confessada por todos quantos j;i. suhimm a 
esta. tribuna, e essa aspiração unic.'\é-vermos 
sinceramente, lealmente cumprida a Consti
tuic;<io da Republica., que estabeleceu o re
cimen federntívo, que é a complet<\ e absoluta 
autonomia. dos estados nos negocios que lhes 
s:io peculiare~. \Muito bei;i; muito ben~. O 
oraclor ê co;;iprim.cntado por dfoersos Srs. 
d cputados.) 

Procede-se i~ chamada, il qual respondem 
os Srs. Oliveira Pinto, .Joaquim Pernambuco, 
Palleta, Nina Ribeiro, H.etumlJa, Nog-ueil'a. 
Parnnagu~i,, Bel!'or~ Viei~, 17chóa H.odri
gues, lnd10 do Braz1l, Cantao,Matt•\ Bacellar, 
Casimiro Junior, R0tlrigucs Fernandes, Hen
rir1ue de Carnlho, Pires Fer1·eira, Martinho 
l~odr·i gues, Barbo~a Lima, Bezerril, Justi
niano de Serpa,GonçnJo de Lagos,Na.scimento, 
Pedro Velho, Epitacio, Gonçalves Feneira, 
Ju~·encio de Aguiar, João Vieira, Belarmino 
Carneiro, Pontes de Mirand:1, Gabino Besouro, 
J;o do Prado, Oliveim Valladão, Leandro 
Maciel, Felisbello Freire, Augusto de Freitas 
Paulo Argollo, Tosta, Seabra, Zaum, Artbur 
Rios, Garcia Pires, Severino Vieira, Santos 
Pel'eira, Custodio de l\Iello, Milton, Amphí
lophio, Leo'l"igildo Filgueiras, Barão de S. 
J\Inrcos, Medmdo, Prisco Paraiso, Moniz 
Freire, Atllayde Junior, Fonseca e Silvn, 
l\!cl.nhães Barreto, Alberto Brandão, Jo34uim 
Breves, Virg'ilio Pessoa, Bapti~ta ela Motta, 
Alcindo Guanabàra, Lopes Trovão, Aristides 
Lobo, Furquim \Verneck, Jesuino de Albu
querque, Thomaz Delfiuo, Antonio Olyntho, 
l:ladaró, Pacifico :i\iascarenhas, Leonel Filho, 
Cl1aa-as Lobato, Alexanrlre Stockler, Gon
çn.h;es Chaves,Feliciano Penna, Vio t.ti, Dutra 
Nica.cio, Corrên. Rabello, Manoel Ful~encio, 
Astolpho Pio, Aristides Maia, Carlos C'bagas, 
Domingos Rocha, Costa. Machado, Domingos 
Porto, João Lias, Bueno de Paiva, Ferreira 
Pires, Cezario Motta, Domingos de Moraes, 
Carvalhal, :i\1ursa, Rodrigues Alves, Alfredo 
Ellis, Leopoldo Bulhões, Guimarães Natal, 
Bellarmioo de Mendonça., Marciano de 1\faga
lllâes, Fernando Simas, Lauro Mfiller, Garlos 
Campos, Scllmidt, Lacerda. Coutinho, Pereira. 
da. Costa., Antão de Faria, Borges de Me
deiros, Alcides Lima, Abreu, Cassiano do 
Nascimento, Demetrio R.ibeiro, e Nina Ri
beiro. 

Abre-se a ses.são. 
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F~ltam com cuusa. ptwticipadu. os Srs. l Do l\lini:;;terio dos Negocios da .Justiça, de 
.Matta l\Iachado, João Lopes, Amorim Garcia, 10 do corrente, em resposta M dost:i Camara 
Pe1lro Americo, Ros;t e Silv:\, Tlleo]Jhílo üos n. U4, 1le 4 fambem do corrente, communi· 
santos, Piwla Guinmrães, Fonsec;t Hermes, cando qne nada.consta nasccre t:tri(L do mesmo 
Nilo Peçanha, Urbano l\Iarcondes, Cyrillo de ministerio sobre os disturbios na cidade de 
Lemos, Viriato de Medeiros, Joã.o Pinheiro, Corumbi.-A quem fez arequisiç-J'.o (Sr. depu. 
Gabriel de Magalhães, Francisco Veiga, La- tarlo Azeredo). 
mouuier, ;\lvar·o Botelho, Gonçalves Ramos, Do Ministerio dos Negocios da Agricultura, 
João de Avellar, Moreira. d:1 Silva, Cn.rlos de 14 do corrente, em resposta ao destaca
Garcia, Fleul'y Curado, Eduardo Gonç~1hes, mnra n. 126, de 12 tamhem do corrente, re· 
Ernesto <le Oliveira, Thomaz Flores, Ho· mettemlo cópia das informações p l'estadas 
mero Baptbta e Rocha OSorio ; e, sem causa pefa extincta commissã.o de vinção geral, 
participai.la osSrs. Innocencb s,,rzedello,Costn, sobre o requel'imento de Antonio Luiz Cavai· 
Rodrigues, Anrrisio Fialho, N€lsou, Fretlarico canti de Oliveir••.- A quem fez a requisiçã.0 
Borges, Josc Avelino, José Bevilaqua, Almíno (commissao de obras aublica~) . 
A!fonso, Miguel. Castro, Couto Cartaxo, Sá Do :Ministerio dos Negocios da ?llarinha, de 
,~rn.lrride, Tolentino de Cnrva1!10, José IIIa· 13 1lo corrente, remettendo cópia do otncio 
m~no, All(l:·é Cavalc~\nte, Raymundo füi.n- rJlie lhe dirigiu o capitfio do porto .to esta.do 
det:a, Anml~al F<llcao, Pe2·en·a de. LJ:l'a, das Alago:•s, sobre a greve occorrida na prai(L 
?;le!ra de vasconcell?~' Joao de S1que1~a, de Pajnssâ.ra. - A quem fe :r. a requisição 
Luiz de Andmcte, Espmto S<\nto, ~Iarcolmo (Sr. deputado G(l..bino Besouro) . 
Monra, Frnncisco So1]ré, Dyonisio Cerqueira, 
França Carvalho, Luiz :Mu1·at, Fr<ies da Cruz, Requerimentos: 
Erieo Coelho, Sampaio Ferraz, Jacques Ou· De Silv-estre Je Mag"\lllães, pedindo per-
rique, Mayrink, Vinlm·3s, Fig-ueire1Jo, Jacob muta por apoiice;; d« t.!ivicht bl'azileirn. das 
da Paixão, Fel'reim BrandãÕ, Costa Seona, apoiices que recebeu do governo do Paraguay 
Americo Luz, Francisco Affil"trtü. Monteiro rla como indemnização dos prejuízos ca,usados 
Silva, l\fo.rtioho Prado Junior, l~rancisco Gli· pela guerra. de 1864.-A' commisslio de fa~ 
tePio, 11oraes Ba.rros,Adolpl10 Gordo, Angelo zi!nda. 
Pinheiro, P::tuliuo Carlos, Costa Junior, AI· Do alferes !Jonororio Antonio Paes de Sá 
meitl~l No!!ueira, R.ubião Junior, Azeredo, B:J.rreto, peJíndo r.iagamento (lo ~oldo que 
Caetanodo-Albnquer•que, Víctorino ?donteiro, llei:i:ou de receber~ desde 1887 até 1885 .-A' 
Julio de Custilhos e Fernando Abbott. mesm:1 cornmi5são. 

E' lida e posta em discussão a neta da. scssã.o De Elvira. Ladislào e Silva, pediudo rele-
anterior. vação das prescripções para receber o nrnio 

O Sr. Bezerríl-0 Díario Official 
omitte o meu nome na lista. da chamada, e 
entretanto todos viram que estive hontem 
prcs"'nta desde o começo ela. sess[o. Como nKo 
sei si a acia contem tambem esta omissão. 
por isso fa\:o recti fi.e<.lção. · 

O SR. i:\rxA R1BEIRO (2° secreta1·io)-A acb. 
inclue o nome de V. Ex:. 

Ninguem pedindo a. palavra, e dadn. por 
approvada a a::tíl.. 

O Sa. l 0 SECRETARIO procede à lei tum do 
seg o.inte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do 1 < secreta.tio <lo Senado, de 14 elo cor

! renfo, communícando que, não tendo sido 
· approvado, em sessão daquelle dia, a emenda 
desta Gamara, substitutiva do projecto do Se
nado, r elativa a incompatibilidades entre car. 
gosfederaes e estad0>1es, devolve~o, na fórma 
do§ 1° do art. 39 da Constituição Federnl.
:11..' çcommissão de constituição legíslação e 
Justiça.. 

solt.lo e p~gumento deste pela tabella vigente. 
-A' mesmo, ()ommissão. 

Vem à mesa o é lido o seg uinte 

Reqiierimento 

Hequciro que esta Camrcr:i nomeie tres com· 
mi~sues de cinco membros cada uma para os 
seguintr->s Jius: 

I .° Pa1·a tratar, e estudar todas a~ pensões 
e aposentadorias concedidas depois do dia 15 
ele novembro de 18-39, dando o ~eu parecer 
sobre as que deYem ser approvadas ; 

2.0 Para dar o seu paracer sobre as con
cessões feitas com garantias de juros, e outras 
vantagens, no mesmo tempo, e que são dignas 
de approvação; 

3.• Para, estudando a lei de terras de 1850, 
apresentar um _proj ecto d~ !ei que _bem discri
mine ns qne sao do domrnto particular fun· 
d.ado em titulo habil das que deYem ser coo.· 
sideradas devolutas. 

Sala das sessCles, 15 de agosto de 1891.
Costa Machado. · 

o Sa. PRESIDENTE aunuo.cia que se vae 
entrar na 10 parte da ordem do dia . 
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O SR. Prr.es FF.RREll~A-Pcço a V. Ex. 
que consn ltc ;t Cam:1r:1. si me r.onr:etlc :t nr
o-encin de 10 minntos pnr:i tmtar <le mn 
3egocio import;rntc, e que tli7. re$peíto ao cs· 
to.tio elo Pi:111!1 Y. 

(Pi-ocet:lc ·sc ·,i .;otaçüo). 
o Sl-:. . P1rnsmt,);"TV.-A mcs:l. !lc'.\b:i. rle Ycri

tlcar quú 11ão h:t nnmero o po1't;1nto, nITo pos;;rJ 
conceder a pahin·:t ao Sr. <lepula1o. 

O SR. Pm.Es FF.IU~EmA-:\cato a <lccí~ii.o 
da Gamam e de . .;ejarci ~empt'c ,-,~l-a respci
taúa.. 

O ~r. i3el:f"ort "\1 icira- l';wece
me qnc o :o;i·. :'l!ntt~ l\Iad1:1rl r1 tl.!m r!:Hlo ::o 
:ezime:ito nm:~ intcrprc t:11;.i.o rliro1·s:1 d:H1 uelln 
que V. Ex. ll1e está <!ando.,. ê rpie enH1nanto 
não honvcr numern se conslt.ler:u·~i hnr;l de 
e:-.:pediente ntó ll::i.ret' numero para se abrir 
il sessíl.o. 

Son sul•l:\llo ohe1lkmto e ni:lo 11nero fa;:er 
o mioil!l•J repnro; mns t011 ho 1lc occupal'-me 
de nm ;i:sampto impnrt:mti:>simo e last:mo 
<1ue :.\ esta hor;1 ainda nã.o h:ija nn:nero p;11·a 
se tom:u· mn:1. •lclíber:içã.o. 

A nnica valvnh rle escap;imen t o <pie cn 
podia enr.ontr:ir, c1·n. p1~di1· a palr1.vm para 
tratm• J~ nm ncgccio urp-entissimo, rp1al ó a 
1nvilsií.o üe forçils cstrangeir.1s em tenitodo 
hrasileiro. 

o Stt. Prr:.r-:s F1·:r..nEIRA- Tamhe:n pedi. n. 
~1rgenda. o nã.o nú\ ,Jer.\m. · 

O Stl. PrrnsIDF.XTF-:\'ffo posso conccd.;r a. 
u1•genci:1. ;10 Sr. Dclfort Vieil'll, po;.·~ue nito 
l1n numero. 

O SR . BJ.:u>oaT Yn::mA-P<i<'º :i V . Ex:. 
que me f::cilite um meio de po::lc1· tr:itar tle 
um negocio 1:rgen:issi1110 rpe :t ffecta todos 
os bri\~ile!ros. 

O SR. . Pr..r.:srnHxrr:- Não h:.wen:.lo numero 
-par:i. vot;u· o i·e,1nerimento do Sr. deputado, 
não encontro uo l'e~·imento di;;posi1;IT0 .ilgt1ma 
que me antorise a dar-lhe n. palavra. 

O Srt . Br.r.FoRT Yrnrr:A-Coníormo-me com 
a declaraçrro de V. g:.:. 

PR.CMEIRA P,\RTE DA ORDKM DO DI A 

O Sn. Pr:.EsIDEXTE- Niio havendo numero 
na.ra ·votar e de harmonia com o art. 59 do 
rBgimento, a Gamara continuará. na ordem do 
seus trabt:üh.os,il.evendo fi('(lr adiadas us vota
çOes. 

Está em discussão unica o pr0,jccto n . 29A. 

O S 1·. Gou~mlves Chaves diz 
que pouco se demorará na trituna.; o seu es
tado de sa.ude não lhe permitte esforço algum 

T ;~m. entretanto, <leYet' de respondei· ao 
disc111·:;0 rio uolire üepnb1tlo pelo Cen.ri. t:lo 
since1•n nas sua.s coU\'íc(~ue:;, ')uauto habil e 
vi~oro~o mt defesa rle sans icle:i.s. 

Diz rp1e o nohre depntit<lo com muit:i finura 
fez girar o sen importante 1fücm·:>o e1:1 torno 
de nmn irléa , :t oe~ae;;io <la soh.~ramn loe!tl 
co-existi ndo com:\. sÕIJ<Jrani:1. n;u~ional . 

Não se incn?lllJe o orador rle disc11tir uma 
rruestiío YC:iciih, sustentando nmn. íde(l. que 
é n. ha.;e do nosso direito pu!J!ico. o fnwla
mento rJ;i~ :::ctuaes i :istílnir,:0('~ :- a sohe1·:mh1 
d0s e::t:i.dos <~111 face dtt nacional. 

Lon!.?'0 •fo sei· nma qucstiio mr:tnphy:ii·~~ . 
como :i!Dr·111nL1 o no li:·c do"lnt:vl•i, a ~o!il}ranrn. 
:los C~tadOS C ;l l'e~n ! tante lf() ll íll:L lei ilisto
T'i('.fl om nma snciedadc, pois log-o :t p<'•~ os de;;. 
atino~ d,1 p1'Í1110iro irnperio, o pnvo lwaz.ileit·o 
comprd1enilc1.1. a. bem d ti in~eg-r:da1le .''ª· pa
tri:1. a nccc.:s~1<hvJe de franrp11o1;; pronnciacs, 
qnc de,s'lm s'\lisl"a<:ào ;'i Yida local. aos inte
resses pec:ulh~rcs d•'S províncias. A::o.1>a no
t:-i.rlo cm pa1·te, ')ttando nm::t pol1tica. de 
re:1 cçio, o sentimento chi antonomir1 p:·ovinu 
cial, ma.ntem-se como n:·dcnto aspirtiç:;i, mi 
alm:l p<'lpn lar, e uos n lt imos tempo5 do !m
perio foi a bilndci i•.• 1le um t:rnmlo p:•1•ticlo, 
che!!ll!ldo <1. a Yil5Sêllar o cspirito de nota veis 
esti1li:>tas o impoz-se ;? o prop:·io impera,lor; 
as 1n·o;-inci;1s exig-hm a smL r~eraçiio como 
me•iirl:i s.11 v:iclora tia. nniii:o do BrnziJ. 

O ad • ento dü. t::.epttblic.t solJ n t'ô1·ma fe:.le
t':'.ti v\t rna.ntem no po.-o hi'.1 zil"iro unaním_e 
nssentimen to. po,·q1w, tlilatanrJo a.s suas a.spi· 
r;1çoes,tl.rnrnrn :\ solJCt'<rniu dos estado> . 

Tem nn t~v!o um µhe aomeno qui~ o enche 
tlc npprehensüe;; : não só no projc~cto em 
di~cus.sii.o . :;\niio i::tnnl mente cm nutr :1s me
dhhlS 1u·opustas ú. ~ C;lmara. oliserv:i-sc cert.a 
tendench\ ]);tra a. uni;bde, pnra. a. c.entrah· 
s•1ç;1:0 e uniformidade, t"evcstilltl11-so o Gon
"r1isso :\aciona.l de omnipotencia le!!'isJ;itirn, 
3 que \mportn. n. consag-raçlo do 1lespotismo. 

Tirem :\ sohemnia dos esbdo;; e ruirão as 
nos:;;as lnstiluir;õ.,.s; nenhum podei• poi.leró.st1[
fo~;il' as liberdades loco.es. 

O nobre :leput:Hlo qu_\7, dur :i.o nrt. 35, n.l 
,Ja Constituiç:ilo mm1 comprellensão tão lata 
que niio lhe põ..te conYil' sem gr1wc perigo 
pa.r;\ 11s instituições. . 

Velar na "'Uardr.. da Coostitniç;.1o e elas leis 
não im 1>orti~ facul<lfüle no eôrpo le!!islativo 
de illgerir -se nos ne'l'ocios dos estndos e dero
;ar ou revog;i.r constituíções e leis esmdoacs. 

O urtigo cout"ere :io Congresso n. fllncção de 
iuspeccionnr o.> poderes pnblicos, funcçã.o que 
é commtm1 a torlos os outros poderes que teem 
por fim u harmonia e 0 equilibr?o. entre elles, 
<le modo a evitarem-s~ os desvario;; . 

Essa fun c(.'.ÜO estú insc1•ipt :i. npô3 a enume
ra.ç.!\odas faculdades legiSl3.ti"VaS do COngres-
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sono art. 34, e diz~ Coustituição no art. :;::i 
que não é priY: tiva. do Con,!:!·rcs~o. 

Isto quer dizer que compete nos antros 
iJO<lere5 e Jlor ÍS$O mesmo é clnro IJllC cl le 
nrro póde te1' o ca.rncter e:;:clusiYamente 
!egisla.ti v o. 

Como se exercer essa funcçã:o? 
Ou por meios de actos legista ti vos, nilo de 

carn.ctcL' gcr::d e cm mtlteria foder•ll; on por 
meio Lle commissões de ínquerito para. ex· 
amina:- os di •:ersos ser·viços pu!Jlicos ou a.ctos 
dos funcrion;ltfos; exerM-se aindn por O!".C t
sião da tliscu~~ão Jos orç:unentos por µedido 
de in l'or111;1(;fr~,- nu de nm mo1lo dirccto pi o
move?do o Congresso o cmpracha;;ient do~ 
funcc1 cin;11•i0s cu l pa<los. 

Suppon!J;1-sc •111e o chefe do Prnler Executivo 
:i.ttcnta contra os poder'<.!$ pofüicos, coutra as 
leis or(,'amctitarias. 
Supponh<!-~e n,nc cs~c.s crimes são perpe

trados pel()s minbtros de Estado, ou que lw. 
Yiolnçii.o cons'itllciono.1 de iwrt:· do Suprnmo 
Tribun;d Fede!'al. 

l\o desempenho de~sa funcção do Yelnr pela 
g·uarda, da. Constitu\ão como ter;\ de ngir o 
Congresso'! 

J.egblando sohre o caso pfl.ra reg-nlar nov<i.s 
l'ela-;ões ou 1111 H ilic« r os actos prtttit::utos~ 

Não. O Congresso promoverá fl. l'esponsa
bilidrtde rless% funccionarios pelos meio~ 
l1rescriptos n;1 Const'tuil:ào. 

A i11tervençü.o k:gisln.tiYa oo Congresso nos 
neg-ocios do Estai lo esta precisamente il'n(':lfln 
no art. :34. ll. ~l da Constituii;-Jo. Entre as 
faculdad e'> leg-ishitivas conferidas ao Con
gresso nesse ar·tigo só lhe é pm•mittido i11tc1'
re1·it· nos negodos Jos estados nos p1•ecrsos 
termos de~sa 11i~po~ição; isto é dechr;:ir em es
tado de sitjo um ou mais Dontos elo tel'rito1 io 
nacional, na emergencio: eh a;;gressüo por 
forças e strangeiras ou commoçilo intcrn:;, e 
apprn>;.<r Oll :-11rprehende1· o sitio qne f'oi rle
chlmdo pelo Pouer ExecdinJ, nn ausenciil do 
Congresso . 

O orador :lrlmirn-se que os nohres dep1ita
dos signatarios elo pr0jecto não recuem <l~:1 nte 
das con:::equencíns fuoesfüsirnas do direito de 
intervenç:;.1o. A que ficaria. rednzida. a. so\Je
r:mifl dos estados si, sob o fnudamento ou o 
]mte:üo de 'Violaçiio cln Constituição Oll leis 
fütlernes, t ivesse o Congresso o direito de u.n
nullar o. coostitukU.o dos estados ? 
E~>a facuJ ,l;irle iudefin1d::i., v;1gn do -::irt. ~5 

não pó:le dar a ch~ sticirlnde que the empres
tam os uohres denutados, sem a eminenci<L de 
um perigo publico. 

Onde estaria. o limite n. e;;sfl. attribuição ? 
Fóra do Congresso '1 Não, no entender dos 
::iobres deputados. Elle estaria no proprio 
CoaG'res>o, o que quer dizer que não se tra
tlu!iri;i, por nenhuma g-:trantia: ticarh ao ca
]lr1cho, ao ar\)itrio do Congresso. Entregue ao 

Cain:i.ra Y. II 

Poit,:r Lc;.:-blativo Fetleml, os est<:.rlos fariam 
1un racuo muito :'iqncm 1las prnt'o;;;~ tins que 
:~~ l'1•a nrp1 h,; prodn~i:t1:~ con lhria:n. 

Em um 1·e~imcn llc n11i1l :ufo e ccntralisaçlio 
pnl'ltic;1, como o do impr.l'io, cei-tos i11ter·esse:; 
oi'io pouiam deixar de sct·snpctfotcndidos pelo 
corpo legislativo, ta.es os CJU C ~tírectam a Con
stituic;ão e direitos r.le outras provincias ou o:; 
e.~t•tdos com as naçue$ estT·ang-d 1'aS, mtts o que 
em propriamente o sdf goi:er-n,;ient, q1rnu d.o 
regulavam intercc;s 'S pcc Lt !ia!'es ás pro\·ín
ci:ts, os uctos do;; poderes provindae:; n;,o po
diam ser alte1·r.dos on nullil'ic.1<los por nenhum 
poder nacional<<. 

OraJioje llasteia-se r. bandeira <h fede ração 
e cntrdan to arma-sr: o Con~res~o de todas 
us l'orç,,'ls contl';,i, as in:-;titu iç:J~s rlos estados : 
o:; proprios intcress0s q1rn úr;nn re~guilrdados 
no tempo do imperin Hcam iL inercé da boa 
ou m:i vontade do corpo legisltttlrn (la 
União. 

E e isto que se clenomi1rn. f.;üeraçilo ? 
!\ão serüi, um r,pig:t' :; mm:\. -pnn.c;-r~ nte. uma 

intl't1jicc ind.ign:t do Cong1·e:-so Const ituinte, 
<H·wa1la á credulidade do ]lO\"O 1Jl' tu ileiro. 

Parece ao orador qne e~tas con~id •rnçues 
most1':1m r1ue tí confor1~1'l a índole e ~~os prin
cipio~ vivo:> rh Gonstitn k;~o o pi.lre :~et' que 
ccncltie pela. incompr;t~n(;i:.\ 1Jo Con;;resso para, 
:urnullat· o nrt. 21 d lt cousli t niçãn do estado 
de Santa Catll;1 rilu ri no cstabel~c:e n pr ior i
dade do cas:rn1011to civi!. 

E SSt\ disposi·;;iio nã.o ~•l t\Cc\ o m·t. 72,n. 4 da 
Constituiç:1o FeLleral. 

O que tliz esse ri.t'tigo é qne a Repu iJ licn. só 
reconhece o C(1samento ci ~ il. 

E' mn corolhu·io da se1xtraç::io dr. lg'l'eja e 
do Estado. 

O casamento e urna instituição do Llireito 
civil, um acto civil e co:no fal deve ser r egu
lu.:Jo pelo P oder Leglsbtivo. 

A Constituição F erleral limltoa- se a erear 
a instituição, deixando ao COl'po legislativo a. 
orga.nis[l,Ç.ãO tlelle. 

Entendeu o leQ'islador consti tuin te que a, 
pl'iOl'iLh\cle do CQS<líllGlltO e1% medida de 
crir:•cter trausitorio e nüo conrliçilo snh;tan
c\al para. ser incluklo m. Constituii::llo cujas 
dispo~ições são perman.311 tes e teem uma feição 
de fixidade de que n ii.o se revestem ::ts demais 
leis. 

O omdor foi do numero cios 'lue votaram 
pe l~ clliminaçiio dfl prioridade elo Ca$;1.nieot o 
i nstituiclo no projecto do g-ovcrno, a sun, opi
nm.o de enfüo é a m esmn. de hoje, a, org:tuisa
çáo da. instituiç.i"l.D pertence ao Congresso. 

E;;s:i. prioridade foideterminada como meio 
de fazel' obscr•·ar a lei. 

Para. que o regímen do casamento cívil 
possa entra.r UO$ CO$tnmes do p;,üz, essa dis
posição não podb !!:Cr cscusa,b.. 

3 í 
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A disposição da C<>nslituição de Santa Ca.
tharina não Yiola, port.anto o art. 72 <la Con
stituiç:ão Federal ; mas dizem os nolm~s àe
puta<lcs que ell'1 ínfri nge a liberdade de 
consciencia.. 

Não pe.n~i assim.º ora~or. . . _ 
A foi cml orga.Jll&t a inst1tmçao <lo casa

mento cMl, é da sua esclusiva attribniçiio, 
como neto civil. 

As tlispo;;iQües, comliçlies e cl:i.usulas que 
fornm iustituidas na lei devem ser 1ior to1los 
obedeciu:1s no terrítol'io nuciou<tl. Desobede
ce it lei desile que infrinje qualquer dn.s 
suas disposi•;ões. 

Esta l)Uestão e preiratura; quando discut ~r
sc o proj.:cto, em 1·elaçii.o n.o casamenfo civil, 
o or:i·!ow emíttirit a su:i opinião, o quaesqaer 
que scJam a;; suas convicçues, g-arante <t c~~·
m:mi, que não procurai'á nrmnl' tt popuhw1-
dnde. 

Nos Estudos Unidos, diz o orador, depois 
<la. emenda <le Jefl'reson, tlcou e.sk,beleci<ht 
a liberdade da. religfüo e cln coosciencin, a 
sepamç;\o dn. Igrejn. do Esbdo. Entretanto o 
Congresso nito se sentiu tolhido p:tra discutir 
o crime de polig-amhl dos 11formons. O poYo, 
longe de reagir. ::ipplumliu e animou o Con
gresso n~s medidas energicas, contl'<l o mor
monismo, foram os contraventores entregues 
aos tribuuaes . 

E' a propria Constituiçã.o Brii.zileír:i que 
consa!!'rn as dispo:;ições que, entretanto, não 
são acoimadas de infringentes·du. liberdade de 
consciencia. 

E' assim que no art. 7Z dá a liberdade de 
direitos religio;;os nos cemiterios publi0os, 
·de5de que não offendam as leis ; irnpoz a.os 
religiosos n. obrig-acão d<? cumprim<:!nto de 
qualquer dos dtweres cins; faz perder os 
direitos de <~itbdão brazileiro a todo <tquelle 
que,por motivos de crença religiosa,!;e fnrt<\r 
a qualquer onus imposto pobs leis dn, Re
po blica. 

O orador não compreh~nrle o iw!!'umento do 
nobre deputado pelo Cearà, que~ admitte :i. 
compet.encia do PoLler Legislntivo,constitncio
nalmente com o Poder Judiciat'io, par<t resol
ver n. questão. 

O poder publico é uno em sua origem e 
dahi a necessidade de ora-Jos diffe1•entes. 

O Poder Legislativo ~que corresponde ao 
cunho nn, or~a.uisação politica, tem ti sua. es
phe1-.i. de acção delimittula ; e o coajuncto 
supremo. d:i. sociedade. 

O Poder Juiiciario tem outr•t missão, é a 
· .un. applic:i.ção da lei. . 

Assim o facto que vem a cah1r na compe
tencia, do F\Jder Judiei.trio, pela natureza das 
cous:is lw. de escapar à fuucç:ão legislativa do 
Congresso. O Poder J udiciario não c~ia d:i
rei to, o Legislativo regula as relações do di
reito. 

o que ha nesta questão, affirma o or~do_r ,_ ê· 
um choque de <lispo5ições entre a const1tu1ça.o 
<le Santa Catharinn e a federal. E' um facto· 
que envolve questão de competencia. 

o orador está convencido de que def~ncle o 
verdadeiro principio da democ1·acia ; por isso 
sustenL'l esta opiuiii.o. 

O Sr. Am.philophio fü que vem 
à trfüuaa. para, justiticar· não só o ~u voto 
t!ive1·~ente Dê\. commiss•lo de que emanou o 
projecto n. 29 A, mas ain\l::t, ~omo •:uto~· do 
outro projecto qne uec:larou i~c0nst1tuc10nal 
:'\ lei do estndo de Santa. Cn,thMrna, qne est:i.
belccc1~i a preceilencia ourig~lt?rht •ÍO c::tsa
mento ciYil ao casamento l'cllf:'IOso . 

Por incommodo de saude nii.o 011vin o tlis
curso LIO illu,;tt•e oleput::i.do '1 ª C e_nccton o 
debate, mas pelo que aC<\brt de ounr o 1~ob!O 
uepntaúo por ).finas, .membro d:1. c01~1rn1:;~(0 
de que emanou o proJecto em tl1sc11;;...;;;a.o, pud<l 
che;;ar ao conhecimento de que os sn:;tent<~
tlores <lesse pro,jecto !!crivam a incmnp~tenc:1a 
do Poder Le!!'isbtivo Fedi!l'<Ü pa1·a declamr 
nnlla n, lei 'élt> estado tle Sn.nt:t Catliarilla, 
del'inun esta incompeten(\ia, diz, 1!0 falso 
supposto, jã. vin1mente combatido pelo O!'<\<lo1· 
no Cono-resso Constituinte, de Se!'em sobera
nos 03 ~t:J.dos em um re.zimen de pum fede
ração : e pa1'tindo desse - füso princi1>io, viu 
S. Ex'. no acto da Camuro.) l'dYOg>üorio d::i. lei 
estadual. um attentado a soberani:1 do estndo 
de Santa: Cnthario<•-

A faisidade ele semelhante principio origi
na-se d<\ confusií.o em que labo1~.i.m os susteu-
1:.1.dores do 1m>jecto em .discussão, 'luan~o 
querem u.pplic:tr a um reg11?ien de ferleraça.o 
a soberania locn.l que SÓ e:nste entre estados 
confederados. 

Em um i·egimeo de confederaç[o, mui~as 
são a:S solleranhis e tantos ~uauto.s os proprios, 
estados confü<lerados, sendo as relações entre 
estes de caracter contrnctnal e regi(hlS pelos 
11rincipios tlo direito internacional, c·:imo vê-se 
~a historia, que foram as existentes entre os 
estudo;; das antigas confedernções gregas e da 
Suissa., Hollauda e Allemr1oho., sendo os ne
"'OCÍo:- commulls dessas coufecleraçiies, trata
aos por plenipotepciarios, e sujeitos ao od 
refererulum dos }laizes por elles representa~ 
dos . 

Em um regimen de federação, pelo con
trario a sobe:.rànfo. e uma só,. font~ de toclo 
potleL.'Jmblico, sendo os estados simpl~smenta 
autonomos e por isso mesmo var1a.vel a 
somm:• de autoridade a cargo tlos p~deres 
locaes,. dahi resu!t<,udo que a questao de 
serem elles, mo.is ou menos, antouomos é um 
ponto de convenieucia politica, que cad~ ~e
dcração resol\'e de accordo com seus prop!'1os 
interesses, sem que seja nisto, de modo algu.m, 
lnteres.sada a soberania nacional, qne resida 
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no povo <llssemina.do pelos estados federa.dos ; 
e c~mo Stipren~a p_oi.estas que é, n·;io admitte 
graos, nem esta SUJei ta u acção de poder que 
lhe seju. superior. 

Nüo hu, pois, como estabC\lecer uma arrru
meotaçüo procedente sobre base tilo evid~n
temento fül.S.'1., para dahí infe1'ir que e:torbít:i. 
t.le SU!l competencia o Poder Legislativo l~ede· 
~l quantlo vem declarar que uma. lei estadual 
nao. pode prev;.Jecer por ECL' Contrarfo. ás UiS
jlOSJÇ-Õ~ ~a Constituição Nacioun.l ou :i. ü oitio. 
. • ~dmittulc> , entreta.o to, esse incorrecto prin

c1p10 de estados solieranos em um rezimen 
1le foderoç.fi.o, mesmo assim sei·i:~ el~ sem 
applica~-úo para o _C.'l.SO, porque, não tendo os 
eslatlos competencLa p:u·a le;ri,;lar sour<1 úi
reito. ch·il, sem supposta sÕ\Jerania assi1n 
rclatrr:i , nunca seria <tt..lC:l.cla pelo facto de se!' 
doch~1·<1~:\ n~ll'.\ uma lei delles sobre assu1npto 
tlc d11·e1t~ c1Y1l, o que dá-se nn espccle pois 
que n lei do estado de Santa. Cathari~n. em 
questão tern po1• objecto uma. instituiç;1o 
tlnfJuelle rnmo do direito privado. 

A . compatenc!ado Ç~ngr~s~o N:i.cionnl pnru. 
ocas? ~m. riuestao esta. 1mp1Ic1tamente contida. 
na <li:; posição do nrt . :35 n. l da Cons tituiçào 
que _outllorgn ~'º legislador fed.eral compe~ 
tenc1a .. pttra. vela: ns ~lla!'da. d<~ Constituição e 
das leis e provLdenciar sobre as necessirlndes 
de caracter fede1·a.l. 

C?ra, não tem o Poder Legislativo outro 
~e10 de cumprir aquelle dever, cm um re
gunen presidencial, senão o de fazer leis 
pe_las_ qua.~ v~nha. impedir violação de pra~ 
ce}lO:o constituc1ooa.es; e na, especie està pe1·
!elta.mente camcterisada a. necessidade rie 
uma pt·ovidencfa de caracter feder-.i.l, visto 
q~~ a competeacia pa.ra legislar sobre direílo 
ctvll é privativa. da Gllião. 
Qu~ u~o coH1e o arq-umento do system(\ eh 

Constituição dos Estattos Doidos oode só o 
SuprHmo Tribunal Federal tem 'competencia 
para i u V<\lidar leis ou actos dos governos dos 
esta.d?s•. p_?rquanto não se enconúa nnquella 
C?nsb~u_!Çu.o nenhum urtigo que reproduzu. a 
disposrçao <lo art . 35 n. l do, Constituiçiío 
~razileíra ou que com este se pareça : e, npre
c~d~ a .qu~s~ão por outro ponto de vista, 
n<lo e pr1nc1p10 fumfamental ou condici'í.o es
sencial da fórma de "OVerno fe<lera.tivo 
a9~el!a competencia e.rnl~siva do Poder Ju
dtcmrto, com preterição da. intervenção do 
POder Legi:Slativo F_deml, como bem seco
nhece pelo estudo das constituieões da Suiss:i. 
a Allema.nha., onde não ê o Poder Jndicin.rio 
car-a~erisado pelos moldes dn. constituição 
:uner1cn.na. 
. Ent.r.i.ndo em lai.•gas considerações histo-

dil'l~'\S,. sobre o caracter político do Poder Ju
cmr10 nos Estados Unidos, mostra o ora.-0.or 

aten~o-se ás opiniões documenta.das da.quella 
eonstituição,como a organi.sação e attribuições 

excepcionaes daquelle po<ler no governo :im~
ricano, só tiveram por fim '?O:i.rc:tn.r a on:n~
poteocia do Poder Legislat ivo, -pela trnd1çao 
-viva do pa.pei preponderan te dn. camar:i. d~s 
communs no governo 1lu. lngla.terra, que nu.o 
é outra cous:i. senão uma. a1'firmaç;io do poder 
d<\qnelll\ caroar:i.. . 

Ora o le"'ii>la.dor brazileiro na.da. tinh:i. a 
receiar do ?'Oder Legis lativo or·ganiSlldo como 
se aclrn pelos moldes dii Con:;tituição d.e _:u de 
fe\•ereiro e menos de qualquer tn\dtçao de 
excesso tle força do me~mo poder no ret;imen 
decahi!lo. 

Dcnois de onttoas con;;id~rac;üe3 , mostra 
o oro(lor qne a competcnci~ do Poder Le_gis~a
tivo pal'•l o caso em quesfao U<\~~u. preJUthca. 
1\ competencia do SupremQ T1·1uu0ltl , que, 
elabor::i.1!:1. :i. lei <JUe amm~la :t d•) est:vl~ de 
S<\nta C.1thn.rina, :;erh\ o .Jnlgal.lor em ultimn. 
instancia •.h1 constituciou<ilitlacle de UJ~t~ _e 
outra de tnes leis, depois ele ~hezto l1tl.~to 
que elle proporcionasse o cnse)o de deciul.l' 
in specfo • haveurlo entretanto :i. vnntii,gein 
de umn providencia pt·omp ta pa.r<\ os C<~sos 
que não 1.Jllclessem soirt'~r demora. ou que ;:res
~em t\ (\nr r&m da UCC<tO do Supremo Trubu
n:ü i)e[ü fal ta de litígio . 

Depois de outras considerações nesta o~
dem ae ideias o ora.dor diz qne bem pod~a 
julga.r-se dispens;~do ~e se occupar dn ev1:
dente incoostitncLonahdarl.e de qne esta 
inqninnda a. lei do esta.do de Santa ~a.tlla.
rina qa:i.ndo estabelece a pr~c~enc1a d~ 
acto ci l'il :i.o ca.s..'\mento r ehg1oso ; e ~ 
accidentalmente refore-se a este [)01'.t~-e 
somente pot·que está sastent.'l.da <t º?101~0 
centrar ia, que o o~rlor reput.i. pe11gosa., 
no p.lrecer da comcni~o de ,ue faz p'tlrte, 
e aind<t porque, tendo sido o :i.u.or da ~ 11endo. 
pela cioül o congresso constit~1nte modificou.a. 
pi·imifrrn diSp03iÇ<\O do proj~CtO de CO~S~l
t UiÇÜO elimiao.udo a pmcedenc1a do ;~cto ~" 11, 
não quer com seu silencio ugom S•tncczoo1ir 
u infiel inte1·petraçrw que se quer dar neste 
tnomento ó. disposição cio art. i2 . § 4° ~a 
Constituição não vendM\e nest:\ .dtsposlçi~o 
arn obstnculb in\"encirn l a temerarlll ~entatt
Vll do rest::Lbelecimento da precedenc1:i. con-
demnnda. · . 

Que existindo po decreto elo .iwvern~ pro-
visorio que ex:µresso.mente_ t?rn:wa obrtg--ato-: 
ria. :i. precedencía. do acto Cl\'i l , tal decreto Co~ 
nesta. parte directarnente rcvog..1d~ peb ~e1 
constituciooa.1; mas qua.odo, a desp~1to ~e tão 
precioso subsidio do elemento h1stortco, se 
quize5se não ver n;i, especie u1'.1a. rev.~g~ção
explicita, nem por i3so pouerta. subs1,,:1r o 
neto d:i. dictarlnra, pois q~e ser~a. º· caso da 
revo!!ll~ío implicita cfas leis ordlD~r1as ~elas 
leis gonstitt<ciom~es, segundo o ~i;istno u01for
me dos j urisconsultos e ?Ubhc1stas_, para o 
fim de realizar- se aqnella vasta. unidade do 
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direito ~nr, ~gnndo um g:ra.ndc publicista, 
re:mlta u:l li_z;1~·ão logic:i. e har·monica de tocb;; 
as leis e insl itn:<,ües. 

A's olJscn·;wues do S1'. presidente de nchaL'
se esg-ot<ula. a, hora, rliz o ornrlor que por e,.;t:l 
form1i i mpedirlo de proseguir no seu 1.li::;curso, 
antecipa-se em pe<lir a s. Ex. qn~ o inserem. 
!10 liwo <los Ol'aclores qne tcriio de o~cupar-se 
do pl'o.je:'lo ::olJl'e casn.mento ci\·il que v:ie 
entrar em di~cu::;sITo e entiio ;;e ]JO(lerá oem 
conhecc1· si snas c1·eur:~1s cotllo ca.tholieo :1 pos
tolico 1·omn.no :ii'to po1· ,.,~1llnra 11111 ohstaculo 
à sinceridatle •·om qnc )l\l!,!'1\:1 pelo g"l':1ndc 1wi11-
cipio rh lil1oroiar:,) il:t co1l,;(·i1.'nl'l:1: (O orr11lo1· 
(oi muito <'0111111·i111cn;r"fo ;ic/v.< ·'·~11s co!le[J">'·) 

E' :ttli:llla a 1lbc:t1:;;.iio ['~la lt.:11·a. 

E" ~wnn11ci:ula :i. 1li:;c11ss:io unlc:\. 'lo pr<l
jecto 11. iõ, :llll<JI•i,,::inrlo o ahtino 1la ~r:?1i lica
·-:;i.o a1.\dici•1u::! ;10 leulc J11lJil:t1lo âii Eswla 
~an\I Olympio .J1.1sá Cl1a,·aiites. 

I\in::-nP.rn P•~1le a p:1 Ja,·1·a. 
E' r:nccrr:ida a <füc11s~iio e :v!i;,d;1 :t vota~1o. 
Entrn em di~cn~sffo unica o projccto n.::l A, 

concctlendo pensão ú T:inva e ti lhos d o Dt•. 
"\ntonio l~uzcliio Gonçal\"es de Almeida. 

O Sr. Bapt.i,;;;t.."l. <la ~.fot.tn.- Ha. 
dbs. ~n: 1 udo ~o íliscufüt um projecto, conc~e
dendo uma pen!õilo à vhn-a t!o capitão Lourenço 
Telle::; Pires, 1:;lleci 10 nos s1~rtües do Ama
ZOU:tS, apre~entou-:;;e uma. inr.licnção para. que 
o projtJcto fo~~e it CL1mmbsilo tle orçamento, 
afim de que ~:;t:t decl:1rasse si as nossas forç:is 
economicas suppo1·tavam esse augmenlo de 
<lespez·1 . Assim. pois. é de toda :t couvenienciôl 
que este pi·cjecto vú. tnmbem á mesmn. com
:missc1o, pnrque a lei deve S'.:!l' jc-ual p:wa 
todos. ~ 

O ~r. Ju~Uni:in.o Se~pa- E' 
e~cus:i.tlo dher a V. Ex. qua o meu voto 6 
fayoravel ao p:irecet' da commi~siio. l\Ias pa. 
rece-me q11c Y. Ex:. llâo <leu ao regimento 
a vertl(ldei l'a interp1·etaçiio, 1.b ixamlo depen
dente de ...-otaç,ão rla Gamara o requerimento 
do rlbtincto deputn..Jo pelo Rio de Janeiro. 

O 1·egimento determina qne todos vS p1·0-
jectos qne tendam a :u1gmenl:1r :t des1ieza 
''ÜO rwcriamente à cnmmi;;,:;1o de 01·ç.i.mcnto, e 
sfto estes os precedentes 1.l:i <::isa. 

:\in;:ncm 111:ti" pede a 11:1 l:n-r;'l.. 
!·:· 1~:1c{ ~r:·ad 1 a <lbcns~:io e adiada a Yo

t:.1ç:io. 
!·:· :1nnuncind:1 aeonlitrn:1 çi'io di\. Ja disC ltSSôto 

d11 pn•.i1ic lo n. D~, clernndo i~ (::1leg-0L·hi dcca
,J.~ira a aula 1lc appardl10:;, lll<\llobras e ero
ln1i>d da J•;,;..:ola :\aval. 

O Sr. Plre~ Ferreira ccnsm•:i 
~t re\·isii.(• tio Dicwio do Conyrc::so de ho.iP-, 
q uc t;•az " ext!'acto do 1.lcbate havido tion~em 
nc,;ta cas;t sobre o parecei' <la conunissiio de 
marinll:i. e gucrr:t . -

En lret.an to , diz o orador. r']Ue n s incor-
1·cci;ües que alli se vl:, pôdem ser faci lmente 
:;11pp1'!das pela. leitur;i attent:t" l 1om senso . 

Vne ba,;ear o seu addit!vo sobr e o ponto 
de Yistn. da equidade, visto que o rept·esen
lnule tht Bahia, encarou a quest<lo pelo mes
mo prisma . 

O orador reclama a equidade pa1'l1 a ma
rinha, em relação á cadeira de manobra, as
sim como se r~ch1ma p:i.ra o exe1 cito, e111 Tela
ç.;1o ti. CJ.<lcira de to11ogrnpl1i:1 e descrípti m. 

Chamo, u. attenç-.ão clã Ctt1fü:ta. pm'1\ o seu 
:iilclitivo, qne tliz nii.o s:?r um ataque ao 
tliesouro pubiico. 

O oJllcial tle que se t rata· percebe 500$., 
,~orno p1'0fe::sor, e p:lssiindo ;\ lente perceber:~ 
600$'000. 

Sejam qua.e;; forem os servi~s p•.·est:1dos ã 
patriu, não podemos esttw constantemente 
lançando mlio dos dinheiros pnblicos pa.ra re
muneml-os. Eu ter·ia muito praze1• em prestar Não conhece n.bsolutamente o official de que 
auxilio igual a todos os meus coucitlndãos; se ti'<1ta : e. portanto, não o por amizade, 
mas, vi ~to que nã.o o podemos fazer l\ todo3, nem por inimizade :.i. elle que entra. na ques
não se deYe estabelecer excepções. (:ivoiados.) tão. 

:Mando, p.;i:;, à mes•i a minha inrlic<~çào , rfof' Assiguou-se vencirlo nn commissU.o. porque 
acccrdo com o r>recedente estnbelectdo pela cstu.belccen como norm;\ votar contm tudo 
Camara. (Jiiiito bem.) . que não fosse justo. ' 

Yeri: iL mesa. e é lido, fic::1n<l•) prejudi~dv• :Sntende que esta aula não Jeve ser elevadn. 
. por n;to haver numero para votar, o segumte :i. cmleii•n, porque não tt>az 't"!\ntagem paro a 

instl:'ucç<io; além de ser isso oneroso i1arn. o;; 

Requeiro que o projecto n . 8 A seja remet
tido ú commissfio de orçamento p[lrn. dar o 
seu parecer. 
_ S. R. lõ de ago:>to de l89I .-Baptista da 
:zílotta. 

Continna a discussão do projecto n. 8 A. 

cofres publicas . . 
Depois de responder a T'(tt•ios a.partes, diz 

que desej:wa. que o seu collega, o Sr. Re
tumba, lhe i'acilitasse o progr;~mm:!' da a.ub 
ile a1>p:irelhos e m;mobrn.s, p::tra entu.o proyar 
que ahi só se trata de pr::.tic::i.r ma.teria .un
portante, é verdàde que se deY~ ensinar a 
bordo e não ~m uma cad.eira. na nula. 
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o orador passa à ler o o.d<liti vo :i. que se 
refc i-iu, mas obscrv;rndo-lh8 o Sr. presiden
te que o projecto tem trcs discussües.o or<tdor 
Jeclara 'lUC reserva para em occn.,pião oppor
tuna apresentar o seu additivo. 

O SJ.-. -~utú-o de Faria-Sr.pre
siilente, ·venho pm· alguns momentos occupar 
:• a t ten\.iio ela Camara, tomn.ndo pnrte no 
debate cst•Ü>clccido ti. p1•oposito do parecei• <la 
commbsiio de mal'inlln. e gnerrt\ uo qunl se 
declam ele:vatla. à c:.itego1·ht de r.adeh-.L a 
aul:t tle nt.11\l)h t~is e evolut;õaS do :-~· anuo do 
curso da EscJ!a :'\a mi. 

Creio, .~en!101.•e3, qne não é muito <liíllcil cou
seguir-se um accorào entre ::i. m:i.iorhL da. 
quell:' commiss.1o, e ;\ minoria. repra;;cntada 
11elo illuslre col!~glt que "caba. Je deix.:i.1· e;;t::i. 
tribuna.. 

Ess:i. nmioriõ!. sustent.1. a. import:incia do 
ensino de ::i.ppttrelho, mn.nobt·:i.s e evoluções 
na.vaes ; $ . Ex., :w contr:.u·io, parece tles
conhecer esta importanc!n. e entende gne 
taes m:' terias podem e devem ser enstuatlus 
praticamente, ficando a cnI'go de um ins
tructor e niio de um lente cathecl1·atico. 

De·rn tleelarar a esta. assemlilétL que de 
hontem para hoja modifiquel em parte ~L mi
nha. opioiiio a respeito deste assumpto. 

Hontem me :"1.ch::i.va. em a.bsolnto desaccordo 
com o ·roto tli"l"crgente do Sr. Pires Ferreira; 
hoje sinto-me menos tlesfavo1-.wel á opiniã o 
de s . Ex. , ea1born continue n. peuS'lr que o 
pn.recer em discussão, em falta de melhor 
alvitre, tleYe ser· o.pprovado pelo Congresso. 

Vou considerar a questão sob dous aspectos 
di.ffemntes. 

Em primeiro lugar, e para ser agrada.vel 
,10 meu illust re coHega , admittirei, como 
hypotllese, '}ae o ensino de taes m<\terit"l.S 
poss..'l. :>et· d<~do praticamente, como n.filrm<i 
$. Ex.; ainda. assim ~ C:.-.mar•'. "V3.e ver que 
que não ê i1:ocedeute nem mesmo accei ta.ve[ a 
opinião di:;st:.'. tri'ouna manifestada, pelo lron-
r«1.do deputa~.lo. . 

A Camar<t. v:ie saber mais on menos o que 
tem obrigaçü.o de ensinar o <\ctual 1irofessor 
de apparelho, manobras e evoluções nnv-aes : 

. Apparclho 

< Nomenclatur:i. e disposiçíto dD.s principnes 
partes do na.vio. 

Idero dos di>·ersos nós, voltas e costuras. 
Obl':l.S de marinheiro. 
Denominaç.i.o llo;i m::istros , mastareoi e 

vergas. 
Do poleame, vela.me e maçame. 
Dos ca,bos fixos da mastreação. 
Idem <las v-ergas. 
Idem do panno. 

Descripçuo e comp:m.1çilo elos diversos srs- · 
temas cfo uncorns. 

Descripçiid do~ apparelhos dl':l suspenol.er 
nncoras. 

Da ressega. 
Das umnrras . 
Esp::itilhar um:i. ;1ncora. 
Virnr de querencL 
Dc:>cripç-:i.o tios api::u·efüos ele li..'1.rl:ü•ento e 

de solavcuto. 
Da IJarcac;\ e seus a.rp~rel hos. 
M:meirn. úe tom:: r al.J1mlo as tllmensües pal'a 

cortíl r um:~ vela . 
Corte pol' estaca, pot• p:1incl <lcl'r urorlo e 

por esc.lla ,, . 

« Uet~rmina~o <lo ccnfro de gr·avitlnúe ul3 
um na.v10. 

ladag-açiio do aognlo mai:S va_n t::ijoso que 
devern füze_r as ".er1;:i.s com • ~ qmlha r1uandc 
se mwega. a bo 1111•1. 

EITeito meco.nico d~.,: v~l:~s cprn ~e a.chmn t1. 
re e :v•mnte do centro.de ;,;ot·a..- 1<lai.le . 

Uetermintl..GÜO tio centt·•Í vclico . 
Demonstr:i.r a o.c~~i.o 1h1pl:l t.le unm vela 

quando clb. nito é perpendicniat· a.o compri
mento do ua.vio. 

Acção do leme sobre um n:n-io conforme 
este segue n.vante ou cáe a ró. 

lnda.gar qual das posições ria m:<streação é· 
a mais vnnti1jos::i. para um navio de veln. ; si 
a. da perpeodit}ttlar a. quilha, si a inelioaçã.o 
para vaote ou pa.rn. rc . 

Di!rereutes m<\l10bras com as a ucoras e 
ama.rras. 

Disposições div.:rsas estau<lo o na.Yio ruo- · 
cfaado ou amarrado. 

Amarrar a pe de .gaBo~ â l'llmo, de pop:-. a 
pro.1, ao vento ou a ma.re. 

1Jodo de e1ita.r que um corpo fluctuante 
caia sobre a. pron. estando fundeado ou amar-· 
rac.lo a, duas ancoras. 

Envergar, largar e ferrai· o paooo. 
Dos cliversos modos de fazer- se de velo.. 
l\fonobrar quando o na.via no fazer-se de· 

vela. garra antes de pür o ferro ti pique. 
l\fa.nobr.i.r qaando o navio fa.z cabeça pelo 

bordo opposto ao que se deseja • 
Atra vessal' com :i. • ga.\"e:l. ou velacho, .na.ve-

~o.ndo â. bolina.. 
Idem com todo o pnnno sobre. 
1\Ií\nobm \los cu te llos e ''arredourns . 
Virar por danmte com briz.a, com vento. 

rijo correndo o ·navio soore a. cos~, com 
agunceirada. 

Virar por da'<mte contra.braceando todo o
pnono a. uma. 

Manobrar quando o n:i.vlo mente. 
Vira.r por da.vante, atravessando com a. 

gavea ou coro o velacho na outra amura-
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Diversos motlos do virar êm rod;.l.. 
Manobra geral de rizar. 
Da.s t01•meutt\s. 
Tornu.dos. turbilhões, trombas e cyclones. 
Linha de translaç;.."io de um cyclone. . 
Determinação do centro e dos lados peri-

goso e rnaneavel de um cyclone. . 
Manobras a fazer quando o navio se ;1cha 

no ta<lo pcríg-0:>0 ou no la.do. manev.vel. _ 
Idem qnaudo si ;iclm na lmha. de translaÇ<LO 

do meteoro. 
Ontem em que se deve dimínltir o ]):tnno a 

modí<la 'lne o vento cresce .. 
l:\o-:> d\ \"Cl'SOS ffiO(lOS d~ l>Ul' um ll<Wio em 

capa e desl'azel-a. . 
Da capa morta e capri. segmd~. . 
Yii·:u· de borllo cm cap:i seauHh. 
correr com o tempo ou desfazer a ca1?[1:: 
D:t ll.ncor:• íluctm\n te, sua compos1çao e 

avplica~'ão. 
Levantar um navio adormecido. 
Disposições diversas relatfras ao panno e 
vento para f'unde~w. . 
Içar e ;irriar rnasbreos, c~·uzar~ e arrmr 

-vergas no porto. 
Idem no mar. 
Repar«r ~warias no::> cabos, velas, ..-ergas, 

ma.sh'os e leme. 
Lemes de fortunn. ou esprirrellas. 
Su:i '[lreparação. 
:Meio pr;itico de tirar e calar o leme. 
Encalhe. naurragio e incendio. 
Regra,s "internacionn.es U.e navegação para 

evitar os abalroamentos em alto ma.r. 
Dos nnvios a vapor. 
Diliereoça sob o ponto de vista. da maoobr<l. 

entre estes e os navios de veh\.. 
Influencias exercidas pelos propulsores 

heiice e 1·o(bs sobre governo de um navio 
quantlo este segue avante ou cae a ré. 

Estudo comparativo entre estes propulso
res relativamente ao tempo e espaço 11eces
sarios para completar-se uma evolução. 

Manobrar com um navio â helice ou de 
rodas, conforme a força e direcção do 
vento. 

Dos reboques nos navios da rodas ou à 
helices. 

Vira1' de bordo e atravesso.r qu.ando se 
n·avé""a a vela e a vapor. 

Diversas maneiras a.e catiear. 
Vantagens e desvantagens da capa para 

um navio a vela ou de rodas. 
Correr com mil.o tempo -

Euolttções navaes 

« Determinação das curvas de evolução, 
Methodos para marchar para avante ou 

para. traz. 
Determiuacão dos elementos de uma du

pla guinada da mesma amplitude-

Determinaç<.1.o dos coefficientes de mar. 
cha. 

Das diversas formaturas ou ordens. 
Dos movimentos ou manobras. 
Das evoluções de esquadra. 
Detei·minação do decrescimento da velo

cidade de um navio desde o momento em que 
púra a machina. 

Das diY·)rsas tra.nsformaçues de forma
turas. 

Dos pelotues de esquadra. > 

Eis, S1'. presidente. rio qne consfa :\ actual 
aula de tqipnrelilo, manobras e evoluções 
navaes; eis, pelo menos, o riuc deve ensinar o 
re~pectivo prole$SOr. 

Admitta.-:;e, como quer- o meu illust t·e col
Icga, l}LlO todo este ensino, possa ser minis
ti•ado prati::amente apenas; ninda assim, a 
Gamara bem percebo riuc não póüo ol le ser 
confiado :i. nm individuo qualquer. E' neces
sm•io, e absoluttJ.mente indispens..wel, que o 
profes:;~u· conheçct os pt'incipios ele mecanic;i 
que pt·e~idem às cliversas 1mmobras a. realisar 
nas diff·~rentes mollalhlalles po:h\s quaes se 
podem apreseut;ir os p1·oblemas. 

Além rlis~o: cumpre lembrar que não se 
trata de ensinar manobras e evoluç{>e~ navacs 
i rmirinha.gem rude; uoic~1 hypotl.lese em 
que concordarki. com S. Ex. em que ~al en
sino fosse coufiaclo a uu1 iostructor qmtlquel'. 
Este, porém, niio e o caso. 

Taes homens não pocleriam mesmo compre
hendel-as. Do que se trata e do ensino de ª1>"" 
parelho, de manobras e de evoluções na.vaes 
a moços que vãu ser futuros officiaes de quar
to à bordo ou commandantes futuros <l0 nos
sos na vi os de guerra. 

Não elevem, pois, apprernl.er :i.quellas xnate
terias praticamente apenas, como affirmou o 
nobre deputnclo. Nem foi P-sse jamais o pen
samento dos poderes pL1blicos em relação a. 
Escola Naval. 

Pam comiirovar este conceito basta recor
clar que o ensino de manobras e evoluções 
está comprehemUdo no 3.0 a.uno do curso su
perior, o que importa dizer que elle depende 
ae outr<\S materias estudadas nos annos ante
riores. E como niio basta o conhecimento da. 
mechanica racionat para habilitar-nos a fazer 
a applicação de suas leis e principias aos pro
blemas diversos que a pratica póde apresen
tar, é indispeusa.vel que os jovens alumnos 
da Escoht Naval.tenham um professor ou len
te de manobras que seja tanto quanto possi'vel 
um homem de sciencia, capaz de ensinar tu~o 
quanto elles devem apprender com relaçao 
á manobras:· 

Ao esta.dante de hoje. que sera. official 
amanhã, commandante de navio, de pelotão 
ou de esquadra futuramente, não basta, por 
exemplo, dizer que para virar de bordo por 
d'avante colloca-se a retranca a barlavento, 



câ'nara dos Oepllados - tmçresso em 04/02/2015 1 6:40~ Página 21 de 23 

- . 
Sessa.o em 15 de Agosto de 1891 

o Jeme de lô; que soltam-se as escótas de 
prôa, etc. ; é necessario, recordando-lhe os 
principios de mechanic<~ racional, demonstrar 
porque e quando taes vozes de commandc de
vem sar dadas. 

E si ê certo, como pensa o illustre collega 
a que respondo, que estas cousas não se n.p
prendem nos livros, posso g-arantir a S. Ex. 
que não é possível conllecel-as devidamente, 
w mo cumpre a um official que S.'\.he claciuelh~ 
Escoln, apprendentlo-as no convez do nn.vio 
~oll n. i11f111encia e ns lições de um instructor 
sem apti•lües scientiticas. 

L<'iCll, poi~ , accentuado que o ensino p1~ltico, 
como é c11tenfülo por S. Ex., n:lo d(lve ser 
estabelecido. 

O Si~. PlRES F ErtREmA - O instructot· h:i
bilit;~do diz ao alumno o que deve fazer e por 
que o far.. 

o Sn. A"'°TÃODE FARIA-Assim ê, assim tleve 
.ser : mas creias_ Ex. que nilo ê tão fücil, 
como julg;l, encontrar um ínstructor nessns 
coudiçues. O nobre deputado nã.o pôde ,julg-ar 
11erleit:imente da importancia do ensioo, por 
isso attribue-lha uma. simplicidade que n(io 
existe. Acredite S. Ex. que para leccionar 
convenientemente manobras é preciso uma 
certa somma de conhecimentos theoricos e 
prafüos que nem to<los possuem. 

Entro agora em outra. ordem de considera
ções. 

Tenho 1wesente, Sr. presidente, o regula
mento <la Escola Naval e, examinando-o, com
preheudi 1\<isdc logo a razão do voto diver
gan te do illustre membro da commissiLo de 
marinha. e guerra. Como S. Ex., eu, no pri
meiro momento, fui levado n. collocar-me a 
seu la<lo, quando vi que a primeim cadeirado 
2.0 anno do curso superior comprehendia -
mechanica racion:i.l com appllcação ás machi
nas e às manobras. 

A' primeira vii;ta pareceu-me desnecessa.ria. 
a elevação de aula i.le manobras e e'volneões 
à rothegoria de cadeira, -porquanto o ensino 
theorico, fazendo p<1rte do 2.0 anno, tot·na.va
se dispensa.vel no 3.0 

Acbei,justiticavel a attitude de S. Ex. com 
quem estive logo de accordo_ 

Posteriormente, porêm, a reflexão me veio 
demonstrar que eu estava em erro. 

Fallo deaote de officiaes de marinha. e de 
engenheiros civis e militares _e perante elles 
affirmo, sem temer contestaçao, que a I.ª ca
deira do 2.0 anno do curso superior da Escol11 
Na;val està constituída. de modo absurdo. E' 
absolutamente impossível ao lente respectivv, 
que dâ. lições utp. dia sim outro não e urna 
hora de lição em cada dia que comp'll'eee, é 
impossível, repito, fazer durante o anno o 
·curso de roechanica racional, de mechanica 
applicada â.s machinas e ãs manobras. 

Qualquer das duas primeiras m:\terias oc
cuparia um auno, dadas as lições quotidi:i.na
mente ; mas, levando em conta a a,lta capa
cidade do actua.l lente, quero n.dmittír que 
das tres apenas uma fiqne prejudicada. 

Si esse lente fosse otficio. l •le marinha eu 
acreditaria que a applicação da mechanica. ás 
manobras podesse ser ensinado, com prej uízo 
do estu!.lo de machino.s. ~las isso não se da . 

s. S., que é um pnysano, formado ua. 
Escoln, Polytechnica , muito ma.is naturalmen
te de~envolvera o ensino de mechanica racio
nal e mn.chioas. Não pode encontrar nas 
questões de tna1Jolm1 o mesmo interesse que 
encontra um official de marinha. 

A applicaç[o da mecanica. ás manobras ser-.í. 
iucompleto e por is:;o mesmo inemcaz. 

Conseguíntemente. o professor tle manobras 
será rorçado, purn. satisfo.zer os seus alumnos 
e tornar aproveita.velo seu en:sino, a fazei-o 
theorica e praticamente . 

Estou informado de rtne nssim acontece . 
Este é o facto. Discutamos agora a questão 
da equidade na remunerll~âo elo trabalho, 
compa.r<\ndo os .-eacimeutos do actual pro
fessor de apparelllo, manobras e e>·oluções 
na.vaes com os que -percellem os lentes ca
thedraticos. 

E:>se professor, nos dias que. comparece â 
escola, dó. du<ts liçOes, de uma. hora cail11. uma.. 
Lecciooa apparelho no curso IH'évio, mano
bras e evoluções no curso superior. 

As funccões que preenche no e:rnrcicio de 
seu c(lrgo são mais penosas cio que parece ou 
póde parecer a quem não conhece destas 
cousas. Seu trabalho absorve além disso um 
tempo duplo do dos outros. 

Portanto, quer se considere o valor scien
tifico do eosíno minist rado, quer se leve em 
conta o t rabalho effectuado, a ninguem pôde 
restar duvida de que, recebendo vencimentos 
menores elo que o dos lentes, nüo e o actual 
professor remunerado com equidade . 

Estas considerações fornm apresentada~ 
com o intuito de justificn.r o alvitre que lem
bro e que supponho P.ôd~ trazer a h'.'r~1onia 
de vistas entre a maior10. da commJSSa.O de 
marinha e guerra e o metr illustre amigo o 
Sr. Pires Ferreim. 

Esse alvitre consiste em estabelecer ac
cordo entre o regulamento e o facto, consi
g-oando na.quelle o que_ jà ê uma ~ealldade. 
Para. isto basta elevar a ca.thegona. de ca
deira a aula de manobras e evoluções na
vaes addiccionando-se-lhe a applicação de 
maca.nica. ás manobras. 

Fica assim satisfeito o meu collega que pa
rece julgar indispensavel o ensino theorico 
para que a classitlcação--ca.deira- possa ser 
dada . 

o Sn.. CUSTODIO DE MELLO- Pela minha 
parte acceito. 
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O Si~. Prn1;s Fr::i:m::m.\-Muitos officiacs tlc 
marinhii affirni:im que essas materh\S nenhu
ma imporla11ci:t leem. 

o ~R. A.:u:\o UE FAUIA- E" po::s: ,·el, j:'L qne 
o. afil t•nm o .noLre rle1mtado, f1uc muitos o:li
ciaes de nHH'lilha cons:tlel'em <\SSim o ensino 
de app:1retho, manobras e evoluções navaes : 
en, por0m, sem :;er C(1mpetcntc; 11elo ponco 
que d~~tas cou~as entende, estou conrnncido 
de qne .1 e lle nm cios mais impm·t.'l!1tes . 

Lembra1 l•1 o alvitre, reliro-me lia trih1111a 
convencido de qne o meu co!te;..r.i e os scns 
rlig-nos comp:wl1r:i1'os de commi~sito c!Je"'ar:lo 
lhcilmente a 11m :icco1·do rpie ponha te1~110 a 
este <L:lialc. (.ll1•i111 ln:1ii ; -m1• ' t11 /l(:m.) 

r.· acli:1t\a a lliscnss:ío pela hor.1. 
Yão a i:n pl'im ir : 

l:EDACÇ'ÃO J1ü l'I!O.JECTO X . 22 JJE iSOl 

O Cong::-e5so Kacio:ial resolve: 
Art . !.O F ica o Prestdenta da Republica 

autoriz:1do a considcmr refcll'm::ulo. clesd0 a 
data da pres~n te lei e de accordoco1i1 o art. 9°, 
§ 2" d·~ l~i n . 648 de_ 18 de agosto de 1852, o 
e:i:-ca.pttao do c::rnrcito Chrispim de Mcllo e 
castro 

1.rt. 2.c Esta resoluç1to não dà. direito 
algum de re~lamaçãc., que1• qua:!to a oer.ci
mentos anteriores, que1· quanto á conta!!'em 
d.o. tempo em que, por efreito da µ.:ma <t -<;~e 
foi conde:nna.do, esteve o referido ex-c:i.pit~o 
íóra do serviço militar. 

.Art. 3.0 ~icam r evog.,das ns disposiçü~s 
em contr.:tr10. 

Sala ?as commis..."(les, 15 de agosto <],, 1891 . 
- Bapt:s!a da ,;1lotta.-Fefü'óello Freire. 

l' RO.JECTO X. 18 .'I. - 1891 

Re.~a o co;1.c 1C;".50 P"'ª o 11roi;imcnlo ares ca
clet1·as do 1msim ~l!p1wio» e :.·ecimcforio 

: A comi;.1issão de instruc9ã.o e saude p11blicas, 
a qual fot presente o proJecto de lei elo Sr. 
Frederico Borges, estabelecendo o coocnr:;o 
l>ªra o provimeuto nas cadeiras do ensino 
:superior e secundaria, considerando: 
· I.0 Que o melhor criterio para o reconhe
men~o das aptidões scientificas e :praticas dos 
candidatos ao magisterio é o que se deduz das 
provas ex11ibi<las nos concursos; 

2.• _Que todos os regulamentos das escolas 
superiot·es, c~m exce_pçüo uoica de :ilgumo.s 
esc?las technicas, exigem o concurso como 
roei? yeal e effecti\•o para.. couhecimento das 
hab1li tações dos candidatos as "ª"'ªS oxi:>-
tentes; 0 

3.• Q~1e o decreto n. 1341 que suspendeu a 
execuçao dos preceitos estatuidos nos regula-

lll"lltos sobre o pro>imeuto das cadetrns nãc 
foi motivaúo jJOl' circumstnncia alg-nma im
periosa que justificasse as nomeaçp ,$sem con
cu1·;;0, porqmH'.to nem tifo grande foi o nu
met•o de c;ic.lou-as :1oi-amt'nte cru:\clas, nem 
nrg·ia proYel-as immedint:uncntc, tornando 
de:-S..'t a1·te in<::xequivel e anarchico o pt'Ocesso 
J.o concurso ; 

-l . º Que, <hv lo o caso da. necessiifo de ele 
1wo,·er as cadeiras 1mmediatarnl'.11te, o go
YCl'no podi<\ nomear int erinamcntu os fuuc
cimiarios p~\l':\ eJlrtS, SUj eitn.ndO·tJS DO fim de 
nm certo prazo ás pr~·vas exig-id:i.s ; 

5. Q Que u~ nome:tçôes feit. " p~lo governo 
r:on tn os iwecei tos dos reg-ulamentos das 
t.J:)(;()]a.-; nüo presidiu o escr·upult1 in1lispensa.
vel, ta.u to ussim q•m foram prdorido.> injusta
n16lltc funcciomtrio:; com sel'viços re:.ies por 
iu11i \'idnos lle competencia rluvh.l•JSit sem lig:.i.
<;ão. ou laço de especie algnm:i com as cor po
r:1çõ.::s doceutes; 

G. 0 Que t.ics nomeações trouxeram o des
pre~ tig-io dessas corpor.ições, qne clebalt.le as 
1mpug-naram como oll'eusivas de seus direito~ 
e pr.,roga tivas ; 

7." Que :1os nomeados follece a autoridade 
mo1·~\l e scienlHica que dimana. de aptidões 
j)l'O\'aClaS e indiscutiveiS, 'lUe SÔ O COllCUl'SI> 
póde d:H' on legitimat•; 

S. 0 Que, nestas circumstancias, falt'lm aos 
nomeados os re'luisitos indispensuveis p:ira. 
se imporem ::o respeite> e cou:::id~ração dos 
alumnos ; 

o. 0 Q Lie estes consideran t.los devem ser ap· 
plic11do5, não excepcionalmente ás nomeações 
teit..'ls dentro de um <•nno antes d<L data do 
projecto de lei sobre que ele\ p..'1.recer, mas a 
todas ;is uome:i.ções feitas cm identi~i s con
dições depois do tlia 15 tle novembro de 188\J; 

E' de pa1·ecer que sej:\ convertido em lei o 
seguinte projecto substitutivo : 

O Cong1·esso Nacional decreta : 
Art. L 0 O provimento nas caclr.iras do en

sino secundaria e superior só i10Jerá ser fei to 
por concurso. . 

Art . 2.0 As nomeações feitas desde o dia. 15 
de uornmbro de 1889 atê a dat.'I. d;• presenta 
lei s:Io consideradas interinas e serii.o postas 
em concurso as cadeiras respect ivas, devendo 
os :1ctuaes professores, em igualdade de mere
cimeulo, a juízo da commissü.o julgadora., ser 
prefericlos parti. a. nomeação etrectiva. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 
contra.rio. 

Sala das sessões. 11 de ngosto <lo 1891-
Furquim W ernech, presidente. - Gonçaloes 
Ramos, relator. -.4.. J1::ereclo.- Santos Pe
reira . - .4.lexandre Stochler . - Oliveira Pinto 
(vencido). - Caritao (vencido) . ....:.. João Vieira, 
(vencido). Não me pC>sso conformar absolu-
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tamente com as ('undamentos deste parecer, 
e menos com a smt conclusTlo, JJOl'quar.to : 

1°, si em ger;il o co1icurso é um meio de re
conhecimento de ;:i,ptidõos <los caudirhtos <W 
mag'isterio, não e o uuico e como tal nunc:• 
dove ser e:.clusivo, como uüo tem sido n ;~ 
DOSS.t legi.sl<lçàO j . 

2°, a. d t:içiío d:.t legi.slaçii.o existente uiio for· 
nec~ argnmeut2 couviucente, nem pat'n. a so
Juç~o <l<L questao em abstracto, nem para os 
casos particularisailos a, que ·se a Iludo ; 

:3°, que, ao conti·ario <lest ·~ fun;l;:unento do 
pnrecer, o decre to u. 1341 r.le 7 de fcvet•eiro 
ilo com::n te anno foi expedido pelo re5pc.:tivo 
min~:;tro por motivos irrilcusnYeis, de,;tle qu13 
havia 184 Jo.~nres a pree11cl1c!' em cliver:>os 
estabelecimentos, cil'cumstancia qLte difficul
tnv;\ o:; pl'ocessos do r.oucnr:::o, pontlo mesmo 
de pa l'te a e;pecialidade Llo cnslno d.e algllmas 
cacleiras, a respeito das quaes não tlevfa lrn.
-vel-o; 

4~, <1: inter!nirio.úc do pes...;:o:il uocente não 
oov1ar1tt ns d1fficuldades, dilat:u·ia ri. execuçffo 
regular das reformas d0 ensino, si uiio com
promettesse o seu exito, dado o c;i.so mesmo •.le 
obter pessoal competente que se sujeitasse a. 
ser-vil' sn.tisfactoriamente : 

5°, que, muito ao contrario d~ todos os outros 
fundamentos do p:l.recer (do 5u a 9"), nenltnm 
fomento de ,justiça soccorre a. censura de 
competencia duvidos.'l. dQS nomeados, clcsco. 
nhecendo o signn.tario deste voto que ligaç;.ío 
ou laço com as cougNf;<Lçves docentes possa 
ter o candidato nome«do ou preterido, qua.n
do taes corporações não são entidades auto
nomns, mas simples collegios subordinados 
quanto ao recrutamento do seu pessoal e a 
sna suprema direcção ao govr~rno; 

6°, qu~ ~s nomeações não podiam trn.zer o 
despre;;t1g10 das corporações, salvo si estas 
deixaram de cumprir o seu dever, maxime si 
se attender aos füctos que se succetleram ao 
decreto n. 54 de 21 de ma~ do corrente anno 
pois que uão só ••hr ira.m mão taes corporaçõeS 
ila. alta inspecção que elle lhes commettia, 
como. não d~cla!.'a.rarn incapaz ou pouco apt o 
um so elos nomeados ; 
. i 0

, que não é exacto de modo absoluto que 
so o concurso dê autoridade moral e scienti
fica aos nomeados ; 

s•, que no caso e estranh(l. a preoccupação 
. da falta. de respeito e consideração dos a lum

nos a seus mestres só pela falta do concurso ; 
sendo, porém, certo que os ln.ços de disciplina 

. ~ . teem afrouxado. tanto, graças á opioião 
atTu.gada por certa imprensa. do paiz de fazer 
daquelles quasi os directores des.te, tornan
do-se a anarchia. escolastica uma das fórmas 
da anarchia política; 
-~' que o procedimento do governo, que 

ahas aceumula -va todos os poderes supremos, 
mesmo quando puramente discricionario, foi 

Camar:t Y. II 

perfeitamente co1·recto, ·além tle autoriz::.do 
por precedentes de governos coostitucion<\es 
em occasião de refurrnas con for·mes~ aclrn. 
s:1tisf'.lctoriamente expl:ca;Jo no respectivo r e
!n~o~·10 (pags.2S e seguintes) :lpresentado pelo 
m1ni::.tro da. instru~~rto :io P1·e~i<leute da Re
pnhlica e por este \!llViado :i. esta C<tmara • 

1 O, II ue t:o n to o pr1\jecto do SI' . Fretle;·icc 
BoPgcs como o sniJ~litutirn tlil commb:;üo nã:o 
po,lem se!' :v.lrnittidos, j;'~ pm·quc a lll•ttcl'ia. do 
a;·t. 1• n:oo tom raz:fo tle Se!', desr,Jc que estâ 
encn;nn'.h" cm leis vi.~entes, apenns sus rensas 
proviso;·6amc1ue, contbrme u propt•ia. expressão 
do decreto n . 1340 d1i 6 de tiwerei1'0 deste 
anno; j:\ porq1w a. nmteri;i. tio <il'l. 2° consti• 
tnc violaç:~o 1!1:~-nilils~a. •la. Con~tituiçJ:o Feuer<•l, 
r1ue V•!th a lin11io pre:iN'tn'Cl' ! ~is ratroaciiwLS 
(:ll't. 11, u. :J11

) e g.u·ant1 em lorlaapleui
tnol<! n~ p;ite11 tes, os pos to.; e o:; ca.L'"O~ iwimo--
~i-oei> (a.rt. i4) . 

0 

Om, pelo ücc!'eto a. 313 <le 1 (:\ de maio ul
timo, todos os c;t1·g-o,; de que se tra.t;i se tor
n:1 ram vitalicio~, si riu vida podit\ hiL\'<ll' an tes 
que e lle hotlvc~se si elo expedido . 

B é prescrever leis com effei to retror1ctivo 
e tlestrnir a ioamoviliilill:lde dos c:1rgos no 
Ctiso ele 1J ne se t rnt:i. declarar yag;\ s as cadei
J'M existentes, n.liàs legalmente p1·ovi<las 
pelos motivos expo.>tos. 

N. IS- 1891 

O Congresso Nacion;:il decreta : 
Ar t . 1 . 0 O proviinento nas cn:.leiras <lo en

sino secuudurio e su pe1·ior só p!>derã. ser feito 
por concurso. 

Art. 2. 0 As nomeações f'eit•lS dentro de um 
nono antes da da.t;i. da presente lei são consi
dera.das interinns, e serão postn.s em concurso 
as cadeiras respectivas, devendo os aatua,es 
professores, em iguald~de de merecimento, a 
Juízo da commissã.o julgatlora, ser preferidos 
para a nomeaçã.o etrectiv:i . 

,\rt. 3. 0 Revogam-se as dlsposii;:ões em 
contrario . 

Sa.l.a das sessões, 13 de julho de 1891 .
Frederico Borges. 

O Sa. P R.ES!DENTE mnma. «seguinte ordem 
do <lia. para <\ sessão de 17 <lo corrente: 

11 p:wte (até ás 3 horas ); 
Eleição da mesa; 
Votllção das ma terias encerradas ; 
Continuação da l ª discussão do projecto 

n. l A, que proh.tõe o uso d3 t ítulos e conde· 
corações. 

2" parte ( ás 3 horas ou antes ): 
Continuação da díscu5são unic:i. do parecer 

n. 29 A, propondo a não a.cceitação do pro
jecto n. 29, por não ser o seu ohjecto de com
petenci.'1. do Poder Legislativo; 

:r; 
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Continuação da. l" discuss:i:ri do projecto Repnblic~.,em vistCl. lhacre censura qne lhe foi 
n. 71 A, sobre u mudan~.a. lb C:i.pital Fe- dirigida por um dos orgfto3 cln. imprensa desta 
deral; cidade cm crlitorial de hoje. 

Contimwção (fa l"· discussão do projecto A commi~são é accusada po!' aqnelle jor-
II. 02, elevando :'1. c::i.teg-orb. de C:ldeir:i. ª mtl de desid10s:1, por não ter ate ;i.g-01\1. apre
aula. de mttnobra, ~tppareíllils e ernln~'õe;; da sentttdo os trabalhos tle '}Ue se achn encn.rrc-
Escob :\nv:1l; J li gar a; seme iante ceusura, porem, liii:o pro-

Discuss:'lo uoica rio prnjccto n · S\l, rprn eon- cede, p~rque, tanto o projecLo de lei criminal, 
cede a.posentadol'ia ao cscriptut'<\l'iO cli1. rep:u- como o da. lei pi'ocessual, n.clrn.m-se jii. elabo
tiç:Io elo rpi~rtcl mestre general, liermcne- r_ •. u.dos J_)el:icommis:;iio, o pl'imeiro J0 à impresso, 
.zildo José Pct·cir•;1. rh1. Síln1. ·, ~ ,1:1 ;1ss1g-1Hido velo.> nwn,IJros da commís:>ão, 

l~ Liis.::ussão do p:·ojecto n. 55,Jeternüu:iudo e ,jú. r•1.m1etticlo ao ~en:i.ào, onde Lleva sei• 
que os csct·iv.:Ws <JllC :>et'\·em perante os jaizes ~:iiciatlv. a discrissiio do assnmpto; o segnndo, 
seccion::teso1liciem cumulativ.unente em toüos Jª pr•op:wndo tambem, ach:i-se ern trabalho 
os feitos ;lo.! 1iizo ; ele impressão, µara., depois tle impres:;o, ser 

Jn di;;cu3s,-lO uo r,1·0.iectt1 n. \1l, relatiYo :.'lO definitiv:imente :ipprovado oi: modili cado pela 
alf,\n<leg:unento dos portos de :.iac~\h& e Angr:~ cn1_nm~~~üo, co;n0 ~" procedeu cm relaçro :.\o 
dos Reis; pr1me:ro. 

lª discussão do projccto n. 70, qne extingue Que no dh\ 15 do co1•rente, reuniu-se a 
a leg;iç'.io junto ao \'aticaao; coinmis,;tio em um•t cl01s sa las ·ao e·titbo <la 

l" discns•ITo 110 pr0jecto n. 00, concerlernlo Gamar~, e alií. :tpp!·ov:tdo detin itl\·amente o 
a :\l'tlrnr Ferreira Torres e 011 tto ;;aranth projeclo tlõi !e\ crimin:tl, e -a::;sig n:ulo pelos 
de juras dé (', or,, dUl'::Lllte 25 :lllíl0S, pa.1':1. O!'- rnembr·OS cl;l commi.s;;ão, J1COll elJe COIU O 
ganisaçi:i.o rle i1mtt comp:u1l1ia de navegaçii:J illustre senadot' por Pen\ambaco o Sr. José 
entre o Bl'azil e a Et1ropa; Hygioo, para ser presente üo S:~na 1.lo. 

Discuss:to unica. Uú 1mrecct· n. 5:3, reconhe· 
cendo a c0mpetencin'.' de Púder E:n~cutl\'O Diz a.inda 0 orndor ri ue, rimrndo mesmo 

n:i.o tive.:;se n. comrn issã.o co:1clni rlo j:i. ~cus 
~ª~" re_~o::e: ~ l'ec!am.u.~J.o de Arfüloro Au- tr·;1 balllos, nem µ01· bso poderia. ~et· ell:i. com 
,,,,u,,to x_,,, 1ei Prnlleil"o •• . , , justiça. accuo;vht de rehwd;ihria, atlenh a 

l 
Disca;:;.são unica. ~D, JJL o.iecto 11 • s.~d. C~-1ce- grande importar.eia dü asstunpto e sua ex-

< en?o l1c~nç,t a_o Dt. N un~ rle Andr,t e , tfümn tlifflculfade. 
D1scuss1lO nnic~ tlo proiecto n. 98, conce-

dendo a. Chu·a. ;]e F<tro Montes .i pensão co1•- Ale1:n à~ en'l"olver o ~ ral>alho da coinmi;~~ 
respou<lente a.o soldo qne pel'ccl>i.i seu fill10, 1 a ~o:llecç;1.0 de du<l~ leis, e un?ª. tl'"llas qnas1 
o alferes Jos.': Antonio de Cerqueira l1Ionte3, m'1~rnrt,l~õtttenta. :i.1alta. de sul1s1d10s d~ 01~tm~ 
morto em combate 1~0 Para,n-u iy; leg1sh1çues , accresce que, em rcb;u.o a lcl 

Díscuss[o do pt•ojccto ~, D7, concedendo criminal, n~ podi:-1 a. commissã.o fazei• um;i. 
aposentadorin. a Belhrnnino Br:izilieose Pessoa obra ~·3sun11da,. mas, como fe~, i:_:m. especie 
<le :1\Iello, no cargo de director <la Casa. de d.::_ co_rl~go, em vista das pre$cri ~::::ue;; da Con· 
Correcç:lo destn. capitCl.l; st1tu:ç:.<t0, qu~,. estabelecendo oito theses ~n 

Disc:ussií.o unicn. do projecto n. 100, conce- enunciatlo;; chst1nctos sobre o assnmpto, o.br1-
clendo liceriça. ao Dr. Pllílo,,.on[o Lopes de gon por" isso mesmo a commiss[o ::\ cons\de-
ütin""uassú. ~ rar cada. um d:'S5es enunci:tdos como um ti-

"' tulo da lei que tinh;i de elaborar, resultando 
Levanta-se ~ sessl'í.o ás 4 horas e 10 ml~ d<tlü o grande desenvolvimento que >eiu :i. 

nutos. br n, materia no projec:to prepri.rado peln. 
comnüssão. 

43~ SESSIO, ElI 17 DE Afü)STO DE. 1801. 

o orador jnlga ter por esta ftH'ma deíeu
dido :i commls$5.0 de que fn.z parte, d,1 grave 
e injusta. censura que a elln. foi dirigida. 
(.4.poiadoc e muito bem.) 

o SP. .. EPI'.l'AClO P ESSOA - E' preciso c;ne 
fique consignado que a let crimíun.l está feita 

Ao meio din, o Sr. presidente aonuncüi. que e q11c o. proeessua.l vaa se impl'imir. 
::iã.o b.a expediente a ler antes da acta. 

Presidencia do Sr. .il1atlo; Machada 

O §L~. Am.philophio (pcu·a um.a 
e:rpUcaçüo pessoal) diz que 'Pediu a 'Palavra 
simplesment0 para defender a commis
são mü:to. encarregada de elaborar as leis de 
respons:lbilitlade e processo do Presidente. da 

O Sn.. PR:ESlDBXTB - Tem a paln.vra o Sr. 
fül.daró. 

O SR. VnrnAES - E11 jã tinha pedido :> 
pab:i.vra ha muito tempo, e o sr. 1° secr_etari~ 
declarou-me lla pouco que antes de mim so 
estava iuscripto o Sr. "Gchô1. 
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O Sr.. PRRSIDP.:'-.'T& - Acabo de receber 
.tlas mii.o;; uo ::>r. 1° secretario a list,i da. in
S!lripçii.o. 

O Su.. 1° SECRETARIO - A inscripção fOi 
feita n::i seguiu te 01·de:n. (Lc.) 

O Sr... Vi::\aAE'5 - Acho um pouco ex
lrD.Ordina.rio o pt•oceclimeuto do Sr. l 0 secre
to.rio, e :se~ia bom que V. E:\. o ex:plicns.-e. 

O SR. 1° SECI~ETAato-A ínsct•ioçüo foi Ceifa. 
ii proporç~lo que os Sr·;;. deputa.\.!os iam pe
dindo'' pn.t:wr•~ ; eo Sr. Vinh;tes estava em 
qmwto lagar. 

O Sit. P1rn~rnr·:xTI:; - Conforme .iit disse, 
:i.cabe de rccelJ.~r n inscrip~.[l.o da:> mJo;; do Sr. 
1° sec1·ct:irio, escripto com a. lett1«i. de .S. Ex:. 
o po1· ella. se v~ rp ie estâ iuscripto e'.n I• 
logal' o Sr. B<.l.lbró, teutlo tido ante;; <li:>to a, 
·pa.lavr,, o Sr. Amplliluplüo, q1te a. pediu par;t 
um:.i, ex:plie;\çii.o pes5o<\l ; •lapol> <lo Sr. B::l.
da.ró segue-se o S1·. Pir·es F~1·reit'a. , depois 
o Sr. Ucb.õa. e por ultimo o Sr. Viuln<es. 

O Sr. Bad.arô diz que ante-hontem 
não pó:!e chef?«tr a. e-5t:t Cam:\f<'I. na primei.ra 
parte dos tr<\\J tthos; por e:;sa razão dirigiu-se 
à mes:i e fez um p<Xlhlo de inseri pçio par ;\ o 
dia. de hoje, razão por qne conbe-lhe a. pa-
1.wra n;i ordem que o Sr. 1° secretr..rio ucaba 
.de expot· à Cam:u·LL. 

Era seu pt•oposito n~. se5são ele nn te-hontem 
vir :~ esfa triuuoa. p:.i.ru secundar um pedido 
que · o Exm . S!'. Lino, bispo de S. PMlo, 
âirigi11 ao marechal Deodoro, PresidP.o.te da 
Republica. Pois o St'. vresidente sabe que está 
mo..rcn.ifa pam e, dia. 19 mmt gr:rnde violeucia. 
nn.quelle e5tado, sí aote:> lles~ di:t os alto;; 
poderes do paiz não tomarem algumn. provi
<lencia. 

Na capelln. do Bom Jesns lle Pírapóra existia 
um cofi•e oaue •JS fieis depositavam OS olrnlos 
.pam o custeio eh festa qne allí devia. re:l.lizur
se. O Rev. bispo diocesano acba.-a-se a.Ui 
com a. respectivil mes<t pa.r~t proceder à · aber
turó1 desse cofre e 'l"erifica.r quanto havi<t ren
dido, quando foi inopinadamente surpre
hendido vela chega<fo. do ,juiz de direito d~• 
2ª varo ci vel de s. Paulo, acompanhado do 
escri vã.o e <l.e meit·inhos, com o fim de assistir· 
á aberturn, do cr>fre . 

Aqllelle dig no represcntaute dn. igreja i'>au
listn, fez ver., nos termos os mais respeitosos, 
âquella autorid<1.de a irregularidade da su:l 
intervenção, que ia. absolutamente de encoot;:-o 
-ao decreto de 7 de janeiro e it. Constituição da 
'Republica . A autoridade est:wn. resol viela a 
ir po1· deante uo seu proposito, mas, porque 
comprehendesse que ~n. parte do povo co
meçava a. haver certa excita~ão, retirou-se 
para. S. Paulo . · 

Entendeu-se que est3.va o incidente re
solvido·; quando, porém, no dia seguinte a 

autoridade dioces:i.na se encaminha.Ya pn.m o 
tem plo ahi encontrou o mesmo juiz de direito 
acompanlmdo dG força publica, com o fim de 
rrosegulr na. violeuch e coosummar o ataque 
as leis do paiz. 

Aquelle <lignq prelado, amigo da. ordem e 
re5pei tacloi: da> leis <lo paiz, eut"ndeu que, 
por todos o;.; meios ao seu nlcance devia im
pedir umv.. rcpuls.-i por parte elo povo, e coa.
:;9gaiu que o juiz ntlia.sse a sua pretençã:o. 

Neste interim o prehl.do nca,b~t de dirigir ao 
Pr6$ideote da Republico. um:i representação 
per('eit.·unente !undamentad•l em q11e n.llegu, 
que o n viso expedido pelo :ir. lfarU.o de Lucena, 
CJit<J.udo occupava a p~ta dn. .i ustiçn., uilo está 
de :i.ccordo com os pri11cipins coostitucionnes, 
e que e.Il i ha um pequeno cqui \•oco, visto 
como a inlet·ven~~\o do po..Iel" publico ainda 
podia ser ju5tilicalln no que dis>essem i•espeito 
as Jeis de umortisação e des\i111od.iso.çüo. 

Como é sabido, :is esmo las e os pequenos 
donati vos que os fieis fazem ús diversas in
voc .. 1ções, esc~tpar:i.m ii.s leis de amortisação e 
desl\mortisaçfi.o, cuj:.i, appl ic~1çilo se estende 
aos immoveis. 

Tendo o ::1.viso sido l.rtse8.r.lo oo principio da 
a.pplic.'lcão das leis de amortisação e tles
amortisação, veiu outt"O n.d:;o do Sr. Cesario 
Alvim, dirigido em re5posta u eonsul ta. de 
um dos estados do norte, no qual pergunto.
\' êl.ffi s1 ainda cabiam <to~ j uizes de ca pella a.s 
mesmas runcCões no IJ.Ue dizia respei to :l. to
mada de contus. 

Par ece que o Sr. Lucena, uo desejo de en
eaminh~\r a reOt'i:?anisação do paiz,devi<t vir a.o 
encontro drtqnelle mo\•im·rn to desrespeitoso 
que hu. da parte tlu. autoridade jniliciaria de 
S. Pa.ulo com o li01 de repellir ltlll cooflicto a 
mão armada e o uesrespaito à lei constitu
cional do p:.üz. 

O Sr. Pires Fe,"reira - Sr. 
presidente, varios assumptc;s de magno in
teresse me trazem a estu, tribuo:i.. 

Um delles é a secc:i., ess:t terrível inimiga. 
dos nossos sertües, que devastu. actunlmeote, 
e d& um modo horroroso, o iotet•ior do estado 
que tenho a honra. de rep1·eseatar neste 
Congre.sso. 

Como brazileiro, e mnis ninda. como Piau
hyensa, não p:>eo nem devo conservar-me 
mudo e quedo quando a secc;i, ele envolta com 
o seu lugubre cortejo de desgraças, devasta 
desapJe . .lat!amente o solo querido da mii:iha. 
terra nnt:1 · ! 

Sim, sr. preilideote ! confrange-se-me a 
alma quan4o P8!'PMS:tm-me pala. mente as 
sceuas horroros<LS que n secca. deve esta.r oc
casiooando nos sertões do Pía.ully, e iofel.iz
meute ella. não se tem limitado a infelicitar 
esse esta.do .a que me orgulho de perteu-
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cer, ella, inV;\de tambem ne;;te momento os 
de Pernambuco, Bahia, Ce:1ra e Parabyba. 

Esse cruel fto.gcllo, essa verdacleiro. pr~1s-a., 
em sun. march<1. cêtere e funesta, tem dizi
mado os sertoos do Piauhy de um modo as
sombroso e contristador, ileixan<lo atra.z de si 
umn. mult\dão da Yictimas e destroços ; e, o 
que é m;tis, impellindo a emigrarem os noucos 
habitantes qne teem tido a rura felicid::i.de de 
csco.pa.r á su.i tenivel sanha. 

o SR. ARTHUR. RIOS - D<J. Ba.llia teem sa· 
Ilido p.1r.~ S. Paulo mais de dez mil pess0:1s. 

O SR. PIRES FERREIRA. - E quando, Sr. 
-presideute, exi:>tindo n.ind;\ um resto de agutt 
nas lagôilli, os sartenejos se veem coagidos ao 
duro extremo de abandonar os loga.res onde 
nasceram, on(le "lliver<llll e onde teem ns suas 
fazendas e propriedades, que acontecerà 
quando não houver absolutamente uma gotta. 
de agua. naquelles sertões?! 

Que ugua.rdariúi esses infelizes nos mezes 
de outuoro :\.janeiro, quando a secca attingir 
ao seu auge? 

E' pois, urgente, é uma uecessidade pal
pita.nte pór-se uro paradeiro a esses horrores, 
suavisal'-Se o infortunio des;;es bomeus, que 
nas anci:•s do desespero veem dia a dia desap
parecer os elementos ue suas fortunas, ogado 
e as plantações e, o que é mais, ameuçados de 
morrer de fome e sêde. 

Faz-se necessario que a Camara, basenda 
no a.rt ... . da CoostituiÇ'l.io tome a.s pro>i
denchs que o ca.so requer afim de evitar-se 
maiores desgraças. 

Os habitaute:; uaquelles centros estão a.ter
rorisados ante a completa ausilncia de chuvas. 
Transidos tle susto, completa.mente invadidos 
pelo desanimo, elles anteveem muito proxima 
uma repetição da fatal secca que em 1792 
assolou todo o norte do paiz. 

Não é possivel, Sr. presidente, que se -pro
longue por ma.is tempo o martyrio e a aucie
<laàe desses nossos patricios, condemnados a 
uma taJ sorte, e confiando na nobt·ezn dos 
sentimentos desta illustre Camara e no desejo 
ardente que ella tem de accudir de prompto 
a necessidades desta, ordem, passo a a presentar 
o seguinte projecto (lê) : 

Vou agora. abordar a umo. outro. questão. 
Trata-se tn.mbem de um necessidade: imperiosa. 

· de que se re...<:ente o estado do Pwnhy. 
Como t: sabido, Sr. presidente, as provin

cias, ho.ie estados, de que se componha o an-
• tigo imperio, obtiveram sommns não pequenas 

para a construcção de "Pala.cios ou recon
strucçã.o dos mesmos; todas ellas tinham e 
teem em suas capitaes palacios destinados a 
habita.e-lo dos seus governadores; entretanto, 
o estado do Piauhy ainda hoje não possue um 
edificio decente1 onde posSc1. habitar a saa 
primeira autoriaade ! 

A casa onde o govei·uador mora actual
mente está escoraLla por todos os lados, 
::i.tne:1~,..1.ndo vir a baixo a cada momento . .E' 
um pa.rdieiro em ruinas. 

O SR. Fn.óc:s JJA CRU!. - Cada qual móra 
onde póde. 

O Sa. PmEs Fim.REIRA- V. Ex . ha. de 
convir commigo que um ~overnador, s~ja de 
que est.\do for, deve resiair em umn. cn"a de
cente . 

V. E:i:., como representante elo estado do 
Rio de Janeiro, srtbe pel'l'eitnmeote que no 
p:\lacio de Nitheroy, que aliás n(lO é r.los mais 
lu:rnosos, g<}stou-ose sómente no mosüco da 
sala do recepção clo:;c co:r,t6s de i·<]i~ ! 

E e bom que de pass~1gem eu consí~nc a 
circumstancia de que nesse tempo o gover
nrulor não cm o illnstre Sr. Dr. Pot·tella.. a 
quem injusta.mente se costuma aceus:i.r de 
esbanjn.dor. 

O Sn.. CANTio dá um aparte. 
O Srt. Prn.ns FERREIR.A.-0 estado do Para, 

com0 V. Ex. tambem deve sall0r, obteve do 
governo provisorio 100:0002; pt\ro. concertos 
do p:•lacio do governador ! · 

0 SR. BELFORT YIEIRA-Era. proprio rnJ.r 
cional. 

O Sa . Pmm; FEtUlEIRA.-Sei que o Pará. 
é um estado rico, onde se teem conse!?'uido 
verdadeiros pl'odigíos por meio da. bor ra
cha .. • . . (Riso). 

Eu não pretendia por emqu:lnto tratar de 
outro a.ssumpto, alíâs muito importante, 
mas, Sr. presidente, o meu illustre amigo, 
deputado pelo Rio Gmnde do Sul, honi•ando-me 
com seus a.partes, fez-me mudar de resolução. 

Teem-se despendido sommas enormes com 
muitos portos, sempre por necessidade publica, 
como, por exemplo, corn o:> pot•tos de Santos, 
Rio de Janeiro, Pernambuco, Parahyba, Rio 
Grande do Norte, fvfar::mhiio .. .. 

O SR.. BELFORT VrnmA-Protesto quanto ao 
porto do Maranhão. 

o Sr.. PIRES FERREIRA:....Ao que parece, V. 
Ex. não conhece bem este porto. 

O SR. BELFOP..T VrnmA.-Conheço-o perfei
famente; V. Es:. é quem estó. em erro. 

o SR. PmRS FERREIRA. - Mas não tenho 
absolutamente a intenção de censurar os 
governos por isso ; ao contrruio applaudo-os 
por ser o primeiro a reconhecer a oeces.>idade 
do melhoramento dos portos de todos os es
tados 

Entendo mesmo que poucas vezes deu-se 
tão ntil applícação aos dinheiros pnblicos. 

Acho de toda a justiça que se tenha gasto 
grandes sommas com o porto do Cear.í., por
quanto ê .incontestavelmente· uma necessida-
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1le publica ; mas, S1•. presidente. cu vejo ·por 
outro lado que o Piauliy está em identicas 
circumstancins, que elle é um est!ldo como 
qualquer outro e por consequencia com ig-uaes 
direitos, e por is;;o não se pôdo levai• a mnl 
o em"enho que faço &m demonstrar a neces
sifadc que tambem elle exi)Crimenta de pos
suir um porto reg·ular_ 

Não posso crer que esti1 illustre Cama.ra. 
dei~e de attender a inter<:Sses tãl) legltimos, 
neg,indo n. concessão de uma quantia modica 
para nm ftm tão justo. 

l\'ii.0 é possivel qne o porto do men estado, 
por nec~sit;1r de melhoramcntos,seja abamlo
n::\do pelo Lloycl Brazileiro, que, estou ce\'to, 
nfo tr.,rict.rn\ em infringir o seu contracto. 

Son 11e opinião que o Lloyd é umn. compa
nhia ntit e necessaria e por isso mesmo é que 
nüo posso me conformar com o abandono u 
qne ella 'JUel' conclemnar o porto da Amal'ra
Çcio . 

Chumo a atteoçüo dos me:is nobres col
le"'aS par::i. essa r!omp:111hh. que n:ro tem 
sn.bit!o corresponder aos valiosissimos favores 
que se lhe tem concedido. 

Em virtude elo seu contracto,elia ó obt•iga
da a nrn.nda seus paquetes ao porto ela ,\1mw
raç.'io e ;\ ter alli embarcações propri:\S 1x1ra 
o ~erviço de trausporte de passageiros e 
carg(ls; entretanto ainda nã.o cogitou de sa
tisfazei• e:;sa ultima p::i.rte, e quanto t~ pri
meira tiim sido re<llisa.da r!e um mot.lo tão in
conv~oiente, que não <leixn. a menor dL1Yid'1 
de qne o seu intento e 1wocurn1• po1· todos 
os meios fi1cilit.u· alli um llesa:>~ l'e, que lhe 
sirva de pretexto para. deixar de realisar o 
serviço naquetle porto. 

Quando se discutir o orçamento do Minis~
rio da. Agriculum, pretendo 11rov:tr que o 
Lloyd é o maior polvo do Thesonro, e por 
ago1·a confio no integro ministro dn. a~ricnl
tul'a que farú com que esta comp:rnhia cnm
pm com o seu contracto no qne 1liz respeito 
ao porto da. Amarração e espero que es&'\ il
lustre Gamam seja equitativa com o Piauhy 
concedendo-lhe 100:000$ para melhormr.en
tos indispeosaveis e inadiaveis de que o seu 
porto tanto necessita. 

Tümliem não 'Posso deixar de trner ao cc-
nhecimento clesta Camara que no Piauhy se 
está fazendo a. arrecadaçlo dos dinheiros d:i 
União em um pardieiro. . 

A Alfandega da Parnahyba mudou-se de 
umn. casa., que ainda não c-'\hiu por um mi
lagre, para uma outra a lugada para tal fim, 
e nllo é justo, nem <lecente que aquelle pôrto, 
constantemente visitado por muitos estran
geiros, tenha uma alfandega em taes con
dições. 

E' fücil comprehender-se que por melhor 
que seja urna casa particular jamais p:iderâ ser 
~dequada a um estabelecimento dessa ordem 

e, 1iortanto, me parece Que o governo proce
dera muito justo e correctamente contrahindo 
um emprestimo de 100 :000$ para a. construc
ção de uma alfandega.. 

E tanto mais acerta.ela é a providenciio que 
reclamo quando é certo que o aluguel pago 
pelo govcmo ó me1.ior que o juro dessn quan
tia.Convicto, portu.uto, de que a Camara reco
nhece :t justeza elas minh::i..s considerações 
vroponho o seguinte: ( u) 

Apresentados estes '(lrojectos, pn.r-.:i. os quaes 
reclamo a attenç<l.o dos meus nobi·es collegas, 
aproveito-me da circumstancia de estar com 
:l vn lnvm, i:iar:i. responder a um aparte que 
me foi dado pelo !Hustre Sr. Belfort Vieira, 
na ullima sesS<'io. 

Vem no Diario O(ficial que qaando fallava. 
o nobre deputado pelo Para.nà, o Sr. Belfort 
Vieira. deu o seguinte apa1·te: itA.ttenda 
V. Ex. para a. magistratura. de luxo.$) 

o SR. BELl'ORT VIElP.A-Eu queria. e'\Mta
mente fazer uma reclamação a este respeito. 

o SR. PJP..Eô PERREIRA-1\las V. Ex: . refe
riu-se em seauitla ao estado que r;;presento 
·~ por isso consinta-me perguntar-lhe onde 
está o htXo ela. magistratura do Piauhy. 

Não serii, ele certo no nwnero de magistra
dos e moita menos nos seus vencimentos. Em 
que consiste, pois, esse pretendido luxo ? 

Tendo pergnotatlo a s. Ex. qual era essa 
magistratura de lu.·ro, respondeu-me S. Ex. 
em um outro tt. aparte: «E' :i. que se tem consti
tuído em estados pequenos como :.i llo Piau
hy.» Ora, eu dC3ejava que o nobre colleg::i 
me explicasse em que sentido empregou a. par 
lavro vepu:no . 

O Si::.. B ELFORT VIEIBA. - Pequena re
pr·eseotação. 

O Si::.. PmES FER-REIM.- E'verd:::.de que a 
representação do meu estado é pequena., mas 
isto eiu nada tem iniluido pura que elfa te
nl\a deix:ri,do de ser tratada com a manma 
coosideração pelos illastres membros deste 
Congresso . 

Mas, o,ntes de concluir, precíso líquidar um 
entro ponto com o meu illustre collega Sr. 
Belrort Vieira, e por isso peço licença '])al'tl 
ler 3.inda o Diario O!ficiai. (LíJ. ) 

Pelo simples facto de um est.'1.do ter con
cessões paro. engenhos centraes, subvenções 
para companhias. não se pó<le chamai-o de 
ar;·eb1mtu.do... (Trocam-se dfoe;·sos apartes.) 

o Sn.. BELFORT Vrnm.A. - o Amazonas tem 
uma subvenção, mas ê diminul<1.. 

O Sn.. PIRES F'ER.REIRA - O que sei é que 
o governo subvenciona uma compa.nhia no 
Amazonas e por consequencia deve ser tam
bem um estado arreõentado, de accordo com a 
opinião de V. Ex. 
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O Sn.BELFOP..T Vrnm.-i. dii. um o.parte. 
O Sn.. PlR.f.s FERREIR A. - Resumindo, Sr. 

Jlresidente, quera deixar bem patente que o 
est;\llO do P í~1-uhy r1ã:o é <m·ebe11tmlo e que 
tambem a smi magi8tratura nrto e de luxa, 
porquanto llc;u.-e a té necessiclrtde de sn;ipi·i
mir-se comarcas . 

Quer·o lambem c11amar aiucla mais llllln Y<?t. 
:i. :ittern;úo do:> meus noLres colleg-ns ptmi ::i. 
secctt que actualmente devasta o;; sortücs tio 
Píaully, qne pelo fraco orgão de nm SGu 
obscuro represe11tante {n<ro apoiados) \'em pe
dir->·os aux!lio. E' preciso que a üniiio, 'Jllú 
est..i. i•ecebendo os impostos inte1'1JOS o c~t .. 1·
no:;, vâ em seu soccorro. (Trocam-s~ niu:to$ 
apartes.) 

O SR. PrPXS FERREIRA. - E' de bom a\'iSO 
e de toda.ajustiça. YV. EExs. votnrem e:>to,; 
creditas para. o estado do Piauhy, por<Juanlo 
deste modo mit..ll',!o par.1. o futuro ct•isc:> m:1i~ 
gra'9'ea. 

Certo de que VV. EExs . se a.cham hem eE
clarecidos Sübre estes pontos e de que nulrl~rn 
o desejo de s::i.tisfüzer tudo aq11illo que <í l'l)
clamado pela justiça, deixo e:>ta tribun:i~ ce
dendo-a ao meu colleza Sl'. \'inhaes, <JUCl e::ilit 
ancíoso vor occupal-a: (O onrrlo1· ê compri· 
mentaclo ;ioí· Muitas deputado>.) 

Veem à mesa os seguintes 

I'R01ECTOS 

O Congresso ~acionn.l decreta: 
Art. 1. ° Fica o 7overoo :rntcí::ado n 1ks

peuddr atê 300:000$ pa1•J. soccorrer as popn l:i.
ções de dive1~as e-0mllrC<1S do estádo do Pia1th~ 
flagelladas 11ela secca. 

.Art. 2. 0 Para occorrer a essas <lesrez::i.."> 
fica igualmente o governo autorisado a fazer 
operações de Cl'edito que julgar necess:irias. 

Art. 3. 0 Revogam-se •ts <lisposi<;iies em 
contra1•io . 

Sala. das sessões, l 5 de ag-osto ele l sc.:i J • -
Pire.~ Ferrei~·a . - ..1.Vaguci;·a Pm·mwouú. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. ° Fica o governo nutorisndo n des

-pender a. quantia de l 00:000$ pat•\ a. construc. 
<;ão de um edificio para a alfa.ndeg[l na cidade 
da PMn:1l1yba., no estado do Piauby. 

Art. 2. 0 H.evoga.m-se as disposi~ües cm 
con t r:irio. ~ 

Sala das sesSões, 14 de agosto de 18fil. 
-.1.'l 091~eira Parana91ui.- Pires F cn·ci;·a . 
N el.<on de Vasconcellos. - Fialho . 

·O Congresso Nacional decreta : 
Art. l. • Fica. concedido ao estado tlo Pi:iuhy 

a qnanti~ de 50:00()$, para a construeçtlo de 
um edificio destinado ao·palacio do go>erno llo 
estado. · 

Art. 2. o Revoga.m-sa us disposiçües &em. 
con trtwio. 

Safa das sessões, 14 ele ::i.J?osto de J8Sl .
Pires Fe1.,-cira.- ..1.Velso;i de Vascam;ellos. 
- Almeida ..1.Y oguefra.- Fia{ho . 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar t. l ." Ffon. o governo autoriSD.clo a des

porn:ler nté 100:000$ com os melhoramentos· 
uecessnrios ao porto {la Amurt·l\çào, uo estado· 
tio Piauby. 

Ai·t. ?.0 Revog:1111-se as (li:::posiçOcs cm 
contrario. 

S:tt<l das sessões, 14 de agosto de 1891. 
f' ircs Ferreira. - -Yt:lscm de Vasconceltos. - 
S oy1.ieíra.. - Fiallto. 

O Sr •. fü:r,i-·oR.T VIEmA- Per:.o a palavra 
para ttma. explicaç-ão pessoal. 

o Sn.. Pr..ESrnENTE- Tcm n palavra o Sr. 
doputarlo, mas peço qne se clnj:i. aos termos· 
<la explici1~1o . 

O ~r. B c Ub1·t. "'\'iei.ra - Sarei 
olin1!icute à advertencia de V. Ex. e ao i•egi-· 
mcnlo. 

Prctcmlin, Se. presidente, or.cupat' hoje 
e;: ta tI·iLnna para tratar de um facto impor- · 
tauii~simo, do qu~ll já os illustres deputados 
ilcl'cm ter conhecimento pela leittu'a dos 
.jo1•n:1cs- :::. inv:isão Llo territorio amnzonense 
1101· trnpns ,·enezuelanas; masdi!íxei de füzel-o
po1· hnnr encontrado, na. Jionl. em que cbe
g-nei, inscr-iptos quntro ou cinco orudores,. 
ci1·cnm:stancia que me obrigara a. recor1•er a. 
um pedido deurgencin. No entreL1nto, Sr, pl'e
~ ide nte, aqui me acho a.l:iusamlo tia atteui;ifo. 
da Camnra, em corrsequeucia d:1s 1·efer-eueias 
rei las it minha pesso:i. pelo meu j!Ju;;tre amigo 
Dr. Pil·cs Ferrefra., representante d.o Piauby, 
que. com g-rnnde surpresa para mim, ao entrar· 
nc:;!c recinto, :i.tt.ribukl aos llpaf't<>s que lhe 
dei, na SQSsão de sabbn.clo, inten(;ão qne nKo· 
tive e in~erprefação diversa, da que log-icn.
mente pode ser ou deve eman«r dus palo:vras. 
entito rirofclridas. 

S. Ex . que1·endo capfar n. syrnp::tthift de· 
;;ens colle;a~ Iançot< mão <lesses «part<::s m:i.l 
ap:rnhud~ pelos Sr.s. tac11ygrapllos, confo1'me
se e\' i<.lcncia do modo por que estão redigidas, 
j11l~;111do desrarte faci!it.'.Ll' a. consecução dé
:;;cus tlns, isto e, ti. passagem dos pt'Jjecto.;; que· 
a1n·escntou . · 

Senhores, uma. das razões fortes que tive 
p:i.r~\ n.füta.r-m~ nas fileir-.is dr.. op.posição no
Congr~sso Constituinte foi :\. de ver n. questíi<» 
de Yid<\ ou morte feita pelo governo previsorlo 
em r.•Jn.Qão:.i. reformajndicin.ria, ou em outras 
p:i.luvras: a organi.snção da. magistratura fe-
deral. · 

Eu entendia. quando mesmo não hou•essem 
motiYos de ordem elevada, que a pa.tria sendo-. 
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1ma, um:l devia s~r a legislaç:ü.o, uma devi:l 
;er a sua. magistr,ltura. 

O Sr.. AMr.<n Lo?mo-Muito u.poiado. 
·o SR. BELFORr VmmA.- A fórm:i federa.

ti>n. clevi:L ser adapta.da ao nosso meio, ao 
nosso desenvolvimento socfo.l, tendo muito em 
visb\ o. nossa origem e as ~oudiçoes especiacs 
un maior parte do5 actuaes estados, e nã.o com 
o sacriticio, ou quasí aniquilamento de muilos 
delles sem vantagem pu.ra a Uniilo: 

dos aos estu.tlos do Amazonas e Maranhão, 
permitta-me que lhe observe,com u. frauqueza 
co.rt\cteristica do marinheiro e com a ver
fadc tios factos : o estado do Amazonas foi e 
tem sido até hoje considero.do como um filho 
eng-eitu.do da communhão brazileira. 

Si 11ii.o fosse a calamidade a que pcriouica
mente esta exposto o CGará-o ifagello ela 
secca - o Amazonas não passnfa de um es
mdo i.lc intima impol'fanciíl .. 

O Sr .. A~IPHILCrHro- Perfeitamente bem. 
O Sa.. Bt:: i:.FOR1' Vrnrr..A-E' este o meu 

modo ele peos.'1.r, e por is,,,o foi que votei pelo 
projecto subs ti tu ti vo <lo ill ustt·e re twcscn tanta 
\la Ballfa, o s i·. Amphi!ophio, na occasião em 
que se t ratou do as:>nmpto no Congresso 
Constituinte. 

O est.itlo do :.raronhão, 'J.Ue fü·e ;\honra. <le 
illlministra.r, pai·a o anno r"inanceiro de lfüJO, 
ori:.ou n. sua receita em 852: G65$-100, e nes ta. 
qu,~Ufü\ fixou ;:1, despeza cstrbtu.mcute neces
S•n·ia. 

Em consequencb. das refol'mo.s reafüadus 
pelo meu illu~tre antecessor nos diJierentt.lS 
rn.mos lh~ "clmlui:;tmç:Oo do estado, e ua auto~ 
risaç[lo por· elle füita par<l os reparos do ccli
!lcio :lo extíucto corpo de etluc<cndas u.rtitices 
com o rtm de tniusrorma.l-o em quart el da 
for<::i. polici.'1.I, us verbas destinatlas pura o 
cspediente, impressoes, reparos, eti::., flct1mm 
deS1.le logo tlesfolc<!das;e si nã.o rossem tll:.:-uns 
coutos ele róis que restaram do emprestimo 
contra.hido na ru:lmiuistração anterior com o 
Banco Na.cional, cu, com certeza., ver-me-hia, 
até certo ponto, embaru~.a.do para a.ttender 
ao accrei;cimo de despeza. 

Isto <l<W<t- se, senhores, na. êpoca. em que 
ailldri. corriam por conta dos cofres da Uniilo 
os servi<;os, que. no regimeu o.ntel'ior, eram 
classiftco.do.-; rle get·aes. _ 

Actuulmente, senhores, ri. r eceita orçamen
taria está desf1\lc;'.ut• d<t pn.rcell:i. de 120.:000$, 
resultante do ::mtigo imposto interprovmci 1; 
que foi substituicl<t por outra muito menor, 
~omo ó o. que provém dos impostos dl3 expor
tação, industria e T>L'ofissão. 

O Amo.zonas Jnstima qne a sua prcsperi
tlu.tlo seja detel'minafa por um facto qne tleve 
conll'i~tar ::i. todos os brazilcü•o..:; ; ma.s, em 
compeusa~?<1o e como prova tle prof1muo reco
(;tl\lento, abre fratemn.lmcnte os !n·a~ios p:i.ra. 
recebei· os ce:t1•enses, q11e hnscn.m, n<i vasti
dão e l'iquczn. de S:!U territorio, a.lni;:ar- se dos 
excesso:; e caprichos da dum sort.i qne os per
segue. 

O S!L llcHôA RonRlc-.ur,.;;- A nascente agr!
cultura do Anmzonas tudo deve ao~ cearenses. 

O Sa. BER.FJRT VmrnA- E força ê conres
sar, senhores, o progressirn <lesem·olmento, 
que vne tendo o extI'emo nor te, ê exclu;;i va
rneu te de vi do a gi\<mle acti vida.de üo bmço 
cearense. 

O S1t . Bln'lLA.CQl.iA.- Folgo em ouvir isso 
de v. Ex. 

O Sa. BRT-FORT Vrnm,\- Não nos foi dado 
ainda o ensejo de recebermo;; o poderoso au
xilio do robnsto braço piauhyeose; e in stas 
condições nada devemos a ín•fa ao Piauhy, 
e.ema disse o seu i!lustr-,l.l.!o representuote . 

E' ele notoriedade publica, senhores, que ao 
mesmo passo que aqui pir-.i. o sul dava o go
verno o.o colono est r,mgeiro 50$ pura c:isa., 
terr-amentas e terras dem:i.rcallas, os no3sos 
compatriotas cearenses,Jfagellados pela sêcca, 
erM1 enviados par<\ o A1w11..oua.s e ahi inter
nados como se fossem anirnn.es bra.vios . Sem 
ordem, sem cl'iterio nr.lministmtivo, só à vro-
psnsüo natura.! deste povo pt1ra o troballlo e 
que ::le põcle a.ttribuir o angmento que se nota 
n" producc.~o; e é par-J. lastimar-.;e ~ue, pe~a 
d~sldia tlo goveri;i.o, o trali,•lho _da rndust~to. 
ex:tractin e o. a.gr1cultur•• propri:uuente dita 
não estej:1 l'egnlar e couvrnie:iteiuente orgn
u1sadas. 

O SR. BEnLA.CQUA.-0 modo desinteressado, 
por que V. Ex. cstã. foJl:l.ndo;- n.ttesta o >alor 
do povo ceareuse, tão mal a.precia.do e cem
prellendido por muita. gente. 

li' r.nauitesto o desiquilibl'ia orçamentaria, 
e eu vos pergunto: com o pagamento de S\lb
sidíos de go1ern:1.dor, senadores, deputados, 
etc. , oude irá o Maranhão buscar recUI'SOs 
para manter as snas 36 comal'ca.s ! A que fica 
reduzid;t o, j ustiçn. lo~l ? Onde não ila. j ~stiçE-, 
não ba ~<\l';mtia, e onde não lia garantia. mw 
ha socieuade. 

Um estado r~duzido a taes condições, será 
fatalmente um territorio a a.nne:s:ar-se na 
phase constitucional. E' isto justo; é i:sto com· 
pa.t ivel com a. fórma. federativa'? Fique bem 
firmado este ponto ! . . . 

O SR.. BELFORT VIE1R,\-EU lhes faço jus
tiça· e os que duvidarem, encontr<\r:1o a con
tirm~ção uo Amazonas, P<wã. e Ma.l'i\Dhão, si 
lá forem. 

A subvenç.ã.o, â. que se refere o nobre 
deputado, (h·du. ·~ «A.mazon St.erim Naviga.ti,on 
Company, Iimiled» é par;J. attender ao serviço 
commum do Paril. e ·do Amazonas, e ê tão 

Quanto aos fa.vores e au:'Çhos qu~, <l~z o 
meu illustre collega, teem sido prod1g:i.hsa-
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lnsufficiente, que estes dous estados a. sub
vencimam por seu turno. (Ba wn apai'le.) 

Em resposta ao aparte que oui;io, cabe-me 
dizer que nadti rnnis faço do que detl'en~er os 
intere:;.,:es do esbdo, á cuja generosidade devo 
a cn.de;ra que occupo nesta casa. 

A es!:a mesm~i comp:whin e n de l\Janitos 
diL ainda o Amazonas sulyrençáo pura manter 
com reg-ulnridade yfazens nos rios :\egr·o, 
Pm•tis, l\fa!leira e Ju1·uá, concorrentl o as~im 
pura o angmento das r1~nclas g<:raes. 

Isto $Íl com a n:n-eg;1r;iio interior ; pois 
ainda Jll11· c01 1ta d:t Yerb;i 1lcstinMfa p:rnt e~te 
mbt·!t·, :;11st0nta Hlfü\ linha 1lirccta piira :1 

Europa. a e Red lÜO:iS Lide>. ú Olllt\ l 11ara :i 
Aini:;1·ic;t do ~or·to , a •t.Bootl1 Liuc,, co111 o qne 
1lc;1 :1 in1po1·tnç·iio 1n1;:nH•nt:\cla, e, po1·bnto, 
licnelleinol .. 11 ~0!'1·,. dn l:niiio. 

A comj'1nltia Brazilei1'i1, !iojc Llor•l, t;un-
\Jem ó :-;111"· cncion:uJ:). · 

Ao toe.lo di::;pcnrle o Am:izooo.s ·!GG:OO~, o.o 
p:\SSO •11w :i. L'ni:ío, como auxilio aos dous 
cst;ido::i, liwncce •IGt\: OIX~OOO. 

Comp.1rc ag-om o 11 '.•hrc deputado esta. 
qunntfa com a r1ue envia o ,\mazonas pam o 
Thesoul'v Fe1.leral, <l diga-mo si tem razão no 
reparo f1uc foz. 

Quanto :to ?lfari1nhão, taml.lern foi in,justo o 
nobre cleputado. Si não é cngeita.do, ê en
teiado tnilo qnanto teve antigamente, â titulo 
de melhoramento, tl'ausformou-se em obr•~ 
de Sant:\ En!;r<lCia . 

O càes d;\ Sagraç-:io, que vem de tempos 
coloniaes, ó m;1is reclamado pelfl, hygiene do 
que p:1r:i. o embel,lesamento c melllorameuto 
do porto. 

Assim é ri ue, com o. 'fl:lrte do cães j a con
struído e snbsequeute aterro do pantauo, a 
capital, tão <levastafü• pelo beri-lie1·i, regis
tra. aetualmente um ou outro caso, e isso na 
roudanç:i de estação. 

Indague o nobre deputaclo c1as instrucções 
que recebiam os eugenheiros, e verà o modo 
porqu':l te:n sido e:tecutado este urgente me
lhoramento, ao qual classifica ele grande 
favor-. 

Esta obra, senhores, tem c:iminhado com 
passo de Jaboty ! 

Em outra. occ.'\sião terei opportnniclade <le 
tratar dos velhos e novos favores concedidos 
ao Maranhão . 

· Mas sejn. dito de passagem: a subvençi'io á 
Companhia Maranhão aproveita ao P<\ra, ao 

. Ceara e ao estado do nobre deputa<lv. O que, 
• porém, não nos disse s. Ex., é que n. com

panhia elo Rio Parnahyba tem,segundo penso, 
r2:000$ de subvenção. (Troc<tm-se apartes.) 

Não quero, nem de~jo alon!!:l.r-me, e por 
isso peço aos meus illustres collegns que não 
me levem para terreno di'V'erso. 

Quando fallei de estados -pequenos, não 
referi-me á e.s:tenção territorial de cada um 

delles, questão d~ p:eogrnphia, mas sim ao 
numero ele representante:;; de que dispunham 
no Congresso . 

Foi neste sentido que fiz i•eferencia ao 
Pianhy. . 

E é assim que o co!losso amazonense t.am
bein ê pequeno, i:;ois nesta Camaru tem apenas 
tlous deputados, ex "; do acto do µ-overno, 
que tomou pam l!tlse de sm1 rnpre,;entação o 
llU!llCl'O 1!0 ualJitnntes, de que f~tlla a g"e<J
~l'ap!Jia de Pompeu. i.le lSGS . 
~ E' lhcto puliliCú, :\·corrente emigrritorín. ex
pon lnnea, ·~sta hei eeid:t tio Ce~rú p:n:1. o :\ ml
zo1ws. p1·ínc ip:dmenlc depois de l8i8, data 
dtl líl:>is horrot\\S:t st~CC.'\. que l'egisti•a a his
tcH'i .1 patt•i·1, e na qual, doviclo ao esforço 
1!~·1•1.1ico Ji.:•ito pdo gabinete SinimlJú, poude 
set• <'onti11;1 a p():;tr3 negra, então <le~envol· 
vida,•} am parado,; os no:;sos compatriotas que 
estaYnm solJ :t :unca~\i da. lbllle . 

Enraizados eomo se nchnm os cearenses no 
Amo.zona~, não hi.i.o d1~ ahat\llonar os seus 
iutercs:>es, e, como é facil <le vcriticar-se, li 
continuam estalJelecidos. E' erro, poi:;, sup
por-se que eile~ constitu<lm uma população 
acl veuticia. 

Do que lica dito, Sr. presidente, resulta 
que eu niio tive e nem podia ter, cie le,·e que 
fo;;se, a intençiio de rnoleslt\r o cst:.\do do 
lllustre repre5entaote, e muito :menos oppúr 
o 111eno1· olJstaculo a sui\ rot~rchi\ progressiva. 

O que cleix0 bem patente, porem, é que a 
renda do Piauhy e proximamente n. metade 
da. do l'lfaranl1ão; e si este terá dí!Ilculdade, 
si niio impossibilidade, em m:\nter ~ magis
trntura. local, com maioria de razão, actuelle 
qne tão honrosamente ê aqui represenú:tdo 
pelo nobre deputado. 

Nest'ís condições, em regra, havemos de 
ter no paiz duus magist:raturns: uma n:in.ntida 
e outrn, por manter í e por consequencrn., uma 
pobre e outra rica, além da resultant~ da 
di:;ponibiliclade, que por não prestar serviços, 
será forçosamente de luxo. 

Eis alü o s~ntido em que empreguei a ex
pressfio-Mn.gistratura de huo. 

Tenho coucluitlo. (Muito bem.) 
Procede-se ã chamada, ã. qual rc~l?onde~ 

os Srs. Matta. ?.-iach::i.do, Palettn, Nma Ri
beiro, .Retumba, Nogueir<'L Paranagua, Belfort 
Viera, Uchoa Rodrigues,Inclio do Brn.zil, lnno
cencio Serzedello, Cantão, Pedro Cbermont, 
'!lfatta Ba.cellal', Costa Rotlrigue;;, Rodrig!l~s 
Per·uandes, Henrique de C<trvalho, Anf~1s10 
Fialho, Nelson, Pires Ferreira, .Bai•bosa Lima, 
Ber.erril, João Lopes, Frederico Borges, José 
Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, 
Nascimento, Pedro Velho, Miguel Castro! 
Amorim Garcia, Epitacio, Couto Ca.rtaxo,_ Sá 
Andrade, Tolentino de Carvalho, G. Ferreira, 
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José Ma~iano, Joaquim Pernambuco, Juvencio 
de .Aguiar, André Cavalcanti, Raymundo 
BaJ?deira, Annibal Falcão, P_ereira de Lyra, 
M~n·a . d_e Vas~oncellos, Joao de Siqueira, 
Joao V1e1ra, !--mz ele A_n~1:ade, Espírito Sa11to, 
Pontes tle Miranda, 01tic1ca, Gabino Besouro 
Ivo do Prado, Leandro Maciel, Felisbell~ 
Freire, Angust0 ele Freitas, Pauht Argollo, 
Tosta, Seabra, Zmna, Arthm· Rios, Garcia 
Pires, i\farcolino Moura, Santos Pereil>c\. Cus
todio de .Mello, Anphilophio, Francisco Soc11·é 
Barão de S. Marcos, Medrado, Prisco Parai:;o' 
Moniz Freire,A thnyde Junior. Fonseca e Si! \"<1' 

Fonseca Hermes, Manhães Barreto, Alberto 
Bran_dão, Oliveira Pin_to, França Cn.rval!to, 
Bapt1sta. da. Motta, F1·oes tla Cruz, Alcindo 
Gu:tn:tlmra, Samp;1i~ Ferraz, Lopes Trov;1o, 
Ar!st1des Lobo, J~smno de Allmr1uerque, Vi· 
nhaes, Thomaz Deltino, Antonio Olyntho 
Badaró, Pacifico :>fascar•enhas, Gabriel de .Ma: 
galhães, Leonel Filho, C!Jagas Lobato, Ale
xandre Stockler, Co:;tn. Senna, Americo Luz, 
Feiiclnno Penna, Viottí, Dutra Nícacio Cor
rê<~ l~.;tlJel!o,. Manoel Fulg-encio, Astolpho Pio, 
Ar1st1des Maia, Gonçalves Ramos, Domin"os 
Rocha, Cost•i Machado, Bueno de Paiva, .Tgão 
Luiz, Bernardino de Campos, Cesario i\lott;\, 
Moraes Barros, Domingos 1le l\Ioraes, Adolph~ 
Gordo, Carvalhal, Paulino Carlos, Costa Ju
nior, Rodrigues Alves, Alfredo Ellis, Moreira. 
da Silva, Almeida Nogueira, Leopoldo Bu
lhües, Guimarães N;ttal, ,\.zeredo, Caetano de 
Albuc1uerque, Bellarmiuo de Mendonça, Mar
ciano de l\fagalhães, Eduardo Gonçalves, Fer
nando Simas, Lam·o ~Iüller, Schmidt, Lacerda 
Coutinho, Victoriuo .Monteiro, Pereim da 
Costa, Antão ele Faria, Borges de Medeiros, 
Alcides Lim•i. Cns5iano do Nascimento e De
metrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 

nior, Julio de Castilhos,, Abreu, Fernando 
Abott e Menna Barreto. 

E' lida e sem debate approvada a. acta da 
sessii.o anterior. 

O SR. 1° SECRETARIO ·da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. deputado Bellarmino de Men
donça Sobrinho, datado de hoje, communican
llO que, por motivos imperiosos e urgentes, 
precisa retirar-se de:-;ta capital e para isso 
solicita :30 dias de licenç:i.-A' commissão de 
t•etiçües e \!Oderes. 

Rer1uerimen tos: 
D1i lntemlcncia :-.íunicip:ll da capital do es

tado do I\1::u·anhão, pedindo isenção de di
reitos p:.wa o despacho n:i alf'andeg-a daquelle 
estado de placas de ag-atha metallica, para 
numeração e nominação das ruas.- A' com
missü.o tl0 fazenda. 

D<t Empreza de Obras Publi~as do estado da 
Bahia, concessionaria elo Cl1ntrncto celebrado 
com os governos dos estaüos de Sergipe e 
Bahia, para a construcção da estrada de ferro 
entre Timbô e ltaporanga, pedindo garantia 
de juros de 6 º/o sobre o capital necessario 
para a referida construcção.- A's commis
sões de fazenda e obras publicas. 

De Constancin Ephigenia Coelho, pedindo 
que o pag.imento do meio soldo a que tem 
direito seja correspondente ;10 do posto em 
que falleceu seu pae, o tenente-coronel Vi
cente Coelilo.-A' commissão de fazenda.. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
envindo ú. commissão de marinha e guerra o 
seguinte 

PROJECTO N. 105 - 1891 
Falt:11n com causa participad<l. os Srs. Jus-

tiniano de Serpa, Pedro Americo, Rosa e Reorganisa o corpo de saiule da armada 
Silva, Theophilo dos Santos, Paula Guima- . Considerando que 0 art. 85 da Constituição 
rães, Nilo Peçanlw, Urbano l\farcondes, Cy- ela Republica diz:-Os ofilciaes do quadro e 
rillo de Lemos, Viriato lle Medeiros, João das classes annexas da Armada terão as mes
Pinheiro, Francisco Veiga, Lamounier, Al- mas patentes e vantagens que os do exercito 
varo Botelho, Gonçalves Ch;wes, João de nos corpos de categoria correspondente, 
A vell:.w, Ferreira. Rabello, Ferreira Pires, 
Francisco Glicerio, Mursa, Carlos Garcia, O Congresso decreta.: 
Fleury Curado, Thomaz Flores, Homero Ba.- Art. 1.0 A Repartição Sanitaria da Armada 
ptista e Rocha Osorio; e sem causa partici- deixa de ser considerada uma secção do quar
pada os Srs. :Martinho Rodrigues, Almino tel general e passa a ser organizada com o 
Aiionso, Bellarmino Carneiro, Oliveim Val- seguinte pessoal: um chefe, o inspector geral 
ladão, Severino Vieira, Milton, Dionysio Cer- de Saude da Armada; um secretario, ofticial 
queira, Leovigildo Filgueiras, Pires e Albu- superior do corpo da activa ou reformado; 
querque, Joaquim Breves, Virgilio Pessoa, um assistente do inspector geral de Saude da 
Luiz Murat, Erico Coelho, Jacques Ourique, Armada; medico de 3" ou 4" classe da. activa; 
Furquim '\Verneck, Mayrink, Figueiredo, um amanuense, offi.cial de Fazenda. da actíva 
Jacob da Paixão, Ferreira Brandão, Carlos ou reformado; um escripturario; um con
Chagas, Francisco Amaral, Domingos Port0, tinuo. 
Martinho Prado Junior, Monteiro da Silva, Paragrapho unico. A nomeação do secre
Lopes Chaves, Angelo Pinheiro, Rubião Ju- i tario e assistente s;erà feita pelo ministro, 

Camara V. II 'il6 
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medfante propostn. do inspector ger :tl de Saude 
d.'\ Armn.da. 

ArL 2.•1 O chefe da Repartição Sanit;1ria se 
entenderá com o quartel general no que for 
relativo no serviço da repartiç;io e ao pessoal 
a. seu cargo. . 

Art. 3. 0 O;; directores do Jiospitnl ela. Capi
tal Fedeml, das enferrn<Arias desta e ig-uaes 
institutos dos Estados serão ofilciües do Corpo 
de Saude e se corresponderão directamcnte 
com o chefe-ela Repartição Sanito.rh1. 

Art. 4. 0 O chefe do Corporle Sa.ndc d::1. "\r
mada e ~ medicas de P classe tcrií.J fóra da 
Ct\pit11l Fedel':Ü ns mesmas vant;\~ens que 
comp.~tem aos oillciacs ile marinha das mes
mas p~Ltcntes . 

.:\rt. 5 ." Todas as attrilJuiçlics e ,·antig-ens 
consignadas no i·c~nl:urnrnto :telnt\l do Corpo 
de Saude da :\1·mar.la que não ío!'em contrarias 
no disposto nestes nrtig-os continuam a ser 
mn.ntitlas em pleno Yi~ot'.-T/io111a; Dclfno. 
- Cant<io. - Fiwquin~ 1Viwiiccl,.- J1Iauc Bn
ceUar. 

])o projccto n. 22 de 1.891 

o Congresso Kaciona.l resolve : 
.Art. J.o Fica o Presidente d(l. Republica 

autorisado a considerar reformndo, desde a 
da.to. da. presente lei e de accordo com o art. 
-J. 0 §2.0 da lei n.64Sde 18 de ag-osto de 
1852, o ex-cttpítão uo exercito Cllrispim de 
~folio e C.i.stro. 

Art. 2. 0 Esta resolução não cl;i, direito al
gum de i·ecln.nrnção, quer quanto n. venci
mentos :rnteriores, i}Uer qu11uto i\ conta.gem 
tio tempo cm qne, por em~ito da pena a. que 
foi condemn:vlo, esteve o 1•cforido ex-capitão 
fôr~• do "°'l'\'ÍQo militm·. 

,\ rt. 3. • Ficam rcYog;\das ns d!sposi ~ü~s em 
conti·ario. 

~:lia •las commis;;ucs, 15 àe :lgosto tle 18Dl . 
-B,r.ptiôla da 1llo1w .. - Fclisbetlo Freire . 

E. lido e me a imprimir o seguinte 

1'Al';.ECEI'. N. w - lfü)l 

E' lido, apoiado, posto em discn5SuO e sem S 1! bslit11e n m ·l . ;'8 do Re.r;imcíilo iatei·M 
debate approva.<lo o ~eguinte 2uan!o,; l(t!rn.~"'ª do -;1umdaio ela 3Iesa 

,\ commissão tlc polici:i, ten<lo examinado 
:i. in1lica<r:io junta dos Srs. B;tr bos::i. Li.mo. e 

Re(]ueiro que a mesn. requi:site do Poder Baptista dn. l\Iott~ e considerando: 
Execufü·o: 

l.° Cópin. dos contractos em vigor pnsa o. 
introducção de immigra11tes ; 

2.0 lnfornrnçues sobre a.s con'!e5sões de li
nhas ferret\s feitas poster iormente à prvcla
maçüo d:i Republica, com i!:idic<wiio tão precisll
quanto possível : 

a) dos po.-oados, villas ou cid:ldes po1• ontle 
passam; 

b) clos fa-rnres concedi<los e que vos;am di
fcctamente onerar o Thesouro Nacionai. 

Sala das sessões, li de ~gosto ele 1891.
Pela commissão de olmi.s pnblicas, Antao de 
Faria.. 

São liJas e a.pproYil.dns as seguintes 

RF._DAC(;Õ es 

.])o l1rojerto 11. 13 A de 1.891 

O Congresso Nacional decreta.: 
· · Artigo uuico. Ficam amnistiados todos os 
·indivirtuos que direcfa ou indirect:irnente 
·wmaram parte nos movimentos armados que 
tiveram . Jogar no estudo do Pará, em dias do 
ruez de JUDho do corrente anno, e em perpe
tuo silencio os processos que por esse motivo 
tenham sido instaurados; revog-adas as dispo· 
siçües em contrar io. 
. Sala das commissves, 15 de agosto de 1891. 
- Baplisici da Motta .- Felfübcllo Frcii·e. 

L 0 Qne 110 nctunl reg-imeu 11:10 se explica 
:t eleiçõlo mensal da mesa d~• Camnra dos ::>rs. 
Deputados, pot· neullumu consiclet•nção de or
dem politica, como no extir.cto system::i. p'.1r 
lamentar, uo qm\l a eleição meos:tl rfa 111~ 
constitnb t:m voto de contfanc.:~• ao ministerio, 
que apresentava os ca.mlidatos p:tril. os seus 
diversos lozures : 

2.º Que de faCto o art. 4! § 2° da Consti
tuição Federal, citado pelos autores da. indi
cação, dE:tcrmina qile o presidente da Garoara 
se.ia o 3° vice-presidente ela R.,pnl.Jlic:a. e que, 
por con.sequencia, resulfa destn, (lisposição a 
con veniencia de :se dar certa esta.bilidade a. 
estes cargos : 

3. o Que, sendo actualmeote identicas as 
funcções da Camo.ra dos Deputados ás do Se
nado, estatuindo tambem a Constituição que 
o seu vice-presidente seja o 2° vice- pre3i
dente do Republica, a eleição cl:.l. re.spectivll. 
mesa se eJiectua no priucipio da legislatura o
perdura até ao principio da sessiio seguinte ~ 

E' de parecer que seja apprond~.;:. indicação 
p1·oposta, com a sezuinte alteraçilo : em vez 
de - legislatura -~ diga-se - ses&1o em que 
fOrem eleitos : ficando nssim redigida. 

Art. 18. A me~ será composta, de um 
presidente e quatro secreto.rios, que serão 
eleitos no principio de cada ~StiãO e serviriío 
ate a eleição do anno seguinte . 

·sala das sessues, 10 de agosto de 1891.
Dr. Joci.o da N aaa Jlackad<>.-Raymtti1ulo Nina. 
Ribcirü. - Joao da .Silva Relmnva, relator. 



Cânara dos Depli:ados +Impresso em 04/02/2015 16:49 + Página 10 de 15 

Sessüo em 17 de Agosfo de 1891 

IXDICAÇÃO 

Indicamos que, iL vista do disposto do o.rt; 41 
~ 2° da Constituição Fedem!, sejtt o art. 18 do 
regimento interno snbstituido pelo seguinte: 

Art. 18. A mesa, ser·á compostà de um 13re
sidente e quatro sec:retnríos, que funccionaruo 
durante tod:1 a legis1atm•a em que forem elei
tos. 

S:i.ln. das sessões, 18 de julho de 1891 .
Barúo.'a Li,;ia.- Bapt:8ta ({a .Moua. 

O SR. Or.1vro:m,\. PI:sTo - Peço a pn.lavra. 
O S1t. Pr:.c-:srnEXrE-Pc!o rc~:dmento adis

cu~süo destas in•.licaçües e ::uliadn quando al
gum Sr. tlcpntnüo pede n ixdavrn, salvo si 
se pede urg-cncia. Po1·ta.nto, fica adiada a 
di$CUSSãO. 

· O Sr .. Or;P:EIP.A. Pr:-;ro - Então peco a 
Y. Ex. que consultc:l Cnmara sobre si con
c-:<le urgendn para aue este parecer seja 
agora discutido. • 

O Sn.. ZA)lA - Pm·ece-me que qu:lndo se 
tmhi de as~umpto~ que teem parecer de com
miSs~o, o regimento determina que esses 
pareceres Sl'j~m irnp1·essos pllr:\ depois serem 
tlados }J~'<l.'<1 ;i orde::l tlo dia. com o p1'ojecto ou 
inàicaçllo que elles coot{)em. Pôde ser que eu 
~lej:t.e~gun::ul~>, rnns parece-me qu•~ estt\ ó a 
rl15pos1ç;i.o reg-1me11tal, .e peço a V. Ex. que 
rerifique si tenho ou n;:io razfio. 

O SR. Pru::smE.XTE - You ler o art. 113 
(W): 

'A commissão, ·:i vista du matcria da iudi
l11C~o,_inte~1)ot'à S?bre elle seu parece:, 9ue 
>mi di;:;cnt.ido con,Junctamente com a mc11ca
~10 , p;)la mesma fórma estabelecida par:;1. os 
mais pareceres da cornmissão. )) 

K este c.'tSo tratn.-se de uma. a.J teração do 
egimento, e portanto a Camata pôde tlelí

lerD.r corno q uizer. 
O_ Sr~. OLIVEIRA Prxro (pela ordt:;n) - Re-

1aeu:o que a. discussão desse parecer seja. 
cousiderad:l como materia urgente ; e si hã 
aso em que se deve considerar n mater-ia 
. ªn'.o urgente,é este , em que se ti·o.ta de uma 
md.!cação que diz respeito immeàintamente á 
<le1ção que se vae proceder ; e por isso parece· 
1ue a discussão dest;\ indicoçü.o deve preceuer 
:sa eleição, para a Gamara não ser obr·i
ada. n. proceder a duas eleições. 
Portanto, requeiro urgencfa, i)al'::t que seja 

rnmediafamente discutida a indicação do Sr. 
· arbosa Lima. 
O Sn.. PRESIDEXTE- Si uconseiltei a com~ 
i~siio ele policii• a dar parecer (!goro. ~obre tt 
ndte~\ção do Sr. B:i.rbosa Lima, foijustamr:nte 
i:tra eviutr à Gamara. o tl'abalho penoso de 
l1Zas eleições. Portanto, o nobi•c deputado, o 

Sr. Oliveira Pinto, interpretou i:ierfeftamente 
o pensu.mento da commissuo. 

Consultada a Camarn, é coucedüla a ur
geucia. 

o SR.. FRÓES DA CRUZ - Requeiro a veri
ficação. 

O SR.. P.a.E,;rnEõ:TE-0110.recer cb commissfü> 
de policia sobre a indicação elo Sr. Burbosa 
Limn. diz assim (lf) • 

Foi para, evitar dous tmlmlbos IJne a com
rnbsão apresentou hoje o seu parecer, que· 
ter·mina no sentido de que a eleição sej<• \JO~ 
sessão e não por 1egisla.tura.. 

:!.'\ão senr.lo elle a.pprovado, tem de se pro
ceder iL eleição como ute hoje, em vir tmle do 
regimento. 

Agora, vou no·nnnente co11s uifar <t Cn.mara 
sobre a ur2encia pedicla. pelo Sr. deputado 
Olh;-éir:i Pinto pam qne esse p:irecer sejn. 
immedia t:unente discutido. 

Procede-se a nova. votação. 
o Sr:.. PrtE5IDE:\TE - Votnr.1m 61 Si·s. 

deputados~ favo1· d<L nrgencia. e 50 contra . 
Foi concedido. a ur,;encilt. 
o SR. HEXRIQUE DE CARYALHO - Pergunt~ 

a V. Ex. si, scnilo approvadi\. a indica.ç5.o, 
tem de se procedeP it eleíçiio da mesa~ 

o SR. PRESIDEXTE - Certamente que 
sim. 

o Sr.. CASSlANO NASCDIE:\TO pede a pa
na, inf1·ingindo talvez u. disposiç.;lO regime1!
tal que não conhece, "[lUrn. kr::i.r ao conheci
mento da Çam::i.ra um facto assâs dolo1'oso para 
o po.íz e mais doloroso uiodn, parlt o esta.do 
que tem a honr'1 ele representar nesta. C<lsa. 

O SR. PRESIDENTE- Parecil\·me conve
niente deixar liquidar pl'imeiro esta quegtão,<7 
depoisconcedei· lt palttvra ao Sr. deput~<do para 
faz"r u. sun. commnnicução, que me parece 
relerir-se a um focto gmve. 

Está em discussão o parecer :ln. commissãc
de "])alicia. 

O Sn.. G,\J31~0 Br,;;:our:.o pergunta si jà foi 
impre~so o parecer que vae entrar em dis
cussfo . 

O Sn. PRESIDE:XTE-Foi dispensada a im-· 
pressão. 

o SR.. GABINO BESOURO acredita que se· 
pediu unicamente urgencia pilrn. :;1. discussão. 

O assumpto é da maior importa.nela., e pll
rece qoe não se pôcle discutir sem que seja 
impresso e dado pam ordem do dia o respe
ctivo parecer. 

Como se póde discutir um porcce.r ele que 
Cam~ra não tem conhecimento 1 O orador pel 
menos não póde disctttil-o, porque n::to sabe o. 
termos em que estó. ridigido . · 
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Esta uiscussiio pn,rec0 uma SOt'prez(L que Se 
quer fazer à c,1~1l'.ra, e não comprel~ende. a 
razão por que 11ao se deram as Pl'onden?1as 
necessarias pura que o parecer fosse im
presso, Yisto como, segundo_c911st.'.t a~ orildor, 
já lll1. dias se achava red1gldo. So agora, 
que se \ae proceder ú. eleição d<i. me8a., é <]t~e 
um deputado Se levanta para veu1r que SeJa 
discutido o parecet'. 

Nestas coutliNes, pede o adiamento da uis
cu~;;ão tio parecer. 

o sn. PRESrDEXT"- Chamo a attenção do 
Sr. deputado para o nrt. 170, que diz o se
g-uinte (lJ): 

«Os pareceres serão postos sobre a mei'::t e 
lidos IJeln !• secretario em cada uma dns 
sesser.s diarias, depois do expediente; não lw
Yenc.lo quem peç,"L a palavra sobre a sun, m.:i.
terltl, serão su\Jmettldos a votaç.ão d\\. Ca
mara.» 

o SR. OLIVEIRA PIXTO pediu a urgencin, 
nos termos do regimento e a C:amai·a decirliu. 

O SR. GA.mxo Biczoun.o pergunta si o 
parr.cer tem de ser publicado no .Diario 
O(fi.cial. 

O SR. PR.ESIDE::\TE - Si a discussuo for 
aàüula, o P.arece1· sera impresso e dado para 
ordem do dia. 

O Sr. Oliveira Pinto (Para 
UíiM e;rplicaçffa pessôal)-Depois das palavras 
proferidas pelo Sr. Gabino Bezouro seria 
quebl'a de dig-nid,ttledei:o;::ir eu de occupar im
mediatamente a atteução d<i Camara com o 
fim uni~o de rest~11Jelecera verdade que pn.1·cce 
descoohecitla pelo illustre deputado e por al
guns de nossos collegas. 

O 01·ador pecliu urgeneia po1•que o Sr. 
Barbos<t Lima, que nfi.o pôde S•;1· suspeito a 
niog·uem nesta Cnmara, e especialmente aos 
i!lu,tr~s deputados, porque é companhi:,iro de 
SS. E:-.:s. na oppo$ição ao governo, foi exa
ctamente quem ante-hontem, occupnn<lo eu a 
cadeii'ü du pre~idencia, fez sentir que a unica. 
m:.weirn regular e verdadeiramente correcta, 
seria um deputado fazer com que fosse rlis-
cutida em primeiro log~r a sua. indicação para 
depois se proceder it eleição da mesa, porque 
nssim se evitnrfam duas eleições seguidas. 

O orador acceitou este alvitre, porque assim 
se evitava ]lerda de tempo. 

O SR.. ZA)t11..-Portanto, V. Ex. infring'iu o 
regimento, dando um conselho que não devia 
dar. 

O Si~. OLIVEIRA P1KT0-Enga.na-se o nobre 
deputado; o conselho foi-me dado pelo Sr.Bar
bosa Lima, e parece-me que não estou inhibido 
de ouvir conselhos de homem que tem o bom 
senso e o talento illustra.do, de S. Ex. 

Tendo duvidas em mett espírito, e sendo 
assim aconselhado pelo Sr. Barbosn, Lima, en
tendi proceder dn. maneira como prc.cedi. 

Dada esta explicação, não tem direito o 
nobre deputado de suppor que o omdor, Q 

Sr. Earbos[I, Lima.o Sr. presidente on qnn !quer 
dos collegas, tivessem em mente . surpre. 
heuder a Camnra.. Este proceder esta abi:li!o 
de qualquer de nós. O que todos queremos ê 
cvitti.r tr:i.lmlho inntil . Tenho assim ex.pl\. 
cado o me11 proceclimento. 

o SR. PRESlDE~1·1·: - O honra.do deputado 
G;-,bino Besom•o terminou ao suas considem. 
çócs requerendo à Cum:\r'L que o parecer da 
commissrw ro~se aímprimh» 

A Gamara \'a lou nrgencia pm·a a c.fücus
s:io immcdiata do ptu·ece r . :\fas como o p~
L'ecer moiliíica o ar t i~o uo l'Cgimcnto, von 
submetter it Camm-ci o reCJUCl'Ílncnto tlo l1 on
rar.lo tl~putado ]Jediudo a impressã.o Ll'> nare
cer. 

Su brnettido a ;-oto;;, é appro>·atlo o rer')ue· 
rimento. 

Vae a imprimir o p::i.recer . 

O Sr. Cassiano do Nasci-
1uento diz que, qna.ndo ha ponco, por 
motivo da urgenchi, teve de interromper-se, 
ia. levar ao conhecimeuto da C<\mara um 
facto as5ús doloroso, e a.inda. mais doloroso 
p::i.ra o estado que tem a. l10nrn. de represen· 
tar. 

Refere-se ao f<lllecimento cio ili ustre de· 
1mta.do Dr. Ernesto de Oliveira.. Para 'º re
present:ição do LUo Grande, para os clefen· 
~ores da C<1 nsn. da. Republica , esse nome por 
si só encerra uma legeafüt-

0 Dr. Ernesto ele Oliveira consagrou com o 
Tato de sua cousciencia e a consciencia de seu 
voto o regimen presidencial na Constituição 
de 24 de l'everei!'O. 

Portanto, crê o or,\dor que a esta C<tm~a, 
aninrnd1i do sentimento de amar a Repnbhca, 
não pütle pa.s;;ar desper cebido um facto dest~ 
ordem. 

A Gamara, acredita o orador, não póde re· 
cusar-se a prestar homenagem do seu _res· 
peito a memot'ia de um illustre compatriot3. 

Em seu nome em nome da, represeuta~-0 
do Rio Grande elo· Sul, em nome do propr10 
Rio Grande, pL'opõe a suspensão da. presente 
sessão e que seja consign~do .ºª aefa. Ulll 
voto do mais profundo respeito a memoria d; 
Ernesto de Oliveira.. 

Vem â mesa e e lida a seguinte 

Luliaação 

Em homenagem aos serviços presÍ!1d~s il 
Republic~ pelo Dr.Ernesto Alves de Ol!velI'~1 
a Cn.mara dos Deputados resolve fazer iuscnr 
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na acta da ses;;ão de hoje um voto de pro-1 em que D. Hortelina Gon\:alves Graça , 
. fumlo pezar, pelo premat~uo passamento do viuvn. do C(l..pitão Adolpho d3 Alencttstro 
· illustre ~·epre:;~nt~nte r;o-gro.udaus~, e do.~ Gr~ça, lJetle uma pens~o, sem prejuizo do 
desta dehbei•n.çao 1mme<lw.to conheclmento a meio soldo a que tem direito. · 
viuYn do notavel propaga.udistn.. l':x:amioadcs os documentos o:trerecidos, uão 

s. R-- D emetrio . desc-:>bre n. commissüo motivos que j usti
fi9uem a. p1·etenção dn. peticionaria, nem ser-

0 Srt. PREiiIDE~TE-Antes de submatter á v19?s r~levant~s de seu finado marido, que 
l'otn.çiio o reqnerimento verbal elo no1J1·e de- all~•s ll<ll.)_0S p o1le ~Uegn.r, mesnt(' reguhnes, 
puta<lo Cassi:mo do Nascimento, porei em IJO~ sua. ~"' _d.e officio, nem est.••lo 1le pobreza. 
iliscussão (1, indica.Ç;ão do Sr. Demetrio Ri- e 1mposs1lJ1lldn.tle de tr~ib •. 1.lho tla peticio-
beiro. na.ria abonam sua. p1·eten1;to. 

O SR. CHAOA.s LOBATO (pela onlcm) reque- _Po~'lant? _é a com".li~sii.o de parecer que 
que a. vot:\~o SQj<\ por pal'tcs. SCJ!\ 1u1lcle1•11l:\ a pet1çao 1le D. Hortciina 

O S1~ . Pru:sw1·:xn; diz que n indica•;i'io só Gonçalves G~ca .• 
tem nm<t parte. Sala 1Jas commissões, () de agosto 1lc 1891. 

O S 1·~.CASSIA.X;1 DO :XASCD.H'.XTO (pela o;·clcm) 
requer a. retii·-icht d;l Se!}'und<t p<lrte do i;e11 
reriuerimento reta.Uva à mscr.;ão n:t uctn. uc 
nm \·oto do pezn.r. 

Posta. n votos, e approvnda. a indicac;i'io <lo 
Sr. Demetrío Ribeiro e em seg-11i<la a do S1·. 
Cassinuo <lo No.scimento. 

Vüo n. imprimir os seguintes 

PAI:!ECERS 

N. 78 - 1891 

btde{ei-c a petiçii:O elo 1° sargento Jotio A focs da 
Siluit Corr Ba, soliciüm.i:lo pensii.o 

A' Commissão de Fazenda. e Industrias fol 
, >njclto o requerimento elo 1° sargento refor

mado do exercito, João Alves da Silva Corrêa, 
·em que pecle urna pensão para sua maouteu
são, visto ser insurliciente o soldo de refor
mado, que recebe. 

Dos poucos documentos, com que instrne 
sua. petição, não consta o valor do soldo que 
!ll~ebe e sem outras circumstau~ius justifica
tivas dess:.i. pretenção, consta entretanto que 
o peticionario é pensionista do Asylo de la
nlitlos da. Patria. 
Em ta.as circumstaocias, não j ulga a com

missão digna ele deferimento a petição 
Sahi das Commissões, 13 de agosto de 189 I. 

- Astolpho Pio. - Leite Oiticica.- Polycarp• 
l'iotti. - A . Morefra da Silva. - Bueno de 
· aiva. - B e:erril. - MurS((.. - .Antonio Olyri,. 
:lio.- M. Moura. 

N. i9 - 1891 

~- ,l.~tolpho Pio. - Leite Oítcica.- Pol!1carpo 
Yiotti. - B iie.io ele Paiv1t. - R~;e.Til.
illv.rsa. - Antonio Olyntlw .- "lf. Jloura. 

N. 80 - 1891 

L u.le/b·c " pctiçffo ele D. l gne; .4.:ngelico. 
Jlai-li;isd" Silvei1·a, solicilando 21e11S(iO 

A CommissCT.o tlc Fazen<lu. e Industrias 
examinou o requerimento de D. l "'oez An
g-elica Ma,rtins da Silveir(l,, viuva d; Houorlo 
J!:steves da Silveira, e tlllia, do Jiaarlo bri
gadeiro Francisco José Martins. Alle"':t a 
peticionaria seu esta.do de pobreza. e cloeifças, 
.assim como não perceber o meio soldo áe seu 
tina.do pai, visto ter-se casado aotes de seu 
ft\lle_cime~to, e pede uma pensão para sua 
su\ls1stenc1a. 

Os documentos Qfferecidos pela peticionaria. 
pr9vnm_ ser ella1 de facto, filba legitim~i do 
bl'lg'".ldeiro Martms, ter-se casado durante a 
vida deste, e o fallecimento de seu marido 
em . 28 de setembro de 1866 ; na.da prova, 
porem, em relação a allegn.da indigcncia c 
incapacidade de tralk'tlho honesto . 

Julga. a commissão que as circumstancias 
da peticionaria não justificam o favor pedido, 
e que deve ser indeferida sua petição . 

Sala das Commissões, 13 de agosto de !891. 
- 1lstolpho Pio.- .tlntonio Otyntho. - Leite 
Oiticica.- P olycal'po Viotti .- Mol'eira <la 
Silva. - Be:rerril.- 11Iursa.- lli . .il[oura. 

N. 81 - 1891 

Iridefeí'e a petiça.o de D. F·ra11Cisca de Paula 
de So~a Camis(io, solicita11do Jlensúo 

·N/,efere a -pelição de D. Hortelina Gonçal.1'e.~ _ _ _ 
Graça solidtandoperzsao . _D . Franc~ _de P_aula de Souza Cn.~~' 

' viuva do capitão Tito de Souza GallllSao. 
A' commissão de Fazenda. e Indus trias da requer uma pensão, julgando insufficieote 
·mara dos Deputados foi submettida a pe- para sua manutenção o soldo de 56$ que 
'\ão junta e documentos que a instruem, recebe. 
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A peticionaria. alleg;\ os serviços pre:;,-t.'\dos 
:por seu finado marido, coju. . fé de officio 
apresenta, e da. qu:1.l consta. qo9 prestou 
bons serviços na guerra. . do Par-agua.y, 
. as:;im como ta.mbem consta. ter sotrrldo depois 
da guerr-.i. di ver;;as correcçõcs por i'.U.tas com· 
mettidas · no e~ercicio de seus deveres mili-

. "tares, u.lt?uma.s gr<l.ves. 
Não prOV<'\. a peticionaria. estado ue po

braza e impo~sibi!idade de trabalho honesto. 
Julga., poi~ a commis:;ão que nã.o deva ser 

deferida. a petição. 
Sala das Commissõ~; em 13 d-3 agosto de 

1891.-A.stolpho Pio.- Leite Oiticica.- Po
lycarpo VioUi.- Moreira da Si.lv-:i. - Bueno 
de Pait:ia.- Be::en·il.- J'\lursa.- Antonio 
Olynl!io.- ]f. Jí ow·a. 

N •. 8Z - 1891 

·i ndefere a petiçao de D • .J1IO' .. l"Ía Jose da Silva, 
ftll~a do (allcc~do m'Jjm· reformarlo do Exei·· 
cito Josê 11for~irn ela .Sí.lva, pedindo uma 
pensa o 

· A' Commissão foi -presente a '[letiçlío de 
1). Maria José da Silva, !ilha. do füllecido 
major refot'mado do exercito José Moreira da 

·Silva, pedindo nmn. pensão para sua subsi
stencia, por ser insufilcieo te a. parte q ua 

. estã. percebendo de 15$ mensaes que veio e 
. 'tocar-lhe pela reversão do meio soldo qu1~ 
·;percebia sua. mã.i, e que repartidamente foi 
. distribuid:\ por outros irmãos. 

A supplicante allega ter requerido à the
. 'souraria. de Fazenda da. B;\hiu. para que se 

:fizesse reverter em seu beneficio as quotas da 
pensão que não poderiam ser recebidas por 

· seus irmãos alferes A ugu.sto Cosme da Silva 
.. ~ cadete Sil ve:;h•e Moreira da. Silva, obtendo 
·como decisão que sô lhe assistia direito aos 
15$ já refet'idos . 

Não aeompanhando a petição da. supplicante 
documentos comp!'Obatorios <lo allegado, ê 
a commissão de parecer que sej:.1. ella inde
ferida .. 

Sala da.s Commi:ssões, 14 de a.gosto de 1891. 
-Astolpho Pio.- Be:;erril.- Moreira da 
-Sil"a.- .Bueno ri.e Pa.foa.- Mursa.- Antonio 
OLyntho.- M 4 Moura. 

guerras do Estado Oriental e do Paraguay e 
eomo encnrre~n.do dos negocios, io.terioo, e 
c?nsul geral do Brazil na- Republica. Argen
tina. • 

Dos documentos a.presentados não se evi
dencia o direito com que se julga a suppUcante 
á pensão que solicita, sendo de parecer a. 
commissã.o que se lhe indefira. o requerimento • 

Sala. das sessões, 14 de :igosto de 1891.
Astol~o Pio.- PolycarpQ Viotti.- Be::crri&. 
-Ml'rSa.-A •• ~forefra da Sil-oa.-Bueno dB 
Paiva.-M. Moura. 

N. 84 - 1801 

Iiulc(ere a petiçil.o de D . Hor!encia: Honorata 
de Pinlto Oato.nho, solicitando pe1udto . 

D. Hortencia. Honorata de Pinho Catanho, 
viuva. do füllecirlo desembarga.dor Lourenço 
Francisco de Almeida Catauho, requaNu ao 
GoverQo Provisorlo uma peusü.o em r ecom
pensa. dos serviços presta.dos p:>r seu ma.rido 
como m:i.gistrado, abrigando-a. dos rigores da 
miser'io •• 

A Commissão de Fazendo. e Industrias da 
Camarl. dos Deputados, a que foi sujeito o 
exame desse requerimento, com documentos 
que o 5nstruem, não encontrou raz~es e fun· 
damento para despacho fa.voravel. 

A peticionaria não prova. estado de pobreza. 
e fülta de recul'sos, assim como niio demonstra. 
~ relevancia dos serviços de seu ma.rido, de 
modo a justificar a concessão do favor que 
pretende . 

Julg<l, po!s, a commissão que <.leve ser iod~ 
ferida a petição. . 
Sal~ das commissões, 13 de agosto de 1891. 

-Asiolpho Pio.-Leite Oiticica.- Polycarpo 
Viotti.- A. llforciYa rla Siloa. - .Bueno de 
Paiva.- Be::errit. - Mtlrsa.- Antonio Oiyn
tho.- M. Moura. 

N. 85 -1891 

11ulefere a petição de GniU,ei·Jtq,a Constanc<•, 
soliciti:mdo penado 

A commiss:i.o de Fazenda e In<lustrias da 
Camara. dos Deputados, a que foi sujeito o 
requerimento de Guilherme Constancio da 

Indefere a petiçao de D. Paiila d,as Mercedes Conceição pedindo uma pensão, pa.ra. o que 
C{la?Jes, solicUaJvlo pen.sL"ío. allega sarviços de campanha e invalidez. não 

N. 83-1891 

encontra nos documentos deficien tes que 
. .A' . commissão de Fazenda e Industrias foi apr0ser.ta. motivosjustificativ·os do ~vor, que 
· :presente um Teqnerim.ento de D. Pa.ula. das pretende. 

Mercedes cp.a.v~viuva d~ Dr. Jose Adtjão Nada p~va. o peticionario a~ém do recebi
. Chaves, pedindo uma pensao, a.ttentos os ser-· mento de todos os soldos devidos, -0 premio 
-viços prestados pelo seu fa.llecido marido nas que lhe cabia como voluntario. 
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Entende, pois, a commissão que de>e ser l E'. portanto, a Commi.ssão de parecer que 
indeferida a petição. seja indeferida. a petição de D. Hermelinda 

Sala das Commi.ssões, 9 ele agosto de 1891. Candidada Fonseca Perdigão. 
- Astolpho Pio.- Leite Oiticica.- PoZyc.Jspo Sala das commissões, 9 de agosto de 1891.
Viotti.- Be::;erril.- Mursa.- Antonio Olyn- Astolplw Pio.- M . .ll!oum.-Leite Oiticica. 
tho.- A. Moreira da Silva.- M. llfoun;. - Polycarpo Viotti.- Bueno de Paiva.- A. 

N. 86-1891 

I1idefere a petição do capiai.o da Guarda Na
cional Henrique Fernande:; de Oli:veira,solici~ 
ta;ulo melhoramento de pensão. 

O capitão. reformado dn. guarda nacional 
Henrique Ferna.nrles de Oliveira. reclama em 
sua. petiçã.o dirigida. no chefe do Governo Pro
visorio, e sujeit~• :.to j11lgamento da. commissão 
d~ Fazenda. o Industrias d1i Camara:dos Depu
tados,_ melhoJ'ameoto da pensã.o de 30$, que 
lhe fo1 conce~hda e de que goza, por serviços 
prestados em c.'lmp:rnha. 

Allega o petfoionario que tem direito á 
pensão 1le 60$, corresponfonte ao soldo de 
capitão, posto em que marchou para. a cam
panha do Paraguay; considerando, porém, 
que a reforma. de capitão <ln. µ·uarda nacional 
não é con~edida. com solflo -da. patente, e sõ 
por excepção e em attenção a serviços espe
eiaes obteve o peticiona.rio o favor da. pensão, 
que goza: 

E' a commissão de parecer que seja inde· 
ferida sm• petição. 

Sala d11s commissões, 12 .Je ug-osto de 1891. 
- Astolpho Pio.- J.f.. llioura.- Antonio 
Olyntho.- Leite OWcica.- Polvcarpo Viotti. 
- Be:erril.- A. 111oreira ela Silva.- Bueno 
de Paiva.- .U1trsa. 

N. si-ism 

indefere a pel!çiio de D. Hermelinda Canrlida 
da Fo1iseca Perdigao, solicitando pensilo. 

A' Commissã.o de Faze:idn. e Industrias dn. 
Camara do.:; Deputados, a cujo exame foi sub
mettido o requerimento de D. Hermelinda 
Candída da Fonseca. Perdigão, Gtn que pede 
uma pensüo, alleg::mdo s~r viuva do ama.
nuense dn. Secreta.ria da. Agricultura. Com
mercio e Obras PuhlicJ.s, Francisco Gomes dos 
Passos Perdigão, na.da enc0ntra que justitique 
tal preteoçã.o. . 

De feito, nenhum documento comprobatorio 
de seu estado de invalidez e p~breza, dos 
serviços de seu finado :marido, apresenta a 

. peticionaria.; só junta uma carta. graciosa, 
<JUe não pMe servir ele prova ás suas alle
gaÇÕes, 

11Ioreira ela .-:5ilva.-Be::erril.- .Zll"ursa.
A.ntonio Olyntlio. 

N. 88-18m 

Indefe1·e a petiçiio ele D. Isabel Ign(!cia de 
Giismtio Vitlela, solicitando pensilo 

D. Isabel Ignacia de Gusmão Villela, viuva 
do coronel reformado da Gunr.la Nacional de 
Pernambuco João Valentim Vilella, allegando 
os serviços de seu finado marido e seu actual 
estado rle pobraz<•, requereu ao Chefü do Go
verno Provisorio uma pensão. 

Remettido seu requerimento a Camara dos 
Deputados, foi sujeito ao exame da commissão 
de Fazencla. e lnd nstrias, que não encontra. 
na allegação ela peticionaria e nos d0us unicos 
documentos apresenta.•.los (athstados de um 
medico e do chefe de policia) motivos suffici
entes pam concessão do favor pedido. 

Julga, portanto, que deve ser indeferida a 
petição. 

Sala das Commissões, 14 de agosto de 1891. 
- A$tolpho Pio. - Leite Oiticict:t.- Polycarpo 
Vio 1ti. - A. ll:!nrei.;·a <la Silva. - Bueno dt: 
Paiva. -Be:;errit. -.III ursa. --4.ntonio Olyntho. 
- M .. Mow-a. · 

N. 89 - 18\H 

Indeftn·e a peliçlio de D. Joaquina de Barros 
Fi9ueiredo Fi-aiiça, solicitando JJensao 

D. Joaquina de Barros Figueirerlo França, 
viuva do 1° tenente honorario rla Armada. 
José Bernurdes da Franç,'l., requereu ao Go
verno Provisorio uma. pensão para si e seus 
filhos, al!egand<i os serviços de seu finado 
marido co1uo empregado na Contadoria de 
M<\rinhu.. 

Remettido esta .requerimento (com outros 
em numero de <l7õ) ã. camarn. dos Deputados 
e sujeito no e:x:\me da commissão de Fazenda. 
e Industrias, esto. nW:o encontra nas allegações 
da. peticionaria e documentos que instruem 
sua petiç<l.o, motivos que autorizem justo de
ferimento. 

Nem estâ. "Provada a relevancia dcs serviços 
de seu marido no long9 ex:ercicío de um em
prego i:emunerado nem a. necessidade impe
riosa da peticionaria, que aliás recebe uma. 
pensão do Montepio_ 



C!mar.i aos Deplfa<IOS- lm?"'SSO em 04/02l2015 1s·49_ Pàgina 15 de 15 

288 Sessõ.o em 17 de Agosto de 1891 

E', pois, a commissão de parecer que seja 
iodeferid::t a petição . 

Sfl.la. das commissões, 13 de agosto tle 1801-
- Astolpho Pio . - .Antonio Ot11~1th1J -- Leite 
Oili cica. - Polycarpo Viotti.-.A. Mo;-eira da 
Silva.- B ueno ele Paiva.- Be:;ei·rit.- Miwsa. 
- M. Motira. 

'-' . 91 - 1801 

J, irlc{ertJ a 7ictiçào ele D. Francisw Jla.-ia Pinto 
1-'creirn, solicilcmdo 21e11silo 

D. F1~wcisca Mnria. Pinto Poreit•n, viuva 
do tcncllle refurlll<lu(1 Antonio Rodrigues 
Pereira, re:iuereu n.o Govern_o _Provisorio _ut~l<"I. 
pensii.01 e a.Uen-;i em sua petiçao, or::i. sn.1e1ta. 
ao exame da iommissão de F•\.Zend;i. e Indus
trias, que e insufficiente iL sua manuteuçifo o 
meio soldo que percebe. 

A peticionaria in~true sua petição com um 
:i.ttestudo do delegado de policia dn, capital e.lo 
Estado do Espirita Santo, que affirmo. a sua 
ideotidacle, ser viuvn. do. referido tenente, e 
viver honestamente na itlade de i6 llnnos, e 
com uma certidão fa respectiva repartição 
fiscal em que recebe o meio soldo de 15.$900 . 

Não estã. a peticionaria em circumstancias 
de merecer o favor que recln.ma; não o prova 
pelo menos : é portanto a commissão tle pa
recer que seja indeferida sua petição. 

Sala. das Commissões, em 9 de agosto de 
1891. - Astolpho Pio . - Bv.cno de Paiva.
Mm·sa.- An!onio Oly-ntho.- L eite Oiticica.
Polycarpo Viotti.- A. Moreira da Sili;a.-M. 
Jlfow-a. - Be:;erril. 

~- 92 - 1891 

Indefei·e a petiç<To de D . Florisbollci Jiaria elo 
Jesus, solicitando 1Jensã9 

D. Florishella.Maria, de Jesus, viuva do 
tenente Galdioo Ramos de Jesus, pede uma 
remuneração dos serviços prestados por seu 
fallecido marido depois da guerra, allegaodo 
ser insufficiente o meio soldo que recebe. 

· Não constam dos-documentos. que instruem 
sua petição, serviços relevantes de seu marido, 

· • e nem motivos que justifiquem sua pretenção : 
portanto, é a commissão d.e Fazenda. e Indus
trias de parecer que seja indeferido. 

Sala das commisões, 12 de agosto de 1891 .
Astolpho Pio.- Leite Oiticica.- Polycarpo 
Viotti . - M. Moura. - .A. . Moreira da Silva.
Bueno de Pai1'a..- Be;;erril.~ Mursa.
.Antonio Olyntho. 

K . 93 - 1891 

lndefei·e a 2?etiçt'fo de D. Julia N avo.rro Naia 
solicilando pensão ' 

A' commissão de Fazenda e Industrias foi 
presente um requerimento de D. Julia Na
varro :i'tfafa, peLli:1do urna pensão Yisto ;·.ch<\r·se 
par:;.Iytica e tel' cessado o subsidio que rccebfa 
do Sr . D. Peu1"0 de Alcautaro. 

Coml'juanto nos uocumcntosjunclO!! se prove 
o esl.:.ltlO de pobrez;t da SU[>plicante, não parece 
ú commissrw ser este o caso de peasfio, e por
t nn to é <.e parecer que seja intlefü·ido o 
req uer imeuto 

Sa.la das Commissues, 14 de ag-osto •le 1891. 
- Astolpho Pio.-Polycarpo Viotti.-Bc::crri/, 
:1fürsa. - A. .3!oi-eira <la Si lua . - Bueno de 
Pa.i1Ja. - .lf. Moura . 

O Sr:.. PRF..:>IDENTE designa r• seg-uiuto or· 
dem do dia pura a sessão de amanllií.: 

1 ~ parte, até ús ::> horas ou u.ntes: 
Votação das mo.terias encerradas : 
Di$cussii.o unica do parecer da córnmi~são 

de policia substituindo o art. IS do regí
men to interno, quanto â. duração do ma.nuato 
d;i mesa; 

Eleição da mesa ; 
Contiuuuçf'l.o da l" discussão do projecto 

n . l A prollibindo o uso de titulas e conde
corações 

2' parte, á.s 3 hora:; ou autes: 
Continuação da di~ussão unic:l. do parece!' 

n. 29 A , propondo a não acceitaçiio do pro· 
jecto o. 29, por não s ~r o seu objecto de com· 
peteocla do Po,ler Legislativo; 

Continuação da 1 .. discussão do projecto 
n. il A, sobre a mudan<;ti da. Capita.l Fe
deral; . 

Continuação da. l" discussão do projecto 
n . 9~, elevando il. cate~ol'i(~ de cadeira fl. 
auh\ de manobra, appare1hos e evoluções d.'I 
Escol<\ Naval; . 

Discussü.o unica do projecto u. 89, que con
cede aposenta.doria ao escriptul'ario da repar
tição de quartel-mestre general, Hermeoe~ 
g:ildo José Pereira. da. Silva; 

l" discussão do -projecto n. 55, determinan
do que os escrivães que servem perante os 
juizes seccionaas officiem cumulativamente 
em todos os feitos do j uizo . 

l" discu~o do projecto n. 91, relativo no 
a.lfandegamento dos portos de Mo.cahé e An
gra. dos Reis; 

l" discussão do projecto n . iO, que extin
gue a legação junt.o ao YatiCáoo; 

lª discussão do projecto n. 99, concedeo~o 
a A.rthur Ferreira Torres e outro garantia 
de juros de 6 ° J •• durante 25 annos, para or-
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ganização de_ uma companhi[t de na:veg:i.ção 
ent!"e o Brnz1l e :1 Europa.; 

DiscusS<io uuica. do P<\recer n. 53, reconl1e
cendo a compatench do Poder Executivo 
para resolver a reclamaç:.i.o de A.rtí<loro Au
gusto Xa.vier Pinheiro; 

Discus;ão uaíc:i do projecto n. 84. conce
dendo licença ao Dr. Nuno de .Amlr::i.~le; 

Discussão unici\ <lo projecto n. 98, conce
·dendo a. CLtra. de Faro .Monte~ a pen:>ão cor
respondente ao sotdo que percebia sen tilho, 
o alferes Josê Antonio do Ccrljnciz~i. :\fontes. 
morto e rn comliate no P•u·agun.y; 

Dió3: :u~:;i'i.o elo projeclo n. CJ7, conce<l.~ndo 
.aposentadot·h a. BDllm·mino Br:lzilien~<.! l'c:-;soa 
<lc !'>Iello, no cargo de •.lit'cctor da C«S<t de 
Corr·ecçi'io <le:;t•~ capital; 

Discnss:í.o uuic<i do proj ecto n. 100, cnncc
deoclo licença ao Dl". Philogonio Lopes 
l:tíogua:;:;ú. 

abasteci ~en to tle gado pnt':.\. a ma.tanç.."l. e 
commerc10 de carne. Passou-as incorztine;itia.o 
rela.tm· da commissão, o Dr. A»iiez Barl'ão 
o qual tendo ['eito estudo sobre ella:; inter·pó~ 
o seu parecer, reclamando um,~ sessã-0 espe
cbl urgente pr1ra se tra.ta.r do a:ssumpto, o 
que acce<leu, como se vê,de bom .!!I';Ldo reco
nllec.endo t\. urgencía ele uma. del iber~çilo, e 
C?n.s1chmtndo po1· oatro !ado que nest.'1.s occn.
Stt:ies qmtlq_uer demora em resolver, importa, 
c;n lle:<set~içD e 1/,ú 111ar11cm â.i espci;ulaçlies 
impc1·ti1zcntcs, .~cm {Ja.~c.,. 

:'\ot;;-se (]ll•l, CJUl}IH está fallando e O pr CSÍ· 
o.len te d:i lnterHl~ncia !lluu idp.1! • 
(Canliuú~ lcnrlti) : 

« On\·iu.!fo at.~uns colleg-:'.s :i i<lé:1 ela cou
Ctlt"l'Cnch\. Em pi·incipio a.cha muito justo e 
umito legal e:;..~ expetl.icntc ndnünistr:Ltivo : 
mas !)P.rg1mt<.trú. : sei·:\ lidto, lcyaf. e conforme 
ª?·~ priiicipfo.~ <la /Jaa /e, hoje, qne siío conhe-

Levanta-.>e a sassão il. 1 hol'ã e 20 minutos c11fa:1 :is <luas propo~ t::s, clmnuu• concurreucia 
.1la tarde. para o mesmo tim, t\proveit<tdas pelos interes

s:.tdos as 1Y.1ses offcrP.cithts pelos autores elas 
rel'cl'i.1as proposta ? 

44" SBS3Ã.O rm 18 DE AGOSTO l>E 1891 

Presiàencia do Sr. Malta ];f,~chado 

Ent1·eg;n. aos setts eollesas essa. pei·gunta ou 
ponderaç;'i.o . .,, 

Niio tenho a 1.li.stincta. llonr:i. de ser collega 
elo Sl'. Jo~é Feliz ; mas sempre lembrarei â. 
Camar:i. qne, qunndo S. Ex . <tcon:>cthou que 

Ao meio dia, o Sr. prnsidente declara que fosse acceita a pi•oposta do SI'. Vi:sconde de 
a ã.o ha expedieo.te a ler antes daacta. . l_,eopoldina e C:1rmlhaes,tinh•t ha tre:; mezes, 

t r.:>nl!..'l.da na sua secretm-ia uma. proposta 
O Sr. Vinh.aes - os St's. Viscondes muito mui;; vantajosa. 

tle Leopoldínn. e Carva.lha.es communir-.;\m No, vesper;i cht dis:::ussão do p:.i:recer da corn
hoje, na. secção editorial tle dirersas folhas mi.ssã.o nomeada para estudar '' questão das 
desta Cctpital,que se retiram da coucm•ro>nch\, carnes verdes, os interes~ados que, havia. 
ou por outJ·a, do monopolio eh carne verde tres mezes, tinh(l.m apre~ent.'1.do sua propos
para a C::i.pita.1 Federal, visto 0 clamor pu- ta., foram ter com S. Ex., dízeado- lhe que 
blico. parecia ser chegada, o. oc.:.'1.Siüo de el!e apre-

Só tenho n. da.r parabens a estes dous c:i.- sentar n. referiêla. proposta conjuncta.mente 
"Vnlheiros í]Ue denotam sei• homens limpos com a.s outras. 
a não desejarem metter-se em ueg-ocios me-· Cito este facto por estar devidamente auto~ 
nos confess<weis. risada a fazei-o. 

Não obstante, como representante da Ca- No dia seguinte, reuniu-se o Intendencia 
pital Federal, não subi. â tri.bun::i. pitra criticar Municipal e lhe foram apresentadas duas pro. 
estes senhores. Tomei contas á lnteudeocia postas : uma de um negociante residente em 
Municip..'ü ; a ella. é qae contínuo a tom<ll' l\fontevidéo e outm dos Srs . Visconde de Leo
-eontas, porque o simples facto da retirada do ppldin.a e Car-vall1aes. 
·oontrncto dos Srs. Leopoldina e Carvalhaes A proposta, porém, que ha tres mezes dor
<leno ta. que os priacipaes intel'essaclos con:.. mia nn gaveta do preádente da lntendencia. 
~encern.m-se de que a. intendencia não proce- e que era do Sr. Alexandre Rodrigues Barroso 
dia bem, da.ndo um monopolio oneroso e e outros, essa, niio apareceu. 
·odioso, por IO a.onos, para rornecim~nto ele Nã.o quero ler toda. essa. proposta por ser 
carne verde . longa, lerei apenas a seguinte cl:i.nsuln : 

Como a public..'lção da. Intendencia. :uunici- (lê): 
pal é officia.I, vou ler um topico que é caracte- os proponentes abrirão nns fre,g-uezias da. 
ristico e que denota o quanto o <1.ctual presi- capital Federal 100 açougues 011 o numero 
dente da lntendencla anda arredado de seus que . for necessario onde se venderá. carne 
·deveres, (lê) : verde por preeo nunca superior a 440 reis o 

« R.ecebeu, ccmo foi pedido, duas proposw kilo de ia e 360 de 2ª qualidade, os açougues 
:\ll)erta.s e em mão, destinadas ao serviQO do sei-ão abertos, 20 tres mezes da dat..i. da 

Cam:ira Y. ll 
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assianatum do coillr<'l.cto e 20 no fi.m de cada 
mez~ successivos até completar os 100 ou o 
numero que for uecessario «os açougues de
nomiuar-se-hilo açougues municip(les. » 

O Sn.. HF.XRIQUEl DE CA:t=WALHo-Essa pt•o
post'1. nem foi tipresentadn .. 

o SR.. Vnrn.rns-Como já disse, essa pro
posta nem foi apreseut1da. A dos Srs. Vis
condes declarava alem de outl·as muito 
diminutas .-:iut;1gensque poriam ac~lrue verde 
em S. Dio!!'o a 500 reis; mas de S. Dio,c:-o até 
aos aç:ougÜes, imagine a e ;marn. quanto a 
cm'ue nii.o pot.lerí,1 Yaler: quel' dizer que si v 
contl'aio rl)~ S1•s. Visconclú:;, ving:is,;e, o 
povo couti1rnaria ti ser perfeitamente pt·t~j 11-
dicado, porque os acoug"uei t'os não tcem ohl"i
gação lle se1· socios tlos iut~ni.le11tes 1fa um
nicipalidade, e muito menos 1los Srs. Vbcon
des; e poL·l:rnto, continu::ufam a onerai· o 
pubiico, ganhando pelo menos 200 rúis cm 
cada k.ilo. Qmll seri:L pois a vantagem llcs~e 
monopolio onerosissimo e otli0~0 '! 

Não tenho por costume Jemo1·ar-me nl\ 
trihuna qu:rnclo sei que ha assumptos de 
importancia pum triltar, mas posso g<Jrantir 
que estn. quesUio d;1.s carnes verdes vem mo
strar que o Dr. José Felix, presidente da 
Intendencia 1Iunicipai, esta incompativel com 
:i.quelle lo'"ar, e si for 11omem ele puudouo1·, 
como creio~ de certo a esta hor\t, já terá. ido 
M palacio do Presidente da Republica pedfr 
a sua. exonera.~ã.o. 

Esta q1rnstão faz-me lembrar um episodiO 
da Republica Franceza, visto a coincidencia 
quer plrysica ciuer moral relativamente <t 
este ponto: 

"Gm dia o chefe do directorio ch:imou Tayl
lerand pam ser ministro Jos estraogeil•os. 

Em certa occasiii.o achava- se reunido o di
rectorio,e Tayllerand expunha, uma duquellas 
negociatas que füzia com as potencias ela 
Europa.. Depois de ter exposto o seu pl::tno 
machia ve li.co ao directorio, pel'guntou ao chefe 
que tal achava o seu riano. Rebel, homem 
serio e criterioso, . respondeu-lhe: -« torto, 
muito torto.» 

Tayllerand, como a Gamara sabe, era coxo 
da perna esquerda. 

Acontece agora que neste assumpto se dão 
as mesmas coincidencias, phJ:~1ca e moral
mente fallando. 

Não costumo ser ferino em minhas apre
ciações, não posso deixar de ser agora, por
que a Intende1cia faz alarde da sua prepo
tencia. Mais de uma pessoa tem ouvido dizer 
ao presitlente da Intendencia que estara 
naquelle lagar emquanto dispuzer d::t. in
fluencia do Presidente d.a Republica. 

Faço justiça ao. caracter e probidade do 
general Deodoro para. suppor que ellejã.mais 
pactuarà. com negociatas desta ordem, e não 

quererit ennod.oar sua vida de soldado com 
cousa füo immunda e que só a gancho se lhe 
póile pegar. 

O S1~. Henrique de Car
valho : - Não p:weç'" por demais a Ga
mal'<l continuar a füllu.r em um assumpto que 
me deixou o distíncto deputado pela Capital 
Federal, riue aca.ba de descer da tl'ibuoa. 

V. Ex. e a Camara sabem que assombrou 
a população da capital o contracto de c:irnes 
vei·,lcs, que o p1·e;;idcnte tb lutendencia, 
contm a m:liorh do~ memlwos dell:i, quiz IJW~ 
se err.,ct1m~~e ; ma:; :t~~om brou IJOl'fJne se tra
t::i "ª do /1ec:;; c1namlo, entrctaut.o, outros cou
tracto~ trro mrn1·0~~' nfh só :1 o mnnicipio, 
1n-1~ ao pt•opl"io !Jrio, teem h:i>irlo n:i l nten
ilencia. 

S1'. presidente, nii.o \'cnho fazer nm dis· 
cHrso pol'que nii.o sei ; mn.s vou dizer a ver
i.la1le a este paiz. Si não llissc1' <L Yel'dacle, 
collocaclo U;L i1osi~~10 em qu9 me acho, nü.o 
S1'.!i rpwndo potlel'Ci u;;a.r d<t qualidade mais 
elevadD, que pôde distinguir o c::tractei' 
humano. 

Devia estranhar o fücto de ter sido chamado 
o SI'. José Felix parn collocar-se n;i emi
nencia do poder publico na. Capital Federal. 
!.Ias nessa occasiã.o o povo acceitou o Sr. Josti 
Felix corno um escolhido do iioder, que era a 
Llictadura que exercia o poder de modo suave 
e moderado para com o povo. 

O Dr .. José Felix substituiu mi lntendencia. 
a umacoosciencia por demais sã, a um homem 
de reputação impolluta, o Dr. Gbalrlino do 
Amaral. (Apoiados.) O Dr • .Tose Felix não 
quiz aproveitar-se do grande favor que a 
dieta.dura lhe fez, tirando-o do matadouro de 
Pernambuco para a presidencia da primeira 
municipalidade da Republica; não quiz a.pro· 
veital' a. honra de ser successor de um homem 
do caracter de UIJaldino do Amaral paro 
tornar-se homem de bem ; o Dr . José Felix 
não podia encontrar melhor opportunida<lo 
para impôr-se a administração dos que tiveram 
a infeliz idéa de nomeal-o para presidente da 
Inten<lencia Municipal. O Governo, nomeando 
o Dr. José Felix para substituir Ubaldino do 
Amaral, naturalmente esta-va µersuadido de 
que elle seria um digno imitador de Ubal-
dino da Amara.l. · 

Sr. presidente, eu que · tenho interesse ra
dicado nesta cidade ; que tenllo a fortuna da 
possuir grande nume1•0 de relações, entendo, 
depois de esmerilhar a vida que tem levado a 
ultima Intendencia, que o governo provisorio, 
tratando dos interesses do paiz inteiro, esqu~
ceu-se, entretanto, dos ioteresses deste muni
cípio; esqueceu-se desses interesses sempre 
maltratados desde o eMerramento dos inten
dentes em uma sala em que não podia pe
netrar a attenção do publico, desde os actos 
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de motlillcnç~o tle t1ctas, de falta de publici
dade de contractos e obras até á côntissão 
publica feilt1 pelos proprios iotenrlente3, de 
que havia venalida.de n<~ corporaçlio . 

Vimos que fel dernittido da Intendeueia. 
Muoicipal um moço de qualidades distiocti.s
s~as, !•qui nascido! aqui viveudo e que tem 
fe1to clm1ca nesta c1<lade, o Dr. Augusto Vn~
coocellos; esse moço t rouxe a publico prov;\;; 
circumst:mci:rns de venalidaúe da lntenden
cía de então. Pediu-se- lhe prov•t material de 
sua asser1.:ii.o, co'.110 si fosse con:;a possivel 
obte1' recil.io ou documento do tleliuqueute ..• 

Depois do nojento contracto do füo, acid:i.tle 
assistiu aioda :\ comedia de se dizer que era 
neces~o.ria uma. nova TJracu. do n1ercatlo. 
Soube-se destu. necessidade quantl.o a Ioten
dencia .?\fuoicipal pulillcou que tiulrn.rn lla.vido 
propostas para se faza1· esse mercado : entre
tanto todos sabem que a um contracto de tal 
it'nporbncia 'i.!eve prec.3der a. bast:;. publica. 
Pois, n. Ioten.deuci.t tingiu que l1twia concur
rent~s. em haguagem morulisada, decente e 
juritl.ic1i é qua.odo se <•oouncia licitaçio pu
blicn., mas a. lntendencia fioziu, qne ha;vía 
<:Oüco1•i:encia, e:;colheu um pretcn•lente. 

Mas o que e iocontestavel é (]ne esta n.i. 
coo:>eienci:l. ptlhlica que o Dr . .José Felix cha
furdou-se no contracto do lixo. 

l\lai,; tarde veh\ o cclebcrrimo contracto por 
nove 1rnoos do c..'l.lçamento e recal~.1meuto da 
cida<le ... 

Todos sabem que nisto andot1 a pcr;i.l ta 
venalídade, peraltice que, in folizmeu te, entrou 
em um<t corporação administrativa, que deve 
gozar da con fiança. publica. 

O S1~. B•:LFon.-r Yrnmi1. - Eu tl.escjava. que 
V. Ex. esmel'illrnssc bc:u este ..:o:!tracto. 

Todos sabem que um contracto de fo:o foi 
cous:.i. porca, digo isso porq u~ fü· e nec()ssidar.le 
il.0 e:rnmino.r C$St15 c:ousas parn, fa~et' inir.o de 
individuas que querem passn' por !101nens üe 
bem; estudei essa-:; cousn.s para em OCCt\Siilo 
opportuua uizer ao pa.i1. r.. verdatle, como estou 
dízeodo. 

O Stt. Hi-:x1~1QUE JHc GAttvALUo - N;1o lia 
quem me ol11·i::;-ue a<lizer nem mais nem rn•mos 
do que a verdade. 

i:';e~se contracto, ~;em concurr.mci:\, se osti
pu h\ tambem que o pagameulo deve ser fei to 
por unirhde meh'ic:~ e pe lo; preços d:i. Dire
ctoria de Ob1·(l;; tia Municipalidade. 

O SR. OITICICA.- E' conveniente <lizer quem 
exerceu a. advocacia adminíi'-trati\"·a. na com
missão de fazeuda, como atnrma o Co;-reio da 
Povo, de que v. Ex. ê redactor. 

o SP... HEl).'RlQUE DE c .... RVA.LHO-Acceito a 
discussão neste terreno e a;;sumo inteira re
sponsabilidade. Si os nobres deputa.dos não 
sabem, devo dizer-lhes que quem traz uma 
petição a. est~casa para. garantia. de jnros a 
uma comp:i.nhfa de naveg-.ição subvenclónad<1., 
defendendo interesses, advo:ta bons ou mã.os 
interesses. ~ 

Ma.s, Sr. presidente, vou resumir este in
cidente p1ra que me chamam 03 upu.r.tes, di
zendo que, tratando-se de um projecto que tlú 
garantia de .juros em milhares de libl'as ster
Jinas para a ~ul.Jvenção de uma compMhii1 de 
oavegação entre o Brazil e a, Europn., cuja. 
navegação é foita. por muitos navios estrn.n
geiro5, no Correio <lo Povo disMti o assumpto, 
não quiz otrender. 

O SR. BUENO DE PArv A-Censure o · acto, 
mas não ataque aos seus collegas. 

0 Sit. HENRIQl!E DE C.ARV".'\.Lffo-Y. Ex. 
dá~ por o:trendido ~ 

o SR. BUENO DE p AIVA-Pelo menos infe
re-~ o IIensa do modo por que está redigido o 
artigo. 

o SR. HENRIQUE DE CARVA.LRO-Acceite 
V. Ex. desculpas .. . Não houve intenção de 
ofi:ensa a ninguem, principalmente aos mem
bros desta casa. 

Es:;e celeberrimo contl',1cto tlo Ct\ lç.:,mento e 
recalçumento d<1 cidade produziu um certo 
ela.mor eutre aquoHes que tiveram a rt\l't~ for
tuna de rnber de sua existencia, por que tudo 
(OÍ feito quasi que em Se(Jrrxlo mtmicipai . 

Um ch.ladão dirigiu ú. municipalillrule um 
requerimeoto recorrendo dos actos da lnteo.
dench\ pam o núnistl'o do interior. que na
quelh\ epoca era o Sr. João Barbalho Uchóa. 
Cavalc;rnti. Sendo entregue o z·equerimento 
º'" lutendencia, responderam a esse cida.dão 
que rcsse lá no dia seguinte; foi lá. nesse dh• 
e mand:J..ram-lhe que fosse no terceiro dia ; 
voltou fano quo.rto dia. e responderam-lhe que 
não cstl\.va Iil. a oessoa que tinha recebido o 
requerímeoto. No-quinto dia, resprmder:i.m-lhe 
que se t inh:t perdido o requel'imento; no sexto 
di«, elle apresentou novo requerimento, mas 
disseram-lhe que tinha acabado o prazo. 

Não podin haver, pois, mais recursos legaes. 
F..ste homem procurou-me e contou-me o que 
havhi acootecido, isto no tempo do Congresso 
Constituinte. Narrei o facto ao Sr . João Bar
balbo, que então tinha sido nomeado ministro 
do interior. S. Ei:. concordou. que era. rea.1-
mente u~ escandalo e lembrou que levasse 
esse cidadão uma representação ao ministro do 
interior, de modo que elle pudesse chamar a 
si os p.-ipeis para os examinar. 

Esse cidadã.o dirigiu um requerimento ao 
ministerio do interior, mas até agora niio tev• 
despacho, devido naturalmente a. accumulo de 
serviço. 

O Sa. PIRES FERR.Em.A.. - Foi, com certeza, 
porque não chego11 ao conllecimento do minis
tro, porque elle é um homem muito justiceiro. 
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O SP... HEXRIQGE nr. CARVALHO - Não lia 
duvida alguma, mas é realmente para lasti
mar que lrnjn. estas prete1•ições quando se 
trata de negocíos publicas. 

O celeberrimo contracto do rec«tlç;.unento 
ficou em compleb, nctividaL!e ; m::ts quer a 
Camarn. saber quem ern. o maior iuteress«i.do 
nesse contracto, assim como uo da. ronstruci;i:'.o 
do mesmo mercado '/. Era o Sr. "'Visconde de 
Carvalhaes. 

Desde a!Ji comecei a impressionn.r-me com 
a iatervençiio do Sr. Vi:;conde ele Carvallmes 
nos negocios dii capital, pot·que jú. o conhecia 
de negocios tropegos, irreflectidos e suspeitos 
irn. ca vital do Paru. J il saJih\ que sobre este 
cídadão, que, além (.Í<l negociante, é priudpal
mente capitalista, 1iesaYam certos encarg-os 
qu(!, pelo menos, deviam tornal-o merecedor 
da esti~)1:.t publica, 1iorq11e em bem passive! 
que estrresse prestando senicos qu•n' nqui, 
quer no Pnrii ... l\fas, lá. bnst:i-me appellar 
para os representantes do Pará, para que 
e1les dig-am como alli começou e i1ro~redi11este 
Vbconde de Ca.rvalhaes, que, po1· Ieliciclade 
desta população, V«iu plantar o seu nbarrri.
cameuto ncsh\ capital. 

Scismei, e tratei de indagar qual era e1l'e
ctivo.mente a interv-ençüo do Visconde de 
CaFval!rnes nos negocio,; municipa.es ; si ia 
alem daquillo que é pel'mittido ~' um ca
pitalista. 

Como dii: o antigo rirão: o diabo quando 
anda nas suas correrias, tem campa e capa, 
uma esc md~, a outra descobr~; e por isso 
appureccu-me n. occasião asada para eu tomar 
conhecimento do assumpto. 

Neste ponto, siuto fa~er a seg·uinte decla
rac:ão, porque tal vez com ell:t prejudique a 
dous rlistincto5 -p:. tricios nossos, architectos 
de primeir<i 01·dem, honestos e que vivem do 
sen trabalho . . Mas, cGmo a verdade não deYe 
offender a. quem tem me;:-ecimento ; e como 
acredito que o governo, emqu:rnto tivi?r ti, 
sua frente o Sr. Barão de Lucena, lrn de pro
ceder de miLneira a que o dit'eito dos ci:laúãos 
seja garantido, não hesito em fazer est::t 
dec1aração. 

Heitor Cordovme e ~eu irmão -pretenderam 
e pretendem oi.Jras de sua profissão nesta 
capital. 

Dando-se commigo, nunca me fallaram, 
apezar de o poderem fazer, . mas um amigo 
procurou-me e pediu a mínha. ottenção para 
aquelle trabalho, a.fim de ver si com o meu 
fraco contingente os ujudava. 

E:taminei o plano, submetti-o à apre(l]ação 
de Yarios engenheiros, e convenci-me de que 
era um melhorn.mento publico importante. 

Perguntei, porém, ao intermediaria: -
quem é que va.~ tratar disso ? E elle re
spondeu-me :- Não temos o Visconde de Car
valhaes. 

Ora, eu posso declal'ar que por intermetlio 
do governo podia oLter que esse negocio 
passasse sem embargos 1iefa Alfandega. onde 
se tem exigido um imposto onerosissimo it 
bolso do que ló. entra e uo IJrio publico . 

Tomei de uma cópi::t dos Jl<l])OiS ·e levei-os 
ao Sr. B:trão de Lucen<i e disse-lhe:- V. Ex. 
est11de este negocio, e si merecer o seu apoio, 
merecerá tambem o meu. 

Nilo procurei saber da solução, porque 
quauclo tiz isto t'oi no mesmo dia em que me 
disseram que tinltamos o Vi~conde de C:n
vaJhaes e respondi:- então façam o con
h'a-::to com o Visconde c1e Carrnlhaes. 

Pergunbrei : o Yisco11tle de Carvalhaes 
enti-ou ne:>te nea-ocio mi. bot1 fo de homem 
trn1n1lhac!or 'I ~ 

Nilo; foi parn. servir de empcnlm, e tanto 
que lia uma escripturn. u.ssignada por todos 
os concurreutcs, lcgitirno3, dizen•Jo cm uma 
(]as condições: que o Visconde t1e Curvalhaes 
l'ecel:ie1•â ou nã.o cinco duodecimas pa1·tes, e 
um contracto ele dn,t:1, :wterior cm q11e se diz 
que o Viscontlo tem dire ito i1$ cinco duode
cimas pal'tes pa1·n. distribuir pol' r1uem lhe 
apronvet• t ••• 

O Visco;ide de Cm·1n!haes no cnlc;ti.meuto lla 
cidade; o l'isco;ide de ()rnalliacs n<t empr eza. 
d<\ praça do Mercado; o Vise onde de Cl1rualhaes 
no contracto de cai·ue verde, e o Visconde de 
Cari:aUwes 1Jl'otegendo <t hourudos "P reten
dentes que <lelle uão tinh<llll r.ccessidade, quer 
ntt parte materi:ll, quer na pat'te mouetai·ia, 
pura execução deStP. proj ecto : ... 

Quir. po1· e3te modo, Sr. presüleu te, obtendo 
esses contractos, J.Jl'Ovar qne n Dr. J0sé Felix: 
não e <li!?'no da protecção do Pres!dente da 
Republica~ protecção que este só iióde <lar li. 
um homem de bem. 

Si estas provas que no mundo juridico 
protluzem etreitos, qne são as provas circum
::;lancines ele factos existentc5, n<1o provam 
neste momento, entiio não ha prov<l poss!vel. 

Depois do que ucabo de diwr, como é que 
este homem se apresenta ho.ie M publico, 
dizeodo que a jmprcusa da cidade prJcede tle 
um modo errado, e que só o !Gniai do Com
m~rcio é que teve a sisudez de calar-se, me
recendo, eütret:i.nto, os concl:)\tos que hoje 
expende este acreditado orgiio · da opinião ! 
Como é que este homem ainda teve a audacia. 
de vir_ a publico hoje, quando deveria ter se 
dirigido ao Presidente da Republica pedindo 
a sua e:>one1·ação ! 

Estou certo que o Presidente da Republica 
não sabe destas cous'.ls, e é preciso que fa
çamos jastiçn, ao caracter do eminente cidadão 
que está collocado na majs altn. po"ição da 
Republica. • , 

Sei quantos inimigos acabo de crear; mas 
pouco importa; porque já tenho sido nesta 



Cânara dos Depli:ados +Impresso em 04/02/2015 16:49 + Página 5 de 16 

Sessão em 18 &e Agosto de 189 l 293 

terra. mais do que sei rpie mereço, já. tenho 
posiçü.o que nunca amuícionei. 

Que tiquem contra mim os máos, pouco me 
importa. 

Não posso negar aos meus concidar:l:'ios o 
esforço dtt minha dedicaçiio, dn. rninlrn. pouca 
intelligench"t e ela minlia. actividude em favor 
dos seus legítimos interesses. 

Não consenfüei, sem o meu vrotesto, que 
continue no prinviro log::i.r da. municip«lillnde 
da capital nm imliviiluo que, apresentando-se 
tropego da pern<\ ~ UCJba de provar rprn é tro
pego fü\ conscieucia. nm indivich:r' que u:lo 
tem 011tn cou,;a que o recommende siuão o 
dizer que 6 prote;;íllo pelo ;;overno. 

Peço à C;irn:ua que me uesculrn o tempo 
que lhe tomei, e de~~laro em uonsiaeração no,; 
1list.inetos mcrnbi•o5 do. commissií.o de fazen1la 
que, quu111fo o nrtic:ulistü do Co1·i·eio do Pouo 
se rc::reri11 à quesfüo de comp~\Dllias de nave
gac;\io sub1cnci01iat1as, 11ão foi de íôrma, qne 
existii increpaç:ilo, a menoe sombra de juizo 
que possn. magoar nma, commis.são cujos mem
bros são un maior· di:Stiucç:i'lo. 

O S P.. Orne ic,ul<i um n.parte. 
O Sr~. HR:-\RIQUE DE CARVALHO - Si o 

uobl'e clepntado quer mngoar-se1 nã o tem 
razito, porque já declarei que o artigo do 
Co:.-reio rio Povo não euvol \·e offens<1. e nito 
tem intenç;."io i:le oliendel-o, e onde não ha 
intenção não lrn. crime. 

Eu tiDh:t pt;1dido o: pnln.vra para. apresentar 
um reque1'iment.o a r espeito de negocios do 
Maranhão, e só teatei deste assumpto pnra 
l1ourar ns p11laYras elOl'.!ueutes e patr~ntícas 
do Sr·. Yiuh.:es, que me prececleu nn tr1huua. 

O requel'imento é o seguinte (lê): 
Vem à mesa. o seguinte 

Procede-se á ehrunada, a qual respondem 
os S1·s.: :Jía.ttn. l\racllado, Pa.letta, ~i0<1 Ri
heit·o, Retumba. Nogueira Pa ranaguit, Bel
fort Vieira, Gchôa Rodrig1ies, l nnocencio 
Set·r.eilellC\, Cantão, Pe;Jro Chel'mont, l\1atta 
&cellar, Costn. Rodrigues, Casimi r·o Junior, 
R.odf'igue:; F'lrnnmles, Hen rique de Carvalho, 
An!'rbio Fialho, Nelsou, Pires Ferl'eira, Mn.r 
tinho Rodrí~ues, Bürbost1 Lim;l, Bezerril, 
João Lopes, Justioiano üe Set'pa, Frederico 
Borges, Josá AveHno, José Bevilnqua, Gon-
ç,ii lo de Lagos, Nn~cimen to, Peclro V e lho, 
~!iguel Ca\;trü, Amo~'im Garcin, Rpitacio, 
Couto Cartaxo, Sú Andrmle, To lentiuo de 
Caeva!ho, Gou1;>\l 1•es .ferl'eira, José Ma
l'lano, Joaquim Perna1P l.mco, Jnvencio de 
Ag-uíal', Amh·é Cai;ak.:tmti, Raymundo fül.u
tlfira, Anni!.Jal Falcão, Pereirü de Lyra, 
:'.feira de V::tsconcellos, Joflo de Si.queira, 
foU.o Víi;ira, Luiz <le .-i.a<lratle, l~spirito San-
10, Bell:.i.rmino G<trneiro, Pontes <le l\1imr.1b, 
Oitícic:i, Gttbino Besouro, Iro do Prado, 
Lean<lro .?llacict, FJ!isbello Freire, Au[:l·usto 
<.le t<r-ei tas, Panlil, Argollo, Tosta, Soabra, 
zama, Artllm' lüos, G<LrCi<l. Pires, ;vfat•coliuo 
:Monra, Severino Vieira, Santos Pe t•e\ra, 
Custodio de Mello, P<tul:J. Guimarnes, l\!ilton, 
Amp\ülopMo, F1'21nc~co Sodré, Dicuysio Cer~ 
q1ieira, Leovigildo Filgueiras,:tfoJ.1·"do, Bürão 
J e S. 1forcos, Prisco Paraiso, Moni;~ Fr:3ire, 
Atha;·Je Juuior, Fonseca e Silv<J , Nilo Pe~ 
c;anh,\., l\faohães Barreto, Alber to Brandão, 
Olivdra. Pinto, Joaq11im Breves, Vit•gilio 
Pessoa., Fmnc;:a Carvalho, fü.ptista cb Motta, 
Fróes da Cruz, Alcindo Gn::tMbar'.t, Erico 
Coelho, So.rnpv.io Ferraz, Lo~es Trovão, Jflc
qnes Ouriqne, Arisfüles Lo1Jo, Furquin Wer
ned;;., Jesuino de Albuquerque, Vinll<tefi., Tho
nmz Delt1no, Figneir·edo, Antonio Olyntlto, 
Bil.dnró. P<tcitlco Masca.renhas, Gab1•iel tle i\Ia
g-allüi.es,Leonel Filbo,Chagas Lokito,J;icob da ., 
p,tixãn, Alexa.udre Stockler, Co~t~• . Senna, 
Americo Luz, Felicittno Penrn•, V1ot t1, p utra 
Nic:i.cio,Corre[t Rn bello,Manoel Fnlg-euc!O, .~s

Requeiro que pelos tramiles legaes o go- t olpho Pio, ~\rislítles 1\foia, Gonçalve:; Ramos, 
verno da Uuião remetta a esta C<J..mara, com Cil.rlos Cha"'a.s, FNncisco Amarttl, Domm;sos 
urgencfa, as seguintes iufornmçues: Rocha Cost~t l\faclmdo, Domingos Por to, Fer -

1.º Quantas constituições foram promul- reira. Rabetlo, Bneno de Paivti , João Luiz, 
•radas no e5 taclo do Maranl1<10, a dato. de cudã Bernardino de Campos, Ceznrlo Motta, Mo· 
promulgaçi\o ~ cópi•t dos r eferídos decretos raes Barros Domingos de Morae~, Adolpho 
da promul).!'açao. . . _ Gor<lo, car;allial, Angelo. Pinbl'ir~ , Mursa, 

2 .º Quantas vezes foi admda a eleicao do Puulino Carlos, Costa Jnmor , Rod11g-11es Al
cono-resso constituinte desse estado, cópia ves, Alfreuo Ellis. !\foreira da Silva , Leopoldo 
dos"' tlecretos de adfamento ex pedidos , pelo Bul!J.ões Guimi1rii.es Na.tal, Azeredo, Cae
vice-"'overna.dor, José Viannn. Vaz e gover- t:rno de' Albuquerque, Bel!ãrmino de !l~en
nador, Lourenço de Sá. douça..Mt~rcütno de 1\fogalh:.i.es, Eduardo Gon-

3 . o Quantas vezes foi convocn.do o c;on- çalvei Feru;1nílo Sim::is, Lauro M~ller, 
gresso constituiote e cópia dos l'bsp<icüvcs carlos Campos, Scbrnidt, L:icerda Coutmho, 
decretos decorrvocaçã.oexpedídospelosmesmos Yictorino 11ontciro, Pereirn d<l. Costa, Antão 
governador e vice-governador. · de Farill, Bo!'ges de Iüede~ros, Alcides Lim~., 

Sala das sessões, 18 de agosto d~ 1891 .-
1 

Abreu, Cassiano do Nasmm.entc., De1'.1etr10 
Bem·iqv.e Alves de Cai·valho. Ribeiro, Menna Barreto e Indio do Braz11. 
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Abt'e·se a. S!!SS:lO. 

F<iltam com causa. pa1ticipada os Srs. 
Ped1·0 Amel'ico, Rosa e Silva, Theophilo 
dos Santos, l:rb:.i.no nfa.rcondes, Cyrillo 
de Lemos. Viriato de i\'ledekos, J oüo Pi
nheiro, Fraucisco Yeig-._i., Lamounit:r Go•l~ 
fredo, Alvuro 13otelbo, Gooc-al ve::; Chaves, João 
de J.velbr, Ferreira Pire:i, Fl'aucisco Glice
rio, Cnr·los Garcia.. Almei:l:i. Noirneira, Tho
maz F!ot·es, r'lenry C•1r<\do, Homero t3apti~h 
e ltoch<L Osorio; e sem c:tu~a pa:tic!p;iú,1 1 o::; 
Srs. Almino ,\ITonso, Pi1·e::; e .\.lbu1J11erque, 
Luiz :'.furat, i\fayriuk, P'e1·1·eira Bl'audiio, 
1Ionteir0 da. Silva, ~l:n·tinho Pr•11lo J miior, 
Lopes ClmYl!S, RulJifü> Juuior, Ju lio de Cas
til hos o Femanuo A l;oU. 

E' lida e sem deba.te approvn.da a. :i.cta •lo, 
ses:;;ão ;111 terior. 

O Sn. lº S.EcRE.TAt~ro dá cout~. tio se
guinte 

E:X.PEDlENTl~ 

Officios : 
Do }Iinisterio cios Kegocios rio Interior, de 

14 do corrente, envi:rndo o officio do ~ovee
nador do est:ulo llo Piauhy,o qualacomp~tnhou 
a representaç;.1o que àqnelle ministerio dir-i;i.u 
a Casa de ivlisel'icordia. de There:zina. pedindo 
um auxilio pecuni:lrio.-A' commissiio de or
çamento. 

Do mesmo mioisterio e de igunl da ta., en
viando o otlicio do goYernuiioe de Santa. 
Cathari.n:i, que solicita. o credito d<i 10:00()$, 
afim de occorrer :\ despez,,s com o tratamento 
üe in•fü:entes o variolo5o5.-A' mem;a com
missno: 

Do l\frii:stel'io <lo Gue1'ra, tle 12 <lo corrente, 
enviaouo,informado, o requer-imento úo 1° te
nente rel'orma<lo do exercito, Rnymuudo Per· 
iligão de Oliveira , pedindo asna, reversão ao 
quadro etrectivo, na classe dos tenentes de 
infünt.\ria, com a antiguidade qne lhe com
petir .-A' commissrto <le marinha e guerra. 

Do mesmo ministerio e tle igual dt\tn, en
viando o requerimento de Ca.milla Bittencourt 
Santiago, pedindo reversilo em seu favor e no 
de seus filhos da. pensão que percebia. seu fi
na.<lo mai•ido, alferes Leão Francisco San
tiago. - A' commis::iio de fazenda . 

Do mesmo ministerio, de 14 do corrente, 
en'vii1ndo informa.do o requerimento do coro
nel Estevão José Ferraz, commandMte do 23° 
batalhü.o de infantaria, que pede pagamento 
do quantitativo de 100.$ para o aluguel de 
casa, desde abril ui timo.- A' commissiio de 
orçamento. 

Do Mioisterio dos Negocios do Interior, de 
15 do corrente, enviando os ofilcios do presi
dente llo estado de s. Paulo, solicitando a ap
provação para os credites, na importancia de 

16:00$, p:im occol'rer às despezu.s com n. epi
demit\ cln variola.- A' commissão de orça
mento. 

Telotri•amm<i elo 2° vice-presidente do Con
gresso Constituinte do Rio Grande do Norte, 
communic:.m1lo a. insta] laç:io do Tribunal da 
Relaç;ío daquelle estado. - Inteim.da. 

Requerimentos: 
Do conego Joarruim Eloy de Medeil'os, ca

pdlü.o alferes ret'ormu.do, pedindo melhora.
meu to ·Je reforma. - X comrníssão dera
fazend:t. 

Dos mor,tdores 1!0 Cul'.ilo tlc Santa Cruz, 
pediudo a. <lccrelnçã.o ile nm:t lei, •Jne }'Or
mitla u alie11nc;:;1o (l(ll' titulo ô transmissão de 
tlominio p lrmo on ntil com o pa~amenlo do 
Coro pcrpetno \los tci·rcn11~ da !'azcnda Santo. 
Crnz aos :1ctunes propl'ict:irios de predios 
ndhcrcn tes ao solo rht refüt'illa l'::i.7.endt\. - A' 
commiS$àO 1le constituiç:lo, legislaç-:io e ,jus
liçii. 

De Con::tança Paes de :~ndracle e Silva, 
,·inrn do ll1:t.ior .Tos:i Francisco tlc An<lr-J.de e 
Si l i·n, pellinilo uma pen~tto.- A' cummissão 
de f;1zcnda. 

~ão j u\gatlos obj ectos de delibern.ção os se
gumtes 

PRO.TECTOS 

N. lOG - 1891 

Passa ú 111tmic;ipaUdade a adminst;raçtío dos 
cem:te;·ios jJUbli cos, dú ot<tras íJl'Ot:id.erzcias 
e 1w1ori:a o Prcside11te da .Republica a 
manda;· (ó.:;er a conta, o.fi.m, da se;· i)'l(lem
nb:ida (t !rll7cnulade da Santa Casa da Mi
sericordia da Capital Federal. 

O Congresso Nacional uecreta: 
"\1·t. l. 0 O:s eemi terios publicas passarão 

desde a data da pl'esente lei a ser adminis
trai.los pel!l. autoridade municipG. 

Art. 2. • Os cemiterios pertencentes a asso
ciações religiosas eontiouarão a ser adminís• 
trados por ell~, respeitados os regulamentos 
de policia e hygien~ fuuet'llrias. 

Art. 3. 0 Compete privativa.mente á. au
toridade municipal a. escolha. e acquisição da 
terrenos que de futuro forem precisos pa.ra a 
fundação de novos cemíterios, não dependendo 
sua in<tuguração de qualquer ceremonia. re
ligiosa. 

Art. 4. 0 Incumbe á mesma antorida.de a 
ces~i:o de terrenos n. qn:tesquer associações 
religiosas para estabelecimento de cemiterios 
particulares e bem aESim o fornecimento de 
vehiculos e caixões paro enterramentos de 
indigentes. 

Art. 5 . • Os t errenos de que trata o artigo 
precedente poderão ser demarcados D:º in~ 
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terior da irea destinada aos cemiterios mu
nicipaes. 

territorio amn_z?nense pol' força venezuelana, 
conforme not1cm um t el egramma expedido 
de Belém e publicado no P ai:; de 15 do cor
rente. 

Art. 6. 0 Salvo os casos extraordínarios de 
epidemias, ficam prohibidos os enterramen
tos em commum. · 

Art. 7. o E' livre 0 commercio de obje- Sala das sessões, 18 de agosto de 1891. -
ctos do serviço fanerurio, bem como 0 fÓr- Belfo1·t Vicíi·a. - Uchoa Rodriyues. 
necimento de vehiculos para conducc;:io tlos Requeiro que pel?s tramites legaes se 
cada veres. obtenha do. governo mformaçües, si precedeu 

Art. 8.0 Nenhuma regra podera ser im- coucnrrencin. por haste publica, para. os con
J?osta pretendendo regula,meutar a ornamen- tractos que a Intendencü\ Municipal desta 
taçilo das sepultura~ ou as condicções es-1· Cnpital ell'ectnou : 
theticas dos caixões füncbres. 1° pal'a v. construcçifo e conservação rJo cal-

Art. ~)." Fica o Pref;iuente cl::L rtepnblic.'\ çamento, romettMdo :t intc~t·:i r.lo contracto; 
autorizado :t mandar f;1r,er a cont:t de f1Ue 2º p .. 'lrn a con~trucçJo !le ttma nova praça. 
tmtao art. 8° do t!cc1·cto n. 8·13 de 18 de do me1·ca•lo, remeltcn1lo u inte;;ra do con
outubro de 18.'1!, p:ml o fim de ser iodem- tracto i·espectivo; 
i1ir.ad:t a Il'mand;iclc d:t Santa casa de :Jo p:im o contl'acto sobl'e carnes vo1·<les com 
1'!is~ricor1!ia da Capital Fe(leral, nos termo~ o.-; vis~omles de _L·~cpoltlina r, de C:u·':"::iJhaes; 
do citildo dec1·etn, v:mt o que sori\ oppor- A~sir~t como míorm:lÇ1ies dos motrvos que 
tunamentc votado pelo Con"'i-esso Nacional 1leter1mua1·ain :1 necessidade desses contracto. 
o necessario credito. " Hcm·irpic de Caroalho. 

Art •. 10. l~evog:i.m-se as disposiçõe.> em. o Sn.. PRESrnEc;TE - Està inscripto o Sr. 
contral'lo · 1 Pontes ele Miranda ; mas como fü ltam apenas 

Sab dns sessões, 18 tle n"'osto elo 1801. - 5 mi11utos Pfü'[\, :ic::ihar a hor:i do e"1:pe1liente, 
Basbosa Li1irn.- Annibal l~tcao. - Alcindo 'não sei si o nobre depu tado quer·crá usar da 
Guanaba;·a.- Demetrio Ribefro.- Be:;;er1·il. p:ilavm. 
- Frederico Borges. O SR. Po~TES DE :V[mA~DA - St V. Ex. 

N- 107-1891 

Autori;;a os est•;dos pai·a estabelecimento de 
i·amaes da linha telef!taphica te;·i·estrc fJ.t!e 
liDirnm dfoei·sas cidades do EstClilO do Pará. 

O Cong resso l\"acíonal decreta : 

Art. 1.° Fica o Presidente d:i Republic..'L 
autorizado a mandar proceder aos estudos 
para estabelecimento de r-amaes ela linha te
Jegmphica terrestre que liguem · n. cidade 
de Belém ao Pinheiro, Mosqueiro, S. Caetano 
e as cidades da Vi.gia, Soure, Ci•metá e San-
tarém, no estado do Pará. · 

Art.. 2. 0 Revog;1m-se as tlisposições em 
contrario. 

Sala das sessões, l 8 de a gosto de 1891.
Pedro Olten>1 on.t. - lríatta Bacellai•. - Se1·
zerlello Cori-êa. - R. Nina Ribefro.- Dr. 
Cantão. 

SU.o. successivamente lidos) u.poi:ldos, postos 
em discussão e sem debate <1pprovados os 
seguíntes 

Re1p1eriinentos 

Requeremos que se solicite do governo, 
por intermedío do ministerio competente, a 
seguinte informação: 

Que providencias pretende o g-overno tomar 
sobre o g rave acontecimento da invasão do 

me permitte reservo me pam amctnhfi.. 
o SR. PRESIDENTE- V. Ex. amanhã pedirá 

üe novo a palavm. 

O Sr. 1\-.:CaJ.·eiauo de ~.:la.ga
lhães diz que,em urnri. das sos~ões:mteriores, 
L'equel'eu à mesa que pedisse ao gover no uns 
trabalhos que se ncham nn Secretaria da 
Guerr,L, afim de por parte cfa Camam se ::rpre
sentar tambem um outro em rnhlção i1 
organbaçilo militar. Como .ià se acham de· 
cortidos muitos dias, e ate agor(I. n5.o teve 
resposta, não Si.\ be si o govemo o honrou com 
a remc~~::i. dess:~ trabalho importante, e por 
isso c.lesej<\ saber si ames<.\. já o r ecebeu . 

O Sa. PRE~IDENTE - Si t ivesse vindo, ja 
teria sido entregue a V. Ex. 

o SR- MARCIANO DE }faGALHÃES-Ha mais 
de dous mezes, ti.mbem, apresentou uma indi
cação em relação ã falta ele comparecimento 
dos Srs. deputu.dos ã sessão, sem que o com
municassem em tempo á mesa,. Até agora 
não viu que a commíssão de policia desse 1Ja
r ecer sobre ella , e por isso des2ja saber onde 
pára e~sa incli.c..'lç~o . J?~sde que ~lla foi entre
g ue, nao se pode JUstrncar que tives~e· desa-p
parecido, porque ella ent ende com a dignidade 
aa Gamara e o orador quer que o publico se 
convença de qne os Srs. deputados não fazem 
questão de dinheiro, e que quando faltam ás 
sessões e por deveres muito imperiosos. 

Approveita tambem a occasião para mandar 
á mesa dous projectos de lei, um em relação 
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à dissolu<:~in 1leum corpo cxtincto do exercito, l reunidfls em um só quadro, sob a deoominaçiío 
m:•s corpo extincto que tem t:u1tn. ou mai~ de - Est.ado-m:lior rio exercito. 
vitla tlo IJnP os co1·pos organisail0s militar- Art. 2. 0 Se1~io clnssiticudos em or<lem de 
rneute; rct'ere-~o ao corpo t.le l:!Staf.lo maior de l gradua~'iio e anti~uidade os respectivo~ ofü-
2~ cla:;:.e. ciaes, cujo efi'ectivo actual compo1·a o novo 

O orador '(lropüe a di~solu<;>-Jo desse co1·po e IJUadro. 
a collocação dos ofilciaes nas armas cornb<i. - Art. 3.0 Pertencerão ao Estudo-maior do 
'ientes, fozendo-se a colloCllção de m<tneirn Exer·cito os ofüches habilitados, nos cursos de 
qne aquclles qne se acharem impo~sibilitarlos eogenharh e de estndo-mnior, de conrormi~ 
de fazer o serviço resignem os seus lognres. d,1de com o r egulamento elas escolM militares 

O SR. CAXTÃo- \'ilo prejudicar os que jâ. uo esercito. 
lâ. esüt.0. J.rt. 4." Os officines tle que tmt:i. o artiQ'o-

0 sr. . illAP.CIA~o 'DE l\faG.\LHÃES _ l\iio ha precedente enti~u·iío para este quaclro IJÕr 
prejuizo. pcrque 0 orador proiiõt? tami.Jt?m <t promoç;1o e por transferenci:l no po::: to ele Cll.· 
extiucç-.ão tlo quadro extrnnumerar:irio ~re~do pit1es. depois de um <tnno pelo menos de 
peia mon:irchia ~ hmllem a extincção do qna- cxerdcio no,; est:1ctos-maiores das ;wmas com
clro (!xtrnordinario do exercito ci•eado pelo b•\tentes l.lu no .,;erviÇ'.o acfo·o dos corpos :i. que 
~overuo provisorio, e crea. os estados-maiol'eS pertencerem· ae infünt:iria e de Cãvall;irio.. 8m tempo op- ,\.rt. 5.0 Os serviços, commissõos e empre
portuno melhor expliC;J.1·â. os fuudameotos das gos, <le~ignnllos em leis anteriores piu·~ os 
propost11s cm quest<i.n; mas a'&ie;:ut-a úes•lc jit <::ul'pos csµeciaes ele en:.:·eaharia e de estado· 
f!ll'\ o e::t::1üo-maior de 2~ cbssc tem ol'flcines maior de P classe con t ínuum a ser desemlie
intelligcnte;,;, de sa.ude vigor·o:>a, e, portanto, penlwlos pelo iiessoai do Estauo-maiot' do 
c:qiaze~ de prestar melhores set·Yiços nus nr- Exercito, de accordo com M apti1.lões scienti· 
mas combatentes. Nú.o compreileorlG como íic.1s e capacidade profissiono.l <los mesmos . 
possam esses otfü:iaes, pertencendo num corpo :\rt. 6.0 Revogam-se as üisposíçves em con-
ex1incto, e.portanto, morto, gozar tlessas pro- trnrio. 
moçc>es rapi•ia.s, que tanto os arnnfajnm na S:i.la rbs ses~ões, '18 de agosto de 1891 .-
carreira mil'tar e que ntte;;tam ::i. mais 11lena Marciano de Jlaqa!liües. 
activirJ:.de dtt corporação . Ou esses 01Iicfaes 
estli.o completamente aptos para o serviço, 
como o poderfw provar por iuspel'ç::io ;l e s •ucle 
e, neste ca50, é ,justo qne se l11es ahl':t fl'an
C<'lmente ::is portns elo futuro on então essas 
v:tnta~ens qne auferem, s:1o me!lOS justas e 
até pl'rniciosris, e, n~te outro caso, convêm 
a~ba.r com esses proventos, reformau1lo esses 
officiaes. O que exíste nctutilmeote é um 
absurdo. porque n~IO h<l lei a!Q"uma que dê 
mais vid~\ l\Os mortos do que :ios vivos, e o 
estarlo-m::iior de 2" classe estil. neste caso. 

O outro projecto de lei re1rne os corpos eS· 
pee:iaes de engenhar:n e do C$tado-maior de Jo. 
classe em um só quadro . .Julga este serviço 
impol'tante, visto corno tanto os olTicioes de 
engen1mr·ia como os officínes ele estario-mnior 
de l ~ classe desempenham commissões 
identícas, e estes teem hahilita~líes iguaes 
â.quelles. · 

Estes dous projectos não tra%em nugmento 
de despezas; por isso mànda- 05 à meso., espe
rando qne a. Gamara os tomará. na cle,·ida con
sideração. 

Ficam sobre a mesa pam serem depois 
tomados ezn consider-J.o os seguintes 

PROJECTOS 

·. 
O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 Os corpos especiae:; de engenheiros 

militares e do estado-maior de l ~ clnsse são 

O Congresso Nacional resol re : 
Art. 1.0 E' tlissol•>irlo o corpo especial de 

esta.do-maior de 2" classe, sendo inspeccio
nndos de sau•le os respectivos officiaes, e 
tra.nst'eridos para as arnw.s combatentes sem 
perda. de antiguidade aq uelles que forem jul
:;,\tlos promptos para o servi~:o activo do
exercíto. 

Art. 2. ° C1•eam-se os estados-maiores de
infan tariii e ca. vallaria, fazendo desde j it p:.rte 
dos quadros nas al'mas a que pertencel'elll 
todos os officiaes de alftres a coronel que se· 
achnr8m fóra dos seus cot•pos em qualquee 
especie de serviço ou commíssão extr!lnlrn. aoõ. 
mesmos-

Par:tg-rapbo unico. Os officiaes do extincto· 
estado-maior de 2~ classe terão preferenciA 
m• compo!\ição destes quadros; bem üssim 
perte::icerii.o n.o estado-maior de a rtilharia. 
todos os officiaes atê ao posto de 2° tenento 
que se acham fôr.'.l elo sei•vjço das fileiras. 

','u't. 3.• T··rlo preferenci:i. na. composi\.ãO 
dos estatlos-maiores das armas combatentes 
os officfaes que rcuoirem maior somma de 
hnbilitaçUes seieotHicas, officialmente reco
uheeid·L: sendo, J)orem, garantidos na. trans
ferencia os capitães que tiverem os respe
ctivos cursos da arm:l de que foram os maiS 
antigos, desde que tenham u1u o.uno J.>?!o 
menos rle actividade nesse posto no serVlÇ() 
das fileiras. 
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,\rt 4 ° Os offici~es em serviço no esfado- • O estado da riolitiea de Goyaz e gra;e, e 
m~ior 

0

da.'arm~• ll5.o potleri.í.o ter dous n.~ssos clb n. dia m:üs SG n.gi·u.-a. 
consec11tivos, salvo no posto ele tenente- O;; 1woccssos se multiplicttm,atropellando 
coronel lL coronel, si contar seis mezes pelo sem fundamento os direitos mais sagrados 
menos no commando de seu corpo. dos cidarlã.os. O juiz de direito e o [J t·omo-

Art. 5. 0 Os bu.hlhões de engeul1n.ria ficarão tor publico tl<1 capitn l do mcm estn.<lo, em vez 
pertencendo á arma de artilllai'ia, deveuclo, de .~ernm um emlxiruço is persegulçüeg poli
vorém, ser comIIl:luclados e tisc~1lisados por tic;is qne alli se exercem, fiz.er;.\m-se esqueci- · 
oJilciaes do estado-maior do exercito. cidos dos seus deveres. esquecidos lh e!eva-

Art. ô.º Silo extirictos os quallros extra- díssima mbsilo ctue lhes ciabe, cumplices o 
nm.rwrarío e extraordínaei0 e.lo exercito. governo em toL1os os attentados. 

Art. 7.0 Rerngam-.se as disposiçlies em con- A Camara sabe qne por terem nobremente 
trario. cumprido os deveres que lhes impunha o 

O 11essoai elos 11uadrns dos estados-maiores mamlato popn litr, ZZ deputado::; a cou::;tituin-
das amias combatentes ê 0 segninte: te d J Goyaz foi-am dennncí<tdos po~· :>Búicio-

' 

' 'n 
~ ·r: 

. '"' o-- "' "' ..3 'õ -o 
~ "' m 

ç:: e: 1:;: :::: o o o e o C) :.., 

:.., ô "" ·~ ::::.. ::::1 2 o e .s e; "' <: '-' 
,.... "' ..<; Q é-< 

Ca.rnllaria.... 2 2 4 8 16 lG 

Infant<1ria.. . • . 6 8 10 16 20 30 

Sonmm ...•. 8 10 14 24 30 146 

Sala das ~es~ues, IS de ngosto de 1891 ·
,lfarciano de J:lagalluies. 

O SR. PRESIDr:::--r.r. annui;eia. que se >D.e 
entrar na l" parte dil. ordem do dia. 

O SR. GunrARÃES NATAL (pela 01·dem)
P eço a V, Ex. oue con;,ulte a Gamara. so
bre si me concede' dez min1itos pru:a eu tra
tar de materht urgente relatin ~• Go:·az. 

Consul ta<l::i. o, Carnar:l. e concedida u. ur
gencia. 

Consultlda sobre si j ul"'11 a mnter;a de· 
tal ordem que tlcarâ, prejudicadn. se não iür 
discutid:i. immediatamente, t·esolve a Gamara 
afflrma tivamen te. 

O Sr. GuiD.1arães Natal-Agra.
.J.eço aos meus illustres collegas a. urgencia 
que ac,tbam de conceder-me. , 

A escassez de tempo e a necessidade <leme 
conservar dentro dos estreitos limites da:; 
disposições regimentaes, que V. Ex., com 
tanta austeridade faz observar nestn. casa, 
obrigaram-me u, tr~tando de negocios rela
tivos ~ politica, de Goyaz , rapid.uneute ex
aminar questões que exigem detida e minu
ciosa analyse. 

C~lliar:i. Y , II 

sos e como tncs proce,;sarlos; :L c tt111ara sabe 
que foi sulJmeltidoi~ co:iselho r1e i 1iv~sligação 
e d.e gnerl'Q um distincto olllcial rcfol'marlos 
do exercito, por tot· denunciado, llil exc rcicio 
de um direito facultado a t otlos os cithldüos 
pe!n. Con,;litniç:'lo th Repul,Jicn, um vice-go
vernador s.:<l.icioso pei'ante o Jniz fo-Ict· ,ü ; ê 
preciso que n C<lmar~\. tamhem Saiba, f[ lll} fo
ram levado:> a, .í n.:>tiç~t: o subdelegado ile poli
cttl de S:tnta Rita de Antas pe lo flt·:wi.~.~i;no 
crime de hQ, ver solíc:itn.rlo a sn<t cxoncr11 çiío,. 
sob o fundamento rte não querer co~np~u·tillrnr 
da. respons.1 bilillüde rJos ;J.lmsos clü polici:.i de 
Goyaz, e o correspondente de La voce, dcl Po-
polo, o Si·. Clliu;)pini, pot· ter passado a es te 
jornal um-telegrnmma, noticiando as violen
cias commettid:ts pelo go.-erno contra a cons
tituinte tlo estailo. 

Convém nofar que esse t eleg ramma, teve o 
-ci,·to do vice-g-overn:.\dor, ·vi.~to sem o qnal 
naquella ocea:;ião não se recebia e nem se 
yiassava telegrn:nma <tlg-um em Go:yaz. 

De modo que o s~. Chfappiui esti a expia~ 
nos vexames de um prcce~so, a culpn de ha
ver npresentatlo um telegranun;1 escr í1,to em 
italiano ao visto do vi~e gover n;tiloI', que na 
sua ignor:.rnc:ia dess;.c liugna-e pl"onvera. 
Deus qne parasse ahi a. smi ignorar.eia !- Ti
sou-o sem s:tbet' o 'lue elle continha! 

Os ct·imcs em Goyaz, Sr. presirlente, como 
V. Ex. e i\ c a.mara, veem de:>se;; processos, 
oito são clefinidos pela lei criminal, mas pelo 
arbítrio do promotor publico e elo juiz p1·oces· 
saute CJ.UI? declaram os factos CL'imino;;os ou 
não, conforme a impressão que C<rnsam ao 
g overno e segumlo ;i, pm·cialitlade a que per
tencem aquelles q_ue os praticam . 

A prova do que acn.bo tle affirnmr, Sr. pre· 
siden te, es lã ern q uc foi qualiâcado por essas 
autoridi:ldes como sedicioso o f:lcto. de se re u
nirem os deputados a cons tituin te-de Goyaz, 
no dia l de junho e decretarem a promulga-· 
çiio do, coustituíção, ni.Io obst'1.ute hn.ver o go
;ern:~dol' adia do a reunião dessa assembléa 
para 15 do noYembro; e entret o.nto elte nito 
encerra um sô <los elementos constitutivos do. 
crime de sedição perante a iei criminal. 

3S 
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Como V. Ex. o n. Ca nw rn sabem, o .11osso 
codif!O exl;;e, como comli~·ües 5uLstancbcs do 
crime tle ~ciliçiio, a reunião de mai~ de 20 pe;;
soas, ainda que uem fodas armn.clns (donde se 
infere qne pelo menos algumas devem estar 
armadas pn.r::i. com ::i.rrnido, amet1ças e vio
lencia.entre outrosfactos, obstarem- e é est:t 
a hypothese-a execução de ordem de auto-
1·itla<le legitima. 

Pondo <le parte :i legitimidade, alids muito 
discutivel, da, antoridade do governador, 
para. :;ó considerar a sua, or1lem, direi qne 
esta em i!Jegal, rorquc a constituição do ~s
t:ldo, cm Yigor, no tocante a eleição e func
ções da primeir:c Cnm~ua, ni'o perrnittia ao 
gowrm1dor adiamento por elle iDcornpcteute· 
mente Llecretado e como V. Ex. snbe, 01·tlens 
illegaes não se cumprem, o. or·deas illegacs :1. 
lei llúo dá só o direito, irupüe taml1em ao cl
dadão o deyer de resistir. 

Admittirnlo, po1•em, ljuo fosse perfeita
mente leg-al a ordem, fal tal' la ainda a;;;sim 1~0 
procedimento dos deputados, para que pu· 
des:;e ser acoimado (le sedicioso, o outro ele
mento essencial do crime de sediçflo-pe;;soas 
arm:idas, nrruido, ameaças, violenci:1s, pois, 
a reunião de 1 de junho, se Yerificon na me
lhor ordem, um só dos deputado~ não esta'ª 
armado, não havia uma sô arm<t em todo o 
edificio em que S•~ realisou u reuaiilo. 

Disso póde dar testemunho <.J, proprh\ auto
ridarle policial que,acompanhada de officiaes, 
cadetes, inferiores e praças armadas, foi in
cumbid:c. lleto governo de impedir. com amea
çati, o funccionnmeu to de um poder IJOlitico, 
em cuja, deliUeração pretendia influir. 

Sedicioso foi, slm, o více-governador qne 
por esse esse crime, perl'eitarnente carateri
sado e demonstrado por documentos irrcfra
gavcis, que instruem ;i. denuncia contra eHe 
dada, re~ponde perante o juiz fecler;;l. 

Como o processo dos deputados, sem funda
mento, sem l.Jasejnridica, são todos os demais 
processo,; iL que a ha pouco me referi, e pu
desse eu contar com a imparcialidade dos 
juizes a que estão elles atrectos, que nào es
taria nesta tribuntl. a chamar a attenção do 
Preside.pte da Republica purn estes factos : 
agu:mhria tranquillo u decisão judíci:wia, 
que não poderia de modo algum ser contrariú. 
aos meus amigos perseguidos. 

Mas tenho razões de sobra. para descon
fiar desses juizcs e para não acreditar na efü
cacia dos r ecursos lagàes que possam ser in
terpostos para o Tribunal da Relação ou na 
das garantias que possam ser solicitri.das :.to 
juiz federal: quer este juiz, quer aqaelle tri
bunn.l, a julgar pe1as ultimas occurrencias 
que em Goyaz se deram e de que já tem co
nhecimento a Cam:u•.i., nüo poderão dispor da 
força necess.c'l.ria para fazer executar senten
ças contrarias às vistas do governo do estado. 

Nest:ls condições cr·eio não e:rng-gerar, 
nffinnando, que em G:oyaz não ha just iça, e 
um povo a que faltu a justiçti. é um povo fa
talmente impellido para os meios ,·1olentos. 

E me parece, Sr. presidente, que não é ou
tra :t intençito do governo, que deseja pre
textos para. completar a sua obra de esma
gnmento, de aniljuilameuto de um partido, 
em cujo seio !ta homens que sabem re~istir 
incorruptiveis, iutemcratos, cheios de cora
g·em, ás arbitrariedades do poder, e qne sa
IÍem collocar. acima das suas van tugens, dos 
seus interesses Jlessoaes, os gro.nJ.es interes
ses da. sua patria. 

Foi pela menos o <]ue d(~U t\ eutender Q 

Sr. Amripe, (]n;rndo, instado pelo meu com
panheiro de cleputaçii.o, o Sr. .Leopoldo de 
Bull1õcs, o. provideuciar no scnHdo •.le fazer 
cessar as persegui r;ões sem nome que se pra· 
tictcm em Goy~1:r., disse-appcllem para are
voluç~io ! 

O SR. BErt:>Aitmxo DE CA~IPos-Esfa re
sposta depõe muito contra a seriedade do 
Sr. ministro. 

o SR. GubIAR:Í.ES NATAL-E faz convencer 
a todos nós que o Pl'esicleute d:1 l{epublica, o 
cliel'e da !'evolução de 15 de novembro, com
metten nm grave e1·~·0, cham:i.nuo para seus 
colhtboradore~, nest;l e)loca de 01·gani5açii:o, 
homeus sem a ot·icnütçi'í.o precisa, ntrazados 
e incompetentes, formados e cducfülos na es· 
cola politica. do regimrm monarchico, inca
pazes do comprehender as novas instituições. 

Sr. presidente, sei que das minhas p:üavras 
nenhuma tranquilidade resultará para os 
meus amig-os, tão injust<i.mente per3eguidos: 
os processos continuarão, as prisões serão de
cretadas, os recursos le~aes serão obsto.dos 
ou não terão eillcacia. ~porque os tribanaes 
que lhes derem provimento não di~porão de 
forç·a para fuzerem executar (IS suas senteu
ças, mas clamarei e clamarei sempt'e. 

O mujor Saot'Anna acaba de ser preso. 
Teuho <tqui o telegramm,i. que elle dirigi1l 

ao meu companheiro de deputação o Sr. Leo
poldo de Bulhões, pedindo que solicituss~ do 
Sr. mlni:-;tro da guerr:i. :i. cidade por me-
na.Q"em. , 

li.ontem li um aviso deste ministerio cen
sura11do cm nome do Presidente du RepubH
ca, o governaclor de Goyaz, major Paixão, por 
ter este infringido uma disposição regula
mentar, maudaudo a. esfa capital, sem licenç:i. 
do ministerio dn. guerra, um ofilcial do corpo 
especial, o tenente Curado. 

O que admiro é que o governo que se mos· 
tra tão severo para. com o seu delegado, por 
faltas tão leves, fique iropassivel dennte a~S 
accusações gravissim:is levantadas desta í!1-
buna contra o mesmo delegado, que tem "9'10.
lado abertamente a Constituição e commett1-
do os mais escandalosos abusos de podre. 
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LJ)r SR. DEPmAno- Tudo isto csti indi
c:rnr!o que o Congresso deve tomarconta dos 
estndos. '· 

O SR. GUDL\RÃES NATAL- lsso indica que 
sã.o urgentes proYideneias legislativas que 
garaut:i.m a fiel execuçã.o do.Constituição. 

O SR. PRESIDENTE- Previno ao illustre 
deputado que a hora estú Jrn. muito esgotada . 

O SR. Gv·DrARlr:s ?IATAL-Vou obedecer a. 
V. Ex., Sr. presidente, e concluir us miulias 
observnções, ren:Janrlo ii Camara e ao paiz a 
causa cfotermiuante ele todas essas violeucius, 
de todos <:sses attentados que se tem com
mettit!o em Goyaz. 

Um gmpo politico sem forç.a, sem o presti
g-io 11ue ~ó dá a lucta. pelos principio;;, sem o 
apoio popular, o qne ns prop1-ias violeneias a 

· que tem sido obri!.!'ado a recorrer cabalmente 
o cbrr:')nstrmn, porque em um regim0n de
moc1 ... i.tico quem tem por si os üi.vores fa 
opinião, uão tem necessidade de violeneias, 
nm grupo polilico representado por insignifi
cante mmorü1, quer assenhorear-se detiniti· 
,·,unente do ~·overno do estado e de todas as 
po~içües officiaes. 

dios Atfoicsos e garantira a fraude d.'\ inten
dencia contra os protestos do eleitorado. 

Como V. Ex. e a C::amara veem, estas pro
videncias não s;to de quem conta com o ele
mento popular: r:ão !'oram julgadas sufficien
tes as ffüudc:; a que a brc lurg-a margem o 
regulamento Alvim, houve mister para maior 
garantia de exito, <\ bayonet;i do soldado. 

De modo que, Sr. presidente, si não che
g;wem a tempo ns mediJa:; dceretatlns pelo 
Congresso Nacional, d::stinadas <\ gamntir a 
nutonomia. tios csto.dos em sua org-;1nisnçfio, 
teremos em Goyaz nmn camaJ",t eompost:i. 
em s11:1 maioria de ck:pul:idos,dcsi.znados pelo 
deleA"ntlo do govel'llo fed•?ral, o Sr. major 
Paixilo, pam o t1m e~pecial de elegerem-o 
governador effcctivo, e, em um t'e!!imen <le
mocratico, o p:·edominio absoluto d~ uma mi
noria fa.:ciosa solJre a maioria ! 

Sei que nenhum resultado procluúrão as 
minkis observaçües, mas ao menos terei o 
consolo de lmver denuncia.de 6. naçfi.o essas 
immoralidaclcs que tornam bem evidente o 
f'abeamento pelo goYerno, qu.~ saocciona e 
~pprovn. tudo isto, das novas instituições,que 
foi chamado a interpretar e executar. (ilitiito 
bem; i;mito bem . O or ador e cor.iprime11tado 
po;· divei·$OS S1·:; . cleputados .) Para c0nseguil' essa aspirnção precisava 

esse grupo de um governador definitivo, ex
clusivar!,ente seu. Mas em menoria, como PR.I~1EIRA P~\.RTE i)A ORDEM DO DIA 
d cgel-o? 

A difficullade foi obviada com a apresen- o SR . PRESIDENTE ttnnuncia que vae sub
tnção da eamlidactur11 do major Paixão que, metter à Cmnara 0 requerimento apresentado 
com os elementos officiaes ao seu dispôr, pelo Sr. deputado fütptistn. da ,\!otta na 
facilitaria tudo mais . sessão anterior para, que vá. o projeeto n. S A 

O primeiro cuidado do major Paixão foi de- ó. commissã.o de orçamento. 
mittir os 24 deputado~ à constituinte com os o SR. SEVERIAXO \'rnrnA (pel a ol'dem) ]lede 
quaes não podia contar, e como o candidato ~ µalavra pa't'a sa lJer si lhe é permittido' 
conhece bem us rorçus polit icas dos secs ad- antes da. votação do requerimento, fazer uma 
versn.rios, tratou logo de montar as per,:;.is do rectificação em rela\·âo ao rfücarso do Sr. 
apparelho eleitoral Alvim, para evitar que, deputado 0,~ sessão em que apresentou o 
em uma eleição escoirnada, da vícios, fossem requerimento sobr·e este projecto. 
reeleitos os 24 demitti<los; e substituio as i11-
tenüencias. O SR. P&ESIDE:-.'TE - V . Ex . póde falla.r 

. . , pela ordem para enc~1minhar a discussão ou 
'U~r ~1~ . !?BPCTADO - .• ~ra:; o regulamento votaç!ãO . . 

AlY1m JU nao esta em vigor'. Em sc"'uida, e 11osto a votos e rejeitado o 
~ ' . O SR . G'C'Ifü.RlES NATAL- Em Goyaz tudo requerimento do Sr. &1.pt1sta. da. Mot~. 

está em vigor: menos a: Constituição da .R.e-1 E' posto a votos e approvado o segmnte 
publica. 

Intendencias havia, porém, como a de ca
talão, que por mais dispostas que e~ti_>essem, 
não conseguiriam fulsificar o escrutln10, p_or
que it fraude, naturalmente, se opporiam 
enormes mm;sas de eleitores. 

Mas isto não era obstaculo para quem_tinhn 
a consciencia de sua força. e a segura orienta
ção de seus interesses. Um fürte destaca
mento foi mandado pai•a Catalão e posto a 
disposição do presidente intendencí~;. que éa.o 
mesmo tempo o de!egado de pollc:1a. Esse 
destacamento servira para perseguir os ln-

l'ROJECTO N . 8 A - 1891 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art . 1. ° Fica ccncellida à viuva e filhos do 

Dr . Antonio Euzel:lio Gonçnlves lle Almeida 
umu. pensão nnnual de 3:600$000. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçües em 
contrario. 

E' posto a • otos e approyado em 1 ª ~s~us
são o projecto n. 80, orgamzando a mumerpa
lidade elo Districto Federal. 
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O S1:. ;\1.c1x1•0 l;l"AXAllA\tA (pela o,·tlcni)
Reqneiro ;L V. Ex. <JIW con~ui le a Cnrnar:t 
si concerl() tli~pens;1 ele lJltersticio p;1r:1. entrai· 
amanhã em 2"' <li:;cu~siio o pr0jecto n. 80, 
que acab:~ ele ser Yotado. 

Consultada a Cn.mnra, couccdc :t urg-encia. 
E" posto a. ;-atos e npprovado o projecta 

n. 75, rwtor·isando o abano da a:rrrtHicllçiio 
addiciona! ao lente jubllll.do da. Escola N<J.rnl, 
O lympio Sose Clla v:rn les. 

Entra cm discus!;i.'ia o parecer ·n. 90, da 
commissii:o de policia, substituindo a art. JS 
do regimento intemo, qlln.nto ú Lluraçiio do 
mandato •fa mesa. 

O Sr. F:róes daC1·11z <liz que lhe 
p:.i.rece<Jne a itlé't que foi levada até i• commis
sã.o de polici<L não podia ter sido ri ceei ta pel;:i, 
mesa. 

Quando $C rli;;cut1u o re;:;imento desta. as
sem'oló,1, continlrn elle ;tispcsição identica 
àquelh, que de novo volt:\ à consiüeraçlo ela 
assemb!é<I, e ella foi rejeitada. 

Ora, parece :lo ornrloJ' í]llB o r1ropl'io mp-í
mento determina que a medicln,, que nito fot' 
uma vezàc,~ceit:i. clumnt'3 um~ se~são, nã:o póde 
tornar a ser reproduzida nella. Portanto, vê o 
Sr. pre$idcnte que, c·.ontra n íudicação do Sr. 
Bar·bosa Li!llü, se levnntav;t a prelimln;"tr de 
ºPP?Slçiío á vota~ão r.lella, fuudadq no pl'op,.tlº-. 
regmwnto. 

O SR. Pi~EslDE:'>m;: -Respon1Jo jú ú abser
'l"ação do nobre deputa.do que a iudic11cão, a 
que V. Ex. se refere, foi npresent.1da ni.\ 
occasiüo em que foí <.liscntido o regim~nto, e 
e:,fa a~om nlo s~ p6rle sujeitará regro. gerd. 

O Stt. I~RÓES n,\. CP,c;z, tendo on vído o .:tparte 
com que o honrou o Sr. presiclente ... 

O SP... PRESrnE:>TE - Perdüo, não <lei ne
nhum aparte. 

O SR.. Fr.rir-:s DA CRrz iliz qae lhe p'lrece que 
desde qne o Sl'. presidente o intenompe, lhe 
dá um uprirte. 

O Sr... Pr..E>IDE:i\1E-V.Ex. começou diicnrlo 
qlle <L n1es~1 não devia ter acceitarlo a imli
cação, e por isso eu devir, esclarecer a V. Ex. 
o maí.s depressa possível, para. qne nüo elabo
rasse <lm erro. 

O Srt . F1{ÓES DA CP..üz, pondo termo~' este 
dfaloQ"o entre o orador e o sr. presidente, dh·it 
que {i, inrlicação da comnüssii-0 niio ücco1·re 
dns premissas, e si se quer que o presiuent8 
\fa Canwra teoha o caracter de estabilirhde, 
po1• set• elle um dos su pplen tes tlo Presidente 
da Republico., a alteração proposta n[o sati-s
fuz, 11orriue a. supplencía póde fr além do 
período legislativo ; parece que, neste caso, a 
lagica exigi'1 que o presidente da Camara fa5se 
eleito pelo pmzo da legislatura, isto é, por 
tres annos. 

A Camara snbe quantas iaconYenicntes re. 
~ultam da perman~ncia das mes'.l>'. A meF>Uàt 
lllll<t assembléa. em divergenci<\ com a mai<>
ria tleHa, só pOílerà trazer pertubações ao; 
trabnlhos da mesma ussembléa. 

A Camara tem visto que por mais de llma ' 
vez tem Dssumitlo <L pre~idencia dos 11D>Sn! 
trr1.li:-1,1hos o 4° secretl\rio, QU1lndo o pe~soal d•l 
mesa SG compüe de um presidont.;, J ous v icCõ· 
presidentes e qnutro secretar·ios; p~rgunu: 
íJUando <J pr.sso.i! .Ja mesa. fic;n· re<lnzido ~ 
cinco, como tic:l pebi indic:..;:ii:o rp1e se iliscute, 
qnãl ê o deput:\do íJ.Ue devo t1~;11:nir a pt·c5:. 
dencb, faltando torlos cí nco, o qn.: é mui lo 
pi•ovavc,l, porque ern sete jú tern falta•fo 
seis. 

O projecto nrto diz u. qnmn calJe a. substit11i
ção ueste ca~o. 

Siio estas as con~ider~ ções que o orador en
tende tl.?.ver oppor :\esta metlitht que, longe 
de ser uma garan tia parti ordem nesta cas.i, 
SCJ'Ú UDl<l ga.raotia i]e desor•dem. 

O Sr. Rel-u:rn.ba-Sr. pr·e:;icfonte,oLni 
com tod~1 a attenc:ilo as ponc,1s considernções 
feitas pelo llom'aúJ deputado pelo Rio de J(l.
neiro coutr•a o llttrecer ckt commi:;sito de poli
cia da,;ta C;).ffi(l.l':l., de q ne foi r elator, i>obrea 
indiroçJo dos Srs. Barbos« Lím;1 e Baptísta d:i 
illotta, alterando o art . 18 do reg-imento, per
mitta-me, porem, S. Ex. qne lhe diga,, que 
riqnei ignor;rndo os mot ivos que o lev<1ram a 
corn!J~tter o p:wecer, e mais a inda, que S. E!. 
pamce Hi°io ter l1em' comprellemht!o o llm . 
quella.indic~ção, laborando em completo eqm· 
voco. 

A inuicaç,i:to do SI'. fawbos~i Um~< tliz : 

«Imlicnmos qne,ã Yista rlo d!sposta no arU! 
§ 2° tln. Coustituiç[o l''edcr;\l, sejl1. D nrt.18 ;fo 
rc;::-imento iuterno ~ulistituitlo pelo seguint~: 
,\rt.18, :i mes:L S()I':L compos ta de um presi
dente e quatro secretnrios, qae fuaccionarão 
durante toct.1 a Iegislatur.~ em q11e forem 
eleitos.- Sala dQS sessões, 18 de julho de 
1891. » 

Es:;<i )nüicnçITo, S1'. presidente, não trn.fa <l?s 
cargo de l 0 e 2° vice-p1·esideatcs, matert~ 
d~ que cogitn. especialmeute o art . 20, que 
diz: 

« AL'l. 20. Para. sn pprir a. führi. da preoi
deute e secretario havera dous >ice-presiden
t es e dous secretarios Sllpplente5. ~ 

Sendo :'lSSim, está claro, sr·. pr esillent e, que 
nem a imlic:.<Ç<to, nem o i:i-n•ecer dll. commis
são. que Ilie é fa.vot'avel, excluem os c::u-gos 
de 1° e 2° vice-presidentes, como pensa o hon.· 
raclo deputado iielo Rio de "Janeiro, apenas 
trat::i.m Ja duração do tempo que a mesa tem 
de ser dr, que, como V .Ex.. sube, polo art. 18 
do regimento e de um mez, podendo ser r~ 
leita. 
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o parecei· da commL<5$iio nrw <foro~ o 
art. 20, que nnda tem que ver com o caso, 
aneuas amplia ,i duraçii:o do mandato da 
~1csa, que em v.:z de ser eleitn. meosalmente 
ser:i. auanalmenle e no principio de c<tdil 
~essão . 

Pnra .iustific:1l-o, Sr. lWesidento, basta a 
simples l~itnrn. de sens consiúera.ndos. V.Ex:., 
:intigo e distincto parlameut.ir,foi o prim~il'o 
a !emlmw- me a 1lesvantagem tless:t org-nn•sa
çfü> todos o~ mcr.c5, n;i.o só porqne a Ca.mar;\ 
con~ome. pelo mcno~ dons ll t:is por me7. ms:;a 
dci~-<i:o, <:omo pri11ci p;llmen Lo pOrf1UC a. orgon.ni
sação da TllC"<i 11;1d: t inll ue n:i csl;ll.1ilidade elo go
verno o muito menos na sua ~itnnciio politic:t; 
no anti,zo regímen o governo, p01· int1mnedio 
d·1 ;;en icwlc;-,rlesi.!~nava iL Cn.mar-:1 o seu pl'e
>Í(lC!\ te e secret:i.t·ios. e a. sn:i. dcrl'ofa nn. eleí
i{lo irnport:iv:• folt(l. ele contütn<.m. e, port.111to, 
imrnediiLta. refü·aun. do ministerio-hoje,porém, 
que o ;o•arno, sob o regimcn presidencial, 
nada. tem que ver com u Camam, e :1 lJrova 
ahi a temos todos os (l.ius nns cli >"ersas elei· 
ç-ões que tem ha,·irto, nã.o só da. mes[I, corno 
nas commis;;õe.s pernrnnentes em que a frac
ção q ne apoia o goYerno tem sido constante
mente <lerl'otad:1 - o ministerfo peL·ma.nece 
sempre no sea posto de honra. 

um::i seria divergencia. entre o preside11te e 
a maiorin. da Gamara, como resolver o pro
biema? 

o SR. RETU:>.rnA. - Na:-;se caso, a. Ca.
mara faz notar sua d Jscoo1fauça <10 pre
sidente por um voto e:s:pres5o e este re
nunciará forçosrunente se11 po~to, procedendo· 
se n. no'"' eleição; a Cam:trn., sol.lcraBa. em 
suas re.soluçtíes, póde até demittir totfa a mesa 
e clegel' ontra. 

St•: pre5ídente, ;"I. commissiin de policia 
muito propositalm~nte mrnliticou t\ p:wte da 
indic:H,-.ão que mandava eleger a mesa por 
tres ilnno.~,1·eiluziodo e::;s ~ tem[)O n. um anno, 
deveu do a. eleição o tfüctuar-;;e sempre no 
prilici pio de cada se:ssã.o ; esta. di5poskão des
tróe cubalmeute a hypothe.:;e <lpres:~utada 
taml>em pelo meu honrurlo colleg-;i, ue que 
\)odla a mesa no seu mn.ndato it' <\lém do do 
Presidente tla Republica, visto como este 
exerce suas funcções por ~uatro n.nnos. no 
passo que a legi;;httm::i. d::i. C<ttn:l.l':t tlur<\ só
mente tres annos ! 

As obsern1ções do meu honrntlo colleg<\ 
pelo estado do Rio de .Janeiro não procedet:!_l, 
porque S. Ex. lal>ora em erro; o parec:.ir nuo 
exlíag-ue o;; cargos de vice-presiuente:>: <lpen.13 
sustenta a. indicação tlo Sr. B:trbosa t_,i ma. na. 
pai-leque mn.ndt\ n mesn. da Camara dirigir os 
seus trabalhos, 11or u:n anno, d~venclo ser 
el~ita no principio de cada sessão. 

Creio, Sr. p1·esidente, qne n. commiss;io 
cumpr-iu seu de-ver opinando nesse ~entlio ~ 
n, Cam:n·a, eutretanto, resolverá como melllot 
Uie purecer. (JI1d.<o bem.} 

,\inda mais, Sr. peesiclente, a. Consti tuiçií.o 
feileral, al't. 41 § 3", diz que o presidente da 
camara sub>;titue o vice-presidente do Senado 
na yresidencht da Republica., classUic<rnrlo-o 
:i.~im em ;30 loci:J.r, l 6 o presidente do Senadn, 
~o sen vice-rn•esident~. 30 o pr:sidente dt\ 
Gamara e <"!Ssim por àeante ; logo pert;?-nto 
as. E:e-: si não uclia l)Olll })l'incípio politico e 
ao mesmo tempo natucu.l e até r:1cional que o Sr. l\:lora.es Barros- Pedi a. 
esse elev:i.do ca1•go se eonse1·ve por ln.rgo p~lavra, 115.0 I!<l.ra impugn~r .º p:trecer em 
tempo acollertn.do dessas constantes e inespe- discussão, a cu.io respetto direi ap::inn.s que 
melas muda.uç;1s, podendo mesmo alterar o agrada-me mais a renovação meus•\! da 
serviço ua itdmioistra\lio publica i mesa. 

Eta.nto ~s~im ê, Sr. p1•esidente, que o Se- o meu fim é lerobmr. um:\ vez que a Ca
nn.<lo sn.bin.mente assim o entendeu elegendo mar:~ está. com <\ mã.o n:t massa de reformar 
~mesa annuatmente, e consigmimlo esta. dís- 0 seu regimento interno, Que tornn.-se neces
posiç;.i.o no seu regimento. · sa.rio qu9 adopte um:t m~iJa convenien· 

Um outro ponto do (liSCUl'EO do honrado de- tissilfü\. 
putado pelo Rio de Janeiro convenceu-me Reftro-me â faculdade que o deputado tem 
ninda do equívoco em que S. Ex. laboro ; de o.fferecer emendas em 3" rl iscusSilo de qual
\)erguntü o honra.do deputado:aqnem compete que1• projecto, thndo lo;!ar ª · um perigo gra
a presidencia ct..i. Camara. no caso ~e faltarem vissimo. qual o d:i se"'..' orrerec1da, uma dlllenda. 
oo cinco membros a que fica reduzrda a mes·1 um additivo, um substitutirn importante à 
pela indicação do Sr._ Bi\rbo~ Lima, apoiada ultima hora. e de surpresa. 
pela commis....qo de -polici::i.~ ~tem sete, falta~ Es:Sa ememla additiva, esse substitutivo, 
Sí!is, obrigando, como tem v1sto,o 4" secret~10 podem ser approvados, ás vezes, sem pJeno 
a presidir a Camo.ra, e natural que em cinco conhecimento da cau.w.ra, sem ref1exao e 
e>&:Lfalta. seja maissensivel e_fr~quente ! estudo . 

Não po.s.so mesmo, Sr. pr3s1dente, comp~e- E' iodi;;pensa>el uma. medi~a nesse sentido, · 
l1ender qual a. ori""em dessa pergunta., v15to sujeitando a um?- 4:>. dtscussao as eme~das, 
eomo da simples leitura do pa1~ecer d<t c~m- quaesquer que seJam, que torem n.pprovtldas 
missão conclue-se que a que5tao ve1•stt. sim-:- em 3n. discu~são. _ . 
~lesmente sobre :i. duração da mesa ! Dirijo-me a. V. Ex., na<? !'ló como presidente 
o SR. FRÕES DA. GR.UZ - E quando houver desta Cumara, mas especialmente como pre-
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sídente d;1 commisS<ío ele policia, a.fim de se 
esta.1.Jelecer no regimento q ne as emendas 
ctUe forem appl'O\•adas em 3~ UÍSCUSSÜO SOfü'àlU 
uma 4• discu,;sfo. ll<Wa que sej <\ili melhor 
estndntl:cs e ex:amina<las. 

Parece-me que totlas <.\S g-arautías, para o 
bom :wer•to das deli!.Jerações<lesL:t casa, nunc~i 
sií.o r1emrtis. 

Chamo, pN'ümto, a attcnÇ'•lo de V. Ex. 
pnra este caso. 

O Sr:. PF.ESlDE~TE-Y- Ex., em occasião 
opportnn·1. pode apresentar u:n:i indicnção. 

As cmct)(bs, ;\u:::mcntando on diminuin1!0 
de~p3za;:, vão ú cor11mis,ão ile orçamento 1xu·:t 
u<\r p~l'•)l:(W e so\Irem tliscnss~"tu. 

O Si~. :\Io:o:A1·:~ BAmtos-Sei que ns emeu
das. l'ebtÍV<IS « \lll;.!"ltlento OU clinlÍllUÍÇâ.O (\e 
clespeza>, vão à co1umi::;sã.o p::u·a d~w parecer 
e sn ffrem tli;;cns;;iio. 

A provitlenci:t, riue _jnlgo importantis~itna. 
trat;1mln-se da reforma do reg-imento, é um•t 
meifoh ;:;e1·~•l, é que tou:\s as emendas oliere
cidas eiú :3" discus$llü 5oíl'ram uma. 4~, em
!Jor<i n:lo se refiram a materii1S orçameu
farias. A 1.lisposiçiio deve ssr· geral. . 

Süo estas as obsermçües rine submetto a 
apreciaciio •fa commissiio de policiit, tla. qmtl 
V. Ex:. e digo 1)r~~ideute. 

O Sr. Barbosa Linia· di z que 
como ;:i.ntor da inclica~~lo ora submettida á de
b;\te. e obrigado a fll)resentar á Ca.mar:t :ll
guns esclarecimentos para que, por occasíão 
da vot:.;,ç.\o, não se pronuuciem os Srs. depu
tados, ssm conhecimento de C(l.ttsa; para que, 
repete, nKo prevaleça a opinião corrente qne 
o or&lor tem ouvido enunciar dn parte de 
muitos collegas que, entendem que o orador 
pretende na rndicaçilo modíficar <~ composição 
da mesa. 

Esta é reguLuh.t pelos tres at'tigos do capi
tulo 2° do regimento: arts, IS, 19 e 20. 

A sua indfoaçã.o reforma unicJ.meute o 
art. 18. 

A mesa continuarâ a ser composta de um 
presidente e qm1tro secretados, conforme. 
preceitua. aquel!e artigo; mas, o art 20, o 
qual o ora.dor n5.o pretende, com.o se propa.h1, 
reformar, trata unicamente de tornar a elei
ção da mesa, em vez de mensal, anuual. 

As considerações que o le•ar:un a a.peesen· 
tar semelhante indicação são, não só as que 
r esultam da simples bitura do art. 41, § 20 
da Constituição Federal, coroo :l.lnda a neces
sidade obvia de tornar, tanto quanto possivel, 
analoga i composição das mesas nas duas 
casas do Congresso NacionaJ. 

"Não h<• ra.zão para que n;t outra casa do 
Congre.:iso, seja o presillente eleito para func
cionar durante uma sessão, e nesta casa, 

semellw.ute eieiçi.i.o tenlla logar de mez a 
mez. 

Deixa de entrar ew consideruções a respeito 
rl;t y:i.otagem da sua indicaoiLo, e limíta-se a 
fw.e1· su:.ts ::is reiiex:ües que constituem os 
considemnrtos do p.1recer rla commissifo de 
policia. 

Cada membro d:i Camnra, depois destes 
esclarecimento5, vobri~ como entender. 

Trata-se nnicamente do "flI«1zo durante o 
qnal o presidente Lla CJmaea tem de funccio
nnr, que em cel'tos casos, póde ser Presidente 
d;1 Repuqli~t. 

O St~. P1u:stu8xTE-Tcndo assig-1mdo como 
membro da commis~ilo de polici<L o pal'ecer 
rehta.clo pelo meu collega, o Sr. Retuml.D., a 
notando que lw. di\ p>irte dos S1·s. t!eput.'l.:los 
equivoco, om relncão à mu.terin, da indica.ção, 
eu. antes de dar por encerrad:1 :i d!scussiio, 
julgo ilo meu dever explicar o pensamento da. 
corumissão quantlo formulou o parecer. 

Noto que ~tlguns dos Srs. deputMos acre
ditam que pro1iõe·se a rev-ogação do ;:i.rt. 20, 
que crêJ. dous log-<ires de vice-presidentes e 
dous secreta.rios sup~•lentes. De modo nenhum 
é este o pensamento da como1issi\.o. 

O art. 20 nã.o é rcformttdo por esta in· 
dicaç;:i.o, fic,'l. de pe e com;errnJlos a!';sím os 
dous lagares de vice-presidente.> creados no 
rei;imento em Yigor, nos qua,es, si o parecer for approvado, se a pptícara o mesmo principio, 
isto e, s.erã.o eleitos como os demais membros 
da. mesa. e servirão durante :L sessão. 

Ninguern mais pedindo a pahwra, é encer
rada a cli.scu$Silo e, posto a votos, é rejeitado 
o parecer. 

o SR. JoXo ])E SIQUll:CP.,I. (pela oi·dem) 
Sr. presidente, qm1ndo V. Ex: . anncmciou a 
ordem do di:J., disse que serfam vota.das as 
ma.terias cuja discussão ficou encerrada; no 
entretanto, vejo que muitos requerim·.:ntos, 
cuja discussão ficou encerrada nas sessões 
passadas, não foram ainda submettidos ã vo
tação, e por isso peço a V. Ex. que os suh
meth a votos. 

OS&. PR.ESLDEXTE-Tem sido encerra.da;,. 
discussão de muitos requerhnentos JJa hora 
do expediente; mas estando dada hoje para 
ordem do dia a e1eicão da mesa, que é ma
t eria urgente,. deli beramos dar para ordem 
do d1a de amanhã a votação de 5U ou 60 re
querimento~ adiados. 

Praceie-se á eleição da mesa. 
(O 8r. Malta Machado deixa a cadeira <la 

prcsiderocia.) . 
Pa~ a eleição de presidente são r ecolh1da:; 

134 cedulas, cuja apuração apresenta o se
guinte resultado: 

1\fatta Machado... . ....... l 14 
Berna"l.'dino de Campos· •• -•. 10 
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João Lopes. . . . . . . . . . . . . . . 2 
Figueiredo. . . . . . . . . . . . . . . . l 
Astolpho Pío. .. . . . ... . . . . . l 
Cedulas em bl"a,nco.... .. • . G 

Total.......... 134 
E' reeleito presiueute o Sr. l\1atta >In.

chado, que occupa a cadeira, da presideuda. 
São recolhidas, para eleição ele 1° vice

presiclente, 144 cedulas, cuja apuração apre
senta o seguinte resulta.do: 

Jofio Lopes............... 81 
Oliveira Pinto............ GO 
Morae:> B:i,t·ros............ l 
Cedulas em branco........ 2 

Total.......... 144 
E' proclamado 1° vice-presidente o Sr. João 

Lopes. 
O SR. J olo LOPES (assuminclo a JJresiilencia) 

-Airradeço á Cama.nos votos com que me 
acaba de honrar, elegendo-me 1 º vice-presi
dente. 

Vae-se proceder iL eleição de 2° vice-pre
sidente. 

Procede-se à eleição de 2° vice-presi1iente. 
Sã.o recolhidas 119 cedulas, cuja, ~ puraçã,o 

apresenta o seguinte resultado: 

Joaquim Perm1111Luco...... 99 
Rodrigues Atves........ .• 11 
Cantão................... 3 
Alvaro Botelho........... 2 
Nogueira Parannguá, Ale
xandre Stockler, Bueno de 
Paiva e Rtdaró, um voto 
cada u1n.......... •.. . . . .. 4 

Total.......... 119 
E' reeleito 2° vice-presidente o Sr. Joaquim 

Pernambuco. 
Procede-se á eleição de 1° secret~rio. 
São recolhidas 110 cedulas, cuja apuração 

apresenta o seguinte resultado : 
Constantino Paletta...... 100 
Leovigildo Filgueiras.... 3 
Nogueira Paranag-uà, Re
tumba, Tosta e Justiniano 
de Serpa, um voto cada 
um...................... 4 
Cedulas em branco...... 3 

T.otal............ 110 
E' reeleito 1° secretm·io o Sr. P:üetta. 
Procede-se ã eleiçiin de 2° secrotario. 
Sã:o recebidas 106 cedufas, cuja, apuração 

apresenta o seguinte resultado: 
Nina RibeirG. • • • • . • • . . • . . 96 
Rodrigues Fernandes. • . . . 2 

Justiniano de Serpa, Eduar
do Gonç:J..lves, Retumba, 
Bueno de Paiva e Fonseca 
e Silva, um voto cada 
u1n .•..••.•..••..••..••.• 
Cedulas em branco ...... . 

5 
3 

Total.............. 106 
E' reeleito Zº secretario o Sr. Nina Re

beiro. 
Proce,le-se it cleiçiio tlc 3° e 4" secre

tario;;. 
S;1o rccolhiúas 122 cednla.s, cnja npuração 

a[H'csenta o se<'ilintc l'esultado. 
P<ll'a 3º secretario: 

Rctmnb•• .. . • . . • • . . . .. . • .. 67 
Edn;trdo Gonçdvc;;,...... í9 
Rodrigues Fernalllles..... 2 
:Nog·ueira, ParJ.na:-;·uã..... l 
Cedulas em lminco....... :3 

Total.............. !'>=> 

Para 4° secrekrio : 
Roul'.igues Fernandes ..... . 
Nogueir<1 Paranaguá .... . 
Etlua.rdo Gonçalves . . .... . 
Retumbti ..............•.. 
Azeredo, Gonçalo de Lagos 
e Aristides Lobo, um voto 
cada um ................ . 
Cedulas em branco ....... . 

Total ............ . 

60 
50 

:3 
2 

3 
4 

122 
São reeleitos: 3° secretario o Sr. Retumba 

e 1° supplente o Sr. Eduardo Gonçalves e são 
eleitos 4° secretario o Sr. Rodrigues Fernau
des e supplente o Sr. Nogueira Parauaguâ. 

Vem á mesa a seguinte 

Decla~·açilo 

Decla?amos haver votado contra o·projecto 
em que é concedida uma pensão :i familia do 
Sr. Antonio Eusebio Gonçalves de Almeida, 

Sala das sessões, 18 de agosto de J891.
Feliciano Penna.- Pacifico .ilioscarenhas. -
Costa JJiacliaclo.- Carlos (Jiagas.- João Lui::;. 
Baptista da Motta. , 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 94 - 1891 

Indefere a petição de D. Francisca de Pau'Ca 
Freitas e Castro, solicitando peiisão 

A commissão de Fazenda e Industrias, ex'tl
minando o requerimento e documentos apre-
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sentados por D. Fr:incísca de h.~!a. ~reito.s 
·e C•tstro, vi.uv:1, ele Bruno Eugemo Dt<lS de 
C(l.r>alho. em que pede um;i pe11são em remu
ner:19ilo dos ;;ervlr;os })restados por seu ünn.do 
marido em dh-crsos emprea:os e cornmissões : 

Considerando que os scr~·iços ~llegn,c!os 
foram prestado$ pelo finado mar·ido th s11ppli
ca.nte em emp1·egos e commis~Ges nimnnera.úos 
e de exig-1ia. importauci;i. ; . 

Cnn3i<lel"ando mais, que sô 11 serviços extra
ordimrios póde ser applic.tYel o excepcioo:il 
füvo1· de 11ensucs n1o detel'rnina<las em. lei;; 
e~pe~inc5. entende e j11lg-a que de\'<! ser mde
foricfa a l'el«~rülá petição. 

Sala das commr5sve$, l l de :i.g-osto ele JS'.}!. 
- -4.~tolplw Pio.- Leite Oiiicicr•.- P11lyc .. rpo 
Vfo1!i.- Bc;;e<ril.- Buem de l,l!Í1'G.- JI. 
Jlourn..- illttrsa.- .1.;il'onio Oty;Jtlio. 

N 05 - lS~l 

em que pede mn1 pensao em recompensa dos 
serviços prestados por seu pái em <liíteren.tes 
empregos e commissões. 

Dosducumentos juntos ao seu requerimento 
pela peticionaria se verifü:n ter seu fümdo pai 
exerclt.lo com zelo empreftOS ronmoerarlo;;; nia.s 
n:i.cln. p1.'0V(I. que jusliflqne o excepcioiml favor 
que solicita, e nem que suas contliçues sejn.in 
prCCD.l'il.lS. 

E', iJortauto, a commissrro de parecer que 
não seja deforido o reqllerimenlo úa peticio
n~ria 

S:tla rln comrnis~:'to, 12 ele n;;·oslo Uf) lS<Jl .
A,:tr,11/v) l'i<l.- Lciec O<ticicrr.- Pol11carpo 
\!ioUi.- Jclorcim ria Si!orr..- lhccno de J>rr.ii:a. 
- Jk;crril.- ,1Jw·sa.- .·tnfonio U/yniho .
... u. Jlourttª 

N. ~-lS<Jl 

Jarl~(11;·c a 1u1i7r7o de D. Isabel da Santiago 
li1de(a·J a petôç1ío de D. .h<lia Ca\'<llina <lc \"a1·r1ns de .1;~ccdo, viitca do alferes Bene-

.4.lencascru Avtran, solic:ta.;irJ,, J)U•.s<<u vem1to Lopes de .4..; ~veda, solfcila.ndo pen.silo 

A commiss::í.o de Fazenda e hHh1$lrins 
-e'.'l:aminou n. peti~M de D- Jnlia. C~ll'olina de 
Alencustro Autrao, Yiuva elo fallecitlo conse
Iheh'o Dr. Pedro Autr;rn eh 1fattt Albu
Qtterque. em que, allegnnclo os serviço3 pres
faclos 'JOt' seu mari(lo em longos annc.s, como 
profes%or <la. Ac.vlemh Jn1·il\icn. do. R~cife, e 
outr<1s, pediu_ ao Gornrno Pronsorro um:i. 
pensão po.rn. .s1 pn.ra. seus fiHlos menores e 
entearh solte11'i1 .. 

Os documentos rornecitlos pela supplicante 
niío 1)ravam, como convinh;\, o estado ~e 
robrezn. e invalidez de sua pessoa e filhos, pois 
só constn. :i. certidão do in ve!lt,,,rio no pouto 
referente à declãraçã.o de herdeiros. 

São notorios os sen•iços prestados pelo 
'finado conse11leiro Autrau como zeloso fune
cionario ; não basta, porém, esta circum
Btancia -para. justifi.cur o excepcional ftwor 
requerído; é, portanto, a commis;;ã.o de pa
recer que seja illdeferida ;:i. petição. 

Sala das C<Jmmisssõe, 13 de ag-osto de 1891 _ 
- Asto[pho Pio.- Anwnio Olyntho.- M. 
Mowa.- Leite Oitü; icn. - Pôlycarpo Yiotti, 
- A. jJfo>·eira da Sii1'a.- Bueno de Pllíi;a.-
Ee;en-it.- 31ursa. · 

N. 95 - 1891 

Iwle{ere a p etiçüo de JJ. I,qr.e~ Candiàa de 
A lmeida Nc9t!éira, solicitando pensão 

A.' commissã<l de Fazenda e Industrias foi 
presente o requerimento de D. lgnez Candida 
file Almeid3. Nogueira., tilha. legitima do ba

..charel Baptista Caetano de Almeida Nogueira 

,\' Com missilo do Fazenda e Industt·ius foi 
s11jeito o reç1uerim~nto de D. ls,,J)el Santiago 
V111'!?'>1s de Ai:evedo, ,-j U\'<i do a!fer-es de 
estn[lo-maior de 2ª classe Beue\•ennto Lopes 
de ,\zevedo, pedinrlo uma pensU.o por ser-lhe 
insulllciente o meio soldo que rncebe. 

Nfio provn, a supp!icante no~ uocumeutos 
juntos <L sen requerimento qne seu marido 
tivesse preotado serviços releva:ites ao paiz, 
e nem CJ.lle esteja incapaz de prover ás suas 
11ecessidades de subsistencia modesta com 
trabal\10 honesto. 

E', pois, a cotnmiss:::to de parecer que; seja 
índeferido o requedmento. • 

Sala das commissücs, .12 de agosto de 1891. 
- Astolpho Pio, -Leite Oiticica. - Potycai·po 
Viotti, - A. .illoreira àa Silva . - B11ena de 
Paiua.- Be=erril.- irliwsa. -Anto:riio Olyn
tlu; ,·- M. Mov.ra. 

N. 08 - 1801 

.icl!a e~ ;-esofoção sobre a p retençtzo do enge
nheiro civil Tito Bar-reto GaloM 

Foi presente a Commissã.o de Fazenda e 
IndustriilS um requerimento do engenheiro 
civil Tito Barreto Galvão, pedinrlo diversos 
f1vo1·es ao corpo legislativo pam alarga
mento, embellezamento e t ransfot•mação da 
rua Sete de Setembro da. Caj)ital Federal. 

.A;chando-se em discussão no parlamento o 
j)l'o;ecto sol.ire oi·ganizaçiio do Districto Fe· 
dera!, ao qual cabe ou deve C.."lbeJ' n concessíío 
de alguns favores solicita.dos, como sejam 
isenção de d.ecima. urbana e de direi tos de t ran
smissão de propriedade de terrenos e predios, 
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ó de paracer ::t commissão que o peticionario 
agw1r<le a constituiçii.o detlnitiva do Districto 
Fedei·al. 

~aia. das co~missões, 14 <le ag,?sto de 1891. 
-.r>.stofphc Pi.?.- Polycarpo V iotti.- Be
zerril.- 11fursa.- A .. }Joreira da Silva.
Bneno de Paiva.- Jlf. liioura. 

N. 09 - 1891 

J;uk(e;·e a pet:'çiio de D. Joam12 da Cra; 
Bc;·tranrl de Campos, viui;a rio ]);·. Joao 
.N tmcs de Campos, solicilwulo z)eltSão. 

. D. Jo:\nn::i. <la,~ C~uz Bertl':tnd de Campos, 
Yrnvailo Dr . .roao;'\nncs dü Campo.>, rer1ue1·en 
no gover·no ímpcríal e ao provisorio ~nw. 
pensiio, allegando os serviços do seu finado 
marido, prestados em tlive1•sos empre 0 ·os re· 
muner;\dos, seu estado de pobreza. e ín~a.lidez. 
. Dos documentos, pela peticionarfa offore

c1dos, nada consta, em prova de suas alle1)'a
f:ões :>obretudo da relevancia. dos serviço~ de 
seu marido ; não foi tambem declaratlo si teve 
ou não monte-pío. 

E', portanto, a commissão de parecer que 
niio sej<- dererida a petição. 
Sala das commissues, em IS de ngosto de 1891. 
-Astotpho Pio.- Leite Oi!ícica.- Polycarpo 
Vio!ti.- .A. }foreira. da SilM.- Bueno de 
P afoa. - Bezerril.- J;fürsa. - .4nlonio Olyntho. 
-Jl:I. Moura. 

Indefere a petição rle D. Guilhennina Cancliàa 
Leite Leal. viuva do major de enfJenheiros 
Dr. Jose Francisco de Castro Leal, solici
tc.md.o im1a v~iisão. 

A commissao de Fazenda e Industr·ias, 
tendo examinado a petição de D. Guílllermina 
Candida Leite Leal, em que pede umn. pensão 
ou augmento do meio soldo, que recebe como 
viuva do mojor de engenheiros Di'. Jos3 
Francisco de Oustro Leal, e os documentos 
ofterecidos e juntas à mesma petição, não 
julga. prov:.tdns as nllegações da peticion;.iria. 

A concessão de favores excepcionaes a ser
vidores do Estado, ou a suas viuvas, filhos, 
etc., só podem ser justificados por serviços 
relevantes e extmordinarios ; consideração 
alguma a.utoriza os poderes publicos a con
cessões não motivadas por seus serviços. 

E' por isso u, commissão de parecer que não 
seja deferida a petição. 

Sala da commíssão, 9 de agosto de 1891. -
AstoZpho Pio.- Leite Oíticica.- Polycarpo 
Viottí.- Bezerril. - Mursa. - Antonio Otyntho. 
-Bueno de Paiva.- A. ll!oreirada Silva. 
-M. Moura. 

C:imara. V. II 

N. 101 - 1891 

Indefere a petição de D. Guillwrmina Daltro 
Santos, -viuva do nr. FranCÍ$CO .Joaquim, de 
Oli-oeil-a Santos, soLicitl!rulo pensüo. 

A Commissão de Fazenr.la e Industrias, a 
quem foi submettiúa a p:~tbío dí!'i'"ida ao 
chefe do Governo Provisoefo pot• D. Guilher
mina Da.ltt•o Santos, viuva. do D1'. Francisco 
Joaq~im de Oliveil"J, Santos, q110 pede uma. 
pensao p::tra manutenção sua. o rlo seus dlhos 
m•.more8, a.llegamlo serviços de sen linado 
nmrido, examinou todo.:; os docllmentos, que 
acompanham a petição, e niio encontrou 
nelle:; e nem nas ;\lleg-aç.l>e:; ih potiei0naria 
razões justilicativas dà su:i prelonção. 

E', pois, de pa.recer que s:ija in1lcferida 
a peti~ü.o de D. Guilb.ermína D<tltro Santos. 

Sala das commissües, 9 de agosto úe 1891. 
- .4.stol.pho Pio.- Leite Oiticica.- Poly
ca.rpo Viotti.- Be::erril.- 3:lursa.- Antonio 
Otyn(/w.-.-1. 3foi·eira.da.Siloa.- M. Moui-a. 

N. 102- 1891 

Indefere a petiçao do Capilão honorm·io do 
exercito Graciano ..:lmw·o da Si.ltJei,·a 

O capitão 110norario do exercito Graciano 
Amftro da Silveira, residente na cidade 
de Bagé, Estado do Rio Grafüle do Sul, al
lega, em sua peti~iío dirigida <10 GeIJera
lissimo Presidente da Republica, serviços 
presta.dos a patria. COJ.110 pra~.a do 2° regi
mento de ca.vallarfa e ter servido ainda na 
çampanha do Paraguay, na qualidade de 
gum·da. nacional, e pede ~ proterção do go
verno brazileiro como atnparo à SLU velhice e 
pol.irRza. .... 

Dos documentos que instruem sua pe
tição, alíàs incompletos, não poude a Com
missfi.o de Fazenda e fnclustrias deduzir juizo 
seguro pa.ra. aconselhar qualquer favor ao 
peticionado julga, portanto, de justiça íude
t'et'ir sua petição; tanto mais q u::i.nto niLo define 
elle o favor que dmej'.l., e nem consta si já os 
tem de qualquer natureza. 

Sala. das commissões, 12 de ngo-sto de l'õ<Jl. 
- Astolpho Pio.- Antonio Olyntho.- Leite 
Oíticica.- Polycarpo Viot~i .- Bezer1·il.
lllursa.- .WI. Moura. 

N. 103- 1891 

Indefere a petição de ]) • F1«:mcisca Uorei1·a. 
de Lemos, 'tliwva do 2" cirwr9ião lfo exer
cito Dr. Jose Eiigenio de Lemos, solici
ta:ndo pensao. 

, D. Francisca Moreira õ.e J ... emos, -viuva do 
20 cirurgião do exercito Dr. José Eugenio. de 

3\) 
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Lemos, requer uma pen:;ão, sem preJmzo 
do meio-~olJo que recebe, em recompensa 
dos serviço$ prest,v!os por seu finado ma,rido. 

A Commi~:;ão de Fazeudu, e lui.lustria, t•mdo 
examinado os docamentos que instruem o 
r equerimento da peticiona.rio., não encontrou 
prova demonstrativa da. relevancia dos ser· 
viços allegados, e nem d.'\. pobre? .. '\ e illc.'\pa
cidade ela. peticionaria. 

E' pois ele parecer que seja. indeforii.la. a 
petição. 

S:ila das commissões, 18 de agosto cb 1891, 
- Astolpho Pio. - Leite Oiticica. - Poly
carpo Vfotci.- .-t. "lforeira da Sit-va. - Eu.mo 
•le Paiva. - Be;erril. - M i1rsu. - Al'ltonio 
Otynlho. - JJ. ,lfoura. 

N. 104- 1891 

J;id.cfc;·c a pcliçi'.io de D. Hem·i'JHela Carneii·o 
de J.líciulonça Fim;·c, viiii;a do ca7;itüo 1·efor
-mado Dr. ~ituhiocho (!os Sm1tos Fam·e, -~ou. 
citando pensão. 

D. Henriqueta Carneiro de ~1entlonca. Faure, 
viuva elo capitão reformado Dr. Authioco dos 
S::rnt~s Faure, requer em sua petição uma 
pensao, em recompensa dos serviços prestados 
a patrili por seu liuarJo marido. 
D~s tlocuroeutos qrie apresenta não se 

coll1ge hayer seu marido prestado s~rviços 
e:üraordinarios e releva.n tes e muito menos 
fült<do recursos ou capacidade da peticiona.ria 
que aliãs recebe do Thesouro publico o meio 
soldo correspondente â patent e de seu finado 
marido. 

B', pois, a Commissiio de Fazenda e In
dustrias, a Qne foi sujeita sua petição, de 
parecer que sej!l. esta indeferida .• 

Sala das commisslíes, 12 de a~osto de 1891. 
- Astolpho Pio. - Leite Oiticica.- Polycarpo 
Viotti.- Be:;eí·ril.- M . .il!oura.- Mursa.
hto:nio 07.yntho. 

N. 105 - 1891 

bidefere a petiçüo de D . Felisberla Pereira do 
VaUe, 11iuva do teaente n:formado Francisco 
Pereira. do Vall!J, solicitando pMS(7o . 

D. F~lisberta Pereira. do Valle, --viu-..·a do 
tenente reformado Francisco Pereira. do Valle, 
requer uma pensão que lhe ga1-anta a e~is
tencia isenla ue faltas, visto ser insufficíente 
o meio soldo que recebe. 

A commissão de Fazenda e Industrias exa
minou o l'equerimento da peticionaria e do
cumentos que a instruem, e, comquanto 
reconheça a exi~uidade do meio soldo que 
recebe, não póde aesconhooer que os serv1ços 
a.llegados de -seu fiu.ado marido não são rele-

va.ntes e daquelles que justificam o esce. 
pcional favor pretendido . 

E', portanto, de v~m;cer que seja indeferida 
a peticão. 

S::1la. elas cornmissões, 13 de ngoosto (le 1891 
-Astolpho Pio . - Lei: e Oiticica.- I-'o lycarpo 
Viotti. - Be:.crril. - Jl . .Moura .- ,fatonio 
Olyntlt.o. - J. Moreira da Silva. - Bueno de 
Pailla. 

N. JOô - 1891 

Indc(1.:1·c a piJtiçcio de D. Fra;ic isca JI1tr ia de 
l'ascon;cUos Sou:a, soliciia1!do 11c11siio. 

D. Francisca. i\faría de Vasconcollos Souza, 
residente na Cllpital do Estado da Para!Jyba 
do Norte, solt eira, requereuao GoTerno P1·0-
vis0t·io urna pensão p;1t'tl sun. snbsistP.ncia, 
visto achar·se sem meio~. t er em sua com
panhia uma irmã scxa~enari:i e inv:i,Jida. 
Allega que era sustent;ulcl: por Sil vino Alfredo 
de Souza Franco, seu ~obrinho, segundo 
escripturario da t llesourarin, d<t füzenau. da· 
quelle Estado, que falleceu deixando-n. em 
estado de pobreza. 

A peticionaria instrue sua J_le tiGão com 
dous attestndos, do vigario du freguez.iu. o 
do delegado da policia, que n.ffirmam ser 
exactas suas allesações. 

A Commi:ssão ele Fazenda e Industrias, a 
cujo exame foi sujeita a petição, entende que 
D:üo 'J?ôde ser deferida a preteução da petl· 
c10nar1a. 

Sala das Commisslíes, em 13 de agosto de 
1891.- Astolpho Pio. - ili . Moura. - Lei~ 
Oiticica.- Polycarpo Viotti.-A. ilforefra 
da Sil-oa.-8ueno de Pai1>a.- Be:.ert"i&.
Miirsa. - .'1nto1tio Olyntl1.-0. 

N. 107 - 1891 

Indefere a petição de D. Olympia da Silva, 
i;iu1:a do bacharel Mariano Joaquim clll 
Sil11a, solicitando itm.a perisao. 

A' commissão de Fazenda e Industrias foi 
presente um requerimento-de D. Olympia da 
Silv~, viu>a do bacharel Mariano Joaquim 
da Silva, pedindo uma pensão, nttentos os 
serviços presta.dos pelo seu fallecido marido 
como jornalista e como deputado, que votona 
aboliç:ão da escraV)dão. 

Dos documentos apresentados, certidlil.l de 
c::isamento e ohito, nenhum justifica a -pre
tenção da peticionaria de accórdo com a lei, 
sendo, portanto, de parecer a commíssão que 
seja indeferido o requerimento. 

Sala. da. coromissão, 14 de agosto de 1891. 
- .ástolp7io Pio. - Polyca.rpo Viotti. - Jt~ 
reira da Sil'Da. - Bueno de Pahia. - Be::erril. 
-Murs!l..- M. Moura.- Ã.rltonio Olytitho. 
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N. 108- 1891 

Z.n.defere a petição de D. Igne:; 1'1uni:; de 
Ai·aujo Mene:;es, viuva do phai-maceutico do 
ercercito Henrizue Gomes de J.lfentJ:es, soli
citando pcmt.ío. 

A commissão d0 Fazenda e Industriu.s e~m
minou o requerimento e respectivos documen
tos de D. l;.;nez i\foniz de Araujo l\1eneze;;, cm 
que pede uma pensão, por ser insutnciente 
pa.ra sua m:1nntenç:ão e de seu til110 menor o 
meio soldo •le l0$, que recelJe como vinva. ilo 
fallecido alfe1·13s pharmaceutico do exerci to 
Henrique Gomes de .l\Ieuer.os. 

Dos LI i ,·et·so:> attesttiúos de autoridade~ 
lOC<leS se v0 quo a peticiona1fa vive ltonest:i
mente 1los reemsos que lhe dá seu tra!Jalho tle 
costureir<1, :luxiliados pelo meio soldo <1110 
recclJe ; nat!:t con::;ta ele especial sol11·e :;;er
viços pre:;tad0s por seu Hnado m:,rillo. 

Seria muito ~Lgradavel ;t cornmissão poder 
attender u. todas as pl'eten~~ües ma.is ou menos 
justas, <]tte :;ão sujeitas a. :Seu exame e ~.irecer; 
nli.o pMe, porêm, olla. attencler sinão a.quelles 
que se justHic:tm por condições especin.es de 
serviços relevn.utes e extraordina1'io::; pres
tados á pa.trh e circnmstancins provadas de 
necessidade dos peticionarios. 

E' de parecer que seja indefericb n. petição. 
Saln. elas commissões, 12 de ag-osto de 1891. 

- Astolpho Pio. - Anto;iio Olyntho. - Leite 
Oiticica. -Polycarpo Yiotti.-Mursa. - Bueílo 
<le Paiva.- Be::erril.- 11!. Moura. 

o SR. PRESIDENTE designa. a. seguinte or
dem do d.ia para. a sessão de amanhã : 

ia. parte n.té ás 2 horas; 
Continuação da l "- discussão elo projecto 

n. 1 A, prohibindo o uso de títulos e conde
corações. 

2ª discussão do projecto n. 80 organisando 
o Districto Federal. 

2ª parte, ús 2 horas ou ::i.ntes : 
Conti11uação da. discusstío unica do parecer 

n. 29 A, propondo a não acceitação do pro
jecto n. 29, por não ser o seu objecto de com
petencia do Poder Legislativo; 

Discussão unica do projecto n. 102, conce
dendo melhoramento de aposentadoria ao de
sembargador D~.niel Luiz Rosa; 

Continuação da 1.. discussão do projecto 
n. 92, elevando á categoria de cadeira a 
aula de manobm, apparelhos e evoluções da 
Escola Naval ; 

Discussão unica. do projecto 11. 89, que con
cede ap.,sentadoria ao escripturario da repar
tição do quartel mestre geuer.:i.I, Hermene
gildo José Pereira da Silva ; 

Ja. discussão do projecto n. 55, determinan
do que os escrivães que servem perante os 

juizes seccionaes offi.ciem cumulativamente 
em todos os feitos do juízo ; 

1"' discussão do proj ecto u. 91, rela.ti vo ao 
alfanclegamento dos portos de Macahé e An
gr:.1 tios Reis ; 

l" discussão do projecto n. iO, que extin
gue a legação junto ao Vatic."l.no ; 

l"' discussão do projecto n. 99, concedendo 
n Arthtll' Ferreira Torres e outro g:wu.ntia 
de jnros de G º/o, dur;ll1te 25 annos, para or
ganbnçi'io de uma companhia ele navegacão 
entre o Bmzil e a Europ:1 ; 

Discnssiiounica do parecer n. 53, reconhe
cendo a competencia do Po1ler Executivo 
para resoln~r ;,i. reclamação d·: Artidoro Au
gusto Xavier Pinheiro ; 

!Jiscussiio unicn. tlo projecto n. 84, conce
d1mdo licença ao Dr. Nuno de Andrade ; 

Discus::-:i'io unica do projecto n. 98, conce
dendo a. Clara. de Faro Montes a pensão cor
respondente ao soldo que percebia seu tUho, 
o all'et·es Jose Antonio de Cerqueira Montes, 
moeto em combate no Paraguay ; 

Discussão unica do projecto n . 97., con
codendo aposentadoria a Bellarmino Bra.zili
ense Pesso[I. de 1\lello, no cargo de director 
da Casn. de Correcçã.o desta capital ; 

Discussão uníca do projecto n. 100, conce
dendo licen\',a ao Dr. Philogonio Lopes 
Uting"llaSSÚ ; 

1 ª Discussi.io do proj ecto n. 36 A, legiti
mação dos filhos ex:purios. 

Levanta-se~• sessão às 3 horas e 50 minutos 
da tarde. 

45" SESSÃO E:ll 19 DE A.GOSTO DE 1891 

Presíderi.cia dos Si·s. Joaquim, Pemam1Juco 
(2° vice-presiderite) e João Lopes (1° vice
presidente). 

Ao meio di{I. , o Sr. presidente declara que 
não ha expediente a ler antes da acta . 

O Sr. Pa.lleta-Pedi a palavra para 
informar, em nome da mesa, á Gamara dos 
Srs. Deputados, de uma occurrencia, cuja 
gravidacle e importancia os mlilus collegas sa.
berão devidamente apreciar. 

Como é sabido, e V. Ex. não ignora, nem 
tã.o pouco os meus illustres collegas,foi appro
vada por unanimidade de votos uma indicação 
do Sr. Demetrio Ribeiro para que se inserisse 
Il{I. actu. um voto de pezar pelo prematuro 
fallecimento do nosso colleg-a. Ernesto de ou~ 
veira, e que igualmente se communicasse im
mediatamente á viuva essa. resolução,que era, 
por sem duvida, um tributo merecido, justa 
homenagem ã. memoria do notavel propagan-
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dista a ~ue a Republica d.eYe tão assignalaclos] O Sl..~. 0o~ç~~o de Lagos ~iº 
serviç•os. que pela expllcaç:.i.o feito. pelo Sr.1° secretario, 

Nn qmilírJade c1e l' secretario, cumpl'incio os vê-~, q:ie ,.se .~leu ~m . in~íd~n~e desagrada. Yet 
meu.s dever('S. ;1cccdemlo à solicit<'çilo de ai- com rehiç,~o ,i rne,,,i rl,~ C,1 111,i~a .. 
guns <lístincto~ collegas, por for~.u 1in tlclibc- . T,.mlo s.ido ca,~m~mcada ~L vtc~va. do falle
raç5.o d:l fll'Oj;l'Í:t nrn5:.i, e compenetrando-me ~id~ <lep'.it,\~o ~~:.ne~to ~e o.1~:~.1~a, a dehlJ;: 
do des··jo th Ca1n:-1ra, IJem exp1·es~o nos te1·- r.1~.w .. d,l ~,un,i1,1,, d.u1,io ~.~·;.<1uo, ?cz::un~~ 
mo> ii<1-mcrli-:itrt contmim:ca,·rro, cndere~ci à pelo !.tllü?tmento 1~ S1,n n1.u 1do, e:,t~ tele
>forn. rnn telc::i•ammô\ em ri~c lhe fazia con- f;amma io1 dernlv1rlo pela repal'trçu.o dos 
star a, integra cle~,;a íudíc:io~ão. Eis 0 tele- ~a!.~P''.''tphos, a~o.mp:tnhado de uma noto. sobre 
"'ranrnw. nne expedi (li'.): ,, L.ql<t do tele.o:_.:uniua. _ 
" . " . Ne~t:tS couuwL>es, para qne nao se reprodu· 

.!> ~xrna. vmm do Dr-, Erneo.to A~\·es de ;mm facta~ iguae:;c para que nito se ponha.em 
On'l"eH·;t-POt'to Alegre-Estn :isscmblc;i aca1.1n seguudo plano :t po~içflo dn. C;11nara dos 
de rntar u. :;eg-uinte iucl!ca.ção: Em l10men:1 .• Deputados ... 
gem aos serviç-os prest:i.dos (l Republica pelo ~ ., l - • S . " _ ,.. 
Dr. Er1h}Sto AlYeS ele OliYdra, <• Camam dos . O d •• • OA~ m. ~i}t:Em.A-0 "o~ erno n.10 
Deputado5 resolve fazer in5Cl'Ü' na ucüt un pude ter esta inten~~w. 
:oessiio de !1oje um \'ato lle profundo iie;:~n· O Si~. Goxç.\Lo DE LAG05 ..• apresenta ;i. 

pelo pl'ernalnl'o paS5all)ento Jo illu;,tre !'ep:•e- seguinte indicaç;lo. (D~.) 
sentante rio-~nndense e dar de5La delil;et·:~- Yem ú mes(l. ,, seguinte 
i;ão immedia.to conhecimento {t \~ign::t viin·~1 
elo uotasel propn;andist<t- -A:;signado- De
t;"io .-C. Palleia,1° secretario. 

Enviu<lo pda secretnrin este tclegrammn. 
à Repartiçiio dos Tcilegraphos, foi ell·~ 35 lin
ras depois tlevolvido a ~stn c;1sa coin a :se 
guinte nota. no envoltorio: « A' yista do re~. 
e das ordens em vígOL' este telegrmnma m1o 
póde ser acceito como otncial l>. 

Sem fazei• reparo sobre o modo por demais 
summario, pouco delicado e nliás silig-uhr, 
por que o empregado dos tclegraphos se diri· 
giu á est;i Canur.ueprasen ta.da por seu 1° se
cretario, dispenso-me de fü:r.er c.'OmmeJJfat•io~ 
sobre os moti;-os da recusa. (leste telegramm::t. 

ComprGlleodo que se fü·essem dado ordens 
para que, como outr'om, não fossem expetli
aos telegrn.mmns pela secre taria sobre ns~ 
sumptos puramente particulares; nias nito 
comprellendo que tenl!;J.m sido c:>pedidi!s or
dens p<1ra se recusarem telegrammas de~ta. 
n ature7.IL 

O governo, qua usa e abusa do telegraplio 
p:1ra tantos misteres (apoiado s), o governo ci.ue 
d.elle usa para assessor:ir seus prepostos ll os 
estados nessas tropelin.s, nessa serie de vio
lencia.s que estamos infelizmente a presenciar 
como actua.lmente em Goy.:tz, ni1o podh~ uem 
devia ter dado ordem para que fos~e racus::tdo 
um telegramma, como este, manifestamente 
ol'ticial. (31uita bem.) 

Estou informa.ão que o Sr. Dr. João Nepo-
• mucenu, uirector dos teleg1•aphL>5,lamenta que 

este facto se tenha dado,e protesta,de accordo 
com a mesil, dar as necessarias ]lrovideacias. 

Julguei, entretanto, que era do meu d1wet' 
declarar à Camaro. e oo signatario d<i imlica
~ão, que, si não me foi possivel transmittil-a, 
foi pelo motivo de que dou noticia a Ca1uara.. 
(J.f uito bein ; muito bem.) 

Iadicaç ilo 

Indicamos que a mes:.i commnnique ao .i\fi
nistcrio do~ Correios e Tele g-~·u.phos,a pt\rtici
JlllçJo feifa. :'!. essi\ Cair.ara pelo 1° secretario, 
~obre a deYoluç·ão do tele:..>ramma offich1l· 
mente rc:netttdo 1i :i.ra ser trausmittido :i, 
l'ilwa llo deputado Ernesto Al rns ue O!iYeira., 
ticompanlrn.ndo o officio d~ mesti o t eleg-ril.lnma 
e involucro.-S. R.-Gonçalo de L(J,gos.
Aai,10 de Faria.- Co.; tct Jlac!w.do . - S ilo 
Peç<mha.-BueM do P aiva . 

o SR.. PRESIDENTE - A mes:t aguard:l. 
anmero iiarn tomar Ull!<\ resolução. 

Tem a pn.lavra o S~ . Pontes de Miranda.. 

O Sl.9
• Pontes de Miranda.

Factos gt•:wes e de impor tancirt, Sr . presi
dente, que, a serem r epet ido;;, prejudicarão os 
interesses do estado que te:n.llo a. honra de re
preseotflt\ tiveram alli ultimame nte logar. 

Completaram-se elles depois de haverem 
sillo de alg11lll'.i fôrma. trnnunchulos nesta C[l.Sll 
pelos meus companheiros de repre5entação, 
que attribniram n causa premordiaL o.los :tconte
cimento:> ao actu:11 governador em exercicio, 
que é o Tice-goverJJador eleito pelo con~resso 
constituinte. 

Julgo-me obrigado a emittir tambero J?l~
nha opinão, não sô parti que a r tisponsab1h-· 
d;tde vii recahir sobr9 quem o deva realmente, 
como pam dar logar a defosn. do accasado, ti 
meu ver, injustamente; evitando-se por este· 
modo que o e!;tado das Alagóa.,,; venha a ticar 
priYado do anxilio ci.ue porventnril. possa ne
CBSsitar em sua primeira organi~ação, por 
acredita.r o Congresso Nacional estar senda 
el!e dirig-ido e g(r>ernado por um funcciooa
cio illeg1timo e incompativel segundo sua pro
prhl. lei org<mica. 
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St• _ 11resi1lent0, o cong1·es:>o elo estndo d:is e n. do § 20 do a.rt. 55, decla1'll.ndo que não 
Alagôas, teudo consumido o prazo const i- podem ser eleitos yovernado;· e vice·governa
tuaional de sna primeira rcuníüo ordinario., do1· , ris magistrados vita.Hcios. 
encerrou seus tra.bn.lhos sem q11e tivesse de- Eotl'etauto, a Constitui<;ão esfabeleceu e~· 
cretni.lo af> leis org-:micas necessarías p:1r:i. o. cepções relativas ús primeiras eleições e no
axccu~ão dn. r<.>Spetiv~~ co11stituiç,,í.o; :tpezttr de! menções pt\ra o prP.encbimento dos c:i.rgos e 
te1• ellc, riunndo f1rnccionou como consti tuinte, empregos esta.du,les; e por rorça. do § 3° do 
reservado l"u''" :;i a a tttibuiç5.o de as or:;anl- «rt. l" dns disposíç0e~ transitorhis1 os magis
sar e ou tor~al-as ao estado - Este facto ó, t>'c.do.~ vitalicios potleriam sei· eleitos go,;enia
como V. Ex . e a Camam veem, grare e ne- dor e 1licc-goi:ernador e, portanto, acceitar e 
cess:irla:nento 1ltJ-re trazer per turbilçocs na:i cxci-cc1· a:1 funcçües destes c;1 r;;o~; por força da 
:-elaç0e::. politic:1; e sociaes úo est:l.!IO- cl linm parte do :irt. ·1·1 das mesmas disposi-

Os meu::: nobres collegas, npoiaodo n opiuião 1 c,iies, os actuaes memvl'os do Cougresso po
e tlelihc-r .• ç;1o de 10 Srs. dep11tados ao cnn- i!em ncccilm· e exc;-cer cargos, emprc,;os ou 
3rcs:;o estndnnl, nffirm:n·;.\m que o vice-go- commi~~õe,; rcmnoerndas l.kt União ou does
Ycrnodor <>m e:.:c1'cicio, po1· ter sido nomendt• t,1do, sem perda uo ma.nd;J.to de que estão 
juiz elo t1·i1Jannl supe;ior e prestl"l.do o respe- iuYestiiJos. 
c~h·o j tu·nmcnto, IH\ \-ia perdido ? lo~.r de o sr.. OrricicA- Pa.ra a oomeaçiio e n1'o 
Yl~-gov~:·n:it3~r, torn:indo-se assim uma nu- p~ra 0 exercicio. 
tori~ade 1Jleg1 tnna e illegn.l e que poi· este . • . ~ . , 
motivo bem pro1~~cleram os 1 O deputados ula· O SI' ... PO":\TE::. DE M1r .. A~DA-_Gnarae V• Ex. 
,;o~nos rec:.~sando-se a concorre1· pam :i .c!~r5l- ess~ se~u ~parte para. qua:1d?. til'er· de respor..
~<1Ç~to d;1~ !"is complementares da Constttnu;:ao det ao::. o .. 1tros que V - Ex . . Ja deu. 
e necess.wias para a completa orgnoisnç,ão do Ora- desde que t~ Coustituiç(io abriu füo am-
estado . plns e"x1'epçõ~s. sem est:ibelecer restricciio on 

A Cil;n:H>:.t c3t:ulual se compõe de 24 mem- limitoção de ontureza <llgurna, a m;tis com
·or(!.s; destes- acham-se aqui na Capi tal Fe_de- plet:i. e perreita. reciprocidade de-•e ter lo&ar 
ral pol' motivo de S.'lude dous, compareciam entra os dinirscs fünccionarios dos tres poo.e
its sessões 12 e tlAixavam de compnrecer pele r t.:$ •:ollstitucionaes para poderem ncce!tiir as 
:notivo indica tio os 1 O a que me referi .iil. eleições e nomeações que forem leita~ em vir-

E. <trgnmento [•l'incipa l uos meus nob_re .c~I- tud·~ e por força. (.\;ls indicadas disposiç-.ões 
legas a uispusi~.ão llo art. 68 da constit111çu,o tt~tnsltorias e e:.:ccpcionaes. 
d~s A la1gva~, 0 ryn~l di~ _que os ma.tJistrado~ o SR. 01T1cicA- Komeaç;í.o e não exerei
n.10 poaem accczta, º'! exercer outras fuoc e· . podem ser nomeados mas não riodem 
çõt:~, _ qu1?r de uomcac;.ãO do governo, quer de e'~e~cer, · ' 
ele1çoe:; . 

:\ Consti tnicão e;;t..'l.beleceu o;; tres poderes, O SR. PoxTB5 DB MmA~DA- O meu fim 
Le""íslativo Executivo e Judicia1·io, perfei ta- é estabeleces o argumento de modo geral. 
me~t e independentes _nns dos outros e r eci- :~ Coo~títuição es_bbelece~ ~ ~nai5 pel'feita re-
nrocamente io(;{lmpatirnis. cqiroc1dn.<lc de mc:impatlb1hdades entre os 
- membros dos diversos poderes do estado; ella. 

O Sn..,.. Oi~~fiCA:- Lo~o, 0 m~:i1tro ile .~m us desincompatibilisou por ocas.ião di~s pri
poder D<LO po .e exercer as funcço:s d? out10. "meir-,i s eleições e no:ne:i.ções; ~i m:iis rigoros;i. 

o Sn.. Poxns D'E M m.AXDA.- \ • . E:c . per- reciprocidade deve tambem <U/Ui ter Jogar. 
mitta. qua eu desenvolva. a minha argnmeo- o Exm _ Sl'. Dr. :\Ianoel de Araujo Gôes 
"lação. e1•n juiz de direito da comarca da. União,_ ma-

0 Sn.. 0 1-r1c1cA- Pm·cce·me que est e nparte g_is!ritclo vit~lic~o que, ~elo nrL 8° dlls d1spo-
nüo tem o!fonsa nem clesattenção a V. Ex. s1çu~s trans1tor1~s, devia ser :!lotneado para. 

_ , . - , o tnbuna! .superior. . _ . . q su. Po?o<TF." DE ~i1r:._l.~DA- 'Ierm me,,n~o Promulgn.da a Constituição, f01 elle, magis-
·~atisfüção em respoodeL' aos ::i.pnrtes de V· h"ldo vita.licio eleito vice. governador does
E~-· ma.s ago_r:: tenho necessidade de fazer tado, cargo de' exercício event111~l! só ~rce
xnmba. expos1cao- . . . beo1o subsidio qanndo em e:s:ercic10 das func-

Siío ~isposiç~es~o1•rel::tttvas: ado o.rt 6S ~1 do ções rle governador; pr~ton a affirma;,ão co~· 
, art. 11 qne ~1z: nenhu~ m~mbro .. de qual- stitucional perante 0 cougr~'So; f01 deIJ?iS 

quer das c:m1,1ras poder~~ s_er a.o mc~mo te1l_1Pº ilis to nomeado membro do tribunal superior 
. membro do Congresso Namonal nem ac?eitar pelo E:!m. sr. governador etrectiv-o. 
; -0u ~ercer cargos, P.mpregos ou comm1ssõe:> ,-

1·emanerada.s d:i. Uoiã.o ou do estado, sob pena O SR. - Omc1cA- Nmg!lem ~otestn. qne o 1 ae perda ilo mandttto>; a. do§ 30 do ai't. 18 Sr. Gôes p~uesse ser eleito vice-governador 
' determinando que oã.o podem ser cUputados sendo magistrado;_ o que se centesta é que 
11 nem miado;·es os Ytl!J{Ji st ra.J.os vit.'llicios e o:; depois ele ser rnn.g1s!mdo .pu !esse voltar a oc
, fanccionarios dti . administração d:i. justiç-a ; cu par o cargo de v1ce-governn.c:lor · 
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O SR. Po:xn:s DE Mnu.NDA.-You ag.:ir:i tra
tara questão justamente nos termos em que 
o nobt•e deputado quer, dando assim :.i maior 
prorn de miDha docilidade e consider:içiio a 
S. Ex. 

S. E:.:. reconhece que o E:rn1. Sr. Dr . .Mo.
noel de Arat\jo GôeB, cnt5:o juiz de direito d:t 
comarc~• d:'I. Cniüo, i:iouh ser, como roi, eleito 
vice-goYcrnador no estado das }1.lag-óas muíto 
legltuml e leg.ümentc; mas diz que eito ulio 
pocli•t depois dtsto ser nomeado membro do 
tribunal surierior. 

O SR.. OrncrcA- Eifectív:imente pO[lia, 
mas depois clesta. nomcaçiio n:io podia md.iS 
totrnlr conb do lo~ar de vice-pre:::id.ente. 

O St~. PoxrEs DE :..ImAXDA - Portanto, 
muito lefítiniamente tambcm foi S. Ex. no
meado mem!Jro do trilluual supel'ior de accor
do com a constituiçüo do uosso estado. As 
duas nomeações for;m1 feitas foga!m0nto e 
aindt\ legalmente o nomeado as acceitoH; mas, 
diz o meu illustre colleG:ª• a, C]tte'lti'io não é de 
nomeaçlio, nem de acceitaçâo, é de exercício, 
depois d.e tomar l'OSS•~ do cargo rLt mo.gistro.
tura, não podia elle mo.is YOltri.r ao cargo de 
Tice-g oYernador. 

Nilo era dle já uw:;i$Uado i;Ualicio yuamlo 
foi_ eleito "l"ice-go-.Yermdor ~ füio foi e1le :lp'í'O
vettado ou nomeado parrl. o tribunal superior 
ppr força t.l_a di5posição constitucional; por 
Jª ser mag1stmclo ~ Por que perdeu então o 
lagar de vicc-govern:i.dor '1 

Peltt Constituição uão, porque ahi está o 
art._ 4S permittindo que um outl'O funcclo
nario do e&tl\flo lJOSSa ser governador, l)OÍS 
sõ considen1 incompnti"l"el os e:i.:ercicios e a 
accmrnüf.çüo de veucimentos. 

o S1i. 0IT1C1CA- V. Ex. leia o art. 48. 
O Si.>.. PoxTEHJE MmAz;))A (i<mdo)-«O cxer

cicio do cargo cie governador é incompativel 
com o de qualquer outro, e cm nenhum caso 
é admissivel accumulação 1.le vencimentos.» 

Jn vê V. Ex. que este d.rti?o pre\·ê ;\ ty
pothese de ser o .!:OVermt<lor um dos fonccio

- rios do esta do. u 

o SR. OITICICA - t.Ias não do Podei· Judi
cia.rio que tem a incomp:ltibilid:i.de ~ 

O SR. PoxTEs DE ~1lR.AXDA - Incompatibi
lidade que não existe no caso sujeito em Yista 
<l? § 3• do ;.wt. 1° <las dispos;çGes t~<.msito
:rias. 

O SR . O!TICicA- V. Eir. cstà confundinclo. 
O SR. Poxn:s DE .MIRANDA-Convém notar 

que a yuesHi.o versa não sobre o cargo de go
"Vernad.or e sim sobre o de vice-goverua<lor, 
que é de exercicio eventual e que só percebe 
-vencimentos quando no exercício effecti"vo do 
cargo de governador, e tlahi a razão da ultima 
parte do citado art. 48. 

O SR. OnrcrCA - Leia V. Ex. o artigo da 
CoustituiçU.O que diz o contr'ario , leia. o 
art. üS. 

O SR. PDX'.!'ES DE ?irrn.AXDA- vou repetir 
::1 leitura do art. 6S parn, s:ltisíhzcr a V. Ex., 
mas ta.m\Jem hei d.e ler o § 2° do art. 55 e o 
§ 3° do art. 1° da.:;; <lispo>içüe~ tr«n$ilorias, (lê}: 

Art. 68. « Os rnag:ist,,ados não po<lem accei
tar ou exercer outr::s Inncç-ões.. quer de 
nomG;içãn do ~:overno, quer de e leiçõ·es. "I> 

:l.l't. 55, « Não podem ser eleitos gover
natlor e vice-governador: § 2.0 O:; nmgis
gistratlos vitalicio;;, sa!Yo os que estiverem 
avulsos ou em dispooibilil!a<le, lla 2m:is de um 
anno. » 

DisposiçDe$ provisorbs. Art . 1° § 3": <. Para 
essa eleição (e::, Jll"imei;·a pn1·a !JO'GCrnwlm- e 
1licc-qover«ador) a:Io prevalecem as incom
patiliilíLiades exaradas nesta Constituiç[O». 

O Exm. Sr. Dr. Arauj o Góes efü magis
tra1lo, ni'to 11odi<• 11erder ess:c qtw.lida1le, niio 
e;,ta \"ú eni di~ponilJi Lidtt(le, nem ;wulso ; 
Y. E:1:. concordou commigo 'JUe elle fõra 
eleito více-go•ernndor e nomeado membro Jo 
tribunal superior legal e l egitimamente. 

Seja, portanto. mtcir :imcntc r <1 soavcl e 
attencb a. q ne esta questão, a contin1rn.r e a. 
l'epetir-,;e o {lrocedirnento dos adwrsarios do 
Exm. Sr. Dr. ArauJo Góes, apoiar.los pelos 
meus i!lustres collcgas, pôde vir it prcj mlica.r 
grandemeute o nosso estado . 
· Elle nüo é dos CJ UC podem, durante o ]Je
riodo de organisa<:;ü.o dos seus servi ços, e pri
meiros tempos dé~ sua vida autonoma, su~teo
tar-s~ sem o ~luxilio da Uufüo ; e desde que 
passe como certo que o vice-go-.-ernauo1• qtJe 
se acha em exercício, o est~i illeg-itimamentc, 
póde acontecer que es ta Camara~ mesmo no 
caso de uuvido., não "Vote auxilio a urn estado 
em taes comliçü8s. Além de q ne D estas ques
tões se v[o consumindo <llguns recm·sos do 
estado, d.cmomndo sua definirn organisação, 
•.l::rn<lo log<'\.l' a que dentro em iiouco tempo 
não tenllaz1]osjuizes deseguuda instancia para 
noosas causas, nam direcçilo perfeita e com
pletamente al!touoma. 

Eis mais uma razão , além uo devet ile ma
nifestar minha profunda eon\"icç'io, pam me 
esforçar em demonst ral' que o ~tctun.l vicc
goverrn:t<!OL' do estado que represento aqni, 
està legitimamente exercendo o sett cargo. 

Peço ::i.o nobre deputado e ao nosso collega, 
que infeli zmente não està presente, que evi
temos esta discuss1i:o inutíl, perfeitamente 
inutil aqui na Gamara e que só póde prejudi· 
car-nos e ao nosso estado. 

Liquidemos nós mesmos as nossas questões 
esfa.duaes, não quei\'amo~ .) uizes est1·.i.nhos, 
que !;'eralmente pouco iuteresse ligaru a estas 
co.usu.s, sejamos nõs proprios os nossos j uízes, 
nós que temos a,s nossas responsabilidRde> pe
rante os nossos conterraneos; e sobretude> 
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evitemos que sobre o nosso estado recuiam 
anatbeurn.s de que elle não é merecedor. 

O Exm. St•. Dr. Araujo Góes, comn juiz <le 
direito da antiga com<l.rca d~• Impera.triz, hoje 
da L"nfüo, p1·esto11 relevantes e assignalados 
serviços U, ~:tusa publica, não recuando ante 
s<1.cri1icio alg-um e, expondo a té sua proprfa 
vida, chegou a conseguir, o que granJes e 
constantes esforços anteriores jámais pude
ram, fazer eutl'ar· aquelhi comarca no re
gímen J.a ordem, paz, tranquil!idade e ga
rantl:J. imlividu011. 

O Sn.. 01TrcrcA-Pelo terror. 
O SR. Poxrns DE i'll!RAXDA-Pelo terror 

nii.o, peln. Justíç;i de seu proceder, pelo re
speito qu0 seus repetirlos actos de .i uiz verda
deiramente imparcial lhe conquistaram. 

O SR. OmcrcA-Impoz-se unicn.meute pelo 
terror <i seus comn.rcGes. 

O SR. PoXTES DE ::\IIRANDA-0 pessoal da 
autig<i comarca dn. Imperatriz, Sr. pr<3Sidente, 
digamos com sinceridade, niío e dos que se 
o.cobnrd:un ante ameaças e netos de violencia 
e terror. 

U?.1 SR. DEPUT.\.DO-~ão tem medo ~ 
o SR. OrTrcrcA-Em algum tempo teve 

medo. 
0 SR. PONTES DE MIR:\:XD.\-De juiz (i;itei·

rupções) de direito (laquella corntu•ca. passou 
S. Ex. em novembro ultimo ::t exercer o cargo 
dr~ governa.dor proY1sorio armo.do de poderes 
dictatoriaes: entmtanto todos os seus actos 
revellaram ,;, maior moderação e o ma.is pro
fundo rcsPeito aos principias de justiça e 
grande interesse pelo estado; o que deu la
gar n ser elle cerca.do e eloghi.do por toilos os 
alagoanos. 

S. Ex. o sr-. marechal vice-presidente da 
Republica sempre reconheceu nelle qu,tlida
des ([e um bom juit.:, e, poL' o..:casião de sua 
nomeação pa.r;t o car;:ro tle go~-~r11ador vrovi
sorio, sendo S. Ex. min1stro, •.liri.gi u-ll1e um 
telegL·amnrn, que os jornaes publicaram, não 
só notícitmrlo-llle o honr(loO encàrgo, como 
affirm:wdo-lhe gue o governo o nomeára por 
confiar em seu criterio. 

o Sr.. GA.Br:xo BESOURO-V. Ex. está defen-
dendo o Sr. Araujo Góes. 

O SR. Poxrs~ ns !.IIRA.XDA. - Sim, senhor 
O Sa. GABrno Bosour{,o-Póde .::ontiuuar, 
o SR. POXTES DE MIRANDA - A.iuda mais, 

Sr. presldente, além tle outras m;tnifestn. 
ções honrosas em favor do Exm. Sr. Dr. 
Araujo Góes. S. Ex. o Sr. vice-presidente 
da Republica, em j;1neiro ultimo o feli<!itou 
pehi orgar;isação da chapa do actu:il congres~ 
so estadual, considerando este facto uma bella 
victol'ia politica alcançada por elle cm bem 
do estado das Alagoas. 

OSR.. GABIXO BESOURO-V. Eic. mudou de 
opinião a i·espeito do Sr. Araujo Góes. 

O SR. PONTES DE MrP.A:XDA- F ac·a-me V. 
Ex. o favor tle dizer qual a minha ·opinião a 
que se refere . 

O SR. GA.DIN"O Besouao-Direi dit tribuna. 

o SR. POXTES 1\fmAXDA- Já disse ao nosso 
collega, o Dr. Oiticica, que nlo desejaYa occu
par-me mais nesta C<lmara de ne~ocios rela
tivos ás lutas pollticas das Alagoas. Pediu. 
elle e a V. Ex., a pezc1r de não estar pre
sente então, qne preferissimo3 discutir estas 
questões entre nós ou lJela imprens;1, por as
sim me parecei· mai~ couYeuiente : que, res
tabelecida a verda.1le cios facto~, vérilic;.u·iam 
VV. EEx. não haver nnimosithldes tlc minha 
parte, nem da parte <los rt<l.vcr-sados de v. 
Ex. 

O SR. GAmxo BF.50URo-Ah! Sem dnvida,da 
p::i,tte de V. Ex. niio. 

o SR.. POXTES DE IIIIRAXDA-Deixemos por
tanto de espos,n· os odios ~\\heis e in-vectivar
mos áquel!es que não commungc1m ns mesmas 
kleas . 

Si o illustre deputado fizesse-me o favor de 
dizer a opinião que eu tinha com relação ao 
Sr. Dr. Araujo Góes, eu 1·csponderhL imme
diatnmente. 

o SR. GABB"O BEsor;Ro - ::.Ião se diz isto 
em duas palavras. 

O S:r... Po=-1'ES DE M IRAXDA - Fui contra -
rio ó. eleição de S. Ex. pam olog-ar de g-over· 
nador das Alagoas, talvez se refira a isto 0 

nobre deputado ; entendia que, nilo sendo elle 
nosso conterraneo, não devht ser o nosso pri
meiro go>ernadol' elei to; ma~, de::;de que e lle 
não !oi candidato, como dií:iam,e limitava-se, 
como jii. o tinha sido, n. ser o conti nundor da 
politica de conciliação, engrandecirr::ento e de 
prosperitlmle para o e,;tado, iniciada. e acon
selhatlit pelo Ex:m. Sr. senador Petlro Paulino 
da Fonseca., compartilhando-a sem restric
ções , eu nilo podio. deixar de apoittl-o, como 
fiz e tenho feito. 

O SR. GABIXO BEsoüRo-V.Ex. sa!Je? Per
Llel'am a eleição do dia 17. 

o SR. PONTES DE MIRANDA- Sei de resul
tado inteil'amente contrario ; em t res muni
cipios inclusive o <l« capital lua diiTcrença de 
600 para. 1000. 

O SR. GABINO fü»souRo-Xa capital o Sr. 
Pedro 1:.:.adl'igues peri.leu. Nii.o v iu o tele
;;ramma publicado hoje ~ 

o SR. PONTES M !RA.Nnâ-Na YOtação de que 
tenho noticia estão englobados os resultados. 
Incontestavelmente a opposíção de Alagõas é 
i•espeita.vel pelo seu pessoal, mas é forçoso 
confessar e i•econhecer que ella tem sido e é 
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sempre censurn:velment~ aggressh"a, utili
sando-se do nome e pr-eshgio de S. Ex. o Sr. 
marechal vice-presidente di1 Republica., a 
quem todos respeitamos. 

OS:~. 01ncrcA-As;;im como os outros uti
li~am-~e llL) nome do Presidente cht Republica,, 
que tem sett ü·mü.o corno governaüor \lo es-
tado. ~ 

O Si~. Po'."n::; nF. l\frnAxDA-Perd:ío, s. Ex. 
<l Sr. Pl'C'sidr,nt ~ da Republica tem-se mantido 
em perr •. ~ ita r~entl"a!id:1de.A situaçiio dos ami
fr?S do governo nas Al;1gô:lS e;;ta Je dia cm 
dia se tornnn:lo mais 110nrosa peh1 rfosíg-nn.1-
dade no modo • lú pr<icedet•; n. npposiçJ.o into
lerante p1·ocu :·a pron1ca.r conflictos coustantc 
e cJntin11:ul:1mentc: seus adver:;arios, pot'•~m, 
so!Trcr!orcs e t:':rnqnil!os f!umpt·em sens de
.;·e;·cs de ami~os da Ol'Llem, eYitilndo ao 
::nesmo tempo chorines, apeznr ele l1em prep<t
rados para elles (Grandes in!eí·;·upç t'ie., .) 

O ~R . Pr..Esrnr-:XTE-Peço ao nobre clepntarlº 
que resnma suas .cons~deraçües, por que hn 
outros depufa<los ms~r1ptos. 

O SR. Poxrns DE 1\fmAxDA-Vou concluir. 
Os no\ires depnta !os qn0 me interrompem ;;a~ 
bem <Jue as f' lei<;ües n"s ~\lri!!'ôas silo feitas 
pela lei e regulamento de 1881 '? 

_O Sn.. GAmxo BEsot:Ro-Graças it opposi
ç-ao. 

O Srt. Po'."n:s DE MmAxnA-Graças a to
dos_. ns noli:_:.cs depntndos sa.be:n qne as mes:is 
eleito_r:~es ~ao tam!iem em grande parte da 
oppos1ç:to e rp1e alg-11111;1;; dellas não se rr
unlrnm nn. cl• ·i<:ãri ultima, evltanrlo por este 
modo n m:1nifestação do eleitorado contrn 
seus :1 mi g-os ! 

U)r SR. Dr.rt:TAno-Não seria com medo 
da forçn, publica ? 

O Sr:. l'OXTES I•F. l\IJRAXDA-A força. pu
blica na" ,\ln;m:is não se tem absolutamente 
mo>ido pa.rn eleicües. Os amiaos do :zo>erno 
teem-se r:-arnntido por si e 13elarliv-re inanife'.'.
taçilo rlns ur·n:1s. 

E" este nm f;1 cto que desejo fique aqui bem 
patente . A opposiç:ão ê que concita o povo. 
pouco ou qunsi natla. obtendo ; os chefes de lia 
e que se tem posto à frente dos seus e desa.
catado atê o qu:trtel elo corpo policial. 

O SR. G.rnrxo BESOURO-Quando foi isto ~ 
. O Sn. PoxTEs DE 1\frnA::S-DA-Quando V. Ex. 

.J.a estavll, no rlia da eleição para o-overnador 
e vice-governador. ~ 

O SP •. GAmxo BEsour:.o-Isto não ê vn
<lade, V.Ex. está sendo echo de uma calu
nia. 

O Sr:. .PoxrEs DE 1!IRAXDA. - E' vertlade 
o SR. GAmxo BESODRO-Não ê verdade: 

contesto isto. 

O Sn.. PoXTES nE l\ImANDA-Foi um facto 
publico presenciado por muitas pessoas· mas 
desde que V.Ex. que estava presente, d~clar,{ 
qne o fücto nüo ê real, que nada se ileu :fico 
s:itisreito com sua. nfTirma(:iio, por·que, sendo 
o f:1cto verda.deíro, V. Ex. serú julgado pelos 
nossos cooterra.neos. 

O SR. GAnrno BE:SOCRo-Nunca f'nQ"i, nem 
fujo it r·esponsn.bilidadc de meus actos~ q_uaes
quer que elles sejam. 

O Sr:.. P•)XTE:> DE MmAx11A-.i.gom, devo 
urna resposta ao nobre deputado que me deu 
um aparte, dizendo •1uc o actnal vice-gover
nac \or t!as Alagoas tinha, medo ele praticar 
urna violencia .. 

O SR. OrT1c1c.-\.-Eu diss':! que elle niio tinha 
coragem. · 

O SR. Po:---TES DE l\fIRAXDA-Si V. Ex. se 
ref"e1•e à natural e l?uva,:el 1·epugmtncia que 
eleve ter todo o funccwnar10 bem rn tencionado 
e _cumpridor de ~eus deveres, em infringir a 
lei, expondo-se i\s censuras rc3tiltantes da 
pratiea, de actos illeg-aes e illegitimos, estou 
de accorclo, riorque elle é um cidadão <iue cos
~nma, rnutar seus netos pelos principios de 
JUSÍ:Ça. 

O SR. 01TrcrcA-Os noEsos colla~asdaBahia 
que digam o que elle é, porque já o conhecem. 

o Sr.,. POXTES DE ilIIRAXllA-Si, porém, se 
refere it falht de vigor elo e:;piri to educado 
n.:1s lut:.s contra as pertnrlJaç,ões sociaes, flU!:.' 
o dcpositario do poder tern o dever de del.iel
lar, V. Ex:.niio tem nziio, porque mesmo em 
sua comarca elle deu proYas tJ,i gl'ande flr
rnezn de animo, a que V. Ex. injustamente 
chamou de terror. 

O S 1~. OrT1crcA-Naquelle tempo era o Sr. 
Pedro Paulino c1ue lhe chwa forç~n. 

O SR. GAmxo BEsovr:.o-Aquelle homem é 
nma verQ"onh<i nas Ala~ôas e ;1 t ê me atlmira 
que V. Ex. esteja fü.zendo a <lefesa do Sr. 
,\ ranjo Góes, qunndo sei qu~ seus sentimen
tos a respeito desse homem são muito ditTe
rentes. 

O SR. P1rnsIDE:S-TE-Peço ao nobre clepu
tnc1o que não prolongue a discussão. 

o Sr:.. POXTES DE l\lIRAZ\DA-Não sou dos 
qne pri1am m::iisintimamente com S. Ex., mas 
d lffO fazer justiça ao modo por que tem elle 
procedido uns ,-Ahlgôas e reconhecer os rele
vantes serviços que alli tem presta.do. 

v SR. 01T1c1cA - Basta citar o facto occor
rid? quando elle foi chefe de policia in-
1errno. 

O SR. Po-:s-TES DE MIRANDA - V. Ex. não 
pôde lançar mã.o dessa arma ; isso não ê 
verdade, é uma calumnia que ficou des
truída. 
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O SR. OrTrcrcA - Calumnia não, i1orque 
calumnia. é neg«r o ra.cto. 

O SR. Poxrns DE l\fIRA.XDA- Das diliQ:en• 
cias proceili<l;is re,,:ultou a mais completa 
prova dn fal~í1hvle da a.ccusação, nunca tendo 
havido pt·oel',;-o. 

o SR. GA1:l'.'\íl BESOURO - Oh! Oh! 

O SR_ PoxrEs nr.: '.\fIRY:'.'DA - V. Ex:. viu 
o processo? 
llíO SP •. GAmxo Br:,;:ouRo - Está ahi o Sr. 
1.líilton que pó:le dií:E:1', porr1ue elle saLe 
~- 'iSO. 

O Sr:.. Poxn:s DE !llm.AXDA- E com certeza 
me não contesta r<i,. 

Quem conl1cc1•n e conhece, Sr. presidente, 
o ex-juiz do di,.cito d<:t comarca, de Maceió. 
o Dr. F1•anci,;co 1la Costa. Ramos. qn 'JU 
conhece a s11;1 ínqncl;ranta vel justiça, não 
Jlôde acrerlitar rine. dnrante o tempo em qne 
foi elle .iniz de direito naqnella com;irca. 
fosse sono~·;~iJo on ticas;::e sem and;tmento 
nos cartor·ios um proeesso contra quem quer 
que fo~se. 

O SP.. .iü~PllILOPHIO - Posso affirmar, 
porque o cnnl1 <;o, que elle ó um m::igistrarlo 
distincti~sirno e rlcs que mais honram i1 ma.;·is
tra.turu. brazil0i1·:1. 

O SR. n.\!\l\:O BE,;ot:r:.o - Si ellc não f'osse 
juiz de rliJ·pi!o 1'1•deral, ha muito tempo fJll',~ 
estava sncrilir·ado. 

O S1~. 0IT!f'ICA - Xãu !'oi ellc, foi a 
policia 

O SI~. p, 1:\'T1-::-; 111·: l\ImASDA ·-Ora! Si as 
tliligenr.ia ~ p1··"·crliu:i5, a 11ue me ref'eri, foram 
publicalb::; p1·l"s jnmaes ! 

O Sn. PI: 1~,.;1 M'.'.'iTF. -Pr1:viuo no nobre de
pubdo fJIM n hora do expediente estú. quasi 
fL terminar 

O SR. Po'.llrns DE !\JmAXDA -Vou concluir 
apresent:i mlo o meu requerimento não só 
imra tlar lo:..rar· ú mais completa defesa do 
digno vice-governador das Alag'ÕllS, como 
para q ne :~ C<1 mn ra, 13em esclarecida. por 
occasfüo da discussão do orçamento, n5o 
negue, baseando-se nas indicações dos meus 
nollres col legas, ao estado das Alagoas o 
credito espocin 1 necessario para a. regularisa
ção de suas despezas. 

O SR. OmcrcA - Em nome das Alagóas 
rejeito a esmoh que V. Ex:. quer pedir no 
Governo Fei! ·ral. O estado das Alagôas t·~m 

! outros meio;; rlc prosperidade e hei de fazer 

1 

com que e lle;; se tornem reaes. 
_O ~R. Poxms nt~ Mm.ANDA.- P~rdão. Isto 

mto e e:>mola. é uma. consequené1a da tran
sform::içilo por· rirw pas~amos, cuja necessidade 
esta reconhcc1tlu. na Constituiçã.o da União; o 

Cama~a v. Il 

C]Ue firma um direito. ( ,1poiados; muito 
úem,,) 

Vem i mesa o seguinte 

R.eqneiro que, por intermedio do Ministerio 
do Interior, sejam pe1\id:1s ao gow•rn;:idor <lo 
estar\o das Alagoas as srgni11tes inf'o1·mações: 

1. 0 E' certo que o con.~Tcs,;n de.;t1} estado, 
tendo fnnccionado em sn:i p:·iuvir;t 1·1rnniiio 
ordinaria, encerrou seus tral1:tll!n-; sem que 
livesse decreta.do as leis or'..'.·a1~i·~:ts neccs
"" ri:cs -para a ex:ecuçüo da l'CSJ'<.:d i\·a consti
tukiio '! 

2. 0 Que causas dera.m log-ar a este aconte
cimento ·3 

:'.J. 0 Que proviclenci:i.s pretende o mesmo 
governa.dor tomai' para remo\'l'l' o:-; males 
que por est<t causrt podem ar\ dr no esl<ulo -~ 

Sala das sessões, 10 de agosto tlo IS91.
P1,ntcs de 111iranclci. 

O Sa. Pn.ESIDEXTE - O roqn1"rimento tlca 
sobre a mesa, par11 entear em discussiio am:.i.
nl:J,. 

O Sr. Oliveira Pinto-Von tra
t:ir de nm assumpto que exigi ria larg-neza. 
rle discns5iio, e que tem por fün .i nsl i rica r plena, 
e cabalmente um requerimento oll'erccido :'i. 
consideração desta casa por r1n:1si toda a depu
tnç'.iiO 11uminense. Entretanto. co:ao a hora 
,-ae adeaufadn,, procnt•:1r.)i i;0snmi1· CJlrn.nto 
possivcl as considerações qne devia fozer com 
n dm de justificar o requerimento a cu.h lei
tul'a. vou proceder. (LS.) 

Bem vê --1. Ex., assim como est:1, <tSsambléa, 
que, para fundamentar ele um:1. m«nGil':1, for
m:,l este requerimento, tenho necessida.de de 
me referir ~L épocas r ~motas p:lra "hi :-ncon
trar jnstificac;ão e a legitiinid:tde de5ta. divi
·h, aliás reconhecirla por to1lo5 os r1u0 esfüo n. 
pw dos negocios do Rio; mas naturalmente 
dr>sconhecida por esta Camn.ra. qn<\ entretanto, 
tem de se pronunciar sobre a mrtteri::L. 

Em tempo, como V. Ex. ::.:abe, e como não 
devi;) ignorar, esta assem biéa, começa.ndo-se a. 
construcção ela. antiga Estrada de Ferro D. Pe
dro II, hoje Central do Bl'azil, esses trabalhos 
f'oram iniciados por uma, comp rnhia ú. qual o 
governo geral garantiu o jnro de 5 º/o e o 
8sfado do Rio de Janeiro o juro rle 2 °/o· 

o Esta.do do Rio só poclia ~er reembolsado 
<la quantia, png<• a titulo de g·;u'antia de juro, 
depois que a companhia tives:;e um certo ren
dimento, cujo excedente serht empregado 
nesse reembolso e t.-1.mbem no do governo 
geral. 

Tendo, porém, o governo em 1864 encam
pado a estrada de ferro, tornou-se impossível 

40 
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que a. companhia déS5e cumprimento :to seu Olivci1·0 Pinto_- :Nilo Peçanha _-Fo;iseca e 
dever de rocmb-Olso pa.i\\ com o Est::.dv do Sifoa. - F•oe;: da Cru; .-D. 11Ianhm.:~ Barre
Rio, que tinha cumpl'i<lo o seu 1hwer, en- la . - Akindo G uanaba;·a .. 
trnuuo com o~ 2 •/o a qne se tinh:t obrig.1do, Vem á mesa, onde tico. piwo. ulterlol' dclibe -
1ispeudendo a quaati:i. de l .425 coutos e raçito, 0 seguinte 
tanto. 

A informaçii.o pre~tmla pelo The:;ouro K•\- R c1uerimer.10 
ciooul e favoraYel ao direito tio Est:\do 11 0 Rio· Rcf]nciro qne, pot' intermeclio da me;;~\, :>e 
de.J:1neiro . peç~arn <'Lo gornrno ~cipias tlos lcleg-1·:u11mas, 

i'\;i.o :se pi'>tle nlleg:tr com justo motiYo que rcsl!n-allo::; ou nilo, expedidos a.o g-1wcrll:l.c.101· 
&lo exa;.rc:ra1las as rccl:u11;\ç-ues Jo E:,t.1Llo do 1le ::\latto Gro:;:;o, desde mnio ultimo ;\tê estn 
Rio dcJ:rneir0,que ncslc momcnlore1•rc;:;cnto, d:t hl. :cl:\tiYamont(' ü.s elei\~e3 de 3 uo ja.
c comrni;;o •1ua,;i todos os meus companhcfros neiro. 
de tli'pnl:u,'-<io . $·da •bs scssuús, 19 de ªõoslo de 1891. -

E"'" rp1anti:i. de l .-1:?5 contos e l.1nto t:.i, C..1cto.,.o ,fo .-tf!ia'ft~l''JUC . 
por ordem do go1·erno, cnt1·c;:-n1: ao fll'Opl'io 
g<Y\'Crn11, p;11~.i u:;;.n• , lclla como .i ul~i:is.! mnis \'em á mc:;a, e lltlo, j ulg;ufo a poiaüo pelo 
con\'enicntc, mas, como\'. Ex- não if!'UOt".t., 0 nurnerv dê a;,..;ig-nat1n-.lS, 1icamlo pa1·a or>1>or
gonorno impeda[ re:;oh-cu, pelo dec1·cto ll - tuuaw7ute Sl!l' julgndo ol.Jjccto de ueJilJer,\~.'Í.O, 
I.5W de mar ço tlú 185'J, cre:w uma compa- o :1egumle 
nhia. que, como disse, ll:t pouco, se in:iumui;;,;c 
d:i. con:;tl'ncç;1o des:;a estt-ada. PROJECTO 

Aq ndla companhia inicion os l1•;\l.Jalhos, e 
o go\-01·110 dire<;ta1 neute rcc.-ebcu rio !!'O\"erno O Con31·esso :'\acional de~rel:l.; 
do Rio de .Ja nei1·0 os 2 •/o :\ gno :i~ ex-pt•o-
vinciu. c~l~m1 obl'lga<la, pi·efolcarlo este;; Art. l.• E' conc0Jitl.a a. O . .'.ifttt•i;1 Theotlom 
2 º/o no rim ele aono~ a qnaut ia ile l AZÕJ Ribeiro e á meuor l~iclot"a J\í:tri:i. dos P:i..~so:; 
contos 0 tanto, e entrou com esta, íJUantia Ribeiro, lilll:t do J'allecido tlesenibnt•g·actoi: 
para pagamento dú:> juros a. que :1 compa- Anlonio Agllello IUbeiro, a pensão de 
nhi:'l t iniia direito; mtt~ em 186,1 encnm:iou 1:2002000 anmrncs, repnrtidumcntc. . 

t d t d · t l .\t·t. 2." H.cvog-am-:se as dispo5i<;ü~s em cou-:t cs ra a, pagou n. . o os os JJl eress:I• o:;, t ,. 
menos ao E,;tado do !tio tle Janeiro. r-.\uo . 

Hoje torn:<-s· neces~tfa•\ inform:\ç-:io\>1'e-I Sal:~ das.se3Su_<;S, 15 de a~osto de 1891.
stada pelo Thesouro a.um r.le que, 'JUtlll ' ose A;,11;h:lo1Juo.- .s(Jj1to$ Pe1·c1,-o . . - Pcdrn Vc
tllicut11' o orc;-.t:ncnlo. po~.1mos apr·e,;cotar llto. - .. t. Rios.-T_ de Cciraalho . - B.11"t1o 1Le 
um aduiti \"O a at..wi~;rndo o pagame!lto ao t::s- S. Jlarcos. - Paulo ,1;·_qolto. -P;·i.-1:0 Paraíso. 
tado tlo Rio de Janeiro. -F'~ti .. <IJõll11 Jt~,-eii-.J _ - Ba;-bosu. L ima . - A.ris-

Nes!.e momento resumo quanto po;;;,i\·el i1s tidc.s .ífoma_-Goaç1uo de Lat1os. - Custoúio 
minh;;s cons;dera.ç.-Ue5, aguanhtnuo a discussão Jn.wi 1.fc 3íella-- .V1nibal Falc010.-Seoeri110 
do orçamento para então demonstrnrt!i? nmn. Viefra. - F;·etle;'ico TJoryes- - Jvodu P;·ado.
ma~ei!·n posith·a e iucontesfavel que 11 per- Leawlro Jlaciet . - Dio;iysio Cer1jur.i1·a. - L . 
feito o direito aue tem o Est.u!o llo Rio de BvlMics. - J. Be-oilalj!~.-.11- .Voaa.-Vi
Jnneiro. • cfra. - A. 11/.illon . - Paula G11imm·t7cs. - ltma-

Por emquanto, limito·me n esw palnvras, cio To.<ta. - .S'. Lw1dBlpho Jie1/rw lu. - Gon-
enYíu.m\o it mesn o meu requ,;1•imcoto. ç<.1luc,: Fe1·;-ci:·a.- ,1mll"c' o,uatca.ui.-Jtaua 

'::_em á ffi•?sa, onde ficu ii:u·a ullel'ior de libe- Br~~ellar -=Jori.~ de ~'.q;icfr<.1--J - Pontc .• ç de 
raça.o 0 se<>uinte .lfoamla. G-a1cia p ,,e,. - A. Gum.1baia--

' b Pires de _4.llJttg1teJ·que ·-:F.-aricisc•i B11cla1-ti . 
Coitlo Cnrta:r,n .-i'.(a .-l fri./io Rorlrigirns .-Cae-

Raqt~ci·imeiito tmio de Alln.iqiierpie. -.Marcicmo d~ ilJ(r,lja-
. llt<1cs. - Imlio do Bra~il . -Clwgets Lobato .-

Requeremos que, por mtermedio da mesa, Pires Fc1nira . - Tlumiaz Delfino • 
. ..se solicite ~o ~overno. ~ ~eprese~~~:ão. que Em seguida, pro~eélc-se á cbamnd:.l, ;·~ qual 

a.o mesmo b_:>' erno d.mgm . o .director. da respondem os Srs. Joaquim Pera:\mbuco, 
Jllze1!~ª do e,tado do 9~~o d~_J.ineu•o, pe~1~tlo J~ Lop~, Pa.letta. fü!la Ribeiro, R.odrlg11es 
o l>ag.unen!o ele I_.4zo.OOO::;i q_ue o 2'0.' eiuo ferrmodes, Belrort Vieira, [ndio •lo Brazil, 
federal de.·:-ao. esi,a·lo do R~o, cm v1rtu•l~ lnoocencio Serzedello, Cant.'to, .Mntta. Bacel
da eacam~:1ç .. 10. ú:t E.~trada ~e ~erro .Centra. lar, ~nfrisio Fialho, Nogueil",\ Pat':\!lagu.â., 
e b~m assim n.s :nrormaÇões a respeito pre-1 Pires Ferreira, Ma.rtinho Ro.:Jrigae,;, Bezerril, 
stadas pelo The,ouro_ F1·eàel'ico Borges, José Avelino, Jose Devl-

Sala das s~SSt:Jes, 17 de agosto de 1S9l.- la.qua, Gonr;.a.lo de 1...:1.gos, Pe:.lro Velho, 
Fonseca E.c;·1n.es. - Albe;·to IJrandao .- • Co11to ca.rta:s:o, Sá. Ai:u.lr-.uie, Jose Maria-
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no, André Cavalcanti , Annibal Falcão , 
Meira. de Vasconcellos, João de Siqueira, 
Luiz de Andrade, Espírito Santo, Bellarmino 
Carneiro, Pontes de l'llirnndn., Oiticic::t, Gabino 
Besouro, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, 
Felisbello Freire, Augusto de Freitas, Paula. 
Argollo, Z:··.ma, Artlmr Rios, Gnrcin. Pires, 
Marcolino Mour:i, Se\·erino Vieira, Custodio 
de 1follo, nlilton, ,\mT1hilophio, Fr·ancisco 
Sodré, Leovig-ildo Filguciras,Barão de S. :\!:ti'· 
cos, l\Ied1wlo, Pires e Albnqncrrpte, Prisco 
Paraíso, l\Iuniz Freire, Athaydc .Junior·. 
Nilo Peçanha, Oli\·eim l'intn, Franr;a C:1r
valho, Ba ptista da .l\Iotta, Alcindo Gu:ina
barn., Sam1•niu Ferraz. .lacquns Ou1·i1]1HJ, 
Aristidc~ Lolio, J\Inyl'ink, Fnl'quim Werncck. 
Jesuíno de All.Ju11ncr1Jlw, Tilo111:1z Delllno. Fi
gueiredo, Antonio Olyntho, Ha<laró,Gal.Jriel de 
Magall1ãe:;, Lcend Filho, Cktg-as Lobato, 
Alexandre Stuckler, C0sta Scnnn, Ame1·ico 
Luz, Dntra Nicacio, Con·eia l~a!Jcllo, J\lanoel 
Fnlge11cio, .Aslolpho Pio, A1·istides l\Iaia, Do
mingos Rocha, Co~tn l\Ia.:!lmllo, Ferrei1·n. Ra
bello, Bueno de Paiva, João Luiz, 13ernar
dino de Campos, Cesario Molt~t, Mm·aes Ba.r
ros, Ado! pho Gordo, J\Iursa., Paulino Carlos , 
Rodrigues Alves, .Alfredo Ellis, l\Ioreir::i. 1la 
Silva, Azeredo. Caetano de Albuquerque, 
Bellarmino de :'llenclonç~'l., Marciano de Maga
lhães, Etl11:1rdo Gonçalves, Fernando Simas, 
Lauro l\1úlle1\ Carlos Campos, Schmidt, La
cerda Coutinho, Victorino .Monteiro, Pereira 
da Costa,Antü.o de Faria,Borges de l\fodeiros, 
Alcides Lima, Abreu, Homero Baptista, Cas
siano do Nascimento, Dernetrio Ril.Jeiro e 
Menna Barreto. 

Abre-se a ses3ão. 
Faltam com cansa pa,rticipacla os srs: :..Iatta 

Machado, Retumba Henrique de Carvalho, 
Pedro .Americo, Amorim Garcia, Rosa, e Silva, 
Theophilo 1los Santos, Santos Pereira, Urbano 
Marcondes, Cyrillo de Lemos, Viria to de :llfo
deiros,J oão Pinheiro, Francisco Yeiga,La,mou
nier, Alv::tro Botelho, Gonça.lves Chaves, 
Gonçalves Ramos, João ele Aveilar, Ferreira 
Pires, Francisco Glicerio, Carvn.lhal, Carlos 
Garcia, Almeida Nogueira, l•'leury Curado, 
Thomaz Flores e Rocha Osorio, e sem causa 
os Srs.: Uchoa Rodrigues, Pedro Chermont, 
Costa Rodrigues, Casimiro Junior,Nelson, Jus
tiniano de Serpa, Nascimento, Almino Atron
so, Miguel C;1stro, Epitacio, Tolentino de Car
va.lho,Gonçnlves Ferreira,Juveneio deAguiar, 
André Cavalcanti, Raymundo B::tndeim, Pe
reira de Lyr•t, João Vieira, Leandro Maciel, 
Tosta, Seabra, Dionysio Cerqueira, Paula 
Guimar-âes, Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, 
Manllães Barreto, Alberto Brandão, Joaquim 
Breves, Virgilio ?essoa, Luiz Murat, Froes 
da.Cruz, Erico Coelho, Lopes Trovão, Vinhaes, 
Pacifico Mascarenhas, Jacob ela. Paixão, Fer
reira. Brandão, Feliciano Penna, Viotti, Carlos 

Ch::tgas, Francisco Amaral, Domingos Porto, 
Monteiro ela Silva, Mn.rtinho Prad.o Junior, 
Lopes Chaves, Domingos de Moraes, Angelo 
Pinheiro, Costa ,fanior. Almeida. Nogneim, 
RuljfüO Junior, Leopol<.lo tle B•1lhões, Gui
marães Natal, .Julio de Castilhos e Fernando 
:\.bbott. 

E' liLla. e sem debate approvada, a acfa da 
scs-;üo an tcl'ior. 

O Sn.. 1° S1·:cRETArtro procede ú leitnra do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

OITlcios: 
Do St'. 111 secr·élat'io do S0nado, lle 18 do 

cort•eute, co111municando que fol':tm remet
ti1los ao So1m1.lo, sanccionatlo:;, o:; autographos 
das r.,,;ol1H,:úes do Con::.:-re:;so Nac1onal, autori
~amlo o gore!'llO a concellc1· ao Dr. ,\ruancio 
.João Cardo:;o de Andrade, um anno de Iicenç<t 
com o respectivo orLlena•lo,e ao Dr. Pe•.lro Au
gnsto Carneir·o Lessa, um unno de licença, sem 
or<lenado.-loteiratla. 

Do l\linisle!'io do Negocio:; da Fazenda, de 
li do corrente, em resposta ao officio desta 
Gamara, n. 107, U.o 29 de julho findo, en
viando cópias dos officios do govermvlor do 
estado do Rio de Janeil'o, relatirnmente ao 
debito em que, para com aquelle estado, está 
o Governo Ferlern.l, em consequencia da en
campação ela Estrada de Ferro Central.- A 
quem fez a requisição (commissão de orça
mento). 

Do l\Iinisterio elos Negocios da Agric_ultura, 
de 17 do corrente, em resposta ao olfic10 desta 
Camara n. 92, de 21 de julho findo, enviando 
cópia do officio do engenheiro fiscal ela Estra~a, 
de Ferro Minas e Rio.-A quem fez n, reqm
sição (Sr. deputado Viotti.) 

Do mesmo ministerio, ele 18 do co!'rente, 
enviando o requerimento de Augusto de Assis 
Teixei!'a e outros, pedindo privilegio por 40 
nnnos, para o estabelecimento de uma linha 
de navegação a vapor na margem esquerda 
do rlo Paraná e seus allluentes, e para uma 
estrada de ferro que li(l'ue o Alto ao baixo 
Paraná .-A's commissÕes ele fazenda e de 
Obras Publicas. 

Do mesmo ministerio, e de igual da,ta. em 
resposta ao .otncio cl~sta Ca_mara n. !º~' de 30 
de julho ultnno, enviando mformaçoe:; e d?
cumentos relativos á reclam<.tção de Agosti
nho José Cabral, thesoureiro ::tposentado da 
Thesouraria, de Fazendn. de Minas Geraes.
A quem fez a requisiçiio (commissiio de fa
zenda.) 

Requei·imentos 

De Pedro Leopoldo de La.re0, .empregado dos 
jardins publicas desta. capital.-A' commissão
de orçamento. 
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Dos officiucs de rleSC3rg-a os ti netos da, A l
fündeg:~ elo Itio de .J~weíi:,1, pedindo :wgmento 
de vencunentos.-A· mesma commissrlO . 

O S:i.· . ~;!artinho Rodi:·igu.es 
(1Jam w1ia r:r.plicaçffo /!es,;oaf. )- St•. pre,;idell te 
son fo1·çado a roubar aos tr:ilm.lhos da C:t
nmr:i. dous mina tos par:t oc:cnp;tr-me de as
sumpto que diz re~peito u. min!m humilb
s:ma indi\"id11~lli·l:·utc. 

Como é ;1 [tl"iJ11ei1~1 \"C7., fjlle tenho :. affou
tesu, d~ f:i7:cr-wc ouvir nc,.;ta casa, pedo ,.;i11;i:n 
n hort ,] UStlç;\, ao ll10 !iOS 1111);\ lom•:tYCI \J('llC
YO)cuci:1. qn1? a l;nrn;ir,l n;lo ltJ1·c a mal nw11 
1woceditw~nto. 

Por n:oUvos, qnc lliÍ•) in tl!rc5sarn il. C.;1m ;U";L 
s.11oc1', fni oln·iga<lo a a(;c .. i t ar·, c:n terren o n111 
ponco c::r:al;i·oso, no E:>t:Hlo r111c r (•prcseuto, 
um~ lnct;i que m.µ, loi oli"creci1fa po1• interes
ses 111coorr.~,;n...-c1s 'JUC m•) •.fo:;~·;me\o Jc haver 
contr;u·in1lo e por am lJiÇüe.s cle;;;11•r;lsoil(laS, 
que teullo a g-loria 1\e havel' feito nw.l lo-
'"l'·tr 
"' Ne~~a lucta , cm que esti veram cm io"·o 
1)1\ i..\.úe~ e intercs,;cs <lescn.::ootr:1t.lo:;,ti\"l; 1l'e
ccss1dndu <ic . rc1~~rir-;ne, em <:SCrt i>to:; 
que 117. pulJl1ca1· n<i imprensa do Cear á. 
:i uns jmlcos ~d li nc;;oci:rnt e::; : o c"t.cs t·n
tender:1m que ~eYia1i1 1l •'S!OrÇ<ll'-Se t;el:tS re
ferencias 'l ~e 11z. p1·oce5snodo-mJ po1· cl'ime 
de calumnia, e i:.e::;te 1ntuito solicitamm da 
Camara iieenr;t rnm inst:iut'õ.U'-me o compe
tente proce::s0. 

.A íllustre commiS$5.o dç .i n~tiç~ 1 , ;i IJUem 
foi pr~senle n pet iç-Jo dos judecs refel'ido;; 
~nteu deu qm~ :H1o 1.leri:t concedei' n. Jiceuç:;~ 
1mpetr.alk, o r1ue ileu lo;::rw a que um ano
n:rmo rnte"e;;su..Jo po1· 11al'te dos meus ad•·er
sarios, '~iesse rielv .Jorn11l do C:ommercia dizer 
que, a. cl1gna. commissio tinhn. o intere3SC in
con(ess..'l.vel de sal,·ar- me, ntzl'w que a le >ou 
a. deuegar ;i licença impet cadu. 

!.'le;;ta:; coodiÇ<<Jes compr·ehentle no casa a 
necessi.dade que tenho de s11pµlicar da. b~ne
·volen<:m da rn1>sa, que se digne tlar para a 
ºEdem. elo dia de a m01lll1ã o p::recer em ques
tao, etlim de que a C:J.mara, se pronm1cíe to~o 
a e:;tc respeito como entender de justiça, rle
vendo eu declarar neste momento. que a Ca.
ma.ra, uão me fa;r, r,, ~m· 11('.!U o ffens:i. ·dene~a.n.do 
·ou concer!endo r" licenç:a ;;olicita.<ln. . ~ 

Tenho dito . -

O S r . Bellarmi:u.o de i\.Ie n 
dO;n{!a (pam t!ma e:.r11Ucaçlio pessoal) -
Renúo o mrt~or yir,·íto de bomena" em e ele 
respeito no distinct o collega e meue prectar o 
chei'e Dr. Ar istides Louo. 

Com o qite -vou dizer, dou tn.'\is uma prova 
do acatamento que í"oto a s. Ex. 

A auroridade que tem seus conselhos na. 
·Opinião publica, me obri~ n. >ir rebater a.1-

gumas n.ssercõcs llc um artigo firmado iior 
s . Ex., qne ele alguma sol'te me affectam. 

S. Ex . , em m'lig-o publi<'~<clo hontem no 
jorm\.l Sa·Gid,~<.las , sob o t itulo Scbaslianísmo 
n.; a('ç1in, e ei:n um per íodo riue 1·ou ler, en
Yoln3 urn proJecto que t i\'O a hoo ra. de n.pre
scnt~w ne;;ta c:t:::'.·,, preurl.endo-o <1os mc:m1lros 
de um itn:igi n:u·io plano 1·ci;tau['a<.Jor. 

Ora, e~tc pt•ojecto !Oi (lO!' mi11: :1 1)1-e~ntado, 
e Cuml\unentautlo-o, allcgnci os IJoas ,;crviços, 
o.-; :t<'t•'" de. ooneme:encía pmlic.rdo; pelus 
!;<' n~rar'~, .cn;:t l'C\"ci:.'<tO nello ~o expressa .. 

:\"" nna \'rnpor n. Cam~)I':t a rc ,·c1·são ao 
0:>crcitn <l o ofl!•~iac;:; que p1:uc~se1n tr;:i!Jal!i<\r 
]J<'l:L 1·o>t : 1 t11·~ção monarclJic~:l-
~ou t:\..i 1·~p11 blica110, rinmlio $. Es: .; 011 

pc•lo 11H:rno:; c.Jo tempo em que .-:.. Ex. e, e 
tlu:·:wtc. t ~)·ln.;; :1:> ':ielo;s.i~udc_s d;L p1·op.1g:tncl:t 
u<: <lmnm10 1mpen:\I, J•tmn1s tomei compro-
1111,,,;11 :il;:-um Cf•m os partidos monnrchicos. 

Co:~ecci me~1 t irocínio l·epnhlic:11101 como 
con:.:.p11<'•l<'l', lazen1lo part e 1Lt Sl'ICiCd;Hle sc
CTCttL Grcmio do Por·rir, i111r;t :1 qual se en
lr :t 1·:t CO!Jl hypotl1 ec:t d:l \· i•h por meio de 
um~\ dccbW<\• : ~o. de snici1lío; concon:i depois 
rrn·;l o e~t;Ll.1elccancnto de dons ,11~tr1ctos l'0-
11u!lli1·.a!ll)S ne~t:-i. _ c:tpítnl, comprJstos sómente 
1\e m1\1t;wes, e nao tendo me 1l0sv\udo nm:i. 
li nh:t do.;; princípios repubFcanos, não rlou. o 
direito <t ')nem qner que s~j : 1 de- suspcitar
mu d~ i•c:;t<.\UN\àor d;t mon;ircl1ia . 

IJeclnrci, alto o bom som a muitos correli
g-ionarios, quando SQ ín iciani a Kepublica na 
ntis:.:\ car.i 1)a\ ria, portanto, no pel'iodo ain(l:t. 
de rnce1·tezas, que a mo11arch;n. só se restau
rarfa i1or cima de meu calhWer; e, dcuntc 
•le~t:i declnruf;fto e dos mells precedentes, 
11i 1:g·11em tem o uir•eíto de suspeitar-me de 
r•'St;1umdor. 

!ilenos do que ()ualqner outro o poderia ter 
meu diotiuct? clte ~e? o.sr. Ar istides Loho, por 
que com S. Ex., m1ltte1 Iong-os (l.nnos. deveodo 
<iin<la. lcmbr~r-se; enti-a ou~tros factos das ses
~~e,; elo Club R~public:1.no u:i. i•u:i, No\n. do 
Ltn'nmento e n:i do Hospício, em íJ UC j untos, 
tornnmos respons~bilicbdes, e compl'ornissos a 
q110 nullCt\ faltei, t endo rlado ;:is':lim provas 
cnlJne.5 de minha sincera identillcação com os 
pl"inclpío:; repuhlicu.nos. 

:'Ião potli,l, po1twto, deix:w co1·rer sem 
pl'olesto, e~tas aS?erções olc S. Ex. que podem 
le\·:u• '' rlu•i<hL no espírito de meus eo:icida
rlãos sobre ::t. sinceridade de minhas crenças. 

Foi para. lnvr:i.r este prote,,to que pedi a. 
Jialavra . (Micilo be;;•.) 

O 81•. Aristides Lobo diz que 
o Sr . Bellarmino d13 .Men•lvnça labora em 
um grande e1·ro, uiio e verdade que invol
vesse o nome de S. E:1: . nem tivesse suspei
t:vlo do seu procedimento em nmnobras 
sebastiauistas. 
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Antes de tuclo deve dizer que o artigo a 
que _ailucfo nobre tlepntado foi ese1·ipto par" 
urn JOfn;J.l de S . p,~ulo, e que só agora. e que 
foi aqui tran;;cripto . 

O orntlor Jíri~e-se muitas vezes a seus 
amigo~ en~ term.O.~ que parecem asperos, mas 
que nM sao m~tJs <lo <J.He a e:q:n·e::;siio de sin
cer:i. llomen;1,!jcm que presta. iL iuteg1·idade Je 
:;eus cir-Jctc1·es . 

Nesl<l con.diçOes estn.v:i. lon3"G de peu;;;1r 
ijlle llOS pro,1c~tOS n.p1•e;;en fad os {IClO UOlH'C 
deputado se mvotYt:ssc a inLncITo, :i mais 
remota t:er1ncl', de U!U<\ pretcn&1o rcst::ura
donrn. 

inc:)!Jvenientes. Acha. que o momento o.inda 
não é para ahl'ir as pol'tas a, todos . 

O Sn. Pr.ESIDEXTE anouncb. que se va.e 
entrar na li parte dn. orclem uo di<i . 

O Sa. Jo1o Dl:! SrQt>EmA (pela ordem)
Re1111eiro a V. Ex. que consul te â Camara 
sobre si me concerlc cinco nlin:tto;; de uro-eu
cin. pa1~i apresimt•\r mn rcquerimi!nto"' ue 
int<msse puMico. 

Sr~. Pru:'3ID~::-.:T1~. - [ h n.p1ma.s eom 1Jcpu
tmlos n:i sala, e porbnto n:fo po~so s111Jmot
tcr o i·cquel'inicn to il \'ç. ta~·iio. 

Sr: . . Jo:\.o DE SrQn:rn.\ - i.~11lão peço a. V. 
Ex. 'ltiC o l'aç~ vot•n· lot-)"<J •1uc \i,1j;1 numero. 

E' n.nnunciad;\ ::i. continua1;ito ria primeira. 
disc~1ssão tlo projeclo n. 1 A, p~·ohii.JinLlo o i1S() 
,le tttulos e coml.ccomç;üc::; . 

::.\[\()havendo qnem pcç:1 n, p:lla.na, '3 ea
ce1·rafa a discn-ssã.o e oU.i:\d:.\ u. >Ota~:lo J?Ol' 
falta de Durnero. 

E' annnnci:idn, ::i. seguncl~ <li~cuss:io do 'Pro
je::to n . so, org:inisando o uis tr!cto federal. 

O uolwc ilcput;\.do disse que entrou !'rancn
meute no fJ ldto r111c t1~1nsfom1011 ;\ füce do 
11a.íz; S. Ex. _h_ypothccou n. sua propría \'i•la 
a ess-1 ca 11sa ; a is to mesmo 'l ue o 01\tdor e~tit 
su~t.::otand_o, pm·que niio íJLler que por tle:;
cu1uo, nH11t~1s vezes na mesma búa. fé, se vá 
en~tossur cs:>a coerente de coospiraçiio q1w 
rodei::1. a. l~1)uulic:1. p<.l.r,, em uma occ:1s1f1.0 
uest:i. tomar se effectiYa essa hypothecu, 
e ele tuntos outros que poss.iin ser chamttdas 
:t ]Xlg"<U' csfa di vidn. de houra. 

O nobre lleputaúo pôde estar tr;inqnillo. O Sr- Alcindo Gu.a:u.c1.ba1·a -
A intenção do oratlor, o sen pensamento, A orga.nisaç-.Áo do districto fedee,l[ é ue totlos 

o. SUt\ ideia a sna convicção é que 1odus se os assumptos que de:>ali:nn actm\lmente :J. 
ue-:em u~ter de:S$a e~pecie de moda. qlle n.ttençii.o e o estwlo do Coug-resso, talvez o 
esta ~r:i.ss:indo de contiuuos purallelos eotre mais imporfante e m·gente . 
a mouarchi(l. e a. repuLlic<J.. Como os longinqnos e~la.i.los de Mo.t to-Grosso 

Sem pretender offentlet· o ::eu nobre collea-a, e Goyn.z, cujas attribuí(;ões e soffl'imeatos tão 
o orador repet!;'l que entende não ser mUlto doloros:imente teem repercutido nesta casa, li> 

disct•eto qne ~ re1>ublica.uo~ venham lcvnutar Districto Federt1l verga aindn. :sob o peso d~ 
'}uestüeS no seio da Cnmarn.e o1forecer proje- dictãclur::i. franca, ostensiln~ e a:.idar.. 
ctos em fayorcle individuos,que comoosenhot· Os beneficios da organisn.çiio lega! que S(} 
barão do Llda.rio a\udo. hoje se m4mifestam presume terem t•esultado da tiromulgação ua 
fl'ancamentil em fovor dos idéaspnssadas . Constilniçã.o não o attingiriio; elle continuou 

sob o goveruo immedhtto tlos o.gentas pes;ones. 
A um apn.rte elo Sr. Bellarmioo de '.Ileu- do poder qne t>tdo r.1z, da. força que tudo 

donça,responde que conhece o senhor barão do pode; e ni.i.o preciso, par.i dizer á Camara. 
Ladarío. Qua.ndo elle foi ferido, o orndor en1 0 que tem siJo es:;a administração, t razer 
ministro; foi o U!líco que man<loa-Jhe um parti. :i. tribunn. 0 clamor que salle atê das pe
cartãr> de visitas inquirindo do seu estado de uras das ruas. 
sa.ude, l)Ort<lnto n·ii.o é suspeito; rnus re:;pei- · Salientemos que 0 programma ad.mhüstra
fando n. sua coherencia. pol ítica, seja elJ:i Qll:tl ti vo desses a.gentes te!ll sido 0 monopolio, as 
for, não ach::t que· se lhe dev,i. dar um Jogar concessões injustificaveis e inj ustificaclas,. 
proeminente m• nrmada, do qunl poderá usar dadas em segredo, e 0 compromisso do futuro 
em favor dos soas intenções politiMS. <lo niunicipio em largas sormuas e por muitos 

E' isto o que tem a. clizer :i. Ca.m:Ara, e ac· nnnos, e teremos dito o b:1stan te para que se 
cresceot:i que si a. Republica aind<i não e;;tà sinta a necess idade de ser nesta mesmo. sessão 
~erfeit(l.mentll consoEduda. e 'Porque andou a :i.pprovada uma lei que arranque o governo 
fazer pescaria de m'lscarados . aos agentes da força para. restituil-o ao pro~ 

Si houvesse sido ma.is discreta., não se teria prio nmuicipio. 
chegado a este resultado de est"r-se a dispo- Digamos em verdatle que não são de agora 
tar, dil\ a dia, ho1-a a hora, a um pass:ldo de- o descredito da. instituiçito e o desdem pelos. 
ploravel direitos que pertencem ;\ actuali-, seus representautes. Tão fraca e!"a a muni
aade. cipalidnde, que o governo, uma a uma, lhe· 

Sabe que o nobre deputa.do foi levado pelas absorveu todas as suas attribuíções impor
melhores iri tençües e por sentimentos da. mais ta.utes, ao mesmo passo que o poYo de din. para 
?Jta generositlade, ~pre2e~tando os s.eus pro- dia accent:.uwa a sua .indifferença. por eu~. 
Jeetos, mas nem por isso deu:a de cons1deral-os E' altamente Silggest1vo ver como um mi--
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oistro doímperio em pleno parlamento levan
tav:i. :i.s ma is graves accusaçüe:> à edilid.ide, 
que con~iilerav'i carecedora de su:i. tutellu. e 
Yigi~auci:t e v~t· que o povo dest:i. clda~e p~r
mittla, que ti1essern assento nel!:i citbdaos 
que não reunião mais de uma centena tle 
1otos. 

Isto attest~\ bem qu:i.nto era imprestavel :i. 
orguui:;ação muuicipal e:xistente; mo fraca 
que ningm•::1 confiava. nell:t e que ella mesma. 
era incaplz de repe!lir u.s in•asões continuas 
e in$istcntes 1!0 g-o•eroo ge1~11. 

Entr.::t:into, não ha p::úz cnl to, cioso das 
suas lilier•laues, q~tt~ si ulio pr~occupo Je 
manter o l?"O>emo local como o n11cleo m:i.is 
forte, m:üs apto e mais lrn.bil p.'lrn a re;;i~
tencia aos ataques que porreutura lhe sejü.o 
fei to::. 

E nií.:> só como resisteocia, sioão aio<la. como 
escolas praticas de Iilnrdade e cirismo, onde 
cadn. ci .. laclão pôde :1.rerir imme<li:'tl:imente o 
Yalor Lle sua interven~.<"io nos negocios pn
blícos. 

Iufelizmente, estas hellns t rnclições do go
Yerno 1ocal niio exbtem no Bl'.'azil, oude eHe 
foi sempre meramente nominal. 

o muoicipio não appareceu •VJ.ni, por via de 
res-m, como um pr·oducto espootaneo Ja 
conesüo de interesses communs ; mas por 
mera prescripcão legal. 

Conhaç,-o em verdade no meu estado dous 
pontos em que u. lei -vei uu.penn:; regularisnr o 
estn.Uo pI'xistente de organisaç-::io natural ; 
- Cil.mpos e Pa.ra.ty ; m:is essas e~cepçõas 
ainda. mais tri~temente accentuo.ro a regra 
ger!\l que assignalo. 

Entretanto, esse espírito de indepenci::i. local 
devia vir-no5 directamente peb tradição 
herdada da. mr.tropole, onde as communa.s 
foram mais d.: uma vez gu(tl'das ciosas das 
liberdades que possuíam. 

!l!tl.S para aqui t ransplantado, só ha um 
periodo historico em que re:1lmente elle de
monstrou -vi~or ; o agitado período que de 
1831 vae a 1839, quantia as tempestades po
litlcas assolavam o paiz de sul o. norte, e ns 
facções eui lucta o punham em contribuição. 

Eram então as municipalidades não centros 
administrativos- quã.o longe di.3so estavitm 1 
- m:.i.s fócos de acção polit~cat sinão parti..: 
daria apaixonados e des•a.iracJ.05 pela. coo-

. vulsão que agitava todo o paiz. 
Restaram iíessa. época t radições honrosas, 

sem duvida; ê dífficil mesmo, 9.o i·emerno
. ra- la, esquecer o papel proeminente que, nos 
successos da.abdicação do primeiro impera.dor, 
coube ao Senado d.-i camara desta. eiaade. 

Mas a. r eação, que se seguiu a e~--n pb:lSe 
bistorica, abateu completamente o governo 
local. 

Annullaram-se megmo as disposições, sem 

ciuvi1ltt liberaes, que a Constituição do im
perio cousignava n. r espeito. 

E a ceutrnlisação mais ferrenha, odios~ o 
estag-mtnte estendeu.se por todo o pttiz do 
modo .que ~ nomeu.ção do mai;; insignificante 
fn tJ~c1011a:'10 do ;nais long-inquo município 
hav1•t de ser plac1t,Hht pelo centro, por in
t~rmedio do :;eu delegado que reg-ia. a pro
Vlll<.:m-

Sob c.,;sn. estufa, feneceu tle todo o espirita 
<le iodependencb. local. 

E :111ui, a ~ritíca. lu:;torico. pôde :i.ssignalar 
este facto curioso; de que não hoU\·e p;ir tido 
q 11e não reconhecesse esse m:i.I e nii.o promet
te_~o ~ana-lo; niio houvo homem politico que 
oao t1ni~se .-ondemnações para elle · e, to
fa:i:i., m_t·o foi o g-!)'"Crllo que nã~ o a~~ravou! 

Est<l citlade r01 tal ,-ez a. ma.is victimada., 
pelo facto 1le ~e1· a :>éde tlo govet•uo. As usur
paç.õa;; de su:•s attribui<;.Vc;; fo1·•ttn continuas e 
g"l'<n-es; ludo o que é e~trict:i.mente local, a 
<tg"U•t, n. il~un~in,wiio, n iastl'!ICÇ•i.O primnria, 
:t su~\ propr1a lunpez•t, tudo o goYerllo chamotl 
(1. $. 

A municipn.lith,Je ft•ttc:t e des1mizad•\ pelo 
gov..:i,ruo e peb povo viu-se rccluzitl(L a pt'0Vi
dcnc1:tl' solJre os caJçamentos dns rtt•\S e sobre 
o matariouro; e, nllha. n ver<l;i.de, nota.bilisou· 
se pelos contmtos e pelas pr e{er c)'l.c {as escan
dalosn.s. 

Su1·gira111 no parlamento vozes qne protes
taram cou tra isso; ma.is de um;\ reforma se 
tentou, ma.3 :i.curu radical do >icio eacootrava. 
obstaculo insuparavcl na <tllegação tt<ntas 
>czes repetida. de que era impossivel alllear 
de todo a intervenção do estaúo nos negoeios 
do muoicipio, porque importa\ a manter tima, 
cadêa na. clirecçã.o ger::i.l , mn..'1. a.cceotua.dl\ uni· 
fo1·midad<: no governo do paiz. 

.\. procla.m:tÇ:.1-o da. Republica feder:otiva veiu 
alterar de t odo as cvnrlições elo problema; e 
oeste momento, em que somos obrigados o. 
enfreotal-o, j<i. encontrámos como base, quo 
nos e imrosta, o art. 68 da. Constituição, que 
determina que o municipio ser<'\ autouomo em 
tudo quanto se refira. ao seu peculiar inte
resse. 

E' para. l!lment:l.r que esse artigo, que con
stitue o unico supporte real de toda a engre
nagem politica existente, não tivesse sido 
desde lo~o uma ca.rta de alforria. desta ci~nde, 
que :l.inua e:;t..1. dominada. por agentes de um 
poder que deve ter desapparecido . 

Este pro.jecto vem, felizmente, restituir-lhe 
a posse de si mesmo, e pelo seu aspe_cto geral, 
~rantidor da. autonomia do munic1pio, merece 
a.e minha. -parte os mais francos a.pplausos. 

Tenho lido e ouvido que o projecto crêa 
uma. republica na. Republica; se assim a, peoso 
que é bem. (Apoiados.) 

Não conceb.o esse processo de herança pelo 
qun.l o governo federal venha a manter qual-
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quer predominio nos negocios peculiares n.o 
mun1cipio, que ê um corpo independente, um 
orgnni~mo autonomo, senhor d.e si , capaz de 
se dirigir, lw.bil para prover aos seus inte
resses, como melhor ju1gar. 

E' assini que :t Coustituiçiio o quer; é assim 
que elle <leYe ser fatalmente no redmen qne 
existe, sob pen;i <la feder.1ção vir":" a ser um 
esplendido ctlilicio sem alicerces, apoiado na 
a.reia. move!liçn .. (Apoiados.) 

O Srt. GAR!No BEsol'Ro - Apoiado; si n:io 
for a~-sim , uão estú tle accórdo com o re!.'imcu 
federo.tivo . ~ 

em abril de 1835, a a.sssembléu. provincial de 
S. Paulo promulgou uma 1ei. cre:rndo o :1dmi
ni5trndor, como este projecto crea o per
reito. 

Em tão geralmente presentida eFta. ncce$
s\dn.de, qne n. regencia, em circular as pro
vincias, recommen<lon a lei provío<.:iil.l de São 
P:1 \1lo corno rnodelo; e, eITccltvamcnte, <luas 
y1rovincias, Pernambuco e Cear:\, promulga
r.\ln leis ide o ticns. 

Tratava-se, ent..'ío, rle um administrador 
nomeado pelo presidente <la provi11cfr1.; em 
18G2, po1·êm, a mesma idfa surgia no Senl\do, 
defendida pelo Marque~ de Olincla,, que prc-

0 SR. 1\.LcI"no GUA.'l'AlJAnA- Nem vejo tendia r1ue a nomeação só pudesse recahirem 
pol'que, do fücto 1le ser esta cit!atle a capital um dos • erea.dores eleitos, li:nit,uido a-ssim ::i. 
da Republic;.\, se lm de deduzir contm ella autoridnde do poder gernL 
uma excepçfio a este principio. :\ cren.ção des;,e fnnccion::trio foi posterior-

Si a autonomia do go''•!rno I..cnl e indis- mente em 1869, su!rrogada pelo eminente 
1.)ensavel a boa administração municipal, ex- Si·. conselheiro Paulino Josc Soares de Souza. 
actamcnte por·que esta c!dade é a capit:tl, j)Ot'- no pwJjccto lte reorg-auis.'tç1o municipal, que 
que ê a m:1i;; ricn, a mais imp:irt:lllte: a pri~ nesse anno apreseutou e que é, {l:\d~1s as con
meir'1- cio paiz, sinão da America do Sul, essa diçües políticas em que foi concebido, um pro
autonomia ainda ll1e e mais necessaria, com jecto que 'Verdadeiramente consultav:.i. as ne
maiol'ia i.le mzão de>emos lrn.bilital ·n a pro- cessid:tdes da época., t:ftlrrnando n iniciativa 
porcionnr nos seus habitantes e aos estra.n- do povo até pela intervenção directa e im
geiros t()do o conforto de que moto carece. mecliMti. 
(Apoiados.) A icléa, '(lOrém, morreu a.hi. A opposiçõ'.o 

E' re:1lrnen1e ci.trioso pretender que, por isso libera!, domin,tda dii.s suas tlleor ias democra
que esta. ci'lr.de hospeda o go-çerno dn U[lião, ticas, ~acreditar nas qua0 s só as assembléas 
esse governo poss.'t comprimíl- a ! :ld1?linistrativas_ garantem ~ liberd~~e. a:i:-

0 prtüecto da commissão, esbllelecendo as gutram_ :.1. creayao .dess~ perre1to do vicio rad1-
bMes gemes da autonomia do Districto Federal. cal de mconstitumon::ihdade. 
consulistancia, penso eu, a idéa predominante ~ncontran:o-uos agor:1.. deante .da mesma 
nes ta assembléa e, com certeza., corresponde enbd~de ; eis um perfeito D:l$Ctdo d? v.oto 
á<;; asµiruções mais legitimas e funda.das dos dos -vmte e um represcmtuntes do D1stncto 
seus hflbitantes. Fedel'aL .. 

Sob esta feição, só tenho applausos pa.m e SR. SAMPAIO F ERRAZ - Não acceitei. a. 
ellc; ma.s, cstutlando o desenvolYimento da creaçiio do r1rcfeito. Penso que as funcções da 
organisar..ão que elle crea, encheu-se-me de ;.\d roinistraoão devem ficar a c~rgo do presi
duvidas o espirito e pensei que esS:.L organíso.- dente do conselho, e neste sentiao tenciono 
ção talvez não fi.?sse a que mais se adaptasse apresentar emenda. 
âs necessidndcs actuMs. o Sn. ALClN'DO GUAN'AEARA. - Perdoe-me 

E' para esclarecer-me, ouvindo a. p:ll::l:vra V. Ex.; mas é mi uh:> opinião que elles não 
outorisada da illustrada commissiio, que, es- são os mais aptos para essa tarefa.. 
pero, vera nisso apenas uma prova do alto Vejamos, porém, a genese desses ropresen
respeito e considemçã':l que lhe tributo, que tantes do direito ; o projecto mantém a antig:a 
me aventurei a intervir neste debate. divisão do município em pnrochia>:, que sao 

Gosto pouco e uso mal da tribuna ; é possi- chrismadas com o nome de districtos, e cada 
vel, pois, pam melhor oxprimir idéas, que as umn. deUas elege o seu representante. 
consubst:l.ncie em emendas e as otrereça op- 0 Sn.. T ff01JAZ DELPHINo-Cbamo a atten
portuurunente, sem outra intenção mais do ç.1'.o de V. Ex:. para 0 fucto de que essa divisão 
que a de proporcionar base à discussão, de subsiste apenas na primeira elei"''º •. depois 
onde sabirà uma lei na n.1.tura dos falentos d:i. v--
honrada. commissão e du. sabedorit~ desta (ar-se--ha. outra.. 
casa.. O Sn. ALCINDO GuilABARA-Não ha de ser 

A illustrada. commissão entendeu de sepa- ~ande a alteração e, demais, não creio que 
rara execução da deliberação. Vem de longe 1SSO modlfique :is inconveniencias que lhe as
a propugnação desta. medida.. signa.lo. A. meu ver, a eleição por circmnscri

Jà em 1833 o sena.dor Vergueiro, ministro pções restrictas vae assegurar a omnipotencia 
·do imperio defendia essa iO.éa no relatorio dos cabos eleitoraes, dos reis da e.abala,, que 
apresenta.do á camara. Dous annos depois, todos que aqui vivem. sabem quanta influencia 
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exercem u:1s nos~a,,; f1·egnezi:i.s. Vae ser o renniões sem:l.naes, o 11refeito e as commis
tlorescimento Jo otnchlfamo, o jubileo do:; ~õ~s permaneut~, inwgiue-se a anarchia, 
subdelczados. H•• uma coacçiio real para o ba~·:tih timento, a confusão o a desordem que 
eleitor ~e nm ohstacu lo insuperavel pa1\\ o irá pol' esse govemo municip:ü ! 
C<J.ndicl"to honesto e tlii;no, que niio teulm in- Em se tratando do admin:stra<;iio, ê indis
fiueucia em pat'oc11fa cert:• e que póde, entre- peus:we l que o poder a quem elh incumbe 
tanto. ser IJ.'lstnu.te conhecido e re:;peit.i.tlo êlll :;e.i<1 um poder forte; e oilo pode lw ver po
todo o manicipio p:::ra pretender leg-itíma.111e11- dei' fot·te coru n. aeç;í.o a;;sim :u:111ietu.da por 
te represcnta-lc. uu1 corpo delilier;,ntc qne, su~peitoso, conti-

Admitt:?lllos. por-ém. que as~im não seja. e timrnmente o liscalis:.t e eml.mr:1ç..~ . 
qne se (l~ o mibg:re tle serem eleito~ pcl;•s Ncst:is condiçõe~. ó p1·er~1·iyeJ a opinião do 
rregucr.ias l)Ull'OS rpw niio ::t~uclle.s íJIH~ J';l7.Cltl 11oh1·11 deputado o Sl'. Sampnio l<l.ll'l'aZ, é pre
;l sua c!ei~>;io, lc\·an<lo 1 ,~u·a a 111ttnícip.di1h11lL' :~'t'iYel IJHC. o snpprimaes, porrpl~ um poder 
umn. c.uula de p1·1'l\'tHlt>11!cs a ern111·v ;.:·o~ e d, , :is.;11n m:n11ctado ~ s11!1:Lll1:n·no. il~LO gttr~nte ;.i. 
aspif'anlcs :~ ~o:il1~itos. E~te l1 011wii1, antes or.Jcm, antes provoca a alla!'cl11a; nu.o go
üe ~er o rep~e~c11t a1Jt1' do 111 uukit•io, 0 0 rc- Y<:1·n•L a11l.cs de~g-oYcma ! (J111u1~·s.) 
111·csent:1nl~ do s11:1 f:'•~;.:wn::1 : e neste con~o- :-:.'" pl'c~1d el1t •! , este> a:::su111ptos ~·~e~atn:1._m 
lho, OO\le eu~'·11 t 1·a vinte ütt lro~ olieúeccti1lo 11:i · .1~ rne.t1b<-ttO do q_ue e;;t ur.lo ; _ toa.~l'l'w. nuo 
ás mesmas pr1:occup;1<.;"ír:?s e animados do ~l!e•- me po~:;0. fnrt:•r a ~hze1' _9Ue na•> e novo o 
mo iutnito, o tio t!l d.:.~, :;eiú ,, leinm:i 1lo g-o- i erro, e :1i00-o s~m mtenç.ao t!e lll(~~on.r, em 
verno, a mhnin:stra~~fo n;io :;erá mais que uma , 111:e <::tl:1ra111 os tllustres meml,ro:> d•• coru-
mesquiuha pi:1·:nnta 1!e favores, l')ue c:aila ~n·d l 1 111~~: 10. . 
recbma pai'« o seu qu:trtcir:"l<•, esquecendo os 1-.:;te proJe~to reprouuz e ~ystem::i. tlos go
interesse~ e :1~ cou,·cnicncias gernes (\o muni- vcmios das ctdndcs d;i A!ner·tc'~ ri? Nol'te e o 
cipio. (Apa11c~.) ) qne vale esse systemn, Jà no~ disse expres~ 

Slo estes en\·i:l<.los cl:1s frcr;uezi;\;; rprn no s1vamente Bryce, quando al11 r.1na. qu~ «e 
primeit'o dia de ~e::>s:\a del'c1·iii1 eleger 0 pre- 1pnega,:el 'JUe. o _gove:·no d:ts wttdes e ~n~a 
feito. Ger:i->e uhi a sua "ubordiaação, r:ruc 0 H<lS m:us sen~tveis falnas dos E:;tados l:nt
projecto nu.o foz maig que acentuar, tle mool(}. da~. '> 
en até acl'edito, 'llle o sen pensamento mesmo Pois bem, é esse systerun. que o projecto 
n~ é outro, sioào rcduzil-o o um mero cua:- reproduz uos seus pontos capit:ce:;; ari 1ü está 
pridor tle ordens do conselho. ;r. eleiç:ão por icarcls, o prel'ei to sabido tio con-

0 SR.. T110:11Ar. DELrmxo - Não ai10h1do . :;;elho e de acção restricb.i. por etlc. 
Ora, Sr . presidente, este sy~tema está hi. 

O Sn. • AJ,CL>i'Do GUAX . .\.lJARA - Digo que as- mesmo apontado como inconveniente e incri
sim é, porque o conselllo municipal é tt som- miuado como à. causa do relnüxameuto e do:; 
bra. clesse poure prefeito: N!to lhe será dado csc::md(llos da admiuístrar:~o mttuicip<ll. 
tomar uma providencia ou clecret:n' umll. me- Em l8i6 nomeou-se um:l. comnmsii.o par:J. 
dida por sua propria an tori<lritle . O conselho estudar em NoYa Yoi•k ns c:.m;;.;1.::. Je::.te re .. 
municipal é um fiscal implncavel ! Eil-:i qn<) lmix:\mento e formular um plauo para 0 go
se reune em dn.?s se;sües aunull.es, eil-o que .i.. 'd l p i· 1 · 
se reune em dmis sessões semani:es e aíuct~i. vi::r·no u<1.S ci ·ar. e.:;. eço icen('a p:ira er a. 

Camn.rn os trechos do seu relatorio, que mais 
que nomeia commlssüe:;; aclminístratirns per- 00, iotcressam. 
maneotes, cingfodo, enleiando, dominando Como primeira dessns causas, elli.t as
esse triste prefeito que, reduzido a catlle;;ot•h1 signnl;\ log·o ti incompetencio. üo:; edi:> e a liga. 
de fnnccionario suba.lterno e dependente; nem a elei{'~lo por ior.mls: (lendo). 
siquer se imporá no respeito publico l «Grande. numel'O ele cargos import('l,ntes 

Senhores, o que se fundtt com isso e o mai~ passnr;:i,m as. mãos de homens que pouco ou 
lamenfa.vel desgoverno, a mais accentuacht ni>nh:un preparo tinham pa.ra 05 importantes 
anarchia ! (11poiados, niro a11oiaclos ; apai·te~,) de>eres que eram ch::i.mados a desempenhar.> 

Acceito, Sr. presidente, o conselho mu- ·.E na lista ua.s reformas a executar, con
nicipal e o admini;:;t1'ador; mas quero-os vin- siga;\ esta: (le>tdo) . 
do3 da me::.llla fonte para. gyrarem em orb!- « .-1. eleição da legishitnm u:1. cidade ou um 
tas diversas. Si esse conselho se reuni~e rnmo della ou da commissft.0 escol:.tr pelo voto 
uma ''ez por anno para orça.r. a receita, lan- g-e:al (on a gcnei-c1l tick1:t)em vez de por u;ard.s. 
çaL' os impostos, fixar as !lespeztJS, prover so- Qu~ndo o:; a'dcrmcn ou os conselheiros são 
br_c as necessidades geraes do município, li- escolhidos pelo voto local tle nma peq_uen<1 
m1tando por su<J.s deliberações a espheJ".i. em área presume-se que elles residem nella ; as
que devia gyrar o administrador, acredito sim o campo de escolha entre os bons cida
que elle Sel'ia. r ealmente util. l\!as assim como 

1 

<!ãos ê geralmente bmita.do. ~\coutece taU?
c, confundidas as funcções administrativas, !.tem que seu primitivo dever é obter o mais 
dispersas entre o proprio conselho nas que podem para o seu ward ; elles cuidam 
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pouco cios interesses gerae~ da cidade e per- E as carta;; de Bl'ooklyn, e mais rcccnte
mutam votos para contratos coin os repre- mente;\ de Plli~<\lelphia, attribuem ao m ayaicr 
sentantes d.os outros wrmls. Dahi ser preferi- um podet• quast autocratico na administra<;>.ão 
vel o systerna elo voto geaer.1.lisé'ldo ... » res~eva~1do à C<lffi:ll'<t poderes purament~ 

:Não fantasio, pois, uão nrn.niCesto appre- leg-1slattv0s e a votação dos impostos. 
hensões iof"unrladas ; 1•eceio que r:~prolluzid,i. Descl'imfoem-se em leis as ii.rnccões de um 
a ~~us;1., venham tamb~m a reprorluzir-se os e de outro poder ; vote~ Cn.m:crrt · os impos
e íie1tos. 1 to~, orce a receita e despeza, delibere sobre 

o SR. fTJRQUD! WER:'fr<:cK _Mas v. Ex:. o~ negocios t;eraes ~o município, prenda no 
sabe qne <\S no5sas freg-uezia~ não se compa.- cir~ulo de su 1 ~ ~utor~nções o administrador; 
ram n,os 11;;a.·1Js; temo:;; rreguezias muito ""l'an- ma::s !JUe_estc "º.!ª, wto nm s_ub•tltc.mo, como 
des e popnios:tS. " é .no p1·0.:ecto,_ m:1s um po.ler rg-tta! a Camara, 

vrndo ci11110 ellu do votn popnlal' t.lírecto, rc
p;-esentando tamliern omnnir.ipio o nnlonomo, 
1ndependen te n<t sua e~phera tlo :tc!,,ào, C<lpaz 
de g'<JYCl'OL\[', 

o SR. Ar.cerno GUAXATl!dtA - V. Ex. sabe 
qne o •oai·tl nlío é um ~n:wteirão nfl. accep.:[io 
que nr'i;; Jan10.> ''° termo; 0 um:t esrec1e de 
dislt'icto municipal. D·~nrnis, ni'io sito nssim 
tão g-ranrles <\S nossas Cre;;twzins, a ue P;i
quetá nilo tinha mais de 100 eleitores. 

O SR. T1mJIAZ DELFc<o-1\Ias ess:i divisão 
só prevabce pn.r:i •1. primeira eleição, depois 
for-se-a outra. 

o SR. ALCIXDO GUAXABARA - Vejo que 
V. Ex. não reputa. con\·eniente e.;;t:t divi;dn, 
tanto que 1'13Ch1.m:1 outra ; porqu · eufüo já 
não a faz~ 

O Sa. Tiro)fAZ Dl':WtN"o-Porque não e pos
sível ; não temos estatistica., nem planta geo
graphlca, nem plàntn. cedastral, e isto con
some tempo. 

O SR. ALGIYDD GUAXAEARA - Nesse c:iso, 
si a eleição pelns :i.ctuaes fre'.!nezias é incon
veniente como os honracl.os membros d<\. com
missão o reconhecem e urna nova divisão é 
impo~sivel sem ter ludó isso que ta nto tempo 
exige, melhor será abandonnl' o. lrléa e füzel' 
logo a eleição por districto. (A.poiados ; Wío 
apoiados ; apartes.) 

0Lttr0 vicio aponta.do pela commi~ão de 
18i6, foi exacta.mente esse, que repnto essen
cial no prqjecto ; a confnsão, o baralha.mentn 
na administmção. Eis as proprías pn,la:vras 
da commissão: 

<!, Ha necessidade de metbodos que fixem ·a 
responsabilitlade publie<\ ~os homem, e nos 
corpos que governam. Si o mayo1w negocia e 
exerce o patrouato, descarreg'it graade parte 
das queixas sobre os a.lder-mcm, allegn.ndo que 
se escolllesse melhores homens podia a sua 
escolha nao ser approvadn. Si e arguido de 
não fu.zer um melhoramento, responrlera que 
a legisla tura o embaraçou não lhe dando os 
meios neeess~rios. i> 

Carl.a. casa. da, legislatura, pode ~esctJ.lpar;-se 
com a outra e com as suas proprias commrs
sões, e entra os numerosos membros da Ca
mara a responsn.bitidade é tão dividida, que 
se torna nulla .. . 

E para corrigir este vicio, eis o que propõe : 
«.Ampliação do poder de fiscalisação e no-

meação attribuido ao m.ayol.'r. » . 
C:irnara Y , 1I 

O Sr:. FmtQL"D! \V1m:~rncK-l~;;~1J g-ornrna
clor sct•ú o s:nltordo Rio úe .fanciro ! 

L":ir S!l. DE!'Ul"Ano-0 dono do B1•a1.il ! 
O Sr... _.\.Lcrxn'.> Gc,\:O:A11A1u-!~11g-:i nam-se 

os 1101.res depub1do5. Esse g-o\'erl1adn1· nã.o 
serà 1louo r!e 01itr·a cou:;n, rtm' niill ,fo si mes
mo. Serit, S·~m <l11vi1la, lltn poder l'orte, c;q1az 
•.te conhe:'.er e de executar , t1.plo !:!111 tim par:t 
o govórno e incompali ~·ct com n. anarchia.. 
Esse governador eleilo pot· to1!0 o po\•o, por 
sutrragio directo, vit•;i arlministrar por si e 
por de!eg-ildos seus, formunito um corpo ud
ministrativo,de que el!e ê o cllefo e resrollsa
vel unico, obe1lecenJo ás delfüera.ções do cr.n
selho, c:•mparecendo perante elle quando se 
fizer mist~k, tomando mesmo n. iniciath·a das 
propostas que interess,im á :.idministração, 
cujas neces;;idades tle ce1•to conhecerà melhor 
que dla. 

Estou convencido de que no go~·erno ou a 
responsabilid;vle cabe toda a um só, ou ella 
não existe. O uuico modo de se ter uma ad
mini~tração municipal honesta, morulisada, 
cligna e provida é h<lver um fuuccionario com 
autoridade que assuma <\ sua responsabilidade 
perante o publico, perante a, opinião, perante 
a imprensa, perante :1 Gamara e perante 
todos os poderes. 

C)r SR. DEPUTADO-Temos agora 1.lm e DO 
emt..'into ... 

o SR. ALCINDO GUANABARA-V. Ex. bem 
vc que o exemplo não procede. Fallo de uma 
entidalle or·iginada na. lei. vinda tl•• eleição 
popuL1r, com attribuições definidas e respon~ 
sabilidade effectiva e V. Ex. aponta·me um 
remanescente da dictadura.. 

Não desejo abusar da benevolencin. com que 
a Gamara me ouve ; tanto mais qua.nto .car e.;o 
de sua. inclulgencia, porque, naturalmente, 
voltarei á questão. 

o SR. SA:li~Aro FERRAZ-Creio que só está 
em discussão o artigo primeiro. 

o SR . .ALC!NDD GuAXABARA-Exactamente 
mas V. Ex. sabe que ha certa liberdade ua 
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discussão elo nrtig-o. E, prev:i.Jeceodo-me ain-1 O SR. SA~IrAro FERRAz-Sem preci.;;o muito 
tla.delh1, <lirci que nc1'o carn. n. (\(]ministrnç.;io pn.triotismo da. parte de quem quizer ser in
do muoicipio a 12:000$ por c,\beçt\ . O tnl\u- t·~udeute. 
dato do consellieiro municipal é uma. di:;tinc
·çii.o, uma l'llncção de confiança dos nossos con
cidadãos, como e tambem aquelle de que es
tamos in vesti<los. 

Aqui expli~-se o subsidio porque repre
sentant~s dos estados, quasi todos nelle;; resi
dentes siio forç·1dos a nbandooarem os seus 
emnl'egos e profissões par;i se tra11~pl:rn
tarem p1r;:i c:l. : m:1s os represent.'l.ntes do mn
nicipio. es,;e.;; nfo carecem de abntvlonat• $eu;;-, 
etnpreg-oii p:1ra. desempe:ihn.rem o m:i.nrk
to. Em toilo o caso, como é princip'.o ns
·sente riuc 0 t1·~tlxllh0 gratuito é cat'o dentais, 
admitta-::~ umr~ renrnnerac:üo; mns lliio de 
convir os illn~tres membro;1fa co1rnni:;;~ão l)nC 
-0 estipul:vlo no projecto pa.r.t 21 memhro;; ,·ae 
sobrec:;rregnl' ímmensamente o munici pio. 
Em mnil(lS c;;tndo:; da America do Nci·te ~ilo 
f;"ra.tuít::is ess1s funcções ; o naquellas em qne 
siio rearnnerad;"t,;, a g-1·atilicai;ão 11ilo e stipE~ 
2'.'ior a l .000 tlollars annunes. (.·1przi·tes.) 

O Sn.. ALCI~DD GU..\.XAB.\RA- Umn, lacuna 
sensivel, a meu ver, no pro,iecto resul ta. de 
Drtd<t dispor ~obre a. descriminação da renda. 

O Sn. T"JO)IA7. DRLFI~o-Dc <.lccordo com a. 
Constituição, ella será feita p~lo Congresso 
no orçamento geral. 

o SR.. Ar..c1Nl)O GtiAXATHRA-Não vejo a 
rfüposiçiio con~titucional que prohiba que se 
f:iç·i ngorn nesta lei; parece-me até mais 
cut'l(Ü <J.ll<' tt·:1.t1,ndo-3r. <lG se tlccrGtnr ,,, enmo
cipaçãn elo districto t!1'.--se-I lio des·le lo;;o os 
nieios tlir•?ct,1:; J e se man ter. A coni;ti tni~;1o 
1~.nt\'e;ou qn~\nto se refort.J ;·, organi . .;:or;ii.n tleslo 
cli:;tricto ;W Gongl'eSso; u:irl;, •lcterminon :i. 
respcit(l. n:id:t precisou. T udo nC1s compcto. 
Ora, e evi=lcnte qne csl ;i circnmsct·i pçio r i
fJUbsima sentia, como é, um ~1·:mrte cmf)orio 
cnmmurcia!, ten1lo inrh 1;;t1·i:1s prorwia;;, tendo 
mo;;mo um:1. zon:l ng1·icola não p<0

llle lica r em 
rim plano inferior n. mui tos estallos•h t:niã.o, 
!hlo J)Óde perm:meccr com as diminutas fontes 
<l1~ i·e111\a C)ue tem :\C'twümcnte. O orçamento 
municipal confeccionado este :rnno pela ln
temlnnci:t mos tr .. , bem que ellas silo de todo 
i nsufücientes. 

Percebo :\ r<'.:do pow1 ue o~ nobl'cs clepn
tados estntucm tão alta l' )íllt111croç:ii.o . is~o 
póde-se dizer sem rebuço poi·que :L rcptita<:..io 
dessa corpor:1ção nos ultimes tempos do im
pel'Ío, nüo pôde servir de modelo. SS. E8:-;. 
querem assim implanti1r a. moralidade admi-
nistra.ti••~· !\ão ntliogirão ao seu fim. Si O Sr.. TJtO:.L\Z DELrrxo- ,\s no>sn;; 1•eodus 
nã.o pu:lei•mos fazer com que 0 ní•e~ des;ca. sio as que a Constüuição dá. ao~ estados. 
corporaçiio se eleve pela. honestidade e mora
lidade 111\tnr-aes 1lo;1 seus membro:;, niío serfi:o 
os 12:001.JS aouuaes que evitarão os cuntr:1 to~ 
esc::i.udalo::os e o patrociuio de immora!ida
des. 

o SR. S,\)lPAta FERP.AZ-0 fim e remnoe
rar a qaem trab<tlh~ porque o traba.lho gt'l\.
tuito não serve. 

O SR . . ·\Li::1::-:- oo GT;.-1.x.rn.-1.RA - Admit to. 
Penso que o administru.dal' eleito, ·que em 
nada mais se póde occupar, deve ser lart;:l.
tnllnte remunerado; mas para os membros uo 
conselho ;i, >id<J. não se altera ... 

0 Sn. . SAi.1rA10 FER.R.Az- Como não se u1-
tera? Ha opçlo. as iocompo.tibilidildes est~ 
belecidas no projecto são aosolutas. 

O Se.. ALcnoo GuA~ABARA-Digo que não 
se alter-a., :\ind:i. mesmo prevaleeendo essas 
incompatibilidades, porque nesse caso sô acei
tarii.o o c:1rgo aqoelles poucos que escap·1 r em 
a el!as. E' évidente que quem tem llm em
prr?go e precisa de llo para viver não o -vae 
abandonar por amor <le u:na po~icão transita
ria., ainda que alta.mente subsidiaóa. E si 
houver C]ue:n o faç:1, cu - posso ser inj usto 
quem sabe ? - eu pensarei que se refom1ou 
tudo, meuos as tradições que nos en-vergo
nham. 

O SR. SA) It>Alo F'En.RAZ- 0 pro,jccto passa 
para o municipio muitos serviços que e3tão 11 
c,1rgo 1fa União, como a ·vfo.;;ão publica, a íllu 
minaçllo etc. 

o SR. ALCIXOO GuA.x.i..n.w.A-ll.pe:mr, po
rem. de serem insi:wífüantes em relaç.'lo :i 
importancia do di:;tricto as smts fontes de 
renda, o orçamento municipal, que aqui te
nho, monttt a 5.383:330$869. o que é de fazer 
inveja a não poucos estados. Entre tanto, 
isso. nu.o basta ; Ol'(·nuisado o districto como 
de;•é ser, muitos e Í.Íispeudiosos serviços virão 
sob1·ec1trregal-o. Aqui tenho extractadas 
dos relatorios deste 1\nno · a3 verhns de des
pcza que peclso devem ser t ransferidas pam 
o municipio: · 

Do ministerlo do interior: 

Limpeza da cidade e das 
prafo.s . . ... .. • .. .... -

Assístencia á infancb .... 
Idem aos alieoado.s .• .• • 
Inspectoria de Hygiene .. . 

Do Miuisterío da In
sl~ucção: 

Insp~ctoria àa Instrucção, 
pessoal e material. .. .. 

900:300$000 
50l:lô0$00{} 
391:800$000 
4()8:520$000 

r . 5'34~800$000 
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Do Mioisterio da Jus
tiça : 
Asylo de Mendicíd:t'le ... • 
Rep;_i.rt ição d:~ . policia. e 

hr1gad<t pohc1:~l . •. ... . . 
Do Ministet·io da. Agri

.cultura: 
Corpo de Bombeiros .• . . .. 
Esgoto ú:\ cidade . ..•..• • 
lllumi na~iio publica. . .. . . . 

Tot:1J ......... . 

i4 :500~000 

2. 95-S :634.~402 

582:340$450 
2. 5::1G:3l2.S500 
l . l 18:090:S-0,i0 

Pa!'a rnm1· f;1.co :1. cstns dcs pc~.n~, c;t1·cce 
11~ 11.1n\~ t· 1·1~ 11·l : l o 1Hstl'iCt\)j e na1l:t rno parece 
tao Jt1s10, cnmo >il!l'<:m trans íi.:l'Íflos para cl!e 
os 111c~n111s in1po,:to . .; que os cstndos:tl'rcc.'\.dam 
o quu c1111s< il111:10, nliual, vcl\ladcir;\ ccmtri~ 
lm~<;i'"i.o f(ic;il , :~ saber~ : o imposto prcrli:if, o 
do 11 11!11"t1·1:1~ rl prolf.,sao,o solwc pcnmlue :tg"na., 
sourc ;;-a<lo, ele . Ex:nminando o.; <li;;aris.mos 
con!ita:iles 11 0~ rel~~t<1l'io.,, Yeremos que estes 
1mp~tvs csli'io :15sim orçitdos: 
Coucossão ~le pennas d.:l 

agua.. . . .. .. . . . . . . . . . . . . l. 000: 030$000 
Impo:;to de tronsmi~l.o de 

propriedade •.•... • ·..•.• 7 .000:007$000 
Imposto tle iudustrias e 

profis:;ões _ . .... .• . •. . .. . 
Dito de transporte . . ... . .. . 
Dito predi:tl .... . . ........ . 
Dito elo gado . .. . .. ..... .. . 

Total ..•.. . . . ...• 

5.000:000$000 
360:000.";iQUO 

4 .500: 00•)$000 
2S(h00$00Q 

--- ----
18. J.!0:000$000 

O SR. PR&S!DENTE- Peço licença. ao nohre 
deputado para olJservar-l!Je que ji:\. excedeu 
-em muito :i. h o 11i ma.reada pa.r-J. terminar a 
primeiru. parte d;:i. ordem do dh\ . 

O SR. AI.CINDO GUANABARA- Serei solicito 
em atte1lder ã ad vertencia de V. Es. 

Com estas readas, o Districto Federal ·po
·derá folgadamente enfr~nta.r com o.s despe· 
zas qne a su:t reorganisação lhe traz. 

AddicioMndo i receita. e despezas que assim 
lhe daremo:; as que actua.lmeute tem, pôde-se 
füzer idé:t parfeita da. sau situac;:5.o fi!l i\Oceira, 
que é dtt'S m:i.is lisoogeiras, como se vê do se
_guinte quadro (li;): 

Receita a.ctua.l orçatla para 
1891, segttndo se ve do or-
çamento publicado no Jor-
nal do Commcrcio de 15 de 
junbo.. . .......... •. . . ..• 5.383:33(}$859 

Receifa actualmente o.rrec.'l.
dada pela União e que lhe 
ser à. trausrerida. . . .. • • . . • 18.140: 000$000 

23.523:330$868 

De5peza. actnn.l orr,.a.da pa.ro 
1891, segundo o mesmo or-
(;:ln1ento ....... · . . •. . . •. . 5.266:036$605 

Despe1.a que passara. á. sua. 
conta . ..•.. . . · . . ... . .•... l0.426:25i$442 

15.692:294$138 

Saltlo.... .. ...... . . i .831 :0.J.4$i31 

.como se v.;, h:i.ninun. um sn.klo consideravel 
e isso most~·a t'jUão i11j 11stas s'lo •\:> :dlerr:i.ções 
tios que :.tlfn•mão que o Rio tle faneiro ~bsor
vc toda~ as 1 ·eud;~ do5 e:;taclo3. O g-overuo 
.;;oral nao lhe rcst1tuc sete mil e t.mto;; contos 
dos 'l ue elle lhe p:i.g-a. 

Sr. presidente, 1lizia um illustre publicista. 
<t_uo n. exce~lenc10. qe um<\ organi:;.'\ção muui
<!lpal se pot.le <lfer1r pJlil.s rGSpostttS li. estas 
riu •S. ~U~Stões : O que propOl'CiOU'1. clla. au 
muu1~1f1tO ·? Qua.nto cvsta; A que t emo5 na.da 
nos da ; est<l. cidade não tem ruas largas, 
uem c;i.lça~ientos, nem prumilos na.m agua. 
nem hyg-1ene, oem parques, e custa- nos 
ID<\is de viote mil contos. 

Esf~rce~10-no.s, pois senhores, para que a 
orgamsaçuo, qtte ?m nó:> incumbe razer, seja 
capaz de proporcianar uos halli tn.ntes desta 
cida.de as commooid.ades necsessaria.s i vida. 
sem que lb.es custe a. pelle e o sangue. • 

Vozrui- M:uito bem, muito bem. 
(Ontdo;· e comprimeritado por todos os :Sn. 

dep tttados F eseiites .) 
E' adiada n. discussão pela boro. 
E' aonunciada a contiouação da discussão 

unica do parecer ll . 29 A, propondo n niio 
uci:eitaçã.di:l.o projeeto n. 29, pot· não ser o seu 
obJecto da compatencia. do Poder Legislativo. 

O S r. Ba.daró diz que, si tivesse de 
deixar faltar osseotimentos t')Ue o n!lirolllll 
em todas ns circumstancias da. vida, e que 
procurasse sempre collocar acim:i. destes ac
cideo.tes a vida. de homem publico, devia dar 
o seu voto ao projecto que se discute; mas 
trata-se de uma. ma.teria. importantissima 
que entende com o:; justos pl'incíos fedel'a
tivo se que o orador considera a alma mater 
desta Republica. 

Pensa que neste regímen o unico partido 
possivel é considerar-se cada estado oomo 
uma republic."1., cuja secretaria de estrangei
ros está no Rio de Janeiro, com o nome de 
União. A federa.ção J.lrometti•fa. aos povos do 
o.atigo imperio não pôde ficar nos moldes do 
Acto Addicional, onde se conr~ria á. assem
blêa geral o poder de [l.Dnullnr as leis das 
assemblêas provi.Dclaes que offendessem os 
princípios constitucionaes. 
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O system:>. architecfado nessa. Constituição 
é filho lezitimo do americano do norte, de-ve
se procm~i1r boje ua pratica. fazel- o cada vez 
ma.is pe.1·ecido com o original. 

Por isso é pi-ec:iso recomeçar per deixar os 
tribuuaes i'ederaes funccionar dentro da Ol'
bita, que a Constituição lhes traçou. 

l.'m notavel publicista disse que o podei· 
judiciaria da Americ;i do Norte tiulw uma 
g-rande ri1•iginnlídn.de, que consist ia na fun1:
Cão política: que em chama.do a desempenhar 
no regimen federativo. 

Elll nenlum1 1xiir. <lo nmndo ,;e or;.mnÍ$Oll n. 
mu~i;;ti~.1 tul'a por ;\quell:\ fõrrnõ\ ; <\l l i e e lia ;t 
mnntenellora. da constitniç-;1o . i'\n,; rltici:>ve:õ 
qne dú na;; cspecie:; occm·i·cDtcs lit·ma :\ Y·~l'
dadeit~J. rü1·m:t tedet>tltiva. 

Pen,;:\ fJllC no Br.1zil 1icvcmn;: •l:l r lorl:t n 
fot\' 1 it ma;:i:;t 1·a t m'tl fetl crn 1, ["'H''J ll? oi 1:1 \ ':\O 
ser :\. ~-u·antia ola ordem e tia l1he1·1lnil~; 
neste gt'.~nde e•liticio na apparenci 1 com110,;t0 
de pe'."JS tão dispnrnta<lns, ell:t "ªº St'l' nma. 
ver:tadei rtl ch:n·e de ,tl,obad:i.. 

No c:lso de Sa.nbCatharina,é preferi>ol · ~s
per;irmos que o 1wi11cipio sm;t:t seus t: lfo itos 
::1. per mittir-se tii.o grande inno\":1ção. 

Assim cm1sidefü o proJecto cm discnssfi.o. 
Demonstr:i. o pl'oce~so que s.e <leve :;eg-!lir 

nesses c:1so:;, e diz que, ::1. não ser assim, nrna
nhü os máos ,g-overnos suspenderil.~l e revoga
rão todas as leis dos est;lcfos que não quize
rem aud;\r at1·.;Lados ao poder central. 

Cita o c,1so dos chio:; na California. 
Affi.r1M que ê pel:.l. legisla~<.10 separad:'I. e 

que só assim considero um;i, verdadeira. fede
ração. 

Tem nté lioje paixão ardente pelos grandes 
monumentos le~islativos do imperio, t<1.es 
como oCoLligo do Processo e o Acto Addicioua.l, 
qne, modi íicado em t·~rmos, dar h\ uma bella 
constituiçuo p1\ra qualquer estado . 

Termina assegurando que, fórn da verda
deira federação, daquella que foi sempre sen 
idea.l de moço pat riota, ninguem conte com o 
seu voto e sua. palavra. 

Quer ver sua patria gro.ude, feliz e ric", 
soli o ma.is perfeito regimen federativo. 

Não tem medo da liberdade, porque ainda 
nos seus excessos é ella. preferível á escra-
vidão . · 

não n.termo-nos ao que existe na legislação. 
St\lvo o di!•eito de re10rma.. 

A m.iterüt do parecer é do maior alcnuce; 
a. Cii mnrti não deve decidir-se sem pesa.r as 
conseqnencias Llo 11cto que desnrm;i o Con
gfesso de uma fu.ncç:ão e~sencialksirna ao re
guneu . 

:ritic;'t o conceito da soherau ia. em que se 
fnodo'u a conunissão, e diz que eS$<'1. noç'5o 
resol v1i-se na deterrnimu;i\.o tlri. .somm•~ de 
po/ler ou de autoridn.d<J, :-iue pela. Coustituição 
ti.li dist!'il111ida. :i. C niiio e aos esta.tios. E' nma 
fJllC:'lii.ll •le lei positivn. rprn se li'lni·la. cm face 
11:t p!'Op1fa· lei . 

0 1·:1 , P.111 iacc da Constitniç;1o a esphe1~\ de 
acl.':io a 11 ton0111;t dos estatlos ó consLi t nida 
pt:lns st•·1s ll<' ::oeios P<'CUJiares, e estú Limita.<ln. 
p1:los :11·ts. n:~, l\5 e (j(). 

IJada a llyp.)these <1ue os estarl os exorbitem 
,],•:::sus li111ites sob :i. dupla fól'íll•l tle desres-
1•l!il11 :1ns pl'inc.lpit1;; consUtuciona.es onde in
rasií.11 ;\ ::\tt1-ibui~·ões estranhas, i1 t.:niii.o cum~ 
111·c tle(eni ler ttS suas raias, sob pen;1, de se 
•tn1l1tlb1r. 

M:1s u Gniiio não pócle fozel- e sinão pelo 
exoix:icio cl <J t odos os seus orgãos, que ;;;\.<> os 
tre~ p1J1leres constiwcionaes, cada tim dos 
l']Uaes tem su:1 funcção propria ; portanto, 
d1~ \·e ser le;;isl:in.:lo, cougmdo ú. execução, e 
j ul!!a otlo, que se hu. tle mu.nifestm· ~• defesa 
da Cm~o ii mn.teri <"t. de sua competencfa .. 

O [)a.1·ecer, eutreta uto, paralys;.t dous or
gãos do system<"I. federa.! e reduz o remedio ó. 
simples iniciativa do Pcder J mlici;lrio. 

l\J;1s o que ê, pergunta. o orador, o Poder 
Jw.licio.rio senão um dos org-;tos da. União ? 
e em que pócle menos oll'euder a autonomia. 
dos estados a intervenÇii.o deste ou úaqnelle 
poder1 

A commissã.o labom no grave erro de fazer 
de Poder Judicia.rio uma. especie de org!o 
neutro, de poder de equilibrio entre a. Unilío 
e os estados; es:;a funcção, ·entretanto, ruío 
esta na lettra. uern no espírito da. Con
stituição. 

O Poder Jucllciario é membro i ustituciooal 
du União, aquelle que decide nas especies, 
que prevê aos füctos om:urrentes i é, por
tante, um orgilo casuistico . 

Acceit:i. a solução do parecer ; poi;;, a. União 
não tem outro alvitre seuã-0 cruzar os braços 

O Sr. Moniz Freire começa de- deante do. omnipotencia dos estados, a ·espera 
clar.ando que não é partidario menos extre- de que os seus excessos dejurisdicção r ecaiam 
mado da. federação do que o oraúor que pre- sob a. aresta da j ustiça. para annullar-lhes os 
ceden;-o; va.e atê mais longe do que elle, e effeitos ; é impotente para corrigir o m:U em 
entende que a federação não é senão o cami- suas origens ; ha de esperaY os frv.ctos para. 
nho para a. dissoluç~o das grandes naciooali- cassal-os. De sorte que os esta.dos teem as 
dades em pequenas republicas, ligadas apenas mãos livres par<~ a.tacar os principios oonsti
pelo laço de uma. moral politica. com.mwn. tucionaes e pam exercer attribuições com-

Ha muito, porém, que andar paro attingir mettidas a outros or-gãos da existencia na
a esse ideal. Esse ponto de partida portanto cional ; os abusos vigorarão em seu seio para 
e falso, e, como legisladores, não pod.emosse-1 todos os effeitos, menos para a.quelles que-. 
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i~ci.~li:em S?b.:i alçada dos tribuoaes judi-i Todos sabem que, muito breYe tem tle ser 
eia~'.~~ d:l. U~1ao. . . . :- ~ubmettido :.\consideração da Camara o pro

E:;_o. douti:lll.~ lev.\ a annulbç.Lo de todo o Jecto de lei approvado no Senado sobre casa
poder· _llt\ Un1ao ; tem, por _co~seque~cia a mento civil. Si nesse projecto consignar-se a 
ana!·clutt e a morte da. pt opr10. lederaçuo. doutl'íoa constitucional, tica re>Og'füÍa impli-

St. ha de se cl!egar a esse res~ltado por um cita mente a uisposicão fa Constituiç<"Lo de 
c~mrnho fal~o, e melhor sel' log1co e affrontal' ~unta Cathttdmi. 
di~·ec.t:211ent; ª. q'.1es:ão- :efol'lnemo~ a Co~- Portnnto1 na~fa qu~sfüo :i.. competeuci(I. do 
st1t:u~ao 11.11:i 11,l1ouxar os élos de central!- Poder Len-1slattvo so pode1~a. JU:misfestar-se 
saça11 que ella cre::ou, de mmlo <~entregar aos de modo í811irecto. 
~stf~<los a 1ws•e c..m_ipleta de s1 ~les111~5. ou O:; sustentadores do rn~iecto, tem dcrendillo 
ent~o <lecla.remos lraacaruente d1ssolv1tla a uma 1lout!'in:t que provocou, p?rle licença. 
nnç.io. pnra flo~el-o. nm scnti1111;nto de re• olt:i. no 

O Sr. Aristide,o;; l\'.laia tem ott
viclo com a mer<::cid:t attenç:;1o 11s discurst;~ 
pron_uuciados pró e colltl'a o jJ:trcccr em lliS· 
cus.<;<10, e acha que é quesfüo vencida e incon
testada qne a tli:;posição da constituk.'í.o dt? 
Santa C;tlharina, que estabeleceu a pl'ece
deucia do c=1:;an1ento ci.vil nc casamento re
lig:ios_o, é inconstitucional, porqnanto. foi 
pr10c1pk1 vencedor no Congresso Conslituiale 
que a exigenci:t dessa l'rececfonci<J. er~t unt:t 
oí:rensa a li berdn.ue de consciencia, que não 
devia s<>r consign=1da em lei. 

Sendo essa a vet·dadeira interpretuçtio do 
voto do Congresso Constituinte, não póde 
lla.venlnvidil. so\Jre ll. iuconstituciotrnliducle do 
preceito da cousti tuiç-.ão eatharillense. 

H.e:ita, porém, nma que~tao impo:-tn.ote : 
qual o meio de revoga.r esta. disposiçc'i.o, ou 
fazer C'Om que ella não se ex:eeute. G' a 
granel!'! ~ nuic.'\ questão cm debate. 

A comnli:;5~ em ~u pare_cer, m\ opinião 
do ornrlor mmto lummoso, rh:;cute a. que::.tã.o 
de modo c:•t!;tl,. mostrau~o t\ competenchi do 
Poder .J1:<h·;mr10 dn. Um<to, pr.ra rlechlrar in
constitucio~a.L aquella dis,,osição e impedir 
SU<\ execucno. 

Vê, pot·tnnto, o oobre deputa.do, que pre
cedeu o ot•ador na. tl'füuna, que nii.o tem 
razão ()Uaarlo diz que os sustentnuores <lo 
parecei· negnm a competencia da Unilo p<'l.l'•\ 
inte1·~ir no C<\SO . Houve -violação da consti
tuição Fe<leml ; u. Cuião iutervem, mas pelo 
or~iio legfümameute competente, que ê o 
Poder J udiciu.rio . 

Esta competencia. está perfeit:lmente consi
gnadi.\ no art. 60 da Coustituição Feder·al 
que diz cabe1· aos ,iuizes ou tribuoaes re-: 
deraes processar e julgar as causas em que 
algum<\ das partes fundar n. acçM ou a de
fesa, em disposição da Constituição Federal. 

Não se nega, portanto, a competencia da 
União para intervir no caso, o que ;;e oe!?a 
ê a competencia do Poder Legislativo, Õn 
quando se reconheça que elle tem o direito 
de intervir, não o faria, não o poderia. fazer 
do modo i:ior que querem os nobres deputados 
mas sim de modo indirecto e tão efficaz com~ 
esse. 

e:>pi rito do orador, pelos l'Cl'igos qn•! ella cn
cen·a: é n. rlonlrina qne 1h :10 P•)!lc1· L"gisln.
tirn nomrietcncia para íutet•\"Íl' na i .. ;;i.ilação 
(los esti11los. dizendo 1lil'echt e ter111inante-
111ente rp1e tal foi de ta! estado •.\ incom;titu
cional. 

A re~1·n . riue se tlerluz dos principio:> fet~cra
tivos cl:i Consti tuiç~o Ferlcr;ol, da Con~titui· 
ção de 24 de fevereiro, e qne o Porler Legisla.
tiva Fedcnl não tinha nl>solutamen te com
peteuci<i para. intel'vir nos ncg•)cios dos 
estadas .. \. ir1ten·euç:10 da Uniiio só pôda 
excrciti\r-se por intermeclio do Porler Judi
ciario,e n:1o por um•\ lei especialmente, revo· 
ga llUO alguma cutr:t dos estados. 

Os sustent~ldores do projecto clizcm riue não 
ha siniio uma sober~\nia. Não entende o ora
dor ess"' pr\1posiçiio e pelo IJUe tem ouvido, 
não chegou a uma conclusfto qw~ satisf:tç.'\ ao 
seu espi:-ito. Soberania é syuonymo de poder, 
e nesta questão pensa· que ha, llão duas mas 
milh:tres ele sobero:mias; cada iodivídt;o ê so
!1erano n:v1 ui!lo CJ. U3 é de sua com petencia e 
do mesmo modo o esL'tdo é sobernno, dentro 
tlos limites da Constituição Feclera 1. 

Nã-0 comprehende como e>ta quesfüo possa 
fundamentar doutrio.a pró ou centra o parecer. 

Comb;1te, portanto, o projecto e sustenta. o 
parecer da commissão, porque receia que se 
t!rme um~ competencia, que não esta dentro 
dos priocipios constitucionaes e os abusos ve
nham-se a repet ir, revogando-se disposições 
de plenn competencia dos estados . 

Concluindo, repete que acha ser melhor 
occusi.ão p::tra discutir o asmmpto o debate 
que ha ·<le ser travado sob1•e o projecto do 
Senarlo, leg-íslanL.o sobre o cas0u11ento civil, e 
tn<'l.Dd<t à mesa um requerímeuto neste sentido. 
V~m á mesa e fica sobre ella, para oppor

tunameote ser tomado em consíderacã<> o 
seguinte 

Reqiwrimento 

Requeiro que se adie a discussão do parecer 
n. 29 A, atê que seja subll'.Lettido ã. Ca.ma.ra o 
projecto do Senado sobre casamento civil. 

Sala da.s sessões, 19 de agosto de 1891.
A.ristides .Maia. 
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O Sr. Anniba.l Falcão reput<l. a. V. Ex. entre as pessoasqueéstü.omaísvi
esgotad;i :i. questão uepois do •liscur.so do í!- ?.inh:is de mim, principalmente entl'e os meus
lustrado dep11t1do Sr. Moniz Freire. comp<tnheiros de b3ncadn, corr·ia a opiniio de 

A commissão entendeu que devia encer- que a emeoda que apresentou a commissão e 
ra1-a nos limites àa. competencfa. elo Congresso IJ ue V. Ex. considern. substitutiva., era. :ipenas 
Federa.!. para ill!el'vir na legisloção civil mo•lific,1t in do projeato do governo (apoiados, 
decretada pelos estado.;. 1;wito bem), e nesta intenção foi que vo-

Parece-lhe l)ue essa competencia ê indispu· tamos . . . 
tavel: em primeiro togar poi•que um artigo « Por consequencia, pedindo a V. Ex. que· 
da Constitni<,>.ão dà. ao Congresso Nacional a não considere imper tinente ;\ minhn obser
incumbe11ciri de velar pela vigencia tias dis- v:i.ção, p:iço-lhe ao mesmo tempo que reconsi
posições cio pacto federa l; em segundo Jogar, der e a ::m:i. deliberação, tic.'lndo ex:rto de que 
porque a mesma. C•.1Dstituicão retirou expre.s- consultará mP-lhor a opinião elo Congre-oso, si 
samenle aos estados a faculdade t!e legislar sujeitar i sua tlecisão e:>$n. controver5ia que 
em nrnteria rle direito civil. a:;ora se 101;1.;ita. (.tlzNiados, mir: to br:;n .) 

A eNmnisi:flo, coUocaudo a qucstiio no ter· « n.eq11ei1·0 que V. Ex. con::mllc o Con-
reno da competencia, evitlentemcute Cj\li7. ~reS50 si consi•.!cra a emcmla da cornmis:São 
adial-:t. slmple;:;1nento 111otlitic.'ltirn OU SUl•~tiltttlV.'.l.; e 

Tr·ataYa-sc puN e simple;;mente de definir no caso de consideral- t\ m01 liiicatin , creio 
de mo•Jo cl:u•oe positi\'O ;t liLerdacle de t•enli· l}He \'.Ex. nli.o dcixnrit, co111 0 s ompre, de 
znr nntes ou depois do acto civil a ~P.rimonia fa%er o .;en <.le ver, suj cit:uitln- a a tlelihe t"<t~ão 
r elig-io'>t\ do casamento e a commissno, em do Co11gT~sso . ( .lluilv be •• 1. ! .1ltiito INm !) 
vez de pronunciar-se fraocnmento rnhrc o ~ 0 Si: . P ru:srnEXTE _ o c11 11~C"esso vae 

te
assu!11pto, !eva~1tou ;\ e~cepção 1h incompe- jnlµ-:n• si a emenifa da commi~são, e ou nú.o 

na1a com mzoes, que o orador chama rio <le substítutiva. 
advogado. . . . " o que a commissii.o J'll'Opw o se<>-uinte 

O que esta em provo. e umn C.."\USn. de liber- (l 1, • "' 
dade, não d questão de fe(hraç.1.o: trat.1.-Sv e/ · . . . 
em definitiva de Sí\bel' si os estudos podem « ,\o§ ''º snhst1tua:-~: a RepuLl1c:\ so reco-
regulnr ns i·etações civis . nhece o crt;;.im<mto civil. 

· Ora, a competeucin dos estados para. legis- 4 A C?mmissão propve que o ~ 4° do _Ill'o-
larem em mate1fa de dirz~ito cívil ê nurtu : jeclo se3a substitutdo por est« simples 11Jspo
express.im:mte foi <leterminado pelo coo .: ~ição : é um venladeiro substitutivo. ( Hrz 
gresso coi:~tituinte, que esta materia ficava numerosos apoictdos.) 
r eservada no Poder Legislativo da. Gniil.o. «O SR. B.umosA LtlI,\ - 2\fas supprime a 

Isto posto, nenlium Olltro poder tem com- parte final. 
petencüi })ara intervir em tal í\Ssnmpto . , . 

A questão que ora se reproduz foi levantada « O Sn. Pm:~r~ENTE - Agor~, ha outras 
immeditamente a.pós n. ,·otação da clbposi~l.o e~endas em _rel:iça~ ao parn.g1·:q!ho, que_ mo
coustituciooal r elativa ao casamento civil, e difil_)<l.~ o. disposiçao : ~~tas nu.o ~nsidero 
o que ticou e~tahelecirlo por vo to expresso do pre;1urlic:Hfas, porque modt!ícam parc1_a1i:ne~te •. 
Congresso ioi a plen<\ Jiberdadep ira celebrar- ~!ª"' ~~Tl2pre qne a emenda vem subst1~111r a 
se a cey·imonia .r~ligiosa, a~tes ~u depois <lo rlt:>po~1çao, seja ~r u~~ º-~ ~o: ou~a. for~a, 
acto a que pl'esulisse funcciommo temporal. nd~ pt,ida um-: das, di~P~=>l?J'°"'' nao se ~e 

Basta ler os annaes do cougre,;so, dispen- d~~x::tr de coos1dera1 JlreJu:!1ca<las :is 011tr~, 
sa.ndo-se a reprotlnç;1o elos argumentos ]Jro- VL:ito q~e ~ contrai:10 sei J'.l adoptq.r theses 
du7.iclos por occasião de vo~ar-se a disposição contrad1ctor1as. (Mllitos a:pornrlos.) 
alludida . « () Sn..Ass1s BrtAzrL (pela oi-dem)- Perdôe-

Na sessão de 15 de janeiro, no momento da me V. Ex. a insistencia que e (losculpavel, 
:~otação, um dos illustres membro;; da. ba.n- porque mostra a minha convicç"...o . 
cada ~fo-grand.en~e, o S!. !-ssis Braz~I~ pro- "v Ex . entende que a emenda ó substitu
CE~ava P'.evemr •l~ duvida,, 9u~ actu.11rne~te tiva, porque eucontra nella a. palavra - Sllb
se-lev~~;·tm, e assim se expr1m1a, a propos1to ~titrw-se; mus, ainda que isso não fosse sim
da dec1sao.do Sr. preside_n_te J:'.'.rudente de Mo~ plesmente uma questão de palavras: me era 
mes, cons1cleraudu sulJ,titutiva a .em~!:!d~ lieito perguo.ta.r : substit ua-se 0 que ? súb
a~r:seatuda pelo Sr. deputado Amphtlop!l.l.O. stitua-se p<lrte das pala.nas contidns ~o a.rtigo 
(lê). do projecto do governo, e snbstituir parte ê· 

<> O SP.. Assrs BRA.zn, (peta ordem)- Sr. modificar . 
presidente, não tenho por fim fazer à decisão ~!"oi por est n. razão que pedi a V. Ex . que 
de V. Ex . a menor eor1·ecção, e sou o primei- con;;ultas::\e ao Congresso si considerava v. 
ro a. dnr attestado de que deve tel-n. inspirado emenda substitutiva ou qualificativa.. AquL 
a melhor das intenÇ()es; mas de-vo informar altera-se, modi.fi~..se. 
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«Faço basfante justiça ao criterio e sabedo
ria de Y. Ex. para acreditar que compre!Jen
dera que não se trat<• de uma. questão de 
p:ila.vras, ma.s de sentido da essencia d.i. cousl"I 
que se vae vot'1r. 

"'.o facto é mnis grave do que parece, 
111ultos represent~ntes votaram enganaclos, 
entendendo que tratava-se de .uma modilica
ção, como entendo; por cautela, porém, não 
me enganei. 

« Perdoe V. Ex. a minha insistencia, e 
queira a ttri buil-ti ao grandt~ interesse f! ne 
..-~to pela causa elos principias da lioer
illl<le. 

Os que se oppõem ao projecto assu>tam..se 
ante a perspectiva da invasão do poder fe
deral no que lhes parece ser da exclusiva. 
competcncia dos est11dos ; mas o no~so r eceio 
tlevc: ser outro, deve ser de que a tendencia. 
retrograda que se nota. em todos os actos 

dü governo, e mesmo no seio do partido re
publicano, venha a prevalecer definitiva
mente, em detrimento de liberdades jà. 
a<lq uiridas pelo povo bra.zileiro. 

O projecto que a C\lmmissão repudia nãO' 
arrebata aos estndos nenhuma. cks uttribui
çi3es que a Constituição Federal lhes reconhe
c0u, vi~to como el!es nuo teem por esse pacto 
nacionul a. faculdade de legis lar em ruateria. 

«O SR. PRESlDEXTE - Apeznr de todo o Je direito cívil. 
respeito que voto :i. intellígeocit~ e illusfração Por outro lado, 0 que jJrima facie se vê~ 
do nobre 1'0present:.mte, continúo a não ver que se posterga. a cli::;posição constitucional 
08St;.i. emenda outra qualidade que não ;;ej:t g:•ritntiilora rla liberdade religiosa do cidadão 
n. de suli~titutiva. E' possível que a intenção IJntzi leh·o. E~sa liberdade, so•ja qual for o 
da commíssão fosse esta, mas a emenda é motivo que se allegue, não pólle ser discutida. 
ver<ladeiromente substitutiva. ~iquer. Neste soberano tlominio, o estado, 

«O Coog-resso continuando a votar as ernen- cenforme se expres5a.va a commissão itali11na 
das verificará que o nobre representante em lSiO, repOl'tando-se a doutrina.de publícis
nilo tem razü.o p;.1,ra. as apprehensões qu0 e.u- tas francezes, não ê indi!Te!·ente, e :i.bsoluta•· 
nuucion. rnenb incompetente. O poder temporal nãi>· 

«Continua a votação. Yae-se ·votar a seguinte tem qualidade para. prescrever ou proscrever 
ezi::enda do Sr. Ampllilophio ao § 4•: . « Snp- qu,ilquer ceremonia religiosa pela qual o ci
prnnam-se as P.alavr,a~- que preceú.era sem- tladii.o qudra consagrar a íustituiçúo da sua. 
pN a ceremoma religiosa. . . . familia. 

«lsto é uma emenda modrncatrva, d.e sorte. . . . . 
que o § ficará. reduzido ao seguiute: a Re- ~1 ª. ?-epubl1<;a 9uer organ~sar dignamente 
publica só reconhece o casamento civil. a fa1mlm braz1l.ell'a, _co~o e do sen dev~r7 

« Procedenilo-se á vot~tçü.o, 0 congresso p_rocure -vo~t~r a ~rad1«ça0 romana, permlt_
approv·a a emendtt por 77 votos contra í3. tind? a l_eg-1hmaçao por su?seqnente i:iatri-

. momo; si quer amda, respeitar, consohdar e 
4 O SR.. ZAMA,- O resultado e o mesmo, consa~rar a instituição da fümilm.retire deSS6'" 

mas vota1·am a.1avor 83. » ma lfad:ido decreto do casamento civil a.. 
Ilfas, quando não estivesse assim firmada a ignominiosa disposição que permitte o divor-

iutelligencía do voto proferido pelo Coo- cio, podendo os esposos contrahir outras 
gresso Constituinte, bastarhi perguntar à, nupcfos desde que ::.. um flelles sobrevenha. 
commiss!io que levantou a excepção de in- molestia transmittivi::l por contagio ou he
competeuefo., commissào na qu,11 figllrnm rança, ~ que abrange quasi toclo o quadro 
distinctns .iurisfas, si jamais se contestou ao pathologico. 
poder que faz a lei o clireito de inter pretal-a. Esta questão é m:ds grave do que parece~ 
Em nenhum pollto do globo onde tenha porque é uma quesfüo de liberdade; e os que· 
chegado a V<J.ga noticia do movimentojurhlico a agitam em nome da federação, que etymo
dos romanos houve sophista, por mais d<!sauu- lo~icamente quer dizer-alliança, não pensrun 
sado, que se atrevesse a contestar ao Poder h\lvez em que ella póde lançar o Brazil em· 
Legislativ o a competencia de interpretar uma desnnião perpetua e irremediavel. 
authenticamente as suas resoluções. _ A liberdade é mais do que uma condição. 

Succede isto, hoje, no Brazil, nã.o sabe o primordial, ê umo. condição preliminar, por
orador por que inüecifra'Ieis motivos de or- que sem ella não ha or dem nem progresso~ 
dem politíc..'1.. A dictadnm politica, sem a liberdade, termos 

O projecto de que se trata é uma resolução que constituem o voto systematico de Hobes,.. 
interpretü.tiva; declar-.i., conforme a expres- cuja realisação os µsrndo-estadistas rio-gran
são de que muito propriamente se serve, o denses dizem t er conseguido- o que nos faz 
sentido e os intuitos de uma disposição con- sorrir,-a Jictadura sem a liberdade não I} 
stitucional. sinão o predominio decisivo e incontestavel 

Deixe-se, porém, de lado o sophisma em do despotismQ, tal como entre nôs parece fir
que se pretende envolver esta quest ão P<tl'a mudo. 
encaral-a serena e francamente 110 ponto de Si somos republicanos, diz o orador, vote-
-vista potitico. mo-nos antes de tudo â. consagração effectiva.. 
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das llber . .Jivles; toch~ GS outl'as qucstücs sm·i.to 
depois natural e logic:\mente resul vidas. 
A mesma questão tle fodern.çi'i.o u~o é mais do 
que um HS Jlecto do problemn. d:1, hber·dade, no 
seu :1~pect0 politíco; e si o n~o ;1Hit·mi11·mo:i 
em sna lbrma pt·elimiun.r, ;t mais geral e po
sitiV<I, <p1e ê a li!Jerda de ele co:l-SCienci,1, não 
poderemos siquer 11t•etendel-a. no domínio 
político. 

re:;ol ver a reclamaç-;io de ,\rticloro Augusto 
X;wie1· Pinllei r•o: 

Discussão unic:t do proj:;cto n. 8-1, conce
dentlo licenÇ•t ao D1· . Nnno de Andrade; 

Dí:~cussi"io uui~a do projecto n. 98, _ conce
tlen1 lo a Clara ele Faro Mo:ites a pen~ao cor
respon(leu le ao soldo que ['OrcelJfo, seu filho, 
o ••lferes Jo~é Antonio de Ce1·queira Montes, 
mo1•to em comli;1tc no Paragnay; 

Discus&1o nnica do projecto n . 97, couce
Para l'e:>11mir as swi.s impressõ::s, o que o demlo aposentadoria a lfall;1rmino Br:\7.iliense 

orcvlor pôde dlzer é que part\ algun~ ;.1m.hunos P_ i:is:>oa de J\follo_, uo cargo .de director 'da 
depressa demais, scm talvez uo;; 1·ecorLl:u•mos d d tàl 
das IXLJ ,11"rao de L:t!l1!1Jenuis: 11ue a. liliet•d<Ltlc Casa, e Correcc;ao estn. caril ; 
1 - . • ·• . . . Discussão uuic1~ do pro,jec lo n. 100, conce
e o pao que os po\o~ conq111::;l,1m com o suo1 1 elo licençaª º Dr Philo"·onio Lopes Utin-do ·eu ro·to . 1. en . · ~ · . ., 

~ ::; "llflS::ill' 
. E, de~gr:tça(]amcute, nos niío ~Ottl>cmos I e l" ui::Cuss.io tlo projecto U. :3(i A, lcgitima

arnda vener este suor. (JIHito ue»1 ; ,,,i1ito 1 ~:fio dos ti l11os e:;purios. 
bem). 

E' atliad-1 a. dís.?.ussão [lCh hora Le\"auta_,,e a. se;::;ã.o às 3 horas e 50 miuu-
' ' ' ' • · los da tarde. 

O S1t . PR.EsmEN'l'P. •lesigna. a seguinte 
ordem do d!a. para a se;:são 1lc amanhã: 

l ~ parte (ate ús 3 horas): 
Vot:wíio do projecto n . 1 A, prohiliindo o 

uso de titu\os e condec:o1'açües, cuja d íscus~rto 
ficou eucel'r·ach•. ; 

Di~cussão na ícn. do parecer n . 65, neg;1nt!o 
a licença. pedida. por lsnis l301·is e outro, pttt'll 
processar o tl -~putado l\1;1rlioho RoJ1·igues c\e 
souza; 

4G• si::ssio E~! 20 DE AGOSTO DE l89l 

Pre.•iclencia rln,< S,-s. Joaquim Pemambuco 
(:?O iiicc-pre~idcnte) e João Lopes (1° vice
presidente). 

Coutinuaç;.l.o da. 2~ discussão elo projecto Ao meio di::i, o Sr. presi•.lente tlecJn.ra que 
n. &O, ol'ganisanclo 0 Vistricto Fedem!. oão lia expediente u. ler u.utes d<\ act.a. . 

2" partc (is 3 horas ou autes): 
O Sr. Thoina.z; Delfin o - Sr. 

Cont iuuução da discus~ão irnic.'t do parecer 11residente, um digno deputivlo pelo Rio de 
n. 29 A, prnpondo a o[o acceitnção do pl'o- Janeiro apresentou ã conslrJ ernç1í.o d'L c:i,sa. 
jecto n. 29, pol' niio set· o seu objecto de um Jll'O,iecto ele lei iielo qlml um dos mais 
compet enci 1. elo Poder Legislativo ; hello;; ~ pro~peros arr,ibal tles de~ta ciclucle, 

Contin uaç.ão ela. i~ discussão do projecto Paquett'L, id:t fazer p<1rte do seu est:tdo. 
n . il A, so\J1~ a mudanç:i. da. Capital Fe- os momdores des~e a.n·aha-lde, em r eunião 
deral ; so\enme que fi;:emm, enviaram à d ')}Ut:.lçãO 

Discussrto unica. do pl'ojecto n. 102, couce- da capital, para que fosse t !'ru:ido à Cam;wa 
<lendo me!hor:lmento e a1>osentaclorfa ao dos Deputados, a pl'esente representação, 
desemli<1r!!'ador Daniel Luiz Rosa: y " · · D d 

Continti:'tçiio ua i~ discnssão do JlroJ·ecto que peço a , • Ex:. «l.Zet· mserir no iario o 
"::> d . . d d . ('-Onqre.,so. 

n. v:.., eleva.n o a. cate9or1n e ca e;l'a a Vinha a represen tação encapada com um 
aula de ;nauobra, appareihos e ev oluçoes cb oillcio dirigido à rnpi·esentuç:i\o do Distl'icto 
Escola i:'faval · Federa l, e fui incurnuido de apreseut:.i.L-a 

Discuss:io unica <lo projecto n . 89, que desta t1·ibuna. 
co.11cede aposentudoritl. no estlripturario da· A r.~presentaç.ão, a liàs, m~1ito bem feita, 
Repartiçã.o do Quartel Mest re Geoei-a.I Her- detalliaJa e com[Jleta., e discutindo perfeíta
men~gildo José Pereira.d<i. Silva; men te o assumpto sobre todas as sua:; faces. 

F• di~cu:;;siio do projecto n. iO, _que cxtin- ê por di::mnls longa par;i. que eu possa lêl- a 
_ gue a .legaçãoj uoto ao Vatica.no; por inteiro . Sómeule direi que ella encara o 

Ja ·discussão do projecto n. 09, concedendo projecto por tal modo a most r.i.r que nenhu
a Arthur Ferreira Torres e outro gar·antia mil. vantagem particular füeadvêm desta an
de juros de 6 º/.,durante 25 u.nnos, para or- nexação, quer no poato de -vista de hygiene, 
ganisação (le uma companhia de navegação quer no ponto de vistà do commercio,dos in
entre o Brazil. e a Europa ; • ter esses da j llstiça, e quer ainda no ponto 

Discussão unica do parecer n. 53, reconhe- de vi.sta da defera do porto do Rio de fa
ceodo a competencia do Poder Executivo para neiro. 
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:Mostra que ha SB :mnos qun Paquetà ro\ 
deslig:1da. da antiga provinci:\ do Rio de Ja
neiro, e que os motivos que Jevn.ram a 1·e;lii
t.ar-sc este desligl\mento ;)in1h\ hoje perma-
11eca111 absollltos e irnperittivos. 

)lostm aiuda que o p1•ojecto apresenta.rlo 
pelo noure deputado pelo Rio de Janeiro e ole 
tollo o 11nnto inr.onstitucionnl, µ01·quauto clb: 
a Co11stituição, e a represeutn.c;.ão repeta (l:J) : 

11. O antigo município neutro constituirü. o 
Di:itrictc Feder<il , r.ontinuanrlo a sei· a. capi
tal da Cuhlo, emQu:lnto não se der execuçil.o 
ao di:;posto no artigo seguinte.» 

E' de todo o ponto incon~titucional que se 
và tilm· uma l><trte do Di:;trícto Fedcr<tl p:1 1·a 
accrescer o estado do Rio, 11or i~~o que se V;te 
offender o disposto·na Conslituiçiiu qne rfü: 

<Effectuada. ;\ mudança. 1:n. rapital, o aclua l 
Districlo federal pu.ssai·â. a. con~tituir um es-
tado. > · 

Os limites,pois,tlo Dis tricto !1'e!leral s[o fixos 
e tlefinit i·rn,; pela lei fundamental. · 

Qu:llltlo me.:;1110 o projecto aprc."Sentauo pelo 
illustra •io colle,za. do Rio de Janeiro não fosse 
iuconstitucionaf; quantlo mesmo C<isse favo
ravel n. t oda a espucie de interessi:i <los mura
dores 11.l Paquetú, ha uma r .. i:âto :;upel'ior pela 
qua.l 11ão pc'J rJe Vingar, e C que O llOVO rb~ue J J:t 
ci1·cum~rip~.;'io não quer ser desliga.tio c.;i ci
dade de Rio, de que é lXlrte e ornamento. 

Esta r·c•p1·esentuçflo está assignaJa pol' ce1·ca 
de 200 mora.dores do loga.r e eu tre elles ha 
iiesso::s d;1s mai;; conccit und<'S e respeitaveb, 
nomes conhe;;idos, e, "mfim, reprewnt.1otes 
de todas as ca.mad<1 s sociaes . 

V. Ex. n.tteoderà ao meu pediuo mandando 
fazer u inserção desta re r,resentação uo 
1Jia1'io do Conr;rasso . 

Antes de de~cet' da tribuna., pediria. ;liod:i 
à mesn. que fizesse com que o projecto que 
apresenteí em 4 \le agr,sto, reduziodo a 111ten
dencia d:i capital :t mer;is funcções de expe
diente, isto é, fnz!lnrfo ari uil io 11ue se 1'ez para 
os esti1doo, lim it.llldo os poderes elos a-ovcr
nadore;;, seja considerado objecto de delibe
l"ação. 

Desde esse dia, que o projecto e~ tú. sobre a 
mes..i e aitvla não passou por este julgamento 
pré \'io neces:i'ario . 

V. Ex. cornprchcnde que o est<\do actua 1 
do governo muuicipa.l da ca.pita.I Federnl não 
póde continuar • . Persistem os desmnn1los de 
toda a especie; -os contra~tos onerosíssimos, 
sem concurrencfo, estão todos os dias a r epe
tir-se. 

Parece que, antes de rlespedir- se definiti
Yamente do rendoso lo"'ar que lhe foi dado 
pela dictadura, a. inteodeucia t rat:i. de encher 
a maltrntê a bocca, e é preciso evi tar qne isto 
seja levado aos ultimes extremos. 

Sempre os mesmos processos de trevas, . de 
obscuridade e de clandestinidade levados aos 

CarM.ro. V, Il 

ultímos termos ; e, sem que a população da 
C<i.pital sej a pr.:lv~nida, aparece d:.i, noite para. 
o dia mui;; um colltrato. 

Depois do sene::urnm lo ela, capital e rbs car
nes ver<les, vem ngora um novo escandalo, 
que e n:i dt\ mais n~1 da. menos do IJUe o estal.ie
lecii11euto de um mercado na praia de D. Ma.
noel. 

O 0roverno tinha resol \·ido que o Congresso 
tonrn1·ia conta da pretenç:io, e decidiria em 
ultima inst:incia, si dev ia ou nii.o ;;m• conMrli<lo 
o g'l>SO d.~ terreno$; Ya liosissimos d;t praia de 
D. t.fanoel, que perteucem ao cst;11lo, a pnrti
culnres, que que1·iam tomarconl:I de lles par:i. 
e,;l;1helecim ento e. ~ um mcrca1lo; mas il in
ten•len'.'.'ia, pa1·a. 3vitar fJnB o Cong-re~~o dis
cnt:t, trat~\ .Je conseguir· tlo f>OY<:1w1 rpte lho 
ceil:1. cs,.;e,; terrenos. 

Po:lb far.e1· mnitns consi<lei·açües sobre 
o a~sumpto, mas não IJnero por demais demo-
1•ar-mc na ti'ibuoo; sómente direi que si um 
govCI'llO ~ui ~er p01s;:nr por honesto e mnra
lisado, não púutl t·.Jr 1folega.dos, que não ::;,·ja111 
honestos e moralisados; e é clesproslióio pa1·<J. 
o governo e pa1~1. as iustitui~vc.>s que a inter1-
dencia <fa c,1 pital persist;\ m'J.l::S um dia na 
sn;1 obra clr.st l'u idOt'<t. 

Sinto difficulcble em conter-me tratanclo de 
:i:>suruptos inunicipae:> ; ma::; an tes de deixar :i. 
frihuna, direi que o ~overno está creautlo 
tlilliculthv.les para si. Este povo, que a qu·tl
!]11er .J 1i1cil di:-igfr; c~le povo, IJ UC JNrece 
morto, pótle desperbw esca.mh\lisado e irri tudo 
por tanto tltJsg-oremo. 

A i n t1~ndeocia. seme;t ventos, i:;ouemos co
lhe i· tem1kstatles. 

Ch:uno n, att.;uç.üo do goveri10 11ar;.i que 
evitemns amanhã. manifestações popuhires 
cnjos limi te:; nifo podem ser calculados si não 
pela inuigri:1ç;:O que ja se ouve vagamente e 
que se iwolnma.. 

O goYerno deve nrretlar de qualquer mvdo, 
d·:. Capital Federa l, estes ~eullores que tom11-
r :im cont.'L uo governo do muoicipio dieta.to
nalmente, .sem escrupulos de quolquer oa.
ture·za, sem respeito nem consideraç;:1o pelo 
Congre..'So, que a1frontam e desrespeitam. 

l llr1:3tres cidadãos rnembr os do Con1?;resso 
Nacional . - Oi; abai:l:o as;;ignatl.os, residantes 
na. pretorh de Paquetá, havendo lido com 
SU!']'lreza sua que fóra a.presentado à Camara 
elos S1·s. Deputados um projecto de lei des
membrando estn. ilha do Districto Federal 
part\ anuern!-a ao estado do Rio de J:i.aeiro, 
vem pedir- vos a. devida. venia para protes
tar, como etrectivameote protestam, contr:i. 
ess.-1. inaudita pretenção. 
. Ass a.baixo assigoados é diJfü:ilimodescobrir 
os motivos de utilidade publica que poderiam 
ter infiuirlo no a.nimo dos dignos signatarios 
do sobredito lJrÔjecto, por que niio se deram 
estes ao trabalho dejustifica.l-o. 
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Assim procurarão os abaixo a.ssiguados en
caml-o po1• todas as ·suas faces para mostrar 
que niio póde ser elle adoptado pelo Con
g1·esso Nacional. 

As ci1·cu:nscripções territoriaes nuncn. esti
veram e n;1o parlem est:lr sujeitas aos c-.).pri
clws <l:Ls n.utoridudes sejam quo.es forem as 
suas C•ltegori;ts. . 

Desde Õ tempo d()S goveroos n.bsolutos, o 
intore.,;;;e ria aüministr;J.;i:io ptthlico. e o bem 
ser rios po\"O~ fo1~im atteaclidos na tix~lç;i.o 
dos l!mites <!as unid:.tdes locacs que concorrem 
pu.r~ o grande todo rncíal. 

A10J;,1, h:l p.inco,- ninguem ü:nor:\ qnao
tas inl'ormu.çües o 'lllallL•bl 1.lili•';euci:lS emm 
]'l'()CÍ::i'!~, no propl'io est:1Jo d11 ltiü tle J:i nuiro 
pal'a r1ue 1u11n. pe~uena. porção <lo terl·a, as 
\ ' Cl.llS 1101.i ~imples {a;~mfa particulm·. pu.s
~assc lle t1ma par:i outra fre:;ueT.in.. Tal et·•~ a 
consi · l~raç:1o que tio Jeglsl:laor mereciam '.1:> 
nerei;;idatles da justiça e a commo<litla<le dos 
lla.bi t:~n te5. 

O projecto a que alladem 03 aba.i:;:o assi
gnudos não c.,-onsulta nem altende a tfío legi
tima" c1Jll venfoncl;ts. 

A deslocnção •lesfa i lha de seu centro natu
ral, 1.1ne ê a. Capital da União, traria ;\os insu
l::l.no~ sioiío :~ impossibiliúade, pelo menos <1 
demora. 1le soeeo1·r-os promptos em casos im
previsto:; -por falta de communimç..1o facil e 
segura com os portos do estado do Rio. As 
suas uutoríuade:; at~ agora nrio se trauspor
tam aos logares un estado às ma.1·g-eus da 
ballia. sera it'em primeiro ú. Capital Fe<leral 
para d:thi seguit'em a :>eus destinos .. Muibs 
vezes ser~em-se ellns das cooducçõe.;; que 
lia para est<\ ilha porri uu.nto de Ni tl~eroy 
n ão zarpa 7mbarc tção periuen:i. ou gr<rnue, u 
va.por ou a. vela que regularmente ou em 
dias prevhtmente amiuncbdo.s se <lirlj•l a qnal
quer dos muitos pontos un. costu. iuteriol', 
pertencentes ao estado do Rio de Janeiro. 

Que l!1cmria , pois, esta. iH1•t quanto à admi
nistração da jnstíça e da polícia ficando mais 
distanciada do centro a ctija acçüo actual
mente obedece ? 

A commo:lid.'l.de dos haliítantes nad,,_ teria. 

fanch\ est:i. llQje a cargo de iute!Hgente & 
llabil proíc.;;soro;(io. Neuhuma vantagem par
ticular consegmntemeute proporc!ona aos pa
queto.enses a. pretendida ínnov::içã.o . 

Aiufa conside!'ado commerci.1lmcnte o ci
ta.d.o projecto vem untes lH'ejudicar do que 
favorecer n. ilha tl.e PaquetU. . 

Alé:n de não haver tr,tns:icçõcs que valha 
a pena mencionar entre elln e u.s povoações 
do littoral da. b~ihia, ::iccresce qtie, com a 
separnç<lo ilc i nteres~cs ent1·e o estado do Rio 
de Janeiro e o Di~tl'ícto ~',:.tleral toílos os 
g-euel'os daqud la proccdencía pag-am actual-
111ente c.lireitos tle sahifa, na. ca 11i t.il da Unfüo. 

De sorto 11 nc, si ret,lis~lr->e :\ :iunexa.ção 
contra :t qual o;; aliaixo assi~:ia 1los positiva
mente reclamam, os poucos gencr,)s de 11ro-
· lncçiio p:iquet:1ensc seriío ~ob:··~-::arregados de 
impostos no porto lJriucipal de consumo, o 
q ne \·irao n.niq11i ll:u· os i nter·e~ses rios pro-
1!11cto1'e$ ; e reciproc:i.men t•3- DS :ornecimeo tos 
negociados na Cttpital FeLl•~ra l chegarão â. 
il tn onerados com tributos si.milõlres rle- sa
hida do territorio do estado do H.io ele Janeiro. 

Estud<tllo o p:'ojecto sob o ponto de vista. 
geog-raphico, parece- nos tamtJetn completa ... 
mente in:>ustcntiwel. 

Est:l. ilh:isituacla. no meio da bo.hia, a dis
tmci:i de mais de tre3 milhas dos pontos maiS 
proximos do estado do .Rio de Janeiro, deve, 
de prel'erenc!a, pertencer a Distr1cto Federal. 

A facilidade com que este i~menso ancora
doUL'O, que ê a ba.ltitl. de G1.1<tnaba1·a, apezar de 
guarnecid:i. a sua estreita b:i.rrtt com os conhe
cidos moios de defesa., presta.-se a ser invadi
t.lo peh<s esquadras molet·nas, poi3 que alguns 
oo.víos brn.zeírvs forÇ•lr:im a pas:;agem tla. 
i11ve;1cioel Hucnayt á.- e '.l possibi11dade de se 
colloca.re:n dentro delle j)O<lerosos vasos do 
getler1·a füra do alc;.rnce da <trt ilharia. dt)S for· 
talezas, acousellrn. a.o governo !.la União a. oã.o 
perde o cloroinio sobre a refel'ida illrn. que de
pois de convenienteme1lte ba.lmtrta.d•t póde 
servil' tle precioso contiogente it. seg urança 
da capital. 

n. ganhar com a nova annexação . . Devendo 
cai.h• um dos morador<:s desta ilha para che!!ar 
ás au toridndes estndoaes primeiràmente pr• -
curar a Capí.la.l Federal, e depois emhnrcar 
de- ·no> o pura. attingir Ni tlleroy (na melhor 
das hypotlleses, por que peioi- será quanrlo ii 
capHal d-o estndo se acbar de facto installada 
em Thel'esopolís) mais e:1:pedito e mais fo.cil é 
recorrer clirectamente as j usticas da mesma 
Capital Federal, cumprindo não esquecer que 
a ilha j il. possne funccionando com toda a 
re~ularidade a sua pretoria e junta commer
ciaL que a Sc1.ude publica é zelada com toda 
a solicitude por um delegado da Junta Cen
tral, de Hygiene, e que a inst1·ucç-d:o da iu-

Não ha. -por ttmto allegaçlí.u procedente a 
füvo1• do projecto impugnado; não attende elle 
a interesses da localid<11ie, nem a conve11ien
cias geraes, sem fallar da violencia de que 
sã.o os insulanos ameaçados por não ser toma
da em neohuma conta a s ·1li vontade, hoje 
que se admioi3tra em nome do povo e llnica
mente para o povo. 

Paquetá. j ii. pertenceu :i. antiga provincfo. do 
Rio de Janeiro e observa~ão digna de nota ê 
que em ci11coe:nta e oito annos, que t antos sã() 
o;; que separam aquella époc•• da. actual, elll 
naJa foram modificadas as c..'\usas que de
terminaram a desligação da ilha- da juris
die\'ão provincial. 

Melllor do que poderiamos fü.zel-o, relitalll 
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essn. occurrencia as paluvras do decreto de 23 
de m::i.rço de 1833: 

11.A R~geucia, diz elle, em nome do lmpe
rado1', tomando em consideração o que lhe 
representaram os moradores das ilbns do Pn
')Uetà. e nujacentes,sobre os pre,iuizos e incom
motlos que sotrrem, de pertencerem ao muni
cípio da vil la de Mage, onde não tem rela
çües algumas de commercio e cujas vin.gens, 
além de despendiosas, são de grande di6cul
d2des, reqnerendo por isso ftc.'lrem nnnexos 
ao municipio tlest:i. capital, que fornecendo-os 
de todo o nccess:irio, torna a sua. coruwuci
ceçi1o muito vantnjosa pel:is relações de reci
proco interes5e, ligações ele amizade o via
gens commo•las e mui frequentes: Ha. por 
bem Orilenar que ::i. riita ilha de Paqueta com 
:is outras adjacentes que pertencem a mesma 
frcguezí:i fo~am parte cl'o1·t1 em deante do 
município d.:sta c<1piú1l, semlo desmembrodns 
no d:\ ,. illa ue l\fogê n qne até agor::i. esta.vnm 
anoe:rns.~ 

E quando não fossem admissiveis as razões 
nt&. aqui offerecirlas contra:i. at.lopção daquelle 
projecto, uma existe que, por ser peremptori11, 
não J>ollerâ. ser recus.i.da: 

O teJ"ritorio do Districto Federal foi mar
cado pela Constituição e delle nenhuma. parte 
ê susceptivel de ser desaggregada - No 
:i.rt. 2° se lê : 

«O anti.iro municipio neutro constituira o 
Districto Federo! coatinuaotlo a ser a. cnpit'l l 
da. União, em quanto não se der execução ao 
disposto no artigo seguinte.> 

O ll.rt. 3° trata da. mudança. dei: capital, 
mas termina deste modo: 

«Pnrn.grapbo unico . EJrectua.da a mud:rnco. 
da capit.l.l. o a.ctual Districto Federal passnÍ'à 
a cooslituir um e::;tudo.» 
Oppor-no~-hão, talvez o dispost o no ar . 4• 

eUJ que se e.sta.bece que «os estados podem 
encorporar -se entre si, subdividir-se ou des
memurar-se, para se annexar a. outros ou 
f?rmnr novo5 e;;tados, medeaute acquiescen
cia das respelllivns nssemiJléas legislativns 
em du:•s sessões snccessivas ~ approvaçii.o do 
Congresso Nacin.::ll. )> 

Em quinto que o Congresso Nacional ap
prove es1e acto . 

Assim, D. rlisposicno do nrt. 4.• vem ainda 
comprovar q11e neste momento a. p1·i;teodida 
sepnraç;fa é de todo inexequivel e attentato
ria ele tlireito consagrado nos ::i.rts. 2" e 3" da 
Constitui çiLo Federo.!. . . 

.A' vista elo expo5to, os abai:tos assignados 
fü.ltnrião ao respeito f)ue devem à illustrnção 
e patriotismo dos illust res memuros do Con
~esso Nacional se insistissem em.mais ui_npla 
aemonst ra.çfi.o de que o suprad1 to proJecto 
apre~entado á. C:lmnr;t tios s r·s . De1mtudos 
não pócJe ser convertido em lei por- inconve
niente, desnecessa.rio, impratica.Yel e incons
titucionnl. 

P;iquet:'1, 5 de o~osto da IRO!- Dr. João 
da. Sil\·a Pinheiro Freire, mr~dico.- Juveocio 
M. d:\ Fon5ecn. Less:-1. proprictn.rio.- Major 
José Alípio l\Iacedo da F. nostalla.t.- Jose 
C•lrlos de Alambary Luz, proprieta!'io.
Eúniunuo lllnníz Jo.'\'}Uim Barreto. mag1stra
do.- Teneute-coronel francisco Jc·sé Borges, 
emprc!l'..'lc.lo nposent•lllo.- .los,:: Soares dn. Cos
t!l, cnp"itnlistri..-Jo~é lgnacio t1a su:·a, n.ego
rn1ote.-l\fanoel Luiz Alves, propnetar10. 
Agostinho de Campos Riileiro, proprietario
Antenor· Pompilio <l:i. Silveir:l, nego~fo1~te. 
Dr. Frederico AU"'us:e dos Santos Xavier. 
- Dr. Cttrlos Frede rico dos Santos Xavier 
Junior. - Jose Maria. dn. Silva Rm>a, com
mercian te .- John Bloonfl'ete, negociaute . 
i\fano'3l Ferreira d:'I Siivn Nunes negociante. 
- Dr. João Ruptista. de Lacord•\ , medico' 
- Cllristino Rodrigues dtt Ct\:1l:tra, empre-
g:i do no commere!o. - H.odolpho Corrêa,em
pregado no commerci?.- ~O!;é da ,Veras. 
- Camilo de Sou;m Gum1arues, propr1etario. 
- C<1rlos Aan-usto da Silveir:t. - João AI- · 
ves Cahml, e~1pre~do d:i. Cai:to.\ Economi~. 
- Franklin Hermo"'enes Dutra, commerc1· 
ante .-Bernardino Xavier Ferr~lr:t,commer
ci;lnte.- J05é Justiuo da. Sih«1 Mnchado, em
pregado no commercio. - J oaquim José Al
ves. - Dr.Joí1.0 Fortuuo.to Saldanha da Gama .. 
- J\Dtonio Mo.ria. Co.bra.\ de Mello,mnjor fiscal. 
- Virgílio José de Oliveira, proprieta rio. 

Mas esta. doutrina em cousa nenhuma. pro
judica a nossa. argumentação, por que a.ppli
cada ao caso vertente só ha .de produzir re
sultado em remotissimo futuro. 

Em primeiro logar serà preciso que se mude 
a. capital da União; 

Em segundo que o actmll Districto Federal 
se constitua em estado autonomo; 

Em terceiro que o do Rio de Janeiro propo
nha a desmeml>ração da ilha de Paqueta para 
reuoil-a. a seu territorio; 

Em quarto que o novo esta.do autonomo, 
cuja e:ttensã.o territorial devera ser alarg:ida, 
acooite a propost.'I. e. convenha. na desa.nnexa
çã.o da ilha que pertence; 

- Evaristo Jo;;ê dos Santos Andr.tde, ne-
gociante . . - Carlos Napoleão lUbei!O, ne· 
gociaute.- João 'Verueck do N~c1m_ento. 
- Francisco Vicente .11.lves, propr1etaao . -
Jo~e . Duarte de Oliveira, commerc.ia.ntc. -
Henrique de A:raujo, artis~t: - Pio . Lo~s 
Pinhel, artist.o.. - José Froncisco de ~1~aUJO, 
artista .. - Rodrizues José Soares art1sta.. 
Rodolpho de Athàyde,indos t!·ia l.- Ei;1ilhlno 
PiresAlmad::i,empregado publico .-: Luiz El_oy 
de Souza. Freire lavrador. - Jou.o l:!t:pbs
ta. de Lacerda 'AthaYde . - José Francisco 
de Sonw Junior, p1~oprietario. - Antonio 
Manoel Fernandes vice-almira.nt~. - José 
Vicente do Espirito-Sa.nto, proprietario. 
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J oão dn 5ilva Pinbeiro Freire, cmpreir::ido no cio íl•• Silveira, cap."ltaz.-Joaquim Dihi, tm
commercio. - Joaquim Fraucisco Borges, balhador.- João l\ln.rtius da Costa., idem. 
empreg-;11lo publico. - Pedro Serquei1·a de -Jos~ Antonio da. Silva Guimarãe.<; .ruuior. 
Alamuitry Luz, capitalist:i. - coronel Pcuro - Jerooymo lgnncio da. Silva, tr-ab:\lhndor. 
Ferreim de Olivcir~ Amorim, c11pitalista . - Anlouio Ayres Lopes,pai.leiro.-Josê Pereira 
- Antonio Fer·reir;i de Oliveira ,\mol'im, da ;\fotta Cnnec10,p1·oprietario .- José Matfaoo 
empre!tmlo no commercio. - Au;.;u;;to Fer- Goncnlves, arlista .-Pedr6 Corino de Arau,io 
r eirn ~lc Olivei:rii Amorim, commerciante. Ferreira, znu.:·da. muaicipal.- José Gomas de 
- $ilvcstre de Souzn Pereil'tl, commerci(lu te. :\loura, opera.l'io. - Lucio F. Campos, pro
Pedro ,\Jex;rnd1·íno Ribeil•o Du.U'te, 1n·ofes- prielal'io.-~fa.noel Peixoto da Guel'r::t ,opera
so1· ela Escol.:1 Nti,·àL- Jonl)uim Elysio ilo.s rio. - João Din.s dC'S Santos, e mpr·e:::-;tdo. -Je
Reis, prop1-ietario. - A. Quiqnes, proprieta- ronymo BanclciJ-<1- dos Santos. - Lnd;;ero José 
rio. - Sebastião R.. ele A. Lemo::, commer- de Almeitfa Cruz, emprcg;ulo do J'ü1·0. -Ann
cfante. - Dr. Manoel Pinto Carrt:;1 de :\run- cleto Augnsto de l\Je,Jeiros, !Jrofe:isot· de mu
raute. lente da gscoln. ele ~I :winha.-Baclm- sica.. - .-\11~11sto Severino da. SiJY:'I. :ll't i st~. 
rd :\utol!io PkH;ido Peixot1) de :\m;11~111tc, -Lui;( 1!c~t Briío, em1weg.1do. - Joã0Vieirn 
en!rcuuefro ciYi!. - João Emil iano Pei- dos Sn.ntos, neg-ociante . - João l'cJro l3roga, 
:x:oto ele :\marnntc, engenhcir n cil·eJ. - n.rtist:i.-l'nrliro .Josê da Cost:1 . i•lom.-Jeoes 
Francisco Fe1·reirtt Cam1•os, prop1·iel:11'io . - Ferrei1~i de Sonzn, iuem.-E(Lu;\)'(lo Fran
Joiio GalYão da Costa Fran<:.1. rnagist1·:ido. - ci;;co \]e Sa!les, empregado .-~la.uoel Rodri
Jorge Emilio Chev::i liel', n r.·g·oc iun t..:.-~Iannel g·11es Brna;1,artist;1. -Jo:i.quim Lop:?s da Sono:i. 
da Silveira 13rito,gu:.mh\-\inos.- Clnmlio Mn- Pinhel . ...::Joa i]nim Lopes Penhel,proprie tt1.rio. 
nucl H.ibeiJ·o, encarret;mlo dr.. rep:irti<:ão hy- - Fra ncisco Ferreira de llfora.es,ncg-oci<1nte.
ph0Lheca1'in do Banco 1.lo Bz·azil .- Jero!lym!l Francisco de C;1rv:1lho Estrelht , p1·opriet.1rio . 
l{ilJ .. :iro i.1~ Freita~ Guimai·les. prn11rictnrio. !\ln noel Jo>é co Nnscimeuto, artista.- l\In.r~ 
- Luiz ele .4mor-im Quinta:;, propneta1·io. - cclliuo .José elo Nascimento, idem.- Antonio 
Manoel José do Couto, 1)ro111·ieia1·io.- ){:111 uel Ainwidtt Lage, ilfom.- Antonio Ferreit·a de 
Autonio d <t Cost<l, ne;;oci:u1te.-A. Mnaral, Abreu, idem .- Roberto Fr:tncisco P e reirn., 
cor1·etm'.- Luíz Caetuno 13ouç"1s, g-tmrth mu- idem.- l\Iat•cilio .A..h·es da Co~ta, idem.
nici J>.'ll. - ,\ .<la Silva P . Freire,proprietario - J ulio Rodrizues dos Snntos, idem.- Salvador 
João Ih1l11·icio do E,;pit·i to Santo, e;;crh·ão. - Pereira <le- Jllagalhiles, !1lem . - Diogo José · 
Ca1·Jo~ da Silrn. r-. Freil'e, mili lar.-Houo- dos Santos, empregado nocommercio.- João 
1·Hto . .\ug't1sto Cesar ela. Co~l ::i , nr,rociante .- Muni~ Ba.rr~to, artista.- Jo:1 qu in1 Henriques 
).fanoel lh\. Sil vn. Lessa, \Woprietario. -Mnrio Remechido, idem. - Lauriano Fernandes 
J os.; de !\1el lo, proprietario. - Manoel F1·nn- Bl·aziel, idem.- Dr. Augusto Gloria Fe:-re:r:i. 
cisco tle l.1ell!.', negociante. - ,\ Jbino Al>es, medico. - Antonio tfa Cnnh<'I. Guima
Dia;; da Sih·a, pt•oprietnrio. - Alfi·edo d:'I. riies, negocfa nte. - Pedro Moreir:1. Dfas C:n
Silva. Pinheiro l<'rei!'e, pt·oprieta.l'io. - doso, !.ll'O'{lrietnrio. - José Antoni0 da. Silva. 
José Theodoro do Naschn••1lto, cn pitali~tn.- Guimar;'ies Junior. - Antonio ela Costa San
Antonio de Lacerda, empregado no comrner- tos, prop1·iebrio.- Jos<i Paulo de Abreu, 
cio.- Phitrmaceut ico !\íanuel de ~\mujo Castro artista.- Antonio Fit•1nioo Corr-C::i., iLlem. 
R.amalho. - José Tboma.z Salcfanha dn. Gamn., Manoel José Ladeira.. - _.\gostinho Cor
ageote ccmmercíill .- Ve:;pashno Francisco rêa, advogado.- Pedro MrirceUo da Costa 
Borges, empregado no commercfo.-:\.ntonio Borges, empregado. - Francisco Cal'ueiro de 
Jorge da Silveira, negociante. -.João Fortu- Souin, idem .- José Pereira. dn. Motta t:n.nedo, 
nato de Sul•hmb;t da Gama, negociante.- pi·oprietndo.- Antonio Moreil'a da Silva.
José Vieir'a Fernandes, 11rtist:1. -David Blon- José Cuper·tino de Souza, empreg.,do.- Ju
í'ei"d: negociante.-Antonío Bnstos Costa Real ''ena! José da Silveira, itlem.- João Pedro 
negocio.ote . - Oscar de AzeYedo Feroan- Freire Barem, proprietario. - Jusé Alves de 
des. - John Bundei! Jopp, proprietnrio.- Andrade Bastos, htem.- Mathias Esteves da. 
Car los Falcão Pinheiro, artistu..-J\faooel Sih·a,, empregado.- Manuel de Souza. Costa, 
José Gonçalves da Silva, idem . -l~::illino de arti!;ta . - 13razilio Ferreira dos Santos. 
Amorim Quintão, iàem.-Heitor de Amorim Annilwl Ferreira uo Amaral.- Pedro de 
Qulntão, idenr - José M:irianno de Mattos, Alcantura Ma.ia, emprepdo publico.-: Edu-

· rnem .- João C-0oceiçã0 e Souza.,ídem.-Fran- :1rdo José Gonçalves ao. Silvo..- F1rmmo 
cisco Meirelles Dias, iuem.-Jose Ferreira, Theotonio dos Santos, artisia.-José Vicente 
ldem.- Frederico Luiz da Costa, empt-egado Pascboal, empregado. - Vicente Brito (le 
ou comme\'Cio.-Candido Braz Odorico dn Souza, negociante.-Pedro Alves do Espírito 
cunht~.- Manoel Fr:incisco das Ch:igas . . 

1 

Santo, empregado.- Antonio Gonçalves de 
-Gregorio de Assis Silva Ribeiro, artista . Oliveir:i., pesca.dor. - Benjamin de Sá Car-
-João Jerrial y Real, negociante.-Theo- valho, empregado.- E. G. May, negociante. 
-O.oro Brito de Souza, caueiro.-Manoel lgna.· - Marcolina. Ferreira Santiago.-Pedro José 
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G-oncalves, nrtista..-l\l::i.noel Ventut·::i. Lei tão, 
machinista.-Manoel Vieira tfa SilY:i,:wtistn.. 

Recooheço ver<lildeiras as assigna.turas 
supra. e retro. 

Paqnetá, 13 de agosto de 1891. 
Em testemunbo da. verdade. 
O escl'ivii:o e t<thelliào interino, -Joã.o Dal

macio e.lo Espírito Santo. 
Vae à commiss<io de const ituição, legis

J;ição e justlç;t. 

Camam,lll)r copia,as pr•opostas oíiereciJas ao 
mesmo Ministerio,1le 1888 n. 1890, para acqni· · 
sição dn.s linhas de fel'l'o c:.trril dest:L capit.i.l. 

S::i.la dns sessües, 19 de agosto de 1891. -
.Joiio d e S i!Jiiei-;-a. 

O Sr. :i}.'.[euna l3a:rreto- Afim 
de fu0tbmeot<1 t· um projecto qne pretendo 
a1H'esentar a consitlcroção tla. Cnmara. relfl ti
vameote :i. Unl<\ casa. maoda.tla fazer em 18i8 
pel'J tenente-coronel de e<tv-allaria Jesuíno Ce
sar io Nunes; e pt•eci:iando para. isto tle a.l-

o Sr. .Joft<> de Siqueira- gnn:; esclarecimen tos rla reparti~1o compe
Sr. presidente, ha poucos dias tive a honra teote, que é o :\Iioisterio tia Gu~rm; lendo 
de tl\'reseutar :.'t consideração 1la Cam~t1~1 um e~s.'\ ca:,a, depois tln fallecimento elo mesmo 
requeritnl!ll lo petlinclo no c\l in isterir> 1 lo ln terior tcMnte-col'onel, sido trnn,.,fe!·itl:t ;"i viuva e 
p..-irn que fossem euvfados os contr<1ctos el'- nos lillios, ~•presento ú. consideraç;.1o da Ctuna
l'ectuados pel<\ Iutendencla .Muoicip;ü com as l'i\ o se~uinte requerimento (l8j . 
companhias forro-carris, proroga.u<lo-lhes o Vem il. mesa 0 seguinte 
prazo de uso e goso de suus linhas. 

Requerimento Em complemento deste requerimento ve
nho apreselltl\l' um outro, pedindo ao Miuis
torio d:i Agriculturu. sejam euviu.do.s pot· 
· · t d _,. · d' 'd Requeiro que o Poder Executivc, por inter-

copta. us propos as e ui-versos rn ivr U\l~ e med!o do Miuisterio da Guerr't1, informe com 
companhias que foram ofi'erecidas aquelle 
ministerio em 1888 a, 1889 pflt·a. acquisiçüo urgencia. ~\ esm Gamam qual a. importancia 
das linhas de ferro-r.n.rris. d<l carg<~ m•tnd:.llfa li.izer ao fin:vlo tenente-

Então ver.:~ :i cama.ra. deante dos documeo- cot·ouel de cavallat·ia Genuíno Ces:u·io Nunes 
tos, que peço, quanto foram lesados não sô os em .conseq~~nchi de sentenç;i do Consel!lo 
interesses dos cofres municipaes, como prin- Supierno Mtlltar · 
cipalmente foram desconbcidos, su[ocados os Sa.la rhts sessões, 20 de a gosto de 1891.-
iateresses mais vitaes da popaiação deslti ·. Jllçnna Barreto. 
capítn.l; ve!'<i. d~mais que estan<lo os cofres 
municipnes sobrec-.irregados do oous tle 
50.000:000.$ par a o saneameotodest.'\ c:ipit.'ll, 
o governo tem necessidfüle 1mprescindivet ue 
fazer com que esse grande onus de 50 mil con
tos des.'tppareçn. desde o momento em que _for 
post:i. em hasta publica. a. acquísição das li
nllas de ferro-carris_ 

Por estas propostas · as novos compnobins 
promettiam se íncumbir do saneamento da 
cidade e de seu aformoseawento, olrerecentlo 
somma fübutosa. . 

Fornecidos est~s documentos upresentn.••ei 
um projecto nnnullando os contracto::; feitos 
pela [nteodencia. contra a disposiçi1o da lei e 
mostr-J.rei que · a lntendencia alienou, proro
ga.ado aquelles prazos, bens nacionaes como 
eram 11s li.ohns urbanas a que me retiro, ata
ca.ado a lei e prejudicando os mais vitaes in
teress03 do. população desta. cupital como 
provarei em occasião opportuna (Apr>iad.os). 

Von$- Isto é uma triste verdade. 
Eis o requerimento que peço a V. Ex -

a.presentar :i. considei:açã-0 ela camara.. (I..ê) 
Vem ã mesa. o segointe 

Requerimento 

. Requeiro que, pelo Ministerio da. Ag;icul-" 
tura. sejam enviadas com urgencía á. esta 

O Sr. Epita.cio Pe>11soo. - Sr. 
presidente, desde a.Jguns dias procuro obter 
a. palavra. nesta pri~eira hora de sessão, pa.ra 
apresentar um projecto de lei, que, sendo 
de interesse geral elo pa.iz, o ê principa.l
meote do estado que represento nesta. Ca-
mara. 

Alcaoç:i.ndo-a. hoje procurarei ser breve, 
e~poodo apenas uus ligeiros esclarecimentos 
soure o a~sumpto da propost:i. · que tenho a. 
füzer. 
. o projecto é o seguinte (le) : 

O Congresso Nacionn.l ,decreta : 
Art . L° Fica o Presidente da Republica 

autorisndo a. despender até à quci.ntia de 
200:000$000, em estudos e construcçil.o de um. 
ramal de l inha. tele2't'apbica que ligue as ci
dades de Mamanguape eGaj<\zeiras, no estado 
da Parabyba. 

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

So.la das sessões, 20 de agosto de 189 l . -
Epitacio Pessoa . 

A linha telegraphic..1. que liga. o extremo 
norte do paiZ ao extremo sul nenhuma. rami
ficação tem no estado da. Para.hyba. . As 
communicações alli são as mais difficeis e 
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d~morn.das, por isso que se acham a carg-o 
e.s:clusiv~uuente do correio, cujo serviço é 
feito por est,ti'da.,;, com varios dias de inter
vallo de umn. expedição a outra, accrescendo 
a circum;;taacia de que as linhns p~staes 
n~o ch.:gam, com gr;rncle detrimen_to do 
interesse pa.rticulat· e do serviço puuh~o. a 
t0lh3 as lnc:tli.dad.es em que a sua uecesmlade 
se faz sentir. 

o ram;i,l Je linha. telegraphica que eu -pro
ponho, soil!'e ser um grancle mell10L·n.m~nto 
11nra, o estai.lo d<iP;wal1yba, importnrfr tnml!em 
mn tlcscurnlvimento rle cerca ele 400 k1lo
metros 11ara :\ rêde telegt•aphica tla Repu
blica, e i~tó peht qutlnlin insi;;niíicnate de 
200:000$000. 

O est.:..llo 1la P:m\l1yba é nm do~ poucos es
tados que Í1lo tem <i sua c;tpitol ligüeh~ por 
liulw.s teleg1·aphic.a..s as localídndes do intee1or; 
e isto ê de\•ir!o ::to pouco cuida.rio, 110 desprezo 
mesmo com c1ue os goverilos pnssatlos tra.b
vam aq uella circumscri pçiío, cuj:i · representa
ção tinha o r;-rave defeito 1le não ser b<lst:mte 
numerosa p,l'ra <lecidiI' da vida dos gabinetes. 

o SR. LA.'CRO MULLER-Era o m esmo que 
se da.va em Santa Catharina . 

O SR. E?ITACIO PEssoA-Este credito de 
200:000$,qne a primeira, v\st'\. pôde 1n.recer in
sufficiente parr. a construcção da obra_, entre-; 
tanto não é. Por um orçamento feito aqm 
na Directoria Geral dos Telegr::rphos ver:n
cou-se que o preca da linha poderfa subir 
àquelh. quantia. E' verdade que parte deste 
dinheil'o set•:1 absorvido 13elos estudos preli
minare:;, mn.s em compellsação jiL ha algum 
tem110 conseguimos do governo grande pt\rle 
do m:i.t,.ria1 necessario, como isoladores e fios 
telegr:ipbico3; e os proprietarios do inte1•ior 
do estado, desejosos ileste grande melhora
mento, estito promptos a fornecer cs po::tes 
indispensav-els para a construcção da linha. 

Isto Yirú, J.iminuir em grande parte a des
peza. A cídade de 1fomaoguape, que <leve 
ser o ponto inicial do ramal proposto, e um 
porto de mar, lltistante prospero e de g-Pande 
movimento commercial e a cidade de Caja
zeiras, que ficri. quasi ao extremo oeste 
do estado, e tambem um pauto flores
cente e de grande futuro. A distancia quG 
medeia entre os dous pontos e de 400 l;;.ilo
metros. 

pela secc::t, e será um allivio pvra a fome e 
para a niiseria que agora mesmo dizima. 
g-1•.mtle parte do povo pt\mhybano. Na apre
ciaçii.o deste projecto não deve a Cama.ra es~ 
quecer esta consider,tção pooder-osi::;sim::i.. 

Sr. presidente, aproveitando-me do ensejo 
de occupar a tribuna, vou tratar de uma oatea 
mater·ia importante e urgeute par::i. <1. qua.l 
::;olicito a atteuçiio e o auxil io dos meus nobres 
colíegas. . 

Seg-uudo noticias que tenho ultimamente 
recelJUo do estatlo que r cpre:>ento ue,;ta Cn
!U<Lt'a ; seg;1mlo noticiaô que os <ligno5 rcpre
s,~::Jtante~ do Geaeá e do 1uo G1~\ n1.lc do Norte 
teem ig-ualmentc recebido, noticias que teem 
po1· vezes sido transcript..-i.s em nl~m1~ orgãos 
tla imprensa de:->t,l capital, a seccn, o terrivel 
flagello que ti\nto tem contl'ibuido para. !'etar
dar odesenv-ol viniento das !'egiões do norte do 
p:üz, esü ussolando com g-r·ande intensidatle 
o;; sertõ~s des-;es estudo;;. As colheitas estão 
inteirfünente perdid~1s; os genB!'•)S tdimen
ticios estfio qu::tsi consumUos ; os rMnrsos de 
qualquer 1.mt11reza estão inteiram'!nte esgo
to.rios, e ns familias, acossudas pela, fome o 
pela. miscri::i.. jit emigram em IB\\ SSt1. cm busca 
de outros estados, onde possam encontrar 
allivio it sufl. penuria. 

Cartas fJlle tenho recebido da Parahyba 
pintam com côres negras o estado de djsola
ção e d~ desesper o de grn.nde numero de 
nosscs compatriotas, que são fol'~'l.dos n, aban
donar os seus lares par.i solicitar a caridade 
particular ou o favor e auxilio dos poderes 
publicas. 

O Congresso Constituinte <laquel!e esta.do, 
realmente impressionado com :lS couse
qucncitis fataes desta calamidade, acaba de 
dirtgir ao go•eruo federal uina representação, 
em qne, pintando as trist1ssimas condições da 
população indigente. solicita os favores pro
mettidos no art. 5° da Constituição. 

O estado do Rio Grande do Nor·te seguiu o 
m esmo alvitre e não tardarã que o Cearã 
proceda do mesmo modo. 

Ven.ho secundar esse esfor ço patriotico do 
Congi•esso parahybauo e do Congresso rio
grnndense do Norte e antecipar-me a identicas 
solicitações do Ceara, e espero que a Gamara., 
eornprellendendo devidamente a justiça 
das reclamações do Norte do piüz, não 
recusará il sua ii.cção em beneficio daquellas 

S i'-. presidente, al~m dn. grande vantagem regiões, outr'orn. systematicamente esque
que resulttt quer p.:i.m o serviço do estado, cidas e a.baodonadf.Ls pelos poderes pubticos, 
quer .])al':i, o servioo da Republica, da lig-.i.ç;ão nunc:i, assn,z solicites em attender às ex
de todo o centro <le um estado a. todos os pon- igeucias dos seus mais vitaes interesses. 
tos da Repuhlico.. servidos por lrnhas ~legra- Sr. presidente, a, pratica ndoptn,da }ltwa 
phicas. além da facilidade de commumcaçlie:i soccorrer as populaçõe~ de:;validas não tem 
para o commercio, para a agricultum, para tido em seus res11ltados a efücacia e as van
os represento,ntes dos poderes publicas ~ p:i.m \ tageo.s que era.m µa ra deseja.r. 
a população em geral, esta obra proporcionará -A distribuição de generos a limenticios feita 
occupação â população in1igente fiagellada gratuitamente, feita como uma esmola áquel-
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Jas popul~es tem, antes de tudo, o !!.Tande O SR. EPtTAcro PESSOA- Não tenho duvida 
iuconvenieote de despovoar as zonas âe cul- em ru;.signar com o meu colle:;a um projecto 
tura, attl':i.hindo os indigentes pa:a.os centros que abranja as outras zonas em )denticas cír
populosos, consel·vando-os na omosidade e no cumstancias. 
vicio, prolon<,:rando, em ultima analyse, os Conc\11indo, mando à meS3. o meu projecto 
eITeitos du. secc:i, porque esta gente perdendo que e o seguinte (lê): 
os ?abitos do traba~\lo e encontrando sust~nto « o cong".'esso Naciona.!, de accórdo com a 
foc1l e comJl'.o<lo, nuo .voltam ao campo mnda 2~ parte do art. 50 da Constituição, de
mesmo depois que o lll.verno vem i·ennscer .ª. ereta: 
espemnçu. de uma. nova época ue abunuanc1a. Art. l.º Fica. 0 Presidente cl.a. Republica 
e de fartura . . . autorisa<lo a abrir um credito supplementar 

Parece-me que o u.uxd10 do _poder fede_r~l de l.200:000S a verbu.- Soccorros publicos
deve ser c\\\dO em lrocn. de se1·y1ços de Utlll- do e:xercicio vfo-ente • . 
<lade pulJHca, Pf7Slados em vias ferreo.s, em Art. 2 ... Es~ credi to serii egu:ilmeote dis
Jinha.s tel egrapl11cm;, em açudes, em construc- t.ribuido pelos esta.dos da Ptu·abyba Rio 
ções de qualquer naturez••, que por ll!? l:tdo Gr•inde do Norte e Ceara, pt\ra sei· apphroc!.o 
proporciom1ndo aos m~~gentes occupacit~ de- a o!Jr,1s como soccon·o indit-ecto :.ls populações 
ceote nus pt·uprlas r~gioes em que habltam, thigeUadils pela secc.-i. 
J??r outro la~o contri1J11:a.m vnr:i. o en?I'aode- Art. 3.º R.evog-.im-se \\s dispo~çUes em 
cimento tfa r1quez<t n_ac~o~al ou do E:st:ido. contrario.» 

O art . 5° da Constitu1çao, ua su« 2:\ pctrte, f..stâ dat..'l.<lo e assi""nad.o l)!llos repre::en-
esta.belece '\)Ositivamente que o governo fo- taotes dos t res esta.dof 
dera.l prestará soccorros aos estados que, em _ 
caso de calami la.de publica, os pedirem. . Tenho dito. 

Pois bem, os estados da P;:rahyba, Rio 
Grande do :\-arte e Ceará ncham-se deva~
tados pcl:i. grandecaJamidado que de5de muitos 
annos tem' en1pobrecido a sut~ populaçio, pa
ralysado o sen commercio, esterilis..'\rlo a. sua. 
producç~o. re tnl'dntlo '' sua prosperidade . 

Pelo:; seus or~os mais competentes, os 
r.on!?TeS·05 constituintes, os esta.dos da Pa.ra
hv~ e l<.io Grande do Norte solicitar:1m os 
fÔ.vores promettidos na Constituição, e o es
tado cio Ceara nü.o tardará em lJroceder do 
mesmo modo ; mas o governo federi\l não 
tem em suas mãos meios sufficientes para at
tender a essas exig-encías, >isto como a verba 
dos soccorros publicas elo exercício vigente se 
o.cha jà esg-o!mh:l., e os es~dos,pn~ sua. parte, 
dispondo de recursos muito t.l1mmutos, não 
podem tambem occorrerã.s êWultadas despezas 
que dem'1ndam serYii;:os desta. n'.1-tur~M -

Convem, pois, que o Poder Leg1sla.t1vo fe
deral venha em au>:ilio destas populações, 
pondo em mão do goveroo os cr~i.tos neci:s
sarios para attcnder a es.ses servic;os, e assim 
])recedendo não só prestara assi~nalado ~er
viço aos estados do no:rte rio pa.17., mas amda. 
fará n-rao<le beneficio áquellas populações 
que se uclmm reduzidas â rnals profunda. 
miseria.. 

Neste sentido, e de accordo com os meus col
legas~ representantes do Ceará e _Rio Grande 
do Norte, vou apresontar um pro.1ecto conce
dendo :i.o ~overno um credito supplemeutar 
de l.200:000$ para. distribuidos por aq~el!es 
esta.dos, serem applicados em construcça.o de 
obras. 

o Sn.. BADARÔ - Serfa. conveniente que a 
medida. tivesse caracter geral, abrangendo 
tOO.as as zonas iguulmente fia.gelladas. 

O Sr. F rança Ca1·valho - Ha. 
poucos dW.s um collego. de deputa~·ã.o, flumi
cen~e o Sr. Alcindo Ga:.\oa.bara protestou 
contr~ o decreto ào ministro da ngricultura., . 
concedendo uma estrada. Lde ferro no estado 
do Rio. 

Hoje venbo associar-me a esse illustre col
le <Tà contm a concessão dessa estrada que 
v~ da estação do commercioao Rio do Ouro, 
e que francamente ó attentatoria c~o decreto 
de 6 de jtinho <l.e lSÇJO e lesiva d~ mteresses 
do meu estado. 

E' preciso que o governo respeite as leis do 
pa.iz, e tenha m:i.is solicitude em e~colher 
uqueHes a quem ía.z concessões dessa 1mpor
tancia, p:i:ra Jlã.ô acontecer o que se deu re
httivameote a Estrofa de Ferro de Bmgança. 
a Santos, da. qual é um dos conce~iouarios 
um ci(Jadiío a que fü.llecem as condrç.ões ~e 
idoneidt\de, . o Dr. Joaquim .Antonio de Oli
veira 'Botelho. 

E comprehendendo não dever_ fazer tal 
uccusação - sem provt\l-o immedi:i.tament e, 
passo a fazei-o. . 

o Dr. Oliveira Botelho, na qualidade de 
presidente de um ~nco desta ci.pital. o Banco 
d:t Praça, deu provas de iocapacidn.de e 'Pro
cedeu do modo mais incorrecto e irregular. 

·Depois de decorridos ~_!guns ma1..es,~;;se bu
co fez a. primeirti. r eunrno, porque t inha ba
-çido omissiío por parte de quem fizera os 
esta.utos, de estabelecer pen:1s para :iquelles 
que não fizessem ent~das, quando houvesse 
chamada. _ 

Nessa oooasião niio foi possível ao~ acc10-
nistas obterem conhecimento do estado do ban
co, e, depois de muitn. insistencia,apen:i.s conse-
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guiram saber que do cnpita.l enteado existiam 
sómeute \J :OOO~OOOl 

No entrebu[o testemunhamm os accionis
tas a.s graves accusaçües q_ue mutuamente 
se dirign'<1.ffi os dírectores do 1lito banco. 

Entre cssns accusações tlgumvam ns sc
gllinte~: de se haver organisado o banco sem 
ns p1·imeirns elltradas feitas, tenrlo obtido 
rertiolii.o meno~ >erLlatloim lle outro lKt11co; 
de terem devais r:iteado os directores essas 
acçC•es ent1·e si, não entrando r.om tts 1·e
spc~tiv;1s qnantías,ma,; passando doc11mento~; 
do timrem :dguns clirect11res díuheíJ'O do ban
co: de :ttê haver-se rn•aliC:'l.llO O crime dB es
tellionato,rticebendo-se dinlrniro de acç:ü8s,sem 
für.e 1·-se cn trega, ao li:tnco. 

Gompret1endeu o omdor a. necessillade da. 
nomeação de uma commissão de syndica,n
cia qne examinasse o desgraçado est<tdo des$e 
banco, mas uii.o pôde se[' vot:,do o requeri
mento apre;;enhvlo, porque eutenü·m dicta
to1falmente uio sujei tal-o ;i, votação o presi
dente do banco, qne <Üiás em outras votações 
fel-as, infringido francamente os respectivos 
est:t tu tos. 

Taes iómm, porêm, as accus::i.ções dirigi1fos 
ao Dr. Oliveira Botelho que entendeu deve!' 
pedir demissão do caz·go de pre;:;idente do tlíto 
banco e como ntio pudesse ser votado nessa 
assernblcr1, po1· vednrem-n'o os estatutos, 
S. S. declaro11 que se com11rometth a con
vocar com a maior urgencia novn. assembléa, 
afim de tornar elTectíva n sua demissão. 

Decorridos, poré:n, longos dias sem q!!e 
S. S. de55e cumprimento a sn:t paln.'l"m, nao 
poucos accionistas em numero superio1• ao 
exigido pela lei das societl.arlas irnonymas e 
repr-esent,1n•.lo capital taml.iem maior do que 
o reclt\mttdo ]leL\. mesma lei, dirigiu-lhe um 
requerimento, pedindo a convocacão da. as
semhléa g-eral, afim de se i' votado quem o ti
vesse de substituir, 'l'i>to como tornava-se ne
cessaría sua demissão. 

O Di·. Oliveira Botelho, depois de dez 
dias, com infl'acç-ã.o da lei das sociedades nno
n:ymas indeferiu o requerimento;" forçando 
assim os mesmos acciooistas, auto:-isados pela 
mesma. lei, a fazerem por si a dita. convo
cação. 

O Dl'. Botelho parece ser muito inclinado a 
Tiver de concessões ; a banet\lla mintiirri. o 
conhe~e. 

Ja.em 1fin::is -pediu uma concassão com gn.
ran tia;;_ de j ut'os para. aguas thermaes no Sa
barà. · · 

O lligno presi1.lente do estado de Minas o 
D>'. Cesario Alv-im entendeu, porém, incou
-veniente ao seu esta.do essa conoossão, que 
deu, sem garantia de juros. 

Creio qus assim mesmo o Dr. Botelho con
seguiu Yendel-a. mudu.ndo-se para cá afim de 
tentar novas explorações de concessões. E e 

clle um dos concessional'ios da esti·ada de 
re1•1·0 da füagr.utinn. a. Santos, cuja, tr:.i.nsfe
rencia jio estava :ijustacla, consta. por 
5. ººº : 000$000. 

Termino fazen•.lo um appello ao Poder 
E.rncutí\'O \Hl.l':L q1xe respe ite a. soher:inin, dos 
e::.tados e procei1<\ com mai;;; escrupalo qun.nto 
ú iclonei<lade ilos concessionarias de e~trndas 
t.lc lcr•t•o.(Apofodos.) 

O S!t. COSTA Jt:xron.-Os que teem mora
tidntl<! nãl) ;;llo proteg-ido~ pela <•dvocacia 
adrniníst1·nti v:1. 

Em segui1b procede-se it chamada, it riual 
respondem ns Sr;;_ J oaquim Purnambn1>0, João 
Lopes, P<llettn., ltctum!J:i, Rodt·igne~ i"e!'ll<i.11-
des, '.'io;;ueim Paranag-n~1, Uch<'.n Rodrigues, 
Iodio do Brazil, lunocencio Serze<lello, Pedro 
Ci1ermont, M~\tta Bctcellar, Cesirniro Junior, 
Henrique do Carv:üllo, :\.nftoisio Fialho, Pires 
Ferreira, Martinho Rodrigues. BarlJosa Lima, 
Bezcrril, .Tustíuiano de Set>pa, JoBe A >"e lino, 
José Bevilnqua, Goriç:\lo de Liigos. Nnsc!
mento, Amorim G;:i.rcin, Epitacio, Couto Car
to.xo, Sit Andrade, Tolentino de Car valho, 
Rosa e Silva, Gonç:il1;es Ferreira, Juveucio 
de Agninr, And!'e Cavalc::i.nti,AnoibGl Fal~ão, 
Pereii'a de Lyra. Meira. de Vasconcellos, João 
de Si1wek1, João Vieira., Luiz de Andrade, 
Espirito Santo, Bellarmirto Carneil'o, Pontes 
de Mírn.uda, Oiticíca, Ivo do Prado. Oliveira 
VaUadiio, Feli~bello Freire, Augustó dr3 Frei
tas, Tosta, Zamn, Seabra, Garcia Pires., :\far
co!ino 11oura,Severino Vieira , Santos Pereira, 
Custodio ele Mell o, p ,lula Guimarães, M:rton1 
Ampbilophio, Fraaclsco Soclrê, Ignacio Cer
queira, Leovigildo l'ilgueir;ts, Bar~o de S . 
:'ifarco.s, Medra.do, Prisco Pai·nizo,Moni ;1, Freire 
A tha.yde ,Junior, Fonsec.'l. e Silva, Nilo Peç.a
nh<\, Manhãas Bl\rreto, Virgi.lio Pessoa, 
França Carvalho, Baptista da Motta, Alcindo 
Guanabara, Samp<'lio Ferraz, Lopes Trov ão, 
Aristides Lobo, Vinhaes, Thomaz Delfino, 
B11daró. Pacifico llfascarenbas, Gabr iel de 
l\hl.galhães, Chagas Lobato, Alexandre St o
ckler, Costa Senna,, Amtirico Luz. Dutra 
Nic..'1.cio, l\fanoel Fulgencio, Astolpho Pio, 
Aristides llfaia, Carlos Chagas, Domingos 
Rocha, Costa Machado, Ferreira Rabello, 
Bueno de Paiva, Bernardino de Campos, 
Francisco Glicerío, Cesario i\Iotta, Moraes 
Barros, Domingos de M:oraes, Adolpho Gordo, 
1\Iursa, Paullno Carlos, Costa Junior, Rodri
gue~ Alves, Alfredo Elli;;, Leopoldo Bulhões, 
Guimarães Natàl, Azeredo, Caetano d~ Albu
querque, Marciano de Magalhães, Eduardo· 
GvnçalYes, La.uro Muller, Carlos Campos, 
Scllimidt, Pereira da Costa, Antão de Fari(l., 
Borges de Medeiros, Alcides Lima, Abreu, 
Homero Baptista, Cassiano do Nasci.meato,. 
Demetrío Ribeiro e Menoa Barreto. 

Abre-se a sessão. 
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De~:rn.m de compareCel' com causa partici~ 
pada os Sr;;. : Matta t\Iacliado, Nina Rib,.il·o, 
Cantão, Miguel Castro, Pedro Americo, Tlwo
philo dos Santo:;, Gabino Bezouro, Arthur 
H.ios, Urbano .Marcondes, Oliveira Pinto, Cy
l'illo da Lemos, Viria.to tle 1\Ielleiros, Joio 
Piuheiro, Leonel Filho, l?.ra.nciseo Vei~a, 
Gonçalves Ramos, Lnmounier, Ah'.'.U'O Bote
lho, Gonçalves Ch:tYes, Jol"1.0 de Aveilar, Fer-
1·eira Pires, .Joüo Ltti~, CtuYalirn.l, Cudos 
Garciti, I\Ioreirn. da Silva, Almeicfo. Nogueira, 
Fleury C11rado; Hellarmino de Mendon-:.n., 
Thomuz Flores e Roch.'.l. O;;orio ; e sem causa 
participada o:> St·s. : Co:sht Rodrigues, Nelson, 
FretleL'ico Bo1·~es, Almiuo Affonso, Pe11ro 
Velho, José nfa~inno, Ra.rmu11do Rmdei1'a, 
Le:tudro ~Incicl, Pires e Albuquet•que, Fon
sec:i. Hem1es, Al berto fü•,tudão, Joitquim. 8re
Yes, Luiz :\lurat, Fróes da Cruz, Erico Coelllo, 
Jacques Ourique, ~r1.yrink., Furquim Wer
neck., Figuefrado, Jesuino de :\.lbuquerque, 
Antonio ülyntho,·Jacob dii. Paixão, Ferreíra 
Bmndfo, Feiícfo.ao Peuna, Viotti, Correa R.a
bello, Domingos Porto, :Monteiro · fa Silva., 
Martinho Pl'<ido Junior, Lopes Chaves, Angelo 
Pinheiro, RulJião Junioe, Fernando Simas, 
Lacerda Coutinllo, Vietorino Monteiro, Julio 
de Castilho::; e Fernando A.bott. 

E liila, e sem deb:üe approvado. a acta c1a 
sessão anterior. 

O Sr.. 1° S.EcttinA.RlO proceue á leitura do 
seguinte 

ES.PEDIENTE 

Officio do Sr. tlepntado Miguel Castro, 
dntaào ele 10 do corrente, comomnicando que 
naquelln. dat.."I., segue pi1ra o estado do l<.io 
Grande do Norte, afün de assumir o exercicio 
do cargo de governador, para o qual foi 
eleito.- InteU".-i.da. 

Representtções : 
Da Intendeucia. 1Iunicipal de Ilaqui, es

t:.ldo do Rio Grande tlo Sul, pedindo a decre
tação de uma. lei que in<lemnise do:; prejuizos 
de guen•a com o Paraguay aos habitantes 
daquella circuroscri1"JC<10. - A' commissiio de 
fazenda.. 

Dos negociantes imporfadJJres, pedindo a 
decretação do diversas medidas tendentes a. 
melhorar o actual estado da praçl do Rio de 
Janeiro.- A' mesma. ~ommissão. 

Requerimentos : 
De Angelo Custodio de Jesus, pedindo per

dão do resto ® peu:.i. a. quo foi condemnado 
'Pelo tribunal do jury desta. capital.-A' com
missão de constitui cão legislação e j ustica. 

De Miguel José Lopes, pedindo perdão do 
resto da. pena., a que foi. condemnado pelo 
jury dest:i. capital. - .A' mesma commissão. 

Cnma.n. V. U 

Da. Ag:mcin. Constr11ctora. do Banco lmpul
sor, em u.dit:.lmeoto ao ant1wior requerilneuto, 
prestu.ndo diTersos es~la t•ecimeato~ sobre o 
ab<\stecimeuto ll~a.gua nesta ca.rit.al pela. ca
na.lisa.ç:-.:i.o do rio Parnhyba. -A' commissão de 
obra..s publicas. 

De José dos S::tnlos França., pe1lindo uma 
pensJo .-A' comrnissiio do fazendtt. 

De Antonio Lustosa. Fe1•t•eit'J. Bl'agn. e 
outro, propondo-.;e n. arrC?nuar a Imprens.."I. 
~facional.-A" commiss:"io de fazendn.. 

De Ca.rlot.'\ Joaquina. Garccz P:llha, viu-va. 
cio capitão Joii.o Antonio Gar.:ei Pnlha de 
Almeiilit, pedindo que o meio ~oldo que per
cebe sej,~-ilie 1):\go pela tabella vig-dnte. -A' 
mesma commissüo. 

E' enviada ú. comrriis:><1o de für.enda. a re
presentação d.tt Associação Commerchü de 
Pelot.'l.S contra. o decreto n. 804. tio 4 de outu
bro de ls()o, a qmü tiuba. sido em•iada, em 7 
do corrente, a cemmissü.o de constituição, 
leg isla.ção e justiça. 

Vem á mes..'1., envitl.do polo Sr. LofieS 
Trovão, o seguinte requerimento dos empre
gados <la Irnpreosn. Na.cion<ll e do Diario 
Official, pedindo augmento de vencimeutos : _ 

Srs. Representantes d,, Nacão Bra:d.leir:i.-
0.s mestres, eont1•<imestres, chefes de ser
viço e operarias ela lmpreusn Nacional e do 
Diai·io Official, confiados nos elevados senti
mento.:; e equidaue que, mais que quaesquer 
argumentos, calam no espírito reeto e illnstra
do de tão po.ti·ioticos legisladores, veem sub
metter-vos a. apreciação de SUt\ causa, certos 
de que,no exerciclo de vossa l.\lta. missão, dis
tribuireis jl'lStiçii imparcia.l aos vossos couci
Jadãos operarias que comp:'l.recem p:irante vôs 
:i. solicitar que o.utoriseis o govemo a melho
rar os seus veocimen~s pelas razões que 
passam a expor: 

Nenhuma proporção, lllustrados Represen
tantes da. Naç.ão, hoje existe entre os venci
mentos fixados nos limites de um:i. verba re
stricta e os elevndissimos preços dos gen?.ros 
e objectos i11disp3osaveis a víd(\.. o governo 
provisorio, reconbeceudo o allegaclo supra e 
em attenc;ão ao O'rande accressimo· de traba-
1110, devido ao á'esenvolvimeuto progressivo 
do Paiz, reorg:\nisou todas as repartições pu
blic..'l.s, auamentando os respecfrvos venci
mentos; a ~[mprensa. Nacion~l, -porêm, e o 
Diario OfficiaL não foram contemplndos tra
tando-se, entretanto, de um estabelecimento 
onde o opera.rio é força.do pelas exigeo.cias do 
serviço a prolongar t\S noras do trabalho por 
dez e doze e sempre acabrunh~llo de neces· 
sidades. · 

Parece,lllastrados Representantes dâ Na~, 
&deqnada aqui ama. ponderação que os a.baixo 
a.ssignados pedem] veola. para. e:xternar:

.i.s 
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Si, corno foi aliás de toda ajustiça, o rro\·er
no da Repltblica. reconheceu a necessiLh1•le de 
augmeutar os vencimentos de sens funccio
nurios, não parece coherente que os fill1os da 
-lmpt•etisi.- aquelles qne h\!.iomm nn, 1\i[n
são d<\ luz a todos os cmb•os sochtes fo,;sem 
os exclnitlos na concessiio de um acto tendente 
a mitigar- lhes :is agrnras da c:üstencht, con
siderand~ qne ns classes proletorins em to1la 
a P•\rte sao o poderoso pr1.>pulsor do prog-1·c;;so 
uni Yel-&1 L 

Cheios, pois. de contfanç:i Cl ;1mp;tl':Hlos 
pela. ma is leg·iti111n (e em t ;io :icccitnn:I pt·e
tens.1o, esve1·a111 os su1.1plícante" '1l1Cl l lt•--s con
cede!'r~is rn1'l hol'ia cm sens ,;ui. i 1·ios <"• lill o ri 110 
fürei~:t cusl n111:Hl:t jusli~'ª · 

lo, João d:i Rosa. Dutr n, Daniel Auausto Cor
rêa Pires, Luii Nicanor Lucas, Augusto Fel
tro de Oliveir~. Guilherme Aug-u::ito So•ires 
1la Silva, João Carlos Cardoso, Fr.mei:;co M:i.
noel Fontoura., Arth ur Sthop, Au touio Josci 
Ail'otiso Pires, Felippe Josê de Andra1le , Can
diuo Linil!an, Anton io Joaquim F~l'ia.o, An
tonio João üe Sourn Breves, l"r;\tWisco Antr.
nlo da Silv;t, Au;:rusto Fmncisco Lessa, Cus
todio Carlos Dias Nctto, Antonio i•'el ippo dos 
S<lnto::",J<r.;ê Pdippe 1los Sau to:;,João de Moura. 
Pcre:;, ~fanool tle P•tsso;;, .João ~il veít•;\ da 
Cunha Tellcs, Caet,1no Vicit•u l:l:tplb ta , lk .i
!lº Ccsa.t· Rnmos,:1 rogo de .\ntonio José Lo
po~ da G11:ml:1, Z .. hla.qnim Ribeiro, ,\ntouio 
Jo.-;e fcl'rei1·a, Daniel de .. 1muj o, José Pe
dro L:weira, .Jose .:\lartios de C 1mpos, Al
ft•et!o Feltro 1lc Oliveira, Leopoldo p,~reirn. de 
Sonz~, Lniz Antonio de Lim<1, F r;inci:;co J osé 
de Oliveira, Jof'~ .:\I . Pacheco, Manoel Fe
rino dos Reis, :\.n tonio Jose de Souza, Anto
nio Torres i\loreim. Julio Frn.ncisco Goncal
ves, .Julio da Sil \•eir-a, Ca.ldeirll., Sertorio 
:0,li\rtins Ca.rdoso, Ahtmiro de Siqueira Costa., 
Pei.lro ele Ara.ujo H.angel, Aldonio Ro<.lrigues 
Fen'eira, Friu1cisco .Marciano Lacé., João 
P;1.nlo dos Snntos, Ma:ümh\no Geroncio Cor
deiro, Frn.ncisco de Paulo, Delphim, Carlos 
\"elbo da Silva, Manoel Germaoo Bra.ndü.o, 
Vito Alves Pinto Brn.ndã.o, Lucio de C;i,mpos 
Suzaoo, Manoel Rodrigues da Fonseca. Ueis• 
Dionysio Arthm· Pereira Leite, João Baptist.1. 
d<'- Silv;.i Santos. Antonio P;;.tricio Nomega, 
E~M~~Tu~~~m~~&h~~d 
RalJello. Joaquim Moreira. Oct;tvia.no, João 
Moreir<\ Oetavia.no, Arseuio Cardoso Rodri
gues Alvarenga, Americo Pereira dos Santos, 
Domingos Baptista Nepomuceno, CanJido 
J11lio âe Ca.mpos, Ma.noel Lopes d:t Silva., 
Fran~lsco Martins Pereira, Josê Miguel de 
Freit.1s, Conrado Josê Jorge, Atronso Mo
reira Ocfaviano, Olympio Aristides Junior, 
José Ricardo Conrado da Silva, Bathiuo Bap· 
tista Nepomuceno, Rodolpbo Rollim Pinheiro, 
Ma.noel Fr:.1.ncisco d•• T1·indaJe, Manoel J oa
q uim da. Cunha. Telles,João Ba.pt ista H.ossea.u, 
F rancisco Moure, Luiz Antonio Ferreira., 
Jose Elisia.rio da Cruz Pombo, José Telles de 
Carv:ilho, Joaquim Virgilio Teixeira Leite, 
João B:.wradas Moniz, Alberto Furquim 
Me?des· r' F. Rodrigues de Andrade, Heitor 
Gmmiwães, J. Jeronymo Soares, · Julio Ar· 
mond, José Placido Barbosa Silva., Eduardo 
Ignacio da Silva. Fonta.ny, Francisco José da. 
Costa Guimii.rães, Lourenço· Erothides da 
Costa., Theophi1o Vieira de Freitas. 

Capital Ft>1\c1-:il, \5 de :t.(:'o~to de !SIJ I .
José Alexandre de Az<n·eclo, .lose X.;wie1• 
Pires, J c. iio Rod1·igne5 Píuht'ir0, .l n5é AlYes 
<le Momn, :\ lhcrto Yict0r Go11ç;11'·cs d:t Fon
seca, l\Ianoel Joaqulm Ribi~ii·o, Zeferino Jm
quirn Ribeiru, :\ntonio José Cartloso Pendt·a, 
?lfari:mo Rodrigues ::\eves da Silv;1, Luiz do:; 
Santo:; Figuei redo, Fr,mcisco 1fanoel Ber
nardes Camel!o, Gaspar João José Vel loso, 
Anto1üo \'enancio G0n\.a.l•es, Henrique \'ieira 
de Azevedo, Alva1•0 d:1. Rocha \'ia una, Tertu
li:rno Jusselino da Motta, ,'lulio Fr<tncisco 
i\fachn•.lo, Joaquim Pereira da Cost;\ \'errli
lhão, José Alexan1!1•c da Cost.- B;wro;;, Joa
quim Fr:1ncisco fa Sil vn., Augusto :Miguel 
Gomes, Jo;,q1lim da Silva. Castl'o, :\.luerto 
J~yine Smith, Albino José tlos Santos, Leo
mllo Euzel)io da Couceiç,ão, Joaquim Teixeira 
de Vasconcellos, Francisco Barbosa Cast1·0, 
. .i.naeleto C:tl'lo:; Pel'eir;i , l1.maro Lopes da 
Camart\, Pedro A. Rollri[ue;;; Pinheiro, Frnn
cisco Antonio da Costa. tlraga. Loareo\.o rle 
Oliveira Lobo, Gabriel da Rocha Pereir:i 
Junior, João Gomes de Oliveira, Francisco de 
Paula Paiva., ~liguel Geraldo da Silva, Fran
cisco Lazaro do l:\ascimento, João José da. 
Silva Barcellos, Vicente da Costa Coimbra, 
Manoel Corrêa Pereira Junior, Henrique 
Vel0z eh Ma.ti:\, Faustino Josó da Costa, 
Fortunato Luiz Piuoa, Jo5.o Bnptista da Silva 
Luiz :Miotto, Firmiaao Ribeiro de :'llaceclo: 
hlaMel Teixeira da Silva, Fernamlo José de 
Souza, Bernardo Gomes de Souza; Adolpbo 
Pereira da Silva, Francisco Basilio ele Oli
veira, Eduardo dos Reis Rolstz, Apolinario 
Manoêf dos Reis, João Ac tonio de Araujo 
Bento A!ltonio Monteiro Tourinho, João Al: 
fredo Fínsa Lima, Joaquim Felix dos Santos 
Bernardo Ott, Felippe Liberato de Sant~ 
Anna, Olegario de Mendonça Vasconcellos, 
Alfredo Porfirio dos San tos, André Pereira 
da Silva, Jor~e de Figueiredo Bessa, Joaquim 
Gomes de Oliveira, Firmino José Cardvso, 
Joã.o F. de Abreu, Jienrique de Vasconcellos, 
Nicoláo do Valle dos Santos Loureiro, An
tonio Lopes Rodrigues, Antonio José de Mel-

E' enviada á eommiSsão de orçamento. 

O Sr. Barbosa Lima-Sr. pre,
side~te, p~di a palavra para apresentar á 
cons1deracao da casa wn requerimento. 
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Nrw se trn.ta daquillo que vae sendo, sem 
razüo, chamado opposic1onismo trel'ego e 
irrequieto, rnns sim ua fiscnlisação que temos 
o rureito rle exercer, dia a <lia, ~obl'e todos os 
actos do Poller Executivo, p;m\ o fi.m de yeri
ficnrmos até que ponto va.e sendo cumprida a 
Con;;tit,ni.;:10 Federal, de accordo com as at
tribuiçt.ies que ella !lOS confere no art. 8.'5. 

01·a, Sr. im3sideute, tenlio _.iii ouvid<?. di
zer-se <}ne e:;ta questão de t1tulos nolnlmr
chico;; nenhuma imporbnch tem e 1ue nem 
a Republica. periclit•t pelo facto <le em um 
paiz cn,jn. Const.itniçiio com ser repul;lkana, 
aboliu <le facto todos esses títulos, serem, 
entrcbnto, diar iamente puLlicado~ actus olTi
ciaes i-irmndos com pseudonyrnos lidalgos de 
bar-ão di;;to oudaquillo. . 

Um neto do Mínisterfo da Gueri·a ult:m:i
mente publicado, suggeriu-md n. nece:s~idude 
de solicita.r do Pres\deute da Repnhlica, as 
ioformaÇõeS coost:"l.ntes deste requerimento. 
Predso stber sob que lei vivemo;;. Ou o 
governo pensa que a Constituição aboliu de 
facto todos os titulo~ nobilinrchicos e enteode 
que nos actos officiaes não potle"n1 os cid.idfios 
a. que se rnrere se!' designados por taes ti
tulo.> ; f111 o g-overno peusa que com a. n.bo
lição da paúiculo. nobiliarcl.tica podem os 
funccionarios que as tem contiouur t\ u,;al-u.s, 
referindo-se tal abolição unicameute ::\ con
cessões de taes tilulos para. o futut·o 
Entretanto, uin aeto do :Ministel'iu tla Guer1·a. 
publicaJo no JJiario O(fi.cial, deixou-me per
plexo. Este funccion;J.rio referenda. um de
creto em que e nomem\o conselheiro de guerra 
o marechal José Antonio Correa d.a, c~um\!'a, 
illustrissin~o general de nosso exercito, co
nhecido nas pagina.s g-lorios.'\S de nossa hls
toria pelo nome de Visconde de Pelotas. 

Não comprehendo, pelo menos atê que 
ba.ixe mais um acto do graocle in ter
prew elo nctual go-verno, nu.o comprehen
do, digo, essa estravagancia . 

Não encontro no voc:ibulario de nossa 
lingua outro termo para melhor classifi
car a incoogruencfa. entre esse aeto do mi
nistro d:\. guerra e os decretos d_? min~tro da 
fazendo, sinão o de astra.vagauc1a, pOls que.o 
mesmo Dia.rio O!ficia~ publica. actos do m1-
uístro di fazend.ci., Bo.riZo de Lucena .• 

O ministro da. guerra. entende que cum
pre lettmente a Constituição com referi1•
se no decreto que referendou ao cidadão José 
Antonio Corrêa da Camara, deixando de lado 
o titulo de Visconde de Pelotas. 

Permitte,porem, o mesmo ministro que nas 
ordens do dia a Sr., ajtidaute general as
signe- se- Barão do Rio Apa. 

Parec.e-me que não se trata. ~e opposicio
nismo trafego, mas de um deseJo natural da 
parte de quem t em o dever d~ velar pela 
cexecução da ConstituiQão e das leis. 

No sentido de ser esclarecitlo ne~ta situ::t~o 
crtlig-iaosn. e para a qual sô o verbo i lluminado 
do rnterprete a que me referi poderá. achar 
:>nhidi1, envio à mes:i, o seguinte requer·imento 
(Lê) : 

Requeiro que se solicitem do Presidente d:i 
Republica ns seguintes informações : 

l. • Em rttie leis ~e tirmou p:1m, nomeando 
conselheiro de c-uerra o marechal Josê Anto
nio Cor1·6a da. Camnra, dcixat· •lc P<\l'te o ti
tulo de Visconde de Peh:itas <'Om que até 
hc~o era olTicialmcnte couheciolo csto cidadão~ 

2. •Como concil ia este procerli1nP11to co:n ::i. 
pttl1lic:1ção de ~1. 'los omciaes ti 1·11wJos pelo 
ajt1daote general tlo ~xercito e pel~ miub~~o 
da fazenda, com os t1tulos de Bamo do l\.lo 
A pa e BaL'fio ue Lucen;1 . 

S. R. . -Sala lltl!.i scssves, 20 '-'º ~1gosto de 
1891.-Barbosa Linui. 

O Sr. Dell1etrio Ribeiro.
Para. occupar :.< n.ttenr;:i.o clt~ Camar:t trio 
simplesmen te com o intuito de lhzer dis
cursosde purã. critica. ou de opposiÇ<iosem viso 
seguro, por certo niio tom;u·ia :1. pul~n-a nem 
hoje nem em qn•Ü')uer ontrn. s1tunçao . l\ll\s, 
como o Sr. presidente sabe e a camara 
conhece, hn. mais de llous mezes q11e e;;ta. Ca
mara funccioua. regularmente ouvimlo m!lr
murar constautemeute ao seu lado receios, 
terroi'es mais ou menos leg-itimos !\cerca da. 
situação Ôn<\ncei.l'a do nos~o paiz. Dtlffinte 
este tempo creio que a. Cumaro tem-se pru
dentemente cohíbido ele trat<\r largamente 
deste t\:>su:npto, porque pr.rece que seria 
intempestivo indicar soluç.\.o ~ositiva, quando 
ella uiio está de posse de todos os d.dos con
venientes llara acertar sobre a medida que 
deve iodicar (.Apoiados). E::rnct~mente porque 
compreheudo que precisnmos indicar u~a 
solu~ cl)nveniente, e porque tambem. n~o 
temos os dados precisos para fa_zer e~sa.mdi
caç:ão,é que ab:üanco-me a pe<lu·. ll~J e a Ga
mara a. nomeação de uma comm1ssao que es
tude especil.\lmentc este ~ssumpto. (Apoiados 
gemes.) 

Não h<t oecessidacle neste momento de lem
brn.rmos o que tem o:corriuo depois da pro
clama\'l'ÍO da Republica em ma.teria banca.ri~ 
ruas toilos sabem que os actos do g?verno pro
vioorio neste sentido foram receb1dosatravez 
da critica implacave!, como que decidir-a.m to
multual'ia.mente sobre o assumpto, e não 
chezaram a um resultado talvez aspirado 
peti?s seus autores, isto é, não chegaram a. 
dotar o paiz do meio circulap. te capaz de co~
q nistar a, conful.nça do publlco, do commerc10 
e da. industria.. (A.poiados.) . . 

Depois de proclamada e l!oustitwda a nossa 
situação a este respeito continua mais ou me
nos nos mesmos termos; mas hoje fine a Ca-
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mara reuniu-se em sessü.o regular, e que a 
ella, cumpre,pel:l. disposi.,:ão espre55a. ~a con
stituíçüo. le"'islar sobre bancos e1mssores, 
(apoiada0 paf.ece-me que e opportuno, é nr-, 
gente que ella "·~n!rn. dizer ao .Paiz. coi!JO tem 
meditado a respeito, e o que pode rnd1car de 
con\•enienle para n nossn. patl'ía. 

Não lm nisto intuito ele o!Tender esta ou 
a.qllelh1. susceptfüili1.btle, este ou aquelle se
cretario do chefe elo Estudo ; lm apenas o 
proposlto p;:i,tl'loti~_o ~e l~l\.r nm:i .solnçü.o re
clam::ula pel::i. na<;:ao inteu·r... (.illuito b1:.a.) 

O Si: . 01TrcrcA.-Foi o que r>. commissüo de 
fazcmhc j ú !Cz. 

O 51-~. DE:UETmo Rnmm.o-Creio que e~tas 
cousillernções sel'ão sulUclentes p:lt'a que a 
Camn.ra. me perdõe o tempo que lhe tomei 
com as pn.la:n>:.l.s q 11e acabo de llie t.lirigir. 

Preciso do mo11o m<1 is claro o meu o!\jectivo 
n:1. iudiC;)çi\o ou reque1·imento que ])asso ::i. ler 
(l8): 

Yan1 i~ mes..t o segninte 

Requerimento 

De n.ccorLlv com o disposto no regimento da, 
Canrnra do:> D~putados e com o preceito con
stitucioual, requeiro que se.j<t nomeadã uma 
commíssã.o especial de cinco membros para 
indicar o que julgar necessario sobre os se
guintes objectos: 

1"), ncerca. do recente resgate do papel-
inoeda; · 

2º), a re~peíto da opportucidade e con.veni
<mcia. de uma revi.Si.o dos contractos existen
tes com os bancos de emissão no sentido de: 

a) unil1car o padrITo do. moeda füluciarin. da 
qual o Estafo assumiria 011 não a garantia; 

lJ) limitar as emi~ües desde já a quantia. 
em circulacão; 

e) vttlorisnr o papel-moeda, jà. pela restric
ção tlo ma::dmo da. emissã.o, já pelo :restabe 
lecimento dos depositos em ouro garantidores 
das emissões bancarias, jã pela reducção gra
dual, roas perseverante e inintarruptivel da 
circul:.iç.'io fiduciaria garantida ou nfLO pelo 
thesouro: 

3°), o.cerca da applicabilidade immediam ao 
rcs"'ate .do papel-moeda dos juros distinados, 
e~;-~i do decreto de 17 de janeiro de 1890, 
a. constituif. fundo garantidor dos auxilios à 
lavoura, assegurados no mesmo decreto; 

4°), finalmente,acerca. da. alienação das a po
lices de 1SS9, recolhidas com os depositas dos 
bancos, para o fim de reconstituir os rn~smos 
depositos, bem como a respeito do que cbrecta 
ou indirecta.mentc interes..~r à. mo.teria deste 
requerimento. 

.Agosto de 1891.- 1Jemet1·ia. 

O SR. OrTrcrcA- Peço:'.~ V. Ex. quecou
sulte a. Camara. sobre !:;i concorqa eni que este 
i•equerimento seja dado pm·a n. ordem dia de 
amanhã. 

o SR.. PR.ESIDE..,-rE respourle M Sr. depu
ta do que nii.o lla numero para se votur o seu 
requerimento. 

O Sr. Bevilaqna- Sr. presidente, 
tenho a honra de ser pol'ta\\01· de uma repre
St>ntaçilo dil·igitla ao c_on~1·essv Naci<:inal l!<llo 
llO!i:>O illustre comp;i tr1ota Dr. Ann1 l ~"\ l Bloy 
C<1rtloso. E' um nome jõ. lnstuute conhecido 
nesta Gamara. e no Paif. intcir·o pelas injus
tiças pelas perse!:'11i1·õe:s do qur: te111 .<;ido vi- · 
ctim~t sob a presSão dus l]naes ainch hoje con
tinnn 'par;i. retribuiçrlo ~ui tJ~Mi'is tios impor:
tantcs e rcaes serviços qno tem prestado a, 
Repnblica ! 

Pois bem ; este ll.islincto ciuaLlão, a1)esa:r de 
preso por um acto prepotente e injusto, apro-· 
vcitil. o tempo 1iar:i. ir prestando novos e 
bons servir,..:is ó. Pr..tri:i. ! E assim t} que elle, 
encontritndo artigos na Constituição do estado 
do Rio Grande do Sul, que forem a Constitui-· 
~o Feder•ll, fo1'mulou uma representa\lio 
no nobi·e intnito de des.'\ggra,·ar a lei f'uu- 
damenttll. 

Envlo, pois,, pasa a. mesa e3fo, rep_resel?t~
ção e peço a v . Ex. que a mande 1mprumr 
no Diario do Congre.~so, a.fim de ser tomada 
na devi.da e merecida consideração pefa Ca-· 
ma.ra .. 

O SR. PRESIDE);TE - Creio que a Gamara 
não pôde resolver sobre o pedido do Sr. de
putado, sem ouvir a. leiturn. da represen
t~ii.o. 

O Sr:i. BEYILAQUA - Em obeclienc!a á ob
servação de V. Ex., vou ler alguns t rechos 
da represen~ção, para. poder orientar o 
voto da illustrada Camara. (LfJ. ) 

o signatario da. represenfação desenvolve o 
modo pelo qual a Constituição Federal é vio-· 
!ada por alguns artigos da Constituição do 
Rio Grande do Sul, apesar dos brilhantes e
elevaclos principios que tambem consigna c 
formula outras arguições centrn. o modo por 
que a mesma Constituição entrega ma.gnos. 
poderes âs intendenci:\s mmlicipnes, que só 
serã.o eleitas no prazo de cinco mezes, quando 
al°nda não tem sitlo decretada nova. lei elei
toral ; quer isto dizer que são as intendencfa.s. 
nomeadas que vão ter todos os poderes que. o 
governador elo e3tacloteve a magnu.nimidadede 
tirar de si para dar-lh.es; neste 1)rimeiro pe
riodo isto correspoude a conferir semelhantes. 
poderes aos seus proprios delegados de con-
fianoa.. gratos e dedfo!ufos ! _ 

-~gora mando para :i. mesa a representaçao 
e peço a V. Ex. que a fuça. p11bliea.r no Di.arir> 
do Con(!Tesso para. que .:i. Gamara possa. melhor· 
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··~ornar conhecimento della. e pro'ceder como :\lesmo o congresso cousti tuiote assim o 
'julgar con·.-enicnte e util iJ. causa. publim. reconheceu e fez e~plicito q u::iodo, r eforin
(Maito bem. ) do-s_e ao município feLleml, cuja organisaçüo 

Citladiios membros elo Congresso fü1ciooo.l- lhe mcumbe, declarou no art. 6i d<t Consti
Obrigados pelos u.coutecimentos de nosso es- tuição que o muoicipio deve ser ~d.ministrado 
tado, vimos cham:w vossn. nttenc;üo para este por au,oriclades mvnicipaes . 
canto do paiz. Antes <le pormos de todo em evül.enci:i. os 

R.ecouhecen<lo que os poderes fetleraes não males que nos promette essa. orgc.i.uiSc'l.Ç<.1o, 
se devem entremctlcr nos oegccios privati- c<imo o faremos, ri.inda que lizeit'ami;:nte, ex
YOS tlo.s poderes est:uluaes, seu timo;; tamoom hilJindo llO:>S.'lS necessidades locaes, encarare
qnc estes n:io elevem e não podem lego.lmeutc mos por outr:i face eSS.'1 chicana. municip<\l. 
tentar :L-;mnullação dos actos daquelles, mór- A<'Jui preci:;nmos não perder d l vista que ns 
mente t1·1it:indo-se do pncto fundamental, soh le i~ sfü~. llecreta::!a~ pelo presi~ente, e que sõ 
cujn. e;i•lll se Jnnçn em nossa JJatria, ntlen- de1:mr:1.0 de se1· lei;; do esta.do s1 o. a1etioi·ia dos 
'.lendo ús necessi iludes locaes, as instituições con~clho~ m<inicipm:s representar cout1·a el.las. 
'}UC o rlevem completnr . Contra o systemn. parlamentar invocou-se 

1'enclo em vi,;tà o art. 35 dn. Constit uiç;1o sempre a irrespou;;alJilidade da corpora.c;.ão, 
Feder:ll , vos vimos apooU!r o :i.rt. i • elas dis- disfarçl\Odo o despotismo dos go;erllos que 
posições tra.nsitorias d:t constituiçrto estadunl, faziam appro'\"ar as lei:; que lhes con\'inha. 
como inl'rnctor da doutrina estabelecida., po1· executar. Ora, este estado de cousas foi ag
esw Congresso, no art . 68 do pacto federal. gm,vado com o. combinação dessas disposições 

A iof'racção que denunciamos, logrará, sl onde o.ppn.rece0;1. os presitleutes leg-1slê.Lntlo, 
for tolerada, estabelecer o regimen politico e tendo como aux1lu1.res de sua confüi.u~.a nos 
a.clministrn tivo inteiramente centralisnclor, muuicipios os taes intendentes nomeados. 
evidon temeu te em desaccor-do com as noSS:\S A que especíe de chicaua, uo:=i vae sujeítar 
.necessidades actun.es. Pedindo desculpa. de essa disposiçil!J se verá, attendendo a que o 
vos tomar o tempo, justificaremos esta. affir- intenrlell te serú nada. menos que um ct:tbo elei
m:tti•a.. tornl do presidente, e que este tem necessi-

0 titulo III da. constitniç;1o estadual nos dade de eleger conselhos municipa.e;; que o 
-apparece ccmo um protesto a to<11. a. preten- apoiem e ate camam estadual que permitia, 
.~ão de reformar nossos costumes, regenero.n<lo por orçamento conYenientemente prep:i.ra.do, 
nossa politica, desde que a elle se ligue o n. recompens:i. de serviços eleitoraes e o cas
art. 7° citado. tigo das não adbes'Jes, pela creaÇ<1o de inuteis 

Em virtude daquelle titulo, nas mãos do e rendosos empregos e a suppress~odeoutros 
intendente é pos!o iuteiramente o município, ainda que nece~sa.rios . 
e, por este artigo, n;1s do presidente do cs- , .. 
tado; :lca, o indendente no primeiro per·iodo . E qua~ n, respon&l;lnhdade que c.'\.he a esst\S 

Esta dupb eentralir::;1çiio- politica e admi- , corpor;~Çõ~S peht cl11c:ana e po1· app1•ova.rem 
nistrativa-não ê concordante uem com a po- p_o1: m:nor1a ~s desp.?tísmos que qmzer pra-
Jilica. republie:ina nem com a necessid:.v\e de llCéll' o presidente - . . . 
. desceotr:llis:•ção que sentimos e que foi pre- . O sy:.tenrn. é agor:t de ma.;or irrespo~sab_!
gnda. por tanto teU1po. ' lldade e ~s a.pparelhos pa.r-a a, coi'I'upça.o sao 

O que se ioaugur-.i. no primeit•o perio(lo temerosos 
presidencial, e, portanto, o qnl se esti\belece Si o governo monal'Chico pa.rln.menfar podi:i. 
.aqui, pois 'JUC cinco annos, ·em uma politic.i e:-.ercer iufluencia malefica sobre os cle,Pu
}?rovísoria, como é e serà a dos ocei•~eutaes ta.dos, membros de um conselho, indemiss1vel 
ninrla. por muito tempo, equivalem a uma dis- ue periodo legislatioo, e de ordinurio super!o
·poSicão permanente da Constituição, é mais res, esses representantes, aos cabos muaici
terrivel do que aqtlillo que de peior inrng-i- pae;$, por sua vez m11is independeutes que os 

-nrua a política monarchica, contingentemente actuaes; se podia levar a todo o p:i.lz os 
centralisndora. O systema adoptatlo é seme- efMtos da, chica.na. elei torai, p<>r meio dessa 
lha.nte ao de que lembro.ro.-se, um dia, em corporação, no seio da qual a reacção podia 
outros tempos, o Sr_ Paulino de Souza, e snr~ir, ja pelas disposições que fossem, 
contra o qual t.'lnto se fo.llou. pouco a poaco, apresentando, já porque, cada. 

Qualldo tinbamos necesssido.de de desceu- um ia, àü\ a dia.,conllecendo o apoio que tinha, 
tralisar, mesmo por excesso, augmantamos o o que não fürá o presidente com esses dele
·ma.l que nos Jegnro o reglmen pussido. aados de confiança, obrigados a oper:tr isola-

Cremos desoecessarioargumenfarpara. roos- Clamente, port'\nto, não poqendo confar cada. 
·tra.r que um município não póde ser aut•J- um, si não comsigo ·~ 
nomo clcsde que o intendente, cbefe de toda a A respons:tlJilirlu.de serà distribuida. pelos 
-n.dministraç:.'io municipal, sejo. um delega.do de municipios, on<lo ~e peroerà mais facilmente 
-confiança do presidente do estado. · do que outrora no parlamento. 
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Eis ahi ao que se reciuz n. (lutonomi:i. muui
cjpa1 e ;i. responsabilíd::i.de presidenchll ! 

Nem colhe em favor da. organi.;;açiio em 
que.;tão a czue dizem os escriptores go\·ernis
tas, para os qnaes sempre teem r<u:f10 o~ que 
<li5põem dos poderes pi!l>licos, ainda. que os 
males prttrios, deco1Tentes dos mãos Mtos 
governamentaes, sej::un e1iden tes. 

Di7,01YI (<)S 1l<\q1~1) no e:npeo1l0 tle tndo ,justi
ficar em fa;-or dos poderes : « ... qne a can
stit niç'lo (estacloa 1) investe o 111·e5idento de 
podei· qunsi Ulim!t:?.•lo unica e exclusi\·:11nentc 
)Xll"<l. fazer todo 0 bem possível ;10 e~tado (!) 
ao p:t:>~o 1Jne, :::nhmettcndo-o n ig-nal somm::i 
de respon~nlJl\itl~de, e impos:<ibilit:1 (\e com
mettN' o mnis insig-niricnnte nlm.~, im\l\\M
mente. > 

C1°<'mo:; riue esse Con~re;;:;o tem pre:;ente 
111·0,·:i. cal1al Llo valor deS:Oa.~ tli~po;;ições e..cri
-p~as, onde se co~sag-r:\ ~\ 1·r;spons;\\J11id:<i.le rlos 
cltrectore~. no seio d(' uni povo igno1·;rn te, ontle 
o cumpl'imcuto do Jo,·cr, si nlio e noÇtto des
conhecida, e cous:i. sem imrort:rncia, e, por 
isso, onde n5o póc\e \laTe1· c·i-.:ismo e, conse
quentemente, onde nilo póile lw,vel' diStt'ibui
ção <la justiç:t ! 

A Const ituição Fetieral, sophismnda e io
frin~ida, abi está para. attestal-o elo1wente
mentemente. 

A 11ecessid:ide de µôr o zoveruo qu~lqnel' 
na situação i:\e agir com superiorklo.d<; de "is,
tas e :i.bunclaticia de bons sentimentos, impõe 
o dever de in!;tituir o funccicoalismo publico 
de modo qne os co1Tectivos. aos possi·n:i5 
abusos, estcj1ún fü1, 1wopria )n::tihiiçíio, nll-0 
em po.lavrD.s que, jü. todos sabem, nii.o :1ass;u·ilo 
de eSP<'lnttd!Jo. 

E$S:t operação iustitativa depende, como se 
pótle Yer, do esta.\.\ o de cada. p0vo. 

E' segundo sua cnltnr:t intellectu::i.l, moral 
e pratica, que se póde im~iectar ns medidas 
que tenham por fim garantir o bom funccio
namento dos orgãos sociaes. 

Para os po..-os occicientaes, actnalmente, os 
trnços geraes <la organi~;icfto sU.o os mesmos, 
t endo em vista ciue (). resolução lh(~s ê corn
mu111; mas a cada nação, ou porção del!a, 
correS[JOndem cfrcumstancias que exi~em 
considemçõos pa:rticulares.-

lSiW' impunha à constituição est..'lc:lual este 
duplo caractetistico: Ence1•rar os traços ~e
ra.es d~, uma constituição oc::iclental e os que 
se referem especialmente ao Brazil, e atê \1e
culiares ao Rio Grande do Sul No emtunto, 
nosso corliao político rio-graudense afüst:i-se 
inteiramente desse ponto de vista. 

Quanto a.o primeiro aspecto nadl\ diremos, 
pois serio. agora descabido ; para pôr em evi
dencin, a fü!lla quanto ao segundo, relacio
nado com o assumpto que aqui nos traz, ex
bibiremos a. la-rgos t raços nosso prec.'llio es
tado politico, industrial, mental e civico : 

Em 'lirtu.üe tla centralis.'lçâo monarcbica. 
em que e;;tlvemos por t:lo longo tempo as 
localidades, um pouco afastnd;ts do centro, 
ar1•nsfam Ul11 <\ vhtn miseravel. 

Não lm inst1·ucc:rw de qu'1lqner grào. Como 
consequencia não J1;t educru;!ii:o, pois pão a. 
tcem os paes pa-ro. tmnsmittir aos filhos. 

i\ão lrn. indust1·ia-a agricultura ü rudimen
tar e acanhadissima ; o commercio luta com 
g-t•amles difilculll:tdes e está longe d~ sei• o 
iotcrmcdin1'io ntil entre :i.s divers:1:; cL.\sSes, é 
pequeno, desanimado e cst;\cion;1rio; ~\ 1mmu
factnra. ê quns! rid.icula entre nós, 11itt> pela 
quaJid;1tle dos p1·oductos, ma;; pela. penutÍt\ em 
que Yire red11%ld:\ a propol'ções minima5 . 
~osso tempo. i1ossn. actiYiôaüe, nossas ener

_g-ias e até as :1ccnmnbc;;ões <le capit<1eS de al
gnos patricios nosso:;, temos g<ttito esteril_
mt;ut:~ d;;so qtle chamavam e ch«tmarn pol1-
tictt, e que não e s\niio t\ chic::rna. a mais 
vegonhosa e auti-patrio tica que se poss;l ima
g-iM.r . 

Ni1o lltt nocão de IJOlitica. 110-rque 11or um 
system;1 atrophiador lle co1'ruptora chicana, 
lle mais de 50 iurnos, eosiuou-::;e aos vossos 
palricios, pra.ticmnente, qne <lquella ll ave
lb:1c,u•i<L que est:.\ ex.hite ! Ti.í.o fuu11o pene
trou esse >icio oue,']uan<lo sustenta!11os que a 
necessa.l'io não fazer conchn.Yos menos licitas 
coni 0 úm de ali!àuçar votos, se no,:; respoule 
'l\'1e -;,omos tbeorico, que a politica exige dessas 
ho.bcis transacçr;es ! Esquecem na pril.tic;\ que a 
«s'i. política .;, ti lha da moral e d:i r<lziiO~. 

No empenho de se perpetuarem no poder, 
em genll , os homens que formaram o:; go
vc1·uos mouarchicos, por meio des:sas corru
ptor<is trausaccões, a.bastardur;.u11 o c:\!'acter 
nacional. A iJo litien.g;em mettell-se em todos 
os ramos •fa a•l!llini:;t1>:1ção e ope1·ou sua. ol:lra 
de •lesmoroumnanto dos car,,cteres ! 

Era preciso vencer nas elei(-ões . Nesse 
sentidos trabalharam essas corporaçõos que 
se cl~coraram coiii o nome de governo, que, 
uão r-.lro, eram ageihdoras de proprios ne
g-ocios. 

Como s:lbern os que que1·em ve1-, P•tl'a. ser 
um prestante auxiliar em eleiç;!o, as condi
ções eram ser um esplrito intrigante, sendo 
escrupuLos0 nem. camcter . 

Ha.>i<', pois, necessidade de escolher p:lJ':L 
cach localida.de indivíduos capazes de cor
l'espooder ao typo procurado. 

Co11<.:ehe-se que enes, de ordinario descon
ceituados, nu<lu fariam si um c::r to prestigio 
est;-anbo niio os vie:;se proteger Dahi (l, ueces
siclncle de invcstil-os como autoridades e a 
o)J1·i~açiío, a necessaria promessa, t;.1cita ou 
explicit;i, de apofo.1-os mesmo em suas tro
µellias. Eis a11i a razão pela qua.l, em nosso 
pniz, as funcções qlle deviam ser desenrpe
oll<1das por homens honestos e ca-pazcs foram 
de ordínario entregues aos cabos aleitoraes, 



C~ara aos Dept.taaos - lmiresso em 04102/2015 16:49 - Pãgína 16 ae 37 

Sessilo em 20 de Agosto de 1891 343 

que completar:i.m a corrupção public:1, por 
meio de um incrível desplante mi ma a<lminis-
t1·:i4io, nn, infracção da lei, na perseguiçfi,o 
dos ~ue com elles não commung(tVam, no 
filbotismo, en til.o neces~arlo l 

O empregado publico yok reduzitlo l\ ti
tere ; o ensino, pouco e ma'o, tmnsrornwu-.~e 
em tltma elcitor:il ; n. propria iuJustrfa foi 
amarrada, no poste do cotTilho ! 

O func~:ona.!'io publico nü.o corav:l, em ge
ral, de dizer qne acompaol1an~ o g-overno po1· 
que m·n seu 1m1prega,do ! O pa~\to burguez, o 
pn<dmte cicfocl;;o, sem o m~nor co11stt•angi
meoto, respo1uleorlo ao patr1ota,que em alt.;1s 
vozes C'aúa sentir a. inqu1et;1ç:to qne lhe ia n:L 
:l.lma tleaute os m!\Jes p~trios, tlizi;i. qne ''Ili 
gritava. um :. tra.z de um o.~so,reílectin<lo assim 
o estado social na corrupçUo de sm\ alma, do 
me~mo modo que o fazem 1ioje os qne se acer
cam elo poder e que nos 0:1tros veem de.o-pei
tados. 

Qunuto foi, e quanto coniinu« n ser fo.1-
seadn a. noção do dever l 

Em nome d;t lei e dos in ~eresses nacfonaes 
apre~en.ta.mos estas considerações <lO Congresso 
Broz1 leiro . 

S•u11fo e fr:iterni(fa.de-Porto-Alen·re. cst;i.do 
mnin1· 1.lo 30° de infantaria, 3 de .i nlho ue 1891 . 
:lmtibal Eloy Cai·doso. > 

O St:> •. h'&sm"~T~-Havendo numero para 
se vot;or-, vou submette1· à vot:ição da Ca
mar:i. ,urnrsos projecto.;; :1present:ldos nas 
;e:;;.õ s :in.tel'iores e que ninJ.;1. nli.o foram 
Jlllga1los ol(Jéctos de delíberaç~ío . 
. E' j ul;,:«I~ ol.üecto de deli berar,;üo e enviado 
•~ <.'Om11 11ssao de fazenda. o prQjccto n. 111, 
11prc:>~n~ul? nu se:;são ele hootem pelo Sr. 
,\111plulopl110 e outeos, conce<.le1v!o pensão ás 
tlth•1:> do linado deserr.bar<>atlor An1onio 
A<:nello Ribeir'o. e 

E' lido, <1 poiado, julgado ol;jecto de deli
bel':l<:iio e en Yiado á commissao de constituiçao 
leg-islaç1i.o e justiça o seguinte 

PllOJECTO 

N. l!O - 1S9l 

Auto;·isa o actirnl Con->el!UJ da lrt tc11dencin. J:lii
nicipal a c1-1mprir o orça11ic11to mimicipal 
ini/Jlicado, atê ir.ltei-ior deliberaçao do CM
yresso, e ÚC~ QutJ"aS l)r·ouidencias . 

AtleUd<:i!1dO·S~ as leis de \)iologii.\ formu
ladas por A. Comte, conheciclas, em seus re
sult;idos, depois de Darwiu, entre os S peoce
ristas, resumi.rias na lei da, herediturie\\a•le 
assim tambem a~ mnis rdações entrt• o ph11~ 
sico e o nio,·fll, ve1•-se-ba. que,nessa constan'te 
pressão, as geracües successivas tlevinm cn.
racterisar -se por· menos nobreza, alti•ez e 
civismo de que as succedi1las. Os factos estão 
de nccordo com <\ theoria. O. Congre:;so N"<lCional decrefa: 

A ue~peito ele não porlermos fug-ir de mar- Al't. 1.° Ficn o nctua.l Conselho d;:i. Inten-
char CO!ll a evoluç~io humana, porque o ho mei;i de11ci:1. Municipal autorisaào :i dar cumpri
u agita e et hv.mm1i1J.nde o conr.lu::, o caracter me:1to ao orç."mento munícipa.1, µuulkado pela. 
do povo brazilciro està, como todos sabem, i1upt·ens:i., atê ulterior deli bet•Lçâo do 
inteiramente corrompido. Congresso. 

O mal ê ge1~I, e certo, estende-se :io;:; ou- Att. 2.0 Nenhum contracto de qualquer 
tros po.-os, mas lia aqui a par·te que nos é oe- u::ttnreza. e sobre qualquer pretexto serà. la
culfur como decorrente de nosS<l. s1tu~ção. - vmdo pelo actunl Con;;elho da lolendeocia. 

R.esalfa d;\hi a necessidade de t ransformar l1lm!c1pal, nem moditicada.s cla.usulas de 
esses processos gJstos e imprestaveis. Si contractos ex)stentes, como não se:'il por elle 
quizermos marchar -para a normalido.d<", te- tomac.lo qualquer compromisso oneroso para 
mos de emp;nhar-nos em acab<1r eom os ef- o rouuiciplo, uma vez que o Congresso eta
feitos clessa centraliso.Çloio monarchico-parla- bor:1. n lei qne de-ve reger a municipalidade 
mentar ; de esforcar-nos em criar a digni- 'do Dish'icto li'e.Jeral. 
dade nacional. E' preciso, pois, não só ar- Art. 3.• Fica o actu:ü Conselho da Inteo.
redar as poplllaQôes labor iosas das tricas deuoia Manicipal autorisado a tomar ns me
politic~s. m<\S o.inda, no que depende da no'l";.1. <lidas de car~1cter urgente e. afa1inistrativo, 
organis:J.tão, proporcíonnr a indepen<lencin. ás q11e acontecimentos de graVIdi\de na Capital 
geraçõe5 pt•esentes, para que o proa-ressn mn- Federal possam t ornar subitamente pt·ecisas, 
terial seja reniisudo e o caracter do brn.ziteiro sendo estas medldas tm.zidmi ao coul!e<:imento 
regenerado . d.o Congresso. immedfa.ta.mente. 

Nestas condíções e bem clar'O que essa re- Art 4.° Fo~a deste.~so, o actual co.nseih9 
ducção dos mmücipios a. dependencia do pa.~ da ~ut~n_deoc1a :i\fon:cipal fi~ restr1c~o a 
!Mio presidencial, não satisfüz. o.ttr~bUlçoes de mero expediente admmis-

Outros poutos tem a. constitu\çito estadoa.l fr,ltivo. _ 
0 

_ • _ 

em desaccordo com ;i. federal; mas tra.tando Art. _:J. Siio revogadas <tS disposições em 
do ponto em questão, como ca.pita.1, êStamos contrario . 
certos, o mo.ii; será. revela.do no exame a que Sala das sessões, 4 de agosto de 1891.-
pro:!e:ler esse Congresso . Tlloma.:; .Delfina . 
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São lidos, apoiados e jnlg-aiios ohjectos de 
deli~ra<;;\O os se~uintes projectos a presen
ta.dos ua sessiio de hoje pelo Sr. deput;1cJo 
Epifacio, sendo o primeiro em·iado à commis
são de or~amcnto e o seg-m1do a de obrns pu
blicas e colonis..'lt;ão: 

~ - 113 - 1S91 

.1-11110;-isa a dcspcJa atê :?00: 000$ e1n estudos 
e coiut;·Hcç<ío de wn ramal de l!nlw tclcqrn
phica g1cc ii[/ UC l11amanyuap~ e Caja;;eiras, 
;10 cslado da Pctroliybo.. 

O Cong-resso Nacion:ü tlecretu.: 
Art. 1.° Fic::t. o Presidente dt\ Re11ublica. 

nutorísndo a despender a.te ú. qnanfü1 1le 
200:000$ em estu<los e construcção de u111 
l'amal de Jinh::i. telegraphica qu<i lizue as 
cidivles de Ml\rnanguape e Cnj<\zeirns, ~no es· 
tado da. Pa.r;i lwba. 

Art. _2.• Rirrngam-se as disposições ein 
contrario. 

Sala dns sessões, 15 de a~osto de 1891. 
- Epita.cío Pessoa.- J. Retumba.- Couto 
Cartaxo.- Sã A11dYade. 

N.109 - 1891 

Autorisa a abcrt.iira cl.e im1 cnulito supple~ 
ment<ir d e 1.200: 000$ â 1.1erba - Soccrwros 
piibUcos-do ~ci·ciciú uige11te_. 

O Congl'esso Nacion::i.l, d·~ aceordo com a 
2• parte do <\l'l. 5° d:.i. Coustituicão, dec.rr.t~.: 

Art. l .o Ficr. o Presidente eh~ Republica 
aulori:;arlo n ai.lrir um credlto supplement<l!' 
de 1.200:000$ ú. verba- Soccorros publico:;
do exercicio vigente. 

Ar t. 2." Este credito seril. igun lmen te 
distribuido pelos estados da Pnnihybc, Rio 
Grande do ~orte e Cenrá para. ser applícado 
a obras como soxorro indirecto às populações 
:tiagel!adas pela secC11. 

Art. 3.º Revogam.se as disposições em 
contrario. 

Sala. das ses<ües, 20 de agosto ele 1891.
JZpitaci.o Pessoa.- Couto Carlaa:o.- Gcnçalo 
de Lagos.- J. de Serpa.- Ma;ioei CoelJio 
B"-:;:tos do Nascimento. -1Jfa-rlinho Rodrigues. 
- Jose 8evüaq1<a.- Amorim Garcia.- Joa.o 
L opes.- J. Retumba.-Ba1·bosa Lima.- Sei 
Andrade. 

E' lida a indicação a.presentada na. seS<:ão 
de hontem pelo Sr. Gonç:üo de Lagos e ou
tros, sol:lre a. de-volução~ por parte de um em
pregado da. repartição dos tetegraphos, de um 
telegra111ma expedido pelo Sr. l º secretario 
desta camara.. 

O S.r. Gonçalo de Lag-os (pela 
ordem) -Tendo ouvido do 1° secretnrio da 
Gamara :i. dec!(lração ele que o director dos 
teleg:rap1ios ha.vitt communtcu.do ql'e o empre
gado que de,•olvera a est(L Camarn. o tele
ur:umna <liri!:ido pela mesa da Gamara ã 
~iu''ª do nosSó illustre collega. fallecido no 
i:.io Grande, ia i;ce nonlll1ente punido, peço 
n. V. Eic. dig-ne-~e cous11lta1' ~\ Cam:1.ra, si 
consente na 1•etirada da indicação minha e de 
meus colle1ms. 

Consultada :t Gamara, é concedida a reti
rada da indiCl<lÇào. 

Consultndn. sobre o pedido do Sr. Oiticica, 
para que entre em ordem do dia de nma.nhã: o 
requerimento o.presenta.do na s1hsüo de hoje _ 
pelo Sr. Demetrio RiiJeiro,a C.-im:i.ra responde 
affirmativamente. 

E' lido, apoiado, posto em diseuss[(o, que ã 
sem debate encerrada e (1prov::i.do, o requeri
mento a.presentado11elo Sr. Bntbosn. Lima,na 
sessã-0 <le hoje. 

O Sr. Costa ~.[achado (pela or
dem) requer dous mint~tos de urgeucia arlm 
•!e ser votado o reqllerunento que ha. muitos 
dias apresentou :i. considerac-.ã.o da casa.. 

O reqaerimento do orador tinha. por fim, a 
nomeação de tres commissõcs espcciaes sobre 
assumpto tle ger<\l im-portnncia e tem relação 
com o requc1·imento upresenlado pelo nobre 
deputad-0 pelo Rio Gr-ande do Sul,o Sr. Deme
tro Ribeiro. ( A7,oiwlos.) 

O SP •. PP.m:ll>ENTE diz que o requerimento 
ttl)enas foi apoiado e aindn. não foi discu
tido. 

Si <l. C<\l'nar11. c.onceder urgeucia terá de en
trn!' o requerimento em discussão imroedia
t<imente, in.terrompendo a ordem elo dia. 

O Sa. SllRl.EDELLO (pela ordem) diz que fez 
do11s requel'im<intc cm umo. das sessões pas
,;adãs S(}bre assumpto tle alto interesse publi
co : um relativo a. proprios nacionaes, outro 
que inclirectamente entende com o re:rueri
menlo r.lo illustre deputatlo pelo Rio Grande 
do Sul, o Sr. Demetrio Ribeiro. 

Estes r equerimentos não foram apoiados, 
nem postos em discussão. 

Pede ao Sr. -presidente, que consulte a 
casa si coDsente na rntirnda tlo rr::querimento 
em que pediu cópia do contra.etc do resgate 
rlo papel moeda, "Visto estar de inteiro ac!'.!Or
do com o requerimento apresentado pelo Sr. 
Demetrio Ribeiro. 

Outrosim pede ao $1·. presidente, que seja 
suhmettido à aprecia\'fiO da casa o outro re
querimente a.fim de que por d<iliberação da 
Camara a exemplo do que foi r esolvido para 
o requerimento do Sr. Demetrio Ribeiro, faça, 
elle par te da ordem do dia de a.manhã. 
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r ?º~sul fada v. <;ama;a consente nas duas J Procede-se á. chamada, á qual 1·espondem 
parte,, do requerimento verbal do Sr. depu- os Sr'S. Uchõa H.odri"'11es, !ndiO do fü'azil lu
tado Set·zell<:dlo. nocencio Serzedellci, ºpedro Chermont, Matta 

O Sr. PRESIDE~T.E- O sr. deputa.do Costa Bacellar, Ca~emiro .Tnnio1', Rodrigues Fer
Machaüo requer l1:Jlerrupçilo da ordem do di:t na.ode~, Hc?1'1qne de _Carvuli1~, Nogueir_a Pa
para que. o req_ne nmento que apresentou en- rnnagna, P!res Fel'l'(·rra! 1far-t2nho Rcdr1gue~, 
tre em discms;;u.o. B:1rhos:i. Lima, Bcz~rnl, JcQo Lopes, Justt-

111,1110 de Serpü, Josci Avelino, José Bevilaqua, 
Gonçalo de Lago5, Nascimento, Amorim 
Garcia, Epitacio, Couto C;trtnxo, Sá Andrade, 
Retumba, Tolentino i.le C;trvulbo Rosa e 
Silva, Gonça.l ves Ferreira, J o~,quim'. Poroam
lmco, .Juvenciode :\guiiw, :\11d r0 C:tvnlca nte, 
Pereit•;i de Lyra, llleil'a de Vasconcellos, J oão 
üe Siqueira., .João Vieiro., L ni;: de Andrade, 
8spírito S::i.nto, Hellnrmino Cameiro, Pontes 

O Sx-. <?o.st_a l\.Iacha.do (11ela oi·
dei!i)-Prescrndir<'1 da urgeuci(L ])fira se votai· 
llúJe, mas 1)eço a V. Ex. que consnlte a. C:1-
m:m.1. ~obre si tambem conc:ede que o meu 
requ1mmeoto fuça p;trte da ordem do dia üe 
aman1Ji1, COlljunctamente com o reqn~rimento 
üo Sr. Demeti·io H.ibeiro. 

E' consnltad.-i, a Camaru sobre o pecliclo do de Miranda, Oitícic..'t., Oliveír~i Valladão, Fe-
Sr. Costa Machado, o qual é ncceito. lisbello Freire, Augusto de FreiUis, Tosta, 

PR1l\IEIRA P.:-lRTE DA OlWE;>.1 DO DIA 

~' posto a votos e Llauo por approvndo o 
prOJecto n. l A sobre titnlos e coo.decora
ções. 

Seabra, Zama,, Garcia Pires, Marco!ino Moura, 
Santos Pereira, Custodio ele hlcllo, P<l.ula 
Guimarães, Milton, Amphílophio. Francisco 
Sodi-ó, Di.onysio Cerq11eira, Bm·fü1 de S.1farcos, 
i\1edrado, Prisco Paraizo, l\Ioniz Freire, 
Atl1ay,Je Junior, Fonseca e S!l va., Nilo Peça
ndn, .Manhiles Barreto, Virgilio Pessoa, Ba-

0_ Sn.. PmES FERREIRA-Requeiro -verifi- ptista d~\ Mottn, Sampaio Ferraz, Lopes Tro-
~açao. vão, Aristides Lobo, Thomaz Delfir.o, Ba.daró, 

Feitn a VC!'ificação, reconhece-se 11ão haver Pacifico :>.Iascarenlms, Gabr iel de tlfogalhães, 
numero na sal<l.. Cba.gus Lobato, Alexandre Stocklel', Costa 

(O Sr. presi~cmta fa; soar as tympanos pa-ra Senna, Americo Luz, Dntra Nk~cio , Manoel 
chama'/" ao reci,,10 os Si·s . dep«tados qiie se Fui geado, Astolpho Pio, Aristíd8S !'.faia, 
acham r1a.~ salas das commissões. Eiit;·am no Costa }1achado, P:.i.11eta, Blleno de P<1iva,Car
recii1to alguns Srs. depi~tados.) los das Chag;\S: Bernnrdioo de Campos, Fran-

cí:>co Glicerio, Cesario 11otta, .Moraes Barros, 
O SR. PR"BSIDENTE- Estão no recinto 104 uomingos de Moro.es, Adol pho Gordo, .I\iurta, 

Srs. deputados e, portanto, vou snbmetter P<H1líno Carlos, Costa Junior, Rodrjgues Al
de novo u votação o projecto n. l A. ve!'i, :\.lfcedo E.llis, Lec1}oldo de B1ühões, Gui-

o SR. JoXo DE SrQUEIRA (pela o;·clem) - marães Natal, Azereào. C<l • fano de Alh11-
Desde que ~e veriticou i1ão haver numero querque, l\Iarciano de Jvfa~alhães, Eduardo 
para votar, claro està gue devem se,,.uir- se Unnçalves, Lauro Muller, 'é. Campos, Sch
os projectos que estão dados para dis~ussào rniJt, Antão de Faria., Borges de Medeiros, 
ou ent~ proceder à chamada, porque não é ~lcides Lim~, A.breu, Homero B~ptist.o.., ~as
peln simples contagem que se pôde saber sl. ~tino do Nascimento, Demetr10 R.1be1ro e 
ha nu!llero. Menna Barreto (111) . 
. O S.a. PRESIDENTE-A mesa verificou pela O SR. PRESIDEXTE diz que se acham pre-

h sta da. porta qlle e.>tão presentes 104 depn- sentes 111 Srs. deputados, e portauto, voe 
tados, e para eV'itar que se perc:i. tempo com sut·m~tter de no_v o a votos o requerimento do 
a chamada ·vae ver·ifi.cr..r-se a votação . Sr. Pires Fel'l'eII.'".1. 

O SR. Plrm~ F ERREIRA- Requeiro a V.Ex. Procedendo-se á vofação, rocouhece-se não 
que consulte a Càmar;1 sobre si concede que haver numero, e adiada a votaÇ<ío e pas.:;a-se 
a votação seja nominal. áoutra materia da ordem do dia. 

E' p~sto a. votos e dado por approvado 0 O SR. P&EsmE~TE diz qne na. acta. será 
r equerirnento do Sr . Pires Ferreü•a. na1•rado todo o incidente da votação. 

O SR. JoXo DE SrQUElRA-Reaueiro a v-"- E' annuuciada. ~ discussllo unica elo parecer 
rificação da. votaç:fo. - n. 55, negando licença para s:::r processado o 

Procede-se á Yerif ca ti.íc. Sr. de putaclo .\Iartiuho Rodrig ues de souza. 

Q Sa. PRESIDEl'íTE - Votaram a. favor do O SJ.-. ::Sez:erril - o parecer quo se 
requerimento 54 Srs. deputados e 45 contra.· aeha em discussão eu o comprehendo hem, é 
e, em vista desta votação; vae-se proceder à da. natureza daquelles que esigelll que a 
chamada para. verificar si. ha numero legal. Camara se pronuncie logo, ::oem que se t orne. 

Ca.m:i.r:. V 1I 
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J>reciso Que a.lgmn dos s2us membros. mesmo dn. accusaciic, si o accusado n[o opt:ir pelo 
dos mais cempetente1;, venha. prouu'uciar-se julg-nmento immediato. » 
solu•e elle. "~l~i está. No ai·t. 19 o que se ;ê ó,, in"Vio-

Entt·etanto, Se. presidente, sem p1·ctenç;J.o h1b1J1dade d:t pesson. do deputado ou seu(ldor 
de entender do assnmpto, e qua;i ignorante no cx-'rcitar ~elos inherentes ao seu mandato 
em materia d~ direito penal e julg-amcnto, no a.rt. 20, porém. o rleputado ou o sena.1lo; 
tenho n ous:alw. de tomar a palavm. Deeiaro, (ú.-rc elo c:i:crcicio do seu mandato pó le ser 
P?l'ém, <le;;de j:i. que sô o faço, não tanto pol' pr·es.o com ou sem _licença U<\ sun. Cumara, 
d~co:-tlar :tbsolu~ome_nte d:\ 0piuiib tio;; ili::- ~onf . mn.e ~a ou na.o o tbgr~nte d~licto . 
tJu~to,; (;~l!~gas que ltt•mar-a.m _este p:lt' •!t'.t!I', IT•;7::'t~ e \e!'dade, de. :et·ta.s 1mmunttlades, 
e sim, pemc1paltnente. pot' mot?Vo5 de ord,•n1 m.1~ •: [l:IS"1~e1 de punwao. 
J?Oli~iea,Q.UC_ii;Jj~UZer;;!ll•me O d~re1·_de ~rrLil' l 0 Cl'Íllle do que se truta e [JOl'~U;t rnit11reza 
:.t tr1lmn::, iitto ?•Jsbute o pl'op~::;itc tu·nrn c·.a I comnrnm ; n ,·,ccu:><\l;fiO nKo "'el'.S<I. ~oure um 
qne estav:\ :~te ltontem de, ::un·:la esta \'<:%, a<'l•l f(lll'l f•1sse pr[1lic ido no exercicio 1.lo seu 
poupar o pt•ecioso tempo à Gamara. 11ia11dato o a nin.rclm do rwoces.so não traz, 

Os ill u:;tres membros 1la eommi55<io e to•fa :ll.íis1 di;;~o, incommoúo nenhum pam a pessoa 
a C•tmal'<l. deve!ll íet' n-Jhtdo r1ue, po~to em 1111~ r:1c :1 e~lo ser s11lmiet!id;_t . Entenda qae 
debate o pa.i·ecer- Gm r1ue:;füo, e~perei qn•! :i _c:1 ru:11:_t nao ~·~m qne vc:r s1 o ~u.to1'. tem ou 
tomasse a µnfavra, al"um dos co:np~tente:; no ~Hui 1~1 zao; SCJ<l caltuunm ou lllJ ll!'H! pouco 
assumpto, ma.s depoiS de uma. long:\ p:i u.•a, 1111p,>rt;\ s:~li~! p;i.rn.. dar ou nog:ar ·~ lii::euç:i., 
l!avcudo o Sl'. presidente annuncfa•.lo que h .\ com1111ss:to,. porem, pelos cou,;1de1'iludos 
ser eucet·rada. '" r.fücussiio, que é uuic.1, ~r1 a p1·c~c11 h~tlos da a entender que a. c11mam 
antão e tiue pedi a. p~ifavr;t, •.lcrn dolrlJerar como em um tl'ibuua! pal'a 

tl
·, _. _ p1l;.:-a1'. ex:tchment~ como si tivesse de \:}l'D-

Co~? 1~se, ~r. pre.1dente, e~tnva no ~rmc rcrii· nm•' i:iCUtençi. 
pt•opo~1~0 ele nao" to1mr :.i l~al~v:·a, Pº,~i::m n Or:t , isto, ~eg-undo me pttrece, é antecipar
meu ~l~n"_co~le';'~ n q~en~ ~e :e(~r~ ,=• 11c?n~: 1 ~~ ilcm d:;, por·que taes considemndo.:; sô deve· 
que~~ d~u~ c1da.la_~.3 !,r.tn ~e?e~_ l e• l?ente,, un 1·1am fo1· l1Jgar quando, depols da rormação 
Ge::tl.t., l:,::u,1s Bori::i e Acl~11e~ !5or1s, 11e•fom rl:i culpa, 0 con"'res;o fosso co::i:mlt:i.do 
~ar:;. o .proccss.'\r, profo:mdo 11C1ntem um (.111,1,-1.:.<.) " • 
ligeiro C:bcur,;o para pedir que este p:ireccr 
fosse inclui tio n•i <1L'llern do dh de hoj~ r~l-e> l'e1:doem-mc os nobres. deputa.rios. Eu já de
de certo modo e com nlusves tacs q;te •iw <!l:tMt '1:10 co1:heço mmto pouco dess;~ tifo 
obrig•m a qnebrar o p:·opo3ito ei; q1w ;uc e.mamnll:vl:1 scienciado direito. E' bem pos
ach:wa, d~ nifo tomai· p:i.rtc na discuss;1o . SlYOl qn!:l '.ili ntw e:;teja com a, boa dúnlrina, 

r:nt1Jndo, Sr. 1n·esidente, que, além •lo ,11;c ma!>_p1J.1•1r11th\m-me o::> meus nobres e illus
esta ex;•resso na con~titniçilo a resreito rlo 1.n1ct1,;s11no,; collegns que j ustiílque o meu 
assumplo, e dn.s boas pt•ntk\S de mor:\lich\de mo.Jo de. ou tender. 
nü.o se negl\.r lice1was desta naturez(l,. l~.1!spe1_Lo muito as intenções e a opinião <ln 
Nã~ bastam j;l as v;mtD.~eos que temo;; cm :~m1111:.'~:1~;,e3to.u ~l~~m? aco~t~ma~~º .. ª «1.catar 

rela~~º _;1~s outrns. ci•fa,•lii.os, pois '}ue pela • 1~1 '.lo~t1 m.t:. por m.u,, ex:tra.ordmtu1a.~ que me 
Con:;htmç:w somos mviolavei s pel:.i.s opinWes P· ie1,:im. . 
quo eroitti!no.:; nas ~fücussões do_s assurnptos e lsso, porem, nito signitic.~ fJ.Ue ~u ~stejn. con:. 
na.C;)llfecÇ<to das leu;; quer a illnstre com- v1~nc1.to. Acho mesmo, mmto d1fflcil i:l.l•>uem 
miss:io .que . o clepntaclo se torne em um con 1·encor-se de que constituição per~itte 
verllalleiro 1r1•espon:;avel [Jelos ~\ctos c:·imi- a.o deputado ou senador su.btl'a.hir-se 6. acção 
nosos commettidos ainda mesmo como homem 1fa .i nsti(::t cornmum a que todos nós davemos 
particular. nos su l1mettcr. 

Diz " Constituição (rG): :\ . • <;onstitui~ã.o diz: inviolaveis por suas 
• · · op1mu::i ~ e netos no exercicio do seu mandato 

• <~ Art. _19 05 deputado;i . e senadores são 0 nii.o em todo o tempo do :>eu m<rnrhto. 
lDYl~lavei.s .... p~r. suas oprn1õe s, p:i.hwras e A nM.;.:t propr ia dignidade e.rtge qne nr1.0 fir-
voto~ no exercwto J.o m,\udRto. memos p•·ccetlante mo pernicioso, como este, 

Al't. 20. Os deputa.dos e os seuiviores, <le;;·le d.e esturmos n; negar consta.a.temente e3t!lS 
que tivet'~!U reC·~IJid.O diplôffi\\ até (~ l\OY:'I ltCel\Ç<l;.S .fJUe 50 e1n deferenr.ia à, Cl\IU:J.l';t deve 
el~içito, 1:[? podet•io ser praoos nen~ proces- ,;er •ollc1t ~fa ~01110 p1:eceitua. a çonstituiçã.o. 
sados crrnunaimente, sem prevh l1cençn de Julgi.> uao. :ser preciso que leia um a um 
su:i. Cam:trn, salvo c1:'.o <le fhv,.rnnci:i. em t 11t.los 03 constderlto.dos que sã.o muito3, e os 
e.rime iMfü;nçavel. Nest 3 C..'tSO~ levado o nobres colleg 1~ po:le~ l~l-os uo pat·ecer ím~ 
processo ate pronuncia inclusive. a a.utorifa(le presso que e~ta. destr1bu1do. 
proces::n.nte r emetterii. os autos a Cannr:i O SR. LoPES TR.OvÃo-Ern m ateria de jul-
respectivn. para. i·esolver sobro~ a. procedeoci<t gamento é bom ler. 
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O Sn.. BEzEarur..- Si bem comprehen<li as 
relações que ligam emtre si os diversos con
siderandos do parecer em qne a. commissilo 
conclue por negar a licença, são elles de tres 
ordens, uttinentes: 

1. º Negur a. identidade entre Martinho 
Rodrigues, autor do artigo e o n0$SO col
lega l\fartinho Ro.Jrigues de Souza; 

2.•, Jesclas:;ifica.r o crime de ealumuiu par :\ 
o de injuria.; 

3.0
, exi;;ir documentos authenticos, como 

~eja o a11tog-rapho do nrtig-o, e não a folha 
impressa com o~ tl'echos nrnrcarlos, para in
struir a petição ue q11eix:c o 1lc licen<,rt. 

Pergnutarei .agora aos nol.Jr os deptüaüos: 
Pat'<\, que tudo isso~ 

o sr .. . Al~ISTlDES Lono-P~Ll'U .zarauli:i. <lo~ 
deputndos. (Hu ouiros apartes.) V 

O SR.. BE7.EP.LUr,- lsto ê uma ;:-aronfü1. que 
nosreoluz a condiç.ões muito criticns; que nos 
humilha e que só set·ve p:mt rebaixar e des
moralisar a prop1'ia lei que fizemos e as que 
tivermos de dcc1·eto1'. Bol!o exemplo de re
:;peíto a nós mesmo ! 
_ E pm'a que servirá com ~aes exemplos, 
msl:::trmos e trn.ba.lha.rmos nos ]Xtr;t que se 
decrete l']nanto antes a lei de respons:i lJilida<le 
do pl'csidentc da Republica.~ para. ser :\.ti1wfo. 
p(U'a ahi como lettra. mo1•ta, exact;tmente 
como i;e vae füzer agor:1, negn.uclo 1\ licenç..'\. 
solicitada e e impedindo. portanto, que seja. 
-processado um membro do Cougresso ! 

E isto não scrà, além de tudo uma. inter
v enção do Cougre,;so Federal na .i u.,tiç•• dos 
esta elos ~ Certamente não ha negar, pois que 
a deuog«i:iío da liceuçtt importa a. pt'ohíbti;:ii.o 
formi\l e pe1·emptori:1. (Hr.~ m1â1os apa1·1es.) 

viadi.ls do bolso <lo-Romão- para as arcas 
daquelle jornal <;ivilisutlor. 

[.M SR. DEPUTADO -E V . Ex: - ch(l.ma jor
nal civilisador . 

O S1t Btmmn.1r.- ?lito sou quern o cha.
ma assim : retiro-me a um art igo em que 
com esses tet•mos mais 011 menos, fat.-se a. 
apolo8fa daquelle Romão iutemerato, íJllC se 
atrevia a servi r ele muralh:.t forte riai·.:l. os 
rzne uilo tinham n. co1·agcm, ou nii.o que:fam 
tomar a r~spon~abili\bde llos :;eus netos. 

O :ir~ . Siml'A - Mas o S1· . !lfartinlto Ro
lll'i~·ues não se exime ch.t responsaliil idarle. 

O S1i. BErnr.mL - E' cer to i ~so, e nun
c:.• snppuz ao menos rrue o meu colle!.":L ne,znria. 
a aut1>r iu. rlo:; seus escriptos, e isso 1lépre
lwr::d e- se até do proprio discurso proferido 
por S. Ex .. houtem, aqui, nesta. c:1.~n , ser
vindo-se de termt.,;; que nno potle1·;1 rk:;abonar 
;1quclle,; :\ qne111 s. Ex. talvez injuriosamen
te chamou-o;j11de11.~ Bo1·is. 

O Sn.. JosÊ B2>1LAQUA- O:m l(i que esses 
Cl\tholkos ú apostolicos sejam t ifo cnritativos 
como os jiw.teii; Boris. 

O Stt . BEzE1ti::.1c - i\fas não bast<<, Sr. pre
sidente, rine alg-uem tome a si a patemidade 
dos artigos ; lln. ainda os cmba.ges, o~ sn bter
rugios de Ul\5 qll;\HtOS agentes indetlnitlOS e 
un;; p;tcie11tes du hios, a par de um:u; pti.bvras 
artisticamente ucommmh\da:s e out1·:1s met
tidas :i. for1,~a, como se veem nos seguintes 
h'ecl10s qnll veem mencionados no parecer: 

« . .. os .judeus Boris ~cercar:.im-se tlo presi
dente, a qm;w. :;e gabai;i te;· comprado, para 
decidil• fa voravelmentc alguns dos seus plei
tos adml JJisti-n.tivos. » 

A Cam;1r<'I. compõe-se de um grande nn
mero da juri,.;consultos di;;tiuctos, mas per- «Pt'lo menos o povo diz que, no tlh do em
mittit·-rne-ha tfü:e r-lbe que, qun.ndo nó;> coo- barque eh) A.v ila, um escaler e$COlt1l'10 por 
sign<unos no a.rt . 72, § 12 da conslitniçií.o n. gente dos jitdeir.:; , conduzi<t um ce1·to corre de 
mt:tlid<\ rnai:; salutar pan\ 0 pleno ex:ercicio madeira, contendo algii;nfJ! de:e;1as de co;itos 
da liberdârle espiritual nos di vet•sos modos ele de reis·'» . • 
exprimi!' o pensamento com o nece;;sario cor- Senl1or3s, devo n.bster-me de tocal' nos 
r ectivo da r(;spons;lbilidacle iudiviclut\.l, e~t..i- :1ssumptos CJUe o meu collega de repi·e~enta
vamos bem louge de suppor que tão dep1·essa çã.o julgou couveuiente nü.o t ri\.zer pnra tlfJ UÍ, 
viessemas unr arras ~le uma fraqueza tal, que mas que não os occultou h:1st:tnte p:1m não 
o anonymatoJoclem se desenvolver e se serem vistos atravêz de certas nllu$0e:; que 
alargar do m o mais franco e desbragado, não podem deixar de me dizer respeito. 
que nem é possi vel imaginar. Dis,;e o meu collega no seu disc1u-so que 

Ha poucos diàs, Sr. presideute, o Diario de um aoooymo havia escripto oo Joiíw.l do 
Noticiu:; J>uhlicou um explendido artigo com Commercio um artigo allndindo que a com
a epigraplle-Romio Jo!ié rle Lima- no qual missão tinha interesse em sn.lvnr S. gx: . ; 
o Sr. Em.manuel Carneiro far.eodo a apologia razão que u levou a. denegnr '" licença ítn.:.. 
de umn. certa mor:lliclade que jà. se nota hoje petradu. 
pelas paginas do jornalismo, e, estig-mati- .13-epito novamente o que já disse em prin
sando o modo pelo qual o Joi-nal do Comme»cio 01p10. 
explorara a industria do testa de ferro até Si S. Ex. se tivesse limitado a pedir que o 
bem ponco tempo n a seçcão intitulada .parecer fosse consignado na ordem do dia de 
- A pedidos-salientava. o modo pelo qual hoje, vota.ria coutrn. o par~cer sem proferir 
rnuito.s centenas de dez mil reis foram des- uma palavra para. justificar o meu voto; mas 
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E;. E:c., fnndo.mcntando o seu reqncrímento, 
exprimhHe ainda nos seguintes termos que 
neço licença. á Cam:ira para ler, sublrnlw.ndo 
às phruses que me parecem o.llusi1as; 

« •..•.......•..•..•....•... , .•.....•.••. 
Por motivos, que não interessam :i. Cam:i.ra 

~abor, 1·ui oht'i~ado ü- ~Cc(;ítz..r, cm. 1e;·,·e710 1mi 

~Jo1cco cscab•oso, no estado que repr(.)sento, 
uma Juct<t íjllC me foi offerecích pn< i;1/c,-cs."'.< 
.or~e nir: des·t:<raeço de lu.n:e;~ Coi1{J'lfí~ralt1 t~ pi11' 

âm'1iç1ics, 'J''C t.:nhri a gfo;·i.i du lw~c• f(·ilu 
mrrllr>y.·a.·. 

Ncss;i. lucta, em que e5tiver:un cm jogo 
« p~1ix0c·~ e inlc1·e~,;c;; ü~:.;encont\•:ttla,-, l\\·e \\~.
cc;;~i!lndc 1.k re!erir-me, cm t·;;cl'ipto~ que llz 
pnli!bu· ll:t Í!llJ•l'cnsa llo l\:;ir:'t, a n:is ,índoos 
alli ncg-oci:1iitcs; c este~, cntl'mlum1ti <)llC 
tleYi:1m'1tf.!~[iJrç;:Ll'-sc i1c!a~ 1·cfo1·c1\t'.:a~ que 1iz, 
111•occ":;:n1•lo-wc po1· cl'i111c <lc c:tlnn1nia, e 
neste intuito ~olki t<m1m da C:1 llHll'a licrn\<\ 
para i11stau1·a1·-mc n c,1rnpL·k11tc prores~o. 

A il \n~trn l:O~nmissfto ele .iu,;liç:1., a fJLWtn fíii 
prciMltc a petição <los judcos i·cfcriJo;, cn
tenc.lc u <"l ue 11~io devia. co 11i.:cde1· <\ licenç;;1 
impelrath, o que tlcn log:1!' a r1ue nm «ano
nymo interes~ado !JOl' p:ú·tc rlos meus atl\'et·
sn.rios, vie~sc pelo J11,·;11rl do Cri111me,·C:,, <lizl:!1· 
qi,c, a digna commh~f'w tinhn. o intere>se iJJ
co111~~s;\ vçl <le SlÜV•tt-me. l'lW.CT.<i <1uc ,1, ~evO\\ 
a dencg-:t1' a licença impefrada. · 

Nesta:; comli(oõe5 cornprcheIHle a cas), a 
neccssirblc rp.10 tenlio ele snpplicar d~L bone
volencia cl::. mesa, que se digne dar p;1m n 
ordem do rlia ue am:rnlt:t o parecer em ques
tão, atlm de que a Gamara, se pronuncie, lo!!o 
a esle respeito como enteotler de j llstiça, dc
veud<J eu 1.\cc\arar neste momento, que a c~1-
rnara n:io mo faz favor r:.em o Q"$nça. clenogn.n~lo 
ou co11c.,demlo ~t licenço. solicitada.. 

Tenhe dito. » 
Sr. preside nte, w1 vkh• rude de :;oldado 

acostumei-me •~ tomar sempre a parte de re
sponsaliilhhltle que me tocn. deveras, O e pOl' 
isso que uingnem sern. C';l.\1U.'t. de tU.ter (';1•~ j~ 
fugi d:\lli da minlin, cadeira. para não fa zer 
numero leg<il, ou <leix:1r de manifü~far-me 
sobre este ou :i.quelle assumpto, pOP m,iís 
grave que seja, de modo que com inteira rc
spons11lliliducb possa com justiça s~r julg-:ido 
não só pelos meus coUegas, pela opiuffio pu
blica, como priucipalmeote pelo povo do es
ta.do que_ me elegeu par.1. . que eu viesse aqi;i 
defender os seus legitimos interesses. 

O SR • .BA.Sl'OS DO l'üscDrnxTo - Os civis 
tambem sã.bem cnmp1'ir os seus deveres. 

O Sr:.. B EZER.RIL - Não faço alarde disso ; 
apenas chamo para mim a respons:ibilidade 
dos actos <J. ue me to~'l,m . (..1111 oiados .) 

Mas a Camara ouvíu o meu collega follar 
·em luct.i acceita em terreno escraboso ; em 
.interesse! que se desvanece de haver coa-

trariado; em ambições qne teve a gl oria de 
fazer mallog-n.r, no entanto, yor t?dos os 
estados sabe-se, porque as noticias d1vulgn.
r«m-se teleg-rnphícamcntc, que qnem teve 
nmbiC!ues mal contida~, e quem foi malllo
grndo na eleição de go1•ern1tdor foi j11stamonte 
s. Ex., nii() olJstantl?. toda ü importa.ncia. qul) 
os Srs. Barão lle Lucena. e Ara.ripe deram
lhe, inten•íntlo na. polit ica do Ceará l)ne hoje 
cami11h;i. po.m uma feitoria. tlo Sr. foiapa'l:w •• 

OSt:.k~Tr:-.'tAxo DE Sirn.P.\-Pcço :.pabvrn. 
O Sr.. Br.:t.ERrm.-Tenho ~v1 ui presente nma 

prn\·a parrt qnc :i. Camam Yo.ia como o lm!Jil 
•uhogi\uo mostrou l1cn1 entcn•lcr <l c scn 
o!Ticin, emp1·i:r;:mr.l.o as artinrn.nhas tia r::itm
lice !Jl<e n:io se tleixa :H1;1n!t<tr em espa.1•-
rellas. · 

S. Er . .iulgo11 ncc() ;;~:wio :\tirnr p:i.rr. a r ua 
o scu jornn.l que 6 ~ste-0 Sorte, e lJ;1ra o fi m 
de •lr:~~u::ral'-S0 ele nôs oa tl'Us.tlais ao centro Re
unblic'.1iio, iJ.lriç;ill-Se O.O~ sén,;; CO·l'Clíi;ÍOntl.l'ioo; 
qn : se !lízem repulJiico.nos t:unbGm, porém, 
discrimino.elos nus e oulros poi· es tes termos: 
os de lti-1) os de cii, decln.r·a111lo t otl ;wh\ que 
contlnnaz:i ;\ser do Centi·o íl.epublicano e a. 
a•lrngu.J• os intei•esses do partido republicano. 

Lê-se aqui no alto (most;·(wlo.)-tlr:i.gem 
1200 ex1m1plares,redactores- ~lm•tinho Rodri
guc:s, J. Serpa, etc.; o ar tig-o tle apr esentação 
e:;t{l n.ssig-nado, deputado ilfar tinho Ro1h'igucs 
de Souza e ontros, e o ~rugo 1.la colwmu~ 
li1'1'e-A.o S r . .João Cordci1·0 e o,< se1•s, assignado 
sómente por l\fartinhn Rodrigne5 . 

"\ lei fnllri. em ímpres;;o distdlJnido por 25 
ou 30 pessoas. Entretmito, essR iwti cia esta 
pul.Jlicada no jornal de qne e r etlactor o 
Sr. ~fartinlio Roch'igues, jor1Jcü seguramente 
lido i)Or maior irnmero l\e pe-,,soa:> . 

O SR. J"UsTrxr.1.xo DE S ti t~P,\ clu um riparte. 
O SR. BF.t.EP..R!L ; - Perdoe-me o nobre 

deputtldo. 
Es"tou rirovrindo que 1ia identidad e entre 

:\f·11-tii1ho Rodrigues de Souzu e o reclactor 
l\Iartinllo Rotlrigues. Estou :iincb. nn. primeira. 
s erie de quisit0s: os que negam a it.lentidade . 

Siio os ;tpellictos da columm:. liv1'e que vão 
sem responsabilidade dn. rcdacçfi.o, e onde se 
dcsafüt que os m<ilsiuadores para ser ncredi
tados devem n:i. im-prensa o.ssígnr.r os seus 
proprios nomes. Está. :.iqui, podem ler. (Mos
trando.) 

Or<i, seus proprios nomes, por que? 
Por isto. Leio o 6~ considerando: 
« Considei·audo que o unico documento in

strttctivo da petiç<.10 de licença e uma folha 
de g:i::ieb.., em q'.le se vê um cscripto publ i
co.do S01J o titulo-Eu e o Sr . Joilo Cortleiro
n~ssignndo por J:\fartinho Rod1'igues e não_ :Mar
tmho Rodrigues de Souza, no qual estao a.<J-
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signalutlos os dous trechos tro.nscriptos neste 
llarecer ; » 

Ora, seus proprios nome:; ! 
O que vejo é o seguinte: por um lado a jus

tiça exige o nome inteiro ; por outro, um•l 
fracção, 2/:~ vor- exemplo, do nome bast~c par::i, 
a irrespon::abiliu<l.cle ! De modo que a justiça 
não póue alli peneti·ar. 

Isto é horroroso principalmente p:wn. nós 
que queremos impl(l.utnr tt moralidade najus
tiçn, assim como em outros mmos de adminis
tração publíC•'-· 

Entretiiuto, n commiss:to .irvom-se em juiz 
e <liz (le"); 

< 8. ,, Consillemndo : 

" Consíclemn<lo, pot>ém, que os peticio:1arios 
nuo instrniram sua pet!çilo de riuebrn. nem su;i. 
petição (le licença, com documento prolm.toria 
e legaii~~.rlo de que o tleputndo Martinho Ro
tlrigues de Souza. se obl'ig-a como autor do 
escripto publicado no periodico O Nonc e ns
sign::i.tlo por M:wtiuho Roilrlgues de que con
stam os mencionados trechos, considcr::i.dos 
por cllcs como cl1.lumniows ; 

E.' de parecer, por uma. e outra. ordem de 
razlíes, que seja-lhes uegado. pela Cama.i·::i. a 
reqnerid;L liccnca. » 

O resultado é ficar quem insultou, imptme
mente ; entretrnto, a voz publicn. sa-be qnal é 
o individuo que descompõe, qual o iudir-iduo 
que atira iajul'i(l, l1. qualquer outro. 

O docamento para o qual chamo ag-m·:i ~
attençílo d;t e.unam e firmc\do pelo meu 
collega no Diarfo elo Commercio n. 970 de 7 
do col'reute e começ'.t do seguinte modo (W): 

« 1Yegocios do úea;·ú. Escreve-nos o E:(m. 
Sr. Lleputado :Martinho r~odrígues: 

« O :Diario do Commercio, por V. redigido 
com elevado eriterio e illustração, publicou 
hoje um teleg-rmnma da Fortaleza que me 
obriga a uma declaraçii.o, que me parece 
ur.,.ente e imiíspeusalvel. 

3 teleg:>amma noticia, ter siclo pronuncio.do 
o editor responswel d'O Norte, jornal de que 
sou proprietarío e principal redactor. 

O editor pronunciado, a que se refere o 
telegramma, é o illustre cidadito Lino de 
Souza Encamaç;1o, professor ele historia e 
geog:rapllia. ua Escola Normal do Ceará, um 
dos nomens m::iis dignos e de caracter mais 
independente que conheço no Ceara. 

A este respeito recebi do Geará o seguinte 
telegramm&: 

e Fortaleza, 2 : 

e Deputu.do Martinho Rodrigues.-Rio.
Juiz Bolmicar, rec3bendo hontem (lº) os autos 
do l_Jrocesso Boris contra Lino, director d'O 
Noi·te, às 3 horas da tarde, o pronunciou no 
mesmo dia. Para não enú-entar indignação 
geral, tomou passagem hoje para o Rio. Po-

pnlaçiío attril.Juc improlJi<l<l.de. Publique.
Rcdcw;ao d'O l'l·oi·tc. » 

Diss~ eu acima que a victima dessa pronun
cia iniqua não e editor cl'O N orte, e accresccnto 
que, nos termos da Lei penal, não ê respon-· 
savel pelos al'tigos publicados naqnelle jor
nal, qae iem proprietario e 1·c•facto1· conhe
cido, e só estes com o autor e o editor são 
respous,~ vcís solidariamente. 

O Sr. L.ino Enc.u·1w.çi!o, um amigo de muitos 
nnnos, e â isto o seu gorando cl'imc, licou 
dnrante a minh<t anscncb in8nnibi1lo da 
dil'ccção ceonomicn do jol'nal: m:1s nesse 
car•lCtor a disposit;iio do Codi~·o Penal nã.o· 
potlin o nem 1leviQ, alcMçal-o. 

l~elizmente acima <.h jtistiça v1!,;gn, do j ui~ 
sin"11lar, e6t:\ it opinião public:L o o trit;nn<U. 
do fut·y, paL"a quem a nobre victima a ppollarit 
se nlo encontnw a re~,i.raçilo qne espera no· 
Tl'ibu11'\l Lia Appella~10.-Jl<>-1 · t:11lw Roclri
gue.~. » 

Sim senhor! A ju5tiça vesg:1 não a paului.rá 
nem um, nem out1'0! •... 

Não sei si bem ou mal procedi desempenho.
do-me da brefü talYez ocl iosissimi1 •1ue eu nü.o 
queria e IHtiun.r prt.r•t mim, mas ~ nc ~e tornou 
necessaría para justiticaçito do meu voto 
contl'<l. 

Emfim, os meus co!legas e a opinfüo pu
blicn. que me julguem. 

Deixo de entrar exnctamente naqaella parte 
que S. Ex:. quiz occultar; nms nll"J posso an
tes de concltür, deixat• de protestar contra a 
suspeita. que a mim pos~a. sei· attribuida, 
com :1 publicação anouyma. 

E' esse um elos grandes inconvenientes do 
auonrmato. 

Nilo sei quem e que teria intere3se em ir 
sob o anonymo dizer pelo Joni'4l do Commr;,-
cio, que S. E:x. se empGUh::wa par(l. ciue a li-
cença não fosse conceditlil. 

Declaro, po!s, p()rcmptoriamentc quo não 
fui eu. 

Si fosse, h:wiã de n.ssignnr por bai:rn o meu 
nome proprio José Freire Rezeri'il Fonteuelle, 
indíi!ando n. rua e o numero da. cas(). em que . 
moro, como costumo fazer sempre, embora 
c1iamem a isso -pedantismo do positivismo,. 
m::i.s é lla.m evitar o trabn.lho da policia.. em 
procurn.r a minha c.:1.s:1; pois, enteuclo qu~ o : 
deputado e o senador não <levem abroquelar-
se mi.s suas immunidades paro. subtrahn·-se á 
a.cçào da justiça por actos que p1'atica como 
particular, ou como homem publico. 

Tanbo concluillo. 

O Si·. Leovigildo Filgueiras' 
diz qne só vem <~ tribuna forç;.i.do pela cir
cumst<mcia de ter sido relator do parecer em 
diSC:USS'dO . 

Quando foi submettido a commissão de con
stituição o requerimento do promotor publico 
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da. Cl\pít:l.L Feciera.1, perliui:lo licença p:\ra. pro- pelos quacs ernittíu a mesmn. commissao 
cessar por crime de i:luello os de1rntadv5 As- ;1quellns duas ordens de ra.sões, em face das 
sis Hrnil, Almeida. Pernambuco e Custodio quaes llenso. que uão deve ser conce<licla a. 
de Melltl, Cai venceclor<l no sdo <la commis.:;iio Hcenca par;t se process•Ll' por um crime que 
a opinião de que, em face do art. 20 da Con- não foi commettido pelo illustre lleputado 
stituh;ti.o, acamara. tinlia o direito de negar p:o:lo Ceará, contr-..i. o qual pretendem os pe
licençns p;1m processos de deputados, não só tidon.irios instaurar um processo criminal 
qu:-.ndo !lúo e~tivesse ~ro\·ada. pdo peticion.a- para J'o1·çal-o a deixar o. Camar::i. e ír-$e de
rio,, c:-1~teucw do a.~licto e ate :1 sua irnloria, l'eurfoi' pcs~oalmente uo C~wá, porqu~ nin
ma~ t;\tnbern quando !'ossem inconcussns ess"s guem se pôrle defeodcl' po~ procumdot• ezn 
p1·ovas e <'pezar <lellns, pot· n;otins de mor'Cle j ui:w crimioa.1. 
politic:L A C;11mm\ úern, portanto, conlltmar, so-

-. Camara.11or votn~fio nn:rnimc, nppro- ure este pedi1l0 •lo negociante Boris, ;1opí
Y;;rnlo ;)rp1elle parccl'r, m:inile,,:tCJu-~u •lo niiio •1m· jú Jll;<oi(cstou unanímcmento :;oi.ire 
ac1·1irdo <:o lll e~tn. opini:1a da 1·on111li».,;'ío. n pedido de liecnç;l 1li) 1wo1notor p111t lico da. 

[).,m•"ll'itr;1. dep<>is r1uc e,;b opini:ir. .'.: <:or- Capital f C'<lcr:il, par:t procc~Slll' po1· ct·•me de 
reda o ó a nnica admi~sÍ\'l}l em thce dv 1luello o::; deputados A$SÍS Br:~zil, Custotl\o de 
art. 20 d,1 ConstitniçITo ~ nc. diL ú Canmra o :\folio e Allneida Pcrnn111lJnco. 
<lii·., ito de jnlg:u· improcedente qnoil•1uer pt'O
ces~o ín ,;tnnrado. cont1·,1. Lleput;l(Jo, qunn1lo 
clle ;ires-.) cm flugr;iotc delicto in:ití;inç:l\'el, 
éx:tct:mwnte porriue neste c.1so, não ]>i>dc 
prei:ede1· ao proces;SO a 10rmalítl;idc de licença 
da Can1:11•1t, D que prova ljllC, quando e nc
C•·S:::aifa pl'êvi:i Hcença, a Cam;1ra tem o di
rcitu de deliberar SOIJL'e a procerltrncia ou 
imp1'oce1lenein de um pedido de liceoçn. Jl•U'a 
1n·eice:;:;o crimin[l.l contra deputado. 

Em vista desse precedente foi que a com
mb;:;ilo examinou o i•eq11erimento dos nap-o
ciantc~ Bol'is e os documentos com oue elles 
o instrult'<lll1, e depois de conveniêlite dis
cussão f'o!'mu lou (!uns ordens de considerandos 
concluindo peta recusa. füt Jicençn. petliua, .ia 
porque elles repue1•er:un essa. licença. po..ra 
proces:;..-w o deputado l\fartiu ho Roclri
gue.s d:: SoUZ<\ pelo c1·ime tlo art. :-; !5 do 
novo Coúigo Pen<tl, quando, cio uocumeuto 
que o instrue, veriiiC<\-SC que não houve tt'tl 
crime, m«s quando muito um <le 11~.tu1'eza. 
diifürente, qulü o do ::nt . 311 do mesmo Co
digo, passível de penas rnuito menores que ns 
dàqnella crime, e a Camal'<1. não deve s:ioccio
nar t1111 erro de dil'eito comrnetti<.lo pelo ad
vog'*l.tlo dos petieionarios, jft porque não de
monstraram os .mesmos que aqu)lle deputa.do 
tiv ~sse se obrigado como o.utor do (lrtigo pu
biic<itlo na gazefa, O .Nvi·te, em que el!es des
cobrír;\lll dous periodos que elles coosideram 
a. si calumniosos, desde que nã.o a.nne:rn.1-am á 
SU;\ ix~tição a. prova dessa obrigação ou re
sponsabilió.áde que devera. consistir no auto
grapho com declaração expressa dess<1 rc
spon,;abílídftdé ·e assgnntura reconhecida. por 
tabeHiã.o publico, como exige a H, ou em 
outro qu;i,lquer documento que supprisse o 
dito autographo,não bastando juntar a. gí],zeta 
em que foi publicado o alludido artigo as
signado por M<l.rtinho· R.odrigaes. · 

Cooclue dizendo que julga haver justificado 
não só a. opinião da commissão sobra o art .20 
da Constitnição, mas tambem os motivo~ 

O Sr. Ba1~bo~~a Lhn.a sõbe â 
tribuna par•~ expõr •lS t•:nues pol-c1ue vota. 
contra o p:wecer. · 

Diz CJUC a questão tem sido d1scatiu<\ mais 
i;s[)ecíalrneote no tert•eno da legislação vi
gente, ilo que no seDtítlo restricto do direito; 
e riue, entretanto, a questão potlia e devia vir 
de mais alto, devendo ti. discussão subortli
na1·-se aos principias maximos da. ruora
lidade. 

Precisn.· dizer algumas p::tlavras, antes rle 
entL•ar propriamente no a~surnpto, para que 
a digna. <:ommi$~ão fique bem cer·ta de que o 
orador tril.mta-lhe o mD.ior rc:>peito, e faz 
ju:>tiçaã.s intenções díguas que dict:.\l'am o seu 
parecer. 

Nem siq11e1· de longe ousa fazer insinua
ções a qualquer dos mernbros dessu. com
missão. 

Nilo se julgn. competente prora dircuth' a. 
questão no tel'reuo especíal em que foi collo
caua. pelo or11.dor que o prece<l.en, mas não 
pôde deixn.r de discordar. antes de tudo, da. 
proposiçilo de que à esse o uuico termo em 
que ella póde ser collocada. 

;\ Constituição preceitút" que nenhum dos 
membros de qualq1ler da:; duas casas do C<ln
gresso N acionul poderá. ser processado sem 
prévia licenca de sua respectiva. Cam:ira, 
:;alvo o caso de fla.gra.nte. 

Este preceito inspira-se, como se sabe, em 
razões de ordem politica. 

O orttdor comprebende riue situações podem 
Iiav-er em que o L)oder 8x.ecutivo seja. levado 
:i. crea.r para um ou mais membros de qual-
11uer das duas camaras umn. solução especial 
e defficil, impossibilitando-o de compnrecer 
aos trabalhos nos quaes é do seu dever colla
borar. 

Não aceeita a.s razões ex:pendidas pelo íllus
tre relator da. ccmmíssão, de que caiba a esta. 
Camara competencia para substitnr- se ti. cada 
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um dos juízes e trilmuo.es, que ua. espl'._cie 'i 
correspondente deve conhecer da questao. 

Si a Cnmarn. tem esse àlreito de substituir
se a um tríbunal ou juiz, CJ..b.e-llle então o\ 
exer(,icio do todas as formalidades de que 
cogitam os i1iversos pro~essos em que fica im
plicado qua Lqnei· Jos seus membros; e em tal 
caso ou l:ypothese, o orador não <:on~ec~ ~em 
no juizo d<t Camara, nem da Cons~1t1~iÇêl.O o 
-procos~o pelo qual ella lt;i de sub:;tttmr-;,;~ a 
esse t1·i!Juna! ou juiz, começando desde a rn
quirição lias te;,tenrnnhas até :i sentença 
final. 

Si a C;~mara ê í[llem compete proces$ar ou 
julg:n• c<Hl:t um de.seus membl'OS i!nplicatl9s 
em qnesi ues on cr~mcs an::tl?gos, hC<L eutno 
levautaJa. n segumte doutrrnn.: - 1le qu~ os 
triliunae~ ordimtrios, nem mesmo em crime 
commurn como este de injnria. ou ca.lumnia, 
não tern ncc;ão sobre os deputados, ne1:1 se 
tratarit de conceder licenç;:t para. que o h'ihu
nal cornmum c•u juiz interponha a su:~ acção. 

Nest~ ca~o nrio se trata de neg111· ou <lar 
licençn., tl'ata-se de jnlgar um deputado: Mas 
a. Constituiçito quer que a c,tmara. 1.lê • licença 
para riue o tribunal competente po~;;~ JUl~w; 
µrebenchkb. esta formit!Jdacle rrel!mmar, isto 
e, a Ecc>rn;:a, o tribunal competente ?xerce a 
sna ilcçü:o, -r.rep~~rando º· process9 ate n. !l.ro
nunc:ia ; e so <\ <l1spensara no caso de. crime 
inafianç;wel, em 11ue o deputado pode ser 
preso,'.e em que ai!1<fa, pa;·a Sel' proces;;ado 
crh1ioalmeote prec1s(L de licença. 

Esta neces~idade inspíra-se e!ll que, en~ 
épocas de agitações politicas, mmtns vezes e 
preciso a pres~nça de cada um dos rnem~ros 
da casn. do Congresso; e qu<J, qnando exista. 
conflicto entre o Poder Leg[slativo e outros 
podeees, a Cama1·a es~eja arm~da da. fücul.
cfade de negar esta .llcença, atiro ele tmpecltr 
que seus membro sejam retirados dos trn.
balhos ledslativos. 

Si a i·azão em que se inspirou f~ com
missão prevalece, parecia mn.is conveniente 
que sé dissesse; o trabalbo do deputaclo ).'1~r
tinho Rodrigues de SOuz.'\ nesta casa. e rn
dispeusavel; e, port.:'1.nto, i:iã.o se concede 
licenç:i para que o processo siga seus termos, 
devendo ser concedida a licença para que no 
intervallo da.s sessões a justiça ordinaria 
possa exer·cer as suas funeções. 

o orador declara que a Gamara não tem 
direito de interpretar o Codigo Penal in specie 
para dizel' si se trata de um crime de injuria, 
ou de um crime de calumnia. 

Conclue analysando os artigos da. Con
stituição e demonstrando que por elles não 
se póde fazer selecção de crimes, e. que. sõ 
pôde o deputado ser preso em crime m
afiança vel, em flagrante, exigindo a Con
stituição previa. licença da Camara para poder 
ller processa.do. 

E' atlh1da a. discussão pela hora.. 
Pass1-se :\ 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

continúa, o. tliscmsão unica do parecer 
n. 29 A, sobre a não n.cceitaçfí.o do iwojecto 
:i. 29, por não tratar de ohjecto t!n. compe
tencia do PoLler Legíslativo. 

O Sr ·-~dolpho GoJ.·<lo-Sr. prcsi
tleute.;i larg-;< e lmninosi.L Lliscn~~ão rrue ne3tes 
di:ts tem provocado nesta cas,t o_p..wecer .em 
deb;lte,dispens:i.-me de desellvolvid•l.~ cons1de
ra•,:líes IJ<ll'i.l. a sustentaç:rto do meu voto ; voto 
pelo varece~, e va~'ios oradores que me pre~e
ller(lm üa tnlmna.,Ja t!emonstraritnl com mmto 
))t·ilhantismo-<)nc foi elle formulado de plena 
nal'mon Í•l com os princi pios cou:;,tgrmlos pela. 
llos;;,l consti tnição politíca .. 

o SR..ALcr:s-oo GU,\)."A.13,\P.A.-Ni.io ti.poi01,do -
o SR. :inor.rrro GoRno - Sr . pr es[i(ente, 

des,Je o inicio tlc·s nosso~ t r,:i.lmllws, quasi que 
nCT.o ha t\ia, quasi que nilo ll•t sessü:o, em que 
do alto de,,;ta trihuna, n;To se protlig ue com 
tod~• a. energia, mas t•1mbem com todo o pa
triotismo, actos do Pocler Executivo por con
stitnirem verdwckos at tcu to.dos cont~u. a 
lei. . 

E nõs que temos a re~pon;;abilidade da lei 
fundame11titl do piliz, nós que devemos !er 
j11sto e le.~itimo orgnlll~ de termos c?11fecc1~
na,clo esse codigo -qne e um verdadeir o ~odt
.,.o de lil.Jerdades publicas-temos necessidade 
~e velai· com o maximo empenho para que a 
lei nilo s~ja leltra morta ; t emos o devei· im-
1ierioso de envidar tod9~ o& nossos esfarços 
para q~e º· syst~ma pol!t1c9 que e ll~\ consagra 
tenha mte1ru. e fiel execuçao. (.:lpotados. ) 

A nossa Constituição, consagrando o prin
cipio fuu~amental füt. divisão e tla. indepen
dencia dos poderes, traçou a cuda u.m um<l. 
esphera certa <le acção, como d.eô.~1~ com 
toda. a peecisão os poderes e attr1bmçoes que 
lhes competeI?, e compr~h~n~e V .. Ex. que o 
Llesrespeito aquelle prmcipro, a rnterferen
cia de um poder nn. esphern: de outro, a usu~
pação de attribuiçõessúo origem de verdadei
ros desastres para a causa pnblica. (Apoia• 
dos.) . . . 

Entretanto, o projecto submett1do a ~ons!
der:.i.ção desta, casa pelos Srs. pemet~10 ~l
beiro e outros, annullanclo -por mco~st~t~c10-
nal, a. 2" l)arte do art. 21 da. const1tu1ç.t~ ({e 
Santa Catbarina é attentator 10 d e preceitos 
constitucionaes por dar a o CongreE~o Federal 
competencia que não tem e que e summa
mente perigosa. (Nao apoiaclos.) 

A. demonstração é facil. 
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O pro.ic;tCI aclia-se concel)ido nos scgui11tes 1 a pretexto de inconst it1wioo:.\lida.de das les 
termos (1J): locaes . 

«O Congresso Naciona.l declam: . Nenhum artigo d;\ Const itniçiio Fetlern.ljus-
Art igo unico. E' contr ::.n·io. no disposto no t1fica _essa ~ompeten ciu. que e antngonicu. ó. 

art. 72 § 4•' fa Constituição Feüer•' \, e por - co-existencm d:ls tluus s01ler:,niM- rederal e 
tn.nto nulhl, 11:1 confol'midada do art. G:3 cl;~ estnúual. O que se verilicn. uo facto incre
mesmn. Cotismuição, ase~undt~ parto tlo ;trL r;\40 ó um conflicto de competencias entre a 
21 da coustitniç=to tlo esta.do tle Santa C;Llha- Limão e o est«!lo de S:i.nta. Cath•win(\, e parti. 
rin:i., torn:rndo ollrigatorin. n. pr·eceuenci:L th rcs?lvel-o ri Con~~itniçito olforece uma sohw~io 
cet•emonia. civil pa.1\1 \'ttli<lade uo c.1sn.n1e:lto.» r':lcronal e g"<U';UJt1àa da r erd;tde elo svstema 

Sr. preshlente, não quero indagar :t.!!Ol'a. reil~f?.ti:·o, estutuc o. compctcncili tio· Poder 
si o congresso ele S:rnta, Cath~rin:t tinll?r or1 Ju1'.1cmr10 l'.eder:>I, art. 59, n . l C. 
11ão :tulol'i•htle P<U'a determinar em sua. con- :i\n.cl'1 mais cox·recto. Doos são o.; funu:i.mcn
stituir;io r1ue o <::-.sam~nto civil tlern pl'cceiler tos do pal'ecer rejeila?;.lo o Jll'l~jeclo: 1°, por
fu; ccrcmonhis do ca~nrnento relizioso, e nem qlle atn.ca ~ sober\lll1•l do e:st:tdn tle S;iot:t 
quero e devo intlagur si o ;l.l'l. -i2, ~ 4• 1l:\ Cn.th;u•io~i i 2", porque o 1mico potlcr compc
Conslitui~.:"lo Federa! reYO~tl Oll niio os <la- teute r•u·~ declal~\l' que lli<l:I. lei , .. stadm\l é ou 
eretos do governo proYisorío, que determi11:i- não incom;titucion:ü é o J:>otle1· Judiciario Fe
ra.m aquella p1•ecedeocia.: couseguiutP,mente <lei~\! . 
si a di:;posiç-~o chqnella constitnição e ou ni:lo ~r . pre~idente, i;cputo esta. questão d(l. 
nulla pot• inconstitucional . ma!Ol' g'l'?-Ytdàde, porque p~'l.rece-:11c ciuc nalla 

No p~ em que <t illustre commissão da con- est(l. em Jogo a prop1fa e:o.:istencia. do. rede
stituição lcgi~h'lção e just ii;:i. coUocoL1 est,i rnç_tl.o, e nUI.) posso crer ~ne sejt\ um dos pri
que~trlo-n. 1n:1te1fa que deve occupae a nos::.a m~n·os :.ict~s do Congres~o nepuhlicnno de~te 
n.tt(\nçü.o, o ponto sobre o <J.Un.l dc; e l'<>lai· pai:r. repndur um p!"incipio cujo. 1·c~tliS(l.Çi.IO foi 
todo o tlebo:te é o seguinte : tem o congresso sem pi·~ uma das maiores as•)J!'."tÇiies do P<\rtido 
Fedel'ill competencia, p11rzi amrnllar, r.:!ra doil republic;mo l (.Apoiados.) ~ 
casos ei:pressamente pemlitticlos, um:i. tli:ipo- :::lalJe V· Ex· , ~r. presiden te, que ,já nesse 
sição constitucional cte um estado com o run- memo1·avcl manifesto de 3 de dezembro, nesse 
ck\mento de que essa disposição ê cootL·aria ú. notavel documento politico que 1·esumia. o 
nos:;;l. Constituição -~ prog:ramma. do p:lrtido t·cpub!ic.'\no, est:.wa 

Hontem, o meu iH<istre e p:trticular nmi~o cons\gnado esse principio, principio pelo qual 
Sr. Aristioles_ Maia,, digiio repre~en tn.n te d.o oos batemos sempre na tribuna e n:i. imprensa., 
esta.do de Mmas, concluiu o seu brilhante por es~rID;OS co~vcnciuos de que o regimen 
cliscUTSo petiinuo que fosse adiada n. tli.scussito feclel."~tlvo e o unico re<>imen de ~o?e1•uo com
dest..'1. questão pa1~a. quando se tr:itur nesta. pntivel com a liberdade com aº di,,nidu.de e 
casa do projeeto -vindo do Senado, relath-o ao com o desenvolvimento' deste p.'\ii'"! (i\!tlitos 
casamento civil. Enteotlo que uernmos votar ap()iado.~.) 
co~tra este requ_erimento (a)Joilulos); t\ ma- E nõs que, escrevendo o a.\·t. l• da Consti
tem\. desse pro3er.to na.d<\ tem de commum tuiçiio, :itfiema.mos que a. naçiio havia. :i.d
com a. preliminar que necessita.mos clecii.lir já optado, como f~rn'4-. cio g-overno a. Republici:?. 
com o a~umpto constitucional sobre 0 qtio.i Fedemtiv~ ; __ nos que, tliscrimi~ando os po
devemos nos pronunciar frane;\mente, isto é d<irehs cfa Umao dos poderes dos estrul<?s, re
si em face do regimeu foderativo consan-rad3 con ecemos nos est.1dos pleno. soberanm paro 
-pela nossa Constitui~'(o, si deante do tlo:let• todos os ne;;ocios no circu ro de ~eu terriforio 
soberano que ellu. reconhece em catla um dos e assumptos determinados na ConslituiçM> 
estados, cabe-uos o direito de annullat' na não podemos sanccionar um at:iqne a es~ 
disposições das constituições dos est,\tlos. soberania. ! 

A iltusti·e commissão de cou::;tituíção !e- O illustre representante da, Bahia o Sr~ 
gislax:.i.o. e ji:stiça ~iz em seu p:1 t•ece1• (tiJ) : A_mphilophio, impu"'n1rnclo o parecer'. foi lo
~ . .• sendo assim, é v!Sto que a. constituic;tio do ~ico; . S_. ~~- est:be!eceu um principio e 
e~ta.do de Santa. CMhar·ina. usurpou· um at- desse pr1oc1p10 fei decorrer todas ns conse
t ribuiçât.> de que cn.rece e que só pc:rtence e.o queucw.s fu.vora.veis ao seo. modo de pensar. 
Congres.;o Federal ." ~las, veriricaclo. essn. O Sn.. ruIPHILOPaIO- Desde o Con!?t'esso 
usu1·pa.çiio, qual o correcfü·o 3. a.pplic:u·-se Constittúnte que o estabeleci. º 
~ra. (l fa.zer cessad_ Revogar. o Co_Ogf?>SO, o SR. ADOLPHO Gor:.oo- DiSsa s Es: llB 
como preteu1!~ o proJecto,_n. lei constituczoual em um regiinen de Federação os estatlos ~io
<lo cst:-'\dO de Sa.n~ Cath11:riua. 1 . s."lo soberanos e simplesmente autonomos e 

a S~;rin. u~a mr:1ida ·perigosa ~ a~tentat1ma. que ~ó em um regimen de coufederação é q'ne· 
a sobera~ia. dos eS!aàos, que fica.rt:i.m amc;i.-

1 
se póde encontrar a sobernuia. nos estados. 

Ç(l.Clos da 1_nterv~~~ do Congresso Federal _Estabelecido o principio de que os estados. 
em mntena legisln.ti>a, pelo fundamento ou nao são soberanos, é logica a. ctnclnsão de-
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<1ue a Uni_;lo tem a ~1!prcma 110tc$ta,~, o direi lo 1 o fim e~sencial tln. associaç.1o a. se!!llrauçn 
ª:h~o~uto'··de_ ~\nnullar to:los o.'i netos leõi51a- d:J. li lierda<le ex tel'io1-, o::; tlir~itos do poder 
h>?" :o~.i;,,· ,. . :- . . . .- cei~tral devem cil'cumscr·ever-se a esta ma-

Entr:t,uit~, S. Ex. U<l? r01 tellz, a douh m:.\ teria, cmqnaoto que o estado re1let"ath·o veza. 
de S: .~x . nao é a uoutrrna proeht1?udn. pelos um fim mais lti.rg-o, cnidu.udo tu:uliem de 
-pu\J l1~1::.tas moderno~ n_em. !! ap01cda tielos assumptos de politiêa internl\ . 
i>rece1t.os_~l~ n~~a ~onstitmçao. . . Si dh;tincção ha, pode tamocm provir de 

A. que~taO e . h~Je vene1~a: os publte.1:>tas que o pl'imeiro ragimen rcpou;m sobre um 
m~de~~1.o::.. ~u~ trnt,1.1n üo .:issumpto, º!1 <~ ~uz contracto, o pacto f'elleral couclnit!o entre os 
do~ l'.1 m.~1g1~~' ou e~\.{aco dn.:; ~o~st1tmçues esta.do;;, emqunnt.o 91~e o ;;egnuilo, l'epousa 
que co_n~a,,,rn .. n • o t e,,,:me~ fet.le1 ,\ttvo, como sobt e. um~ con:;tit111ç,t0 vot<UÜ\ pi.: la. umiorit\ 
L(l,t.uri.1, Stor:>·, Dnl~~ e tmto:; out:·os, at~t·- ilos c1dn.daos, on do;; seus 1·epresont~mtes le
llmm q ui.: nri vcrLlnde1ro systema lederatffo g-itimos. 
ha duas so\Jemnias - dous ;.;ovel'nos funccio- , . . . 
no.u•lo nm ao lado ilo o:itl'O o "ovcrno 1-.11!1·ctauto,. no rl1zor dos pu!il1c1stas mo-
da wnião e o "'"OYerno dos cst:uio: c~•h um <l~1·no$ , css:1Sl)1ff~rc11cas n'io:;;i.1) <'S)Jl!citicas,nfu> 
oxe1•cit:1ntlo di~ei tos q110 ll11H sii.o p;.~pl'i~1~,c:vl:~ ~w su!i~~:incm;s - t l'~~t-~_e, rlo ,'.1 ua. 11~0,;~°iA?• 
nm ~ubo1·"110 de11t1·0 1.lns limites q1w lhe ,;ii,o ~~'.no ~d~z _Dnhw, no ~e1 1 e:-;:cl!~.1.te hvroDi.
tra•;:ulos pel:\ lei. Si verno~ ::i. üufüo, ilizmn 'c1fol~ 11.,,/icu '.lri confd:lei·a.(.'l'? S 1~ 1s,.•a ;l~_ maiil 
ellcs, manifü~t:l.r a sn:t sohl?ranhi. pelos tms ou t 1: 

11ie~o~ poúc:~:. con11.ido:; ;,i C1J 1ao, de 
poile1·cs-le;;isl;ttivo, cxeculirn e jmliciat·io. 1!1º_~10 ,. (Jue. :.e .i:· ~de :~tzor c~~11plc t :u:1ente _ab:
Yemos tainbem o Esta:.lo com e.;;sc:; tres po- "~r. c~~l.~ <l.i. di,,twcç:ao. Mc::.ru? cm relaçuo n 
tlere~ fonccionanclo sem 1]uelc1uer sullordina- n,~tmc7""." · ~0~ P01;l~_res.c '"._0:1~~~1 llv~ sys~ 
irão nos poilcres d:i. !Jnião tlenlt'O da stm com- m,\::., ?::> c.\l ,1cte1 e::> tlct (.h::.tmcçao 11~ sao 
petencia , c~s.~nc1:ic.~~ bas~:.rni.lo n~t0;r_ qn~ º'\ c:>nfe-

~· o qne tn.mhem Ycmos nas nossas ir..~ti- :·~~ 0 ~ui:.:.~, r_n<~mo no_ m~cto_ (~'\:xecuç.w do 
tmções: cada um dos nossos e,;t1u!os, como a ~:i:?t.~m.t o ,.,.,ov er a_o - mmta,, vezc:.~ to1.nou em 
União, tem Podai· Legislativo, Executivo e cou:.tdern.ç:.w que~toes de polltic,:_t mte: nn, 
Juiliciario. Leg-isla.m sobre toüas a:; materi(l.S a~rescando que um~ coo.f~eraçao de e::.t.'l
de que fall3.m os at'ls. go. ns. l, 2, :~e .t~.§ iu, ti~,. _l ~_!ll t~1?cm neceSSê\l'I~mente uma C?ll
ns .l e 2 e G5 dt1. Constituição so~er;rn~mente e shtuie<~?• asstm como o fotailo Federativo 
sem manter por isso qualquer l'el:'lçiio de de- tem ate um certo ponto o caractet· ele uUl 

pentlencía para com o go\·erno C'rntral. . .\ or- pacto· 
gauisação do seu poller executivo, a eleiç<1 .. o O Di:. Blnmer, na sul< obm Direito P ii
do represc:ila.ute desse poder, 3.5 suas .ittri- blico Federal diz que na Tid(l. real <los esta.dos 
buições, tempo do exercicio do cargo são as- apresentam-se muitas vezes phenomenos, 
sumptos qne o proprio estado resolve, sem a q~e <lesa.fiam o:; system::is estal>Jlecidos pela 
menor interferencia tla uniio, como sem a sc1encia, e o Or. Kaizer diz; em minlm 
menor interforenci;\ organis:\ o seu poder opiniii.o, esta. distiucçã.o entre e;;tltdos federa
judiciario, que estú, destinado a. 1irofel'ir ti tivose confede1•<.tçue~ de est<otlosé abstracta de 
ultimct pahvm em todos os pleitos que sur- mais, della. Dilo se tiàde t irar qua.lque!' resul· 
girem no estado. tado para o direito po~itivo. 
" Sa p0<\erâ., pois, dizei' que o esta.do não e E' e5ta, Sr. presidente, a r.lontrina hoje cor-
.,oberano. rente proclam11da pelos pulllícistas modernos, 

O Stt. Al!PHILOl'lo-~fas :\ soberania. não e o <tutor :i que já me refa1·i, Dubs, conclue 
està nem nlt Uuíilo uem nos estados, estiL no o seu excellente tro.ba.lho Acercn. <leste as
povo. sumpto do seguinte modo : en tre as asso-

o SR. :AnoLPHO Gon.no- Ainda. não foi feliz, citiçõcs orgaoicus de estados. não ha. diff'eren-
o illnsti•e represeotaúte dn. Bahia na distin- ças especilicas, mos ditrerenças de uma 
cção que fez entre a. conr~der-• .u:.ão e a rede- natureza relativ,, e individual, conforme a 
ração para atfümar que só no primeiro regi- maior ou menor e:.teusão dos polleres attri-
men e cp1e os estados s5.o sobe1·auos. buirlos á União . 

o que di~tingue, diz Snell, a confederação de Em tod~s estas as.;ociações ha uma cfop"la 
esta.dos, de estados federativos, não é a n~ã.o soberania, e só nos estados uoitarios e que ha 
de um poder central ioherente o. este ultimo uma unic..1. soberania. 
regimen, como se admitte por erro, porque Port.-i.nto, todo o edificio, que com tanta ha· 
tambem uma confederação 11ão pode e~istir bilidada architectou o meu distincto amigo, 
sem um poder central- cujas attril>uições representante d~• Bahi•t, repousa. sobre um 
limitam a soheranin. do,;; esta.dos. principio fü.lso ; não é exac.to que no systema 

Si distincçU.o h:i. provém dn. extensão de federativo os esta.dos não s~j:i.m soberanos, 
poderes dados ao poder central nas duas são sobemnos, e, consequentemente, fa.llece á 
fôrmas de estados na confederação sendo União autoridade pal."J. annular as suas leis. 

C:i.n::i.~:l Y . tt 
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o SR . Bl':R:->AlWl::\O DE CA)Iros E OUTROS 

- Apoiar\os. 
O $tt. AnaLrHo GoRno- 0ntros impugn:1-

dore~ do parecer f1mclam- se no artigo 35, § l" 
da Constitniçã.o que reza a.c:sim : «lncumhe ao 
Conzres;;o, ma~ não -pr\vativ;1mente: § 1. • 
Vel~r nn guarda eh Coustituição e elas IE-is i: 
providenci<ir sobre a.s necessiob~e6 de caracter 
federal» e dizem- a nos.~a. lei fun1lmnen tal, 
neste ponto é •.liirerent.; dtt dos Estnclos Uni
dos da :\mrrica do :.'lorte, que nlo ontor;.:·a 
uma facul<ia.Ue semelhante :\ o Cong1·esso 
Federal. 

E qn<ll rneio do congresso Fe,leral, em um 
1°egimcrn Jll'e~idenci:\ l eomo o no,;;o, VC'll.ir na 
8'11ª1'da '.!a C~u:>titni•:ã.o e das leis em . I'~lac_:ilo 
;ls exoi•li1tn,ncias llo;; pode1'es lncae>, :-;1nan nn
uul!a mlo todas :\S teis do~ cstn;lo~ r1nc f'ol'Cm 
inconstitucionaes ? 

Sr. pre::.i•lentc, si se poolc ,•ar no nrt. ~5, 
§ 1° "interpret:1~~rro do,; i\ln~!r<:~ imp11;::1n
dores do parecer, si n:i. fac11!.J:ulc fltlC l•~tn .' ' 
Con)?rii,;so ele ve!.1 1· pel:t f!'ll=u ·d:t tl:1 Const1-
iui<;.oo e rfos leis, cst~\ com pr ·hen•li<ln e •li
reito de aonullar a~ disposicões con~i g-na1las 
nas constitui.;-õe:; dos csto1<lo.-;, si o pod<'r lP.
gislativo <los estados, e-;t:\. assim ~ubor. l i11 1 rlo 
110 poder le!!'i~htivo d:c Vniifo, entii.1l c:;ton de 
-perfeito accor<lo com o meu nobre amig-o, o 
Si•. Am[lhilophio, quando su,;tent.'I que os 
estados não s.1o $Obcran<:-s. 

o SR. MOIUES BARROS- E esta mor(a a. 
federa.ção. 

O SR. ,\)JPHH,oPmo-EstiL Yi>a corno ~da 
Snissn. . 

O SR . .ADDLPHo GoRoo-~fas en t~o seria 
. uma. ml'-ntir:i. issn que se ach'\ es~ripto no 
art. 1° da C1.nstituição, tle que a fót>ma de 
governo cio paiz é a Republica. Federativa, 
porque não posso compreheader um regimen 
federati ,·o em que os estados não teem sohe-

. rania, em que a t;nião tem o direito de ::i.naul
lur as leis estaduaes ! 

O SR. LA1:ao 71-luLLER E onaos - l\Inito 
bem. 

o SR. ADOLPRo GORDO- Sr. presidente, ê 
regra. de iatel'pretação, e pr incipio comesinho 
de hermeneutica, que as dispo3ições de um 
codig-o, e sobretudo de um codigo politico, 
devein. ser compreheadidas harmooicamente, 
de nccordo com o pensamento que as dictou, 
e segi.. que resulte qualquer contradicção 
entre -enas. 

E si procurarmos saber qual foi o espirito 
que dominou a constituinte brazileira, e si 
harmonisarrnos as diversas disposições da 
constituição politlca, chegaremos á conclusão 
de que ao o.rt. 35, § 1° não póde ser dada. a 
amplitude que lhe deram os illústres im
pugnadores do parecer. 

Com efTaito, q1rnl foi o intuito da constitu
inte bra.zileira, qmtndo cool'eccionou a. consti
tituiÇ<io politíca ~ 

F'oi estabelecer, como regimen de governo, 
uma refi.P.ração em moldes bast.inte l ar
~os, mais larg-os a ioda que a que estabelece a 
constituição dos Esbldo3 t.;niuos da America, 
traduzind o nssim em lei uma gr;u1de aspí
mi;.ü.o do pa.rtido republic:\DO. 

E' por isso que a Constítui~o decbra que 
a fl'.Jrma de g-oven10 ele p:~i~ é a da Republica. 
Fe1le1.,itivn, é por i:;so que, dbcrimínaodo os 
pu1lcl'e:i •la União dos •lo.,; estado:;, l'Oconhece 
no~ c.-;t: 1do~ plen:i soher;toia , soi>1·0 ludo o 'lªe 
não oli:>Sl·r r·esp,. ito aos iutcl't!:SSe:; ~er:tes 
do p:liz, l1l:mlr1!><l:l11do o:; p0olercs Jos ostulos 
a :>ll:t :wo:ii.•J ~em q11:il•J1WI' rcl:~çiio <fa <lepen-
1le111'i:t pa ra co111 ns •h l:1:i:1o ; ,i 110 1· í::;so l'(IH) 
o ar!. l·,;; , ~ 2• d1!l•\:1 l': t ' Jllll compete ;1os esta.
,J.1s 111,1111• •111al•jll•~I' p11olcr, e tlirflilo qne lhes 
11:i •1 l«ll' 11 .. g-;111.l pot• cl.111.1·.,/n CJ:p;-c;,1·.,·a ,011 im· 
,i1:,.:u11Jl.('HI•' C011li./11 11n clu.,sitla< CXJll'C$$(tS ria 
('o ,1.<tiluiç1rfl ; e por is,;o que n. C:ou:>tituição 
tax:t ns t'.; 1~os unicos om <pie :i L'. uiilo pôde 
íntcni1· nos ne~ú·.:Í• •:i dos o;;tt;.<los . 

E :t Co:1stilni~~í.o, d•:pois de <letermin:t.r uos 
35 numeros do art. :1.1 ;1.,; attt·i!Juiçõe:> que 
competem c.cclusio11,111ciltc ~1 0 Cong1·e~so, logo 
n1) ar·t. :35 dete1·mina. que compete tambem :io 
CoD;!'l'63::i·>, mus mio p61.,,rti'll<1111cnle, velar pela. 
;;-u;\i·d ~l eh Gonstitni\-.ão e lli\s leis. 

E' 1mu1iCesto, Sr . presilíente, em füce elo 
exposto, qne •1S&\ disposição de>e ser com
preheu•lida. cnmo mera n.ccessoria. ou comple
meuta1· d:1s anteriores, dun<lo a<i Poder Legi;;
lativo Federal o direito de inspecção sobre 
os outros potleres, dir11ito que pôrle exercer 
ou por meio úe leis ou de com:uissões, agindo, 
porém, sempre tlent:·o r.l!i orbita qu~ llie e 
t;·açada peln systema leg:.il. Não é um direito 
exctusirn, mas é um tlireito que t:i.:nbem póde 
ser exer·cido pelos outros pocleres . I\ disposí
cii.o não tem e não deve ter a virtude de an
uulo.r tod;\$ as demais disposiçOes coasa.gmdas 
na. Constituição: si entendermos que elln. é 
W.o ampla. qu9 confe1'e ao Congresso Federal 
a facnlola.•l'l que H1e düo os illustres impugna
dores do parecer , firoria. eotã.o em ·completa 
contradicçilo com o systema esta!Jeleci<lo. E 
onde estara então a soberania dos e~tn.dos i 

Hoje, o Congresso annulla. uma disposição 
da lei fundamenttl.l de um estado, com o fun
damento de que é inconstitucional, amanhã, 
com o mesmo fundamento,póde anouh\r toda.s 
as lei;; estaduaes. E,si um dia o governo coo· 
seguir ter influencia decisiva sobre o Con
gresso Federal, e não pautar sempre os seus 
a ctos pelas normas do patriotismo e do iJ:l
teresse publico,os estados ver-se-hão ameaça
dos todos os dias da intervenção indebita. do 
governo nos seus negocios. 
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VARlOS SP.s. DEPUTADOS - Muito bem, 
muito bem. 

o Sn.. ADOLPHO GORDO- E como SCl'U, (l!;!Sim, 
possivel :i vida e a. a.cção do estado no esphera 
lcgislnth·n, si o Cot1gresso Fo::d.:>ra l tlca com o 
direito de annulla.r as suas leis? quaotas per
turbações gr:nres, quantos desastres para a 
causa publica ! (.4.poiado;·.) 

O pn:cerleute pôde, pois, ter as mais runes
tas consequencias: serã ttm<i porli\ aberta a 
todos os ,11msos. 

E si a disposição cr•nsagrada. na. lei fumhi· 
menl:Ll do e>tauo rle Santa Cath:wi:1a ,ia ó 
m•lltt, p0r incoustitucional. qne nrK:cssidadc 
ain1lu. tem o Con;.:Tessu de rlecl;ira.1-a null:t. 
desrlc riue a. justiça federal p1ile imp.:x.lir a 
su;i exi~ 1;nç:lo? 

O SR. A :.tl'HiLO'C'Hlo - O P<)tlcr .J udiciario 
Feder:Ll d<.-ciue em especie . 

O Sit. ..\nOLt'Jto Go1rno - Ponco importa, 
mas decirlc e impedi) a rx~cnç<lo 1la. lei. Pa.ra. 
que, pai:;., legisl:u· innlilmente ~ 

Sr. pt·e::""irlcnte, em vista do exposto, ni.í.o 
se 11óde i11tcrpretn1· o ürt. 35. § 1° da Coosti
tui<:•1o de rnodo tão amplo, como o rizeram o;; 
illustres imp11,z11a.:lores do parecer, porque 
seria :i. negnç;1o di\ soberania dos estados e 
do regi men t'etlera tivo. . 

Eofre muitos outr-os, ba hoje um ciso, em 
que o Coogre~:;o ê chamiodo parn. velar peh 
guarda. da Constituição e dr.is leis; refiro-me a. 
elle, porque relaciona-se com o projecto ern 
questão. 

Sabe, V. Ex. , Sr. presidente, que o be
neme1'ito gove1•no provisorio, no intuito pa
triotico de l'ealisar todas·a.s idêas e reform;1s 
conS11graclas ro pt•og:rammn do partido re
publicano, depois de ter proclamado a sepa
ração na Igreja ':lo Estado, e o prio~·ipio da. 
liberd~e de coosciencia, sem d1stin~.ão de 
cultos e de confissões reli,(;'iosa~, como con
secta.rio logico dessas disposições, e como 
medir.la de excepcional importn.ncin par;i. o 
paiz,. decretou o casamento civil am 24 de 
jnneirn do a.nno passado. 

O governo provisorio, instituindo o c:lsa
meoto civil para a constituição da. familia e 
segurança dos seus direitos, deixou aos nu
bentes ampla liberdade, quanto ás ceremonias 
religiosas de qualquer dos r itos, que poderiam 
ser realisados antes ou depois do casamento 
civil ·. 

Entreta.nto, sa.be V. Ex:. , como sabe a casa, 
que, decretado o ca..<:amento civil, o clero co
meçou immediato.mente a oppor os mais serios 
embar-Jços à. execnção ua lei, e iniciou uma. 
forte propaganda. contra essa. instituição, 
dizendo que era condemnada pela 1greja., e 
<J.Ue os ca.tholicos não deviam sujeitaMe â. 
lei, porque o ~ento civil é uma mancebia 

e e contrnrio :i.os pricipios da religfüo catho
lic::t . 

o SR. A)!l?UlLOl'IíIO - V. Ex:. não creia 
nisto. 

o SR. ADOLPHO GORDO - Posso a.ttesta.r a. 
V. lix. o. verdade do facto, porque, percor
rend:) eu no :1uno passado um<\ parte do meu 
esfado tí ve ocMsiJ.o ele verificar a luta empe
ul1<tda pelo cl~ro contra a. instituição e o gl'âo 
de 1·;1nco1• 'l ue conseguiam 1wovoc;u·, :;o!Jretudo 
'hi p • l'te fanatÍC<t e i f!noraute rht populnçã.o 
da.; kic;tlid:1dcs do interior, contt~ L o governo 
pt•o,·i~ol'io. por e~se ai::to que era c-~n:;i1 lerado 
um vct•latleiro crime con tt•:i ::i. li; reja . 

o :si ... :\)Jf'HH.Ol'lltO - il1as talYez j:'t esti~ 
vcs~e em vi;.,'01· o reg-imen tio <!;.\Sarnento civil 
obri~r.ttorio. A pl'ecetleuci.L é mn:i. :\ggro.
va<:ito. 

o Sn .. ADOLPJIO GOJUJO- Como efft~itos tlr.ssi. 
prop:\g<\nua i::omecaram n. :tppo.1•0.!er mui tos 
o.bnsos. comci,~1l'<L111 t\ constitu11'-~e muit;\~ fa
milias lôr:i. do regímen leg;il, pelo que o :;o
verno p1•ovi:;orio, no lou,·:wel intuito rlc C\'Í
ta1• as !-Çt'UVt!:> perlul'i.Jaçüe:; que iam-se thtr no 
:;cio rln • .., familias. c de :;er tlo.lllt completa. ex
ccuç;io á ld,exp.;Jiu o decreto de 20 de junho 
pelo qual detarminou qne o cas:unento civil 
úeYia p1·ccc.lcr scmpI'e as cerimonia:; rcfü:'io
sas de · qu~ilquer culto, comrniuamlo penas 
para <> mioisti-o de qtmlquer confissão que 
celebrnsse o casamento reli~o~o antes do ca
samento civil. 

Este decreto tc\·e os mo.is felizes resulta .. 
dos: nenhum outro casn.mento teve log-ar no 
paiz, fôm do 1·e:rimen estabelecido pela lei. 

Em 11 de onlubro doa.uno p;tS>ado foi pro
mulga.do o Couizo Pen:1l, que, no art. 284, 
commioa. penas Pãrn o ministro ue qualquer 
coo !issilo que ce le br::i.r as ce 1-emonias i:eligiosas 
do cnsn men to, antt>s do acto civil. 

Cooseq<1cotemcote, em face de leis claras, 
positivas e terminantes, o casa.mento civil 
devia. preceder o casamento religioso, fica.ado 
o ministro de qualquer confissão que trans
gredisse ess:t disposição sujeito a certas pe
uas. 

Entretanto, sabe V. Ex. Sr. presidente, 
que :i. 16 de abril do corrente o.uno, o governo 
expediu um a viso, declarando que os §§ 4º e 
iº · do art. 72 da. Constituição haviam revo
gado os dec1·etos do governo provisorio que 
est..'1.belecer-.im a precedencia. do cnsameoto 
civil. 

Eis um acto do Po-1.er E>.:ecutivo que é uma 
verd<tdeira usurpação de poderes: o art. 48 
da Constituição especifica. todos os poderes que 
compe.tem ftº Pot.ler. Ex.ecl!tivo, e nenhu~a. 
disposição desse o,.rtigo d:i.-lhe competeo~a 
para declarar sí uma. lei está. ou não em vi
gor; essa attribuição compete esclusiva.mente 
ao Poder Judiciario-unico que em face da lei 
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coo;;ti tucion:il pôde 1leci1li1· si umn. lei está ou stituicão e das leis, uppro\."ando o p1·ojecto do
não em vi::or. (Apoiw.los.) S!'. Ca.mpos Saltes relativo ao casamento 

Accr~;;c';j que não e exactn. e~sa revog-a\ão. civil. 
(.4poiftdos e ·iití<> apoio.do.~.) Entro em uma outra ordem de consíde- · 

..;om'lU<tnto não me p::weç;t oppnrtuno ilis- l':t.ç:ões. 
cutir esta •1nestão neste mom~n to, todavhi Si nao póde o Cong!'e:;so Federal n:iuullar 
vou uizer qu;tl '" minhn. em duas i11il<tv1'\1S: os leis esttulun.es, mesmo quando violem os. 

'Nem a lelfra do § 4º rio al't . 72 nem os preceito,; constitucio:rnes, qual o poder que 
factos r1ue se demm no s~io da constituinte tem essa competencia ~ 
auto1·isam a a!Hrmação dess.~ re.-oznç.tio. Sr. presiden te, todos os est;idos qu~ ndo 

A Je ttra. do referitlo artigo ni\o o!l"ercce 'Jt'ganisnm e co111t.-cciooa111 o sem coui;:o fun
ar!l"1Jmcnto alg-um ; a Coostiluiçiio liruita-s~ :L damenh\l, alêm de consa~rarem o :>vstema. e 
afürma1· ()ttea Republica sú 1·econhece o ca:St\· os prilll:ipios capitaes tle ~en gove1•1io füzem 
menlo ch·iJ, q11ando ó certo IJUC o.,; c.lecretos •1run. completa 0livis[o Utl pod~1·e:>. Não h:i. con
do g1Jv~rno pt·uvi:sot·io :.i.1fü•111avam a 111es:t1:1 ,,titni~.<"ío er:i qnc não estejam seµarauos com
cou,:a. plet:unente, (;(\rnqnanto as :mas l'Juc<;ues se 

o~ factos ,1110 se 1lct·:nn 110 cnn!.!"rc::so não l:~rm?~i~tn,o:; podet·es legislativo, executivo· 
0Jl'c1·cc1·t11 t;11ubcm :u'!rnnlL'llto :tl::11m; é cert" "J 1~d1c: r:i r10. _ 
rrnc o !ll'<•.iccto_tle .consptu!çii.o oli~recido i1elo .. 1'.tm,~em_ na~_ 11:1. e_stad.º.:~ .que logo no 
,.0,·ei·uo pronsor to. thspnnlta 110 ::; 4·· do at't., 1n1c10 r.1.1 exc:n~,.w de ,,en "l"t"m.t dn "'nverno 
72 o se;:11i11t~ : . « a "Repnhlic:l ~c"i i·cco1hece o ~s poJc::cs nao :et~~tim ~en~.·~U.o ~.xo.r~1tat· das 
\;:\S;1 mento cm\, que prnccdci·it sempre ,15 fou~ça~., ~ue llL :>ao propr.1~ usu~p.inllo as 
cerimonias :··clig"ios::is de quall}uer culto ~ e ú :1ttr1l•U!\~ues ~~ ~utrl~S; .e ;;1 isto, o~scrm U!11 
certo ::iut.l:t q;)e um<i emend,i tlo SI'. .\m~ 11lu;;tre pubhcis~::l. . st 1Ja n~s governos 01•u1-
pltilop:1io 'iltppi·imintlo n, 2•parte des~e nrti"'O nimos, com maioria de 1•:.i.zno :;e t.levem dar 
foi nppro~·:•d<t por 7i votos coutr-u. 73. M.is os exr.es;~~ _de poder nosg~vernos c0mo no dos 
~ i?icl in(lc ?- 8stn.rlos Unidos. üa i~m~r1cu, em que duns 

:)i o:; 77 congressistas tiYessem fei to :\ ele- fur~s ._?.ntngnmC3s estao em presenç:i. - 3. 
clara~:ão de que •o taram pelu. emenda por e:J- 1 da. ~mao ~ •t do;; esta~os. 
tenderem que o Estado não podia 1Jetermíunr E preciso velar incessantemente paro 
a pl'ecedeucin. do cnsnmento civil, eutilo con_ter ca.cJu. uma dessa~ forças dentro _de sua · 
aqurüla vota~:io teria. 'b::i.st:i.ntc signiõcação em orb_1t~ ~egn.l e os amertC<l;n_os do nort~~l;:w~do 
fa'lor do aviso do J?ov-er!lO. mn-s. como sabe da,Ju,,hça ui.11 _podet• poht1co, d1ml.m n. JUSt1ça. 
v. Ex.., além tlu declaração· feita' µor tres ou fe~c~l a ~-LSS'.1<>_ de, colloca.ndo-s~ ent_re as 
quatro represent:mtes nesse sentido, os ou- du,u; sobernwa,,, velar pela e:ostenci:i. ele 
tros não fizeram decbrac:ão nlgumu, uccres· ambas. 

1 
• . _ 

ceuuo oue a commissii.o dos 21, cm relaç1io a Collocanuo-so ~n~:e a Const1tu1çao 0 todos. 
e::.te n.:.-sumpto foi de parecer '}Ue a eon- ?S P?tler~ cl.1. Cmao e d.os_ estados. tem a 
stitui(:ii.o deviasimpl~sment·~ consagro.r 0 prin- JUSt~.ça_feueL't\J a. e!eval.la mrssao de obr1ga.l-os. 
cipio de qne ,~ Republic."I. só reconllece 0 ca.s.~- itre:,pe1tt\rem ;\ !~1,decln;rM?o nullos todos os· 
mento civil, ncando ao Porler Legisl:.t.tivo actos que forem rnconst1luc1onaes· 
ordinario a faculdude de mantr~r ou nüo a prl:l· Tal ê o carn.cter, tal ê a acção da Justiça 
cedeuciii que a commisSiio ju Jg:wa perfeita- Federal, pel<\ constituição dos Esta.do;; Unidos 
mente justificavel naaetualidaâc. da Amerie<lo e qnc nos transplanta.mos· 

Ora, si 73 r~presen~•tll~es vota:-am i)at·a que p:LI':\ o tlomioio do nos3o direito. Contém 
mesmo ll<" lei eonstltnc1onn.l llcnsse consl\- os excessos dos poderes e souretudo impede a 
grada essa rne~ida, si dos 77 que votaram em omaipotencia. leg-islativn. - ess:i omnipotencio. 
sentido contl'ar10 poucos f~1·am 03 que decla- que tem encllitlo a historia dos povos e sobre 
raram o se11 voto no seut1<.lo (leque o I::st..'ulo tudo \la Fl'ança, tle tantas paginas sombrias. 
nilo podia decretal-a, e os outrns nada clecla- A constituição, diz ki.boulu.ye ó a a:·ca snnta 
raram estando neste numero os membros da omle o po~;o depoe as suas liberdades, atim• 
mai.orja..da commisslí.o dos 21 que votaram no de que ning-ueni mesmo -o legislador oell.as 
seotiilo do pa.re~er,é manifesto qne dos factos possa tocar e o.> juizes fede1'aes são os guardas 
q_ue se .de~<IID no_seio do Con;;re;so ~~º.se põcle dess.e deposito sagrado . _ 
t irar a· conclu~Ho do que .a Constitu1çno re- Guardas da. liberd~de e d:i. Constituiç;W sao 
vogou as cit,1tla.s disposições. (:lpoiados.) os tribuoae.s fede~.es os uoicos competentes 

Como porém o aviso do governo, além de p:i.ra declamrcm si mmi lei é iocoostitucional 
usurpar attribuições do outro poder, pôde da.r ou não. · 
lagar a interpretacões fulS<"\S e pal'is-osas é C.'\$0 Tal e a. lei,t.'\l e o nosso systema, e cumpre 
<le o Congresso Fedeml no exerc1cio da fa- por dever de patriotismo, em Jogar de fü.lseaI-o, 
culdade flUe lhe outorga. o art. 35 § l 0 da 1 eu vi dar tudo pll.ro que tenha íuteira. e:t
Constituiçao, >elur pela guarda. d;\ Cou- ecução. 
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E' por isso que voto relo parecre e, por
ta.nto, contra o projP.cto, como voturei coutm 
tudo qtJe,por qualquer fórma, possu, atnc~r a 
soiJeranüi dos esta.dos e, portanto, o regimen 
federativo . 

Subi á tribunn,,Sr. pre~idente,para fnzer um 
:protesto con tra. o p1•ojecto,e--porque nã.o serei 
i"rm1ao ?.-t:unbcm por um sentimento de vai
dade pelo, desejo que tenho de ver o meu olJ
scuro nome etJtre os daquelles que se esfor
çaram para sustentar a c:i.us:i. da. Fedcraç1o no 
paiz. 

Vorns - Muito bem. 1íuito Lem. 
(0 omrlor· 1i ml'illí (i·licit.odo 110 dCSt'c'" lla 

lri/mna. 

E' at!iach :i. •liscnssrro pula 1101·:1. 

Vão a imprimir: 

lH.:OAC(Í.O 

Pn1jecto n. 8 .4. - 18')1 

o Congresso Nacional resoh•e : 
A1't. 1.° Fico. concrrlida :i n. Auoli1m Gon

·çalves r!c Almeida, >' iuv;t do Dr. Antoni r; Eu
sebio Gonç<tl vcs de :\imei da, e a. seus li lhos a 
·pensão :umua.I de 3:60~0<J. 
.. A~t. ~.0 l{e;·ogam-se as disposlçUes cm con
Lrario. 

Sala. das Commissões, 19 de rLQ'osto de lSQI. 
- Felisbe!lo Fi·eire_- Jw:cncio 'éle .4.gtii:: r. 

Redacça11 

N. 75- 1891 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l. ª E' o gov-erno auto!·isado ::i. mancla.r 

pagar iio capilito rl.e fr:-:gata Olympio J~ 
Cha.'\"n.ntes, lente jubil:tdo da Escc>hi. N;w:\l, :.i 

gratitica~i.lo ~lllclicioual riu e lhe é d evid;~ desde 
que completou os 25 annos de magistet'io até 
à data em que começou a recebei-a, de accordo 
com ns informações da repartiçãn fiscal, con
cedido pam isso o credito necessar io. 

Art. 2.0 lk'íOgam-se as disposiceies em 
contrario . 

Sala. das commissoos, 19 de agosto de l89L 
-Baptma da Mo:ta.- Felisbelkl l!reire.
Juvencio de Aguiar. 

N. 112 - 1801 

Conc ede mel/i.oramentt> ele aposcmtacloria a 
Jo1·ge Naylor, e{l;-Gt1b-director ela secrctai·ia 
da Gamara dos Deputados 

Foi presente it Commiss~o ele Fazencla. e 
Lndustria o requerimento d?. Jorge Naylor, 

ex-sub-director da Secretarin, cln. Camara <los 
Deputad0s, pedintlo rnclhorarnento de sua 
nposentadorii~. 

A Commis~ão, tendo ex::uninudo os documen
tos que acomp:lnham o requerimento e o pa
recer da Cormnbsão de Policia que j ulga, o 
peticion:i.rio no caso de obter aquelle füvot', 
é 1le parecer que ::eja a.ttendid.\ a r cc:huna
çfl.o, e par.i. isso submette á. considera.cão da 
Camar:i o seguinte projecto 1le lei. 

O Co:i;resso ~facional rcscl 1·c : 
:\l'L !."A a.posenhdol'ia dada, por(lecreto 

d·~ li •le Sl}tern i.1·0 de l8êJO, ''· Jorg1! Naylo1·, 
~uli-rli1·ectot• iln Scct·eta.ri:t da C: i1u:1ra do~ 
1Jep11tatlo::;, consitlcru-sc G.:ita. com os venci
mento:> '1110 pc1·c1:l iiam os nllici :1 ~s .::1 l'úfüridn 
se~rcl<1 rfa naqm::ll;L épDi.:a. 

:\rt. ~... 1~01·0;,..i.111-:>c a;; tl isposi'iiics em 
contl'al'io. 

S:il:t d:1s sc~sü~s. 20 •fo <l!!OSIO . 1.~ 189\ .
.. t~to!1il10 Pio. - IJiJ ;ci·ril.-::Lr:it.: OiUciw.
.lln1·sci. -.1[. ~l[o 11ra . 

A' Commissfü1 ele P olich foi pres ·~nte o re
q~1eri 1nento do citlad:~ Jorge Naylor, ex-s!lb
d1rector •k"\ Secretarrn, d;t C<tnl<U'ti (los Srs • 
Depul.:11fos, solicitanrlo que a aposentadoria. 
que lhe rui CUtl<:edid;i. por acto do g"OVerno 
provisorio sej:1 equiparada às que obtiveram 
os officiae:; da. me5m(I, s~crctlria; Lourenço 
Xavier da Veig-a. e Arminio Cesttr Bmfama
qui. 

Allcg;i o pet icion;wio qnc os clous officiaes 
Veiza e Burlamaqui obtil•eram aposentatloria 
conl' tod1Js o.; vencimentos, tendo alias mu~to 
menos tempo de s::rviço do que clle. 

Pelas informações pi·est ada.s pehi secre
hria, cm vi rtu-Ie do.; respectivos a.sseot::i.
mcntos, veri!ica-se a verdade do que alle0a o 
peticíoa<1rio . 

O ci<farfüo Jorge Naylor foi aposentado, por 
acto do governo provisorio, com o cr<lenado 
sómente, em lins do auno de 1S90. 

os cidadãos Veiga e Bur la.muqui foram em 
novembro do mesmo anuo, com todos os 
vencimentos, por acto do mesmo governo, 
mas sob indicação ria mesa da Camn.ra dos Srs. 
Deputados. em virtude rle pn.recer lido na. 
sessão p:·eparatoria de lO de uoverubl'o do 
mesmo anno. 

A tJommissão de PoHcia parece que, em
bora a apo;;eataria do pe ticiomu'io nii.o t i
ve3se partido rfo, Mesa da Gamara, comtudo 
por equidade e em attenção aos serviços do 
mesmo peticionaria durante mais de vinte 
a.nnos,c a.o facto de haver exercido a. direcção 
da secretaria por algum ·tempo e a. redac.ção 
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das netas poi- mais de oito n.nnos, est:i. no caso 1 
de merecer favora.vel deferimento . 

Sala das commissões, lí de ''gosto de 1891. 
-Joli.O âcr Jfaua Jlric lwdo. - Co;1stanf:;w Pa
letta.-.Yina Ribeiro .-J. Rettmi/.la. 

N. 108 - 1891 

E stabelecc os ca.sos de competem; ia exclusiva 
dos poderes /êderaes on estarluae.< p111·n rc
solvetc111. sob,.c das d" co.i11.nmica.rfJc .< (l<!
viae~ OI! tei-;-csircs e ª'l"'cllcs <'Ji!. rp1,; rlc~e 
71.nw:i· accordo c;it l'e a Uni17o e o.< esla./oy OH 
rle.,·t,·s anl i·c ~i, 

N. 11·1 - 1891 

A commissão de Marinha e Gnerra, tendo 
estud:\do este projecto ej n 1 g<rndo preciso fn zer 
nelle algumas modHicaçGes e accrescimos, 
tem t\ ''onrnde apresent.'l.r i1 Camara dos Srs. 
Deputados o substitut ivo que acomp1l.nha. o.o 
presente parecer. 

Attendendo aos multiplos e variado;; ser
viços d:t armada mwional, entenrlen lL com
m i:;s1lo mantet· o mesmo nurnc1·0 d r~ prnças 
proposto pe ln Poder Ex~r:u ti rn, n:io ltmit:rndo 
t.) l la. po1•úm. o nnmcro 1\e pvac;:is p:1r:l tempo 
ele ~ne1•1 ·n, C•l11J'on:w ]ll'Oi'07. 0 l il•!~ r nn L~or le t·, 
pm; p.11·e•!•!t' 11;1o ~~I' !Jt\s,;i\·cl 11:.1 1•ca1· m11 _li-
mite, vi,;tn dl!p.,nd•~t· · ·.-;\e~ 1lo c11·ou11.:; ta11c1as 

O Congre.:;so Nacional dc1•1·c ta: ini(H'evistas. 
Art. l .O E.' rla. cxc!n~iYa compct ·nci:t rlo;; :\ ~,:i :! l:,uliJ•rn t, estatnindo :L constituição 

p_oderes . re-le1·aes resol\'l~t· $1)1.Jl'e o ""t:lhcle- Ferfor:tl, na primeira pal'tL~ de SCll ~ lt . 87, 
cunento. . . . _ . 11ue 0 ex~r-dlo e ~1i·m;v.\a ~ompor-,;c-hao pelo 

l 0
, eh;:; ~1ns de commn111c:1ç:io . ílu,·1nes 011 \·ulu11tar·1aol11 ~em pnmtto e, n:i rattn. •leste, 

terres:reE, con~bate~ 1lo pl;ino g-1wnl de 1 pnlo ~or·l•·io . e, n t sc:;1111t.l:::i. parte do mesmo 
vinção l]ne for :u.J.1pt:1<lo p.::lo \.<>ng; ·o~"º: ai-li!:o, qne i.leve .. rfio c011cor1•er p·tra o pes~oal 

2°, do torlas a.~ outras í]tle rutn1·: 1ment~ ila ;\í•m:u.la a e~··o i n. nnvat, :t:s tle <lpprendi
forem, pot' decreto emanado tio p,,,!r:r Lc!_?Íii- zr•::; marinhei r·o::; e n. mnl'iallu. me!'(!;1nt,~, me
lnt i ~'o, con~iderad:i.:> ole u tilidarle nncio11:.tl por di:1nle sort .. io, e sab.~n•lo a commissão, por 
satisfazerem a. nccessid:ides. est r:iteg-ic:1s on ~xpePrencia ,1ne, p:w:t a composiçiio r~o~ r~ous 
corresponderem a, elevado:> mtc1'es~t-s de or- corpos de 111arinh,1, corpo de mar1nhe1ro:; 
deru rol it icn. ou admini,,tr·ativtL. i nacion:ies e 1le fuzileiros navaes, o volunta-

1\l't . 2. º. Ei:1 todos. ~ mais c:1;:os :1quell:~ l ria rlo com premio coutritmiu sempre em 
cornpetencw. e exclustY::>. dos poderes esht- proporç:io muito pequena,e attendendo a que, 
duaes . . mesmo qua.udo promulgrnla e post•t e1~1 exe

Art. 8.0 Quan1lo o mcH101·nmento rnteres.sar cuçã.o il lei rio sorteio, não se p.,tlel'a. con
a rnais de um e:;t~vlo, sobre elle resulrnr<lo os $eguit' p0r tal meio p8~on.l sul'Ilci ·nte para 
governos ;esp~ctirns. . . . _ o,; llous l.!it;u:\o:i corµos, po1· i.s::>o qne, -::e~untl? 

Art. 4. ,\ Jr~m das TH'LS ria commun1cncao a Coit-tituii;:ão Fetleral esse sol'te10 so 
de que trata o :w_t: 1°, poderá o. ~u irto esta- poderú ter Jogar na rnal'inh:1. meNan ta,e esta, 
belecer ou aux1ll::i' o estabelee1m8nto de entre nó5, está cou.;µlet<imeute mo:·t<i., nem 
outro;;, precedau•lo, neste caso, ;1ccc•rdo com tão cedo pode rã. el!:.i resuscitar, e a.ttenden~o 
os poderes competentes d.os estados ou do mnis a que as e;;cola;; de upi·eo·lizes mar1-
est..'l.!!o •'.que po,,;s:1111 elhl~ 1.n teressar. . nbeiros foram sempre os uoicos \'iveir·~o ~lo_nde 

Podera tambem per1mt~11· qn~ .is linh:1s a sahiu o pessoal par<• o corpo de .m•IXlllllf-<ll'~s 
que se refere o mesmo ~11·t1go ~.iam e;;bbe\e- 011.cion<i.:5, deu ao Poder Bicecuttvo a. autor1-
ci<la.s por coota de um ou l!Jai:; e:>tauos in- Z<1ção que sob 0 num~ro 1 està. consignada ~o 
teressa<los, cete9rando, para !S>o, com os go- projecto de lei acima citado, e para.su?s~1-
veroos respe?h \'OS, con_voni,os '))elo;; qna?s . tu ir o premio j)l'ohiliido pela Const}tu1çao, 
.fi911em ,F'HI"<tnt11Jas a um!o~1mr!nde de admt- ! angmentou 0 ;;o Ido dos que se oogi•J>.1.rem e 
m~traç;io e outrn.s conveo1eocias de caracter rinnlmente autot"ii:ou acre<\r escolas tle apren
fedet\\}, dizes marinheiros nos Estatios ond!! não us ba, 

Ptn'ngr-;ipbo uni.eo. 'l'aeS accordos e conve·- com excepção do do Rio de Janeiro, cujos me
nios. sempre colebmdos pelo Poder Exerut ivo, O•·res serão recel.Jidos na, escola. d•) Districto 
só cremn obri~ações pal'3. ~. União depois du Federal, e o. reorganizar as e:.\.istentes. 
approvados pelo Congresso Nncional. Sendo ninda evidente que o gr<'n<le ct::oro 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em hoje existente nos corpos de marinha e dev1rlo 
contrnrio . ao acto do Governo Provisorlo, que mtmdou 

S:da rlas sessues, 19 de agosto de 1801.- reduzir de 12 u. 9 ::mnos o tempo de serviço 
A comm issiio de obt'aS ~ublicas e colonis<içlo, das pr<tç:>.s, a commissão entendeu ser indis
Ant110 ele Faria.-Domingos Rocha. - l..Zfrcdo pensavel restabelecer o a.ntigo prazo de 12 
Ellis. - Jacques ou.,,·iq1,e.- F. Scliimidl. .- a.ouos e uccre~cer mais tres, que sel"d.o com
Pedro Velho.- G. Besou.ro .-Josê Bevilaqw.. pletados na re.>erva, a qual só impõe aos que 
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deli<\ fizerem parte a obrigação de servirem 
em tempo de guerra. 

A re,;erva é uma necessidacle recon becida. 
por todüs as pot•3ncias mnyi~im;:s, nã.o só _por
que em tempo de gu~rra e J11·nc1 l consegui r-~c 
pessoa.! idoneo e capa.z, e <linda porque, com 
elht, pórle..;;e ter um e.ll'ect ivo de marinheiros 
menor em tempo de p:i.7. , donde resulta eco
nomia. 

Haveorto nas actu:!es P.Seolas de aprendizes 
marinheiros um total de 828 menores, quan•lo 
sen esla1lo cnmpleto deve ser de 3-000, (l:ll':l. 
poder i:;upprir as va~as que se forem •lan1lo 
no corpv •lc marinheiros nacionaes,em conse
quencia. olc baixas, de deiel'\'ües, etc_, a COlll
mk;:;;to Jeu ao Governo :l autori1;1ção :;oh 
numero 9, constante do mesmo pr~je
cto de rei, sendo que no regímen po.:0.-;:ulo. 
p0r forç:t 1le lei, estava o Gornrno nutorimdo 
n. pn;.:-u.r aos pais ou tutor um<l grat1tlcação 
mas de 100$, por c:vla menor apresentado, 

1i:rnd:lUdo a. Constituiç:io Fed~1~'1, e1n seu 
art. 85,que os otllciaes <lo quadro e das cl:1sses 
o.nne:rn.::i th armad<~ tenham as mesmas r•aten
tes e v:tntagens que oS- do exercito, e .iâ 
hn.vemlo o Podei· l~xecutivo equiparado nos 
venci rnen tos os otllciaes da,; du:1s corµoraçü~s, 
enten•.leu a commb~ão equiparal-os il(Ual
mente nas patentes e demais vantn.geas ; e 
isto fez pl'ocuramlo o mais possi ~el estabele
cer ig1m lt1aàe nas pr,)porções entre os otl1étes 
supet·iores e sub: d temo3 tios q11;1dros das tlim~
rente : cln::ses, e. si nílo o!·servon nma p1•0-
porçã.n exad:.l, foi que teve de atten<ler ii 
nalurczti do serviço de cada uma de;;;;..'\s clas 
ses_ 

A imhi mais, tendo o Governo Provi$orio 
augmentado o~ vencimentos de todos os fnoe
cion:tl'ios pllblicoil, milit:1res e civis, uns com 
50 "/., e :d ~uns até com 80 sohre o;; . que 
ante1·iot'mente percebi:tm, entret>1nto de1~ou 
de proc"'der com equidndo quando n.ng-mentou 
em nma razão muito iuforior o:> venci:nento, 
dos offici;tes ma1·ioheiros e demab inferiores 
das brigadas da <Wrnada naciOlll\l ; pelo f')llíl 
entendeu n commi~süo ser d;1 ma!o1· justlç..'\ 
elevai· esse augmeuto,que aiiâs uã.·1 8 gn.md(!, 
sobretudo attcndeudo-se ;io grunde pe-;o fo 
serviço a que sfio ourigatlos esses ser vidores 
da Pa trü1 . 

Em rel;1ção a. eúes, n commissão não limi
tou-se t\ propor es:>:! augroento, ma~ ainda 
lhes rez extensivo o montepio, que, por uma 
excepç;1o injustiílcavel, <leixoa ele lhes set· 
concedido; o que é tanto mais injusto quaut?, 
paro .zoza.rem de5ta vant:igem, s.io elles ohri
gados~ a cont ribuir , e isso, afin:.l.l de contas, 
não t raz onus aos cofras publicas . 

Aiod:1 outro o.elo tle justiç;i p .. ocurori fazer 
a commissão, a.utorizando o Poder Executivo 

a mand:1r pô1· em execução o· que determina 
o referido projectodc lei em.seu o. 10-

E assim procedeu a commissão poi•que en
tende que as r ega lias <leque gozam, a bordo 
dos uavi.:is de guerr-tl., os in feriores de que 
tratã o dito numero do projecto, nüo podem 
elles t•··r com :•as.sagem de ;~A clnsse, •l que 
presentemente teem clireito nos pa.,uetes do 
commercio-

Eotretiin to aqnell:t.s rezalias lhes são 
CnOCCfli1[(l.S em Vil'tU<le de SCll posto ; C, pois, 
não h~\ r:1'l.iio f>'H';.t que as tenham nos ntwios 
de 1;11.~rn e n:1o nos merc.t!I tes. 

.\ propost.a, 11ue rar. ;\ commi:;s<Lo no n. 11 do 
}ll'O.i1:•·ln de lei, não c;wece cl_e ~et' .i n~tilicada, 
pois ,;alt:i ao;; olhos a uecess1d:11le 1le ::;11~ :ltlo
pç;io, attcndentlo-se a qno o torpedo e, com 
justa 1~1ziio, Cllll:;irlcrado ho.je como a arma 
m:tis o!licieu te no com lo:ltc n;wal . 

A me.;inn. razão pt'cvalece como justili<:-'l.
liva tia proJJOst.;i soh 11- lZ. no CJllc 1·espc1m 
:10 lorpe. !o ; e, !]U:lnlo :·i :lrli!harb,_nin;;ucm 
d1.:sconl11!CC (!11<~ tiiod;t "f>º"" e e\l;t 111chspeu
s<wel. 

E mesmo autol'iil;\tles lia. na m:\l'in i1 :\, que 
pensam qlle estn armu., e não o ~orp..:tlo, será, 
como uautes, o arbitl'O dos comuales ua v:\CS. 

Quom con hece a orgnuizaÇio 1fa gaerra, 
devtJ sabei· qne, n.ntes de qualquer meio ele 
ataque, deve um paiz tcataL' d.e s111_• deresa, 
e nfl.o hti. rr11e!e1 ignore que n.te hoJe temos 
fcitojustamente o coutrario . 

Parece, pois, t\ commissão que, com o que 
ll1:;.1. exposto, justir1c::- se plen_amen t1:1 <l auto
rização que, sob o n. 13, tia ell:t ''º Poder 
~xecuti~-v ; e t<\nto rnai:s qmLu tv, com. os 
meios 1\e llefesa propo5tos, p_ótle-se retluzt.r .º 
numero Je n.t l'ios que, sem 1.;so, .ser!•.' p~ect
so inan ter OQS poutos a. sarern lleleud1dos, 
re:;ult;wclo tl;dlÍ not;\vel economht ]hl'a o ~ra
rfo ;· por-qnanto é bem s:lbido, e CS~l pe1·fo1t::t
mente pl'Onu1o, qne a del"t:sa por tor1:1e<.1.os em 
g-eral é tl menos liispeudiost1. 

Tn<lo riun.nto i~o projecto 1le ~ei ~o_ncr->rne a. 
machinistits esta. plenamenle iushnc;i_do aos 
olhos tlc 11nem não <lesconhece <t alt;1. 1mpor
tn.11ci,\ qu~ nos navios moclemos teni o pessoal 
ele machlnas ; pois niugnem ignor·i\ 11ue, a 
bordo destes navios, quusi todas as manobras, 
quer attinentes propr-ic\meote ao navio, .quer 
a ;;eu arm:lmento, são executadas por me10 de 
machiu:lS movicb.s a. vapor, à electricitlade ou 
ll}'tlraulic:\meo te. _E', J>Ort<tnto, evítlen te que a 
esse pe;~oal fa.7.-se rndL3pen~vel um~completa. 
instruC\flo techoicn . ~ta t0strucçao, que o 
machioista. não póde obter n!l esco ln.. hoje 
existente, a commlssã.o procurou proporc:ooar
lhe com ::. autorização coust~te d~ nume7 
ros 14 e 15 do projecto de le1; provindo a.te 
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dah~ economia, pequena emlJOI'n., pt\rn. os 
cofres JllliJlicos. 

O mais que :i. commissão propüe si:io neces
sidatles que Je,cn1 ser, quanto nntcs, satisfei
tas; tt:tnto mn.iB quanto dnl1i ~ó podem flnir 
maior rc>gulnridade e OLtlras inconte~taveis 
Yantag-em para o servi~o. 

A commiSslio ele i\fa.rínho, e Gnerrn. está b
formada, de que a comrnissão de Orç-;1ment0 
tem em vbta. pi·opol' :t extí11cçi10 do ar·sena l 
de m~1rinl1:i. <le Pernamb11co, e não pode Lleb:ar 
de applaud!1· semelirn.nte idén.. 

Com emúto, este u1·si:1w I, cuja cxi~tencin 
não se íirmn. em rnoti>o al;:11m ]>la11siY('l, e 
que até llll mo 11ü:S expõe :w rilliculo 1'!1: face 
de prothsionaes e~tra.11g-drlls, nüo púrle doi
X~\r de rles;ipparecei·; e ~ant~ m~b ~u~nlo é 
certo 1grn. com sn:i ~xt111ci;-ao, ndv1r:L mrn1 
economia (le ~õO:Ooo::: ~1nm1:1c~, <Jlle j·oclcm :;e>r 
emp1·e2'arlos 1.·m srrvi<;-os 11c 1wov:i1la utilírbde, 
entm os quaes os l]ne n commissfto prçpüe iio 
i1rojecto de lei de lix~~·iio de forçn. 

j,. commis.,;:.1o, porérn, entende que o Pcnler 
Exel!utivo deve o mais pns~ivcl rei:ipeitar os 
direito~ de todo o pessoal l]es~c nr~on<ll. em
pr.:ga 111fo-o em out1·os estabelecimentos' e re
(Jartiçües. 

O C1JUgt·e;;so Nac~omü uecretn: 
Art. l. 0 A forç:i, nrtntl parn, o e:i:er·cicio ~le 

1892 con~tará: 
l .• Dos ofüdaes da arm~.<la. e clns~es :rn

::iexos que for preciso embarcai· nos navios 
de gucrm e ir:rnspoi·tes th Cnião, conformo 
suas lotw:;ües, e dos e~fados-maiorcs das e~
quaur~' s C" d i vi sues n:i:-;; n.r.s ; 

2. º De ·LOl2 pr;\~:ls elo Co1·po de 1!:lrinheiros 
:'.\o.cionaes ; 

3. 0 De f100 11rrtç".S do b:i.!nlMo n.'.!Yt\l; 

4. 0 De '.100 foi:uistas, 11<\cion:1es 011 eslro.11-
geiros, (·ontr~~ctnilos por tr~rr.po indetermi
nado; 

5. 0 De 3.000 a.pren<lizes marinheiro;;: 
6. 0 Em tempo de ::;uerr~, do pcsso:Í.l que 

for prec:so para a.ttenàer ao ~erviço. 
Art. 2. 0 O Poder Executivo fica. uuto

rlzatlo a: 
l. 0 En~aj:ir pa1·:i. o serviço da '1rmada na

cionai, dnrtmte a paz ou a guerra. o pessoal 
necessm·io. p:wa. preencher os claros qnr. 
)Jo\n•er n<i força naval , si par::i. isto não forem 
sufficientes. as escolas de aprendizes muri
nheiros; · 

2. 0 Abonar JTJ.cnsa1mente aos ~ue se e 11-
"aj~rem, depois do promnlgada a pr,,.sente 
fei, para mnrinheiros ou fuzileiros na·vaes, 
mais um qu;\rto do soldo qne ora percelJem 
estas clnsses; devendo o engv.jn.mento ser, 
:pe1o menos, por oito. annos, dos qu~es, em 
tempo de paz, seis no serviço activo e dous 

na reserv:i, e em tempo de guerra, pelo 
menos emquanto esta dur<lr; 

3. 0 Resta helecer o cl.ecl'eto n. 411;... de 5 de 
junho tlc 18-15, e man•lai· ~ervir rirnis tres 
annos, além do tempo nellc e~tipulado, seudo, 
poré1!1, estes tres ~n:ios na reserva , os apren
dizes rnarinl1eiros f]Ue entrai>cm para o ser 
íiÇo :ipõs a promu!g-nçilo d,t pre:>ente lei ; 

4. 0 Organizar um regnl::unento par a a re
Berni.: 

5. 0 ·crnar uma escol(\, de -:\]1r e n<li7.e:i ma
rinheiros cm cníh um tlos ~e~uintes E,tados: 
:\m:1:wnas. Pnraliylm, Alngó~s, Ser;:ipe, Es
pirita Santo, S. P:rnl o, P n.ranil e Ria Gr~in dci 
do S1:1. e reon.~;rnizar ;::S existent rs, rleYendo 
o cmdi.to parn ~as dc~pez: : s n f:1ze r-~c com este 
seJ•\·ii;o ~c1· divitlido po1· Ires cxci·ci..ios; 

G." M;1n1lni· p:1g-:11· pela n.prcs,,nt:(ção de 
c·a(h menor p;1l'a. ;1pri:-míi% m.'lt·inlwirc\, depoí;; 
de jnlf!"ado ;1pto, à au tor i•fadc rine n llpre
B-cnt:\I'. '.!!B. ntHnlo de emol nmentn. e, :10;; pais 
011 tulot· HU~, :i litnlo de, g:r:ct itiC:H;i)(); 

7." :\lt ·rar, cm oh,;:crv:mci<l· d(• :i!·t. 85 da 
Ccin~tituiç:ilo Fedei al, os rgmdros dos rncdicos, 
offici;ies de f:1z<!1llla e rn n.chi nistas 1:a :irmada 
n:iciouai; ()\1:11\ros que fic~irüD cou:otituidos 
pel<t seguinte fôr·ma : 

a) O primeiro com um inspi:-cto1· de s:iude, 
com :L pato o te de co1it1·a-almirantc; dons me
clícos de I" cln::.8e, com a ]m tentf' dP. •~;•pitão 
de mar e i;nerr<l: seis mcrlicos d e ~" c:Jns5e, 
com a. pnt~ntc dc.c;i11itilo de rrng-:1ta; nove 
medico;; de :=ta ebs~ , C<llll ~ }i·.ifon\e d1>: capitão
tenente, e 48 medico~ de 4·' classe, com a. 
pntente de lº tenente; 

/J) O segundo ~om 11111 commi:;~a rio p-eral, 
com :t F' tente ele c.1p'1tão de mar e ;;11erra ; 
dous commissnrins de 1° classe, com a. p'.1.tente 
de C.."lpitão de fo1g·nta ; seis comrnis;;:ufos de 
2" chisse, com a. palente tle capitITo-teneute; 
17 comrnissuríos de :3'• classe, com ;'I. p:1tente 
de 1'' tenente: ;15 commissarios de 4ª classe, 
com a patente de 2G tenen l e, e 30 com
miss:>rins de 5" claiõse, com o rosto de gu<J.rda
marinha ; 

<') O terceiro com um cnge11 lwfro-machi
nista, com a. p:itente de capitão de mar e 
guerrn, dous m;1cilini~fas de l"- c\as;;e, com a 
patente de c11pitão ele fmgata; qua t ro machi
ni~tas de 2° clnsse, ~om a. µa tente de capitão 
tenr.utc ; lC m01cl1inistns de s~ clnsse, coro a 
patente de 1° tenen tt:: 33 mi1chinist.1s de 4~ 
cl:isEe, com o. p:itente de 2° tenente ; 80 aju
dantes de mnchinistn., com o po~to de piloto; 
100 sub-njndantes de machinisfa,~om o -posto 
rle 2° s1rgento, e 50 praticantes com o posto 
de :sn.r g-ento ; 

8. • Anp-mentar a g-ratíficaçi.i:o do;; officiaes 
mti.rinheit·<J~ e de todos os dem:1.is i nferiores 
das lJri::-ndas da. a.rmnda nacional, sendo na 
razão de 50 °/. o augmento d~\ dos officiaes 
marinheiros e dos fi eis, na de 20 °/0 o da. dos 
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~ufe~meiros e na de l O º/o o da dos demais 1 ufomnos r.lo curso de machinistas freq11t;jntar, 
rnfcr10rcs; como ext~rnos, ::is mesmas aulas d '~liroadas 

0. ° F;}zer extcnsi vo o montepio aos ajn- aos aspir•<ntes <lc mariu lm, mas sô ns das 
dantes e suh-ajml<.1.ntes ue macllinbta e a.os 1 nrnterLi.-; precisas 11ar<1 aquella especi<l!id::\(le 
referido:; oITTcínes mar·inhei1·os e i:1 leriorc:> e 11nicamente n~ parte que lbe disser re
(excepto aos extra.nurnerar·ios), senrlo-lhes ::;peito. 
permHtido. a uns e a outros, contri l,ui rem ou O en~ino tlieoricn 1.los alnmnos do curso de 
não para o Asy!o de Inv:ilidos da Patria; macltiui~tris será acomp:rn11aclo tl e um ensino 

10. Mandar d<\r r.os !lll.)~rnos officiacs-mari- pratico, (cito nas l'espectivas oillcin·•s do 
nheiros e in("eriores e bem assirn aos aju<l:rnte,;; Ar~ena.l tle M:il'inl1a, e terminados estes dous 
e snb-nj11<l;intes de rnnchinisb passagem d~ cu1·sos. theorico e pm.tico, ser:io obr ig-;ir1os os 
2ª clus~c nns paquetes elo comniei·cio, sempre <dumnos" exercitar-se em su:i. e~pccialidade, 
que sejam Pomovidos,por ordem rJa antnricl:ule a brmlo r!e nm nn:vio a vapor em vfa.~cm , o 
con-:_petcnte, dos log-are;; em que se :1c_lir.rem 'Jllill ser:~ dc3ignado pela autoJ"itlade cornpe
e nao pos~arn tr:rns1Jortar-sc em wn·io~ ela tr.ntr!. 
arnwd:t 1rncional ; Só f:•:rilo arlmítfolos ii. ma ll"icuht no cnrso 

11. falahc!cco:;o ,Jcsclc .i:'l na Escola ?\':tval o de 111:tchini<t1sdn. arm:Hla nacional os candi
ensino de tJ:·peil.is e lk :1 pplic :çiio rl:t ele- ola.tos rpw tl\·ci·cm 11111 unno, pelo !H<'nos, de 
ctricid;tdc :\. rn•u·inhn, crearnlo, par-:1 e~tc flm, praticn, com aprovcit;1 mo1lto, da,; omc.in;15 rle 
uma. cadei!·a e~pccinl, que srr;'1 prnYid:t por rnacliin::s ili~ qualqner dos :u·senuc~ ua Uni:lo. 
concurso e con~!.itairú. a tcrc1~[t·a cail·-im do O l'c:dct· Ex,_;cutirn organi;:a;·a pat•:t o cnrso 
terceiro a1100 llO cnrso 1b, dita escola, p:1:;;- completo rlc mac:hinbta.~ o uccc5sario r~gula.
sando :i cnrleira de cliimic:\ o pyroled1nb ;i. mento. 
ser a terceira do sec-undo anHo t.lo rne,;mo Sü seriI•• :1dmittiL!o;; no quadt'o de machi-
curso. ~ nistas tia armada nncional os cnmliuato$ que 

Cm instt•uctor,o11ici;il <lo qu:Hko rh\ a.i·mr1da ;;e mostra1·em h:-ibilitados, por r. .rn:i ie, nos 
refl)r·i1los cnrsos: nacional elo corpo de en!!euheiros navaes. . 

au:dli:u·:·L ao lente da. mcmcionach c:lfl('irtt <le 15. O Poc!el' t!:xecutivo, attendendo às ne-
torpedns e rlec t1·icidalle, de confo,·mirl>tde com cessi11arles do servi\·O torped ice em gei•a.I, 
o rc:aul::nnrrnto d:iqnell:\ escob. 1.le~ig-nará annmtlmente nm certo unmet\ l de 

~ <tl umn0s rn::chinístus 1):1J'a estudnr, além das A actnlll cad'.'ira ele electricidade J1l1ysic~ 
<l 1 b l matcrias de ~ua cs11ecia!iJõde, as dn. C:1deini. o g o o e meteorologl;i (s ·gunila do seg-~nc o 
anno) do cnr::;o ela E~cola Nav:i.f, íic~i·â l)Xtin- de torpedos e electr·icic[;ide rla t:scoln Nilval. 

1 Es~es ;1 \unrno;;, uma. vez t erminatlo o encta. lrigo qne Yngai>, vol tn.nrlo n ensino e esta;.; 
duas ultim,1 s nl:lterias a >er leitn, como a te sino desta C<l•.teir<t e sabidos cpw sejam da 
lia pouco, na. cadeira de ]lhys\c;t (segunda do es~ob. forão um estudo 11rn.tico n~s oílicinas 
primi>il'•) :1nno) e passnntlo n t::>t 11c1o e~pecial de torpedo:::, findo o qmil 1mssarào para as 
de magneti~mo e electl"icidado para a referida tor-pédeiras, afim de se exercitarem no ma
cade ir-a rle torpedos e electricidade, creada nejo d:i.~ respeeti"t"as machinas. 
pela presente lei; Os n.hmnos machini~tt1s escolhi<los para o 

12. l\.e!ormar as esc'"llas prntic::1s 11e :ll'ti- estudo de torpedos t eriio de form a r uma 
Iharia e torpedo' para officiaei> e nwriniwiros, classe especinl, que se chamará de- machi
dando n. e! ias um maior de3~11~ol•imento; nist:is-tor·peLlist:i.s ; 
devendo n. de~pezn pnra o respectivo material 16. · Trnnsr;!rir po.ra o ~Iiuisterio da :'lfari
sabir do credito ele 15.000:00íl$ :iberto pelo nlm to1lo o servico ele halisamento o d0 con-
GoYerno ProYisorio para. compr;t de material ~crva.cilo rle portos; . . 
naval ; li. Reformar o reg·nJameoto dns cap1tamas 

13. Crear o ser\·iço da clefüs,1 fixa e mo>el de portos, reorg-<tni~ando o respe~tivo ser
da Uni:'ío po1' meio de minas submersas e toi-- viço; 
pedos locomovei5, devendo a de~ p13Za Jl;1r:i a 18. Fundir em um:t só as tres rep:irtições 
acquisiç:'io do respectivo material correr tam- de hyllrog·rnphia, pharóes e meteorologia, 
bem por conta daquclle credito; cmnpr·il:!do, fiNtndo ess:-:. r epartição sob :1 direc~'lo de um 
porém, que p<'lr Ot'•1 só se trafo d.t defesa do olficial g-eneral. e devendo a economia resul
porto da Capital Federnl e, dentM 05 demais t:inte cfesht medida Se!' applic::da ao des
pontos, dos maü expostos, como ?lfatto Grosso, envolvimento do serviço hydrog;'apbico . 
Alto Pamnà, Urnguüy e Amazonas. § l.0 .:\. nova ::-epartíGKO, assim or,zanizi'.\da 

O Poder Executivo, porém, mandará desde sem aug-niento de despeza. consturâ lle ~uatro 
ja estudar e organizar um plano geral de seccües, diri!.~irlas por ofilciaes Sllperiores, 
deiesn. de toda n. costa do paiz, inclusiYe as tendo us sccÇõcs <le phnróes e meteorologia., 
logares acima indicados; além dos respectivos cllefes, sómente o pes-

'14. Passar a Escolri. de l\fachinistus da soal subalterno stricfamente necessario . · 
Armada parn. a Escola Naval, devendo os § 2. ° Cada uma das duus secções de hydro-

Camara V. !l 
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Q'r•wltfa se comporâ. . de um cherl!, tro$ aju
llmtes e um <leseulusta, e terá a seu cargo o 
levaut;uncmto do b'echo da costn. que lhe 
competir, tlevcndo e"t~\ set• úivi1lhl<\ cim dttt\S 
partes clenominadas-~orte e Sul. 

§ 3. 0 O Governo, alem de tlon,; Jl;Wios <fa 
:i.rmada, foruccc1·á todo o mn.terii'tl neccssario 
no l~v.:lntanicnto d,i carta. hyJrogr<lt>hic:.1. do 
Braz1L 

§ 4.° Fico. o Governo autoriza.do :i. m:inda.t' 
organizar o ;espec!i 1•0 r·e~nlamento, soh as 
base.i acim:1 cstahelechlas. ~ 

Al' l. 3," E' o Governo autol'iz:vlo a ;;~p·n·ar 
desde j:i a otl1cina, rle olectrtr.:hlaú.i •i:1 di1·1?cto
ri<L r}13 t <1rp!!<IOS do :\ 1'5Cl\:l[ llC ~f; t\'Íllh :t rf;t 
C;lpit•ll Federal, crcan1\o nrn:i •llri.:ctm·ia es
pecial. de conforrnir!ade com o rl.!g•1lamo11 to 
clo5 :nsenaes. 

At'l . ·L" Fi<:am l't'>\·ogaclas a:; di.,;po:iiçoos 
cm C· •n trario. 

S:il:i. d:\,; co:nmi~:::Cí .1 5, 20 ,Jc ag-os tn de tSO I. 
- C"sto1lio Jo.>e ,l., Jlello. - In•li,, tio D1.,1,;il . 
- Jl~ony.<io O:r~ueirtL-.1I. \·all1cr.Mo. - Pi1·cs 
Feyrai,-a. 

f>ropasta 

O Pre5ide:it~ da lte1)1tlJ!ic·, f!I):; !~sla<.l.o:> 
. liniuns do Bl~t zil, em \•it•tmle do cl i;;po:;tc no 
o.rl. 48, n. ·I, tln, Cooslitui:;:\.o da. ma:;ma H.epu
btic.1, !JL'O!'õe f'JllC a. r111·c;-.a o;ival p:tt·: ~ o cxer
cicio de 1892 :-;e compnuiln: 

\ . u Dos olTich .•:; rh a.rm:111<, e tl:\5 cla-:;se:> 
un::iex.1s fllle for precis•1 c111lia1·car nos n:ido;; 
de ~úerr:i e uo" t1•a nspoi·te,;, con fvi-nle su: ,,;; 
lot-~ç~ .. s. e ,h; e$t.dos· maiote~ das esquatl1-.G 
e ili vi,ões n:w:i.cs; 

2. 0 De 4.012 pr.:ç;tS do Corpo de ;\farinhei
ros N:\c:ionues; 

3.• De 990 pt~\çns do fü\ta\hão ~a.vi\l; 
4.0 De 30Ll f0~1:i,;lt$ nacionaes ou estran

geiros, contr:tct:-Úlos por tempo •leterminado; 
5.• D~ 3. 000 apren•lizes mar·inhelros; 
6. 0 Em circumstancins extt·;tOr·lioa.rtas, de 

m:i.is metade das pra.e.is uwncion,,d;1s no~ 
ns. 2 e S, pam o que o Gover:io poderá con
tt'tl.ctar pessoal da marinha mercante nacio
nal ou est r:i.ogeira, ou pescadores e gente do 
mo.r matricul>Hlos uas capitanias 1los portos; 

E considerando que oCorpo de l\forínbeiro:> 
Naciooaes acha- se muito d•!Sf:ilcacio com as 
baiii:as successiva.s por conclu~ào de tempo de 
serviço, full<roirneatos e incapacidade pltysica, 
sem que se a.presentem v0lunt:t.rios pal'lt 1) 

alistamen~o, ·nem · as escolas de aprendizes 
ma'!'ioheiros possam dar oarnero surUciente 
de pl'iiça5 pa.ra. o preenchimento dos claros; 
e consitlerando que o mesmo facto se dá 
quanto ao Batalhão Naval, cu.ia ex:istP.nciti. é 
geralmente recoahei:iua necessaria para sns
tenta.culo da diEciplina a bardo dos navios tle 

guerr.i : µropOa ta.mbem que o Governo seja 
autorir.ado a. prooncl1er as vag:ts 1los ditos 
corpos, mediante contractos, emquaoto pelo 
sorteio não pu•ler .i ma1·inha met•cn.n te oa
ciou:i. I, nos termos da Constituição, S'lllpi-ir o 
pe.>SOl11 neetls:;ario par:.i o servi~:o W!. a.rrnuda. 

Capital Fetler-al, 11 de julho de 1891, 3• tla. 
Repuulica. - .Manoel Deodoro da Fonseca . 

~. 115 - 1891 

A commi:;,;:io lle ~t;winh:-. e Guc:·ra. tcu•lo 
ex·1 minatlo a p1·oposta uo Pocll!J' l~X<'Cll ti'l"O 
:;o!JJ'ú a,; rorç IS de tcrl':I p:: ra. o CX()l'CÍCiO de 
1!3!J2., \t<l:>st a emittir o Sllll p:irec1!I' : 

Comqua11to :\S no;;~•i-; c,.1nd:çli0; 1ina:iceir'1s 
exij:w1 os m:tis pa tl'iot icos e,;foi·cns no i,:011-
t hlo r!c .~e 1.!imiun:.1· o:; enc:u·g-os rio Thc.;ouro, 
tot!avi:1. o pcl'iodo •k ti•ansh,:iio 11nc e~t:l 1nos 
:tin1\a at1~ff,,~.;:a111lo exi~c, po1· :;en tnl'llo. que 
nit,., :;d:rn1 cli111innhlos os m~ios de qno t\ispo
lllvs pam l'()Si:,;lir a r1u;dq11cy crner:;:eu::ia 
pcwlm·liatlora flll:' po~~=1. sobt•t:Vir. 

Assim pen:;an.!o. julga ~1 C•)mmi.;S;ío que 
tlcn·em sP.r :riant!fos no futuro cx•ircicio os 
qu:\1h·os li x:odos m~lo decre to n. i;f) de 14 de 
dcnemlit·o de tssg\~ (\. qu ; se refere o üt't. 1° 
da iir opo>ta. 

Reconhece n commi~srrio que se cl·~ve füzer 
umn nova lei de ,.,~,;t·ittanieato, de ;tcco1•do 
com os preceitos ih Constitt1ição Fe ler;.\l; 
111:ts. recoohecendo t;imliern a inadiav~l necesi
•la.ds de ;:;el'em preenchidos ~•s cla.l'(.S, propõe 
que, ern'}u:l.nto não f•Jl' e:»a lei decr<:t ;Vfa, 
s~j:t. consr. lerad:L em viõor :L de o. :?ó-'56 de 
25 •le !:et.~inbt·o de 1814 com :1s modilic:1çõ:?S 
const:inte.s tio proj:ido que ;\ e:;te acom
panha. 

.Juigando convenient e n. l'cvisão do i·eg:nl~
mea to das esc<1las tlO ex1m•ito, ri Cl)mrn1ssao 
ui:>cort!" do Governo fJlH•tlto i\ extinc1;ii.O da. 
tlo Cea ·:it; e, :;i 1i.i.o fó:·a pesar as circumstan
!!i:ts do The:;otiro, pz'l>pofrt :i.tê n crençio tle 
m ois escolas do typo u;tqu=lli•, 11~0 t:ú p:tra. 
•IUfonrlir em maior esca\;\ a ü1;;tmcçivi no 
ei>e1·c? to. <.'Orno tambem por set· esse um ex
.:3llenie mel.) de ter- se votuntilrios :>clll p1·e
mio, •lesde que nii.o sej 1m :n :is permitti las as 
IK\ h:i.s ~e :l.!lHUOOS medhmt e imleUlllilõ:lÇlO ue 
<lespezns. 

Em reiaç.ío ·no art. 4° ol a proposta., a. com
ll1Í5sã.o :tcrioselhari:t nnt~s a cxtine1,'1io d o 
corpo de csta<lo ffi<\ior de 1 o. ch\-:;se, •lo flUe o 
seu =~ ugmt!uto; acha que t! tempo do se cuidai• 
da o:-ziniincilo !.lo estado-m;\iot· do exel'citc>, 
de accórdo norn :lS no3,;[l.S necessid:i.des 0 !UO
deto.ndo-o pelo que existe nos e3:ercitos <le 
pa.izes mais adeantadoii em assumptos mili
tares. 
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O corpo de estado-maior 1le 1 •classe, cujn. P<\r::l. os que, designados pela sorte, se apre
denominaçio quasi que ja não tem razão de sentarem lo;;o vam o serviço. 
ser, foi augmentado coi;sidern:vclmente de- § 1 ·º (O art. 2º da prnposta do GoYerno.) 
pois da g-ue1·ra do Pnr;ignay e, deve-se di- § 2.º os indil:iduos voluntmfaruente alis
zcl-o, rn1o tem preenchido cs fins da. sua tados nas cumpanliia5 de operarios servirão 
creação. vor seis :rnnos e o~ menores ::1 prendizes dos 

Logo que tenha sido feita a reforma. elo arsenncs por oito annos, co11tn,dos da di:l ta em 
regulamento d1ts esce>las, ou de ji devem ser que l)<ISSarem para taes companhias. 
úx;idos novos moldes paraacomposiçãodo es- Art. 5.º Nos Esfaclos em que, por qualquer 
tndo-mnior, a commbsiio se empenhnrâ em círcnmstnncia, não se honver prncedido ao 
formul:11· um projecto de lei tcwlente <t me- albtnnwnto, sr.rá est'~ immeLlia tamente feito; 
lhora1· tão importante ramo de uma bo<t or- a1m111Q"eiHlo todos 0 ;; cidadãos na fórma do 
ganizaç·ão ml!itar. art. Sij !la Constituição, exc~ptn:i do;; aw ·na.s 

Qua11to á auto1'iz;1ç[o solicitai.la no art. 5°, o:; compreli<'nrlido~ nos ns. 1, 4 e 5 do§ lº, 
§ 1° da pi·opo:;ta, nenlmm inconveniente lia art. Iº da citarl:t lei de 1874. 
em s1~1' el!a concctlirlu.. com a contli<;ií.o dr~ não Art. G.ª Fic:i crca([;\ :t ct~sse <los tenentes 
trat.t:~r acc:r11~cimo de rle~pcz<1, qnor :1 grira, 11 ,1 arimi. de engcnli~u·ia, em nnme«o 1lc :~o, 
quc1· para o 1 ntnro · 1Jnn1lo-so or;;nniza1;Jo c5peci;d '' esta arma, 

Pa~~<tudo ao Jiual tfa iiroposta, ao art. G0
, a iuteit•a.mcnte sep:imrla da de artil llal'ia. 

commis,;;io não póde aceitar a itléa ele nm § I. ,, No~ bnta l llões de cngcnh;1i·ia serv i
estarlo-Jllaiot· composto exdúsi>·am~nte 1.le rflo somente olfi•·.i:1t~;; ,]a arma. porleiido desde 
teuentes e de al!ere~. já o G•n·erno transl'el'ir par:• elLl. sem p<!rd~1 

Heconhece qne o Governo prccisa tlispot' üc de nnlignitlmfo, te11e11tes do esta1lo-:11a1ot· ue 
um certo numero de officiaes lle info.utaria CJ lª ctas~e Oll rbs :n·rn:is aneg-iinentarla,;; que 
cavalbl"ia [l<traemp•egos que podem ~er per- teuham 0 curso cJ;1,1nella. 
feitamente desempenhtvlos por cs.~C$ olficiacs; § 2." o Porl<!r E:-.:ecntivo regni<u•á 0 motlo, 
ma~, emqnanto não se organiza o est.1do- segundo 0 qoal os officiaos da a rma. de en
m;1ior do exercito, ó prorerivel ([Ue SG conti- genh rrht deverão se re vesar no se1·v i~:o tlos 
nue a fazer uso tios meios até ag-om empre- b;tt:liilões dú su;t :irma. 
gado;;, a :>e c1·ear um e~t;111o-m:1ior cont1>;1rio Art. 7.º :\.partir rb. daht da presente lei. 
aos bons typos de corpos dcSS<L natui·eza. nenhum official po·.lerú ser promovido nem 

Termiu«ndo, n. commisslto submette à deli- translerido pae:1 corpo especial ou estado 
beração eh C<J.m<trtt <1 prn1)Qsta do Podet· maior da <itrn:i. :1 qne pel'tencer, sem que, 
Executi rn, acomp·rnh:vln. do pt•ojocto junto, polo menos, tenha. : os el a classe rle offici:tes 
em qne vão coasigrntá<isas medidas que ,julga superio1·es um :rnno e os da cla,;se tle capiUies 
conveniente tlect\;tar-se. e snb:lltc l'no;; dou;; annos do etrecti \•0 ~et·YiQO 

o Con •·resso Nacional decreta: nos li;ll:ilhões ou 1~egimento de sna. !'rrnn. 
" Art. 8.º Devemo cessar desde .i: t as trans-

Art ... I ." As ~~rç~.s_de }et:ra pam o nnno ft-1 ferencias de capitães do cor po de estail?-maior 
nanceno de 189~ con:::.ta1.,"1. de lª clnsse v·ira. a nrma de engenhar1:t. 

§ L" Dos otlicia.es das cli[erentes classes Art. 0.0 Deverã.o cess~ r i!{ualn1ente as 
do qnadro elo ex:m·dto. transf~ren ci<ts pnr;i, o quadr o extranu111e"'lll'io. 

§ 2. 0 Do~ :1!umnos das escola~ militares :tte Pai•agr:tpho unico. üs o1Iiciaes que s e ac lia-
600 praç::ts e das companhias de npl'enilizes rem no referi<\o qnatl1·0, s r>ja rpml f°O!' o mo -
artilheiros,. nã.o e:-;:c~dendo de 4 01) praps. ti vo, reverter~o aos corpo:> ou nrm'l . l\ que 

§ :3.º De 24.Si7 prnç:is tle pret, tle accordo perten~erem, ficando aggre;;·ados os mais mo
com o decreto n. 56 de 14 de dezembro de tlcrnos . 
18SU, as qm:es pocleriío ser elevarl;ts ao duplo Art. 10. Os officiaes da ar m:i. de artilharia , 
ou nrnis. em circumstancins extrnordinarias. que exercerem emp-regos, elos m encionndos 

Art. 2.º Estas forçtlS serão complet<Ldcts no art. 4° do decr~to n . 3526 de 18 lle no
pehi. forma expressa no art. 87 § 4° cut Cons ti- vembro de 18()5, deverão ser trnnsfer i1los 
tuição, isto e, pelo voluutariado sem premio para o estado-m:tior íln. dita <1.rn:a e!Il .sub
e pelo sorteio préviamente organiza.do. stitnlção aos que porventur:L all1 ex1stttem 

· Art. 3.• ~mquunto não for decretada nova sem estar nas mesmas coudições e oito tiverem 
lei de recr·ut,nnento, será considerada em vi- uoscorposda a1•ma o tempo de serviço mar-
gor a de n. 2556 de 26 de setem'.lro de 1874, C.'ldo no art. 7 . 0 

• • 

com os seus respectivos regulumeotos, de- Art. 11. Os mei.l~cos e pharmaceuticos que 
vendo desde ja proceder-se ao sorteio pelo~ de ora em deante tiverem de entrar para o 
ultimas ali:>tamentos feitos. quach'o effectivo serão: estes no posto ele al-

Art . 4.0 O tempo de serviço pam osvolun- feres e uquelles no de tef!ente, atê que, por 
ta.rios alistados depois da promulg<tç[o da este meio, e sem a lteraçao do p~sso:ü oi;a 
Constituição será de quatro anuo;; e de cinco existente, fique o numero de med1cos-cap1-
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t"tE:ls 1·ei\u t.ilio a .jt) e o ;Jc pl1:mnac:e11t ícos-tc- O Bst:iheleccr fJTie os officiaes etrectiYos qno 
nen te:ia. l\i . sc1·\·irem tle nj ndantes, instt'uctore~ ou me3-

Art. 12 . l?k:ttn re•ittzitbs a ~ ímples 1rn f•.'l'- tt·es, nns cscuhs, dc1«3111, por forç:\ do fo es 
rn:i.rbs o:> lwspitae:< rlc :3• cl:is~e c1·ead0~ pelo carg-os, e:-: ercer, conforme a <lesignnção que 
reg ulamento il i ! í de :11Jr·il 1le 1800, qn1) scrit. tiYnr em. os rle comma.ndante, fiscal , ajudilnt~ 
reví::;to e po~ to tle harmoniti co!ll a pres )Jlte e commandan te <lo corpo ou companhias de 
lei. nl:1moos. 

Art . 13. Fic:i d~ol·~ ji exlincto o pes5oa.l U. A l'~fo1•mar o reg-ulamento da secretaria 
ecclesiastico ,fo e:;:e1·ci to. Os ollfoiae;:-p;ulre3 de estado e repartições anne:rn.s, sob ~ se
que cont<'t?'em menos tle 2.5 "o nos d.e s~rvíi,:o ~uin tes b:1ses : 
serão re!'orm:itlos com o soldo por inteiro. e os ~ l."' Sern ;\ng'mento rle despezn. 
que cont:i1·0ni 111ais o serão no.; ter1110:; d ii 2."' :\ Rep.ai.' tiçii.o ue :\jttdante General re-
legislni,'.<lo vigente. cet;erit organizar.~1o que npproxime- a, tanto 
~rt. 14. Fw~ igu«lmentc e:din<:ln, :tela~ ~:: rp.rnnto po~si\' cl das rep:u·tiçües do e;;tatlo 

tle c;ulotc:;: o,; ~118 11:10 p1·efo 1·iz•t:in Ct>ll!Lin:u·, llttior tios ex.~r~itos mais lie:n or.~:iízarlo~ . 
1\cver:io ~er ; •c11scs ,_~) _serdç·o._ ~ . 1 :t> ;\ rrp:t 1·ti ~·ito ~d~ Q«artel-:,:'l·lc.stre Gc-

A1·t. l v. ::sem pre.1mzo th rn~trnet;ilO rn1- I1 er. il , o :\1·se:ml de L.1 1lP,rJ";1. •ln cn.p1tal Fe
!it:i.r !Jl'O[lr i:une11te 1li ta, do\·er-ft o (; on~1 ·110 tlr.r·:il, ; t lutewlencia, da Guet'ra e a r'übric:t 
ernp;.•e,::ar o pe . .;:;o;:il do exercil<) c;n tr;ilr.i!hus de _\rm;1;S clot Coueeiçio inssa!'5o iL con::;t ituir 
teclmico,;, ta·.~s como construc(,'üe;; do lin\1;1 ,:; tlu:1s u:ücas rep:u•tiç.õ:-,; pel:is rp1aes s1:r~1-0 
tel•;g1·:iphi(}:.1;; ~ 11·! cstm<la;d~ !<m·o, lc\'an- dist1·ilmido:> os emprc;;,LdOi:i das que 1'ot·em ex
tamcnto de c:trta .. ~, etc., ;liim rlc qnc o di tn t in.::tas . 
p~~SO•\ l ad1ni1«l pntic,i. ne~:;~:; set·vi~'OS tão t) '}n;ttlro (lJ.-> noras repartiçõe~ :;erà 0t•g:i.-
a,dst!'ictos it ~cienc?n. dn, 31~Crt';1. niz:lilo tendo ern vi~h :i rc(li1cç:\o rlo pessoal, 

Art. 16 . Emriu;•nto niio for 1lecre tada. umn. .sem p:·ej ui1.0, entretan to, dos dfreito:; a.dqui-
1ei g-nal ue promoçüe~ , ,;erilo Ob$:.Jl'\"'1d::s as r·ii1os. . 
<l is1losiç:ü )S q11e ,.i!!"or;i.vnm :in ter·iormente <to 4 ." Estal,.e!ecer qne o.s ; (l.gas de empr."gos 
decreto u . :->n7 Lle 7 de al.lril de 1800 par·,1 o,; cívb, ri ue de or:i. em de:io te se derem nn.s re
medicos e p!Htrin~lcenticos e :l$ do decreto partições suuordinatlas no l\linisterro rfa Glterrn. 
n . J:351 de 7 11~ fevereir o de 1891 e pa!\ l os <:! 1we n;i.o se,i;im do uccesso por cUreítf1S ncl-
01llcines d«~ ontt~ts classes do exercito, manos <1nil'itlos ou de non1ençõe.:; me,le:•nte cnncurso, 
no ~ne di7. re~peíto á in terstício, qnc só p:i- .:;~riJ.O exclusivamente prcencllitlols p~e om
dera ser menor· de dotts unno,; ~m tempo (le c1aes e pr:\ças t•eformaúc1s ou houomr1os com 
guerr a.. ::wrviç:os de g11erra, qne po~su;J.m as neeess:i.-

Art . 17. Fica o Potler Executivo <lll tol'i- rias lmbilit<\1,·ões . 
zado : 5.0 Qu<:i , me,;mo no c~so de concm•so, em 

r. A rever os re::·uhmento5 das esco[<).s Jg11alr.lade de coodiÇ:õ3s, serii.o elles os 11re re-
lllilitar es so\J tH seguintes li:ises : ri<lo,:;. 

Ei _0 Q1te nu. ~1lt(I. de reíorm;\1.los e honor r1-
a) Reot'g«rniza<;<io do en;;lno sem aug-meuto r !os esta prererench se estender á á:> ex

de de;;pe:rn, e di:;tr\bniurlo- :;e (IS muter i.1s lle pr ,1ç,as de bo:i coiHucta.. 
m~o ti ue do primeiro ;mno tlo r:m•.>o p:\:p:1r;t- A1·t, lo. Depoi:; •le promu\ga.Ja. o. :ire:;cute 
tor1~ :i.o 11!t1mo do curso :iuperior uen!mm lei. o> ollkiaes qne exercerem empr~:,:-1)s vi
offlcia.l ou prai;-a poss:t perml)necer nn escob. t:i licios nos est·: be!ecímentos scien titicos só 
por mai~ d~ oito annos, 1·espeit:tndo-se "s poderllo ser ptomovidos por· antiguidade. 
Dases Sclent1 fkts do re;;·uln.meuto de 12 de Ar·t. rn. Silo ·lesrfe .íâ.tlechn'Mtl>J per ma-
ahril de 1800 ; ' nentes ns d is posir:ü~s dos arts. 7", H, 15 e 

b) t\ n nexução do curso 1weprtr:1torio di\ Es- LB da lll'l~sente l ei . 
<:ola. Militar 1fa Capital Fe<ler.:tl â E,col:i. P t'<l- A1·t. 20. H.evogam-se as disposiçües em con-
t ica do 1\-e•deng-o e do ela Escola Militar de t rar·io . 
Porto Alefrre à E.s~ola Pratica. do Rio Pt\rdo, Sala das sessões, 20 de agosto de 1891. -
adapto,ndo·~e ao c:tso os respec tivos regufa- Jl. VaU.a<lúu , reh\\or.- Custodio .To~rJ de Me:llo. 
::uento:; ,· • · - Dionysio Cer'Luefra.- Pire$ Fern~ira.- A . 

e) Extel'na..to para os o11iciaes-almnnos a03 lndio do Bra;;il . · 
qu,a.es se a.octnará todos os venómentcs de 
corpo~ ?ii.o monta.do~, menos ri gra.t ificaçfio de P i·oposta, 
exerci.;:w, que devet"J. ser da metade ; 

d) Qu<ldt·o illimltado ele nl fer e.s- a.lumnos ; Art. I.o As forças ele terrLi. para o anno 
e) fo1 l.1~terminaçJ.o de idac1e "Para. matl'icnla financeiro c1e 1892 constarão ~ 

dos 0JI1c1ae:> e praças que tiverem ma.is de § 1.• Dos officia.es das ditrereutes classes do 
.quatro n.onos de serviço na füeim; . quadro do exercito. 
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~ 2.0 De 24.877 pr;iças LlO prot cm circum
sürncias m·din·•rias, ue accordo com o decreto 
n. 56, de 1·1 ue tlezernbro de 1889, as quaes 
vod.ei·[o sei· elevaclas ao 1luplo on a mais em 
circum~tancius ex trao1·1lit1arfas. 

Estas l\Jrças serão comp!etaclas na forma da 
lei n. 2.55G de 2ô de ~etembt•o de 18i4 e <le
creto n. I0.22G, de 5 do a bril de 1889. 

§ 3.0 Das companhias de aprendizes arti
lheiros, nito excedendo de 400 praças e das 
companhin.s de alumnos das escolas militares, 
ate üOO praças. 

Art. 2.0 Os voluntnrios p<Jrceberão, em
quanto forem pl'aç;as de prot, muis uma. gr;1-
tilicai:;1o igual à quarta parte elo soldo de 
primeil·a pr:iça; o~ ~·oluntarios e recrutados 
que, 1iml1> o :<eLl tempo 1.le set·viço, conti
nuarem nns lileit·:lS, com on sem eng:ijamcnto, 
pe1·cebel'ão uml\ gratiticação igual a metade 
do soldo de primeim pm~~1. e, qnando rorem 
escn;;os, se lhes concci.lcrit nns eolooias do 
Esbllo um prazo de te1•ras de 1.089 :n•es. 

Pamgrapho unico. Fica rern;!'ado oat'L lº, 
§ 1°, n. 7, tla lei o . 2.556, de fü de set embro 
tlé! 1874. 

."1.rt. 3.0 SCT.o extinctas a Escoln. Militar llo 
Estado do Ceará e as duas companhias de 
apr:mclizes rnilit:J.res dos E~tados Lle Minas 
Gemes e Goyaz. 

Art. ·1.'1 P:m i execução do disposto no 
art. i3 thL Constituição Federal e ampliado o 
quadl'o elo cor po de estrvlo nuior de l ~ cbsse, 
que !lcara assim constitL1i<lo : 12 coroneis, lG 
tenentes- cor-aneis, 20 majot·es, 40 capitães e 
60 tenentes. 

Art. Õ.'' O Govemo fica nntorlzado : 
§ 1. 0 A reorg:i.nizar n, Secretaria ele Estado 

dos :\egocfos da. Gnerra , :ts Rep~r1·ticües de 
Ajudante Gene1·al e Quartel-::i.1estre General 
e outt•as do :.\lin i~tel' io da Guer ra, cnjos regu
l<l.mentos con venlrn. refo1'mar; 

§ 2 . 0 A r eunir, por economia. dos cofres 
publicas e cotweu iencia do serviço, com a 
denomin<tção de- Escola. Militar da Cnpital 
Feclern-1- ;<s Escolas Superior de Guerra e 
Militar dl\ C<tpi tal, revendo pat\t esse fim os 
r espectivos regulnmeutos. 

Art. 6. ° Fica crea<lo nas :rrmas de infan
taria. e cJ:vallarü<, .ilém elos quíl.dros existen
tes, um estado- m:üor, composto.de 40 t enen-· 
t es e 40 a1feres, os q11aes serão tran~feridos 
para. os corpos arregimentallos, quando pro
movidos <'. ca. pitães . 

Capital Federal. 30 lle julho de 1891.
.Antonio N icolâo Falcão da F rota. 

O Sr. presidente marca. a seguinte or dem 
do dia para a sess:i.o de amanhã : 

Votação de ma.terias encerradas~ 
Discu5sfo unica tlos requerimentos dos Srs . 

Demetrlo !Ud.eiro,Cost:i ;}!achado e Scrzedello,. 
p::Lt';l os qu:rns a C:imm·a concedeu ur gencia; 

Continuaçiio tla l" di~un~:;iio do projectc 
n. SO, q11c rcorgauisa o Distrlcto Fetlúral . 

i~ discus:>ãri do pl'o.iecto n . 70, extinguindo · 
a leg;1çii.o .i uuto ao Vaticano; 

l ~ <liscussfo do projecto n . 36 A, lpgiti~ 
m·indo º" fill103 espurios ; 

Discns~ií.o nnicit do pt'Qjecto n. 84, conce-· 
uentlo lit.:BIIÇH :LO lente (fa G~COb d.e l11f.dicina 
Dr. Nnno de :\ndrade ; 

ContimrnçITo da. dís::u~são uuico. do par ecer 
n. 55, neznn<.lo a licença peilir.h pot' lsaias e 
Achílle,; Botfa pn.l'u. processar o deputado· 
~Iartinho Rmlt•ig-u~s ; 

Continuac;ão da l' cl iscnss:to rio pr o,j,3cto 
o. \JZ, elcvanilo á catl1c::orin. de cmleira tt 
o.ula ile app;1relho rfo, r:sc.Õla. Xa ,·:i.L; 

Continuar.: ão rfa, tli~cus.35.o tlo projedr> n.71 A, 
sobre a mml:uiç.t tla Capital Fetleral ; 

2• tliscus;;iio do pro.i-=cto n. 00. i"en tando 
de impo:>to~ os le;;at!o~ e d0açües rei las ;J. So
ciedade Amante da. lnst rucção. 

Levanta-se a se~süo ús 4 horas . 

47ª SESSÃO mr 21 DE AGOSTO DE 1891 

Presiclencia do S1·. Matw •líac/i.ado 

:\o meio-d.ia , o Si'. presidente declr\ra que· 
oii:o lm sobre u. mesa, expccliente <1. ler o.ntes da, 
actn.. 

o Sr. C a ntão -Pedi a palavra pam 
ru.zer· urna, simples r eclti.maç[o. 

O nosso colleg-o., Sr. Lauro Sml re, logo que 
tomou conta d<\ administmçõ.o do estado do· 
P:ira, pa1'li. que foi nomeado unanimemente pela. 
a sseti1bléa constituinte, communicoL1 <t esta 
Ca.num ess<t nomeaç[o, pedim!o rennncia. do· 
seu logar de deput:tdo. Essa. Cc)mmnuicação 
foi r cmettifa il. commissão competente; entre-· 
t anto, e~sa commissão at é hoje não tem dado 
parecer sobre si acceit::i. ou não a reuuncfa, e 
por i~so peço a. V. Ex. que interponha a 
sua infl nencia para que a commissii.o ~lê o seu 
parecer. 

Faço esto. r eclamn.c:.ío para que n. todo o 
tempo não sirva ele pretexto para não se ac-· 
ceitm.' o outro deputado qne vier eieito, em 
consequcncia de não se ter delibet·ado sobr e a 
r enuncia do Sr. Sodré. 

Como (\, eleição só se prHe fa zer logo que a 
Ca.mam acceite a. renuncia do illustre depu
tado, por isso peço a.inter venção de V. Ex,. 
para que a commissão dê o seu parecer, a.fim 
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da Ca:~i:tra, decidir si :i.cceit :i. on 11:i11 f\ r•)lltlll- til , por que as condições do recinto inutiliso.m 
eia do Sr . $('Llrê. todos os e~f<11·ç.o,; dos or<vlores (tipoiados). 

O :-:1:. Pn1,::;mE:-;TE-.'i. reclnm:wüo do nolJrc 
depu1 alio será tomad:t na. du\'ida consiile
rai;::"io. 

O nr:ulor que >:le a tribuna leva. :t convic
çiio de que nito serh ouvido . Nós s;1bemos o 
11110 a11u i se p;1ssJ, pela leitura do Diario do 
Congresso, e as -vezes esse mesmo elemento 
nos ín lta., por1J ue a pulilic-1çiio. dos debates 

O S r . -~rtli..ur Rios - Pedi n. pa- ;1SSemeliH-se rn-.1is n. de charadas (riso), do 
l:i:vra para. submetter um reqnerimeoto á. que a, ele disc11rs0;:; (apoiados). 
consi,li··1·:1çiio da Gamar-o.. mas•\ntes de o fazer V. Ex . compreh~nde o imperio~o dever 
pennittfrit V. Ex. que lbe uhlj:i uma iutc3r- riue temos de 1111.o esperdiç;.1.r um instante na 
rogaç-"fo . con foc1;~10 rlas leis inrlispensa.veis à completa. 

Pa.l'ece.me que interpreto o desejo de tod:1 org-<1 ni~;içào dv. Repn blica. (AJ)oiados . ) 
a C:LuJar:i, peraunb.nto a \". Ex. em IJllP Aqnl narl:\ faremos. porriue :i;; discus~ões, 
esta<lu :;e ach:ttt mni1.1nça ile crisa par:i sna:; nafa elncid:\riio. Os trabalho:; 1.las commis
ses::ue;;. (_.tpoiado.~.) sües, po1· 111:iis pcr!eito;; e compllllos qne se-

j;un, teem ne:'.eosi,fade d:• l1iscussão para. 
for SR. DEPUTADO - Li nos jornaes que 0 SllU nperr(~iço :1 mento (aw; i ados) ; e n discussii.o 

Sr. mini::-ti·o <lo interior ma.udou suspcn- ne~ta e ' ~ª· pnr e trei to <l;lS condições ucustiC<\S 
dei· os traiJalhos a.quL <JUe lhe fallecem completamente, esterilisa-se 

o S1t. A 1tTHU& 1-tio:; -Sr. presi11ente. diri- po1• ralta absoluta clfl estimulo e rlo corretivo 
gindo :i. mesn, umn, mtc1·1·og-:1çiio :iotes de ,jns- illlli$pem;,1Yeis; retiro- me á coutr,,dicta ím
tillcnt' a materi<l. do 1•er1uerimento q1te me rne1iiata, nlé111 1la ansencin. quasi completa de 
traz à tribuoa, üc:10,jav;i c11u? V. Ex. me auditorio. (Apoiados.) 
in (i1rm;1sse e :\ C:i mara em qne rê e;; tá :1 nrn- As nos;;ns :>e5si:ies s.i.o quasi secretas. 
dan(•a; ::;i temos esperMIÇ<t de ~·el-a etrectm1da (.4.poiado«.) · 
em IJreFe p:ira o llom andarr.anto rle nossos [)r Sn.. Di>rt:TADo-Até :i. imprensa. nban-
tra.balhos. lnte1·1·ompo :i,; minhas obs ~rvaçoo::; ctooon :i;; tribuuas . 
ptu·aoavir:t Y. E~. 

O SR. _\rnm:r.c R1os-Contimio a üflirmar, 
O Sr. . PRESinE:\"TE - A ínformaçãoofficial que pelo proc ·sso seguido, a CuU!Clrn nito se 

que po . .;so Llar· e e~t:i.: o Sr. ministro do in- llltl·.!al'it; elhi li•\ lle ioli:.-1.hilitar-se perante a 
teriol' j:i e:çpetliu ordem á lnspectori<\ lle H~·- opinião pnl,\ica., nada procluzintlo de util em 
giene para etrectn:1r :1. rr111d;111ç,,i no nNi;; breve bem tl:i pat ri :i-. 
ter.tpo po;siYel ; m;1ndou fazer o orçameu to Qnando :\ri·esentei a iudicriç;io, foi par~ 
das ohr·:\s necessn.J"hs, estas roi·am orçu1h1s em que ''" mesa providenciasse por si, procurando 
·60 :008$. O engenheil•o precisa de 35 dias para uma. casa., i:rdíc:tSse-a., IJediodo :10 mesmo 
dar promplo o edificio. tempo o credito preciso para effecluar-se a 

O Sr.. ,\ r~THUR Rios- St'. pre:;;irlente, ris muJanç''· 
informaçõe;; que V. E,;. <tc;iba de dar ti, Ca- A Gamara dos Deputados não exige lnxn, 
mara não púóem satisfazer a mim e a. elln, que a époc.'I. niio comportu. (A.poiados.) 
muito meoos. (Apoi'lJl,os.) EJ'<\ questão paro. ser resolvida pela mesa 

Nós niío t eremos ele · nos mudar na p1'egente e pela C:1mnra .. (.-ipo<ados .) 
ses~ão si aca.so este ne""ocio foi· encaminhado Mas, mcu1.nb1r ao g?•ern_o que se encar-
como tem sido a.te a:ror~\. (.-ipoW.dos). regue exclusivamente disto, e procurar fazer 

_ . " . . . .que ae<Jote\:.1. aquillo que estamos presen-
1..: )I Sn. .. D~ruv.oo-0 Sr. Arar1pe esti fa- ci<Lodo: v. Ex. officiou ao minbtro do intet"ior; 

7.endo ouvidos de mercador. o m1nistro do intc:rior, com a lentidão que 
O Sa. An.mun. Rros-Pela. indicaç1Lo que modela todos os seus actos . •. 

apresentei e que foi honrada r ela Camara. o Sa. SERZEDELLO - No rninisterio, é para 
com vot.lcão unanime, a me5<'1. licava auto- quem tenha ma.is sympa.thia. 
ris(ldn, imr<t, por si, providenciar sobre essa 
muda11çn.. o que podia ser feito sem offousa O SR. ARTHUR Rros- Digo ao illustre depu
dos estyló.s ou chts prerogativas do executi.vo; t.'1.do µelo Pari que, quando subo á tribuna 
o meu fi111 éra.dar toda a pre:;sa a este negocio, não venho fazer cortezias para agradar o. 
para que a Camara pudesse produzir alguma quem quei· que seja .• . 
causa util;· o· que neste recinto,-verdadeira O SR. SERZED"ELLo - V . Ex. tem constau
Babel (apoiados), não conse!!uirà nunca. (Mui- temente revelado espírito a.g-gressivo contra.· 

. tos apoiados.) ~ este ministro. 
V. E'.'I'. . comprehende :i influencia que nos O S11. AR.THUR R.1os - Venl10 expressar o 

parlamentos exerce a. discussão (apoiad,,s),en- meu modo de pensar com toda a franqueza. 
tretanto nesta.casa ellaê completamenteinu- Mas, dizendo que o ministro do interior toma 
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deliberações sempre com grande le11tidão, 
não fa ço accusaçfto a S. Ex:. 

O Sr~. ToL.EXTr:-;o DE CAP.VALHO - - Antes 
isso .:lo que ser preci[Jitado. 

o SP.. SERZEDELLO - De t ouos <Í o mais iu
oJTentii VO. 

UM Srt. DEl'(;TAno - Nenhum é otrensivo. 
O S1~. Tor.EC'ITI~o DE C.UffALHO - E' um ci

dallão dbtiocto. 
o SR. ARTllUl~ RIOS - Eu dizia: não tenho 

intr.nção :1ggressiv<i contr<\ S. Ex . 
O li:tl.iiln ê uma segnnr:h 11:1 tu reza; o Sr. 

minbtro do inte rior ja :Ltt in~iu um:\ id:vle 
ri.v:i n<:arl~. sendo toda a sn:i vid:i ma::-istraolo 
e muito rlbtincto, ahi :•dí!uiriu s. l~x. e;;ses 
habitos de leutidã-0 cm snas l'CS'>lnçoos. por
que os magistrados teem longl)S pr:lt.OS par:l 
julg;u·em e decidirem a.s f(ttestüe~ ; esses 
hnlii t tJS nem sempre são os melhores na admi
nisfra('iLo. (.:lpoiados.) 

Aprllveito :i occasi;Lo p:i.ra desmaDch:u• um 
erro oc<~a,ion;ido, creio eu, antes peln. falta 
de acnstic:t da casa, do que [.)Ol' m:t ldade . 

Al gnns orgã.os da impt•ensa, desbi. cc1pifal, 
pulilil~mdo o resumo <le um clbcurso meu, 
oisser:nn 1uwer eu chamado o illtt~tre minis
tro de fraco . Não o cl.J.amei tal. (.4.poiados.j 

Disse que S. Ex. er~ muito lento em 
suns deliberações, o que ó cousa differeute. 
S1·. presidente, sou o p1·imeiro a reconhecer 
a integridade e o vigor m~ntal de S. Ex . 

Volto it qu 'Stão. Parece- me, Sr. presidente , 
que havendo V. Ex. offil\i,1do ao illustt•e 
ministro do interior q11a a Camar:i. dos Depu
t<\dos desejav;i tr<\0Sferi1·-se pn.ra o anLko edi
tlcío em riue funccionou sempre <l uo regímen 
.1xt i11cto, S. Ex. a. primeir~t medida a tomar 
<l.evia. ser a de fa.zer desoccupar n. casa. S. Ex. 
não fez isso. 

Antes de hontem o secretario ou official de 
gal:inete de S. Ex. declarou- me e a um il
lustrc colleg«•, que me ri.companhavtl., o Sr. 
José Maria.no, que S. Ex . a guardava o rela.
torio do eogenheiro encarr~gado <las obro,s 
desse miuisterio. 

Ora, Sr. llresident<l, esse engenheiro, qlltl 
foi o m·~smo que construiu esS<\ cri.s'.I .de 
,papelão e madeira. _. 

o SR. BELFORT VIELR.A- E de lena. 
o Sn.. AR.TRUR Rros .. . informou,- diz- nos 

· hoje V_ Ex., que para. npropriar aquella. cnsa 
para a Camara funccionar, precisa. de 35 d.ias 
e de sessent a. contos de reis. 

Sr. presidente, não queremos isso , não 
queremos ma.is sncrHicios do thesouro, 
basta aquelles que este palacio de S. Cbris
tovã.o tem tão inutilmente consumido (Mui
tos apoiados.) 

Devo declarar a Camara que fui visitar a 
-casa da antiga Gamara, onde hoje funcciona 

:i junta de hyg-icn0 e ncbei-a no mesmo estado 
de ou tr'ora., exceptuada a ausencio. das ca<!ei
rns em que sentavam-se os deputados . Per
guntei n.lli n. um ernpregndo se já havia sido 
<letcrmin:1d:1 n mnrlauça marcando-se o local 
para ella, t ive resposta negatha. Isto <lett·Se 
a.nte-hontem ús 3 horas da tarde. 

Ot:n· •. si continu:1rmos com estas cleligeu eias 
vert1gmosns do tartal'uga, provavelmente 
neste;; quatro :innos teremos e llc(:tuado a 
mud:mça.. Porque ha 45 dias :ipre~e!ltei a 
indicaç·ic; :30 dius depois app;i rcceu o parener 
ria C· rnmi:;.-;ifo ; PSte parecer j á tem cerca de 
15 ilias de <1 p[Wo1•atlo e nós contin11nmos no 
:ne~a10 pc. 

,.\,!:Ot':l. deixam-nos entre,·er a esper:-.nça 
de que 35 ti ias rlepoi:> de comcç~H·ern as ollr'J.S 
podtlrc11105 effectmu• a mudanç;t; 'JllnnJo 
a. .inuta se desalojara e qnauJo coniec~1rão 
estll.s obras ? 

,\ insistenc·:üt com que trato cl,~st:) assumpto 
não e uma impcrtincnci:i. de minha parte; 
pa1·ece-me que pt·esto um relevante serviço 
a causa publica, instri.nrlo quanto antes por 
ello.. (~Lpoiados (}erae.». ) 

Ja d issc que as votações nqui 5:l.o fe itas por 
presumpçiio 011 pot· inf'ormaçiio, rorqne pela 
audi1;ão nad<t se percebe; ning-uem pótl» justi
ficar o seu voto ; e V. Es. sabe que ri. discus
"ão muitns "l'czcs pôde mudar fundumen ta l
mente o modo de pensal' do individuo. 

Yo;ms- Apoiado.s. 
O SR. ARTHUR R.1os- Teabo votado a maior 

parte <l<\S Yezes pelo cstn.lo íJUe faço,cm casa, 
dn. ma.teria., quando a liás esse juiz.o poderia 
modificar-se pela discussiio. 

o SR. PRESIDENTE- Já ha. numero legal 
pera se nbrir a. se.,s<'ío, e por isso 11eco ao no
bre deputado que restrinja as suas considera
Ções. 

O SR. ARTHUR Rros- J:i. disse o que preten
dia di7.er, e, pnrn justificar o receio que tenho 
de .nows obras pum :.i. accommodação <la Ga
mara em qualquer ponto, vou mandar pam :i 
mesa o meu requerimento. 

O SR.. PRESlDE:XTE- O nobre deputado nas 
suas observacues, ainda qul) muito delibera
<lamente, cen5u1·ou u. mes::1. de não t er dndo 
rapido an . .lamento do seu requerimento ; mas 
S. Ex. não tem razão de se queixar contra a 
mesa nem contra o Sr. miDistro do Interior. 

A Gamara comprebende que não é uma 
cousa. tii.o fa.cil prepara:r-se a.m recinto para a 
recaber, onde ena possa funccionar conve
nientemente. A antiga sala prestava- se ape
nas para 120 cadeiras, e nós hoje precisamos 
de 20.'i, isto é, quasi o dobro. 

De maneira que a. antiga sa.la, ainda que 
estivesse como estava antes de 15 de no
vembro não se devia prestar para a reunião 
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'-'ª Cama;·a 1!0:; ~rs. Dq111l;t1IM, porqac Cc)!ll Tolcntiuo de Cttn;tlho, Rosa e Silv:i, Gon
dilli~utrl:ulc clla poJm·in conkL' ~1J.í ::-1·.;. dc·t111- «::tl\-~s Ferreira, Joaquim Pcrnn.mhul!O, Ju
tado$ . vendo de ,\_:::.1i:u•, André CD.valcantl, H.n.y-

Além 1füso, compr"lwnde a C:\m:im q 110 esta mm1tl0 B.1 nrleira, ,\.nnilml Falcão, l'ereit·a de 
muteri.il qne tein de pass:.i.r p1m a lli 1·c111·e- Lyt·a, ~rdL'•t de Vasc:oncello;;, .lo!Lo do Si
:;eol:i unm mas:>a de peso mu ilo ::m perior ao quei 1·::, ,Jofi.o Yieir;t, La!z do Andrade, E:5-
peso ::;nppm·hvel por a quellil S1\ht ; e :t mes·t pirita Santo, Búlar mi110 Cill'Ueiro, Pontes 
uão podi<i tom~1r solJre :>í a. r13;,pons:\bilidade dci de i\lirau tla, O\tieica, lYo do Pi·atlo, Oli
pot' cm rh;~o a scguranç;i •los :)1':!. depnttHlo~ . veit'•: V;\l l:tdiio, Len.mlro !II:\ciel , Fclis-

Por1<intn, ma.uctou !JCtlit• ao Sr. ministro do bello Fi·eire, Angusto t.lc rreit:is, Pn.uln. 
inled"r que m<u1d~t&e ex:\min:tr '~ s i!:l, e Argollo, To,;ta. .:;.~a.lira , %:1ma, A1·thur 
elle rei-o com to:.la <\ ur!;encia, JIOl'fjU•J t cni.lo l~ios, Ga.rci.1 Pit•cs. }lfarcolino :O.ltmr.1. Se
recel.iitlo 0 orlicio no dia >J. no di:l. 11 e~e ex- \·erfoo \'ie!ra , Santo;; Yici1~1. Cttslo.lio de 
ame e~t..1.Ya feito . O nobrt! der~1t 1\10 o ::>r_ Ar- ~Iello, Po.ulo.. Guirnarií.e;;, llliltou, 1-'1-;wcis
thm· t-:.ios tlisse que nada se tin!l:1 (;~·to, Jn.'.l-" co Sod1'é, Dionr,;io Ce1·.pP.iro., L·~o\·igiltlo 
!?:ll'auto a S . Ex. f!lle ha. 1~ 1:1i3 ue 8 tlias. li n.~ Filgueira:;. Ba.r;'io dl3 S. :.brcos. ~forlrado, 
n;is minhas mãos a 11trwt:i do safül). eúuuei Pl'iscv l'a.raiso, :\loo.iz Frcil·c. Athay:le .Jn
o modo de a!li se :-v:icommJrlar o m:1io1· uume1·0 nior, Ponsec;i a Sil \·a, l•'onseca Hermes, 
1lc c;1utàms po:;sh-ei.::. Nilo Peç.u1ha., M;rnl1ã.es B.i.rreto, \'il'gilio 

Por maior qne ;;ej:i o Lli!,;~jo da C:\1n<H'•1, Pessoa, B:iptist t da. .\lotta., Alcino Ga:rnabara., 
que é c-omp•\::li lh:i.do p<;hi. me:>i\, por.1ne nin- Erice Coelho, S;tmpa.io Pen-:.:z, Lopes Ttovão, 
gutim s01l't'c mai.s col!l as clifficnl<l.ades da di- Jacques Our :quc, "\.ri::;t ides Lobo, .?lfayriok , 
l'eC~::lo dos tl'<lhall10s do que a ])l'O[>t'h. me:;;\, \'ioliacs, Thou1az Delli no, Figueiredo, Antonio 
enfretn.nto, :l mesa. n::i.o pôde a\J.;o lutamente Oliutho. Badarô, PMilico .Mt\Scureulms, On
improvbal' tl<.:!:>1.le .iú uma :S<tla riue receba. o:; l.lriel de l\l<t.(.:'alh<les, Chn.g;1~ Lobato, Jacob da 
depntatlo~, nem t::í.o 1v)uco p:vlo .c~igil' CJt:c o P1\lxilo, Alexandr.3 Stock.ler, Co~ta Sena.a, 
~ r. ministro uo iute1·ior faça mih1g1·1:s. ,~ uirico Lll%, Dutl'.t Nicacio, l\lanoel· irul-

Nestas condiçues a!firmo que ;1. mesa nfi.o se g'lrncio, A:Stolpl10 Pio, AristiJes Maia, 
descuida. des'CC ~::;smnp to, lll t\S niio iX>de f:tze1• G:wlos Ch:1g-a~. Fraocisco Atn:tral, Oo
impossi veis. iningo:> Roclu, Co5k'I. ~fochndo, Forreim 

Yem á me:;:i., é liJ.o, apofauo e posto em CR«bello, ~ueno. de GPJ ;üv~, B,,et·na~di~,..º ltde 
d!scus;ão, que é encerra.~.i sem <leb·de •i- ampos, ·' ra.ucisco 1cer10, c.;es:mo ''-º a., 
c..'\ndo adia.tL.1. <i. vota.ç;lo, 0 sef;llillt~ ' ' ' · A<lolphv Got'Cl.o, :\1or:1.es B:1rros, Doming-os de 

. Moraes, i\iursa, Pa.ulino carlos, Costa Junior, 
R.odrigues Al•es, AH'cedo Gllis, Moreira. da 

RcQHerimcnto Silrn. , Almeiila. Xogueira, Leopoldo de 
Bulbões, Guimarães .Nat:1l, A;:eretlo, Cae

Requeirn 'JUe se peçam M P.xler Ex:ecutfr tano de :\lbuque~·que, Marciauo de Ma gal-
as segui ate:; informaçõe:;: h:le.>, EdMrrlo Go~Ç•\lves, Fero;\ndo Simas, 

Lauro MüHer, C::rlos C:impos, Schmidt, La-
1. 0 Quau to se tem <lespen•lido nas ob1·as c~r1la. Continl10, Victorino :\Ionteu•o, Pereira. 

par:1 a•.faµt<l.ç;.i.o do p;ilacio de S. Christov;:i.n d:i Cost:1, Aatão de F•dn., Borges díl Metlei-
1inr::i. runccionar o Congre~so e Cmnam elos 1·os, Alciues Lirua, .!\.breu, Homero Baptista, 
Deputa.elos ; Demet rio Ribcil'o e l\ieana Bal'reto. 

2_0 Qu:\uto resta a despender Jl:ll'<\ cooclu- Abre-:;e a sessão. 
siio das mesmas obr<ts, segm1do o orç~unento 
do T'espectivo eu zen !1eil'o. Falto.m. coro ca.nsn. p:irtícipada os srs.Miguel 

Castl'o, Pedro Americo, Thenphilo dos S<tntos, 
Sal:l. das sessões, 31 de ~g-o.;to de 1801.- G:lbino Bezonro, AIDI•hilophio, Ur\J~\ao Mar-

- ilr1hw· Rios . l con: es, Cyril lo de Lemos, OlivdriL Pio to, 
Em ~eguida, procede-se i1 ch:i.mada, à qnal Viriato de l\ledeil'os, Fril.nça C:tL'\•:tlho, J oão 

respondem os Srs. ~fatt (I. Machado, Pallet.i, Pinheiro, Leonel r'il!to, Francisco Veiga, 
Ninn. Rib<3iro, Retumbá, Rodrigues Fcrnan- L:\mouuier, AlV<'l.l'D Botelho, Gonçalves Cha.
des, Belfoct Vieira, Ucbôit Roúrigue;;, lnd:o ves, Gon•:nlve:s Ramos, João de Avellat', Fer
do Drazil , Innocencio Ser;:edel lo, Cnutii.o, r1fü·;i Pi!'eii, .Joã:o Luir., ca.rvalhal, Aogelo 
Pciclro Chermont, llfatt.i !1Jcel1:11·, CoiitJ. Ro- Pinheiro, Ca1•lo.s Garci:I, Pleury Curado, 
dri~nes, CaSimiro J uuior, Henrique tle· Bellar:nloo tle ?lfandonca., Thoma.z Flores e 
Can·atho, Anfriso Fialbo, NoQ"Ueir-.i. Pam- Roe:ha Osorio; e sem cau~ participada os 
n:\gt1á, Nelson, Pires Ferreir:.i, M11.rtiaho Srs . Frederico Borges, José Avelino, Almioo 
Rodrigues, &-irbosi. LiUl•l, Baierril, João Affonso. Couto r..a.rttixo, José :\fnri.a.oo, Pires 
Lope;;, Justioi::l.no tle Serpa, José Bevila- e Albuqnerqae, Alberto Brnndlio, Joaquim 
'llll', Gooç'llo de La.gos, l\"ascimeo!o, Pedro Breves, Luiz Murat, Fróes da Cruz, Furquim 
'Velho, Amorim Garci<t, Epitacio, Sã Andraue, Werneck, Jesuino de Albuquerque, Ferreira. 
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l3l'a.ndio, Feliciano Penna , Yiotti, Corre:\ 
itabello, Monteiro tia Silva, !\1a.rtioho Pr<u.lo 
Juniol', Lopes Chaves, H.uuião Junior, Jnlio 
de C•tsti lhos. Cassiu.uo do Nascimento e Fer
{la.ndo Ahott. 

E' l id1L e posta em d.iscussã:o a. nct..'\. da ses
siio autel'ior. 

O SL· . ::\-.Iartinho Rodrig ues. 
- Qun.nJo V . Ex. :inr?uoc.:il)U hontcm a dis
cui;s:.i.o •lo pn rccor u. 65, sobre :~ pctiçiiu 
do:; j11t.l1.ills lsaias e ,\chillcs Bm·is, p3dinr!o li
r?ni;n p•H'i\ me p1..:>ccss:i1· por crime <lc c.dn111-
nia, por um seoti1ll<!nto de l.iem entendida 
tlclic:tilcon.. reti1·ei- 111c rio rccin to, e pol'tanto 
nüo n s~ ~st i iL di:;cus:>;to do mesmo lli\recer, 
füs1rnssCT.11 <pie se tcrnolt it1cun(lescentc lL pauto 
tle <Llg11:is t.!ep?1l;t1lzy,; qne ne lla tomaram pai-te 
·diri::1rem ao lmmi !ti .. or;ltlúr que ago1·~ occupa 
n att~nção <fa Catrnu·;~ ínjnrias ruues e iujus
tu.s. 

Comprehende V. Ex: . que 6U n ilo p:idia., si 
-estives.;e presente, deix:i.r p<1Ss·tr sem protesto 
energ-icoos vituperios que me lên'a.m lanç:ulos. 
Porém, na. ncc.tsiilo 1la <líscu:ssito achava-me n:t 
:Secretarfo., coavcr,;an:Jo com o St'. Oarique, 
digno e:npregado d;~ Cumara.. 

Depois pcrco~·ri ·as g11Ierias da Camara. e, 
portu.uto, nii.o estnva. habilitado a clerender
me ; e p:Lrà que não se possa suppor que por 
-covardia ou f,L! ta. de pun~lonor deixei de 
repellir tligna.meote as " rronta.s im;nct•ecichts 
que me fot·.1m ati 1~1das, peço a V_ B:t. qne se 
<ligne mn.ndat• con~ignar r.1\ neta que eu não 
-estava. 1n•es:~n ~e i~ discussão, e pr.; testo que 
·quando o deputnuo que me atirou as a.front;tS, 
a que acnlJo de referir- me, publicar o seu <lís
·curso, ter:\ re;; posta cabal e conYelliente, niio 
JlO terreno dos couvenios, onde o meu no:n e 
foi areastado. ma~ na alturt1. da minha. digni
dade e d<t proprhi dígnidà.lle úa Ca.mara. 

O S1i. Pirnsrnr.:\'TE- A rleclaraçff.o do _ Sr. 
deput.ulo serà l!lnçada na acta.. 

Ninguem mais pecle a p:ilavra e é encerr:l.
<la. a. di5cussão da. ucta, que é dada. por ap
pro~·aJa.. 

o SR. 1° SECRETAll.IO procede a leitura. do 
-seguinte 

ES.PEDIENTE 

Officios: 
Do Ministerio ela Instrucção Publica, Cor

'reios e Teieg ra:,:>hos, de lts do corren te, em 
Tespost:i. a.o oficio desta CD.mara o. 105 íle 213 
de julho lindo, remettendo cópia não só do 
dect•eto que dispensou o Dr. Albino GonQal
ives Meir~ de Vasconcellos do Iog-ar de lente 
do curso annexo da. faaulda.de de direito do 
Recife, ma.s. tambem do que o jubilou como 

Cam~r:. V. U 

lente clthedr<ttico daquelh faculdade -
A quem fe1, a reriu.isiçiio (conunisS<ío de ins
truccào pulilic:i.) 

Do M1nisterio dos Negocio:; tl'1. Ma.ri nlrn., 
de 19 do corrente, enviantlo o requerimento 
do otficial ele fü1.eaJ<L reroeinadu 1le 3ª classe 
.João Sr.gep:ulo Tu.pinamliú, p~dindo melho
ramento ifo refo1·na.-A' comt1ü~:5ilo de ma
L'inlla e guer·ra. 

D:~ as:;em!olêa legi5!:i.li o;-:i tlo e;;tmlo do Es
pirito Sanlo, de S do cot·rcnte, 1·eprcscmfando 
,.;01J1·e a n::ce,;,;i<la·le nrgcnt,~ •h ~ r!t ' •.lecretadn. 
:t lei n ' l'le se l\l (~i·c o nrt . 1:3 <ltt Con~t i t.u i ç:<1o 
Federal, de mo1lo que sc,i:L garanti•t.i •tOS 
c;;tado~ o direito de legi:;kw sobre a viaÇ<l.O 
('.;i·rea. - \ ' commi.~s<i.o de c1.mstituição legis
laçiio e ,jnsti.,:a. 

Rep?·es~ntaç:ão da. lntendenchi. ?liunicipal 
tle S . Bor:j<\, pedi.ao.lo a valuL'iSa\.UJ das a po
lices que {i<ll'~L pag1Lmcnto de in.lemnisação 
cmittiu o ~overno do Pa.n1g1uy. p<tt\1 os 
prE\i 11dic:trlos com a invasão das t ropn~ da
quelhi Republica. - A' commissfi.o de fü
zenda 

R.eqa~rimentos ; 
Do Dr. Domin~os Jo:::;e Nogueira .foguaribe, 

ped1od0 p1·lvilegio p:u~.i. :.i. ua.vcgaç::io rios rios 
Tietê, Pa.rdo, Cochim, Taqua1·y e Cuyabá, 
de modo a naie as ciuades de Tieté e Cuyaba. 
-A' c11m111bsã.o de o!.Jras public.1.s . 

Do Dr. C•irlos Teixcim e outros, '[)ropondo
se a. arrenúar o p1·oprio nnciofütl cla quinta. 
do. Boa. Yista.-A' commis~üo de fazen1la. 

De l\fat•ia. Firmin;1 Felí pr •t Eclmbe Tavares, 
víuv~\ do cnpitão Julião Mnniz T;wares, pe
dindo u1na peusã.o. - A' mesm;i commissão. 

De .Ant.onio Alves TeixeÍt'<\, patrã.o-mór d~\ 
barra de Gua.ratiba, peclintlo 11ugmento ele 
de vencimentos. - A' commissão de orça
mento. 

De Hyppolyto José Dias, porteir·o <la iaspe
ctoria ger,11 de hygiene, pedindo au,zrnento de 
vencimento:>.- A' mesma commi;;:;ii.o. 

De lJmbelina Isabel Xavier de Andréa, 
vinva do ffi<lrechal Jos~ da Victoria. Soares de 
Andrêti, pedindo q ue o meio soldo ,, que tem 
direito lhe se.ia pago pela tahella vigente.
A' commissão d3 fazenda. 

O Sr. Aniorilll. Garcia-Sr. pre· 
sidente, V.- Ex. sabe que não me achava in 
SC'ripto, e assim não esperava. occupa.r hoje a 
illustrada nttençã.o da. Camn.ra. 

Desejando dar sempre mostras da maior 
attenção, não só ás deliberações da casa, si
nã.o a0s ~stylos nella. consi1gr:ldos, peço, en
tretanto, permissiio para, tomando lL palavra. 
neste momento, usar delh1 da propri:i. cadeira. 
que occupo pela primeira vez ll<~ represen
taçã.o do meu paiz . 

Deix:i.rei, assim, de subir ú.quclla t ribuna., 
que, de certo, não poderia Hlustra.r, :i.ttenta. 

•7 
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a ausencia absoluta tle merecimentos de mi
nha parte. (.Yao apoiados.) 

Dou plena segurança;), V. Ex. de que não 
abusarei d<L attenção da Cruwi.ra, e desde jú 
me colloco sou a égide da benevolencia tle 
meus collc;.!·as. 

Sr. presidente, pedi a palavra para sub
mettcr iL consideraçiio da casa um pl'ojedo de 
lei, o qnal se me afigura de uma importancin. 
capital e tlo maior interesse. não sõ par·a o 
estado qne tenho :i. honra de repre::;entar, o do 
Rio G1·ande do Norte. siniio tambem para o~ 
tlemais estados da C11ião. 

EIT,.cti\·amente, esse pl'Ojcc:to é ref.;re11te a. 
um ramo de serYi~~o do::; mais impm·tante:.': 
qual o tla instrncção pnhiicn, ,justamente cun
sidel'<1tlo como tendo cm :>i o segredo d<l pros· 
perid,Hle das nações. 

"\.ntcs tle entrar na explanaçii.o desse pt·o
jecto que ,·,ml10 submettei· ao e:rnm" lhcasa, 
1)eço pernüssão para externar, embora suc
ciutamente, alg-1rn1as considerações que ~e !tl(l 
afiguram necessarias, mrn1, Yez que lranspo
nho, peb primeira vez, os hnmbraes de:;ta 
Camara. 

Sr. presidente, nito venho tr;1zer parn aqui, 
para o seio da representaç·ão, questõJS iIJcan
descentes de politic<L local. 

Comprellende V. Ex. e comprehel1Lle a Ca
mara que o governo loca.l, sabia.mente consti
tuido, é o que mais interess t ao bem-estar e 
felicidade do po»o, como todos são ::i.ccordes 
em cUzer; mas, por isso mesmo, entendo que 
as questües que o afTectam devem s~r trata
das e resol vi·.las perante elle ; a não ser assim, 
seriam constantemente cerceadas as proprias 
prero:.mfo·as elos estados, de envolta com o 
principio da feuer .:çüo, que todos nós acceita.
mos e consagr<1mos em o nosso pacto federal. 

Assim, pc:ço l.l.penas permissão para dizer 
que, quando operou-se a r:1dical evolução po
lítica que transformou ;;ul>itumeute a face do 
paiz, ou antes, quando a ondi1 clemocr,ilica 
assJberbou o paiz inteiro, como alhs tive oc
casfüo ue acceutm\r mi imprensa, eu combati;t. 
francamente, de3assombradamoute, em prol 
das liberdades publicas. 

Si não era um vencedor, não e menos certo 
que não poderia de modo algum reputar-me 
um vencido. 

Achava-me uo ostracismo politico, como se 
dizia então ; e, quaJ11.lo delle sal1i, foi para 
servir sinceramente, lealmente, á ca,usa. pu
blica. 

Podeliio. dar deste asserto o mais insuspeito 
testemunho. 

Nune<i 1ue· animou o sopro da ambição. 
Nunca iuvoquei, em proveito proprio, adi

'7i&'1 aliás preconisada na União Norte-Ame
ricana e que um dia, o democrata Marcy re
sumiu nesta formula: Aos vencedores, os des
pojos .•. 

No tocante à lealdade, em todos os meus 
actos, ni:io receio absolutamente do juízo im
parcial de todos os meus concidadãos. 

Nc"io ! A.bso!ufamente, nã ! 
"\.ssenta isto, a.ccrescentarei apenas, Sr. 

presidente, que sou francamente infenso ao 
regímen parlamentar. . 

E conles;;o que prodnzin funda impressão 
0 111 m·rn e;;pirito o conceito de lni muito ex
ternaclo por um escriptor, aliás, amig-o do 
Brazil; disse elle, mnito n.ntes do arlvento da 
R·pnlilica;- que, alguns annos de uma cli
ct=.tdura escla.recida SP.ri:un mais \H'OYeitosos a 
prosperirl:itle tlo 11osso paiz, CJne os longos 
annns de pa!'lamentar'i:~1120 jà clecor·ridos. 

Em vel'<lade, o regimen p<1.rl:11nentar, ta.l 
como existe. não representa, a, nltima palavra 
1!0 progr\;:;sn sochll. 

Peço descnlp:t, Sr, presidente, a V. Ex. e 
it Gamara da lireve digressão, que ac:ü10 de 
lhzer, esperando que saberão relevai-a a 
rJl1em como eu, tem guartln.do a mitior so
brie1larle <le pnlrwrns. 

Isto posto, entrarei na materia do peo
jecto. 

Sr. presidente, sel'ia tle certo abundar em 
log-ares communs e?1carecer as vantcigcns de 
li;~ nruito recon!iecillas, pl'ocln.marlas, elo en
sino pl'Dfissiomil e industrial. 

~ão pretendo, nem poderia mesmo ter a 
velleidade <le innovar em assumpto de ta
manha mag-nitnde e q11c tem sitio objecto de 
ncur~i.cfa attençü.o dos mais c!istinctos publi
cista.s. 

Em tod<t a, part·~ liga-se 11oje n maior 
importancin, o mais vivo interesse, á creação 
rle escolas :igricol:)s, procm·anrlo-se ministrar 
nellas o ensino theorico e pratico ao mesmo 
tempo. 

A necessidade da educação profissional é 
por todos reconhec!cla. 

Em alguns estados teem sido fundados e;;ta.
belecirnentos destinados a esse fim. E cumpre 
encor;1jal-os, auxilial-os em tão nobre· ten
tameu. 

Refiri-me ha pouco, Sr. presidente, ao 
pequeno eshdo que teullo r. honra de repre
sentar ; mas devo dizer que para mim todos 
os e5t<idos sü.a grandes ; todos serão prosperes 
desue que possam utilisar-se vantajosament.e· 
dos melhoramontos hodiernos, de todas as 
descobertas scientHicas, que constituem tt 
melhor conquista. da civilísação. 

Cumpre que à inicia.ti V'<'\. particular, ao 
esforço do governo dos esta.elos, se alliem os do 
Governo Federal, visn.n<l.o todos desenvolver, 
a exemplo de outras nações, os interesses 
agricolas do nosso paiz. 

Posso dizer a V. Ex. e a CamEtra que no 
Rio Grande do Norte a classe ageicola é 
merecedora de animação. 

Alli já tem alguma força a iniciativa parti-
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ticular, e melhoramentos teem sido feitos 
com exito seguro, no tocante à agric11lturn. e 
industria. · 

O SR. PAP..AXAGUA - No Rio Gr.tnde do 
Norte hn. o valle do Ceari.t-mir-im. 

O SR. A:110Rrn GARCIA - Diz V. Ex. muito 
bem; é precisamente delle que ia tr.1.tnr; 
alli os tenenos ::ão de uma nbcrdaf!e espan
tosa, e IJlle jit é tle todos conhecida. 

Além 1lelle, existem 011tros tamhem fel'teís. 
Sinto neto poder alongar-me agora sol1re 

a.caba de prodigalisar-me A assegurae que, 
sem esquecer nunca o esta.do r111'J tenho a 
llonl'<L de repr·esentar, tenho sempre sob os 
olhos, como um ponto fixo, o engr,mdeci
mento e o futuro da. União Bt-nzileira. 

Vorns-Muito bem, muito bem. 
yem á mes:-, e _lido, n.poiaclo . e, julgado 

ol~1eclo de JeliiJcraçao, ;;eni.lo enviado ú com
missiio 1.le orçamento, o seguinte 

121 - 18\H 
este :issnmpto. 1 

Bem sei, St·. presidente, que o projccto de 
fJ.u~ _mo occn po acat·re tat•;'t alg-nrua. tlcspel.a e .1 wor i.<a . a e ;·.Jaç1lo de c.<r:olrt.< .-:i i11r.l'io;·cs rle 
t;mao. . au1·1wltttra ;tas capiloc.< riu« est•idos 

:Ma:;, hn. mmto qne unin. YOl. l)Ot:tYel, n1n I 
espil'ito búlll 01'ientado nestas mntc1·i:1s, e Uio 0 Con" .,,,0 N· .· al 11 , . t . 
cedo roub:1c10 às g-lor·bs da patria, proclarnon ,,ie_:s ! ,u:ion ede (l. 
que niio h;t systema etncaz de in:;tl'ller;iio Al't. I .0 l"ic;t o P1·esitleote da Republica. 
publica sem qne acarrete g1·anlkS r.lispendios, autorisallo :t Cl'e.ar escola:; sn[wriores de ag-ri-
sem hu·gns snbsidios. cultnra rws c 1 p1taes dos e::;tados. 

v. Ex. sabe rprn nos Estn.rlos Unplos ib i ,".\t·t. 2.~ Ser·ito <~cl?pt'.tdas ª~. r:!edi~h1s -~om
:\.morica da ::forte as dei;pezas com a i11stn1c- [ l ,m.ont,ues IJUe !l,11.t t,ll fim lo1cm 1111l1::.pen-
ção pu!Jlic:1 exce lem muito ás rlo orçamento s:i :;ei~. . . , 9 da gnernt tl os maiores estados europens. ~al:~ d.b ~e~,,ões, ~l tle a.gosto Je l89!.-

Entre 01) .; o ensino pPotL5sional não tem Amoi iin Gaicia. 
fülo ainda o desenvo~vimento r1ne seria para Sã.o liJas e sem debate approvadas as re
desejar, :t despeito lhls l:og-it:iç:ões de espiritos dacç:ões uos prqjoctos üS. 8 A e 75, apresenta.-
culto:;, adeantado~, em mn.tel'ia de ensino. das ua sessão anterior. 

O art. 35 § 3° _eh. n_?SSa Coostit_uiç:ii~ dá. ao o SR. PRESIDEXTE declar•• que se vae pns
Congresso a. attr1bmç~ao(embora, mto privativa) sar ú. 
ele crear :nstituiçues de ensino superior e 
secunda rio nos estudos. 

O projecto que neste sentido tenho a honra 
de subm1)ttcr á douta apreciação da Gamara 
apenas I'ornece base para discussão. 

Niio tenho a preteuçifo de innovür, tratando 
de n.ssumpto de tanta magnitude. 

Acceitai·ei as medidas que porventur[l forem 
presentadas pelos meus dignos collegas. 

Eu mesmo tratarei de estudal-as e a.p1·e
sental-as, para melhor regulamentaçiio deste 
ramo de serviço. 

E' este um terreno, creio, no qual todos 
fl'ateruisam, ou devem frateru isai\ tanto 
mais quanto, na phrase conceítuosa de um 
moderno publicista, a divis·i ltctual da socie
dade politica, ao envez da antiga, deve ser; 
Paz, trabalho, liberdade ! 

Sr. presidente, quizéra ver alçado nas duas 
casas do Congresso o labaro da propaganda 
em prol chi. causa do ensino. 

A educação publica é, de certo, um grande 
interesse nacional. 

Vou concluir, Sr. presidente, porque esta 
dada a hora, como V. Ex. delicadamente me 
adverte. 

Antes, porém, de pór .termo ás breves 
considerações que me foi dado adduzir em 
materia de tamanha importancia, cabe-me 
agradecer a .benevolencia que a Camara 

ORDEM DO DIA 

O SR . PACC..ETA (1° seci·etm·io) rcquet' pro
rog,tçiio da hora do expediente por dez mi
nutos, alim de que sejamjulg-ados ohjectos 
de delib8raçiio os projectos e req11erimeotos 
apresentados em auteeiores sessões, os quaes 
estão sobre a mesa. 

Consultada, a Gamara concede a proroga
ç5.o pellida. 

Successiv(Lmente são julgados objecto de 
deliberação e enviados it.s respectivas commis
sões os seguiu tes 

PRO.JECTOS 

N. 116 

Autorisando o governo'' auxilhr no cor
rente exercício, com 50:000$, as despezas 
da commissrto estrategici1 do estado do Pa
raná.-A commissão de orçamento. 

N. 117 

Reorganis'lndo os corpos especiaes de en~ 
genheiros militares e do estado maior de l'" 
classe.-A' commissão de marinha e guerra . . 
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N. IIS !\. J28 

Dissolvendo o corpo <lo e5tndo maíor de 2• 
-dasse, c1·e:indo os· estados maiores de c.w:il
!aria e inl';11lt;1ri.i. e dando outra;; i1rovidcn
da.s. - A' me;;m;.1. commissã:o. 

N. 119 

Mandando Yk·orn1· os :trts. l". 2° e 3°. do 
tlec1·et•• n. 31G3 .llo 7 1leju!lto tle J ~8:), send•> 
exteu;:;i 1·0 o ;: rt. 1" ao,; crimes de i'urto de 
gado.- A' commh;s:"i:o 1.l.e coo5tituiÇüo, kt;ísla
~ito e jn.-;t:ç:i. , 

N. 120 

Torn;llldo extensivos aos 3• e 4° m:1cliinh;
·ta$, officiaes, 11mrinlldros e 1l~11wis i 111'·~1 · i.,r<Jo 
(};J. ;\l'1rnvhi o mont cvi·t cre;11lo p.i1-:i o;; olliciafl.o 
tlo exercito e •!ando outras vr01·iclcnci;1:;.-.\ 
. ç,immi;;:;ü.o de marinha e gnerm. 

~- i22 

Torn:1n•lo ohrig-atorb nrn nnno rlcpo)i;; 1la 
7romul.::<t~'ão <lest:l lei a con,·crsílJi! id:.tdl·, 
;ogo que o c:::unliio cstej:\ n. 27 .-A· com!11is
süo de orç.tmcnto. 

N. 123 

Antoris·n~clo a cle,;;pez.i de JO.) :000.~ pnni a 
con:>t ruc1,:<io tlü um e•liticio p;u-<1 a H\1 mlega d:i. 
P:trnn.hyba, no l:'iaully. - !\.' mesma com
!ni~são .. 

N. l24 

Autori>an<lo a tlespP.z<i até 300:000$ com a 
-construcr;üo de um e<.li!icio pn.ra o co1·reio dii 
-capital uo Para.- A' mesau commis.s:tn. 

N. 12.S 

Coocedando ao estado uo Piauhy 50: 00:)8 
;,;at-a a eonstrucção Je um editicio pw•• o pa
!.aelo do respectí "º g-ovcm;tdor. - A' mesma 
commissão. 

N. 125 

Manchintlo p1·o~~tler ~\ roYi;;;lo geral tias 
pro1110çue;; r·ea!i::;•1das 110 exercito , depois t.le 15 
de novembro 1!e 1880. -A· commi:>.S:io d3 ma
r inha e ;nen<~ . 

N. i:w 
Excluintlo do di~po~to no :1rt . ;o llo tlccreto 

n . J:l;)l 1le 7 1l <J l\:nm:liro Lie l o~Jl , os capi tão~ 
.rJ.11!1 lmxi•tm rc111m~i;1tlo rnv1uel l;i 1bt:L o ili-
1•eilo a tran:;l"ei:crieia p 1.1·;1 n co1·p:1 <lo cngo
nheiro::; e :11rnn!lm11.lo as l1• ;.111,li!l'l.! !1C ias effc
cl uat!a,.:. - ,\· 1 !1•.' ~lll:t co : 11 111 i,;;:; ~ "-

:\. 1 ;;1) 

.\l;uH.bnr!o Jll'Ol•lll.::ar n r~ 1n :d <b E.;t.w1da 
de l•\·1•1·.1 Ccn tr:il rl u B1·a zil tio Cll!"a to de 
Santa Cr11z :1 t1; :l f're!{11ezi:i rio: 1ju:ll·:itib:1.
:\0 <:(lllHni:;siio !!·~ 01·~1 1ncnto . 

?\. 131 

Snh5tilnindo :o t ahf!! lit cm Yig-o:· p:tr:\- t-o;; 
l'C ~t• !n<;ilo •h coatd lJni.;.'io 1!11 111::i.rinil nr d.oi 
n;.uln. ú Snnl:t Ca:;a de l\foe1·ko1·(fai deasS ant 
- A' co 11missi'ü.1 tle or~;ainento. 

~- 13-i 

Restn.lieleccndo a t :ixn. de S-0 1·eis por kilo
g"l':1 mmo da. c~ime s~cc'" estrang-fli m tlesti-
1ÍMh ::i. cons11mo no ten·ittirio nnciooal e 
isentando de direitos ele importoç~i.o o sa.1 
c'lmmnm, o tto e amme 11ropeio ~·<'-m cerca.s 
e a iolh:• de Fh\odres.-!i." commis;ü.o de or
çamento. 

N. 133 

Autorísnndo n. t.lespezn n.té l.20ú:OOOS, com 
a fnndação ele quatro estabelecimentos mo
delos, dou;; p:1storis ~ dons do "g-ricultma, 
no Rio Grande <lo Sul.- A' m~ma com-
missão. 

X. 134 

Autorí$am\o a. desper.J. :i te :lüú: OD0-3 pal~t 
soccorre1···•l.S populaQões de di \'et'Si1s comarcas 
do Piauhy .-A' rnesm<\ commissiio. 

E' approva<lo o r equed mento o.presentado 
pelo Sr. Arthur !tio3 U:\ sessão de hoje . 

..\utoris1od.o a lle3pS7.•1 a.tê 100:000$ com os Em ~eguhla. sit0 succ~ssivumente approva-
:melhort1.:nentos ne<:essa1·ios n.o porto t.la dos os seguintes 
Amo.rraçü.o, no Pi:J.uhy. -A' mesma cJm!llis-1 
-são. 

N . 127 

Aatorl;;nndo u de~Jieza atê ! .OJO:OOD$ e a. 
e<'l::isignação t.lo credito de !}(10:003$, em cadtl 
u m dos exerciciosde 189'2 e s~guiule, pa1·a. va
rias obras no cditkio da alfanâega do Pará. 
- A' mesma commissrw. 

RequeJ imentos 

Do Sr. zama, per~unh.ndo si tem sido 
cumprida a cl:i.U5ula d.o coat1•acto celelmiuo 
com o Banco d•~ Republica, sobre o resgate do 
pt1pel-moed•t 

Do sr. Thomo.z D~lfino -0 outro, requisi
tau'.lo o pa.recer lfo ioteutlente ele l.!ygiene 
sobre o contr~tcto de sane::i.meote. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 04/02/2015 16:49 - Página 9 de 22 

Sessüo em 21 ele Agosto de 1S91 373 

DSJ Sr. Frôes Jn, Cruz, perguntando si foi 
ouvido o governo do eshvlo do Rio de .Janeiro 
sobre n. concessiio da. estrada. de ferro do Com
mercio ::t .Sapopeml.1<L. 

Do St• .. ces;tdo J\Totta, perguntando quaes 
as lotcr-1as conccdithls e aind<L não cxtra
hidn:_;. 

Do Sr. Jo:í.o de Sif]ueira, pedin11o cóph•s das 
propo:;tas par<L ncquisição das linhas de Ierro
<:;arr·il dest 1 c;q1ital. 

Do Si·. :\lenna. l>:trroto, perg-unt;i.ntlo qual 
:t impol'lanch 1ht car~«t !11andatfa f"a%e1· 
ao tinado tcne nte-cot·onel Gcrrn!no Cezurio 
l'innes. 

Do St'. ílilicir::t e nutro, pcrguntnndo si <'!stú 
•!tn execnç;i.11 no e~t;t.Jo das ,\lttg«i:ts n. cxigcn
da 1fa col,ran<~:t c111 ouro ÜüS direitos de im
{'orta<;:io. 

Do ::si·. A lei ndo G n::trm!Jru·n. e outros, per
gnnta ndo orn qne ld ~e l.iaseon o g-overno 
11ara coneeil1~r 11111:t (•st t•adn. do ferro entre :1 
est-lç.ão do Commet·cio o a estrada do rio 
tl'Ouro. 

São lidos, posto~ em discussão e adiados, os 
;;egnintes 

Do Sr. Feli;:;hello Freire, pet.lindo a. no
meação 1le uma commis~ão e:;pecü1.l para 
estudar n. eldç:i.o do governadoi· do estailo tle 
Set'gipe. (Pot· tet· pedido t\ palt.wra o Sr. Hen
ricp1e de Carvalho.) 

Do Sr. Amol"im G:1rcia, pedindo a nomea.ç,ão 
de uma. co111rnis:;ilo especial pn.r:l elaborar urn 
pr(\jecto de lei, regul<l.ndo os cn::os de extra
dição de c1·iminosos . (Por ter pedido a p;tlavra 
o Sr. Amol'itn G;wcia.) 

Do Sr. Pedro Velho e outros, requisitando 
informações ace1·ca tios motivos de convenien
cia, public;i., em que se possam ter funda êlo (lS 
governaúo1·e.-; provi:sorios dos cstndos tio J{io 
Grande do Y•>f'tt>, _,far;tnhii,o, Sergipe, Espirita 
Santo e S. Paulo, para adiar as eleições dos 
respectivo:; couQ·t•(•::;sos constitucionaes. (Por 
ter pedido a pn.lana o Sr. João de Siqueira.) 

Do Sr. Pontes de Miranda, per~tmtando sl 
e certo que •) congTesso do estudo das Ala
goas, tendo tunccionado em sua. primeir<t re
nfüo ordina.ria .• encerrou os seus tra.b:ühoss 
sem que tivesse decret:ttlo. as leis orga.nica
necessarbs para. execução d.ri. respectiva. coo . 
stitu;ção. (Por t(lr pedido a palavra o Sr, 
Oiticica. > 

Do Sr. Fonseca Hermes e outt>os, solicitando 
a represent<\çlo que t\O governa.dor do estado 
do Rio de .l:inr·1ro dirigiu o director de füzenda. 
daquelle est:ido. (Por ter pedido a palavra o 
Sr Jciio de Siqueira.) 

Do Sr. Ca•:tano de Albuquerque, pedindo 
cópia dos tetegralllmas, reservados ou não, 

expedidos ao goverrrndor de Matto Grosso 
desde 1~aio ultimo até 10 do cor!'cnte. (Po; 
ter pedido a pala.vra. o Sr .. João d1J Siqueira..) 

Do Sr. Tosta, perguntando ~i o governo tem 
conhecimento c!c que em a lgumas comarcas 
do eshvlo de Santa Catll:n·ina as aut0rid<•des 
.imlici:trias teem per;;eguido o:> sac·~l'dotes que 
c~leiJram o caso.rnento r0lig-ioso. (Por ter pe-
11Ido «1, pabvra o Sr. João •Je Siqueira.) 

01.Wlm DO DL\. 

E' liJo o requerimento rio St·. ,\ nt:fo do 
Fal'ia, requisitando tio g-overnll. inliwmaç-.ücs 
exactas sol1re o valor 1l:L impoita~·ão •lo sal~ 
do arame, <la folll(I. de Flandres e das au..: 
niageos . 

o SR. AXTÃ.O DE FARIA (pi:la Oi"(li;1 n) pede,· 
a r·etirilda do seu requcrirncuto. 

Qunnt!o npt>esentou-0, ii.mor·a va rpw um 
illu::;ti·e colleg<t ha:vi:i ol;titlo 1rn·ti1::11hnncnte 
a:s inforrna:;ues que requerer:\ e roi iul-.ll'nmilo. 
O requerimento, portanto, não tcrn 11mi:>raziio
de ser. 

Consulta.'.la. a. Cama.ra. co11sente n::i. reti-
rar!;\. · 

E" lido o requerimento cio Sr·. B·1rbosa 
Lima, pergtu1t:u1do :to governo si ê ex<tctn. a 
informação ministrada pelo Jornal- rlo Com-
1ilercio, reJatinL ú in~·asiio do teaitor-io das 
~lissües por tr,1p::ts nrgcntinns. 

O SR. BARBO:SA LDL\ (pela 01·dcm) requer
a, i·etir;\lla do re'}Uerimeuto. 

Consttlhvfa, a. Gamara. consente na re-
tiratla. 

Siio rnc:.:cs.sivamente J)OStos a. votos e ap
provados os seguintes 

Re1jue1·i mentos 

Do Se. Francisco Glicerio, petlindo cópia cÍ"<t· 
proposta da Companhia. So1·ocaba11n. soure o
pl'olongamento Je S. Joii:o ao porto de San
tos. 

Do Sr. João de Siqueira, perguntando
quantos contractos, concedidos pelo ex-minis
tro da agricultura., feram re:;1 ~ill1Jidos pelo. 
ministro eh agriculturn. 8'1.ráo de Llhma .• 

Do 5r. Eduarclo Gonça.Ives, pedindo cõpfa 
do reln.torio do capitão-tenente l ndio do Bra
zil, sobre melboramenttJS do porto tle Para-
11;1gua, etc. -

Do Sr. Aristides Maia, per~uutundo ao 
g<Jverno em que lei se fundon para conceder· 
privilegio ã. Empreza de Obr,1s Publicas, para. 
a construc~.ão, uso e goso dn. Estr<lda. de Ferro. 
de Ouro Preto ::i. PeÇG'tnha, etc. 
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Do mesmo SI'. tleputrtdo, pcrlirnh côph\ •la os contractos effectuados pela. lnte:idencia 
correspont!encia entre o mini:Stro d :i fazenrfa ?\Iunic:ipal dest:~ C:t['it:i! com as <li\·erws com
do g-over110 pro• ísorio e o go.-e1·11ador 1J:1 pànhhs de C;tnis u1•b:rno:e:. 
Bahiu, r~ la tiva :10 imposto colfrai:lo uo muni- o Si-. BEYILM..tUA (pela ul'dcm) - l~m uma. 
cipio de C:i r.1 1·elln.s sobre o cn 1"\etc:. sessão passnda. ricou encerrada ;i. tliscu>~i'i o de 

Do Sr. Jo:lo de A Yd la!' e ou tro, pll•liuiJ,l um l'equerimunto que tive a honr:i. de offe
in l'ormaçõc.>.~ ~o lre os motí\':l:> rinn <lelel'mina- recer à L'aruani.; e:;cnpClu de ser mencionado 
mm a s11p!•l'C5°:1o do lo~~w de diri;ctor <lo pt'o- 0 eucel'l',1meuto da discussão, e por isso peço 
longnmento 1b Est1•;11ft ele Ferro Centl'al do ;t v. Ex. í'JUC repare e:;te equivoco e o tlê 
Brnzíl, etc. pat·a rnt...19.11J . 

Do sr. L•>opoldo de Bulhúcs. pcrlio•lo côpia 
do;; tele:!r.1mma:: rprn f'o1~rn1 • lifr;l<h~ "º uo- O Sr.. Pr;:z::;;IDEXTI~ - Re:1lrnentc, sobre 
·verno Fe lera! pela mcsn. pr~H·í,oi·Li da i1$$em- ·~~te M~ne~·imento est~va nnic11rnente i nSf·~ipto 
l1lea con ~tilui nt•; tlc Gor;1;r,. o Sl' . tia1JlllO Be,;ouro; mas cnmo rlcpo1s de 

Do :3r. :\ llh,,lo El lis ·,~ "11 t 1 .,,~, pei·7unfatvl1) S. Ex. t•J~win o~ n. l~oi•a, . não pc1dia cncer
ao i;.n-•·1·11n '.li'ª 1 '.l di,;po:;:ç;.t:o . .t~ lei ~rn 'lue. ! rn.r-;;e ~1 '.lt•cn;;~a.o, e llcou i>olire a !ll<)S:L par:i. 
se h-1;; 0:011 1l ::.1· . rn1111:$tro da a;:1·1cnl t tm1, para se ei;c~riar lloJe. . . . _ 
for.ei· n c»:ic;s:;;'\.o de nma e~frada d,, lerl'O l . N:.:o lla.,vendo m:lls nm g-nun lll~1·1 pto: acre
entre Arp1i·l:t m:1na, ,\ 1·araqna r:i e .1:.hú. d1tn qne e o ca"o de Ee dar a d 1sc11,:~uo por 

Do SI'. i{.(· t1í:11ha , pcdind() 1,<Jpia do con- enc;r1·nda.. . _ _ . 
trncto •fo t.t·:rn>fol'~ncia (l:t:S ul!l';t~ Jiydr•:t!llie,1:;· l-- !~11 1 s~g-m•!a. e y11,;to em ~ls~us;;ao .. 11ne ~ 
pam o n1o:l101·,11nento do poi•tu 110 H.io de ~ ·:m lleh.1te cmcmr.Hl~, e :.i pp1 11\ ,1do o _i ~q ac 
Janeiro. 1·1n11mto do Sr. !3.n·1Jaqn:i, :';O I J l' •~ :1. \Wl:>aO do 
"~ ~ B !" .. . 't~nente Dr·. Annibal Canloso . .,.., ::ir. e iort \ 1eml., pe;·~mü;\nllO pol'que ~ . 

:1.inrl:i. não for:im entre.z1ies a.6 es t;11lo do :\mn - O :O I{. PitESIDF.XTI': annnnci:i que se vae 
zonn.s as f;1zen.J:1s 1los C:Lw pos rio lüo Branco. proc~ d~ 1· á Y11t;1çi\.? d? proje~t o n 1 ..:\, que 

Do me:;mo S1·. deput<Ldo, pe•lind:i in for·m:;- pl'o\n~e o n.s<? de titu105 e coudccrm:içues nas 
ç.~ sobr·e o :icto rl'ie :1utorisou a con:;üacç:.i:o rel;tçod oillc1aos. 
do ~u~rlel '?nde se aclia alojado o 5° liablhiio O Si: . Puir,:; Frm.REJRA (71cln ot'dcm) -
de 1ufanta1:1_:1 no estad:) rio ~lm·nnli üo, etc. Re,·1ueh·o :i \' . Ex . que consulte à C:i.mara. 

Do Sr. \' 1n k1es p.-cl 1n~lo inform:'lçõ_es :>obre :;ob1·e ,:i quc1· que ~· i·otn<'ão i;ej:.i m•mi1rn l. 
a rnud:rnç:'l d;: comp:i.nlua. <fo nµPc'B 1!1r.es m;1- Posto a. votos ê a.pprnvado o requeri-
rinheie,1::; n. 8, da. ilha. r!o Goveenador pnm mento. ' 
h01•rlo da co1·nta ]'{ ithei·FJy. 

D1) Sr. t.onç :ln de Lagos, perg11n t•1urlo no 
. governo ~i tem dado inteii·o cnmpriment0 no 
· estipul:11b 1~0 t1Jn tr .• cto com :\ i·nbtroug r,;u·a 
a construcçao tlc poço~ artesi(l nos no Ce;1rà . 

Do St· . Fr·ancisco So1lrê. 11erlincl o r11H: o mi
nist ro dn. jn,,tiç:i inl'orme que motivo~ teve 
JXtm fa<er uomeac;ce:; de juízes ile dí r,~ito 
para o <>Stn.do da. Bahia .. 

Do Sr . AnUo rle Faria, pedindo cópi<l do 
accordo celcbrnrlo :i. 31 de jane i1·0 deste an110, 
entre os g st.'ldos Lini•los 1l:i. :\meric:i do 
Norte e o Br;1ziL elo qual resnlton o decl'eto 
n. 1338 de 5 tfo fovereil'o ul tirr:o. 

Do Sr. J.umounie1· Gutloi'redo e c·ntro, pe
dindo torlos os p:1peis concernentes :is pensões 
concedid<ls pel0 governo provisorio. 

Do Sr. Carvalllal. pergun tnn do ao go-verno 
em que se fundou para annullar o pla.no da. 
bitola d<t Estrada. de Ferro S. Paulo e Rio. 

Do _Sr. José Bevilnqua, perg untando :w 
gover no si Já providenciou no sentido d3 
S9rem pagas as divida.s da Estrada de Ferro 
de Sobra1. 

Do Sr. Marciano de Magn.lbães, pedindo o 
plano elaborado pela ultima commissão mi
litar, sobre o premio aos Yoluntarios do 
exercito. 

Do Sr. Jl'ão de Siqueira. e outros, pedindo 

O Sn. BELFORT VmmA. - ,\c 1·eüito q11e as 
a llernçêle:; com f}ue se pul:JliC•illl os <.lebates 
•le~tn. C:1ma 1~1 n:io ;,:ão r!P-vid::ts ;10 serviço 
tachyg-l':lphico, mas sim it b:1llmrdi;:i rrue con
stantemente l't:il1i1 na Canwra., ern110 por 
exemplo :1gcwa em que a nH1.io1· patte dos 
da\•ttt<,<lo;; nii.<.> soube1·.im o que se w.t;rva., e 
por bso pei;o :i Y. Ex. que \'e!'!li·1uc a vo
taçflü . 

O Sn. . PRE~IDEXTE - A C<l!llal'a manifes
tou-se pot• g-1-0.n• le nmioria pela vot:iç-lo no
min:\l, e ac1·edi to qua ella muut<:rá :\ sua 
decisão . 

fülvendo du• idas sohre o r esultado da vo
taç:i.o, consulto de novo á Camarn.. 

Proeede-se d~ novo :i. votaç-:.to. 
O Sn.. Pn.ESIDEN'l'E - Votaram pel.a vo

t açiio nominal 78 Srs. deputados e 44 
contra. 

Está, pois, decidido que bajo. votação oo
minaL 

Procede-se â. votação nominal . 
ltespondem sim, approvando o projecto em 

1" discussão, os se~uintes Srs.: Innocencio 
Sel'zedello. Nina Ríbêiro, M11tta Bacellar, 
Casimiro Junior, Barbosa. Lima, Bezerril, 
José Bevilaqua , Sá Andrade, Joaquim Per-
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nambuco, Annibal Falcão, Pereira de Lyra, 
1
. tos de entrada, tem contribuido efficazmente 

Mcira de Vasconcellos, Espirita Santo, Oiti- para a estagnação cios elementos propulsores 
cim, Ivo do Prado, Felisbello Freire, Custouio 1 da riqueza, publica; e bem assim ... 
tle ~lello, Pilula Gu!marües, Meclr01do. i1Iu1?iz 1 o mais como está no requerimento. 
Freire, "\thayrle .Jumor, Fonseca Hermes, Nilo 1 ~ _ 
Pq;anha., Vil·f?i.lio Pessoa., Ba,ptista tht Motta, 1 ~:1h~ das se~soes, 21 de agosto ue 1891.
A :cindo G nanai la ra, E rico Coelho, Sam paio F er- Oisi íiW"O Junior. 
r::iz: ;\risthles Lobo, Vin haes, Tllomar. Dei ri no, 

1

. E::;ta, em0ryda, Yem á mesa, . é lida, apoiada 
Ptc1nco :.\1;\::;ra.renha::;, Cl1ng;ts Lol1ato, .Tacol1 da o po~hc conJunct::tmcnte cm d1scuss~to. 
P:tixão, Costa Senna, A1rn;ri<:o Luz, Dntra 1 
N.cado, Astolpho Pio, Aristides Maia, Car-1 O -· • 0 ._,_. -.- •. s· : , l lºl , ~ 
los Chngas, Domingos Rochn, Co::;tn. i\Ia-1 d , ~i: '. -. 

1 ~~c1~·.t:-. i ,l;,, ~e De~ ~~u~s 
c.'indo, Palctta, Bueno r1e Paiva, Bc1·nm«.l ino · 

1 
°~ meni.IJ~o;,, ~e;,,t.t C.un,ua. pu~e,,s~-~1 e;,,1d 1~ 

w. ' Can1 po~, F1-.1 ncbco Gliccrio, Ces:u·io ::\Iot-1 1 u,tlri,)n~r :;eutunent?_je vaitl.'..c~e pe.::;::;o,ll, era. 
h, :\l1•rncs Barros, Doming«isdc :\Ior;1cs,/ 0 c;b ·~e aco~1~m'."-;~.de tt.r.~1:d,t , · d~q~e 
idolpho Gordo. ::\Iu1·sa, P;u1ii11n Ca1·ln,;, Co~ta. / ln<,.1.ionto de f.tt.el 1'•\l te, d,t.·:,C po1 ::;~
:11nio1', Roili·i;..:-nes ,\ 1 rcs, ,\ lfredo EI i::::, :\lo-/ t

1sle1t.a .c~n\ ~ attes;ilÜO s~le.mne , do c~m1~r!-
1cir<l d;L Silva, Almeida No~udra, Lcopo l1!0 1 ~ 1 ? 11 ~0 re~tr. 1,cto. ~~ ~en t~e' ei '.· !'[~<:: ll1e .td\ eio 
de Hnlhõ•:s, t•nimariics Xnta·!. "\zereuo, :\la:'-! '-~•ll ~ ªP'.~"entaç.a~.tlo ;eque110Jt:1~to pelo no
ciano de :\Ingalhii.c:-:, Etlu:mJo Gon~~ª h·cs, Fer-1 br e d ,put,i.-:~:-pelo l~.1~ (jr~.ude .. do ~t~l: . _ :-
nando Sima..; . \'ict. orino :\Iont '_iro Pereit«t rla .. \. com~ni,,::;,w ~e .l,tzend,i sabtJ, qu(.j ,t,que:;tao 

". . :-- ' .1, .. ... ,, .,....i;, 
1
\, r. , 1 . ,_ tle que trnki feito assumpto elo e::;luuo e ela

Co,~'1' .\nl:lO ui:: F,nia,, uOloe· ... u i1u.eiro_, horação de um projecto de lei, a.presentado ú. 
AlcH'.,"s .. L~1:~ • 1 : . A~rcu, Homci 0 Dapti~t:~ e 1 esta Camara e por elhi rejeitculo, lrn ... ia, de 
Demdi 1" h,IJ<m 0 (il). .. . . 1 se impôr· era daquelhs que teem o dire ito de 
. Re~ponllcm. m7o os Si·s. Lnc~io r!o. ~~;\ztl, niio :;ahi~· da. ct\scns:;[o, n. exigir soluç:Io im

C,111t •:~' :e;1t? .Ch·•rmont, ,.C0-t<t h.cYlti;?nes, 1 mediata e complda, sem que pudesse o espi-
. Ro~:.1 s 11 º~·~ é'l n,i~<le_s, He 1~ 1•1,~ne de ~~n .t,1.110 • l 1·ito tla Ctunara <tllieiar 1le si a importancia 
-~nfu:;i~ r1:.1 ~'.:~~ N;,bvn.' Pue:> Fe.r~~~a, ;:'~ 1 ~= 1 do :tssumpto que f;~zia par.te ~o. projecto. En
t.nho h.o .111:;" ---:~ ... ~~:1 ç~I~ .d~ L,•\,, '' N,1::.?1 

1 tratanto, esse pro.iecto foi re.ie1tado; e pouco 
men.to,.·\J.i01.ll:1'"u .. ,ci.;,Epll ,tci~,l~.ºtumh~, ~-º~!tempo depois, quando ainJa não estü.o esque
len~m~) .~le C.i; \ ,'.lho',l:o~n.. e. ~ll ~ ·1:. Gon_ç.n.~. e~ cidos os argumentos em favor deste piano 
i:-err~1~. ;J11ven~10 d~ .•. \.;::, ui~i , .\n~~ e9~v,dc,t'.2 organizado pela commi.s:;ãu de fazenda, a ex
t~? ~a) :1.u.ndo Ba,nil1>n1a,.J~,io •le ~trp.eir:" Jo,\O i~ir o estude, a attençüo, as emendtL5 e as 
'n~1r~1, Ln:ztle :~mlr::u.e. • outes .1k Mmrn<la, ltize:S ria Caimtra. dos Srs.Deputados, a mesma 
Olive11'«: vall:tdao, Leandro Maciel, Aug~sto i CJUestão com os mesmos pouto5 iclentic:1. até 
de Freitas. Paula. Argollo,. Tost;t ' Seaora, i na. fürm'a, a materü que se prete~clia elucidar, 
Zai;na, -~rth ~r Ri.os, -G:1rc:a. ~ires~ . . :-.br-1 sem appello, é apresenta.da. e lev<t Ut•1d;i por 
col.mo .. ·n d?ur~, Sa~to\ Pere~r .... , _ :Mtl~on, um membro da commissii.o de orçamento. 
F~a~~'."· º .~odr ~'. füra:o ~e S. ~1.~rc_o::. , P~isco 1 Pede-se n, nomeação de umn, commis:;ão de 
~ar,u~~· Fons.~c.t e S1l ~~ 't.' }f~I.lta.e~. ,,.Bª!': eto, 1 cinco membros pttr<'- fazer um estudo e apre~ 
J.tcqn ~:; Out i!J.ue, M.i;).nnl~, Fi"uenedo, sentar a solução, que nma commis:;ão composta 
Antonio Olyntho, Badaro, vaetnno ele Al-, tle nove membros sahida do seio d;l Camara 
b~quer~ue,, L~üro ?11ulle1·: Carlos .'.:'<tmpos, 1 jà tinlla. fei. to, ten~lo j. á a presentado em pro-
Lacerda Coutmho e l\1enn,t Barreto(:J:'l). jecto pam a discussão. 

E' approvarlo o pro.jecto em 1'1· discussifo. , · A commissão de fazenda tinha o direito de 
Ent:·a em discu::;::;ão o requerimento 1lo Sr. '1 vir hoje :1 Gamar<\ dos Srs. Deputado.-; e per

Demetrio Ribeiro, apresentado nn. sessão de guufar-lhe si para estudar .as qu~stües que 
hontem. . entendem com a rortuna publ!ca, si para es-

0 Sa. CASI:.\IIRO JUNIOR. apresentn, a se-j tudar ~ss~mptos que entendem com a Fa-
o-uinte zenda, Nac10nal, a Camara dos Srs. Depu-
'b tados terrt necessidaúe de organizar, do seu 

seio, uma commissão estranha áquella. a 
Emenda adrlitiva quem conferiu em permanencia. o estudo 

dessas questões. 
Depois das palavras-uma, commissão es-1 A c0mriüssão de fazenda tinha o direito de 

pecial de sete membros para-diga-se-estu- vir per.zuntar á Gamara porque é que repro
dar a legislação economica do paiz e apontar vou um'" projecto de lei por ella elaborado so
as reformas iodispensaveis, conducentes it bre este assumpto, ao passo que é necessario 

. modificação gradual elo subsistente regimen que a mesma Camara nomeie hoje uma com-
prohihitivo, que, entorpecendo a troca natu-. missão estranha a commissão de fazenda para 
ral dos generos de producção nacional e es-1 vir estudar o mesmo problema e apresentai· 
~rangeira, por meio de elevadíssimos dil'ei- novas indicações. 



Câmara dos DepLt:aCl os - lmr:resso em 04/0212015 16:49- Página 12 de 22 

376 Sessão em 21 de Agosto de 1891 

A comm1$:;J.o de fazendn. podi::i. e tinha o euorme. sendo os bancos obrigados n. restrin
direito tle vir lem\Jriir que o assum'.1to t!e giros seus cnpitues, a 1'echal-os a settl cha.vss 
emissão, de cil'cu b1ç.'i.o tlduciari:'\, de system:i. nos seus cofres, chegando atê a fazei·, con o
tnou0t.11•io ji foi tlíscu lido, e q11e a. C..'l.mil1<• sei íJUe se tem fei to, lmnsac~~ões IH~ pi·aç<J. io· 
dos Srs, Deputa•los jà declnrou que er:i. in- ,juro ue 5 •/,, ao mez. 
opportnno 6 inuti L c1ütlo.1· de semellH1llte as- o Sr.. Pmn FimrmmA- V . Ex. não con-
sumplo. fnn<la os b rncos serio~ com os btlll'}llinhos ce 

Dr. SG.. DP.l't:TA.no-~ão apoi:11:!0. copecu laçiio. 
O SR. 01rIClCA-Decll\l'ou-o po1· nrnn rf.!- O S1::.. 01r1c1cA-OS b:\oquinhos t\ q ue o nc.-

jeiçi\·• ,\., P""hvto ~I•\ commissão de fazeotla lJ1·c 1lep11tudo se 1·efere, estfio J•ocl u:t.i.J os :t t•il 
em 1• discus~ão. e~ta<lo que nem sequer ha q1w 11J lhes bata t. 

A comnlis:;ií.o de fa?.etlda tin11n. o Jireito 1le port11 a pedir qualquer t1-ansacção. 
fazer is:;o; 11ã•J 0 foc·à, entretanto, e ao con· Aq11etles í]l!e re:1tt-ingem os :;Hu:; capitaes. 
tmrio, declnt·a l]tie •tcceita satisl"eita e con- ~ão ·s q11e tcem dq1osi to gn:irtl:•llo, po"qut 
tente cs:Sa co1mnb~ão por ver- :snq:ir t;a e(\- snbcm que o panico :1óde c!ie:;:w, n1!"'ºh~. 
mnra do:; Sr.>. Dcpnt dos 0 me;;mu ;1s;;umpto elles podem Yer os ~u;; depo,1tos rct1ra1lot 
que. fol,·ei, :• irrcflex:lo a.le nrnito5, n f<ilt<eile e não querem chegar ú cooti;:end<i 1.le ver-se 
cuilh•!o na votnç:io, tivesse foito :iri·et!:tr 11:1 olJrig-:1dos a uma liquidaç:io rorçarh . 
discu~~iio, J"P. I ii·a mio-o logo a,1 witar 0 pro- Quem conhece esta, questão, e :1 ppello par a. 
jectocm l" dbcu:s~rio . o colic;..'"tl. qnc est•l D<\ minlta rr-en t~ e qn~ é 

IJaTI•JllGit'O, ~::i.l;a que os l.ia nco:; ,10 1lepos1to, 
A commis>~1o fica. satisfoit:1, 1)01·<1ue est:1 CJll<\11• lo estii-0 ;tincaç.'.l.r!os de unw cri::e, cnmo· 

questiil) n;io púilc 1foi:rnr de preoec11par o es- a que se dá admllmcnte em nos>a praça, tra.
pirito da Canw1·a, e li:t de imp~·i·-:;e e1uqu:i.uto ta,111 immedi:ll;unente de ct:rrar o; sc,us co
niio t iver eom11teta solu<;fio . t'nis e ;;ó ueixam sallir 1llohei1·0 l.J:ll'a tirmas 

Ell:1. não coo~i·lera como exautorat;ão ~' l·ons e acreditadas. lu;uel le"' que n:lo fazem. 
pedido de uma CfJ !l'!mi~são cspcciol THi.n1 o es- i ~:;o , uma de dur.s, ou recbilmj 011 litiui r.hun,ou 
tudo e ellllJOl'a\'âo de nm proj~cto soul"d este ticam como os~es outros que ninguem Sàbe. 
1153umpto, ernbor .• tenha lw.vido um pm·ecer par-a. que fomm creados. 
da commiss.1o de fazentla que estUáou o a:;-
sumpto e e!nbor·on s0bre elle nm rwoje~to de O Sa . S..DIPAW Fet~iuz ..;.. E" e:rnctamente 
lcL qne foi r egeitndo pela Gamara. A com- i;as occnsiões de crise qoe os ba!lco:; devem
missão não se oppiie a i~so, com a con•liç~o r,worecer os descon tos . 
e:-cp1·es~o. . p<r.'étn. de qn~ nr:mh um dos seus O Sn. OIT1c1cA.- V. Ex. com o seu a.parte 
memb1·0:;, e follo em nome de11a. í":1ça oiJrhi:a-me a adeuntar j uizo que eu nilo dese
}lal'le rlest:i. con11nissão especial que vne sor ja1·n~ e 6 que V. Ex. tem U!Ul~ noção ·fa !su. em: 
nomea.d:i.. . . . _ re!açii.o aos negocios dos b..-inco::; r elativu.mectc 

A:; ~uas 1ueas esb1o mall!festnd>1s; estao i pr~ça. . 
conhecidos os seus estudos, po1· elb for :un E:utm os dou~ pheuomeuos ha uma tlilre-
•~st?s os pont\Js.~1·"~0s do _:ios~~ sy~tem:t .fül~i-1 t·ençn muito grande; porque uma cou~(l, é n · 
c1ar10; e, como .. Jª disse, nao sn a comm1s~tt() crise lmnca ri:i e outra con:>aé a. crise de praça. 
estmlon como e~a boro? nm ~ystemn completo 0 Sn. s MI'AIO F.ERIUZ- Não temo· crise-
qo.; oífe1·<>cen a cons1dcraçao da Camara <lo;; bancnria. A. · r " 
Sr;:, . deputados . . 

Os ilen.~ elo rP. r'[1JP.1·imr.nto do nc1)re •1cpnt::vlo O Sn. . Orr1cic.1..-Entrê nós ha fa lta. de con-
pelo Rio Grllmle do Sn l combino.m perfeit:i- fürn~:a em tado, (apoi w:los), e tle.sde que se 
mente com ns idé is emittidas no parecer <l<\ conrossa1• q~1c a cri:;e e proYemente des5a 
commi~são de f;tzcndi1 . ra.tta de coollaoça • . • 
· Podí?' ;1contecer que:\ Camara Dão ~stlve~se o SR. Jo:\.o LopES-As cnusls da crise não 

lle accordo com o modo vorque o prnJc::to re- estão demonstradas. 
sol via a.s qneslües; mas V. Ex. comprehende 
perfeHamente ')ue era, então 0 caso da ca- O Sn. .. 01Trc1c.~-:· •• desiie qne ha a.,fa1tn.de- .· 
mara dos s1-s. Deputn<los, e mesmo 0 nobre ~-on ilancn. n os r.1p1taes. <las . emprez,1~ q~1e se 
deputado ou a · commissão de . orçamento iornm .. n.m; d<:!s·:le qu~ na fall~ ~e ~ontiança 
np1·esentar as emeud~s que 0 proJei:to more- no modo porque se foi ~)orom os d1v~1 soo b:m- . 
CP.s.~e, sageital-:1s ti. diseussiio, e depois cos; desde . q1!e ha. ~alta. da conlmnçu. na. 
terinmos o traLa!ho muito mais adiantado do :noe_1h~.fi~uc1ari;i:_ e ate. falta. de confüt.Uça nas 
qae Ç.Om l\ norneuçii.o desta com missão. 1nshtUJÇ.;ues. (lfoo apoiados. ) 

l'lão si.!i cnmo se pr oc1m.i.m os cnmir.hos O Sn . SA"IP.AIO F1m n.4.z-Ifa f,i!tn. de con- . 
tort'!o~os e os muis longos em nma. qmHlm fiança ua. sur,f:rintendeoeia. <lo governo quanto; 
como ·est:i. cm que a crise nos hate á po1·ta., e :ios a ltos interesses financeiros: porque si C· 
em que o commercio está soh uma pressão governo soubesse dirigir os interesses finan.; 

i 
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ceiros, de certo estas emprezas JJliantasticas 
não se teriam constituitlo. 

O Sa . 01nc1cA-Quarnlo eu U.isse iuciileote
m~nte que havia falta de confinnç.a mi.s iDsti
tm~:ões, queria rel'el'ir-me it administração· 
i: uma <las cau:;us <la cri.se ê esta. ' 
. l'fa. fült•\. de. c~nfürnçn. na administruç-:io, 
isto e, na~ rnst1tn11;õcs. que começ.i.ram apenas 
e. des,g-ra~Hl:l;m•~ute. t1ventll1 uu ioicio pe-;
s1m::i. gestuo :m:L11cc1ra. 

ü S_it • . V1c.nm.1::-;o l\!o=-mmo - A princip:i.l 
questão e •i mcouF:etencia governnmenbl em 
m:itei·ia. úe fiu:1nç;:s . 
. o s~. OlT!CICA- Sr. presidente, não IJllero 

<ltscuttr ,1g:o1·:i o assnmptn que o reqller-i
mento cn:·,,J_~<>; não e a occ.1siã.o propri;i, nem 
IJUero pre.1ncr1c:n· <\ su:\ approvaç:w· e o tra
balho d;1 comm:ss•°i i . 

Occupo n. attenç1io da Camart1. unic;\mcnte 
pnm retil'tlI' da commi;;siio de füzen'ht a. pos
si ve l exn ntorn.Ç:.:lo provinda eh. nomeaç:i.o <less;\ 
commi~süo especial. 

Nós. <la. cornm issão de íazen1h estamos de 
accónlo cm que o requerimento seja appro
vn.do e se or;,;·trnlze esta com.missão espicia\, 
xna~ uenhum do~ seusmembl'Os, po1• escrupulo 
muito nntu1·a!. que os nobres depntados com
prehendem, de3e,j<\ fazer pal'te dess<i. commis
são, porque ter~do estuch1do o problem•l.. e o 
assumµlo, e or~·nnizado um )Jroje~ lo úe lei 
em que >ÍCt<i.m c.letinitlas a:; suas idêas, i:üo 
<lese.ia. voltar ntrnr. e entrar em novo estudo. 

~etl.i a palavra ::;oure u rnqueriuumto, l!IIl 

pr1n:_e 1~0 log:ir para. promover a sua. dis
cnssuo 11nmed1a t;1; e _em segnado Jogar p:u·n 
fazer esta. reclamac,;ao em nome c\;'l.commi-ssão 
<lc füzeada e mostrar que clla j ú cumpriu o 
seu devei·. 

Qua.ntlo :i._ con:imi~são entendeu qne este as
sumpto rlena vir· occupar a attenção da Ca
mar~ e elal,or<i.r um parecer, declarando que 
acce1tav'" todas as emendas, é porque q11erb1 
que n <:a.mar;\ m'g'•cnizasse um plano qne ;;e 
adaptnsse ao3 interesses da occasiào e atte
nua~se os ma!e;; de que estamos ameaçados. 

N_ão torno mais t empo. à C<lmara p:i.ra não 
preJudlcar n. ordem do tba, nem ::i. Yota<;ão rio 
requei-imeoto, e por isso concluo aqui as mi
nhas observacoes. 

Nã.o IM vendo mais ninguem inscripto e en
cerrada ~• discussão e, posto '' votos , é apro
vado o requerimento . 

o SR •. LIIILTOX-Peço a V. Ex. que mnntle 
v~riflt.-ar a vular;;iu, pun1ue me parece que 
nao ha numero. 

Feit:i a veriticaçiio, ~ quasi unanimemente 
a:pprovo.do o requerimeuto do Sr. Demetrio 
Ribeiro, sal v::i. a emenda. 

O Sl~. C11.s1llrn.o JUNIOJt requel' a rctir<ido. 
<le sua emenda., a pedido <lo autor do reque-

C:un:iro. V. lI 

rimento, p:im n1Eo tornar rrmi~ com plext~ a 
materia do mesmo. 

Posto a votos, é concedida a retiratln. 
O SR. PI\ESIDEXTE diz que em virtmle <lo. 

a.pp1·ovaçfio do re'luerimento do Sr. Demetrio 
nvmeia para membros Lla commissii:o especial 
t\ que elte so rerero,o,; ~;rs. Demetrio H.illeiro, 
F'i;.;ucireuo, Mayrink, Leopoldo 1le Bulhões 
e lnnocencio Senedello. 

Eu tra. em discu:;õão o reqnorimonto do Sr. 
co;;ta Mar.hndo, propondo a nomearri.o tle tl'eS· 
coiumissões pafü dirersos misteres. 

O :"Sr. Co"'ta~Iacl.t.a.uo-Sr. pre
sidente, si:rei U!'eve, ,·bto que o a>sumpto de 
que trota o meu rer1u1•ri:11ento é d•~ tanta 
utiliuade, que podia pr1...>:><:iudi!' rle usar da 
pahtnn. ?lfas não quero e direi poucas pala
'l'r:tS. 

V. Ex. G meus colle;;as dewim lembrar-se 
rl l:l <tue, quando nest:L cas;L se rlisc11ti11 o pr·o- · 
.iecto lla Constitniç~\o, os deputt1dos à Consti-· 
tui~lte entenderam que devia.-sesnpprimir u:Yi 
urt1:;0, que approva va todos os actos d~ 
1Hct111lnra. 

Orti.. em consequenci:l desta votação, ficou 
estabelecido riue o Congresso 01·.li11:i.t'io to
mas·:e conta de~ses acto~, p~n'<t serem ;i,p
provndos ou rejeitados. 

O tempo ast:i. coreendo, e aincb nüo tra.. 
t::\.11103 deste a;;swnpto. 

!:\esse :;entitlo, e em cumprtmento do dever· 
qne temos contmhirlo per:mte o pniz, entendi 
con~·eniente apresentar o !'equerimento om 
l!m diSCtlSSfLO. 

Ne:ste requP.:·imento peço l'I. uomenção d~ 
tres commissõ2s : 

A primeira, para,' estu:lando as pensões A 
apo3eotadorias concedidas depois <le 15 de no
vembro, npreseutar esta casa o seu t1<1bnlho, 
de modo que possamos nos or ienfar sobre as 
que Coram j ustamente concedidas e as que de
vem ser reprovadas; l'I. se~nnda, parn e~tudar 
as extraordimtrías conce,;saes feit1S llei!SC 
tempo, com garantias de juros, emitt indo o 
seu pn.recer a respeito; <1. terceira, tioal
mente,par~., estudando a. lei das terr.:~ . apre
seJJtar um prejcctu relJ.tivo a este :i.ssurnpto. 

~tens collegns S.'1.bem que, depois que as 
te1·ms devolutas pnssara•n ao dominio rios es
tivlos, ·hn necGssidade palpitante e irnmeJ.fafa, 
deste congresso legislar a respeito. 

Como todos sabem, a le:?islaç[o sobre a 
propl'iednde nos pertence. ~ 

Totlos sabemos que as conc~ssões feitas às 
companhias e a muitos felizes rle gmnrles ter
ritorios no sertão teem tt>a.zido como coose
qnsncia graudes abusos. 

Sabemos que nesses logares desertos 
nquelles que alli finaaram ooti-'or:\ a sua 
tenda e estabeleceram uma propriedade com 

·1S 
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esper;1nç:l. no futuro, a bem de suas familias. 
são enchot;ulos. 

Os conce~sion•1ríos teem invndi<lo tudo ; nito 
se respeita a C<lSa do pobre, niio se re~peitn a 
sua de;;Q"rt1C;o. nem a sun. prop1·iedade ; é l•l'e
ciso. pol·tH1lto, que nós tratemos di$~O, pam 
que es~ô in i'elizes não m:ildignm o momento 
em rp1e roi pr<ichlni:trb u Reriuhlic:t. 

:No tempo da monarchia elle!! vil'in.m q uie
t os, tran<"j uil lo~ e ;;a tisf. i tos ; ;ciu o. Repu
blicn.. o que dirão elles ? 

Dir.Io r11;e a, H.epniJlic;:.l foi a c<i u&~ tle :;nas 
des:rrnças- Or:i, nós, qne temos tantns te1-r;1s, 
que temo.; rl 1rlo gratuitnmente g ra111les ter
renos.:ontr;\ ,li:;posiç;i.o expre,sa da lei de 1 Si>U; 
nós que temos t:1nt0:> tcrl'Ítorins p:1r;1. d•H' no 
estrangf!iro, por rptP. niio lmvemo,; rl c fazer 
uma lei rle terras, concilit\ ndo todos os in
ter(•S.')(!S 'I 

Por>"Gntnrn ~ss.e:; tm•renos incnltM f~ l]llC 
podc:lll fazer :l f'elici•.lade deste ptiiz, nma YC7. 
que :.Jio sejam culti YMlos ·1 :-\iio. 

E' praci.-;o fllle :t Gamara s~ conrnnç.1. d:i. 
seg-nint•• verdade: 

F;1.lh1-3é> em colonis,,çii.o, m:is sobre isto 
posso ('al!;tr c0m conhecimento tle crw,a e com 
a pratica. Não hã.orle ser os •>Strungeiros co
lonos que ·J,~sbra g:i.riio os sertües. 

O estr;ing-eiro tem metlo de tn•lo, até, nao 
digo j it lle uma cobra. de um reptil veoeno:>r>, 
dos bu,!l'res e onc:\~, m:1s de uma. mutue:<- E;;b 
gente úã.o v;1e desbr·agar sertões. 

H:weinos de la\•adir os d~ertos. cnlti
v.1 \-0;,' pc.-oal-os :i.nte;; de ludo com o· pror1rio 
elemento naeíonal: são os ncr.;sos c:oipira.;;,e.ssa 
i;-eni.e :1C<,;;t11macfa <i. lutt pel~ vida, !]Ue lú. hã 
de ir com o _rim ambicioso ele a rlquirlr um ter
reno para sr e sua familia. 

PoJ"tunto, si a lei de lS.'íO não póde mais vi
gor:1• ; si roi esquecicl:l. pelos poderes p(IS
sados, quando cleix;11-am de cump1·il· n. pro
mess;i nlli cx;1:rudt, , eutiío é tempo de legülttr
mos,,_ resre1t0. 

A 3~ :'.ommissão que rec:,o ,·! p:tr11. estuffor 
este nssumpto e npresentar o :oeu pro,iecto . 

Desculpe-me n. Camarn. estas desalinhndas 
consiiler~çues !]ne acabo de tlpPescntl\r. (1lfüito 
õem.) 

Kingnem mais pcclinr1o <t 1nfav1'n, é encer
rudn a discussão e, i~osto a vlltos é approvatlo 
o r eqnerimento. · 

_ .- _ 1 1 Sa . PnEs1m>NTi:: nomeiti pai-a membros 
\las t rcs cnmmisslles a que se refere o reque-
r-imento, os seguintes Srs.: -

l" CO)Dtrss.ii.o (pm·a astwf..,>· o.s pemlJes e apo
seritar/orios) os Srs.: Costit Junior, Edu·1r•lo 
Gonçalve::, Henr ique rle Carvalho, l\fanhães 
Barreto e ?-.fa.rtinho Rodri~ues. 

2• co:u:mssXo (para estudar as concessües f8i
ta.s com garamias de juros e ou.Iras wntagens) 

os Srs .: Francisco Glicerio, Ch::igas· Lobato 
Alcindo Gu:rnaiJ:wa, Monix Freire e Tosla. . 

3ª comusslo (1im·a estu:la;· a lei de terras) 
os Srs . : costa. M:1chado. Antã.o de 1":1ri:l, Am
pllilophio, Al'i~ti<les Mah e Jastinlano de 
Serpa. 

(> sr.. FRA:\CISCU G J, ICER.ro (pela ordem) 
pede ao Sr. presidente que 1 he conceda a. 
dispensa tla com1ni~são p:ira que o nomee,,u, 
1x·1·q1ie se consi.lel'a suspeito, visto !]ue, como 
mini~tt·o da. :igricnltura, foi autor r.le muitos 
projectos so!Jre o assumpto lle qu~ eSSi1 com
mis:;:1o vue occ1qnr-se. 

O S 1t. PRF.STDE\'TF. - Par:i. suhstituiL· o Sr. 
Francisco Glice1fo nomeio o Sr. 1\lhn.vde 
Junior. -

Ent J'll' em rlíscuss:lo ú requrõ'rimento do 
Sr. Lonocencio Ser~.edello, urn·esent;\do na. 
sessiic' de 1:) de :•gosto, par;t 11uc o governo 
informe qu;.e,; os proprios nncionaes de que 
precisa a Cnião no esta<lo do Parit , o qual a 
r:i ;,,:io por que féz depender do orça.incuto a 
cn trega ;1os Estados elos $ervir;os que lhes 
competem . 

O ·Sr. Sel.•zedello - Direi poucas 
p:i.!avrns par;\ razer <entir à Cnma1·:L a tmpor
b\nchi e it uecessidnde do men req uerimeuto. 

V. Ei::. sabe que o art. 4° o.l:ts •Hspo:;ições 
tmnsitnrias cht nossa Com;titaiçii.o <lecb ra o 
seguinte (18): 

«Emqu:i.ato os estados ~e occupal'õm cm re
A'ulari~at• as <lespezas,dnra.nte o pedot.!o d3 or
g ;u 1isaçfl0 dos se us serviços, e• g·o,·ernú redGra.l 
abrir:..lhes-ba p:!l'<l esse lim creditos e:>peciaes, 
seg11,1do as conrf.içües l!stabelccid11s por lei_ '!> 

O governo, como .i:i. tive occasião de di7.G1', 
si h~via. de pedir a nm dos seus amigos nesta 
ca.s:1 quea.p1·P.seut:..sse um pro_jecto de lei re
solvendo o a,,;sumpto, arrogou-se a si a.t tri
Lini~iio importnnte que nii:o lhe cabia, usur- . 
panelo do p:1rlamento attribuiçiio oue lbe 
compet ia, conforme se •·e peln. simples-leitura 
olo ar-t. 4°;e p1•ocur·on, por um <l.ecreto,lo:g-islar 
:i re~peito, mas de um mo<lo inl'elir., porque 
o decreto 11. 438 de 11 dejnlho, determiaa que 
<t rCS[WltO dos $Cl'VÍÇOS <JUe devem p~ssa,r a 
c:1rgo dos csta.d<JS, quando completamente or
:;:-anisado;, com o seu governo eleito e ;J. re
;o pectiva constituição promulg·fülu., ficasseaioda. 
a sua reslitnicão dependente ª'' confecção dos 
orçamentos estauuaes. 

o ;:;overno, além de usurpar a attribuição 
do PrxJer Le,zishtiv_o, iutervem em assumpto. 
d" livre economia LI.os <::slauos. 

No meu esta•lo deu-se um facto interessante. 
f>ela intelligencia., pelos serviços e pelos pre
cedentes que t inh(l. o governador uo e~tauo, o 
poder constituinte, e poder competeo te, en
tendeu que lhe devia defP.rir :i.ttribuiç~s mais 
amplas neste período de organisação do que 
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aquellns qoe tle1:ien1!iam e putlimn .Jecorrer de· impostos ::i. maior desordem :idwinistrafü•a· 
simples nutho1·is.~ção orçamental. Em Petropo!is, por e:templo, 0[1 co!Jrl\llç[l, do 

O podei· cmnper.ente do e>t:ttlo eofomleu 2" :.;;inesti-e, e o c::iso que, em vít·tuJ.c da lei, 
conveniente <i. organiznçilo do esLmlo, prol'o- comprehendendo-a Cil.d<1 um <\ seu modo, o 
gondo o orçamento :•ntel'íor, 1hr ao governo intendente g-el'<Ü publica. um eclit•il p<Lra a 
iimpl:\ li berdade parn. ngil' e p1•oceder , e or- cobr::i.nçn. Jos impostos de indt1stria e profissão 
gun i~n.r os ma.is impoi·ta.n tes se1·viçO$ esLt- pelo c .. fre municipal, o colle<:tor das readas 
du:i.es. . d:~ L'nião procede igua lmente á cobr::i.llça dos 

Com :t n11to1·idacle precís.1, o govP.rna<lor do mesmo; imposto;;.,. 
estn.do conS<:io ,\a. sua. miss5.o, juli::-an1lo r:er- De modo que no estado do R.io de Janeiro 
feitament (l cumprir o sen dever, 'b:i ix:ou de- pagam-se impostos ele industrhi. e profissão 
eretos cobranclo os impostos quo pela Consti- em vist<t do decreto n. -l:>S, decreto que desor
tuiçiío pnssn.vnm pm-a o estado, e fez disso gu.oisou em quasi toLtos os estados os serviços 
sciente o go•·e rno ferler,11. à Onião; e por ordem do governador, ao Es-

Já tive occa~iii:o cfo dizer que honve tr0cn tado; p;tg:1m-se, pois, impostos dobrados, oue
rcpetitb de telegramnrns, li.esmo tle vlTicio, ranclo tle:;ta n1·le os contrilrninte~ . 
<'lntre esse go':'ernado,· e o g·overno ccnti·al, PM·ccc-mc, SP. peesidente, que cstns con
o ciue deu em 1·esultado terem SiLIO salY:1s a ;;i•.lel'n.ções são sufficiente;; par:i r1ue a Camnra, 
autonomi" e i n<l ependencia do estad n 1 lo P;u·à. ju lga ndo ;\ im portauchi elo assnmpto, ll PJH"O''e 

Devido it ene:·gi:l com qn<i o f!OVG!'!lfülor de- o r «qucrimcnto que ti''º n. honra tlc romlUl:u>, 
fendeu :t ;~ n tonomia. rio estado, lir:natlo ua lei e pedin1!0 :io gm-erno que nos infor me <Jm · que 
·na vord~deira in terpret<:çii.o que ::e rleve dar !cise fundou p~trn haü:a1· o de<:re lo n. 438 de 
aos fü·li;:.ro~ d:i Constituição, G pot• outt•o lado, li de _inibo, que rüputo umu. usui·1i.1çiio das 
sem dnvilla, <l influencia elo íllust re p:i.rnense ;ittriliuir;ões do p 1r lnmento, que re1mto attea
minisfro d•i p:1:;ta !lo exterior, sabemos ~ne o tatorio da con~tHuiç:.:'io. (3íi1i!o be1;1.) 
governo f~)~!eml entenrt?i~ que e~st>s decretos Não haventlo mui~ r1umn 11eçn. a pti!avra. 
ernm perle.1tamente l<>j:?·1twws. qne o goYerno ~ ,neerra.dil a. cfücu~siio e approvatlo o re
d?est11do t121ha. _p rocer!idoco~rectamen ~e e51ue ~u:l'imeuto . 
m, po1· c1)nse!?'umte,uao podia t1ir applrc:1çDO o . . 'h . • - -:- d · t so 
decre\o l). 4'.38, de 11 ae j ulho, (] Ue o go\'erno Con~:llll:l ll _, ·~·hsc11~~'°., ~ proJec o n. ' 
m:indúi·a. publicar e que nittur,1Jmente era feito or~u1~:\udo o D1,,tr1cto i<ec.1.1.11. 
pa.1·a. ter execução em todos oo estados . 

Abr iu-$c. portanto, uma e:<:cepç-.ão p:i;ra o o sr. Tho:m.a:.-; D e lfino-Sr. pre
Pari. :ii>riu- t1c urna excepqiío, e <> digo com sideute, inMntest 1we1me11t<:: o projeclo que se 
orgulh•' p:Ha o m'!n est.1do. discute neste momento é de s1unma irnpor-

Lison.Ho-mt! com isto, porque i·evela es,;e tancia.. 
proce,limcnto que tod;is as vcr.es 11ue o estudo Tmtanrns nada ma.i~ n:tdn. menos llo que 
tiver ene1•g-ia, sot11Jer reng-ir com cnragcm e ,\8 orn-ani5a.t' um estado dos mais ímport:.lntes 
conscicn,!h de seu tlever, o governo fc,leral ,J;t ~~iíão . Ainda qu,, ao primeii•o r.s ;;ecto 
ha de c·:pitnlar, li:i de ceder, ha de (ieix::i.r pclSS<l parecer c1ue se d.e~i~e npeo;1s ~.ª Yida e 
de manter cssn politiei. immoral de intet•ven- J·ecurS<>S L!e um mun1c1p10, na t~)<1 1 1<l<Hle do 
ção inrlebi t;\ na economia in tima dos esliulo::;. que curnmos e cuidamos é de l'azllr n. lei para 
(Apoiados.) um municipio til.ovas.to, tão pop~o~» e com 

O SR. DEV!LAQVA- J1uito bem. interesses lã.o e5treit;1meate 1iim dos aos 
o SR. Bm:ERRIL-Foi com medo da sepa~ g-rnn•L·s ioteresses 1Ja União, 'JUe é um verda

deiro estudo . 
ração da Am11 zonhi. y. E:c sabe que na '1-mcric:i, do :\'.ot·t~ n. or-

o Sn. $ERzEvEr..r..o-Entret.'l.ato ainda hQje ~nisaçfio do districto fede.-al, do rhstr1cto da 
vejo puli!ie11do TIO Jornal do Commerçio ares- columbia, teut sido umo. obra tr<tlitt lllDS<!-· Va
peito ilo deC'rGto n, 438 de 11 de julho, noticia r:io:s ri>gimens foi·nm estudndos e ::i,pp ~ 1cados, 
que e:ti,ze que eu mantenlia. o meu requeri- varios rerrimens fornm postos cm v igor, e 
mento, porqt1e, si de um lado o assurnpto está ri.pós muitns e extmordi_nMfas vici!_;situdes, 

. resolvíllo para o meu estadc, de outro aã.o o hoje 0 distrito da Colu!llb1a t~m um governo 
está para os outros estados; esti~ mesmo da.a- puro e sitnµles!Y!.ente d1ctatQrml. 
do conflictos no estado do Rio de Janeiro . vê v. Ex. <1. diilleuldade que ba em esta.
. O Jornal do Commercio,pu'blicando o decre_to, belecer ncstn. cidade um goYerno de . tal 
mterpreta.-:o e faz o seg·uiute commeutar10; ordem que possn. co?ter ~Jernentos est~xvers e 

«Deante destas disposii;-ões, deduz-se que só permanen tes ele ex1steacm e nutcnomia. 
de-pois da. publi~ção da lei de meios, as rendas O projecto, que ora se debate, pr?c.ur~1, ~e 
que cabem aos estados deix:.uão Je sel' arre- melhor mnne1m, regula_r a ndmm1stro~ao 
-c<i.dadus pera Unlllo. Iuca.l; ou~ro_ intuito não tivernm os membr3s 

No emtanto da-se a respeito da cobrança. ele. da. comm1ss~o que o . elaboraram, que nao 



C~ara aos Dept.taaos- lmiresso em 04102/2015 16:49- Pãgína 16 ae 22 

380 Sessão em ~i de A gosto de 1~1 

fosse acudir n tmlas ns necessi<latle$ riue) nc;ocios municipaes, si q1:er interí'erir no 
tenham carac ter loc..'tl e cnja gestii.o deve ob- , que l he ~ pe.ssonl e direc to, porque não 
decer no princ!pio 1lemoC!ratico, e julrrio qr·e ). ri11e1·er<\ tnmbcm interferir no jt:ry, Jiessa 
serve pé·rfr•itc\mcute pa1-.1 o fim :t r1ue se propõe. l u5titniç-.it0 t:ío liberal ? Porque niio q 11creri~ 

Entretanto V. E~. cornp1•et1emle q11G nâ'.l .julgar e sei· julgado pelos seus p:1res? 
se p;11lr: f:tzc>r questão f!A qu;, se,ja. :J.CCeito f ::)i todos somos immigL'<\l1lC~ ; iil ha SÍnã.o 
nn. sua tutll l i1L1de peh\ CM11am, e quG elh1 innuigr:i.ntes de hontem o immi;.mmto:; 1!0 hoje 
o <•Pproni em tod<t as suas partes. porque não t!ei•rarrmremos conjunct.unente o 

!'los tliffer'3ntes estn los procluzi<los nn ti·l- uosso saagua em def';sa rh rntria, do solo 
buna, hn. ol.Jscr·vaÇiíes ri11e sito adduzithts por sagr·auo que nos g-:ir,1nte o viv~t· '! 
mais de 111tl il!n,;tre <lei;mt\ÜO e li<t ont1·~\s ~i toilos somos e;tranf;ei1'0;, y1orqne não 
que são a.pen:is in.Jt1·idu;1es. Pr.ra reg-nlara uiS· 1 'JUCt'el'emos i ntceferil' no,; neg.icilJ~ pnblicos, 
cu~ilo, vou tcn t;tr respJnclet• its dnvid:1.S qne 11;1s n!tns qneslues n:id o:1aes, e nii.o queremos 
se le t':tnt;t:H C1ll!e:;tframente, G incidente- . to1rnir parte nos comícios politicos '? 
meute 1-e;;prmdcrd i\~ o!Jjeci;:ües pa.:-tlcnl:wes º) P;wece q11e o t\ite"1to que o iinm1;rante de 
pessoa~s. hoje se arro!)<l.sse de !ntcrforir a pe1ias nos 
Lo~o LH\. 11rim'.)ir:t discus:>ão cli;;se- se que se_o'> ~eg-o_cio;. pessoae>'.- no fJ 'l :. ,~r. r·:~~~·~ e_~ 

o \ll'OJec:to 1'.'st:ttud0ce uma. i·estricçiio que n5.o ( 1i.~en~~~ e:.ll-eltn.me~te ·~ Sll:l =.1-fa. p ... _t_iyul.ur 
e} democr:ltica,que nlo é Hbei•a.l. que uão esta. j ' ~cu:o,mdo o ".'.)nca..rso e1~ 01_1_t1 -.~~ nec "".1}~d~,, 
comtlmne :10 no.-;so tempo; uma. restrle;çit11' ri.\ .co1~m11111J;io, .. utn J.rn·1le.,10 rprn cre,uia 
qu.1nfo ;i('ls e;;trnn~0irQô' . ! P 11 ,::. "1 

• • , • 
Von s•\i' \'l':\ 11~1 éomo St;ffi))l'e é enCl\l'tll' ~• ~o.> rnnnte01 ('1S os nuus cordeaes sethtmentos 

qne~tito d.; l'rnnt~. . ' . ~ :~s 111olho1\'!5 ch;~1n~ 1('õe~ p:u·.i co:;1 0 estrau: _ 
O p1"·\j1:cto nega. aos estrnng~iros o ili- "~1r.J, :n i .~ ·ºo-·q11e ,1~,,ol ut.1'.ne~1~e-'.~"º 1:ode~o" 

reito d~ intel'Yirem nos negocios mn ni- ."'~e:,.ª 01Jr1,,,t!-os ,t co11fr<ttllrn1,ar ctrnno~co 
<:ipries. ,\ ,oiç.1.. 

De>o ·liz~r qn~ não h:i 111 p;'t1'te ch1 com- Si (t. pn.tri:i é um prc~oncc ito, si não hn 
missão m:i von t:1dê, nem aenhum entro St?nti- >'iniío nmn. p 1.~rin :L ll11nrn.ni .l:1dc, reconhec::i.
mento <le ho~tili1lnrlecoutra os lilhos de ontr<tS IMS tc>dos estas verrla rl es on e~tas ousi:tdi:.ts 
nnçve3. P;lÍz como o nos;;o, con~tituido pol' philosoplt:Cãs bra.zi!eiros e e~trangeiros. 
e1.~men t.,,, que ni'i. 1 ~áo 01'i~·inn.1•ios tle:>to pa!z, Pus sarei ag'<)rrt n díscn tit· nm outro ponto 
autoch t nnP.~; pa.iz c:irno o -nosso, cn11s li t11idu ~· rprn t. tm!iem soffrcn ;i. impugn:1c:To rhi não 5er 
\)()(' im1r1i~1·ante~. n\í.o p&le d·~ modo l\!~11\11 <lemOC\';ttÍCO ; e•\. eleiç;i.o do 11::efeito pelo COU• 
ter untip11 hins ::o clcr,;ento estr:m~eí ro. selho mnn:cip:tl. 

O p1·oj1•clo qn~r qne ? . estrang_eil·o i nter- 1) sn_ Ar.ci:rn:> GuA:>:ABARA- E:>se systema 
venha 1105 .n";::·oc103 m _n_m(;Jpo.cs, OHO pela Sll"l tJe elciçiio e incouveaicnte. 
:permanr•nc1:\ no 111umc1p10 por lonaos a.ono;:.. "I' • _ 
11err: porlJP_e po;s.;;n•t y:_istas prot)l'ic~lacle~: O s7 .. ; 1_ro)~'~7;. Dm.r;1xo-~ro!t1·nre1 que nao 
m111to~ c:ip1be,;, ri ne ~e,J•\ um graudaindns- tem \: _1,x. r,m10 de pon to J l'Oum . 
tl'ia l ou im ;irll't:\n te ne~oein.nte; 0 riue 0 Pen~e1 (1 ue. a e~emplo do q11~ s~ f;J,z em 
pro.Jec:tn rl r~s<>.b •! q uc os<lir ··itos dos lmni!ei:-o.s nutt'os p::uzes, -poüia SC!' _ <\prove1t,1:·,~l como 
não sej:'1111 ontrns e •livel'sos dos direitos <lo.s e.tui.lo pa1:a. v no:;so e •1!:sw1 procp ~· p.1 rn<lagat• 
es tran~r~i rn;;, sen<fo i1l'l .•n ticos e ig-ua.cs. 11 1111~ h1.\'H\ n t•_ Europ1i " respeito, ? que 

Preci 11r!um0s dos rlir ,ítos qne podessemos I h~lv1a n<• .~mer1m do Sul e na Amel'lca do 
alle1p1· Õfl N:lçào defini tiv>1rneote cristnllisatl:t Noi·Lc · . _ 
e iclen tifir:ub comsigo mesmo, num Jon!!o Vo~l ler qual o srstem i •le ele1çao do 
perioclo ele tempo e~:\, custa de tra.\l.ilho;. prerA~to ei~ rl i trerentP~ paizes.rJa. P.nrop;')., Mm 
~\l "'uns •lo~ q1mos \)('\ll 1•t1dcs e nã.o 50m gloi·b.s ª des1{?;D3:ç<w de '[ll'<lfelto, m::ure, boutgome:;
in~ejnvei:;, e que niio quer ser pertnrbflck\ n:1 tre e v:::.r;o.s ontrns, (fo) :-
sua marcltn. complic;mdo o problema <le seu füi Fmoç-.a é eleito em toào o paiz pelos 
des~ovolvirnento. . ~onselllos com excepção de Pariz, onde e d e-

Não ind~gnemo::; se a1;::mna nação enropéa nomeaç:ào do governo ; 011. Hollanda é de no
veria :>em receios nem su.stos a perspec:ti>tL cie meação do rei; na Bel,a-ie;t de n<>ineação do rei; 
perJer-se s1·a. pet•sotHi.lidade tra.diccion;1 l, e ll<t Prussia. irns com11iunas urbanas, é eleito
seri;i, cnp~z r1e permanecer em·ol'ficla nas suas pelos conselhos; na. Baviera rHtS commuoas 
apprehen::ões, sem procurar precaver-se. u1·banns e eleito pelos co_nselhos; no Snxe, 

Nós som"s ne5te paiz todos immigr:i.ntes. nns commuans grandes e peqn~11,1s, é eleito 
~m~ote ha. º' immigrant~ de houtem e os 1•elos conselhos: em Vienna é eleito pelo con-
1mro1;rantP.S q ue o.ca.ho.1·am de chegar, que selho; em B\\du-Pe:>th é elt itC1 pelo Cllnselho; 
são os estrang-eiros. Est:t terra é umn vn:;t<t 

1 

nn. rtussia, n:ts commu n:1s n l'ban:)S é eleito 
lenda hospitaleira q1le nos cobre a t ullos. pt:Ios cou~elhos; na 1111.liu. e <le :.iomea\;ão do 

Si o _immig-rante de l10je quer interferir nos rei; na. Hespanha é eleito p elos cor.selbos; em 
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Portugal e eleito pelos conselhos; n;i. Ingla
terrn, a. terr:i. i!re:tdot•a e mautenetloriL do 
~elf-[!Olle;·;w1ent, uas cidades, os conselhos 
elegem os aldormcn de cujo seio sa.he o n1ayot'; 
na Reµulilic<l. Arg-entina, em Buez:os Ayres, 
é de 1101ne;.1~ão tlo 11rcsidente da RepulJ!ica, 
com n. approni<,:i'i.o rio sen;1<lo; na. Americ.\ do 
No1·tc, em Novu-Yoi-k, n. cidti.de conclado, qne 
a li\utos re~p: :itos se assemelll<t ã noss::i, é 
eleito pelo comie!ho. 

A A!llet'ica Llo Norte, que1' me parecer, é 
uma. 1la:; por.;ão do g lobo ouue o s~1(-yo·1J.; r-
1imc;u ~e HC::lni mais <l'lS!lll'\"Ol"itlo. 

O SR. LIJt'l':.S 'f1:ov1i.o - Os intercs3cs vu
ri.i111. 

O SR, T 1ro3IAíl Dm.1··1xo- Co1rrem o cs
tndo do qno ,,;<; pratic 1 p;u·..1. :ltte mlcr ú~ no;
sas 11ece~siil: 11 !es e il org-a.n isa~to riue p1·oil!C
t1mos, coto nsaccommotfaçú~s íwp1-ei;cindiveis 
ao meio . 

O Srt. Ar.cr.\'vo GüAXAH:\tU. - Esth averi
guado q11e :\ ck!çi'to pelo crJnsell10 0 urn 111:\l 
e trnta-:;e tle ac:1l1<ll' .")Onl ella. As commisslil:S 
do inqueri to o mostmrão. 

O S!t. T1ro"1Az Drcu.·rxo-E~tà :w1irign~do 
que a cleiç:iu p~~lo cnn.-cll10 ó um m:li; e 1nries 
são a.~ com:nis~õ33 dl} inqnei·ito a quo S. E=-:. 
se refarl'? ~:iri ;1:; que ostndam a org,1nisação 
de New-\'nrk '! 

Chegari}i 1:1; é o mo·lo por que o poLlcl.' exc
cutivo. rmuiidpal é cr·Emdo em <li versos e mui
tos p:tir.cs, jú. e nilm ·resposta ú condeu10açlo 
provfa. . 

AlUrmam os illu;tl'c;; deputa<los que a elei
çii.o do prefei to pelo conselho não e demo
crati'i:i.. Pergtwto :i.nws úe m:\iS n:1.d;\ : o 
que fazemos nô;, _or;t:.mi~rndo o dist ricto re
dera!, 6 1lemoc1·at1co ·1 A Cami\r•• do3 Oeputll
do», co11 t1:"ndo representantes do sul e do 
norte co11lli;ce os int·~resses pecttliares d<i Ca
pital Fetleril.l 1 E' rlemocra.tico qae e~hi C:1-
m:mt, 1.1<10 con hecenofo esses interesses, co l
labore na lei par:t o districto federal ·1 Não. 
o quo e dernocratico <! ent1•e;;-,wmos no povo ,, 
feitura d.;~sa, lei, co!UO o~ e3t<lUO$ por si ·se 
encar~egarlo das suas. 

lJM SR.. DEPUTADO-N;1 OCC..'lSiãode rliscuti1• 
a Constittuiçito V. Ex. podiu. ter foi to esta 
consideração . 

O S1t. THo)rAz DEr.n~o - Nem en fiz, 
nem ningaem, e ainda estamos ern tempo rle 
:i.ttenrtet·a, e não vejo que quem quer que seja 
se rGSOlV;\. ;i. isto. 

Querem os itln.;tres deputailos estabelecer 
o regi.meu d:3 µrereito, eleito por tofa a 
sorum:i d~ eleitores ; o projecto cst,,belece o 
priaci fliO de Slllir O p1>eteitO elo COllS8 l\)O, O 
')Ue obechce ás· uor!llUS ela. democr(tCia. repre
iwnto.tiv1\. 

Pois bem, nns pequen:i.s cornmunas da. Eu-

ro'pa, na America. U.o ;xm·!e enc:.111Lr·a-sc a de
mocracia. directa. que é a democracia que ê 
por muito5 adiantad:L e a. o uc é levada :i.s suas 
nlLima~ oonsequeuci«s. <,inercm os illustres 
deput(LdOs fazer caminhar [L~ rna.s :.1spiraçiJes 
democrat~cas ate este ponto ? N:To, l)virlente
mente, visto que conc,)rdam na eleição do 
conselho. Nã.o se úig-:1, pnil::1, que se quer 
!evm· •I. demo::t'acia, nwi:; lon;.;e tlü qne o pro
Jecto . 

~l'. pr~shlênte, di;;;;e Jl:l. 1" ui>;enssiin um i1-
lt:::;tre <leputaclo pela Ca[)it :1l l,.C\l" rn.l , que o 
eon5-0lho elegendo o rCj'l'e:'cnt:m te <l n Poder 
Executivo tie<\ria uullí:íca1lo1, <'!~111.1!::1110 pc
m ule elle. Por :;u;~ 1·cz u111 ílln"tl'c i:opresen
tnnt\l do Bstad::i do Rio de .lan., im :t1Urmou 
que si Ll coIEalho cli?g<:? o pr .. r.!:l•>, li~n. este 
etern;101ea te sujeito ao 1;011::;c; ho, L'Slll:1 g-a.do e 
nullificndo por cile . 

o S1t. ALCL'\"DO G1:.1:\,~1;,11; .·1 -E' pe!:i lls
ca!isaç:i;) assídua. e con::;t:111 lu •lo co11:;e l ho. 

O Sr •. THo)IA7. Dr.r.n=-o-0 que o ('r<1jecto 
riuiz est:\belecar, e pen~o rpw o consegue 
C<Lba ltnente, é n. 111t1•mo11ia 011t1•c o pider ~.le· 
lfüerntivo e o e:.:ecttti\'O ; ~1 ,,n ll'e;.:-at"mos a 
eleir;ào llo prefeito à 111:•~s' d :i 1'1Jf'll[;1ç[o o 
que n1.lv-it·ú tl qne este pi·creit1) 1torninn.rà o 
conselho (N',:fo ap1J:·c-(1o;). 

Tanto pre.stigio tem o rep1~sontanfo de 
l.000 votos como o de 1 vú ! 

U)C Sii. DEPU1'Afl0-E: alem ili~so o cot1se
lho retJeeseuta it somrrnt d::: to: lo~ os votos. 
(.1poicvl oa .) 

O SR.. TIIO)!,\Z Dr:r,Fixo-0 qne desejamos 
to<los e far ú. municipaliu;1Jc eh~ c:ipitu l uma 
orgn!li~LÇ<tO seriameot;~ libem!, e em que os 
seus negocios lenham a:> mai:> rmnc:lS t,'aran
t ias ~rt\ u. :.i.dmi uist1>;1~ão . A l]nest<i.o e de 
processo, ele ap ;1a1·~lllús. 1lo 01•:::1os, qne devem 
ser os mi\is simples e fuucciomu11.lo com tt 
mo.is perfeita reg-ula1•kh(l<!. 
. Si se puder obter tl~sb C:ima.ra alguma re· 

solu.;iio, por qtte olledcç.:i :i. nuw. roiz:io de or
dem publica., de ordem politicn, de interesse 
u1ü1•cr3al, ê reclatn<tndo p!!lo systema do 
projecto. 

V. Ex:. comprehendc q11e. >;Í o prefeito fosse 
eleito pela. tobtlidtt.dc ,fos c!oitores clc~t:.t. ci
dade, elle seria uma. !bri;.a. pol itic:1 cxtraor
dianria e tiio grande que crenrin emb.'l.raços 
no governo, ob$taculo :i. su:i. :1cção, entrava
meuto (l.OS poderes fun•lementaes. Nnnca aos 
devemos esquecer qne e 1\:'I municipalitlade do 
Oistricto Fdderul. sede do g-overno naclona.I, 
que trata.mos. fü~o thnt<\Sio. ;\ cidade de 
Geuebra elege seu conselho mnnicipa.l por 
escrutinio de list:i e ~eu prefeito pela. mesma. 
maneira.. 

E', aliás, a. unica que conheço nêSto.s con
dições, e isto, estott ce1·tQ, sô se podorú. encon-
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trur. ua Snissa, que levut1 a democrnciit <lí
recfa até oné!e, ;ttc agorn, em pa1•te alguma 
chegou. 

Pois lJe:H, \ oa ler o que disse Fenon, ;cutor 
modern•) e cotisu!tntlo, !'ela ti 1't1.men te 11. esta 
gramle forÇ••\ politie;>. que fui p1•r.ci;;n 'll\ •)hrrtl' 
imquel!a citl.1de (l8}: 

gim~u de t~·r·~nnia, e uad<t mais clHllcil do que 
orgauisar um regime11 de liberdade como o 
projccto procura fazer. ' 

O SR.. BAn.Bos..-.. LrnA - São eleitos. · 
o SR. TIIO:l!AZ DELFEO - Quem sã.o os 

eleitos? 

«A cirhtde 1le Genel.Jrn tem nma. 01·g·;u1isn.- O S1t. BA1wos.\ LnrA - Os governadores. 
ção especinl; ,iulg-on-;e 'JUC o 111ui.·c (ex- O Stt . Tuo:.u z DEL!'IXO - ;\fasas s11;LS a t-
pres:sã.o elo autor !'1-ancez) de um:\ ciJade, ~t·ilmiç.'5e:: ~ih ele t ;tl or.Jem, pelo systemu do 
que encer1"<1 rnr:t:11lA 1los l1aliitante...: doca n t:in, 111 n,;tre deputado, 11ue se cre.i u m v el\h\dciro 
poderia tornal'-~e uma. potencia p ~ri!)osu czar pa1"<1 a Capital f''eueral. 

par:~ o ~o'"e.1 ·~'º: . _ . 1 . _ , , O S:! . A r..c1x1io GvAXA BAR.A. - V. Ex. 
0 _Po ler F:xec;u~no ,13 ~o.Ject l\ 0 ,v c~~(lO;,IO I aind;\ nrí.o r.unhei;·~ o meu sub:sfüutiro e por 

de cinco mcm1J10::. cJ.,1to:> pelo Co1.:rut11uo de, h;o n·i.o llO" lc -iv·il i·. 1 •. 1· tol·l' ~ . ,. ,., .!. 
l . t I " · · ' • · ·• :; t' :; .. ,, 1un..,.;ues que 
is:\.» . . 1!011~:1.:to:>tas. 

?\:1.o tet';L nenhum mlor sug-ge~tn·o est:\ 1 
prec i nçiio us·l.tfa om nm ;iaiz soccga·J,i, q1iioto, O SR: THo~~·'.z LIE r,1··1xo .- ;\fas posso tira.r 
::;~m agit.aç:úc:>, em_ cit·c_umstanch1::; til.o diífo- conclui'J ~e:.; leg-1t111ns ~o thseurso de V. Ex., 
rente::; das no;;sa .. .;, on1lc os prvble111<\S !11<\!S 'l~e oun com a ~tenç<1.o . V. Bx. alllrmou da 
serias. nttis g-l"a\·es e m:tis ~mtuos veem ji~ cu- t1·1lmn:l •111e l]Ue:·t•t um ;;o\·crno ti.>rtee respei
minh:ÍnJo do rutuL'o :lo uo.>SO cncontl'O l t a.vi)! ; e p:tl'•l o t'"r, o qne !it% é sepnt':\r com-

o illn:;t1·e deputado pelo est:vto do Rio, o pletani·mte ? po1·0_ <lel!e, isto é , e~tt\!lelecer 
Sr. Alcin<lo Gu:tn<tL 1I'<1 , não SB limitüU : ~ pl'o- o gove1•110 d1ctatorml. 
por 11111 sysloma de Gleiç::tc :to pr·c!'eito, ~ão, ::\í ngu~m quer LUn g•werno ft'<LCO nu mu· 
aprese11tún ~i:u.sr~tema inteiro 1~ '' or~lnisn- . nici1)io; o q11e se 'JUCl' é um ;:-ovcrno demo
çao tio !numc1p10, (]Ue se l'uduz imto ~o;ne~1 te: cl'<l t_i co e nfü1 um gov:-rno ele I'orça que zom-
o prefo1to . . . barn <le qualquer llmitaç;:"io ll~ aulul'iúu.de 

Estti :~utcn'1Lln<le qu~ o illu.~tre~ cleputn.d? pet;\ opinião . 
crea, evidentemente so por .s1 nao podet'u. o ol.Jjecto d~i cornmissiio e.>bhel!'!ce nm poi.l.er 
gerir todos os negocios mun1c1pue:>. e ])Ol' con- executh·o e um podei' delibert\tivo . 
sequencin h:t _ele :iomear e Je;cans ir em ~:i;- o conselho rnun\ci pai f11nccion:i. em sessões 
pregados, e si, am·fa, uo seu _s~'stema, existe lagislutíV<'lS e ses~õe~ ailmin istr:i.ti vn..~ -
umn som1'.ira de consel110 nrnmcipal, é :i pent\S . · 
uma mérn comnlissiío orçamentaria, que, niio O nobre <l_epu~;rlo~p~~ mD'ltra.r _com~ o sys-
conhccendo dos n~<>ocio3 ilil. c:iilade, d<r.> varies te!Il;:i. proro'ti) ... ·a d!t!J~d e <i.na:cluco, d1~se da. 
ramae;; ,_ta admini'âraç-.ão, tle que é :iJast;Ld~'l tr11 •1 ~n;\ r:,t_t' e:~ prefe1to:~gmrlo co1;: t::mte~ 
metho<lic:imeute e complehuneute, approrn1·<.1 ~e:i .e f\CL)~ü?~l~o.;.o~a. d.,hl>':?-~d?,,<1 .• _.i .'."'IJru
tudo e uão terá outm cousa a razer . n~ti:indo,ru!1 .laé,,~,,, utdo y ela:. .1 li . ·.· ·. :'" <'.<1m-

O 'q 110 el \e procura com a sua commi~1.o 1m;sues a CUJ ·~_del1lier:i_çoes _,. ,, ,;;:) .mJettnr-se. 
orcamental'ia, é dar a~udu. mai::;.f~l'<-'3. ao seu -:·~li~'. !>01,,, ~- ~~ · ma~s um;t roda no 
prefeito, e como o proJccto s11bs1rlrn, os repre- nosso ,~pp.u elh' tito sunp les. 
sentantes do município com l :000$ meusaes, As reluç<:íes que o pref.:ito tem com o conse
o illustre deputado enten11e ciue é 111ui to, que lhu :oü.o :i.s que provee:n 1h•s relai;ões legisiati· 
se deve subsidial-os com muito me!los; porque, vas e administrativ<\S -vnlgnres e as commis
diz s. Ex. com muito geito, est.:i consell10 sü.es, que Ie..-am ao conselho os se11s tralUJ.lhos 
vae ser forrrn.túo por l10rnens que teem outr<1s 1•a1•u, que ell'' re;;ol va, nãu ruuecioua.m nunca 
occupaçues e <iutros empregos, e portanto ail:o seper adnmente delle. 
precisam viver e:x:clusi\·arnente do ra1•go. O que o nobre deptitüdo quer é o systemn 
s. Ex:. redur. o cousdlm a Caucções limita.das, ue Num York, que t em dado pessimos resul
ridiculns e iu5ignitiantes e o seu prefeito, si tados, e S. Ex. pretende ainda aperfeiçoal-o 
o .não <lispensa cornplet.n.mente, é a inda 1>or na Sll:l imperfei~~iio. Em Nova York o cou
umt~ esfiecie de resto de respeito 11ela opinião; selho elege o prefeito e tambem juutus u.dmi
cujas manifestações S. 8s:. foi buscar em on- nist1•ativas ; e:;;sas .i untas separam- se imme
tras fonf1,s ·que não na "\"ontacle popnlar l'•~- rliata.men t .. o. rio p1•efe ito e do conselho, de ma
presentada pelo conselho, como o pr(ljecto neira que se estabelece a mais idenl du.s 
estatue . :i.Jministrações irresponsa.vei:>. 

Pam mont.'ll' um mecanismo compressor O projecto da. commissão se a.da.pta ás 
e tyranuico, uo q'lal a vontade do povo e dos condições desta. cidade ; neHe se h.armonisarn 
municipes 11;1.o intervem absolutamente, o perfeitamente os poderes, e tem sobre tudo 
r egímen de s. Ex. é magnHl.co de stmpllclda- a grande vantagem sobre o do meu nobre 
de. Nada mais facil do que organisa:r um re- collega, de ser um projecto democratico, onde 
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o povo é con.sultauo e anele elle acha. solução 
sua pnm os seus proprios negocios. 

No projecto do no hre rleputado, ~ inter· 
venção popular e minima.; e si lll~uem qul
zesse für.er um projecto al>strahmdo quasi 
complebmente 11'1. vontadt11 dos cidadãos, não 
inventaria coos•:i. melhor. 

O SR. _.\r.c r~no GU,\:S-ABAl~A Siio as 
mesmas qne V. Ex. qner ri ue o seu pre
feito tenlrn. 

O Sn.. Trco)1Ar. Di,:r.vr:-:o - f!a~t:i rine, po1· 
deleg;\dos ;;cus es;ieci~•Js, ímmer:!iatamen t i: 
suhordin:Hlo.... t;il'a tc11.lo~ o; nc;;oci11s do 
munici 1>io parn não ser ns mo.;111:1s; l1:1sL1Ya 
só isso. 

Ora., o qu•} quer o \ll'o.icclo ,; ;i in tor\•011.;:;i.o 
<lo municiph; rino o con~elho tlelil.lei·c e o 
\iret'dto execute ; ao p;1SS.) l]ne, pelo J>l'O· 
jecto do nobre depnt::1tlo, o prefeito dclihera 
e exocu t:~ e tem uin;t t:'1 som ma d·~ al trihtt~ 
içues que alJ~On'e totlo o pvllm· uo tli,;tricto. 

o SR. Ar.cc;'\'llO Gt:A::<1AnAR.-\ - Si V. Ex. 
reser l'n essas a.ttrlbui<,.'Ões p.1.r:~ o consdho, 
teremos um conselho tle administl':tção, 
e então e <.füpensn.vel o prefeito . 

o Sa. T!!O~I,\7. D!.!Lfl::-:o - Entã.o ni'ío llll. 
nmis sepn.1·.1ç5.o entre o tlelillerativo e o 
e:tecuti vo? 

O Stt . . \Lct~no ;,liAXABAR,\.-V. Ex. o 
que quer 6 um bode espiator·io. 

SR . . THO:llAZ DELFISO - o pl-o,jecto o que 
quer é nin 1'unccio11al'io que a.tten<lL\ ás 
necessill:\des puulic.1s reconhecidas pelo crm
selho, e não se poulla ri.cima deiles, zomban
do e inbngivel. 

0 Srt. ALCI:--'DO GU:l.N•\lH.H.A - 0 que 
Y. E:;:. quer é que o consellio mande, o pre· 
feito Ct\ça e seja respansavel. 

o sn.. THo:-rAz Dr:LFrxo - Não e isso. Ha.P
monisa.m-se os poélet'eS e sepal.".im-se per
feitamente, sem confusão, nem emba.te, 
nem atropello, nem jnvasõe:: de um sobre o 
outro. · 

O p1•efeito nilo tern fun cQõe.s delibemtivas, 
assim como o conselho não tarn fun,~çõas 
execati vas-

Disse o nobre deputa.do, discntindo o pro· 
jecto, que ne;;t;i questão não vale t auto o 
estudo como a retl.exão. 

cidade é, na verdade, mais co1neuiente do 
que o que o illustre deputado propõe. 

Discutirei ag.1ra a eleição por districtos, 
processo l]ue foi ahcado, clizeudo-se que não 
consultt\Vti :l Constituiçüo. quando maod:.1. que 
::;~ g;1ran L<L a rcpresentao;.ii:o das minorias. 

P:tnce-me que h:i. uma confusii.o entt·e o 
voto pnlitico e o voto admini>tmtivo; entre 
o Yoto lo··;\\ e o .-oto ;:-ernl, entre o voto na. 
cit'Cnmscripç:i.o :nnuici pâl e o voto no e;;t:tdo, 
neste mrw!n tln enc:u~u· a eleição pol' tlistl'icto, 
por zona:; lhnit;v las. 

0 \'lltO ge t•al, 1) YOtO político e O lj l.le decide 
11:1. \·i1 la tlé 11111 c~tru!o, crn torta a. su:l uxteo
.-.i o, .; o l] ll•} 1lc.;itl1) 1111 vi• l:\ olo,fo esta1!0 em 
frontr1 •la •le ou tro; é o '1110 decid•J elos su
P•Winres intm·%,,;cs dos estados te<l.1.m1Jl•s, d tt 
!;ni:1o; ,; o rpic tlecitle, cmlírn, nos neg·ocios 
inte1•11:11::io11:1es, 110 f!U•~ se pr·emle às rt.'l lar;.ões 
dclít;;t•las da:; uaçül!:> enlr<! ~i. 

O \·oto local é o rine tlimnna fa neces
~iuacle q111J t1m10~ tle gerir o que é nosso in
tcre:;;;;c intimo e immetliato, propri,i.mente 
material, a. rmi, n. c:.1.Sa, n u.limentacã.o, etc. 

Si o ,·oto não deve ser por rl i;;t.J•icto. por
que nil:> consulta a represe:itaciio das mino-
ri:~, ()porque ha, é fóru. tlc dttvida, uro,1. mi
ll.Jt'fo.; 01•a , e;; ta i1ti:1ori:t só p6cle provir do;; 
par tid05. NU.O sei que · haja um · partido 
d'3 cnlÇ[l.rncnto, um p1\rtiuode illuminn<,1iio, um 
partillo de telegraphos, um partido de tele
phoue,um partillo ele pese<\, Um partido de caça, 
etc. 

No município só ha necessidades ~le ;\Clmi
nistr,1ção loca.!, s e:mis ~o consultl\llas pelo 
voto por districtos. 

Podem tlizer-me, e de fücto se disse, quando 
se leu o projecto, que o primeiro conselho 
se1·hl formildo pelos votos das antigas unida
des parochiaes, lloje transCormadt\5 em uni
dn.de.> civi~ . 

Estabelece-se a eleição por pa.rochla~,quando 
uma tem muitos habitantes e outra tein 
·Tloucos, obseriro:i-se. 
· Esta r!l.zão não procede ; a eleição por paro
chías sô e posta em pratiCfl. pãra a primeira 
escolha de representnotes. 

Nas seguintes a · divisão districtal será. de 
tal modo, que cada zona terá de 10 a 40 .000 
hnbitantés. E porque oão se faz esta divisão 
desde j {I, ~ Porque não ha. estatística., porque 
não ha carta. geogrC1.phica, nem cadestra.1;· 
mas.- mesmo que existissem, não era. tr-,\balho 

Penso que a reflexão no gabinet~ de tra· ques<l fizesse com facilidade, porque o terri
balllo, em frente à mesa, e a.os livros, pro- torio do Bra.zil ó muito grande e o Distrícto 
cu1"nudo accommodar as necessid<ldes a.dmi· Federal parece par comparação muito pequeno, 
ni.strativas a theoria, que oos pôde parecer quando de facto llM é tão restricto, como se 
excelleo.te, e que de fücto se apresenta muito pôde observar ao la.do de muitas naçõeS . Esse 
secluctora. a unida nas suas aedueções, não trabalb.o consumiria muito tempo e teria fiua
sera muita vez a. que mais convenha.. l!saria. a actun.l se3Sâo sem que o projecto de 

Assim, parece-me que o regiroen que a org-anisação municipal pudesse ser , nem dis
commissão julga dever ter applicação a e3ta. 'cutido, nem approvado. 
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Sr. presidente, Yon ler um tt·eclto ele um 
,publicfat:i. distiucto, que me.u colleg1i elo e:;;tudo 
do Rio, ~ qaem rne tenho refeI'iúo, müu1•:\l
men te conhece e apreria. 

E;;sa trecho, não só faz distíncçilo antre fu u
cções politic:1;; e :i.dministrativas, como mostr:i. 
-que outras s~o as rznaliJ:tdes que denm1 1lis
'tiog-uit· o c leit11 11o!i ticamen te do eleito ndmi
nish'a t íva1 t1entc_ 

Falht L,1.;:ta:·ri.1, na P:1~tic<i Po~itivista (/•]): 

Os illnstres G.eputados não quet•em a eleição 
pm· <listrictos, preconirnm lia e~crotinio de 
lbtn e por gi•ande~ circumscrí peões. 

O proje~to pretende que a lª eleíçii.o seja. 
pot· parochin; rle fnturo o cOrlSelho divi1lirà ~ 
ci•fatle cm tunta.s circ tu11sc1·ip~:ões quantas fo
rem compativei~ com o numero lle h:tLítantes, 
que tleve va1·iur enti·e lO e 40. 000. 

Sr. presidente, cm cer·to di,1, :i. ceda hora, 
to1fa tt n1a.-;;;a. elcitm·:tl de,ta capital ah:i.hv-se 
p:u·.t vutar nos sc11s rcpreseotantc.s. 1\ Sa~u:i.s 
s~ t1tl'v:1m prornntlamn1tc.En. pa.1~\ fazer um:i. 
lista d1J 21 rep1·e;;ent:1utes d;\ et11ibl 11ue co
nhcçP, lntaria co:n gm111les rl itílcnldn:les rico· 
:;.'\a lo emliort~ demoradamente: ontrcmnto, 
nmn. ;?rn.n<l~ mas~a. tle e lei tore~ 'l.':.\e e:õCrGver 
de snliito n:t s11<i cednla e~-ses 21 nomes . 

« Qu:rndo é necesS:1rio <li\'idir os município.> 
nos grarvlc.;; éeutros de popn!ac;io ..• a clek~lil 
de,·e )'\!rtem:.:1· ao:; vcrJn.duiros Yisin hos tio 
muni<!í pio (ntllC:-5'3 !Jem; uos \'Cl\la1leiro.; \°i:;i
:lho:; t!O m 1rni.:::i JIÍO), e é preci:;o C\1a:u· 'JUI! <'S 
elciçüe:; cvm:n.mm.l!S se proccJ:\ll'\ ;\o 1uemlo 
. tem po qne :1s eloi~·üe~ g-erMs, e aco5t11m:ir o 
poro a conce!:e!' a dill'~rert('<t r1ue exi.-;le entro O $n. A 1.c1:->D:> GcA:>! .. B.\JL\- V. Ex. '}Uer 
u:uns e outras, :mhrctmlo cnt1·c iis condÍl;õe:1 tnt~l:u· os clc1tore:s ·~ 
1le alegi~.iil1 ihvle 11ne 1.li:;tiuguem um legislni.lor t:~r Sí• •• DF.Pl:TA.no-O que ê lilJOral e! que 
de um administ1•adot-.» cnd;i um eleitor e5colha o seu rcp1•<!selltt111te . 

o districto é 11n1acircumsc1·ipç.1o <1ue se c1·en o sr.. Tao~rAz DEr.r~x-o _ füo rptero tu-
pura comtr.odhladG tia ::tLlmiuistl'iu:;ü.o e p:trn ~ l<ll' o JlOl'O por niotlo al;;nm : o (!tte prelen
mo.is ,jnsta, -prôporcion~\l 13 G•lUitativa rlistri- do Ú f;:ll'<\lltil'- \!)C ::i, liool'Jade da C~Cl>lli::I e :i, 

huir,dío de oniis e van t:igens, riue devem a.tber 1'el'd:1tle da eleíçll:o, aC1staudo :L poli ti cngem 
n totlns as i:i:wtlJS dt1. cidade. d · · · t 1·t· · -• 

Cll.da. d íslricto astà no município pnr<t 0 ° municipto, o;; a, JlO l ico.p:eiu que o PO\.le 
perder, si não fot• ba.nida. . 

município inteiro, como os díll.'erentes es- Eatre os nomes que a massa eleitoral vae 
·ta.do.; e:;ti\o ne:;ta ca:xi t>art1. .n. i-eprcsentaçüo escrav:~t· o;;bi.o os tle pessoM por ella t fü;> bem 
aer:tl. conhecido...<; como os ue habitante;; llo Ama-
~ Keste tempo, em que tllllo se descentrn.lisn., iooa:; ou tlc Matto Grwso. 
em que o g-overno se divide e n justiça se 
fracciona.; em que o municipio, pelo deseovol- O Stt. Awr:..-oo GUA'XAI!ARA - Por que 
Timento do srstema. tlemocratico. ndqulre a rot.u'à assim~ 
existenci11. autonornica e real, é justo qne s~ O SR.. THOlIAz DF.1.Frxo- i::leito o conse
estabeleç-J. n tlt:)~centrali5aç:ío nas zooas li mi- lho municipal, a.lguem a!Iirma.râ. que elle, que 
't.'\j_las, no:; (fütr-ictos. pro~êm da. confu,;:.1o e dn pertubação ; s.th1do 

A .)ustiça •ae ftca.r á port:i. uo ciiladão nn tio voto qne eu, que ()ODheço a Cnpital Fede
recente or·gani~ac;.ão, iclea.d::i. e posta. em prn- der-.il , onde n<1sci e onde vi vi sempre, não 
t ic:i. p~lo goveruo •líctatorfo.l, nncidade tio Rio ptl:>SO dar, como não poderão dt\T' os deputados 
-de Janeiro, lla. o dislricto judicia.do; a. pollci:i. que aqui a representam.que este conselho ê a 
•não se coucentr<\ em um ~onto uoico, distri- inteltiscncia, a morali1t\.de, os interesses. a 
bue-le, ha. o di;;h'icto po!tcial; o servico hy- ~ootaae assentada e decidida. dcsto muoi
!tieuico se sub<livitle e ramiftc1\, lia di~trictos cipio 1 
de hygienc. i\S escohi.s se ab1·em nu.s frngmen- E;;te conseH10 é o nc:\SO, a. mentirn., a 
taQões da citlatie, districto:i escolal'e>. • · . frnutle, o escandalo. acaba.la, a. e,;camota.gem. 

Nl'L nação inteira., no proprio municipio tudo Para o eleitor escolher um candidato, é 
·se descentralis!t.. nec•;!S:>..'\rio que o conb.el(!l. na sua. intolli-

RP.sta- nos obedecer às imposições do pl'in- geocin, sua moralid;1de, seu a.mor á e.'\usa. 
-ópio, llesccntralisan•lo o. eleição. (Apartes.) public.1, sua. ba.bilid~de, praticll. e llsura nos 

l::'vra cooset?uírmos a autonomia local, :i. negocios que o conheça na sua. vida, no.~ seus 
verdadeira. liliéroln{lP, locM, o uoico caminho a antecedentes, opiniões . •• 
seguir é e.s,te. Em todas ns or"'J.nisaçves rnu- Não ser:'! ua. confusão das reuniões tun:iul
nicipaes que estudei, a exce~,o da. de GeQe- tuosas que o eleitor ir:i. procu1·:ir o seu repre
.bra, vi que.~ ~leiQã.o é por districtos, por pe- sent!lnte municip:i.l ; ha de encoutral-o entre 
quenas ciretlmscri p~es. aquelles que com elle convíveru, a. quem póde 

Pariz tem 20 (lrronài.(Sem1mts e 80 ~uartiers. Interrogar, a quem pôde e>tadar, a quem 
Cad:i ar1·ondiss~ment elege 4 represeotnntes . conhece, emfim.. 

Este;; repre.>enbntes não sio, porém, des- ~ste 9 o regimen de luz 'lªº bAte em 
igna.dos paio arr1mdissement inteiro, mas sim 1 chapa sobre e homem para. que elle mereça. 
;por qu<crti,;rs. o voto nas ur~. 
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De outt•o inodo transfot•tuaremos a ur;:i:i. em 
:ima. rnnchín.i Fichet. 

lbz SP... Di;:ruTADO - Então nli.o posso 
·escolher ouh•c; os mens a.migo>. e vizinhos os 
nomes necesSJ.l'ios para formar a. list[l. ~ 

o Sa. T!tO~[,\.Z Ds:L.l~l:s'O- Y. Ex. póde es
colher, eutre O!:>seusamigos e visinbos, os que 
lhe pnreç.tm m;~is prop•:i~s -p.wa repl'esenta
rem os s1~ti,; dese1os e d1r1g1rein o; ne"ocios do 
munícipio. a ê >sto mesri10 o que c;lou affir
mando dcstn triuumi. . 

O S1:. 
0

PR1'S1 o~~:n-~: - Previno no nohre tl•)· 
put:ttlo '!llO n. lloi·a estii esg-otn.tht. 

O SR. TlltmAr. Di>t.n:s-o - Attcn<lcrei no 
n.viso dll V. Ex. comtud , tinh;\ aiod;\ 11ma. 

·s:'.n'ie 1\13 argumento;; q1rn tleseja1'ia pro<lllzÍJ• · 
re.>ernt!-o:;-hei pa.r,i t r,11.:el-os '"esta c.:unar~ 
outra. ve;r, que mereç:a. a. sua. uenevohi at
·lenção. 

E' natllral suµror quG os negocios manici
paes e os iutereose;;locaes s~jnm muito melho1· 
:\dmlnistrallos pelos que os conhecem de 
perto do que pelo;; que estCi.o delles :i.ffasta<los 
.e h:i. um:-. outt'<i razão, a·1duzid:i por Block 
que ,julgo lle nlta irnportaucio., apohLnrlo ~t 
eleição por mmis limitadas, e é que 1l<t con
-veniencia em que a autoridiide tenlrn. po1· tmla. 
a. parte :igeotes tl<i suu. coo!lança, e que noto
:rrn.meute a mereçam. 

emendas apresentadas uo J?l'ojecto e um sub-
stituti vo, r:oqu~r e~ p~ime1ro logar que essas 
ernend<\S V:ªº a unp1'lm1r,atim de que che,,,.uem 
no.conheClmeoto du. Gamara e seja.m dlstri
b1.ml~s, e er.n seg~ndo lo~ur r1ue, sendo ellas 
publtc·tda.s, o proJecto volte á comulissão com 
o substitutivo, plra. esta di: 11ovo ap!'eciar· 
com us emend;lS. 

O Sa.. PRgsmE~TE dii; que a. primeirn. pn.rte 
elo ~eclu.lo do nobre deputado póde ser :i.tten
dida pela. mesa., mas quanto à so"'ttnda. é ob-
1ecto de dclibe1·11{ii.o fa Cama.1;1. Pócle mandl\r 
impr·imit· as emenihs, 1n:-1s qu:i.nto ao sn0sti
tutivo o regimento e.! t :\X:tfü·o e a C:u:nar:i. ll 
'.lllC h:i 1lc d;:lilic1':tr ~i h:~ do 'tli .. -<cutir o pro
J<!rto com o s11ustitntivo on si cllc h:\ de 
vo!lat' :'t conimissiio . 

En tretnnto, m:it1<l::wo'i pul>lica.1" 
A •liscussão !k.>. adinú:i pel:t llora . 
Vom ~~ mos.'l. n. seguinte 

Dcclarl!çi'ií1 

Declai'o q:ie terin. votaílo -sim- si esti
vesse no recinto por occn.siã.o em que a Ca
m .. wa S<l prouuaciou sobre o projccto ele lei 
que Pi'ohibe o uso tle titnlqs <J condecora.r)i:los 
em todas 113 relações ue c:mtcter odiei<\!. 

Sala. das sessões, 21 de a.go>to de 1801.-F. 
Sclonidt. 

A el~i~ão per districto3 é a seme~rncian:i., 
.semecrncia; ê :i. uoica razoa vel, a. unicti moral, Vae a. Imprimir o segutote 
a unic:i. conveniente, a uoie;'I. capa.z de füzer 
d~ D<lda, em •1UG tem vivido a. ciditde do 
,Rto de Jn.neiro um governo municipal :.i.nto· 
·nomo. 

PR.OJECt O N. 72 A-18'Jl 

Reconhece wiliclos para a mo.iric1d,a iws cu~sos 
.wp1:riqre$ da União e,>-,a.n'<!4 tcnn.inacs feitos 
cm estabelecimentos p'l"oticulares de ensino, 
media>ite condiçvcs qiu~ eõtabclece. 

O uo\)re depnta.do, Sr. Alcindo Gnan11-
barn, alllrma que são os muudõe~ dos distl'i
·ctos q~e_, retrnidos, vão decidir dos negocios do 
-mu01c1p10; mas nnda m~is j usto do que os 
que representam a. confiam.:a. do districto nd- Tendo t1o commis.sii:o de. instrtteção publica 
ministram os negocios do município, que é a. ào Amittir a sn:i. opiniii.o sobre o proje~to que 
-summ:i. de todos os negocios clGtrictaes. o no- tra.usrorm:l. o srstema actual de el'.aroes pra
bre deputn.tlo quer tutelar o povo nos dis- paratorios em exa.me de m:i.dureza, vantajosa
.t1•ictos '? . mente .'t<lnrt:i.do Antre ::i lg-umns nacões cul-

Não lhe basta. a.b.1far o municipi? inteiro tas oude a experieocin. tem demonstrado que 
soba pressão do seu :ul.mira.v~l prer~ito 1 Quer os .melhoNs l'esult:i.dos no <iosino se Mo co
leva1• o seu governo dict:i.torial, o seu pro-- lbldo onde a. liberdade tem sido meuos cer
-gramm<J. terrivel até este ponto?- Deites .Ex. ceada ]:)ela imposiçã.o de progmmmo.s c ex
.q_ue o po-vo trote os seus ne~ocios por si mes- igenci.as officia.es, como na, Al!emanhii, em 
-mo, como mslbor lhe conºvenho. e euteuda. que o elemento official é represento.do só
Sejamos menos phHosopbos e mais tolerantes, mente pelo coinmi.ssario ,.eal, que, na. funcção 
e estllbeleçnmos um systema em qltc pt·edo- do julg:wo.ento do el:amínaado, outra inter
mine a semecracia, os pt•incipios liberaes e o veução Dilo tem sioão o '!)eto s115penstvo no 
mais pratico processo de tornal-os realidade. caso de desaccordo, e nos Estados Unidos do 

Tenho concluido. Norte, .em que as facnldnrles teern pleDí\ com
petencia. para. regularem e coohece\'elll das 
habilit!lQÕ0!l dos aspirantes i seus gráos, e, 
c.onsidP.l'Mdo : 

(M 1'ilo bcni, muito õcin; o orador e comp1·i .. 
me11tado e ab;•açado por m.i~itos Srs. depu
tados.) 

O Sa..Cru..GAS LOBA.TO (pelei o,.dem.) diz que, 
-.consta.ndo-Ihe que h:i grande numero de 

C= V. II 

l•, que o intuito principa.1 do projecto é 
d~eovolver n. iniciativa. pa.rticula-r na. crea
ção de estabelecimentos d;i eu::;ino; 
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2°, que desse desenvolvimento depende a 
graduu.l diminniçilo da inte1•fürencín. que o 
e!emento otlicial ainda conserva em assum
ptos llo ensino, e a sua consequente cess1ç;.lo 
logo que, por etreito da. lei, se ot•ga.uizul'~;~~, 
sob a tutela <los competentes, extt'emados 
'Pel:i. s~lccçlio da coocurrencia, aquelles e~ta
belecimento:> ; 

s•, que t3 d;i. iuclo!e de um regímen fran:;:i
m0n te repnblicano o principio do estado 11!io 
doce;;it\ r. qne :i.o r.spi.rito da <lpoea repugna. 
o pl'iuci pio contt•m•io ; 

4°, qne ;\ inter>ençiio elo elemento om~iat ê, 
por sua es:5eucia, um ollstaculo d<:i todo o es
forço. q 11e l lle não sig-:i. o pl'ogr<t11inm e as ex
igencia:;, pois, que da. conformur;~io cvm clles 
mais facilmente 1•c:mltarit\ o successo uas 
proYa~ dos exames ; 

5°, que a expel'iencb de mnis tle 20 annos 
ile IJ;mca:; exarninnúora.s de prep<w:tto!·ios no;; 
im demon,.trado que os estabeleciruent1.1;; de 
ensino uo paiz se tranform::u·.1m cm officinas 
tle prep•U'O para tt.ufas :ipprov:1ções; 

6', que exames sem estudo do plauo 1.le iu
strucçiio seg-uido pelos cn.ndi<latos e dn. or~a
ni7.açii.o e oll.iectivo da escol:ttle qne proce1.lem 
como unidade e!loca.ciou~\l; sem conhecimento 
dos mc~tr·es que doutrinaram, e da. influencia 
por 5ell mefoodo exercida. sobre a. disciplina e 
mellloran1:Jnto intellectnal e moral dos <tlll
muos; sem, finalmente, a impressão g-eral que 
os <1.lumnus produzem como intalligencias 
actirns e entes moralis..1.dos - importo.:n uu;n 
,·ariíic:ição parcial, que não dá. ga.r-autia de 
capacitlade 110 "õentldo exacte do termo; 

;o, que, mesmo dentro do regímen do esLado 
docente, o;; juizes mais idooe:is dr.s condições 
necessa,l'i<\S a <tdtnissüo e C;J,~iacidade dos can
didatos aos cursos superiores são esses pro
prios corso~, nos <) uaes direcu1rn~nt0 io teress::i. 
que u in~tmcçlí.o preparatoria tenha tal o~ tal 
intensidade e se verifique deste ou daquelle 
moda; 

So, que ê evidente a vanta~em do pro
jecto, não sómente porc1ue obedece aos con
selbos d<\ mais adiantada pedagogiu moderna, 
como iiorque: 

a) ioslitue, como curso µro-pedeutico :\d
aptado ó. organir.ação actual do ensino superior 
o ensino integral compativel com os limites 
da idade as:signalados a matricula.; 

b) cria o exame termina.! interior; 
e) gal'ante ao candidato :l liberdade do po

der 1;restar a sut~ · prov,,· de capacidade pe
rante a · faculdade, cuj11, matricula aspirar·; 

d) defere ao:; cursos superiores a :ittribui-
~ão de julgarem das habilitações preparato
rins dos candid:i.tos aos seus estudos; 

e) concede franquezas aos estabelecimen
tos que, -por prova cabal, hajam demonstrado 
a excellencia do seu easino ; 

fJ finalmente, dispens.-i dessa prova, a 

j uizo dos cursos superiores, os est:i.heleci
mentos qnc se tenham notoriamente assigna
lndo pelo zelo com que se empenham U..1. 
missão paro que sa iustituiram ; 

A commissão é de parecer que seja. n.tlopta
d<1. a reforma e acceito o seguinte projecto de 
lei : 

O Congresso Nacional tlecretn.: 
Art. 1. 0 Sel.'io titulo p11ra a 1m1,tricub dos 

cm·sos superiores du. união os exames ter
minaes feitos nos estabelecimentos particula
res de en;;ino, uma >cz que abranjam a 
lingua materna, duas linguas estranhas, a 
aril' llmetica, algeLra. geometria e t rigono
mctt·ia, ::i. meC;\Uic.~ elementar e astronomia, 
a physica e chi111ic.1, a botauic:.i, zoologia. e 
ph,~siolog-ia, a. historia e geog11Lphf.l gern.l e 
patria , noçõe,;; 1le ecvnomin. política e iust ruc
ção civic;1, o rlesenho e :L mu~icavocnl. 

Art. 2." A requerimento do diI"ecto1· desses 
est<1.belecimeuto:>,, nomeari\ o llircctor dos 
c:ttt•sos superiores em qu1J os cm1didatos se 
queiram u1atl'icula1·, um commissa1·io (:)::ipecial, 
qae assisti!':\ a to•lo o processo dos exames e 
türá o rfüeíto de veto sobre o julgamento de 
cn.paciilade <los a.!umuos pll.ra. o effeito de uão 
SC!:em admittidos i1 rnatricnln. n.qucllcs contra 
quem o interpu7.er. 

Art. 3. 0 O aspirante que se prupuzer .-~ 
matricuh\ ele curso;; superiores e que por 
qualquer clrcumstn.ucia tiver deixado de pre
sttu' as pro"Vas de ca1xi.cidads de que t1'at(I. o 
art_ 1°, em qua.lquer dos esta.beleci1nentos de 
easino, o poderá. fazer pe1·:i.nte a. f:lculdade 
que pretender frequentar. 

Art. 4.0 Terminados os e:-:umes, o coromis
rado esp~clu l L'emetterà ao curso superior, 
que o nomeou, uma. relação dos il.lumaos que 
houverem sHo approvados com o seu assenti
mentu, t: uma untra dos que uão 1touverem 
obtido o seu placet, e a primeira dessi\S rela
çõP.s st=1r:\ p1llilic,vl.a, sómente teodo direito à 
matricula os candido.tos nella incluidos. 

Art. 5. 0 Serão dispensados da fiscalisação, 
de qne tratam o;; a.r tigos anteriores ex-i:i da 
lei, aquelles esta.beleciruentos de ensino que 
durante dei anoos houverem obtido o placct 
tlo commiss~trio especial para. todos os·alumnos 
apresentados a exame. 

Art. 6. 0 Poderão ns congrcg1tções dos cur~ 
sos superiores dispensar <la fiscalisacão, de que 
trata.mos a.rts. 2° e 4°, <i.quelies est:ibeleci
meatos d9 ensino de cuja e:xccllcncill. se nchem 
convenciclns . 

Art. 7. 0 Revoga1n-se as disposições ecn con
trario_ 

Sn.la das Comrilissões, 18 de ngosto de 1891 . 
- Fiwgiiini Wernecr,, presülente.- A. A~e
rcdo, relator.- Alexandre Slockter. - Santos 
Pereira. - Oan.tao (com rcstricções)_ - Gon· 
çal11es Ramos. - Joao Vieira (vencido). -
Erico Ooellio, (com exclusão dos a.rts. 5° e ô.0) 



C~ara aos Depttaoos - lmJJl!sso em 04/02J2015 16 49- Página 1 oe30 

Sessão em 22 de Agosto de t891 387 

N. n- 1891 

O Cong1•esso N:1cionat <lect·et,\ 
Art _ Lv Serão titulo 1iara 1t m:i.tri~ula n()S 

cursos snperiores da. União o; eÁu.mes tel'
mioae;; Ceitos nos c;;;t:lbelecimentos po.rticuli\
res <le ensino, uina yez. que n.bronjam a. liugua 
materna, duas liugua.s estranhas, a .. ritlane
tica., n.lgobr;1, geomotr "1t1 o tl.'lgouo:netri:i., n 
m.ecanit:<t element:tr e astrono:ui:>., a {lhysica 
e chimica, a !Jotanic:i, zoologi;\ e physiologin. 
o hislor·1;1 r. geographin. gcr:~l u p.ttt·i:.1.. uat:õilS 
de ec.io.u11li:l {lolitica e iustrucç[~ civic:i., o 
desenho e a musica, q>c.tl. 

Art_ 2-" :i requerimento do directo1' ilesses 
eslabe \ecimcntos, nomea.ri\ o tlit•ector dos 
oursos sn{lcriorcs em que o.> e;indidatos se 
queiram matricular,um commissario especial, 
que assistir-l n todo o processo dos e:tame;; e 
ter-:~ o direito de fleto solire o j11!7amento ele 
capacidade dos alumnos pa.ro. o etre!to de n?to 
serem ;\t\roitt\dos á mn.triculn. aquelle$ contt~,\ 
quem o interpuzer. 

Art. S. • Terminados os exames, o commis
stti•io especial remettel".1 ao cul'so snpe1;ior, 
que o nomeou, uma. relação dos alttmLlOS que 
houverem sido approvados com o seu us;entí
mento, e uma outea, dos que nã.o houverem 
obtido o seu pfacet, e a primeir:i. dessas rela
Qões será publicüd::t, sôm&Ute tendo direito á 
matricula os candirlatos uelt:i incluidos_ 

Art. 4.0 Sari~o dispensados da. fiilcalisaci'lo, 
ue que tratam o~ artígo5 anteriores ex-'Ui da. 
lei, n.quetles estabeiecimentos de ensino que, 
durante cinco nono>, bou ~erem obtido o plticrt 
do commiss'.\rio especial par~\ todos os alum
nos apt-esentado;; a. exame. 

Art · 5. • Poderã-0 ns coa "Te!!'llçOes <.los cur
sos superiores dispensar da "fis~lisacfio de que 
h'atam os :i.rts_ 2" e 3", âquelle;; est:iheleci
roeo tos de ensino de cuja excellencia se ().ch~m 
convencidas. 

Art. C.0 Revogam-se as díi-posições em 
contral'io. 

S. R. Sala das se5sõe3, 28 ele julho de 1891. 
Glic1wio.-Uchôo. Rod1·igues-- JITelson de Vas-

. concallos. - H enriqote de Catcallio. - Pires 
Fe,-reira. - Oari;alliaJ.. - P . Jlf. Sima.t. -
Alf>·edo EUis-- Severino Vieii'a. - .itmphil<J· 
phio.-Bai-bosa lim.a .-A. A;e1·cdo.-Mul'sa. 
- Nor;uci.-a Param>guá.- l gnacio Tosta.
Anfri.sio Fia01().-Domingos de Moraes. 

O SR- PnESU>E~Tfl designa -paro am~ahã a 
seguinte ordem do dia : 

1ª parte {;lté ás 3 horas ou :i.ntes1 : 
Discussão unica do parecer n. 65, oeg.\\nào 

licença pa.r:i ser J>rocessado o deputado Ma.r
tinbo R.otirigues üe Souza, ; 

Discussão uuica do pat·ecer n. 102, coucc
\lendo melhoramento tle ttposel:\l(l.dor ia o.o 
de;;eml.iargndor Daniel Luiz R.osa,

Contintw9iio dt~ :Jeg-m1t1:.i discu::;süo do pt'O
jecto n . 80, 01'g'<1.n\:;:uitlo o Districto Fed.et'<l.l. 

2" p~wte (its 3 boras ou(lntes) : 
Terceira discussão do projecto n . 42 A, ti.

:ninclo o ::n l;sítlio do Presidente e ViM·pr::-si • 
rlente da. Republic«; 

Prime!1-.i 1!iscns:x10 <lo projecto n. 70, e:c
tío~ni ntlo a legação jnnto :1.0 \":\ t icnno ; 
Coutinu~;lo d:~ pl'imcir•i d iscu:;si\I) uo pro

jecto n. 92, <Jlevamlo ;i. C<\deit'a ·~ a ttln de :i.p
parelhos, !llanobras o c\co! ll';ue~ da F.;cofa 
Na,ç:i,I ; 

P1fo1ci1•a. discussão uo proje~to 11. 3Ci A, le-
bitimall\lo os liU1os espul'ins ; · 

Continuaçi'io <la primeira •fücn~5ão tio pro
.iecto 11. 71 :1 , so!Jr.:: <• mmlõ1nça dil C;\pitnl 
Fedcr-;i l ; 

Discusslo unie<.i. elo projeclo n. 84, conce
dendo licenç:.i :to Dr. :S-trno de ,1ncl t~1t1c ; 

Segulllht díscu;;são do pro.jccto n. 90, isen
tan<lo de impostos os lega1los e •lonçi>~~, l'citos 
::i Societhule Amante da lnstruc~<i:o. 

Levan tn.-se a. sessJo às 4 ho l'ilS e 20 miuu -
tos. 

PrcsidencíC1 d o.< Srs. 3Iatta ;1facllftrlo e Joao 
Lopc" (1° -oic.e-p •-s"idc;1te) 

Ao meio-dia. o Sr. presidente dechr{l. que 
uão ba expediente a ler antes da neta-

O Sr. Pedro Velho- l!.5túu con
vencido, St• . presidente,· de que ni1o serei 
siuão o .éco de uma das mAis ardente> aspira
ções dos rio-gl'<.•ndenre~ do norte, sem uis
tiacçíio de classes, nem de cór politic.1, soli
citando do Congresso, como umn medido. não 
sómen le util, ma:; imlisµeusavel e urgentis
sima, a autorísaçiLo necessi:1ria para o melho
l':imeuto d t\ barra do Potengy, no porto do 
Na tal. 

O pt•oblema do progr,mo commercia.l na
quelle est11no não terá solu{!ii.C possivel, 
emquauto a obra. a que me l'efiro ni'i.o for 
executada. · . 

N"n. &publica., orgi'io de prop:i.ganda., que 
fundei no meu estado, jâ. eu me _tinha oc
cup:.l.do deste assnmpto, e em ::tt'tigos publi
cados emj ulllo de 1S.S9 demonstrei, pol' meio 
de da.do.s estatisticos, as extrMrdiunrias van
tagens d:i. abertura da barra. 8rnfirn, todos 
a.quelles que melliana.ruente conbeuim a. vid\\ 
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economic;< <lo Rio Grande do Norte potl~!Il 
attestar os inca!éulaveis IJeneticios que resul
tariio do suspi1·:!.do mdlloramento. 

S!tuallo no aIJgulo nunleste do posso ter
ritorio, e <Wnn\;a.ndo pelo atlantico, com um 
desenvolvinwuto littorQl vastissimD eni reh
ção a sim superticie, dispondo na costa orien
tal e nu costa do norte de varios pequenos 
anMl'<Hlouros <ll'l facíl B ;;egnro accesso ãs 
embarc11ções de poucn tonelag·em, o Rio 
Grande do l><'orte niio po~sue, ent1·etanto, um 
sõ porto digno <le t•\l nome; e o scn commer
cio marítimo se faz ~uasi todo in.líl'eclmnente, 
:pehl peqneo'1 calJotagem, m:tnte111lo-no3 sob a 
tutela abs=•r•entc o asp\1yxi:;nte 1lc c~lados 
visiuho$, cspcci,•lmentc tlc Pcrnaml•uco, r111c 
nos comp1·n o:; prodncto:> 1utur:\CS e 11'8 vmule 
as mcrcndori~1s ~str<1ngcir<1s, sempre cm pcío
res C')ndi~õcs Jo que 1101l('I'lün10~ ol;te1· po!' 
b'!lllSllCÇ'ÜOS tlir8ctt:l~. 

O SR. CARTAX0-.-\poi:1clo. 
O Sit. PEmto Y1·:1.110-At<l li(\je . St•. presi

dente, o ini'dlz esta•lo, íJCte cn tenl10 a ho11r" 
de represeutar, e por' cuja prospe1'i1hJc t-:i11ho 
o dever de e,;forç,u•-me co111 to1h' i!edíc<'Ç·iio, 
o meu pobre cst;.~do, ui;;:-o, tcrn sido na com
munl1iio brnzíleira, 11i"io 11111 it·müo, m:is mu 
engeitado . M<lS :\::l'Or:t, n'\ Rcpulilicn.,qne é t1 

:fraterniclaclv, assiste-no;; o rlircito üe pedir 
uma peq1t~rrn pnrcc!ln de bcno!icio, fauto 
mais qu;i,nto esse L10Mftcio Dlio rGpresentn 
unm tlespeza rnortn e ímproductiva., ma~ um 
serviço krgn~1cnte rcmuner(ldor, que ele~'nri 
as rBnthls elo estndo Bn1 uma porcent:i.gem 
considemvel. tlando M mesmo tempo à Al
fandega t.lo N:ltal um" re<:eita muih<S vezes 
maior do qne :1 que tem ho,jG. 

Nem se <1Ssu:>te a Crtm<tra com ::i. idea rlc 
melhoramentos JG llorto, obrns em que cm 
regra se llespemlcm coutos de róis aos milha
res. 

Não é nenhum po!'to de Torl'es o motle;;to 
trabalho, qne eu reclamo p~m millll<t terra. 
Com umll. ,iespeza relativamente pequem, 
orçada jú em 400:000~, a União dot..'lüa. o es
tado do B.io Grande do Norte de um e\emento 
impol't'1ntissimo parà o seu desenrnlvimonto, 
lucrando t ;1mbem os cofres gernes pch ele
vw:.~rro da renda arluaneira.. 

Isto .:il&m do mais, Sr. presitlente, não irii 
:ltrapalhar· pot' ne11l111ma maneira a. politica 
do governo ; rnns, j ú, que nos roubam a liber
dade, e nos estiangulmn a autonomia, por 
uma com pressão qc,spotica, odienta, deixem
nos ao menos os recursos para ganhar o pilo. 

Não nos qlleiram reil11Zlr pel:i fome e pela 
miserüi, o riue seria iutli:;uo e não daria. re
sultado, 

o s~ntimcnto poiHí~-o no Rio G1•ande do 
Norte nfio e:; tà, nem estar:i. nuucn á mercc de 
ministPos, por m:lis poderosos e vr.lidoo que 
elles sej<lffi. 

Os meus patrícios Eiio paupe1-rimos, ~ certo, 
m:ts i5so uU.o impede que sej:)lll tambem hon
ra.díssimos. 

Nenhum ;;-oYemo poderú, por um mero ca
pricho, mudar :üli o cnrso ela opinião ; IlÓS 
temo.~ adio às imposkües e detestamos as crm
didaturDs officiaes. DL;;to temos dado prova::: 
Yarias vezes ; e ainda. agora, n. g1·ande e 
consoladora verdade é que todos os recurso:; 
do g-overuo for:un impotentes p:n'<t abater o 
partido repu.blic:rno, ()Ue rep1•escnb no H.io 
Grande do l'iurtc um rclug-io ;;c!,"uro e incxpu
;::na 'l"'cl tlo pens<1mento <l.emocrdicu ~enuino e sincero. ~ 

Smn o~ recur~o,; 1!;~ fraude, cm um:c l11cta 
leal e frnoca, podem fazer um cenlo de in
vestíil:t:>, será tempo pcnlidú, niio canscgni
r.'ío dcr1'0tnr-110~. 

Perdoe-me \". Ex. esto. perp 11'rn~ di_;rcs~;io, 
Sr. rm~si<lr.ntr., 1111<i ell:t, a1i n:1 l 1!0 cun t:is oi 
1nnilo n:1tur<1l e .i 11stificavcl em (J twm conhcco.1 
o lumcntavcl e Ycrgonlwso estuLlo J:t 11(1J itíc;l 
llO Rio lirn,n1le Llo Norte, que ~nc1'é! l1 i·ctlnzi r 
u um bnrgo vocfre. 

Eu 'Volto :~ ktt'l'« : 
Sem que i:;0j:1 moll1ora1lo o por to rlo Nalnl, 

seniço prrr:t CLtj:i. realisa r;5o, attcntas as ex
traordinrnias Yantag-ens que nos n ·m trazer, 
a .. lespezn não ó g1'<1nde, o 1lese1n·ol\·í1nento 
commorcial daquello esttdo, jiL o disse, ó rlil'-
1kii si nilo impossi \"el. 

0 SR. ADOLPR1 i GORDO - c\poiauo; disso 
posso dar testemunho. 

O Sr .. PEnr.o YELno - Os embaraços e 
riscos da pra ticligem tlo porto to rnam eleva
dos os fretes e a.s ta.xas de ~;eguro ; e os fre
quen les acciLlentes tle euc,tlhes e perdas de 
navios, que annualmente ali se observam, 
constituem um teeniemto obice a importação 
directa. 

Nu. cn.pita.l e na fl.orescentc cídnde tla Maca
hylm, -varülS caso~ commerciaes teem procu
rn.do libertar-se do jugo da pfüça do Recife, 
fazendo directamente p:>r:1 os mercarlos eura-
1ieus e americanvs as suas encommendas; mas 
essas t entativa$ tão lou.v;1.veis stío cerc.'1.das 
de emb::i.rai;os taes, aue desa.nimam a 'l"'ontade 
mais energica. • 

Alêm de nfio ha;·er nenhurn::t línb.:i rle va
pores transl1.tlanticos, que toque em viagens 
regulares no porto do N;itul, o que obriga· os 
importadores ao s:i:criticio de completarem a 
carga i.fas embarcações. e:i:igencia muitas 
vezes. superior ás fraous forças do nosso com
merc10; além <lo inconveniente, que d:.hi re
sulta, de s~pr_h·em:-~e 1:JIDtl só vez por anno, o 
que os GXpoe o.s nc1sc1tudes do nosso cambio 
t~o caprichoso e _füo cheio de C..'tbl.'iolas,nilo sei 
s1 por culpa do> mglezes ou pela 1ncapaci<l.ade 
do go-verno ; nlem da não rouovnçiio das Jilcr
cadorias, qne se deterioram, ficando longo:; 
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mezes em deposito ; não raro acontece qne o::; 
v::i.pores e navios, portadores dos genero;; im
portaclos, soffrem avarias à entrada ou s:1J1i
d.n. cht barra, enchendo de desconfiança e de 
justificfülos receios as companhias de nave
gar;-.ão. 

Aimfa niío 1m muitos tlias, um v:ipor. que 
for:t lev(1.r â capital um cm•regamento de 
fazendas, foi de encontro ao rochedo que 
olJ:;t1·ue u. b•irrn, soJfremlo estmgos e em risc:o 
de perder-se • 

SP. presidente, vou fazer em rapidc.s tra
"'ºs <1. histol'i:\, do pn1ject<1tlo mulllornmuntu 
dn porto do Natal. 

Jfa mui to quo l: conlwchh esla questão da 
harra •lo l'nleug.r, e ;;et•almentc se nc1·eJi t;t 
quo e o l'CCtle tleno :t1inaclo Orlif'\!(~ dfJ 1'\"1•:v11 
o eml1ar;iç;o ;~ removet·; hoje, por0m, dcpoi~ 
110 eoturlo~ min 11üioscs o eomplclos, est:'t pt·o
V:J.(lo ~au <'~ ll 1·ocl1edo r.h:un:ulo H11ixi11f1n. en
cravaJo dentro du porto, e qne por SUtt posi-
1;ão _ol.1l'iµ'<t O$ nario;; a munouras m:tis ou 
monu,; ü\lriceis e pel'ig-0~:1.S, o Ym'tladeít•o tro
pl:ÇO '~ evitar. 

Durantu a mon~rchfa, uuncct. ponLle a, pobre 
e esqnecida. pl'ovincia cons<~gni;· c~ot1sn.:.i.1g-11ma 
em favor tio porto de sua ca.oital; mas vindo 
a Repul1lí:.::.' renasceu '" just~i- nspil'aç~o que 
sempri: teve o commercio local pnra conseguir 
emanei p:tr-se. 

clestinados ao :irrnzamento dn. pedra que 
obstrue o porto. 

Achava-me por esse tempo na :.i.dmicis
trac[o do estado, e dou testemunho da pro
fundo. impressão de triRtezo. e ma::;ua, que 
produziu no animo do commercio o d'' popu
luçã.o inteira o acto que arfüi.va mrti$ uma vez, 
e de uma maneim tão inesperada, os traba
lhos d,, barfü, .ia em via de iniciar-se. 

Varias commissõeô ele ue1roc\:i.ntes e homens 
do povo toram a. p:ila.cio, pe(lindo-mc que tele
g-raphasse neste seu tido <lO gm·erno, o ']UP, fi z 
imuu:Jiu.lamr:ule ; 1uas ~ ·.iu J'on.;a1lu a dizer 
que ~cal nenhum r(lsµltailo üworavcl. Pro
m0s~:ts, nii:o nos davam scn;i.o pt·ome~sas; e o 
capilfio :)ilY•l Lima teve ele ttlxrnüonar o ser
Yiço a.n tes de começoJ-o. 

r\iio Jesanimei, cointndo. 
G\Jeg-ando aqui, dnrante os trab::tlhos da. 

constituinte, vrocmei logo o meu illustl'e 
:unigo Sr. GJicerio, e expondo-lho a s vanta
g-eus e a urgencia do servlç,o, s. Ex. mostrou 
a respeito os melhores desejos, o CJ.UI! ll10 agra
deço em nome do Rio Grande do Nor te; al.Jriu 
um credito de ceu to e vinte e cinc:i contos para 
compra do material MC:i!Ssario, e promet teu
me incluir no orçament-:.> uma verlm de quatro
centos. contos para :.i. execnç~o dos tra
bo.lhos. 

Iotelizmente não tardou que essas novas 
esperanças, fossem seg-uitl (l.S de nova des-

0 men illnstre collega, Dr. :~clolpho Gorrlo, illusiio. 
qut1.ndo governador do estado, iniciou os pri- Veio o dilnvio ela reacç:Io na polttíca. elo es
meiros p~1ssas sobre a questão d:t barra, tM- tado, e poz-se uma ]Jtlclra sobre n questão, que 
cando varias telezrammas com o ~overno on~o agora reviver, pedindo e.o~ meus illus· 
proviso1·io; e na aClministraç>.iio do meu hon- tres collegas, que, em n ome d::i. can ft>ater ni
rado ~mígo D1·. XaviGr d" Silveira, o St·. sação republic~1na, como uminolvid;1vel ser
Fmncisco Glicerio, então ministi'O da ag-ricul- viço prestado ao pobre estado qm repre~ento, 
turu, mostrando renl interesse pelo melllora- me coadjuvem na consecuçilo. desse antigo e 
mento recl~1.mado, enca1'regou o habH enl("e- tãojnstificado reclmno. 
nheíro hydro.ulico, Dr. Souza. Gomes, de fazer• 
os respectivo,; estudos e orçamento, commis- P;1ra. provar o desamor e esquecimento com 
são de que se tlesempenho" cabalmente (jUe e tratado o Rio Gr(l.Dde do l\ot• te, Sr. 
aquelle profüsioual, fa zendo um eYcellente presidente, basta lembrar o seg·uin te facto: 
relatorio, de que tenho <tqai presente um Hn. muito Que se deseja. fazer a llgação de 
exemplar. tres e>tradas de fen'a existent es no3 estados 

de Permmbuco, Parahyba e Rio Grande do 
Ertt_ gera.l o coutentamen.to da populaç5.o, Norte. 

qne v1n. B!11 v_:,,pCJras.da.rea hso.r-se uma cl~:; Fizeram-se 05 necessarios estuio~ . a mo.n
:;'.ias asp_tr~çues m:us .Justas, qnau~o suu1u dou-se ligar n. estrad::i de Parrtbybr. :i. de Per
amd[l, m<J.1:> c,e ponto a noss~i. satisfaçao com n. nambuco · mas 0 trecho entre Nova Cr uz e 
~hegad~. 1to cnpitit~-~ene~te Silva_ Lima , qu.e 1 Gua.rabir~, ibto é, entre Pr..rahyh:1,_ e _R.io 
1a, p~r parte do 1mmster10 d ti umr1nha, re<~h- . Grande do Norte, não sei prir q~1e, foi adiado 
sa.r o:; tmbalhos. para as calendas. Pes:t sobre nos umn, negra 

Pareci,1 que a obra ia afinal executar-se, fütalida.de. 
mas dahi começ~rnm 001:i.s complic..'tções . Não posso entm1• em considor~ções de 

Nilo sei que diillculdatles ou desintelligen- ordem technicr. sol.ire o a SSUffi J)t o de que me 
cias houve na admiui.:str~r.:o, mas o certo é te·•ho occupado, em primeiro log"r, Sr. pre
que o capitão Silm Lima r ecebeu inopídada- sidente, porqu() seria longo e füt.ig:t nte pai:a 
mente ordem uo almirante \Vamlenlrnlk para a C<1marn, em seguudo porque sou da mais 
recolher-se à Capital Federal, trazendo com- completa ignorc.ncia nu. ma.teria. 
sigo 1.000 kilogramma.s de dynamite, que já Obscuro medico, fl(l.da entendo de engecha
se achavam depositados na forml.ezo. da bana, rfa hyd1-aulic:t; mas, pelo que tenho ouvido 
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dos compctautes, e pela l~itnl'<t (li) relatorio 1 prc:j~.:-t.o que :icalm de· flPresonf.ar .são impor
do Dr. sou?.;\. Gomes, que sinto urro pai.ler t.."1.ut1si;1mas '.:-essencialmente c1•1odoras em 
tra.nscreve1', junto ao meu discurso, eston con- g-rand.e exte~~ao. -:- ,. 
vencido de que 0 btballw ni."Lo offerece ctimcul- Esta convicto de <l?e nao havera quem 
d .1 , 1. "', 51.,.r executa<lo em 11ouco tem110 contest.e q11e o seu proJecto traduz nm gran-
aue~, JOuc ·' · ' - ' 1 li • · t • 11m~ 1 · 1~t~ l~ h ·tAn-poden<lo cu~t."1.r niodt\ menos do quQ t\ 'luant1:\ <!!-me 101.!mei;i o P·1.m '" < 1 " " '" ·~-' 

01• ·a 1-:1. 5a.o do ter·r1tor10 nac1onal. . 
~1~,~ndo !'oram feitos os estudm, o profüsio- T_cm c~pe~uça. que •• ~:unam pr e5tara a 

nal :i. e ue en me refiro c:\lculou o pre~'O tli< devida atte~çno :i est~ pn~Jec~o que_acnfo de 
b' ~ c1oiit·indo emp.re"nr n. 1h·namite e :i snbmetter a sua. salnn cons1dernçao e que 0 r.i, · · "' · ti t · s t p ~ -11, d" umn. 00r rnr\o m.rte electricidr"·la: di:z, porém no fim <lo ;;eu r0- .,n1 1e .isa _<I : :; .11~ CO/::; "' ' "' ' . ,~ 

iatorio: «lkci::ntementc tcem sitio 11~1do5 pai·a rio !Crrt~vrio ntic1~na.l.. 
0 :wmr.amento 1lc t•or:lln;> $tl1 1mn.r! n:1 ~ pitues \em ;1 mesa, o oeg'tl!nte 
de g'!':tll'ic pe;w. rrne, clc1 ·ado~, dcix:1m-:;c l'tto.n:cro 
~liir SC)l;t'e a 1·ocha. 

E~!<: pr•1 .. cs,,o tem rlndo 11s mclll"'":s l'•)rnl
tatlos. e 1·cdur. d · ~ rr1uíto o cn~to ''º tral1:1lh•'' 
tlc,;t:i n :tt\u·cz:t ~ n;io po:w1 l">i'1?m. recom
n11:mh l-o pal':L ·o nr1-;1 ~;111wn 10 a l\lzll r n;1 
13aixinha, t•Ol' f:dtar'<lul-ltlC da<lti:> ::;oh!'e o 
prcçotlos :1pp:1l'elho:; ;i c111p!·e~r.,. 

Pois lJem. c:o nYCt'.,ci tlopo1:> d1,;so c. illl •) Dr·. 
Sot17.n Gontcs, e •'~te. já inforrnadn, me ntlil'
mon '}tW n cu:;to dr. tacs :1ppn1·clhos e:·a 
muito mnt.li.co, e riue o se11 empz•cgo nos trn
lJnll1os d1) poi·to tlo :\:.•b l S•?ri:t nini to vanta
joso e cc0norníc0 . 

Von concluir. Sr. pre~idente. e espero l\Ue 
o menos aquinhofülo t:.tlvc;z do:; estn,los d;\ 
da Cufüo mereça. do pat1·iotismo do Congr·csso 
o faYor, l]lle a~ora Pe\:O i~ Cumara, servindo 
de interprete ãos sentimentos dos meus con
stttuiolí:s . 

Von rnanclnr à me~ nm projecto de lt'li tl 
yos 1·ozo com o n:~is -vi>o empenho que o 
amp:rre!:;, que nelle esta o remedio de nmri. 
grande p•.1rle dos males que retnr·dam o p~·o
g1•esso tlc um estudo, que \'\Ol' sei· 11ei:ineno 
não deixara d<> merecer a -vossa. attenção. 
(A.poic1dos-) 

Eis o projecto (Lê.) 
Tenho C('.ncluido. (M,<i:o bc 11t, m1!it1J bem. 

O orndo 6 ct!mzw imcnl<ldo.) 
Veem á mesa o seguinte 

PROJEcTO 

o Congresso Nacional decret..'1.: 
Art . 1.° Fic::i, o govet·no autorisado a tles

pender a qnanti:i. de 400 contos, c0m üS obrns 
ao melhoramento do porto do Nafal. 

§ 1. 0 E$s:is despezas deverão ser feibs de 
accordo com os estudos e Ol'Ç:lmento, jà exis
tentes m\ secretaria da agricu\turn.. 

Art. 2.~ tt evl>gam.-se as disposiç<'.ies cm com
tmrio. 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1891.- Pe-
dro Yellw. · 

O Sr. Augelo Pinll.eiro diz que 
pediu <> paltwm Tiara :ipresentnr à coosidera.
ção da Cnmam um projeeto de lei. ( U. ) 

O orndor diz que as zonas r eferidas no 

O Coug-ro;;so :Xadl)l1:\l clei:reta : 
,\rt. l ." f ic:1.m c1·1.mtlos dou:; est:1 i.:elecimen

t•::$ zookchnico.~ no esla•lo <.lc S. Panlo, sendo 
tnn cm ponto cou1·eoi1;ntc dos c:1mpo,, do Jor
oliio e outro na ci<laile Jo ;, varé, ponto i11ter
me1.liilrio d<ts Z(>nas cri:ulonu de Paxina o 
Lenr,,,ies. 

P;U'(•!flº:lpho uuico. o govel'OO da wniüo iica 
antorbmlo a gas tar a quan tia tle mil contos 
,fo :·6i:;, oin 1.Xll·tes ign;i.e$, com n. rnudação 
clú nm])os os c~tl\beleeimcnto~. 

Art. 2. u Revogam-se as disposiçües em con
trario. 

Sala das seS:Sões, 22 de a.gosto de 189!.
,-h1gdo Pinlwfro. 

O Sr. Lauro :M.iiller- Pedi .i. 
pala:vra. na. l1or:.i. do expe1fümte ·pam fazer um 
peúido u mesa. 

Não tendo visto mencionado nn. ordem do 
dia o ~rojecto n. 29, que se l'eí'ere á an
nullaçao do texto da constitu ição do estado 
11ue tenho a honra <le representar, pediria a 
V. Ex. que, quri.ndo os trabalhos permittissem) 
fosse esse projecto incluiclo na ordem do dia.. 

E5te meu de;;ejo e provocado pela neccssi
d;~d~ qu13 teullo d~ ir á tribuna clefender o 
te:i:to da. constituição do meu estado, atacado 
pelo pl'ojecto a q11e me refiro. 

A Cama.ro. poderil• talyez ter estr!ln 11ado 
que nem eu nem nenhum dos meus collegas 
tenha subido aiur.la tt tribuna para !aliar so
bre esse :i.ssumpto; porém dous motivos nos 
teem inbibido âe o fazer·: primeiro é que, 
tratando-se de uma questão que interessa 
ma.is :\ federação que ao meu estudo natal, pois, 
se refere á competencia ou nào competencia. 
do Poder Legislativo, compctcncia que an
nullarin. a roeu ver :i feclera.ç.1o entre nós, 
quizemos<leixnrque viessema trihµn::1. collegas 
insuspeitos, no cuso, por_que não são os ·repre
S<!ntantes do estado dll'ecta.menta ttt!\ca.do, 
que deviam encetar o debate. m:ts sim os que 
compraheudem a.s consequelÍcias que podem 
i·esultar deste precedente; em segundo logar, 
porque, apezar da solicitude com que procurei 
nscrever-m~. a. a.tten~ que mereceu á Ca-
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nia.t~1 o r'eferido projecto fez-me tkar inscripto mm de car:icter puramente sochll e outr:i. de 
depois de muitos collegas, ao;; quacs cederia. caracter politico, era natm'al, dando-se esses 
al11is a palavra. factos em um pequeno 1apso de tempo, u:penas 

Et pois, no intuito <le consegair o meu de- de 18 mezes e 2 dias, que surgissem gmndes 
ver, que Eeço a V. Ex., quando seja. possivel, difficuldades na recoostrucçJ:o do p;tiz. 
faça incluir o projecto n. 2\:J na ordem do . lDCltmbe a estti. camam arl'ost ar todas as 
dia. difficn1dades da actualidade, cumprindo o sen 

o sn.. PRESIDEXTli!-A reclum«çao do Sr. (\cver; entretanto é certo que por cUlrerentes 
<lepntado serú attendiua. circumstrtucbs e peh heranç-.a que tivemos 

tio passado, pelos vícios que temos do meio 

O Si.~. An:tão ele Faria pci.lc a 
p:ibvm para fazer nina rcclarn:1r:~t0 h mcs:1, 
r•'Clam~11::ão que .be parece ncces~aria ri:tra o 
bom andamento dos trabalhos dn Camara. 

Dí rers0s deputados t<.Jem feito soii !ir a ,:ir
curnst:i.ncia deplornvel rio rine l: muito dilTieil 
fürm:w-se oplnHio segm·;:. soi.1re os :\~suinptüs 
em díscllss1io pelos discm'sos aqui pt'l:rnuncin
tlos. Em reg-l·a esta é <l Yerd1\clc. 

Desélc fJ.\10 so trnt::L ele um ;:i,s~umpto 1nai,; 
ou menos \mport1nte, mHh um espera. " pn
blic:1çii:o do$ discm•;;os p:ml os est11J,1.1· e rei' n 
opinião dos oradores que a i'C~pcito f<tllttr.:un. 
Isto po1•ém, torn<•-se imposs\vd, setulo foib 
a pubHc:tç:lo como e;;l:.'t ;;emlu (JCJo Diadn do 
e ongi-esso. 

em que outl"?ra Yil'emos, é certo, digo, que 
o t;"ramfo sentimento do pafriuUsrno a.ch:i.-sc 
como que crnwro..:!1.10 n:1 socierJai.le, e, como o 
inal é cont;\[.;-io~o. nnto o !ll%tn11 cn l1· c :1ú~ os 
(lopul::t.t!us. Ent1·ct;\nlP, 1lO tl•.::1• k11úo o rutut·o 
ila 1'cpt1i1lka do Cong·rc:;ôo 'I"º suecc•lBn it 
Con~tilnillt0, tenho !'e. cll ·: ~:\11cr:·1 cn;:1·:u1-
•lecel' a pall'h\ e lOl'Dl\1.'-:;e in01'r!ec1h •1' de ~1 1a~ 
ilençüo~. 

Si·. prc,;iilcnto, estou fo liando com Cc!' to 
acanh1uncn ltl. 

Vo1l nprc,;cnlnl' it consiilcr:1•;iiri 1\;t caniam 
um:t indicação. A' primefi·a Yi~ta 11:n·cee riue 
é r.:m:t censm'<l r1uc3 dírijo ii prop1•;n C::u11;:i,ra. 
N'iín ha hl. Nilo <lirijo c'Hn>ut':'. ;\, Camara. 
nem a ning't1e1u. Uso cln lingnn~em do ver
do<leiro c:omp:rnlleil'o, do -venfatleir o anügo, 

Não se refere aos resumos dos discurso~, •faquell~ qtle outr'ora o poe t,i, Boileau recom
por!}uo todos i;nbcm que estes estão qn;1st meurlava ,, todo3 que tíves~em : uuügos capa
sempre <im opposição as opiníU<is 111ie os <1e- zes <lc ccnsur;ir; a ceusum do ::miigo n unca 
pnta.dos mauitestam na tribuna ; refere-se ú. fere. 
integra. dos discursos, exl\~.tamente aquillo V E. . b - , t ' 
"Ue m·1i' ou meoo.- pode influic sobl'e il re- · :.;:. e ;:i, c,\Sn, 0 ,,en a,m que con urna-
~ ,.. ' :; "' . d ~ d t •) · mente lm fltlta de nnmero pai-.i se votar. 
d-00Juç~~ QlL c;1. a Ul? ~vet amar " respeito r:mbr1l'<J tenha-se discut~do bastante, lia falta 

s ª ""umptos que se discu em . . . \de numero, e porqne 'I Peh\ t1 u~ench ele 21ossas 
O D!ai·io do Congrc~so tem s~g-1:11do ultnnn- colleg;1s. Ha mnitos qu!l jnstificn111-se perfei

mentc uma marcha. 1rregnfar1ss1ma. Recebo ta.mente, <l:i.-se o caso de força maior; mas 
os discursos e não os publica segundo a or- out1·os esq_uccem-se de que tec111 \mla missão 
den~ por (\lle os r ecebe, mas, ::i.tteudendo, "'º" nol)re e elevada a cumprir n::ste recinto, 
pedidos de l!ill ou outr<? deputnilo_ que que'' impost,1, por-. uo:::sos concdadãos, e dei:c,1m, 
YC?r o sen ~1scurso pnb~1cado o m:us r::>:Ptd;\- confhd.os no grande numero de que se coni
men~e pc~Sl\'Gl. Isto nao de-:e ser ass~tn; o põe esta Cnma.ra, de ussistil' às sessões . 
D;ana do CongJ'Csso deYe publicar os discur- Orn, Sr. presi<lente, nós ternos luna grande 
sos n::1. integra ;'\, pror>o~ção que os for 1'cce- responsabiliditde perante o.o nossos concidu
bendo. dãos. As glorias desta. Camara revertem a 

Ha. díscut-sos q_ue os de\;ata.dos só Levam ao favor de todos; mas tamb-:m ns censuras 
lJiai·io do Congi·esso seis e oito dias depois de r e-veJ"tem contra. todos. Entret~i;to reconheço 
h:we1·em recebida as notas e esses são muita.s que creda um tent snn responsao1hdade propr1a 
-vozes publicados antes de ~utros que estão na e e~ta rcsEonsab~lidado deve s~_r zeladn. . e 
typo<>raphia jà lia muitos di:is, e ifaqui re- muito. Ve.10 aqm collegas que ll ~lO falham as 
sn1t~ q_ue estes rliscursos, que deviam vir ol'i- ' sessões ; outros que o.p\lal'ecem dnrante o 
entar a discussão, suo publicados depois dt1. me~ clm1s, ~res e qua_tro vezes; out ros que 
votação dos assumptos"' que se referem. esta.o no Rio ~e fan~u·o e ra~rts vezes appa-

Neste sentido, faz a reclamação it mesa, recem; rc5peito mmto o;; motivos que uctuam 
afim de que di'l '[l!'OVidencias a respeito. sol.Ji•e os meus collegas ; ma.s quero apena5 

" . , : . lembrar-lhes que estamos :.\qu1 para tmtar .o SJ.l:. PRE_~I_DENTE - A me;;a. dara ·'8 pre>- da;; eousas publicas, missrt0 de que nos ineum-
v1dencws solicitadas pelo Sr. deputado. bimo:>; si 1.w. censura no que digo, ella. cae 

sobre todos, porque nós, signatarios d:i. 
O Sr. Co!'lta Machado - De]?ois emenda, ficamos lambem debai:xo da mesma. 

de duas renluções radic.'1.cs, cmborti. lJUCHl.cas, r egra. Vou ler a iudicaçc\o. (U.) 
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Vem :i. me~;i. a seguinte 

lmliw,çau 

reprcsentaç.ão desta, conf0m1e n. preponder~n
ci:i. mi cil'cumscripção do elemento pohtico
que ::, representfll', por<Jua.nto _fal. srs.tema, 
si não impede, torim ao menos d1ill?il a inter-

. · 1- venç;1o do "over no no processo eleitora.!. 
Indicamos que a meS<L cfa. Gamara uça 110 0 ~e. d nuc 0 '<«•ema. de elei,..:io flºl" . . • · , . _ ccorre ..,,m a ., .,,,, ~~ . , . . .,... .. 

n_m ele ~\r\:1. me1. pub.11~:'· queI, ~:i. folh:. oí'fi estado impossibi lit<t o exerc1c10 Jo dn·e1to, a rns: 
cm~. quer em outro JOI n_:i.l <le ~~m<le circu-. cons:i ""!'ado no projecto, que ràe ser submet
Jaçao, o numero de falta,, que durnnte o ruez tido à." elevada t\preciuçi:\o <lo Co:.igresso Na
decorr1do deu cado, deputado. ciouai que tem 0 candidato rle apre>cntar fi~--

Sa.Ja. dns sessões, 22 de agosto de 1891. caes p~nrnte ;1s ruesas eleitorn.e.s, que scrao 
- Ci1s1a :llllcl;udo.- F. Jl,,,Jun i.-- Cha.".Jll$ em numero e~cessivo e em todt1. :i. extensão
LolJat&. - ;l.<tvlplto P fo.- B !!cnr, rle Pwii:a. do territorio de um estado. 
- Pac:{icri 3J1C$C!rranlws.- Pirrs F c;-.·ci.·cc.- 2." Adaptei por i;;uál ~º. referido projecto 
Crrd,,.• d~ Cmnzws. o 1J1•i11.:'ipío da incompati\J1lluado p:i.rlament:l.t" 

limit:tlfa, em contrario no preceito nbsolu~o 
a.ccei to pela ma iori:i 1la commi:'isfio e cons1-O ~r. A ngu~i..o de 'Frei l.ai< 

SOJicitO. ;\ pnl:tTl'fl Simple:5111Cllle f :mi lhZCl" 
nma tleclrira~·ã c• per;mte a e.amara. Len no 
J)io.rir, r/c, C11,1f}o'i':<~u Q Jl1'0jeCtO eJcítOI';\[ ;~pl'C
sent;vJO n mesa do Scmulo por um 1,los d 1g-no~ 
membl'O!; d:t commis;;iio mix t:i . E;;tt< pr~j ecto 
c.-'Stâ. a ssi.znndo por ciuco membro,; ,\~\ com
missão. Pigura.nJo, porêm, a assig-natm·a do 
oro.dor bem ~mo :i. i.lo hour~\do llep11tado por 
S. Paulo. o Sr . Fr:uicíscn G licerio, sem a 
restL·icÇ".ií.o necessaria. J\ ttri lJue este tieto, 
SC[;undo uma. <:.'lrta que recebeu cio Sr . se
nador Ama1·0 Ca:rnlcnnt i. <t demom da copia 
do p1•ojecto por parte <la secreta ria do Senndo 
afim de !Jue o orador o submettesse it assigna
tura dos collc~as que tem assento na Crt
marn.. Naturll lmente por· esta uemora ~:ihiu 
puhlicado o projecto ~em reslriC1.;ão. Entre
t il.nto , n. circumstaocia de l\a..-er o orador i:le
clarndo j ti. aos seus coil~g-;1s quaes as suas 
iclêas a respeito da orgunisnç,ão da lei elei to
ral, e aincb mais a c011tiug-encia em que se 
•\Chnrá de combater' este projecto c:m pontos 
capitaes, olirit!'J.-o a fazer esta. ded;m1çii.o pe
r ante a Camarn, 1)etlindo tio S1·. r:re~idente 
mand:1r inserir no Diai·i11 do C,;;1g1«'ssr1 a de
clarai;fü:> de voto que clett no mesmo projecto. 

Vem n mcs:• a seguinle 

1. 0 J\o ]irojecto, que tive a. honm de sub
metter á illustrada aprecinçii'.o dos membros 
da commissü.o mixta, consignei a divi5Uo dos 
estô.dos cm •astas cir~umscripçõe$, que ele
geriam quatro i!epruados, Yotimdo o eleltor 
em ti:es nomes . 

{l.do11tmdo igualmente medhlas complemcr:.
t nres lXtra o eitso de não ser pert'eítamento 
iodivish-e1 o nomet·o <le representantes de um 
esta.do pelas circomscripçOes, que o compu
zcssein, todus tendentes a ampliar a. re9i-e
sentaci1o das minorias, pareceu-me sei• esse 
system:i. o unico garantidor do. int\epeodencia 
dos representantes, da. verdade no. eleição, 
dos direitos da minor ia, augmentando-se a 

;;ua<lo uo ;n-tigo. . . 
Con.o limite :'1 solicrnnw. 110 P-lc1lorado r:o 

·~~ ci·cir.io Ic;it imo de dircit<1 de cs~o l lm do;; 
~· ~ u.,; t«!Pl'eWn\;rnte;;, ont~n11\ l)\\C a .1nc?~'P~
tiloil i<ladc 1:arlarncnt;u· ~o po'.le ::-er .1u~ l1 1Jca da 
flCl l' 1:mn. razão tlú cr<lcm social, por um mo
ti\·11 de cosweoicncia polilka. dicta<lo~ 1•cl:~ 
n0ces;itlade de "ª ranlir :t imlCIJ"ndcncia dos 
po1le1·c:;, a verdade <lo systcma de ;;·ovemo ou· 
a liberda<l•: n:\ eleiç·iio. 

Cohcrcntc com tacs µ!'incipi<Js. que dc,·cm 
pr~sii.!ii· a uma orga~is:i.ção ~ l.'1_n?c1-atic.'\, tor
nei ex tcnsiva 1\ rncomp;>.\lln \Jd;\Cle apenns
úquelles fonccionnrios da t:niilo ou do~ esta
dos, cu,j:t investidum nus Cu11cr;v cs do Poder 
Le~ish\livo lh~ Unfüo, por 1'o1·1;a da rrnturezu. 
daquelt.1s que exercr::m, ou pel:i. interve~c 
que po lcm te1· !ln eleiç:io, importHria a vio
l;l~lo 11<\s normas Llo regimen fcue:rati '"º ou o 
fa ÍSCD l!11?.Uir.l d~L Jj \'l'e lfülllÍfo;l:tÇ'iiO 1.lo \"Oto. 

:). 0 Defendi aluda perante a commissüo a 
idéa cousi~oadn. cm um projecto or·8'nnis:l.<lo· 
por um de seus membros, e que :1cceitei, de 
conforir-se ao Supremo Triuuna! Federal ::i. 
attrii>uiç.ão cle,jul~ar os recnr.;os i nt~rpo~tos 
elas decisões das Jlmtas apnr<iclor::is tlos es
t:.idos CJPC expaJ irem <liJ>lomns aos d.cputados. 
ou senadores. · 

Kii.•l p:-.receu-me inconstitucion:i1 tal dispo
sir;;lo, combinada est't com o. r~culc!cvle que 
tem c;vln um::i. elas camuras de reconhe
cer os porlere» de seus membros, clesde que 
não tl r.a,·a Ddstricl:a :i Gamara :lo r econheci
mento dos poderes do representante a füvs>r 
<lo qnn.l ~ manife.;;;tasse o Tribunal de .lus
ti~1 , podeorlo, ao contrario, no c;1so <le re-· 
pel1ir a$ cuocJuSiJes du. sentença, ordenar que 
se proced2sse a uma nova eleição. 

O project.o confer ia ao Supremo T ti bunal 
as attribuições de uma j unta apuradora em 
se~undtt im;tancia, com o poder de condenmai• 
a rraude onde elb existisse, oJicreceudo to
das o.s gamotins de imp:i.rcfalidacle na.s deci~ 
sues, de rect idão no procedimento, tão neces
sa.rias para manter a. legitima represenW.çlio. 
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ua. naç.ão sem que parecesse-me lln.vc1• ''io
lacão (lo preceito constitucional, como n~o 
existe oa disposi~o do art!go que determina 
nova e le\çt\o sem1)re qM o cnndid::1to diplo
mado ficar inferior em votoi; ao seu imme
diato, em virtude tle <lticisão <la Camar;1. ou 
uo Senado, sobre a Ta.lidtttle t.le qna.lquel' 
eleiçào. 

Por tal disposição iospira.d.;i. era raoti \"o& ele 
eoovenienr:it1. public;l, que acousellH1.ua sem
pre b;i,nir n. p:iixã.o politica tla~ deliberaçlíes 
ao p:n·l<1rnento, limita-se o direito que tem à 
cama.l'i.\ de l'ecoubeoot' os poderes ele seus 
membros, regulanclo-se o exercicio desse di
reito, o que por igual ncontecerht, :i.rlmittin
uo-.se :1. interTenção do Stl]>l'emo Trfüumi.l 
Federal p11ra f\ Jcci.:Jão dos r ecursos intPrp•is
te:s dl\S clelil.Jeraçõc:s dus jualas ;1.pnratloras . 

A iulcl'\'cução J.essc tri\Junal sel'Í:\ :\ gn.
tanti:i. scg-1m~ do legitimo represent:i.uto dn 
uaç.'io r.ontrn n:; cspolii1çües feifas pel:•S jun
tns npurat.lor:1s e a sua senten~·:\ fnndarneu
ta.tlã con,;titutl'Í<1. CCl't..1mente um obstaculo i1s 
t.leliher<\Çüe; :\p<lixomidas 1!0 parlamento. 

Pe1':l !l te n Gamara dcfoncterei essns idéns 
aqui ligeiro.mente expentlidas, e que uãc 
fo;-n.m ;1cecita:> pela iilnstra<l<' mo.iodo. ela. 
commissiio C:'nr.arreg:ida de org;mis:w o pro
jecto de lcl eleitora.1.-,h•::w·' ''J de F,·ci•a .. <. 

O Sr. Bapt.istá da. :;.\>l:otta
:Sr. prcskh::l~~. torno a. pr.la.vra paro rem .. tler 
~' mei:a a i·c;cltltn<'ç.<:1o que o Ceutro dos 1\1:1.
chinbt;;;; f.1z ú C;u:nara. dos Srs. Deputados. 
Esta rcclnm:i<:iio ê dí~n-1 d<• atteoção du Ca
r!lar;\ e e~[>.:ici;~\mente da commissão llc rll<l 
i·íulir• e ~a.:r:·a_ Allcgnm os nossos p;1tricios 
machinbt<\S que a!~ns m:.:cil iui~hJ.il e.s-
trang-eiros concorrem ~com ell<!$ em toco;; o5 
1':\11105 de ~lla das~e. ::em que sej,1m sujeitos:• 
exames, deixando as::im de Pª.!!ªr" 03 emolu
meu tos cor1·t3poodentes. 

E com multa. 1·ozão imdem os ma.chini;;tn.~ 
nacionaes :1 re\·ogtição 1:0 Ngulamcnto de 2 ele 
jt1uho cic IS6'l e todos osn.\'lso:> n. ('$.Íe rcgnla
mento inhr~rentcs. Kie ê passive] que se con
tinuo a pem:ifüit· qne m:l.chínistas estmua-ei
ros uã.o h~\hllita•fos offitiillmcntc concor\;am 
com os que 0 sejam. 

O S;i. Ct:S1'0Dto DE.Mr.u.o-E' um neto de 
justiça; de'l'em ser att:endidos. 

O SR . BAY1'151'A J.>A ?.Iorra..:..A :issim coo· 
tinuar, cle.;em·ol>er-se- ha. no seio desta 
classe o de~goi;to e tles::rença. (l1.poiado. ) 

E' PoõSO d~ver, como lm\zileiros, pugnar
mos pelos m tet·esses <los nossos pu.tricios. 
(Apoiwlo.) 

Porb1uto, -peço a V. Ex. que remetta esl:l 
representaÇ;to à commissão de marinha. e 
guerra. competente para. resolver este as
sumpto . (;llui:o bem. ) 

c:i.m:i.n v. n 

Vem à roasa. e v1\e à commissão de marinha 
e guerra. a seguinte 

« Secrela.rio.110 Centro dos ::\facllinistns dos· 
Estados '[;nidos do Brnzíl. 

Cidadãos representantes eh naç;1o- A ad- · 
mi11istr•1çito do Ccott-o dos .Mo.chiuistns dos 
Est:tdos Uníclos do Brazil , ucompanh:1ndo com. 
justo e sincero inter~& as injustiças que 
repetida.mente soffrem os m:1chinistas nncio
naes e cousitlernmlo 1iuc e:;sas iojnstiçns, 
a.lórn t.l.o rerir direitOi', veelll ímp\:rutar o 
lie:;a.uimu e :i. in\lill'o!t•enç;i no seio de uma, 
elas.se 11ne lleYe ter de;\ntc •k si o csi.imulo 
parn o son co01plct0 :<perfcii;-oalllento, vem se 
va.!cir 110 vosso patriotismo e t.las \ 'OS:;US escla
reciJ:1s intelligencias. pcrlindo-Yo,; ;i. de
rog-:i.ção do regula.01ento (k 2 de ,iunllo de 
1000. 

os moti,·os em r111e se fumb esta :ulminis- · 
tr:\çüo V:ll'<\ occupar o rns.~o precio::o tempo 
cornn. no;;sn. hnmilLle clnssc sã·:i: 

Primeiro, a íojustt1 pttrcia.!id:ul.t! do referido 
regulruueuto, <111e creou excep.;·:40 nos machi
oisto.s estro.n.~eiros com Yerrl'Uleiro Lletri
meno dos rnncllinistns mcion~es: 

Segun•.lo, n.s innumerns intorpr·cfo.('ÕOS !l qne 
estú sujeito o mesmo regn!timeato, em -rir
iude de uma. iotermin:Ptel serie de- :wisos
que regulam a mesma. ma.teria. 

E <\Ssim cstii. a. uossa c\ass~ il Tll!lrc~ da 
sorte emlju:tr.to qtte 05 mac!Hni;:;lns P.strnn
t'Ciro~ go;)lllll 1!0 rega.l.his que nc.s ~~o preju
rlicine.5. 

Como os Srs. deputados sr.a.bem, são os 2•• 
macliioist.is Lle bo'tdo que representam o 
p:\~l m:1is in:poi·t~ntc soh o ponto àc TiSta 
dos conhee:imeutos pratícos e theorlc.-os das 
machint?s, pois são elles que, ficomp:mllautlo 
de perto to:lo o rr.ovirueuto lfoS 1!1!\cllinas, 
mehor coul1ec~n1 as p:i.rtes Tuloer:i;veis, su-i 
jeitas ::i. concertos e rep:n·os, llOS portos dG 
purllcla; sU.o c!les que promoYem o~ concettos 
e n.ltel'açiJes uo se:.itillo de corl'ig-ir dei'ditos de 
um3 origem reffoxa. o ~iuàa süo elles : que 
distribuem e e.scolbe'm o pessoo.l sub~ lterno. 

Pois bem, c:i:istc1u segundos machinistas 
que, depois de dezenas tlc unnos de bons 
servi~.os prest.lClos ;J. companhi;is de vil.pores, _ 
virnm com profundo. m<igna Uland:i.r-se por 
telegr:\mma. vir da Europa machioisttis IJ<'l"'.'3.
preencherem as Y::tgas de primeiros. 

E tudo passuri:1 sem protesto, a ~nas 
lnmentando esta :i.<lministração n. iofelicidade 
elos seus coropaoheiros, si. estes ruachi.uistas 
estrangeil'oS trouxessem cal't.'\S legaes e !os-
sem sujeitos n novos exames ; poi•cm isso. 

50 
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niir> ncontece mnit.:is vezes, porque sõ tmzem 
elles attest.utos tirmados pelos contni-mestres 
das officiMs em !lUe traualhnru.m, nttestados 
estes qne. em •irtude tio regul~m~nto citado 
e ::wisos ccrres1)ondentes, d~(o-lhes ;uitoriLlade 
p;•r:l. preterirem o;; machinist.13 nnciou.1es ou 
u:1cio11a lisa<los, habilitados legalmente pelas 
leis Yigentes. 

A:; in.justiças que levamos :i.o vosso conhe
cimento e p·?dirnos pn.ra ellns leoi tivo nã-0 s·~ 
ll5ü s<im~u te eout os segundos machinishls, 
dão-se W.mbem com relacITo u ~oda noss;1 
el~ssc. 

E e em fü \·or· <l:t nossa. ilcs11rczadn. <.:lasse 
que impetrnmo~ o voss,., p:ltl'iothmio e a '"º~i:a 
alta sallec!ori:l. » 

E1n ..cg-nhla, procede-se i1 chamadn, á qual 
respondem o:> Sr:>.: :11att;t ,Uacli<ulo, João 
Lopç·:;, Nin:\ Ribeiro, Retnml1a, ltollri.!!ues 
Fe1·nand~, Nogueira P:waon;:nú, L"'i:hótt 
!{oclrigues, lnnoceucio Se1·zedC'llo, Petlro Chel'
mont, Ct~imiro .lmlior, Henri~ue 1\e Car
Y;\]ll(), An rl'i~io Fi,llllo, ;\Inrtinho Koi.lt'ignes, 
B:u·bosa Liru:\, Her.et·ril, Jn,; tiniuno de 
Serp:l, José Bt::....-ibq na., ?'-'~1ecimento, Pcdr0 
Velho, Amorim Ga1·cia, Epil.:icío, Couto 
Carh1xo, S~\ Aodmde. Tolentino tle Carvalho, 
Rosa e Sitv:1, Gonçalves Ferreira, Joaqum 
Peroanibuco, :\nclré C:waJcatili, Pereir~~ de 
Lyfü. ~1cim de \·a:.<enncc!los, Joiio Yieim, 
Luiz de Andrade, Espirito Santo, 1.>ellarmino 
C..1rnei1·0, Poutes tle Mh~lDda, Ivo do Pl'êtdo, 
Olíveil'õl \'atladão, Felisbe1!o F1•eire, ~\uQ'usto 
de Freitas, P:\ula :l.r;;ollo, Tosta, seubm, 
Zam~1, ,\rthur Rios, Garcia Pil•es, Sn.ntos 
Pereira, Clbtodio de ~fel!o, Paul:t Guimar:i,es, 
Milton. Affl))u\lophio, Fr:incisco Sodrê, 
Dio11y1;io Cerquaii-a, Leovigi!tlo Filgueiras, 
Bm."iío de S. l\farcos, .:líedraclo, Prisco P:waizo, 
Mouii: Freire, Athayde J uniol', Fou:;ec<.i. e 
Silva, Nilo Peç:rnha , \' irgilio Pe:soa., Ill\.
plisl.a. tla ~Iott..-, Alcinclo liu;mn.bara, Sampaio 
Ferraz, Lopes T1-oyão, ,\.ristidcs Lobo, 
Furquim \Veroeck, .Jesuíno de Allmquerque, 
TllomtlZ Deltino, Autouio Olyutllo. fütl;u·ó, 
Pacilico .hfascareuilas, Gabrlel de i\Iagrclhi'ies, 
Chag:1s Lobato, Alexandre Stockler, Costa 
Seun:i, Americo Luz, Dutra Níc ~1cio, Corrê::i 
Rabello, :Vl:moel Fulgencio, Astolpho Pio, 
Aristides Maio, Co.rlo;; Clrn.g-m;, Domlugos 
Rooh~l> Costa Macl1ado, Dneno <le PaiY4, 
Beruardino de Cn.mpos, Francisco Glk-erío, 
Cesario Mott:i, Momes Barros, Dominzos 
de !\Io"r:i.es, Adolpho Gordo, ,\u:;elo Pinlleií·o, 
ll!urs.t, Paulino Cil.rlos, Alfl'edo Ellis. Mo
l'~i~\ L~a Silva, Leopoldo olc Bulhües, Chümu
raes Nat:tl, Azeredo, J\Ia.rci:i.no <le Ma.ga
lhães, Fernando Simas, Lauro Müller, 
L~cer<la Coutibho, Schmidt, Vic~orino Mon
tell'O) Pereit·a da Costa, Antão de Faria, 
Borges de :'..\!e<leiros, Alcides Lima, Homero 

13aptist;i,, Cassiano do Naseimen to e ?.1ennn. 
Bilrreto. 

Abre-se a. st:1ssão. 
Dcixnm 1lo comparecer com e~\llsa part ici

dad:t os S1>s. Palctt..'1., Edua.rdo Gouç•\lvcs, 
Cunlão, ~íiguel Castro, Pedro Amarico, Theo
{)hilo dos S;rntos, G;tbino Be$0Ul'O, Severino 
Vieir;1, wrbano l\farCQUdes, Cyrillo de Lemos, 
Oliveit':i. Pinto, ViriHto de Medciro5, Fran<;:a 
Carvalho, João Pinheiro, Leouel Fil\10, Fran
cisco Veig..1, Lamonaier, A1varn Botelho, 
Gon.;:üv:is Ciuwes, Gon<~llves k.:i.mos, João de 
xrell:tr, Joilo Luiz, Canallrnl, c:wlos Garcia, 
Flem·r Cul'a1.lo, Bell:irmiuo Je ~Iendouçn, 
Thom;\Z Flores e Rocha Osorio ; e sem ci1usa 
1nrlicipacfa os Srs . flelfort Vieh~1, lm.Ho do 
Br:1zi l, :l\fatta fücell:lr, C~ta Rodr igues, 
:\elson, Pires Ferreim, Frederico Bor~es, 
Jostl :\ velitrn, Gouç..-i.lo de L:1gog, Almino 
Affooso, .JosJ :>.rarh1no, Juveucio de Aguiar, 
R:1ymuudo Bamleim, Annibal F:1lcii.o, João 
de Siqueiru,Letrn~lro 1'laciel,1Iar~olino ~louro.., 
l'i1•es e Albuqucr~ne, :'>fanhães Barreto, Al
herto Brn.ntlão, Joaquim Breves. Fróes da 
Cru7., Erico Coellio, facf]ues Omique, .i\fay
ri:ik, \'inl1aes, Figueil'cdo, Jacoh u;\ Paixü.o, 
Ferrcir~1 Brn.ndi'io, Fefüi:\no Pennn, Yiotti, 
Domingos Porto, Frnncisco Am•\ral , Ferreira 
Rabello, .Mal'linho Pi•ado Junior, Monteiro da. 
Sih·n., Almeida Nogueir;1, Rubião Junior, 
carlos C;impos, Julio de castilhos, Abreu, 
Fem:i.rnlo Al1ott e Demett'io Ribeiro. 

E' lida e sem 1 le1J,~te app1·ovad:i a ;1cta da. 
s.:s~ão a.n teT'ior . 

O Sn. 2° 8 IlCR.ETAmo (.«,,;•vi;i:fo ele l •) dá. 
conta do seguiute 

EXPEDIENTE 

Officio do Mini~terio das Relações Exte!'io
rc~, llc 21 <lo corl'entc, em rcspost.'l ao officio 
desta Camn.rn ele 19 do mesmo mez, enviando 
por cópia. o tcol' do> telegra.mmas que foram 
experlidos pelo govor.oudor rlo Pnrá, relati
Ynm<Jnte à invasão do territorio hrazileiro 
por venezne\n,uos. -A' riuem fez a requisição 
(Sr. deputado Belfort Vieira.) 

Requerimento;;: 
Da Comp11ullin Urbaua d.'1. Estrada, de Ferro 

Paraeuse, [Jlldimlo u re,;titul~o da, tmportaJl
ci11 que pagou <le mais ú. Tbesouraria <le 
Ft\Zencla do Par-.i. - A' commissão de fa
zenda. 

De Joaquim Alves Ferreira da Gama e sua 
mulher pedindo a nomeação eITectiV:\ ele J?l'O
fessores publicos primarios da Escola ~ixta 
ela Quinta. da Boa Vistti . - A' commlssiío de 
iustrncção publieii. 

E' enviado <i. commissão de fazenda o re
querimento de .Antonio do, SilYeim Yar clla e 
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<>utro, o qual llavüt sido eirviado ú commi~são consagrar a outro assumpto a exiguid•1tle de 
de constituição, legis!nção e justiça. sens recu1'5os e as forças do seu patrio

tismo. 
PRIMEIRA PAR.TE DA ORDEM DO DIA 

O Sr •. PrrnsrnENTE declara qne CO[)timi:i 
em discussão unica o pareceL' ri. 65, negando 
licença pa1·a processar-se o deput;:ulo Mar·
tinl10 Rotlrigues ele Souza, pelo cl'ime de ca~ 
lumnia iinpressa. 

Entra no i;.studo da f)uestão. Adopta as 
co11 cl usi:ies elo parecer· e 11 ceei ta n s t heses 
constitucíonaes nclle expostas. O art. 2° da 
Constituição n1io póde seP entendido e intcr
pret:tdo sinfio como fel-o a Constltuiçito. A 
verdadeira 1.lnutrina 6 :i. do parecer. 

Parece a primeira. vi;;ta, qne a. Gamam nito 
póde conhe<:cr 1lo delicto, da sna clnssiticação 

O ~ -r t· - ~ das provas cxhil.JidttS j):Lr:i. evidenciar ;t ~ua !Sl.". v U.)S -~nLano ~e;i.·1~a pro-
mettc .temomr-se pouco tcmiio ua. tnhnmi. existenci:t e n sun rnlp:thilida1le 1.lo snpposto 

Co11siJcra a 11uestii.o muito simples e não rlelinriucnte. ~fas si n~si rn fos~e torn:ir-se-hío. 
p.ide nel!l d.:ve discntH-:1 senfio sob!'e 0 ~is- umn. v-•;l'dndi:>ir:t inntili•h d.;: o preceito d::\ 
pecto ,juri1lico. O b<lo pesso<ll •l<t queslão !) Const~tniç:io. 
de1ica-<lo •lemais part\ ser o\\jccto (le discnssJ.o. A Cam;11'n, 11:,,ra rl:i.r licenç,i pal'.'t ser pro-

E' rerdudc que o illustrc tlcpututlo que en- cessl'.t!o nm dos seus membros. precis:t de 
cetou este dJbate, esturlon sob esse ponto de sniler, si realmente o crime se -,len e si foi 
vista 0 pa!'ecer. Mas nesse t<JLTeno absoluta- 011 n1io commettido pelo Lleputallo. E' só 
mente nii.o pôde acompanlial-o. as~im que pr>Cle evitar, (]ue seja elle proces· 

s. Ex. cs.1:uniuanrlo 0 !hcto qne se suppüe sadn por mero ct1 priclto ou 11ei·se~niçil.o , em 
clelictnoso, apt'eciou-o em cei•to andar, dando prejuiso mnitas vezes. nü.0 simplesrnimte do 
a su<1 p:darm m~üs de uma vez, o,; tons da individno, mas prlnci1Kdmenle do podei' que 
intlign:1ção. Não vé razão p::tr;1 isso. o facto é represent:l, e do interesse pnblico. 
muito simples, é uma consequencin. fatal das E no exame du. e);"Jstcncín elo dclicto com-
lntas politicas do ce:mi.. prehonde-se o estudo rla sm1. clt\ssif\caçtí.o . Os 

Trata-se de um crime tle imprensa. e feliz- requísitos ele um cf'inie não s:Xo cousas sem 
mente para os que defendem as lioas causas, irnportanci;1, como :L primcirn. V'ista se pôde 
o deputado accus:i.do, qna!qucl' que sej<t <L suppi1r. 
decisão d<"L Gamara, não receia uma condem- Elles são essenciaes á existencia do crime, 
naç;í.o no Ceará por (lelicto de impreusa. constitutivos delle, e sua clo.ssificação in-

Ha no p:1iz mmi instituição que nenhum fine sobre a n:ünrew rlo processo e compe
Poder pódo dcstruit•; que existe a despeito <l.e tenci:i dos juizcs julg::tdores . Por isso proca
totlos os g-ovcrnos ; que so sal ,-tt de todos os den muito bem a com missão niio concedendo 
naufr;1gios e que e sempre t\ mesm:t, qmtes- licença pam ser iust:turaJo um v1·ocesso por 
quer que s<üam os desastres n<tcionaes. Esta crime 1\e calurnnia, trn.t:indo-se de um crime 
institnição.:. ,, imprensa. de injarüt. 

E no Ceará tem orgulho om clizel-o, a. im- ~\ parte ouemlida otl o r epresentante do 
prensa ê um poder. Comniette mnitos err·o:; minbterio publico, quando pcU.e licenç..'1. para 
chega. us vezes a ser instrumento de paixCíes; processar um memb1•0 do parlamento, tem 
mas o or;:<lor, hoje como hontcm. prefere del~ obr·ig,tçfio de compendiar a liistcrí:i. do crime, 
feodel-a com os seus excessos '' petlir para fazendo a. sua classitl.cação. E isto não é in
ella medidas de repress~D. Os a,busos de im- diITerenta aos resllltados do processo e ~onse
pren:;:a süo corrigidos pela propria imprensa. gnintemente a situação em que fará anual de 

E' por isso que orador não sente, nem com- se encontrar o deputado. 
'jlrehende a indignação do seu companheiro O ;1obre deputaclo que impugnou o parecer 
de represenfação estudando o facto. da commissão fez grande questü:o de consi-

Protestn contra urna phrase do oratlo1· que derando q tW se occmpa da <Iiversidade de 
encetou a di;;cuss5:o. S. Es:. obedecendo a um nomes. 
impulso dri, pai:rão de momento, affirmou que A este respsíto o orllclor limita-se a um:> 
o Sr. ::lfartiul10 RDdrizues, nns questões da declaração; ê esta: que o sen illustre collega. 
politica do Ceari, foi~ um instrumento <los de quem se occupa o parecer e o mesmo que 
oclios do poder. S. Ex. foi iufeliz nes&.."\ aífü- escreveu o artiJ:!"o em questão . 
mação. Um depufado não póile, não deve Elle acceita "ii.. 1'esponsabilidade moral ele· 
não tem o direito de dizer que um seu col~ gal do escripto, qnalquer que seja o resultado 
lega foi instrumento ele alheias pai.tões. do processo. 

S. Ex. referiu-se ainda a occurrencia po- Mas a Camam é que não póde deixar de 
litica do estado. O orador sente não poder consider:i.r a questão sob o seu verdadeiro 
acon:panhal-o, Não receia discutir sua posição ponto de vista. Não se trata de indiY1dnos. 
polihca- ).>las não tem direito de trazer p:\ra 'frota-se da applicaçc"'io de um preceito consti
a Camam questão de politica local, Prefere_ tuclonal. 
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Nilo se procm-a saber si o deputado qirnr bui\'õeS do Podm· Jndicir.rio, pois que, tanto 
ou niio ser rrocess:ulo. 1'1·ata.-se ele SfLbe1• si pela doutl'ina, como pela lcttra e velo espirito 
:i. licença iiedidr.i. para o processo "JlÔ::le ou n:io da Co!l~tituiçlo, :\ ncçi'i:o do Pocler Jnuicia.rio em 
ser concedida, à vista <lo art. 20 da Consti- casos tnes, estâ sm1pre Llepemlcnte d;i licença 
tuição. pré\'ía, e portanto, d:t decbão do Poder Le-

VuH<tutlo ú qae:slão juri1lic.'l, cleaenYolve os gislatiro; isto ó, d::t Gamara. a que pertenc~ 
princípios que j ustific.:tm o pr~ceito coustitu- o rep1•eseutua te da naçii.ocun t:-a riuem se pre
cionnl, cons?i.lcrando :• c!isposiç;i.o do a.rt . zo ten1lu. promonlr u. acc:~"'io criminal. 
uma condi~~t.o <le inrlependenci:• do Poder Lc- Pronun:!iado o vc.-.:d:ctmn da Gamara, n<> 
;.::islativo, e niio como p:trece ao seu comp:t- senti<lo d:i concessão d:\ 1 icen(::>., de.>rlo então 
Úheiro •lo dcput..1.\<IO, nma. medid::i. odins;i. e 1k~1 liYre a ;1c(,'ãu <lo Poder .1 u•li<.:iat•io; que, 
immor:tl. assim como piide jul,zar (~oudenma r.r.lo . porlel'iL 
Termin:t,~geadeccnrlo :1 Gamarn a atten- tn111liem jnl<;tl!' al;soln•mlo, o poI't<tn lo, ma.n

ç:ão com qnc o on1iu, ·~erto 11'3 <Jne na ti-ili1111a tc'.irlo a su:i auto:iomh na esphe1·;i. d:i :i.cçiio 
Jez qu:tnlo pnude p 1r.t niio so to1-n.1r itHli3no 'lllt:> ll1e ü proprl:1, n;io olistant' a decisão 

. 1l:t :tlten•;:io bene,·oln dtt ~•tS:\ . p1· ... 1iminw, cm s0ntitl0 conlra l'io emanada. tlo 

1 

Po1lcr Leg-islatlrn. 
o ~ A 1 -1 1 - r· :- O •]UO se não JtÕtlC 1ln.r ü a continnação do 

··- ~ · · n~p ~.i 01• u.<? t iz ~l] ne na.~ p1-o.·es5o criminal, 1.lepois de rccon~1eci~a. a 
pret~ndi:• entra: º? . 1e l.~~~e, pn1q~ie IMo .~::in ;;na impl'occdench pelo Po ler LegtslahYo, 
cortl.t com todo,, o:s con,,11..eronJos tio p:n ecer m· .. nirte c:t·o ;. ~ indcpcn•lcnch dos po-
,1~ commi"-Siil) u" nne f"•z i1·trt" e 1101• 1· ·;:0 l' ·1• · • '" ' V '" • ' 

." .. :: • ..,. • " :• ::: ' .:'. • ~- 1 
' ;:- olerP.s cxprc,;sttmente dccreta.J:t ll'.1 :trt. 15 da 

xou,..cle ~,,,i,.,~,d-o, ,1'.t:I::., em .":'t:i d,t .1m1m-: con~Ut11i1::Lo, rrue snl1iamcnto qniz tornar ::t 
naç,to_.<11e tem sollr1tlo, de p~u com o;; ~ntro,,. n.c~ií() indiciaria dcp:3n'1cnte <fo. conr!içiio es
o eon:.1deranrlo me;;mo que, no conceito rio t 1: ,10,:,J .. no ~rt Q1' u~ 0~1 s·•iis •ci"no· <~ 

do ' •) .; t ' d t ' . J J ,- ] li IC, ~• " '' • -v- fl " " .. ' ' :S ' ora r , e' .a e1 e e1minal o 1\ cone n:mo r e ~ . ,•t .- ·, ~· ,..0 00 •o' brio 110 princi-
parecer, .iul "~t tlo sen ele\"•)!' es:po1· as razu9.s ey111 o, 11.10 ,'-' .!IH - m:1 1 •. , ;. 

1 - ." . l • 11 ··d ... 1 pro f1rnd:\111e1.tnl pre::oer1 pto no :1r1 . . l o. 
que o e\a1~1ma.u op1..i.r a qne e cou::.t er:rnuo ·'s·· .111•11 • • ·tlc• ·lo 0 •oto ()O ri i•nolor em favor 
e a. conclus:to do µarecP.r. . ... ' 11. ·)d , .iu . , ' -·r o consider:1udo IJUB mereccn tt npprov:-t\'<"íO rL1 .rconcln~<tO ,,}º :i.n:ce; e do º?.n~lerando 
do orador ê aquel!e que esfabelece como moti- 1:1n1co <Jue m~.ecen .• 1 su;i appro'i,1ç.10, pe4e 
>O de recu:>:\ rla. licen\i'\ solicit.'ld<t 0 nüo ser a. f;;\n~a.ra rin~ pe1:m1t~.a-Hie tom:w em consi
um crime de injuria. mas sim rle calnmni:i. der:i~~'º os ~1s<.:~~:>OS .ªºs. ?rnd~rc:' que o pr~~ 
a.qu.elle par-.\ 0 qual se solicitou '" licenç'l, cedei .un n.t tuoun,l p;u .l Lü.1rem do a~ 
sob o fmvlamento de lw;ver nm clp,pnt:vlo :;umpto . . 
commettido o primeiro da.quelle.5 delic!os, Pelo que tem onvido :los discursos e a.partes 
vel'So.ndo assim a liMDÇ:\ J1l'C t,~ntlido. solm; um do'i s eu s collc;.ns, Y0 qnc n.opini11.o r.l!t C1\mll.l'<1. 
crime incxi~tente, ~eg-nnrJo. os proririos ele- P.Stii dividir.la <?m h'es s ystemas, ~ne se dizem 
mentas de prov;1 mií1is trai1os pela pinte in- irl't:Cll\Uci lin.v•~is, em relaçã.o_ ;\ ve~·d:trleira in
ter'3ssado... t erpretação elo llen~amento no le.g1slarlor con-

Nüo li:i.venclo o crime para o qu:l.l se solici- stitnintc, 110 tocante :i. nmterio: do art. 20. 
tava :i. licença. da Camara, é '\'i sto que ·~,;tn. :\n tos, por~m,de entrar na ordem de consi
faltaria ao se:i dever si concedess~ n !icenca, tle1~1ç'ÜCS '}Ue enteodefo.zer suhr;i caiia um da
re<:onheceudo, entretanto, a fa!tt\ <lo fund,t- quelle,; t t·es systemas, chama. il :i ttAnção da 
menta que se invocaúi. . Camara pnr~ asdiscussües 1Jo;> arts.27 e 28 da 

Si com eITeito não existia. na especie o cri- constituição clo antigo regim.m. no in tuito de 
me pu-a o qual era solicitada a licença., si niio mrist1»11' tJUe o u.rt. 20 ela eonstitni('ão actual , 
existia esse crime, porque da proprio., es:posi- ontra cousn. não é sinfio :.i. repro~ucç,10 do pen- · 
e<"to da pn.rte interess,1cla., verificava-se falle- sa111ento daquelles :trti~·os da constituição 
cerem as circnmstancias elementares ele tal monal'chica, posto que menos correctumente 
crime, como poderia r~ Camara, mudando expo;ta a. materio.. naquella <lo qne nesta 
m·bitr ariameote o objecto do pedido da parte, constituici'io; e assim faz, oiio só porriue evi
CO!lCeder-lhe uma. l icenc;-n. para outro cl'ime, dentemente a discussão da nov:::. C(lnstituição 
riua'Ddo nem si !)Uer t inha elementos p:tra. r eprodnz o pensamento da antiiro., como 
saber_ si queria. a iiarte int~ressada promcver aindt\ porque, cm 1·ela~.ão ::~ f!!'.pecie, não 
a ncçno criminal porc:-iine di.D:ereute daquelle 00'.?recem as constituições feder:rns em que in
para o qual era 'ºlicitada a licenÇf). 1 spirou-se o. bruzileira actual, nenhuma fonte 

S~ nssim procedesse, iria ::i camn.ra n.lóm do d0 es~larecimentos ou subsi•Jios para a reso
pecl1do dn. parte, fazendo-lhe umn. concessão, lução da questão. 
qn~ não llte tinha. sido solicitacla, trocando, Reatando o do de suas idêas, di::r. o orador, 
assim, o pa.pel rle juiz pelo de advogado oa que tres, são com effeito os systemas em 
aprocurdor da. parte. que se tecm dividido .a. opinião da Oamarn 

Nemha. Disto nenhuma invas1o tle a ttri- em rela\,;to ::1.0 a~sumpto : o 1. 0 aquelle que. 
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pretende que o Podei.' Lcg-islatlYo no nso da olJri,(:'iulo a conceder liccLJ~il. para o proces~o e 
:tttr!bui~rto cnnstiluiciooal em quesi.;'io, cxer- r.rísãci ele seu,; mcinhro,;, sempre que assim 
..::e umo. 1'1lncçiI() tle caracter exclusinunente o tiver dcte1·minado o processo lias provas co-
11olilico, niío podendo jamais. g~iar-se JIDI'tl. lhidas por podel' cxtt·anho; e se assim di~pu
o seu vcrediciw;t pela apr~c1aç.io restnctt1. nho. a Constituição do antigo regimen em um 
do:; meio;; de pro\':ulo di1·eito comurnm; o 2.0 systerna de unid:ltle processu~I, maior 6 o 
aquelle <111 ~, n:i. e:dremidn.de oppostL, 115.o perigo actualmente, quamlo ~da. estado é 
Yê que 11oss1i haver causa);; em qne sejn. li- que tel".i. de orgaois;1r sua lei processual e de 
cito ao PoJcr Lagisb.tivo deci.J1r-se })Ol' mo- estabelecer <'S contliçucs dns prisões e proces
tivos ou con:;i<lerações de ordem politica, sos em seu tcrritorio; o terceiro systema. e 
.'l..<;.~nminrlo om todo~ os ca.~os a. pm:(,":to 1le cdc!euternanto iosu.steotavel cleaate da leltra. 
tribunal j ncliciario na accepção propl'i;i. e res- e do espirita chi. úi:>posi<;üo constitucionnl e 
triela. desta qnalific:açii.o; o 3_ . ., ch1a1mcnte liast:i. lcl-:i com alg,una attem;~o pa1~.1. conhe
;lquelle que estabelecendo um:i distiocç-ão ccr Jestle lo;o r1ne na p1·imeir;~ co:no ua sc
Je todo arbitraria. entre ;\ 1. ~ e a. 2. ~ guod:i. ele suas partes o pcns;i.mento úo legis
pn.rtc da di:;posiçH.o do <\rt. :?O protcncl~ h1dor ó sempre o mcs:i10, os me;;mo:; os 
<ine ahi n:i. 1.0 ~rte a funcção leg-i~la- motivos do preceito lcgisl:ltivo, as mes
th-:i. é elo c:-.racter cxclusin unente poli- mas as n1zues •.le •mlem juridic.'l. e con
.tico, no p:i:;w que aci ní, n::i. 2.> parte :i :;t1tur.ioaal; e q11an1lo duvida p11tlesse haver na 
fune<;üo tl pr:lo contr:i.rio de c;u•acter rcs- úescrimioa(;io ..!os elemento:> elas ih.ias hypo-
1ríctlunente jml;ci:nio _ thcses, l\ pal:ina. p•esus que :•stil. incluída nn. 

Apreci<tndo laes systemns. o orado1', cn- primeira, nrro rleixariu. m:1rg-em par~\ nttrl
tende qlle totlos :J<1o i1:a.dmissiveis no ponto buir- se M legi;lador intuitos di ffe rentes fa
de vlstu. exclusivo eut que foram colloc:11lo;, quel~es qu~ se roconlwce no. seguctl.a p[l.rte 
por serem Lo•!os deficientes, não cotl tendo d:t d1::;pos1çao-
c11dn. um c!ellr::s sini'io umtt ]l<1.rti cula 011 fi~t- A l)risfio , só pôLle tcl' !0711r nos casos ~ 
gmcuto d<\ vcrdüCle complexn. riue res uH:\ Llc peln. orin;i, q1!e a lei dater:ninu..-:i , e, entrando 
sua. opinifio e comui naç-ão lozica. no conhecimcno <las di::iposiçües d<> lei:. este 

Diz que, em rel:içiio ao primeiro, sl ó >er- respeito e rfas circumstuncias do fac to nunca. 
.da.de que em certos casos, ainda. quan•lo cou- po!lerã o Poder Legislativo autoriiiar seme
slntadii a existcoci<\ objectiva do •Jelicto e sua. lhaote medida, si não procedendo como lt'í
autorin. culµosa., tem o Poder Legislütivo lmonl judicinrio e pelocriterio deste na a.pre
competenci<i p:tr i1. ater- se em moti•<E de con- claoao d.is provas. 
sitlerações dfl ordem politiro, e, fundado O orador entra em diversas considerações 
nellns recusar n. licença. para o processo de para mosl:ll' que a verd;u:leirn. ia.tellig-encin. 
um de sens membros., certl) ê tambcm que, do preceito coo;titucional ê a. q11e resu lta da 
qu:i.ndo não t1ctnarem aquell~s motivo::; e coo- f\1:;50 e combinação harmonlc.a dos systcmas 
sideroções lfe ordem política, não restará ao ele qne se tein occupado, e cita. como e~emplo 
Poder Legi~Jati vo outro criterio pnrn. o seu as disvosiç-ões da. Constituiç<lo que tlizem r es
.proouocia.mento sioiio o cdterio judiciaria, peito :.10 processo dos delictos do Presidente 
isto ê , a. apreciaçfw das provas pelo processo <la Repnl.tlic:1, argumentando com eUas p(l.ra. 
logico, pelo QU•Ü se forma. a. verdade .na con- mostr:ll' que a ar.ção tlu Puder Lt!gi:;latlvo e 
vicç:Io do .iui7.. neste C.'\SO regul.ad:.i, pelos mesmos principias 

Em :l.po!o, p:)í;:, das suas icleas neste ponto, que invocou p(l,ro, os casos de prisão e pro
lombr(l. o omdor 0 caso da ~rlsiLo antes d:\ cesso de um deputado ou senador, podendo 
culpa roi•n1acla, quando exclmda ii Jirpothese tttuto aqui, como n!li, dechlir-se o Poder Le
de m?th·os ou cousideraçües políticas, não glsla.ti~o,, s:g.~mdo as circi~mst~n~ia_s,o!l•. p~las 
J!Odera o Poder Legislativo conceder liccmco. norma:; i e~tuctas do~ tr1bun.1es .Jud1c1~i:ios, 
p~ra a p:-isão sinõ.O nos e<~sos 011 especies res- ou P?l' ~o~iv~s e_:-n.z.~;s, da or,dem pohtrna: 
tr1ct:.i.mente ennunera.das na. lei e <le confor~ (O oi adm e cump. •-i,1c,,.u]o zio, 1».ttitos S r •. 
midade co111 os meios de provl\ por elln p:•cs-· clcptitados.) 
criptos; e o uiesmo se darâ. ainfüt no C<lSO em O SR. O!TIC!C.~ (pela orcle m) requer o on-
que a prisão solicitnth tenha por motivo unia cerramento da. cliscuss1fo_ 
sentenç.'\ condcmnatoria. emanad<\ do Poder Consult.'\d:l, a C..war:i. appl'O'\'a o eucerrt'--
Judiciario. meuto. 

Occop:i.ndo-3e do seguodo syõtcm:t, diz o Posto a votos, o parecer é npprovado_ 
or:ulor, que o e:i:clnsivil:mo deste system:i. é Eutm ew discus&w unica. n projecto n . 102, 
o seu vicio mdicnl, como suxecle com o pri - concedendo melbol':1mento de aposenta.dori:l. 
melro. porquanto oom se comprehende que, llo desembarga.dor Daniel Luiz Rosn.. 
cm circu1ni;tanciasgrave5 do pafa, p&le peri- Nioguem pedindo a palavra) é encerrado. a 
g:ir a iodepeadencia. de Pooer Legislativo e discussão. 
ser prejudico.dtl. a sua. autonomia , se f"r clle Posto a votos, ê approvado o projecfo. 
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Continúa a 2ª discussilo do pro.jecto 11. 80, 
org<tnísand<J o Distl'icto Fe<le1':tl. 

O S:r. Jlleira de Vascoucellos 
- Desc,j;n«•, Sr. presidente, que estives
sem pu blicadas as emen.:l.as mn,ntlachs ao pro
jeeto om em cliscussiío, j)<U'a, melhor poder 
occurar-mc do assnmpto de cQdc"1. uma dellns 
e cxpeuder de unrn só vez minha opinião 
sohrn as~umpto de tanta importancia, com•1 o 
de que se trata. 

lntúlizmcntc, não se n.clla nem :10 menos 
publicado o substitntirn, que foi hontcrn otre
recido à consideração destn Cam:1rn.. 
~ão obstante esta fülta, porem, passai•ei a 

fozer ;1lgilnrns cnnsidernções sobre o projccto, 
jtt pelo !;CU assnmpto em si, j :'1. p01·qnc se l r:ita 
lle um municipio que, a. me1t Y0r-, se póde 
consid e!'ar nm mnnícipio modelo Il<\ 1~epu
hlica 1los Estados l;nidos do Brazíl. A lei que 
tem de dar molde it orgnnisnção munícipa,\ 
tlo Districto Federo.\, município importautis
simo pehL sua populnçii.o, pelo sen •lese1wolvi
mento material , iudust1fal e intellectual,deve 
sn.hir desta casa, nüo sõ como urna. p1·0,·;1. do 
nosso tlcfürntamento em materia, democratici, 
mas ainda com todas as seguranças e correc
ções cap:1zes de fazerem-na 1rroduzir todos os 
effeitos qne dcll:i elevemos esperai'. (A.poia
dos, m uito bein.) 

A Camara, portanto, deve ter especial 
cuida.elo, modelando a administr:içiio do Dis
tricto Federal, afim de não deixar de co1•re
sponder ús aspirações do regímen que acaba
mos de fundai:· e mnito principalmente de não 
collocar-se em plano inferior úquelle que esta 
traç:1,do em nossa, ca1' ta constitucional. O 
perigo a que ac<tbo de r·Aerir-me cleYe sel' tido 
muito em Yista, porque ji nos col!H:u, quando 
passamos do estado colonial para o de mo
narchin constitucional. A Cam:1ra sabe oue a 
constituição do Imperio traçou bases largas, 
posso mesmo dizer democraticas, 'f.l<\ra a or
ganisação municipal, mas quando .ippareceu 
a lei organica <las mutlicipali?ad~s, que ·devia 
desenvolver o preceito constitucwnal sem sa
crificio do seu liberalismo, o que vimos foi 
que essas bases foram sacrificadas, sacrifi
cando-se o intuito patríotico do legislndor 
constituinte. 

E'i'ucto, Sr. presidente, que a lei elo 1° de 
outubro de 1828, longe de organisar as mu
nicip<füdades sobre bases largas e dando-lhes 
completa autonomia, creou, ou antes organi
sou a tuteb administrativa, jà iniciada na 
lei de 22 <le setembro do mesmo anno. Essn, 
tutela ainda foi, inCelizmente,aggravada pelo 
Acto Addicional,o que foi tu.nto mais para, la
mentar, quanto e certo que o Acto Addi
cion:ll, dando largueza ás provincias, não 
devia sacrificar as franquias municipaes. Deste 
perigo é que devemos fugir,e, força é dizel-o, 

se me afigul'a que o projecto em discussão 
está. nos a!'rastando p<irn elle. 

Vejo que a illustr::vJa, commissão em seu 
projecto de organisação do muuicipio fe
dera l ... 

O SR. LOPES TROVÃO - Dous membros da 
comrnissão a.ssign,wa.m com restricção. 

o SR. Ii1Elfü\. DE VASCOXCBLf, QS - Refiro
me áquelles que assignar<Lm o parecer sem 
rcstl'ici;ües e resalvo a decla.raç:ão de restric
ç.<1o do i!lustre tlepntado que mll honra com 
se11 a11arte e a ele outros ue sen~ companhei
r os. 

!lfos, noto, corno diú:1,, que n, í1!11slradi1. 
commissi'io 1!111 sn:t m;uo1fa a.rrast:t-nos p:tra 
c:;te /1u1·igo a q11e ~calio de alludir; pol'qne 
em vez de ter procnrado as:ic:ittw a organi
sa~~"lo do Districto Fe•.lérn,l em l.iases demo
crati c:;a..;, collteu as Yel:ls ú nan de su<L boa 
vont<:1.de e de seu patriotismo, d<mdo-nos uma 
o!'f',~ ni;,;:iqüo calcada em moldes pouco demo
crat1cos. 

ü Crncto de seu tra,lxllho não corresponde u, 
sua illnst ração e a. seu patriotisn;o. 

l:'.\r Sit. DEPuTADO - Nem aos seus antece
dentes democrdícos. 

o SR. l\1EIRA JJE V ASCOXCELLOS - Para, 
com1woY:.i.r o conceito que acabo de emittir, 
p:1:sso a assigm.~ar a.utes de tudo dous pontos 
que s:io, por a.ssim c11zer,a. prova. calx\I do que 
acabo de dizer·. 

Vejo que neste projecto por um la.do se 
procura fazer sn.llir o prefeito municipal, não 
do v oto directo d::t popula.çí.i.o do Districto 
Feder.d, nus da nomençiio do conselho muni
cipa l, e por outro la.do se viola o grande 
prin cipio de jncontgstavel ímporta.ncin, tlleo
rica e pratica, que ma.nda não cont'iar aos re
presentantes do poder municipal a ttt'ibuições 
que pertençam ao pocfor político do Estado e 
rest1'inge a, competencia desses represen
tantes aos interesses propriamente locaes. 

Si ê ele nosso dever fundar o, autonomia 
municipal, o é igualmente affasta.r de uma 
lei de organisação municipal tudo quanto 
possa arrastar-nos pn.ra um fim inteiramente 
opposto ao que visamos. 

ouvi hontem o illustre relator da com
missão, com quem lamento estar em discor
dancia, do que lhe i1eco desculpa, e devo 
dizer que por mais agradavel que me foi 
ouvir o briihaute discurso, em que S. Ex:. 
procurou justificar <• eleição do prefeito pelo 
conselho municipal, não me pude convencer 
da superioridade desse modo de eleição sobre 
o que proponho, isto é, a eleição pelo voto 
directo do povo. 

Si a Gamara votasse o projecto em dis
cussão sem alteral-o no ponte de que ora me 
occupo, nós teriamos retrogradado em vez de 
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avaRç::i.r no éaminho de refol'mas <lemocm
ticas que vamos trilhando. 

O men illustre ::tmigo e colleg\i., a despeito 
do esforço supremo que empregou para con
vencer :i Camar1t da pre!erencia que deve 
dar à eleição do prefeito pelo conselho muni
cipal sobre a eleição pelo voto popular, nad<t 
conseguiu. S. Ex. recorreu a exemplos de 
paizes qne não são modelos para uma. orgn,
nisnç.ão democratica, especialmente em ma
teria municipal. Neste cnso estão a França 
e trlntos ontr-os ptüzes por S. Ex. cfütdos. 

LIII SR. DEPGTADO - A municipalidade de 
Pariz é tt 111ais honesta do mun<l.o. 

O Sr.. l\IEmA DE VAscoscEu.ns-Penso que 
n_ão devemos pretender re~Tess·1r ; ;10 contra
r10 devemos avançar.Tendo repmliacloos mol
dos antigos naquillo que nos deu fr'uctos tii.o 
amargos, não devemos repellir as conquistas 
que lizemos em materia democratica. Feliz
mente a tendencia do espírito bt>azileiro part1 
a democrncb sempre foi tal qne, mesmo no 
antigo regimen, nunca póde ser suffocacla e 
ao contrn.rio imprimiu-se em muitos dos nossos 
actos, e de modo notawl accentuou-se mui
tas vezes em nossas leis. (.-1po:ados; muito 
bem.) 

Dizia, eu, portanto, e com razão, que retro
gradaria.mos em vez de adeantarmos um pas
so no caminho de liberdades que vamos 
trilhando, si organisassemos o Districto Fede
ral, que é de todos os nossos municípios o que 
offerece mais vasto campo para receber uma 
reforma municipal na ~ltura. da nossa civili
sação, dos nossos grancles interesses, do nosso 
a_deantamento e do nosso espirita democra.
t1co; retrograda.riamos, repito, si organisas
semos esse distl'icto elegendo o prerei to P.Or 
meio de um conselho, em vez de o fazer 
eleger pelo voto directo da. população, 

No regimen decahido, em que nfo se tinha 
consagrado o, divisão dos poJ.eres em ma teria 
de organisação municipal, porque nós sabe:
mos que os municípios eram representados 
por uma corporação que fü;ha, em suas mãos 
não só as funcções deliberativas como as attri
buições executivas ; nesse_ regimen, não 
obstante ser aimla defeituosa a 01•ganisação 
municipal, sempre prevaleceu desde a lei 
do 1° de outubro de 1828 a. eleiç-.ão clirecta 
p:i.ra a e:::colba de todos os cidadãos que com
punham o governo municipal. 

Segundo a mesma lei do 1° de outubro de 
: 1828, o presidente da Camara :Municipal era o 
cidadão que obtinha maior numero de votos 
dentre os que sahiam do voto directo da popu
lação do respectivo município. E' digno de 
nota o facto de attribuir essa lei a qualidade 
de presidente da Camara ao cidadão mais 
Totado. J:t ha.vi'C nisso como que uma home
nagem prestada á vontade pop11lar e o reco-

nhecimento de r1ue o chefe do governo muui
cipal deviil sahiL' do rntn popular, do mesmo 
mor lo que todos os mai:S 01'gão:; desse governo. 
Ess:i entidarle da antiga organis:<ção munici
pal que se cltamava pre::;iclente da. C<tlll<tt'lt era, 
por ~sim dizer, o germen de que havia de 
IJrotar depois est'" creação,que queremos agora 
adoptar, tlo prefeito municipal. O presidente 
ela Camartt l\fanicipal não saia, segundo a lei 
do l 0 ele outubl'O, Ja escolll L de seus pares, 
mas <lo voto popular. 

,\.cho, poi;;, qne se1fa não só um gr,wtle 
de~acerto, ma;; ainda nm~L pr:n·a do atraso, 
adopt~u·-se a eloiçiio do prl:)('8ito pelo con:;elho 
municipal e tüo pelo Yl)to directo da popu
ção elo município, tanto rnai:S ri.nanto :;e r1uer 
:;eparar as funcçtJ ;~:S leg-isl:tti \·as ou 1folibera
ti vas Llas foncçües execu ti rns. 

o SR. TmrnAz DELFIXO-:'\à.o ha p::tridade 
entre um e outro. 

o SR. !IIEIRA DE VASCOXCELLOs-Eu nii:o 
confundi as dnas entidades. O que disse foi 
que o presidente da Cam:im era como que um 
germen daquillo que se co1werteria, depois 
em prefeito municipal; porque as idéa:; íoram
se alargando; os principias foram-se impondo 
e penetrando na consciencia nacional e a. 
experiencia dominando to~:; os espíritos, de 
maneira a no:;: convencer de que era preciso 
tirar daquell;:i forma embryouaria, ele que se 
revestiram :is nos~as primeiras municipali
dades, esta forma mais perfeita. que é nosso 
imperioso dever adoptar agora. 

Depois, po1· mais que eu de tratos it minha 
imaginaçiio e solte as redeas ao meu fl\lco 
raciocinio, não posso descobrir uma razão 
convincente, para que se . poss1t attribnir ao 
povo o direito de eleger clirectãmente aquelles 
que devem compór o conselho deliberativo 
municipal, e se lhe negue ao mesmo tempo o 
direito de eleger direetamente aquelle a 
quem se deve conthr a execução das delibe
rações desse conselho. 

Pois o povo, que tem a comprehensão dos 
seus ir.teresses; que tem a capacidade precisa 
par<' escolher 21 cidadifos idoneos para conhe
cerem e cuidarem desses interesses, por meio 
de meuidas legislativas e pela fiscalisaç<lo que 
lhes incumbe na execuç;."io dessas medidas, 
não tem essa, mesma comprehensão, nem essa 
mesma capacidade para escolher um outro 
cidadão, que se deve rev-cstir das funcções de 
executar essas medidas e de fazer cumprir 
todas as deliberações que são por n.quelles 
tomadas 1 Reconhecer a capaciâade do povo 
para eleger directamente os membro::; do 
conselho municipal e negai-a pau eleger o 
prefeito é uma inex:plicavel contradicç.ão. 
E' preciso deixar ao povo o direito de chamar 
directamente aos cargos municipaes, quer 
de membros do conselho, quer ae prefeito~ 
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todos 03 ci:la.d::toz dignos <l.e su:i confi:rnç::t. l v~to directo. u:- poptll<io;ü.o d? muni~i~io, e 
-(A1ioiatlos.) _ U<to do Yoro 11~1hrecto ptw meto de ele1çao do 

Acl'edito q1ie qualquer a.rgumentaçao que se consellrn mumctpal. 
possa pm<luzir, nilo pô~le dcstrtür cst<t que . Os differentes ar~um~nto~- qne J?erf1.mcto
estou apre~.enfando. r1:tme!1te ª'::.1bo de adr:luzn-, n:10 ~tlmütem pos-

Porfanto, o que vejo ó a necessidade de sí!Jilidade tlü contestaçii.o procedente em re
Sazer dccorr~r das premis.1as esta.1.J~lecidas lação ~· este ponto. 
pelos ~ig-r.:ttJ.rios J~ p1•oje~to tod:t~ as co11cln- fü~st~-me, po1·t;into,_ encariw a que~tã~ soiJ 
sões <le '1ºº cll~s sao capazes. Si os autore> outr.i lae.~, e in1hc.g;1r si rleante 1!0 mecanismo 
do prnjr.r.t.o cstiio pt!tl'eitammtc conve:ir.ic!os rless~ app~i·clho, r1ue o nobre rel:1tor da com
de que nós u3vemos ter um comclllo muni- missão fahl'icou neste ii1•ojecto, prnc9clem por
cipal composto de 2l membros e cacnrrcg-;vlo ventura, a:> olijecçües r1ue S. l~:c hontem 
rle runcçüe.:; mnito ele\·adas. como se v·ê peh1s lcrnnton aqui contra. o ~yst.eim contrario. 
<lill"erentcs nttr!huiçüe~ con:ing"r<t<lns no :1rt. F> Alligm'a-~c-me 11•.w aín<la ~oiJ cStQ ponto 
110 mesmo proje~-to; si e~tão pe!'feitamente do \0 \:;t:t, s. 1~x. e aqnelle~ qnu o acúmp:i.
convencidos de q;1c :t popa!~~ilo do l\Innicipio nli:mun, ns~ig-nando n pi·oj ecto crn discussão, 
Federal t81l1 tor!os os elementos ne~e~sarios nIT.o tecm raz[o. S. Es:. disse hoat·;n1 n·~sta. 
iiar;:i, c:ttrat· na apreciuçii.o e coahe(:ímento tri!Jnn:i riue con!iai• no vo~o di rccto a 
<los seus interes,;o;:. e dos l'equi;:itos necessa.- elelçii.o ele um prefeito municipal para a Ca
rlos :i.rpicllcs a qnem esses interesses tlevem pital i_;-c,1et•al, seria fazer üest e pi·efeito umn. 
ser cünfüulos, on a cllj.,, g-uut·dn, devem ser g·millle rorç,i e crear um perlg·o pu1J l1co. 
delef\"ar.lo;;, como dcixm'em Je ch,)g-ar atei ao O nolJre deputado é de opíniii.o (]Ue só po
flm do caminho, concluindo ao mesmo t~mpo d•Jmo.1 ter um pl'efdlo capa~ tl.e s:ll isfazet· as 
pela aptidii.o e cap:icítl,Hle dessa mesnn popu- aspirações do Distl'Ído Feder i1l nilo o fazendo 
lação ou ele seu eleitor,ido para eleger um el<Jger pelo voto dirccto lhi popul:tçilo, nem 
ciJadã-:; a qt•em se confir,\ o cni,Iado de fazer o ini·estintlo deis :1ttl'füuiç:Jes qn<! lhe são dadas 
executar todus as medidas e deliberações que pelo s11b>titutivo do Sr. Gmwabarn . 
se mferem ao;; seµs interesses peculia.res, qne Seg-nn:lo a opinElo da S. i3:x. 1 um prefeito 
concernem aos seus interesses locaes '? nestas condiçues uilo sl\tisí'az as ttspiraçues do 

Poderei até aMmzir ou.tro arg-11mento em muoici pio, e constitue uma ame:lça coustau te 
favor da tllese qn:~ estou sustenta,ndo, e qne, aos legítimos iuteresses do mesmo município. 
"'e,gunclo se me amgur<•, e il'respondivcl, lluo PaMce-me ciue &. E~- não t em nem sombra, 
lJOr p1•esm11'pçJo ml!lha, mas pela força, qne tio mzüo cm pensai• por semelhrtute modo. 
lhe e propria e que resulU.. elo facto eloqu<iute Não pus~o comprellentler como S. E:"<., pre
em que elle ;,e firma. Sabemos que pela nossa tendendo que o seu projecto estit calcado em 
Constitni<;'.<lo estã consig·naclo que, mud~1ch a moldes democraticos, e combatendo o subst i
Capital Federal do :nuo.icipio que hoja se tutivo do Sr. Guanabar~• por afasttw-se desses 
chama Districto Federal, o brdtorio qtrn clle moldes, nos vem clizer que um pi·efeito 
actualmente comprehencle ptl.Ssaril o. consti- eleito directamente pelo povo e inconveniente 
tu.ir u:n estado; e S[tbemos at& que isto é mn e constitue um attcu tudo contra os interesse3 
facto de cuja rea!isn,ção nos :i.pproximamos, do JD?rnicipio, a não ser que a democrac:itt não 
11_orqna n. eo::istituiçã,o prondeo.cio~ 110 ;oen- ~ej '\ democracia.; u._n~o ~er qu~ _afastar o povo 
t ido de ser feita, essa nrndançn, e ereto mesmo dos seus ver(fade1ros e leg-1t 1rnos ne""ocios 
que ha um 1)roje~to de lei_ a1m~sentado ' ne~ta sej;\ um illeial de governo livre e semecratico ; 

·Cam:lra, que esta sendo discuttdo, no sentido a não ser· que seja m<i.is democr:1tica a m:mi
de torn:<r eITectiv~• essa disposíçüo constltu- restar;ão da vonb.ide do povo por meío de 
cional . ora, digC> eu, deante deste facto, como iutermcdiarios do que a mauitestaç~o directa 
contestar a s11fficlente Cll.pacidacle ela popu- da sua vontade. 
lação do _municipio da C,tpita:. Fe~eral _pa.ra Considf:rJ.r a quest(W por este lado só tem 
eleg.er directamcnte um"" prefeito, isto e, um por tim salientar a improcetlenci<t dos seus 
ho~en: que se enc?-rr_:,, ue de executar /1~ termos e os absurdos ú que se chegaria; 
dehb~r,\çõe~ e m~d!d~~?. qt:~ forem ton;aua __ país de facto só nos ap proxim.a.remos do ideal 
pel~ côns~L10 rnum~_:pal' Si a P?~ulaçao ~a rlaclemocracia que elevemos visa.r em nossas 
Ca~;tal -~·ederal. nao te:.n cap~ci ade pat~ leis, fazendo quanto lJOSsivel iuteryir a. von
e~e,,er e:;~e pre~elto: como P?cler'1ser00amanh.~ tatle popnl:ir n::t gestão e fis<'.loJ isuçüo dos seus 
~:;tado co~?. C.lpacidade para, eleoer um interesses e afastando de sobr-e o povo uma 
~overnado · . . . tutela, que não tem justiftc~.iio possível e 

Affigara-.:;s-me _que estas 11gem1s conside- antes pelo eoutra1'io e um mal e um perigo. 
:raçues por tlamats convencem de que pelo Tenho tanto receio lla inter"lençüo de um 
lado eh uptiduo. e _da conveni.cncia nito htt poder estranl10 nos negocios muuicipaes q ue 
-~ontestar a a.eee1taç;.~o da clou!r!na, que_ pre- c~:i.ramente di<>o que preferiria todos os pe
wnde que o prefeito mumc1pal saia do rigos de uma âemasiada liberdade e de uma 
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exagerada intervenção popular nesses nego
cios a uma prudente tutela a que se procura.sse 
sub~ettor a manifestação da vontade po 
imlar. 
~ Ao tomar parte na d_iscuss~o do p~esente 
projecto, como que me Julguei mett1do em 
seara. estr::\,Ilha, e temi muito ser considerado 
intruso, pelo que peço desculpa aos meus col
legas e espero que relevem a minha inter
vençã.o neste debate, ouvindo-me com a be
nevolencia. de quetanto careço. 

Como poder conciliar, confbrme pretendeu 
o illustrado relator da commissrto, os prfoci
pios uemocr·aticos, que S. Ex. diz ter tomado 
como ponto de partida para a organisacão 
deste projecto, com o processo pelo qt1al pro
cura fazer eleger o prefeito municip;Ll do 
Districto Federa,!, dizendo que este é o que 
mais convem aos inter9sses do clistricto,e que 
todos os outros que tenham por ventura o 
pensamento de fazer sahir o prefeito da elei
ção directa não consultam esses principios e 
a.trastam-se dos verdadeiros moldes de uma 
boa organisação municipa.l? 

O SR.. THo~IAZ DELFINO. -Não é isso o que 
eu disse. 

O SR. MEIRA DE V ASCO'NCELLOS . - Si não 
é o que V. Ex. •lisse, pelo menos é o que im
plicitamente está resaltando do modo de or
ganisação do projecto;porque não comprehendo 
que V. Ex. achasse µreferível a eleição do 
prefeito pelo voto directo e propuzesse a 
eleição pelo conselho municipal. 

Temos, portanto, que a eleição do prefeito 
pelo voto do conselho municipal não está ab
soluta.mente na altura do districto federal que 
se quer organisar, e não satisfaz a aspiraç.:'io 
de autonomia que nós proprios implantamos 
em nossa. carta constitucional. 

Pretendendo nôs a intervenção directa. do 
povo na. eleição do prefeito, diz-se, vamos 
fazer com que esse agente do município se 
torne um verdadeiro despota e tudo mais 
quanto aprouve a S. Ex. imaginar. 

o SR. THO?.IAZ DELFINO - Pelo systema 
proposto pelo nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro ê que o prefeito é um despota.. 

o SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - Observa 
ainda o meu nobre collega, a quem respoJ?,do, 
que o systen;ia de eleição que proponho para 
o prefeito e que é o mesmo do substitutivo 
do nobre deputado,o Sr. Guanabara., não tem 
a consagração de nação alguma. 

Sei, Sr. presidente, que em todos os paizes, 
com excepção apenas, talvez, do Cantão de 
Genebra, o representante do poder executivo 
municipal, quando singular, é constituído ou 
por nomeação do governo ou de algum de 
seus agentes, ou por eleição . do conselho de
liberativo, quer este representante se chame 

Cmn:m1. V. II 

ma ire, synclico, nmyor, a.lca.ide, bourgmestre, 
golovn, presidente, etc. 

Mas que importa que o processo, que agora 
pretendemos para a constituição do puder 
executivo municipal, não seja observado em 
paiz algum? Póde·se concluir dahi que este 
novo systema nã.o offerece garantias, não se 
conforma com os srios princípios clemocraticos, 
não alcançn. o fim que desejamos g Isto o que 
poderia provar é que a humanidade vive presa 
a. rotina., como Prometheu ao Caucaso, sen
tindo o abutre dos preconceitos espicaçar-lhe 
as entranhas a todos os momentos. Quem não 
sabe que em paiz algum, nem mesmo no da 
democracia mais adeantada,naquelle que ser
viu de modelo para a organisaçã.o da nossa 
carta constitucional, não se tinha ainda con
sagrado a eleição do presidente da republica 
pelo voto directo do povo? Entretanto, a na
çiio brazileira não temeu em sua organisação 
republicana rasgar novos horizontes a todos 
os outros paizes, MS qun,es pediu inspirações, 
mas aos quaes póde da1-as tambem. 

Agora, devo dizer ao meu illustre col
lega que não e exacto que não se encontre 
em parte algum:.i. a eleição do prefeito pelo 
voto clirecto ela população porque, S. Ex. 
mesmo, referindo-se hontem â. Genebra de 
que já fiz ex.cepção, reconheceu que o pre
feito de alguns municípios desse cantão re
cebem o seu mandato elo su.trragio directo. 

s. Ex:. procurou ao mesmo tempo que fa
zia essa. reflexão tirar-lhe todo o e:ffeito, ac
crescenta.ndo que abandonou-se esse processo 
no cantão de Genebra, porque se receiava 
que a eleição directa tlo ptefeito desse a esse 
funccionario uma tal preponderancia nos ne
gocios municipaes que fizesse perigar, não só o 
interesse municipal, como a liberdade local. 

s. Ex. citou Ferron. Devo dizer que co
nheço esse escriptor. Em sua obra, Instiwi-

iJes municipaes e provinciaes comparadas, 
vejo que e.ffectivameute em Genebra, não na 
capital desse cantão, 11orexn nos demais muni
cípios, o prefeito sâhe do voto directo e tem 
adjuntos tambem eleitos directamente que o 
auxiliam em seus trabalhos. 

Assim, entretanto, continúa a ser e a obser
vação de Ferrou só se refere ao municipio da 
capital do cantão, em que não se,abandonou o 
1_lr.ocesso da eleição directa de um chefe do 
poder executivo ro.uniclpal, mas desde o prin
cipio confiou-se esse poaer não a um cidadão, 
mas a diversos que constituem uma commis
são executiva e são eleitos directamente pelo 
povo. 

o SR. THOlllAaz DELFINO-V. Ex. mostre 
um exemplo a não ser Genebra; cite uma 
grande communa. 

O SR. MEIRA DE V A.SCONCELLos- Mas V. 
Ex. sabe que não são tão pequenas as com-

5>1 
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mu11as Lle Genebra, :i.1êm de que 1)e(}_uem\ss5.o 'j fllnc:~,()es execut~vas nrnnicip~es se1·ão sacrifi
outr::i.s n::i. Snissa. e por serem pequenas não c:iJas. 
ad!llittem o 1112smo regímen das de Genebra. o s '" . "'" , , ffi 

Em muitas deHa.s da-se iutervençiio di1•ect:i. R,:· t t;IlQv:or "EI.~:ECK-\ ·Ex. a mna,, 
ela popuh1ç:to nos negocios municip,te~; e n mas U<tO demon~tra. 
~'lutorir!ade munidp~l não f<'lZ mais do flUC q SR. Mim'A.. DE VASCOXCELT.O~-;-Del'O pri-
execnta.r as sua>; (lelibe1·ações. mr.1ramente allirmar pa1•::i. depois demou-

Os. c:'lntücs._comquanto te~ham organis::i.çues stra~». . . 
mun1mpae5 di!ferentcs, no 1uuuo se encontmm, J..ss1m ihgo que tle~·emos tci· um pl'ele1to 
todos em um mesmo pensamento, a. ~mtono- (l!Jlado de f~1·<:.n., 1\mpo.rado pela imlependen
mio. tb commuoa. que nuo G sacrilicada, po1'- eia e rernstrdo de toda a ene1•gi•1 nccessarlu,. 
11ue essa autonomia é a base de todas as li- para !JUC possa ser um born repfüsantante 
llerdu.dcs. de~se poder, cujas fm1cçües pretendemos dis-

O SR. P;msmr::Nrr.-Sem nne1·er interrom- cri minar tlas qne silo inc11mbiths ;i.o cousellw 

l 
,, municípal. 

tie!', emb1·0 no _illustrc deputaclo que a hora . 
tia lª par·te esh esgotada. Pai:~ isto i.le\·emcs no p r(\jocto reve~tir o 

O SH .. 'llIErnA DE YAscoxcEtT.Os-Sem que- pr~ferto ~a. 5omnw. de a~tol'io.l;i.,le necessari:i 
rer tr:i.nsgre lir a 01•clcm de v. E.t ., vejo-me P,'l! ª ql;~ -eJa ~un Y~t·J:.i.lletr~ ~~ente do Poder 
obrigado a D<LO interromper bruscamente a~ Execut ~0• e 1.ep_re_scntc effic,tr.~ncnte ~ von
considera.çües que fa Cu.zemlo. t~r,o 0

1°0 i~teie~:º" da'. POJ11.~ l:i.~:\O, CUJ O l.J~m 
O assumpto, não lrn, contestar, é importan-1°· ,\r t> he e_ conli.tdo e cl~e e chamado <t p1 o

tissímo e eu o considero digno de tod<t a, n;a~~- ll'1 e~pherri, àe ~ 1 cçno que llle é traça{la •. 
nossa attenÇ<""ío e cuitlallos. (.11io.ados .) 

Com~rel.te!1do a necessidade qne, tenho, ~ Pºor a?t~ro h~d~. d~•;mos _t~mbern c~·ear 
de ser oreve, porque pollCO pode1·cl concorrer t cLs • f "amntia~ e , e? uran•A,, que ev~ terr!
para a eluciàar,ilo da questão (nao a1,oiados); 0.u col;Jm.m 

0 
todo e ,,.~1~i.ü~~cr n1>:1~0, na,o so 

conheço mesmo q_ne uada poderei adeanlar so- ~-l~~o <10 co~1~el.t10 le'." .;,latn·~ ~~uu1c1pal,_ como 
br.e a solução de tiio gra.ve problema, nHs a ~:, l.t no JlLOJect~ d~ commi.<>~,lO , e creio que 
mmlla cousciellcia diz-me que tenho o devei' t~.nbem uo s.nbstitutn·o do ruem i~o~re col.~e
de contribuir com as minhas ft·acu.s torças ga o Sr~ Alcuiüo ?u.m1~l~ar;i,,. o di reito .d~ !º
para o tesultado que temos em vista . tervenç.io para nullrfie<.:r o 'eto do piefe1to, 

U~! SR. DEL't'TA!IO-V. E:x:. está e:;:pondo a 
questão com muita clareza. 

O SR. ?.f:eu·.A. DE V A.SCOSCELT.o:>- PoU.eria, 
dizer mais alguma cousii. em rehiçilo ;°t eleiçã:o 
do prefeito. ?.l::t.s, n~o só a. urgeucía da hora, 
como ta.moem [I. puJ(IIlÇ'~~· das :ra:zõr!S r!xpcin
didas, pujauçti que vem ufio da.minha palavra. 
q_ue é .fraca, mas dos 1,)rincipios de que tenho 
sido vercladeiro vehiculo, dispensam-me de 
fazei-o, tanto mais quanto, esta na conscien
cb ila maioria dest:i Ga.m(trn., segundo me pa
rece, qne deYemos a.cc<::1tar a solução que tem 
por fim derivar o ffi(l,ndato do rirel"elto do 
voto directo da populaç[io rlo Distrlcto Fe
deral. 

Po1' vectura, pretende o illustre l'e!Mor da, 
commissii.o qnc nó;; façamos do praCeito muni
cipal, n[o UJfüt entidade c::i.racterisnda 1)ela 
força, pela acção, pela independeucia e pela 
r cspon,,,;ri.bitidade, que dBYam ser os i•equi5itos 
de todo o àgente do ?oi.ler Executivo, mas 
um funooi.onario, por assim dizer, acorren
tado , enfraqmicido e inerte, iucapaz de ser 
o digno reprcsentnute do poder executivo 
municipal, que S. Ex. procura separar com
p1etamente do conselho municipaH Seri.:i. fazer 
do J.lrefeito um prolongamento rachitico desse 
mesmo conselho, sem os requisitos essenciaes 
e indispcmsaveis pnrn. o desempenho das t'mlc· 
<)ões que lhe $Uo prorrias, e sem os quaes ::is 

medeaate cert~cs garanth1 s, e to1•n;1.r e ITectiva. 
a ex:ecuçiio das delü1e1•ações tonwlus pelo 
me:;mo conselho, uma. vez qne este se ache· 
compeuetr'.ldo üa necessicfa.lle e d<i urgencia. 
dessas del!bei•ações, como tarnbem impondo 
ao representante do minist~rio publico o de
\'"er, e conferindo a. qualquer do 11ovo o di-· 
reíto de chamar ú barra do tribunal com
petente º. prefeito municipal, sempre que 
este exotb1tar de sua esphet'ü, de r.c~.lo, e em 
vez de curar dos interesses da populnção, 
J.l•\sse por ventnra a abusar do man·.fatoqtte re
cebeu, prejudicando os interesse5 e as conve
nieucias da populac:<l:o em geral e violando os 
direitos do cidadão em particular. 

O segundo ponto, a. que alludi logo no co
meço do meu di~curso, e que a meu "Ver esti~ 
como o primeiro e a.lg-uns outros, pedindo v, 
nossc\. attenção, cousiste n(l. a~umulação de 
fa uc~iíes de um poder estranho, i.sto é, do 
poder politico ou para melhor dizer, do poder 
ferle~a~, com as de m.t ureza propri\\mente 
mun1c1pal. 

Líq-o a. este ponto uma importauci::t capital, 
por -0uas razões : 

Em primeiro lagar, porque vejo naquelles~ 
que se teem occupado com estudo e medita
ç.ío da. quesfüo que se i•efere à orgauisacüo 
municipal, a atfirmaç.ão de que jlara se ter 
uma ver~<J.deirn, organisaçiLo municipal au to
nom::t e mdcpendente, capaz de ser a pedrfi. 
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fundamental de todas as liberdades publicas, 
é preciso fazer com que na esphera. de acção 
da commnna só se trate cl0s interesses locaes, 
não se permitta a intervenção de qualquer 
outro poder, e muito menos do Poder Ex
ecutivo geral, central ou federal, sem o que 
se abriri[t a. port:t à tlltela ou ú, pressão. 

E, em seguurlo logar, porque a necessidade 
ele assim proceder é muito maior no nosso 
paiz, onde esta.vamos acostumados ao regí
men da centralisação e da tutela administra
tiva, que na pratica tinha chegado aos ultimas 
limites. 

Na verdade a forç-a do habito, essa especie 
de lei da inercia, que actua tanto no mundo 
physico como no mundo moral, está fazendo 
com que os nossos vícios o defeitos antigos es
tejam introduzindo-se no regímen norn que 
acabamos de :.ttloptar. 

Por tal modo creou raizes entre nus a c0n
tralisaçt10 e a nossa educação politica. nos ha
bilitou a viver sob n pressão da intervenção 
governamenta.l,que hoje e preciso descentra
lisar tudo com grande estorço e até com ex:
aggero para de feito obtel'mos na pratica al
guns dos beneficos effeitos da descentrali
saçã.o. 

Como o celebre hespanholde que falla i\.anec
dota e que pedia. muito para obter alguma 
cousa, nesta materia nos é preciso realisar 
uma separação completa, não já, só pela ra
zão de que essa separaçtio assim ê que nos 
convém, mas tambem pela !erteza de que 
uma separação incompleta serü. de effeitos 
nullos. 

E' preciso, pois, pedir e realisar a complet::L 
emancipação do município ele toda e qualquer 
tutela afim ele se poder marchar um pouco 
desassombradamente neste ca111inl10 de auto
nomia, que a Constituição nos aponta e que 
nos deve conduzir inquestionnYelmente á con
quista deste grande bem-a Yerdadeira. liber
dade lc·!al, pedra fundamental de todas as 
outras liberdades. 

Pois não estamos vendo que todos os nossos 
habitas emb:1raçam os nossos passos ; não es
tamos observando que quando se procura des
centralisar, a centralisação está contrariando 
os novos processos e se estii fazendo ainda a 
olhos vistos ; não estamos lamentando que, a. 
despeito de todos os bons clesejos, e da con
vicção profunda de todos os espiritos de que 
ê preciso dar independencin. a todos os pode
res, esses poderes estão chocando-se ? Si pre
senciamos tudo isto, si tudo isto é infe
lizmente verdade,como é que se quer admittir 
em uma organisaçã-0 como esta que se trata 
de fazer agora, que o Poder Executivo fede
ral possa intervir de qualquer modo em ne
gocios municipaes, siuão dando-lhe ingeren
cia nos negocios propriamente locaes, pelo 
menos tolerando que se confiram aos repre-

sentantes do município a.ttribuiçues de natu
rez<t federal '1 

o SR. THO:IIAZ DELFrxo-Nü.o se pede a in 
tervenção elo governo em nenl1um negocio 
municipal. 

o SR. ilIEIRA DE VASCONCELLos-E'rerdade 
que no projecto não se admitto a intervenção 
da. autoridade federal em nogocios munici
paes ou locaes, porque até se consagra nelle o 
benefico principio de que das deliberações mu
nicipa.es, em negocios de interesse pura.mente 
local, ni'io se aclmitte recurso ]Kll\L qualquer 
outro poder estranho : mns, si é verdade que 
se evitou o perigo com relação a este ponto, 
não se o füz tambem em relação ú. lrypothese 
de que me occupo, pois permittiu-se por parte 
dos füncciona.rios municipaes a accumulação 
de attribuições f'ecleraes com as r1ue lhe são 
proprias. 

Noto que o art. 38 diz: (lê) Os fanc
cionario;- mun:cipaes da1·ao e:,;ecuçüo ús deter
minaçües de caracter fedeml aucto;·isadas po1· 
acto do Con_q;·esso Nacional. 

Ora, si bem comprehenclo o alcance desta 
disposição, ella não póde ter outro effeito 
sinKo a permissão, legalísada. por este pro. 
jecto, si porventura, for elle neste ponto 
approvado, de poder o Congresso <lo.r ás auto
ridades municipaes do Districto Fetleral attri
buiçües a respeito de negocios estranhos aos 
interesses locaes e de confiar-lhes obrigações 
que não entendem com o serviço propria
mente peculiar ao Districto Federal, mas que 
se prendam a serviços de ordem geral, cuja 
execução erradamente se suppüe ser de conve
uiencia e necessidade confiar a esses funccio
na.rios. 

Acho perio-oso este principio, porque não 
vejo necessidade, nem mesmo razão scientifica 
ou pratica de qualquer ordem, que aconselhe 
a permissão de confiar á. autoridade muni
cipal negocios outros que não sejam exclusi
vamente muuicipaes. 

o SR. TI-IO!IIA.Z DELFINO - V. Ex. sabe si 
existem esses negocios '? 

o SR. MEIRA DE VA.scONCELLOS- Não ha 
duvid<t que sei; mas essa disµosição do pro
jecto resulta, a. meu ver, de uma. celebre 
theoria que vem do direito francez, que em 
ma teria municipal é para mim a origem mais 
suspeita. E' a theoria das attribuições pro
prias e uelegadas, segundo a qual os funccio
narios municipaes teem a seu cargo duas 
ordens de funcções, as que derivam do seu 
mandato e sã.o a elle inherentes, e as que, 
senclo de natureza estranha a esse mandato, 
lhe devem ser delegadas. 
. Partindo desse principio se chegava á con
clusão de que os funccionarios niunicipaes 
tinham duas ordens de attribuições, a saber: 
as que dizem respeito a negocios propria-
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mente locaes, e ernm essns qne se clrnma
"Vam r.ttríouiç:ües Jí?opi·ias, l'Or serem inhe
rentes á natureza do cargo local, G as que se 
líg~"Vam ll uma outra ordem de interesses, 
que não erom pl'Oprínrnente loc<1.es, embor~\ 
se fi::s:assem ou se tizessem accentunr no terri
torio da. circumscripção municipal, e eram 
essas ultimas que se cha.ma.vam attribníções 
delegadcis, p01• provirem sempre de um podel' 
estranho ao municipio. 

Ora, 0 ,ju:;bmente contra. as tr..es nttrí
bui~ões delegadas !J.ue Uíl;;tc mom11nto me 
insurjo. 

O SP.. P!tESIDF.xm- O nobre deputndo j<~ 
excedeu um quarto de hora 1.le11ois d;i. liorn 
de :>e p;\s~nr il segunun parte <la 01'<.lem 
do dia. 

O SP... l\ír.1n.\ DE \'AscoxcF:r.r.os - Oh ! Sr. 
rr~sirlente ~ Y. Bx. colloca-rnc eni um t·er
rladciro leito •le Prorn;to ! (Ri~o.) E.ntret:1Dt(1, 
para obedecer {• observnç-ão de V. E~-., estou 
pronrpto a deixar sem m:ti<; demora :i. 

trihuna. 
O Sa. NILO PEçA:---HA- V. Sx:. e&tiL sendo 

ouvido com muito l!1'aie1·. 

o SR. MEmA DE YA~COSCELLOS-Felizmente 
abenevolencia ?os meus col legas conforta-me, 
;,i embora esteJa conrnncido de que pouco ou 
nada adeantei a questão (,vzo apoia.dos), só a 
esso.. benevolencia devo não ter ha ·mais 
tempo deixado a tribuna. 

Vou concluir. 
. Acho _que lla gra!1~e perigo em conceder 
as auto_i:'lclade.s muulctp~es outras attrLbutções 
que nao S~Jam as lizada:; aos interesses 
muuicipaes. ~ 

Ninguem ignora que em muitas or,zanisa
ções munícilX\CS ns respectiva:; autc.ridades 
teem a seu cargo não só fllncçües de ordem 
puramente local, como tambem att!'ibuições 
inherente~ a negocios de iuteresse geral. 
Tauto assim e que, na maior part'" das insti
tuições munícipaes, os maires e outros func
cionarios que se consideram azentes executi
vos são ao mesmo tempo o·í·gãos do poder 
municipal e do poder central. 

E' con tr;i, este modo d.e orga.nisação muni
cipal que me pronuncio neste momento em 
relação ao Districto Federal, porque acho 
perigoso para a autoridade municipal o facto 
de sobreel),rregal-a com deveres de natureza 
federal ou commum. De semelhante perigo 
temos mats de l:l.m exemplo na historia 
munici pai. ~ _ 

Todos sabem que era praxe constante, o 
antigo 'Presidente de provincia, a pretexto de 
qualquer negocio ou para organisação de 
seu3 relatorios, exigir das corporações muni
cipaes taes e tão complicadas informações e 
outros serviços a respeito de assnmptos estra
nhos ao3 interesses aas localidades e Mi fünc-

çõ8s daquelles que compunh:i.rn essns cor po· 
rações, que, ou essas exigencías ficavam 
esquecidas pell< ímpossiliilíd:i.de ou falta de 
tempo para satistazel-ns, ou pela absoluta. 
inca.pacifüitle dos itgentes locaes para des
empenh;.lr tarefas superiores as suas for ças e 
as vezes extravagantes. Além disso. adnlit
ti d::i :t ca pacídade cl<i s camara.s P<ll~a. sa,tis
faz er tacs exigcncias e prcsupposto o propo
sito de attcmdel-:is, o qne dalii r0sult:wfL oro 
que, em vez do se dedic~rcm ellas exclusiva
mente a seus tmh:L!ilos como ag-entes dos 
negocios iuunicipr.es, er:'lm olirigadíl:; a. des
viar n s11a aHenção par~ outros neg-ocios. 

As informações que os :\lltigos pi·csirlentes 
de província. pediam versav~1m- iL~ vezes sobre 
aswmpt0s mo tmoscen<leotes, que muitas 
v~1.es nii.o eram nem po~i am ser com1wehen
d1dos em ~•lgnm:is loc:üidades pelos membros 
ú:is respectivas C<1 muras. E' curioso o que a. 
este respeito rerere o Dr. C[lrneíro Maia sm 
~eu Yalíoso estmlo sobre o município. 

Per,o, poii'i, ~í Gamara que, na primeira, 
organi.:>açã.o municipal que está elaborando, e 
unica que lhe compete, ae o exemplo de uma. 
organisação qne seja praticamente realisu.vel 
e fücuodti em beueficios, só conferindo aos 
r()present.:cutes do municipio, nos termos da 
emenda que mri.ndei ao ar t. 38 do projecto, 
att.ribuiç~le;; inberentes aos intere>.ses. lneaes. 
Tod~ a vez que os fuoccíonarios municipaes 

forem rncumbidos de serviços que não sejam 
ue natureza puramente local, ba"Vemos forço
samente de ter a intervenc:"io do governo nos 
negocios municipacs. A reunião de funcções 
federaes com a~ funcç:ões municipaes será 
sempre uma porta aberta. ;i pressão do 
governo central contra. os representantes da. 
municiixtlidad.e. Não fa ltarão enrno caminhos 
a.o µ-overno para c11egm· a seus fins. 

E' preciso dizer, como uma verdade de 
facto, que não se póde contestar, quer em 
reírtção ao Brazil, quer em rclo.çJo a todos 
os outros paizes que ainda não chegaram a 
uma vercfade pratim de goveruo, que é a 
aspiração de todos os povos; e preciso dizer, 
repito, que o Poder Executivo e um poder 
infelizmente invasor e absorvente. O seu 
J),apel é o de um immenso polvo que com os 
seus ten taculos wocura subjugar a nccyâo de 
todos os outros poderes e sugar a seiva da 
propria naç.ão, sà se preoccupa.ndo com 
1cstruir os embaraços e diffiéuldacfe~ oppostos
a sua vontade e a.os seus desejos, que por via 
de regra não são a vontade e os desejos de 
nação. Novicow, si me nã.o engano, descr~"VO 
com muita eloquenciu. esse phenomeno, quando 
estuda o pap<!il dos governos na direr.:çiio dos 
po-vos. (Ha um aparte.) 

O SR. PRESIDENTE- Lembro ao Sr. depu
tado que a hora da l"' parte esta exce
dida. 
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0 SR.. MEIRA DE VASCONCELLOS -0 il
lustre deputado, cujo aparte acabo de _ouvir, 
não tem razão, porque, com a proposição, 
que emitti, não procurei chegar à conclusão 
de que se devem eliminar os governos. O 
aparte seria procedente si eu visasse esta 
consequencia.. 

O que nos incumbe é poi- meios seguros, 
que a sc:iencia politica deve ensinar-nos, 
encaminhar os governos á sua missã.o e ro
dear o povo de todas as garantias, pa.m que 
aquelles que sito incumbidos de seus interes
ses não mintam ús i'unr.<,'.ões de que são in
vestidos. 

Peço à Camam desculpa, de ter por tanto 
tempo roubaLlo a sm1. preciosa. attenção. (Nao 
apoiados.) 

Tenho :ünda. necessid::1.de de voltar â tri
buna para expender outrn.s idéas conticbs em 
minhas emendas, que podem parecer exqui
sitas; mas a respeito elas quaes devo dizer 
algumn. cousa, porque traduzem o meu modo 
de pensar sobre o assumpto .(Muito /Jem; muito 
bem. o oraclor e comprimentado por todos 
os deputados.) 

E' adiada a discussão pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE aununc~a a 3" discussão 
do projecto n. 42 A, fixando o subsidio e ajuda 
de custo do Presidente e do Vice-presidente 
da Republica. 

o SR. OLIVEIRA VALLA.DÃO diz, que tanto 
no projecto vindo do Senado, como no substi
tutivo da.commi5são, não se cogitou do credito 
para pag·amento do subsidio, de que trata 
no projecto, no actua.l ex:ercicio. E' uma verba 
nova, que te :1 de tigurar no orçamento. 

O governo, naturalmente, ha de vir pe
dil-a ; mas acha conveniente ir ao encontro 
deste peditlo, enviando ú. mesti o seguinte 

Aclclitivo ao projecto n. 42 A 

O Sr. Milton-Sr. presidente,muito de 
proposito me tenho conservado arredio desta 
tribuna porque sempre entendi, e ainda en
tendo,que della só devem acercar-se aquelles 
que pelti. pujança de seus talentos, e varie
tl::l.de de seus conhecimentos, pódem trazer 
luz e brilho aos debates. 

O SR. PERNA~rnuco-Como V. Ex:. traz 
sempre. (.Apoiados.) 

O SR. "MILTON-E (1uando vejo uma pleiade 
da tão distinctos representantes,quo não per
dem occasiiio de estudar e ,uscu tir todos os 
assumpto:;; que aqui se ventilam, t•cvellando 
sempre muittt illustrnçii.o e muito patriotismo, 
mais S<~ me avigoea a convicção de que a 
Camam nilo tem necessidade de ouvir <lO 
mais obscuro e humilde de sou:'i membros. 

O SR.. OrTrcrcA-Nisto é 11ue nilo tem razii.o. 
c~1zioiados.) 

O SR. MILTO~-Si nilo f0ri1 " ci.rcumst::1.n
cia. especialissima de ter assignaclo com o voto 
vencido o projecto <]Ue neste momento se 
discute, de certo não viria roubar alguns 
momentos à, Gamara. e não teria necessiuade 
de implora.r, como 'imploro, a sua generosa 
benevolencia. E esta. não me faltnrà, por 
certo, uma vez-que o meu fim tão sómente 
é-declarar os motivos que tive para des
cordar dos meus honra.dos e dignos collegas 
de commissão. 

Sr. presidente, desde que o projecto,extin
guindo a legação do Vaticano, acha-se em 
l"' discussão, é justo que indaguemos da, con
veniencia, da utilidade, das vantagens emfim 
que pói.lem provir da medida proposta. 

Sr. presidente, confesso de ante-mã.o : as
signando-me 11encido no projecto, fil-o pela 
circumstancia para mim muito ponderosa 
de não haver interesse politico ou so
cial algum que determine similhaute provi
dencia, de não existir motivo ele ordem re
speitavel, que por acaso possa justifical-a. 
(Apoiados . ) 

Si é verdade, senhores, que a Constituição 
da Republica admitte a plena liberdade de 

Art. Fica. 0 Poder Executivo autorisado a cultos, e conseguintemente não possuimos hoje 
uma religião official,tambem certo ê que isto 

abrir o credito necessario para pagamento, uão basta para nutorisar 0 rompimento de 
no actual exercício, elo subsidio vencido pelo nossas relações diplomaticas com 0 papa, 
vi(;e-pre~ideute da RepubliC<1.. - · 

~ Ul\I SR. DEPUTADO-E a logica? 
Sala da,s·sessões, 22 de agosto de 1891. -

M. Valladt.io. O SR. MILTON-A logic~ nem sempre im-
põe suas leis à politica, e muito m·1nos 

Esta. emenda vem á mesa, ê liia e posta. á diplomacia. Em uma e outra, muito va-
conjunct::i,mente em discussão. !em as grandes razões de Estado, os inte-

Ninguem pede a palavra e é encerr<1da ª resses publicos bem aquihltados, e até as 
discussão, ficando a votação adiada, por fülta neces!:ida<les de occasião devidamento apre-
de numero. ciadas. 

O SR. PRESIDENTE annuncia a primeira Si essa logica de que falla o digno deputa..,. 
discussü.o do projecto n. iO, extinguindo a do devesse prevalecer sempre, como S. Ex. 
legação do Brazil junto ao Vaticano. parece pretender,então, Sr. presidente, seria. 
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mais, mesmo muito maí:s justo !Jue, .im vei 
do projecto que ,1gor,\ se discute, um outrv 
v iesse occ11 p:tr :i noss:t attençiio, porque, sem 
àuvi<l:i,mais procederia a. sua justi1icaçuo. 

Refiro- ;11,~. senhores, ,-, snppressão da. le
gação brnzileira que existe junto ao czar 
t.la Rn~~ia . 

Como a. C:~ mar.l s;1 be. ,, Russia. não r eco-
11hecen ate ilqje a Republi~ BrJ.zileira .. 

existeoci:t <la. lP,gac:.Jo junto ao rei d:i. Itn.tfa, 
nü.o é de modo •~lgum cllspenS3.vel a nossa 
emb:Lixa<ltt do Vaticano. (Apai·tcs.) 

Nii.o sei, senhores, em que ê que a ex
isteuci;\ destt• emb:i.í:rn.da vo~sn '!)rejudicar ~ 
Jfümlade de cultos, rrue foi in:i11gurada aqui 
pe!l'.l novo regimen coustituciollal. 

o SR. Nn,o PE<:!A;(lIA- :1 qucstfío não e de 
intel'e:;Se, é de principio. 

o SR. On-IcIC.l _ o :u·gnmento ê impnr- O $1;. ~ru.To~-A que principio se tefere 
t.rnt ._., (.·lpoiados.) V. Ex. ~ ((A,l{t,·t,:s.) 

~ão ~ tr;ita d:i i~reja cn.tholic:-., mas do 
O $r... :.\Ja,To:"-Si a commi;;são de truhdo;; rnilhüe;; de indivi.duos n. clla ligndos csplri

t'\ dlp!omaci~t qnizesse nbef!ccer :i e~sa log;ica t.ua!:ncotc. 
invo~atht a,(!'ora . em n~z do Yi1• $Olic:ít:n· ;1 alio-
li\fio d:i <':ali 1;t ixatl:i. f!U <? mnntcmos na \'uti- O S1·:. !JArwo~.\. Lm.~ - Então rovog-1icrnos 
cano, dc\·cria peilil' a c:.:.tincçií.o ua que temo,,; o J.ecreto do 7 de .hneiro, (Ô11~;·u:: apm·tes.) 
!à, junto no governo <la Rtmia ; e eu c,;tal'ia O Stt. ~fH:ro;;-St proce1essc o nrgumcmto 
de :1ccord·). }Ia~, a commi53iio quer que se que: os ~01J1•e.; tlcpul:11los mpctem, St::nllores, 
ac:ihe uniro.men\e com t\ emb:üxad:\ Qne ·~ntão ellc não serYiri;i P"rn extinguir-se n, 
funcciona.jnnt()ao nap:k, quando sabemos uliús e1nt1nixacla. do Brazil, ma;; antes to<IM as em
que n. despeito de ti1do, apezar mesmo da,; •li.;,- li:1ix:vfas, exbteutesjuntC1 il ::i11n Sanfülade. 
posiçJes d:t Coustitni~üo qne nqui Yotámos, :1 Um do;; meus ái~tinct<);; colle!!·ns di:>:>e~nie 
grande maioria. do poYo brnzileiro li catho- ha. pouco, cm <1.J•(1,;·ic, que o p:1p<1. ~}o chefe d[!. 
lica ; e ne;tl. qn.1lidade nrt0 11óde desprender- g-rej:\ c~1tholica, o não precisa, riois, que lhe 
se fotel1•ct111e1;tc ~los laços qnc p1•endem-n:i no \'ÜO lembrar qunes são os in tere:;se~ verda
chefü de sua igreJ<L ,reiros e reucs i.lessu igreja; do onde r. inutí-

O SR . A. s:rocnr:r.- Temos um represen- lida<.le de quuesquer represent(lntes estran-
• t 1· .c:-eiro:; ju•ltt> ~l Sua Scrnti tiade. 
Ll\U e n:i !ta 'ª· . . ~ E~te argumento, porem, nlio colhe, porque, 

0 .Sr.. l\ír:.rox-Sr. presttlentc, t~mal'et n~ 11:10 owtanlc sel' o papa o c11afe tb íg-reja ca.
dentfíl. const<leraç."'lo est~ aparte do ill nst1·e de- tholica, :\pezar de ter n. rnnior solicititde pela 
putado pelo e~facl~ de ?limas ~cr;ies , que co~- prosperidade, pela 11a.z, m1 i~eja catholi~, 
1Jate i?. conveo1enc1a, a. n(:t:cssJCfaclc u:l lel!'tçao 1 toda.vin. interas.>es h:i <le cert.-i orrlem, que 
d~ Vatie;.\110, 11et~ facto_<le exb;tir ~ut1•<1. k·g:i- 1.le,·err. ser dispcrtados ao pé de Sua Santi<lalle, 
~'to no;;:;~. acrcd it.a~~ .Junto ao rei da lt •,lia.! afim de que este, os apreciando, pro.lUncfo o 
a qual jlLJtle,1rn opJOJlV) de S. Ex .. desempen.1ar ~en jnl"'t\mento . 
qualq11et mi>sii.o oommettid:l. pélo iiosso go- E; mfccôsarfa muifas '\e7.e.;; um<L especie de 
1"eroo, ()ttQ;~o tcnl::i- es!:l ele er~rcer-sa pc- 111•0,·ocacilo, nina certa. vi!tilanch\ cr iteriosa, 
r:mte o pon.1ficc da. 1gr0JD. cntllollca. bem entendida, tla parte l.lo.s embaixadas es-

A ollsen·nção, comtuJ.o, elo meu illn$trado tr<J.ngeiras; e ~ ~xac_t~men~e est<1 a razão 
colleg:i. nãoproceclt~, porrimi.otos::i.hemosn<'..., to- \•Ot' que ellt\S sao .i ushtlcn.veis ''gor<>, como o 
dos que entr;> o go,crno do rei Humberto e 0 foram cm todos os tempo$. 
~aticano niio e~istem relações am_istosnsc cor- Eu pode1fa, p:)r e:i:emplo, lembrar â. cJa
<haes_, como seria tau to. para de~J<U' ~querer. mara circumstaocias dd momento. que ainda 
("1poiacf.-O~.) O papa, assrn:i, poder1~\ ate negar- m:i.is justificam u necessída.de da. legação ci-
se t\ receber o nosso cnvrndo. taúu.. 

O SR. S::::izi;;nELLo- Tem tod<t proceclenci::t .N'6s temo~ _assump_t?S que dependerp aJn~a 
o seu argumento. e eu o nnompanlio. rfe t1ma. decisao deti.01t1va., e. que est:io mti-
. . , · . ,.. mmmnte ligwlos à intere5ses rhi politica bra-

0 S1t. 11!ILTO:>: - Folgo rnmto de t~r tão '.1om zileira taoto quanto QOS interesses da. reli
compau~e1;.o _ao meu lado, e continuarei no gfü<> catholicn.. Reterir-me-llei, ~arn. exem
meu r11<1iocnuo · .. ~ _ . _ J.1lie<\\', á e:s.tinc~ão tla:i ordens monasticas e 

Em_ tae~ cond1\;1.1es: senb~res, da.rm~::._ no;; vo destino que devem ter os bens pertencentes a 
f!~re,,en.t.rntc ac:ed1tado JU_nto no_ 1e1 Hum- ellas, bem como i~ Ct'ea<;"d:o de diversos bIBpa.
... I to qua.lq11er_ lJ?cum~nc1n. a desem~~nhar dos, que estão sendo e~palhados pelo p:liz in
JUU,.to !1º ~ll<'l.~'l~ "-~ria Ul'l'l~nr oh?~ exito da teiro. Ora, senhores, estas questões incontes
~e..,ocia~.l!>, s~rw. fazer :ncnote;>ta.~elm?n~e tavelrnente podem trazer dive;rgenehs t.i.es, 
rf1ª P?!Jt'.c~,má,~ que l.lO:, po~eri~ trazei se- quee:-:ijam IY.\ra sua. pacífica e prudunte solu
~·;s. diflfo.!L:ide:. .. o _que .temo,, por dever pre- ção que as nossas relações diplomaticas com 
'~n~r e <mtar . ("1poiaclo~.) o cl1efe da igreja. catllolir..\\ seJa.m as mais af-

Eis alli porque susteu to que, apezo.r da fêctuost'!s possiveis. 
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E si o argumento que os nobres deputados 
apresentam para aconselhar ou justificar a. 
suppressfto dessn. legação fosse procedente 
n. respeito do Brazíl, sel-CJ-hia igualmente 
em relação a outros paizes, onde ta.m
bem a religião catholica não é a religião of
:ticial. A Ingbterra, a Russ\a, a Allemanha, 
que, como a Cama.ra sabe, não são nações c<t
tholicas, manteem, todavia, junto ao papa 
legações suas. ( Apofoclos.) 

O Sr:.. BMrnosA LDIA-Mas,nenhuma dellas 
tem o regimen da separaçã.c completa da 
Egreja do~E~tado. 

O Sr:.. JoA1JTJDr PEr:.i'.\A:um:co-Si rnauteem 
as relações ü por motivos politicos. 

O SR. ::\IrLTox-Mas são exactamentc esses 
motivos politicos, que podem aconsellrn.r a 
conservação tla nossa embaixada em Roma. 
(.Apoiados.) 

Na França, como os meus honrados collegas 
sabem, muitas vezes tem-se tentado extinguir 
a legação do Vaticano, 0ntretanto essü idéa 
ha sempre c;llüdo deante dos argumentos 
irrespondi\•eis, que são produzidos e expostos 
por notabilidades daquelle paiz, entre os 
quaes se conb.m homens de todo avessos ao 
catholicismo. 

O SR. BADARó-0 Sr. Ferry, por exemplo. 
O SR. JoAQUDr PERN.urnuco-As condi

çües da Fra1:ça não sã.o as mesmas do Brazil. 
O Sn.- MILTox-1fas si não são as mesmas, 

como até certo ponto reconheço e confesso, 
as da Ing-later-ra siio muito para relembrar, 
na 11ypothese controvertida; porque nós, ape
zar de termos votado a separaçã.o da Igreja 
e do Est,tdo, e a liberdade de cultos, somos, 
todavfa, forçn.dos a reconhecer que o paiz, na 
sua gr;:inde maioria, é catholico; ao passo 
que a Inglaterra é paiz ptotestante, e ne
nhuma lig<tção tem portanto com o papa; 
ate porque n, religião que ella adoptou quasi 
{1ue nasceu de certa divergencia com um dos 
successores tle S • Pedro. 

o SR. PERXA)IUCO-E' possivel que haja 
conveniencias políticas. 

O SR. MrLTox .-Certas conveniencias polí
ticas que ha por lá, aqui tambem se mani
festam, e se impõem. 

O SR .. LoPEs TRovÃo-Lá existe apenas a 
conveniencLL de politic1 internacional. 

O SR. MrLTo:x-0 distiucto deputado deve 
lembra,r-se do argumento que jú, produzi, e 
que tenhn accentuado assás, recordando-que 
o Brazil e um paiz composto, na sua maioria, 
de catholicos. Portanto, que razão política 
ma~s importante do que esta se poderá le
-va:itar? Que motivo de maior conveniencia 
J?O:lerá, ser allegado ~ , 

o SR. LOPES TROVÃO-Quando fallei em 
:politic11 internacional referia-me à política 
entre diversas nações, e niio a politica in
terna. 

O Sn.. MrLTox-Sei ao que o Dobre deputado 
se referia. Sei que em Horna e onde dão-se 
1·emle:;;-'Dous todas as nações da Europa; a.lli 
se faz francamente política, e ê tal vez a esta 
circumstancia que o nobre deputado allude. 

O SR. LoP.Es TRov:to-Sobretudo depois 
do })asseio do Sr. Bismarck pelo caminho 
de Canossa ! 

o Sr.. MrLTox-Si. a. res11eito das nações 
da El1l'op:i revel:i.-se a conveniencia por esta 
razão de polític~i. interna.cionn~ a que o nobre 
deputado se rereriu, a. respeito do Brazil lui, 
urna série de rn.zves de politica interna que 
,justificam cabalmente a necessidade de sa 
conservar a nossa. legação junto n.o Vo.ti
cano. 

O SR. LOPES TRovXo-Desejava perguntar· 
a este p::üz si effectivamente e com sinceri
dade elle é catholico, apostolico, romano. 

E' uma interrogativa que colloco sobre a 
consciencia nacional. 

O SR. MILTON-Tenho pelo menos o di
reito de dizer-que o Brazil é catholico, por
que pelos factos posso demonstrar a minha 
affirmação. 

o SR. LOPES TROVÃo-Applicando a critica 
á consciencia nacional, póde-se dividir a 
Dação em L1ous grupos : um déista, outro fé
tichista. 

O SR. PERXA:imuco-Então o que o meu 
nobre collega ve no paiz é féticllismo ? t 

O SR. fü.DARô-Aqui não ha fêtichismo. 
o SR. PRESIDENTE-Peço aos nobres depu

t:1dos que não iuterrompam o orador. 
O SR. lli!LTox-E tão catholico, senhores, 

é o nosso 1xüz que, cQm applauso quasi geral, 
continuam percebendo suas congruas, os 
bispos e parochos nomeados ate ao dia da 
revolução tle novembro ; facto que, talvez 
com alguma propriedade, deveria trazer como 
argumento para comprovar os assertas que 
tenho emittido. 
U~r SR. DEPUTADO-E' outra questão. 
O .. SR. MILTON-Todos aqui, senhores, en

tendem qne deve haver completa liberdade de 
pen::amento e de idéas, e, entretanto, quando 
alguem se refere ao catholicismo, logo surge 
a maior intolerancia ! Estranha cousa ! 

o SR~ LOPES TROVÃo-Ninguem 6 mais re-
speitador do catholicismo do qua eu. . 

O SR. MILTON-E' facto comtudo observa.do 
nesta Gamara. Todos podem ter as suas opiniões 
politicas e religiosas, e defender com enthu-
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siasmo, maior ou menor, as Sn:)S idéos; mas 
quando se tr::i.t:i, do cutholicismo e alguem 
tem a ousadia de proferir uma pal<.1.vra em 
favor desta religiiio, a que :1liis pertence a 
graude maioria dos bruzileiros, logo appare
cem apartes e cootestaçüe vehementes, que 
emba1'tv;am niio raro a quem esta na tri
buna! ( Trücam-•c differentes apai1.1!.<.) 

Inter!'ozo de novo: Quul é o interesse de 
ordem iiulilic:i., qual é a, couvenicncia. ])cm fl.C

centnada, qu,'1 o motiYo procedente de qu~ 
deco1·rc a lleccsshl:tde deste projecto ~ 

E' 1m1:1 perg-nnta. que faço, e que pôlle ser 
&'ltisft.:ita em duas palavras; entretanto, füz
se completo silencio ! 

L)i sr~. D1'PUT.\IIO-Faz-se silencio, porriue 
V. Ex. jit tem tido muitos np:wtes. (.Lpoiaclod 

o si~. Ai::c.i.:~TO J>F: F1mJTAS-E$le projccto 
tumla-~0 na de!:ill~(;cs::iiuaúo úess:i. leg·açü.o. 

O Sl•. nlJLTox-Si eu jú disse que tin11:.imos 
intct·csses muito importantes n. l'e;;olvm· em 
Rorna ; si a m:üoria da po11ulaçilo tlo Brnzil é 
calholÍt.:._. ; si conseiT01m suas ernlJ<LÍxada:s 
juuto ao p:i.pa. naçiJes mesmo ri.cettholicr1s, e 
evidente que se torn01 necesS;J.rio mo.ntermos 
tnm!Jem .junto {L Sant:.i Sê uma eml.JJixat.la, até 
par:i não quebrar-g,, n. trotdíg:lo tli\ nos~01 po
litica intcrmtcioua.l, seguida ate hoje com in
contestavel proveito. 

b1 SR. D:r;:ri:;rAno-~ão ê rnicess:i.rin. esta 
legaçilo para con;;;a nenhum:i.. 

O SlL Mu.rox- Ki1o sei de que a.rg-umento 
llei üe ~occorrer-me para coo.vencer o meu 
honrauo colleg-a de ()ne a legação, que man
temos junto ao Vaticano é índíspensavel, 
como :1liás outras o não srro. Vá no entanto 
ma.is uma raâi.o. 

Referi-me, senhs!'es, á legaçiio na Russia, 
porque foi o unico j):J.iz que não reconheceu fl.. 
Republica do Brazil; mas a C:i.mura sabe que 
sustentamos embaixa.da.s .junto a outros go
-vernos com os qun.es não temos· relações de 

%
ualidade alguma, e que até podíamos muito 
em, si não fossem as altas con veniendas di

plomaticas, dispensar por uma vez. 
o Sn. BARBOSA LmA - Essas sã.o leg'lções 

junto aos governos, e esta é legação junto ao 
chefe da igreja. 

O SR. i\'IlLTO::. - Si é o chefe da igreja a 
que peHencem quasi todos os brozileiros, pa
rece-me que nfi-0 tem razão de ser o aparta 
do nobré-deputado. 

Na sua if:1'cja o pontífice romano ê gover
no t a.mbem. 

Sei, Sr. presidente, que os nobres deputa
dos podem dizer-me que, nas occasii:ies em 
sue se tornasse necessa.rio tratar com o papa 
acerca. de qualquer u~~ulllpto.que nos dissesse 
respeito, se podia li mandar uma embaixada. 
especial paro. esse fim. 

o systema. tle embaixadas dessa n<1.tureza, 
porém, está despresado por todas a.s nações 
cultas do mundo. 

E' verdr1.1'le que, em certa eporo, lord 
Russell condemnou as missões permanentes, 
declar:i.ndo que,para. entreter o commQrcio di
plomatico, bastarh em determinadas occa,si
ües , ca<la naÇ[lo ma,ndar ao estraug-eiro um 
encarregado de nczocios, homem sempre de 
luzes Sllperioras, piírn que in formass~ ao seu. 
~overno sobre a march:i. d<i politicti externa 
do pa.iz em que sei•visse. 

Mas, esta opiui:lo de lor<l R ussell foi com 
batitln victoriosamente l)Or lord Palmerston. 
e a prova é que todos os p:.iizes rnouer
nos mnnteem um corpo diplomatico seu, 
ioclusii-e o nosso Jlftiz, para servir do iuter
mecfüll'io em suas rel::tf;ões internacioM.es ; 
porqne, colllo dis-;e 11m grande estadista 
inglez, e~tes agentes diplomatícos que fazem 
<la diplomacia. profiss:Io, como que são os 
ollios, os ouYídos e a língua., por que veem, 
ouvem, e clizern sua opinião a seus os go
vernos a respeito de tudo na política externa. 

Dahi avantagem, Sr. presidente, de ter" 
junto à~ u:ições com que se enlrelem relaçues 
internacioo.aes missões diplomaticas perma
nentes. 

or,,, estando demonstrado que temos inte
resses muito not aveis, que prendem-nos à 
Sante Sé, como povo cat !Jolico, que somos, 
além de ser innega1'el que Leão Xlll,por seu 
tino politico, e sua influencia. muitas vezes 
<lecisiv<i, não e personagem cujus boas gr a
ç::is possam ser facilmente dispcns:idas, creio 
que niuguem detxará de comprehen<ler a 
inconv•3Diencirt do projecto em disctfü>ào. 

Seuhores,a dip lonmcicl. t em nm caminho par 
tkn1'1r, que segue sempre. T:üvez por isto 
pergun'aram ao pri!lcipe de Talleyran.l como 
elle podera sustentar srni posiçii.o ua r epubli
ca, no consulado, uo imperio, na restauração, 
e :tté na mon:n·cliü de julho, e o grande di
plam,lt:.i. respomleu ; coxeamlo ••• (R iso.) 

Insisto, Sr. presidente, sobre a importancia 
das questões í[Ue cbvet"iLa ser tr:1fada,s entre 
o Bi-azil e a San ta. Se. 

E, considerado sob este aspecto, meus se
n110res, innegavelmente o prÔ.jecto não se 
pórle susteu tar ; e creio que a sabedoria da 
C<J.umr a por isto mesmo o rejeitará sem de
mora. 

As questões interessantes a que me refeti, e . 
não devo cessnr de repetir, si1o a creação de 
bispatl0s, D <leslino que devem ter os bens elas 
ordens religiosas, a. entra.d.::t de noviços, e 
outras igWles sobre que tem de s<ir ou'\>ida 
Sua Sautidi.1.de, afim de que não surj am ilif
Jicnldades em resolver estes assumptos de po
litica in terna que devem sel-o p0r modo crite
rioso e prudente, que a t odos os interessados 
garanta e satisfaça. 
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Os SRs. BADA.R0 E BARBOSA. LIMA. dão 
apartes. 
. O SR. M1LTox - Meus senhores, synthe

!1sando ~meu pensamento, direi que o pro
Jecto é mopportuno, nü.o é justificado por 
nenhuma ra.zão de interesse pub!ico,e,no mo
mento em que cumpre ao Congresso estudar 
e _resolver a~sumptos importantissimos, que 
visam todos u. consolidação das novas insti
~nições nacionaes,niio é regular que um pro
Jecto desta or<lem venha roubar-nos o temµo 
e as attenções. 

Resta-nos muito, muito mesmo a fazer 
ainda. 

Urge trahalht\r em cousas de resultados 
praticos, positivos e reaes. 

Nes_tas condições, entrego o projccto à sa
bedoria. da. Camara e desço desta tribuna. 
cer~o de que os meus collegas o rejeitnrã.o. 
· S1 entenderem, porém, que elle devera ser 

adaptado, restar-me-ha, senhores, neste caso. 
a consolaçii.o de ter cumprido mais uma vez ó 
meu dever. (Jiuito bcfü ; muito bem.) 

o ~R. AUGUSTO DE FREITAS - E cumpriu-o 
perfeitamente . (Repetidos apoiados.) 

E: adiada n. discussão pela hora., 
veem a mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES 

Si motivos ponderosos me não houvessem 
-cffasfado do recinto pelo espaço de uma hora, 
o meu voto, na sessilo de hontem, teria sido 
~lo projecto n. 1 A que prohibe o uso de 
titulos e condecorações nas relações officiaes. 

Saht d.is sessões, 22 de agosto de 189 !.
Gabriel de .Magalhiies, 

Declaro ter vota.elo contra o requerimento 
de encerramento na discussão do parecer n ... 
que nega. permissão par<'I. processar o depu
tado })elo Cearú., Martio110 Rodri:rues, solici
tada pelos dignos cidadãos francezes Isaias 
e Achilles Boris; já havendo antes p13dido a 
palavra para dar explicações que julgava 
convenientes ao conhecimento da Cama.aa e 
um dever cl(I. ,justiça par-a com aquelles il
lustres cidadãos, sou forçado a aguardar ou
tra opportuuidade. 

Sala das sessões, 22 <fo.agosto de 1891 . ...:. 
Josê Bevilaqua. 

Vão a imprimir: 

Emendas apresentadas ao projecto n. 80 
que organisa o districto federal. 

S ubstitu itfoo 

CAPITULO I 

DO DISTRICTO FEDERAL 

Art. 1. 0 O Districto Federal e constituído 
em Governo Municipal autonomo, tendo por 

Camara V. 'II 

séde a área do antigo município neutro, man
tidos os seus limites actuaes. 

Art. 2. 0 Alàm das taxas que actualmente 
arrec.'\clo. o Districto Fetleral, poderü. decretar 
todos os impostos que não forem ela privativa 
competencia da União. 

CAPITULO II 

DA REPR.ESEXTAÇÃO :IIUNICIPAL 

Art. 3. 0 O Districto Federal será repre
sentaLlo por nm Governador e uma Camara 
Municipal, eleitos por sutrragio clirecto e plu
raliuacle de votos, respeit:idn, em relação a 
esta, a representaÇLi:o das minorias. 

Art. 4." São eleitores municipaes torlos os 
cidad:1os brazileiros no gozo de seus direitos 
civis e políticos. 

Art. 5.0 São elegiveis todos os que tiverem 
as qualidades de eleitor. 

Art. ô. 0 São inelegiveis : 
a) Os que exercerem fnncções federaes, não 

comprehendidas as de eleição popular; 
b) Os que occuparem c.a.rgos, empregos ou 

funcções remuneradas da União ou do Dis
tricto; 

e) Os credores, qne não forem de empre
stimos autorizados e os devedores da camara ; 

d) Os ascendentes ou dP-scendentes, directos 
ou collateraes, consaoguineos ou atlins do 
Governador do Districto, a té o 2° grâo ; 

e) Os que tiverem coo tractos onerosos com 
a Municipalida1le, até seis mezes depois da 
sua total liquidação; 

{) Os reformados e os empregados aposen
tados da União, dos Estados ou do Districto 
Feder-a!; 

g) Os que tiverem soffrido condemnação 
por crime ainda que esta lhes haja sido perdo
ada, salvo si for eliminado. peht revisü.o do 
processo. 

§ 1.0 As incompatibilidades cess:Jin, ces
sando o exercicio do emprego, cargo ou com
miss1i.o um ao.no antes da eleição. 

Art. 7. 0 Perderão o mandato : 
a) Os que depois de eleitos incidirem em 

qualquer destas disposições; 
b) Os que. deixarem de comparecer ás 

sessões dumnte 20 dias, sem causaj ustiticada ; 
e) Os que acceitarem cargos nas directorias 

e commissões fiscaes de emprezas ou compa
nhias destinadas a exploração de concessões 
e favores do Districto ou da União no territo
rio do Districto. 

Art. 8.0 O mandato legislativo pôde ser 
sempre renovado. 

Art. 9.0 Os membros da Gamara. Municipal 
vencerão diariamente um subsidio pecuniario 
que será marcado na ultima sessão da legis
latura. 

52 
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CAPITULO III 

DA CA:l!ARA. ~IUNICIPAL 

Art. 10. A Gamara compor-se-lia de 40 re
])resentantes, que serão el_eitos por todo o 
districto em escrutinio de lista., contendu 
cada uma dous terços da totalidade dos nomes. 

.Art. 11. A Camara reunir-se-ha todo:; os 
anuas, indepern~entemente de convoc:içilo, no 
dia. 15de setembro~ l'uucciona.rit durante dous 
mezes, podendo ser -prorogada ou com·ocada. 
extruordiuar'iamente. 

Art. 12. A Cnmarn. funccionnrã em sessões 
publicas ; reconl1e.::erà os poderes de seu:; 
membt·os; org.1 nizará a sua secretaria; re
gulará a. sua policia interna; elegerá a sun 
mesa; org:inisarà o seu regimento, observando 
as seguintes l'egras: 

1. que todo o projccto de lei ou resolução 
passe por tres discussues com intervallos de 
~4 horas pelo menos; 

II. que todas ns deliberaçües sejam tomadas 
peln. maioria absolnta de seus membros; 

"\.rt. 13. J:\o caso de vaga, por morte, re
nuncia ou outra qualquer cau;:a, a Gamara 
tomará conhecimento dell;:i, e communical-a-hn. 
ao Governadol', que immediatamente mandará 
proceder à eleição. 

.Art. 14. Compete it c,<.mara Municipal: 
§ 1. 0 Orçar a receita. e fJxar annmtlmente 

a despeza do Districto, sob propostn. do Go\1er
'Dador, lançando ::.s taxas e impostos qne lhe 
são })ermitticlos pela presente lei. 

§ 2.° Contrahir emprestimos sobre o cre
dito do mimici, fo, determinando as condições 
do seu levantf1mento, o tenrno, modo e meio 
de seu pugaraento. ~ 

§ 3.0 Decretar de utilidade municipal a 
desapropriação de bens pertencentes a parti
culares, sempre inclemniz<mdo-os, respeitad;i 
a legislação civH vigente. 

§ 4. 0 Sob proposta. do Governador, crear e 
supprimir empregos municipaes, fixar-lhes os 
vencimeR~os e d8~igna1'-lhes as attribuiçücs. 

§ 5.° Fixar annualmente o numero e auto
rizar a despeza. da forç,'I. policial, mediante 
·proposta do Go-vernador. 

6.0 Legislar sobre a dh·ida municipal e es
tabelecer os mc!os parn. o seu pagamento. 

7.0 Regular a arrecaclaçií.o e distribuição 
das rerrtlas municipaes. 

8.0 Autorizar o Governador a contrn.liir 
ajustns S'~n carar:ter politico com os Estado, 
limitrophes, ou•·ido, quando for necessarios 
o Governo da União. 

9.o Co:1ceder moratoria da. divida activa 
municipal. 

10. tegislar sobre o abastecimento d' agua. 
11. Re!5ul::i.r ::i. administra~.ão ou bens do 

pa.trimonio municipal e deliberar sobre a alie
.!lação de seu dominio quer util, quer directo. 

12. o Decretar as obras publicas do muni° 
cipio, de qualquer natureza que s~jam. 

13.º Regular a distribuicão do ensino pri
maria, -profission:ü e artístico. 

14. o Prover sobre a assistencia. publica. 
15. 0 Rcguhu· o serviço de 11ygfone no mu

mcipio. 
J(i .'' Reguhw a conserv:,ção das mattas e 

navegn.cão dos rios e 1agôas. 
J i. o Re,a-ular a caca e a pesca .. 
18. 0 Regular os serYii,,os telcp1Jonico e 

teleg--rn phico no mnni<:ipio. 
J r'í. o Legislar sohTe a vinçito em geral, 

<lent1'0 dos limites do município. 
20. Pro,·er so!Jre a illuminaç-ão publica. 
Zl. Arrendar ou ~• lieuar bens immoveis 

no município, comtanto l]He a propo~ta. respe
ctiva sej<L approvada. por dous terços de votos 
em duas se:ssões :rnuuaes consecutivas. 

22. Organizar o codi~o de po,.turas. 
23. Prover sobre n. instituiçfio e a.dminis

trac:ão dos cemiterios e sobre o :;erviço fune
rario, sendo-lhe, porem, vedado conceder 
privilegio ou monopolio. 

24. Animar e desenvolver as industrias 
existentes e introduzir no>11s. 

25. l\lnrcar o subsidio de seus membros e do 
Governador. 

26. Permittir que o Governador e o Vice
Governador se ausentem do territorio do dis
tricto. 

27. Declar::ir procedente a accusação feita 
"º Governador, para os fins leµ-aes. 

28. Tomar anuualmeute coutas ao Gover
narior de sua gestão. 

19. Prover sobre o bem geml do Distrícto 
e velar pela fiel execução dest<t lei organica 
e das que "Promulgar. 

CAPITULO IV 

DAS DELIP.ERAÇões E RESOLUÇÕES 

Art. 15. As deliberuçües ou resoluções da 
Gamara. l\fonicii:io..l serão communicadas ao 
Gv-vernador que, acquiescendo, as sanccionará 
e promulgarà. 

§ 1. 0 Si, porém, o Governador julgar que 
ellas são contrarias á Constituição Federal ou 
exorbitantes das disposiçõe::; da presente lei, 
dn.volvel-as-ba dentro do prazo de cinco dias 
com. as razões dn. recusa, especificando a dis
poEição legal que for violada. 

§ 2. 0 A Camara. :Municipal abr·irá nova 
discussão sobre o assumpto ; e se a deliberação 
ou resolnção for suffra.gada -por dous terços de 
votos volvera a.o Governador que a promul
gará. 

§ 3. 0 Quando o Governador não se pro
nunciar nos cinco dias seguintes a approvação 
da medid<), pela Camara, entende-se que a 
sancciona. 
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Art. 16. As deliberações e resoluçües da 
Camara entram em vigor dez dias depois da 
publicaÇtio ofilcial. 

CAPITULO V 

DO GOVERNADOR 

Art. 17. O Governador será eleito por todo 
o Districto, e seu mandato durará tres annos, 
podendo S'31' reeleito. 

.Art. 18. O Vice-Governador. eleito ao mes
mo tempo e pelo n1esmo procésso, substituil
o-h:i. no seus impcclimentos e succeder-lhe-lla, 
no caso de f;d ta, por morte, renuncia ou outra 
qualqu9r causa. 

Paragrapho nnico. No im1)edimento ou falta 
do Vice-Govern:irlor passará o governo ao 
presidente da, Ca1rnlra, que immediatamente 
mandará proceder a. eleição, para preenchi
mento do })razo, não podendo, porém, ser 
eleito. 

Art. 21 . O Govemador percebeni, os ven
cimentos que forem fixados pela Camara no 
:período anteriol'. 

Paragra pho unico. Estes vencimentos não 
poderão ser augmentados nem diminuídos du
rante o trieonio. 

Art. 22. O Governador e directamente 
responsavel por todos os actos que praticar 
no exercício do seu mandato por si ou por 
seus auxiliares. 

Art. 23. O Governador não poderá ausen
tar-se do terri torio do districto por mais de 
tres dias sem prévia licença da Camara. 

Art. 24. O Governador poàerli comparecer 
à Camara quando tiver de apresentar quitl
quer proposta e quando a isso for convidado a 
tomar parte na. discuss..'io, não lhe sendo 
porém, permittido votar. 

Art. 25. Compete ao Governador: 
1°, abrir e encerrar as sessões annuaes fü-1. 

Camara Municipal, dando-lhe conta em rela
toJio circumst:rncindo de quanto houver 
occorrido no inte1'vallo das sessões. 

2. 0 Apresentar-lhe, até 10 dias depois da, 
abertura das sessões, relatorios dos serviços 
das varias repartições em que se divide a 
administra\.ão municipal e que lhe sã.o subor-
dinadas. · 

3. 0 Apresentar propostas de orçamento e 
de fixacão ele rorç~ policial. 

4.° Cumprir e razer cumprir as leis e reso
::;oluções da, Gamara, sanccional-as e promul
gal-as. 

5. 0 Nomear, demittir e promo>er a rc-. 
bons abilidade dos funccion::wios municipaes, 
excepto os d,~ Secretaria da Gamara ; e pro
pór à Gamara a crcaçüo dos empregos que 
julgar conveniente. 

6.° Conceder licença com vencimentos até 
tres mezes e, sem elles, até seis, aos funccio
lli1rios que lhe são subordinados. 

7. o P rorogar o orçamento em vigor, si até 
o ultimo dia de dezembro não tiver sido 
votado novo pela Camara. 

8. 0 Suspender provisoriamente a execução 
de qua.lquer medida votada pela Gamara e 
antorizar clespezas extraordioarias reclama
das por alguma grave e imp!'evi:;ta necessi
dade 1mblica, convocando, por·ém, immedia
tamente a Cumara e levando o facto ao seu 
conhecimento, sujeito à respons<.Lbilidade que 
d;1hi lhe advier. 

9.0 Declarar, dentro de cinco dias da appli
caç;1o de qualquer lei ou r esolução, as razões 
fundadas da, não sancção e communic<ll-o bu
mediatamente á Camar<'I.. 

10. Arrecadar as rendas municipaes e or
denar as despezas votadas pela Gamara e au
torizar o pagamento clellas, sendo-lhe vedado 
fazer qualquer despeza. que não tenha sido 
pi·eviamente autorizada e salvo o caso previsto 
no § 8. 0 

11. Dirigir a força policial e dispor della 
como melhor convier ú. manutenção da ordem 
no Districto Feder:i.l. 

12. Prorogar as sessües da Gamara e con
vocal-:1 extraordinariamente quando o bem 
do município o exigir. 

13 . f>ropór à Gamara as medirias que julgar 
convenientes :i boa administração do Districto. 

14. Administrar o Districto por si e por 
delea-ados da, sn:i confiança, que serão os di
rectores das repartições em que se divide ::t 
administração. 

c_.\.PIT ULO vr 

DA AD:.IIIXISTRAÇÃO '.\IU:NICIPAL 

Art. 26. O serviço ela. administr(l.çii:o mu-. 
nicipal será distribuído por seis repartições, 
que serão as seguintes: 

Secretaria do GoYeruo ; 
Secretari<t da Policia ; 
Directoria de Fazend(I. ; 
Directoria de Obras municipnes; 
Dírectori.ide Hygiene e Assistenci(I. Publica; 
Directoria da lnstrucç'.io e Estatística. 
Art. 27 . Cada umu; dessas repartições será 

dirigi ela por . um funccionario da escolha e no
meação do Governador. 

Art. 28. O Go>ernador expedirá, no mais 
breve prazo, regulamento organizando estas 
repartições e distribuirá por ellas, coroo julgar 
couvenientes, os varios encargos da adminis• 
tração. 
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CAPITULO VII 1 as autoridades judicfarfas por --procuro.dor fa 
nomeação ua Cu.milra. 

DA R.ESl'ONSA.IlILlDADE DO GOVERX,\.DOR. 

. Art. 29. O Gov~rnador pMc ser sn1Jmet
t1do u. processo o 3ulg-J.mento, •1U•\.Ildo com
metter crimes de responsabilidade. 

Art. 30. Ca.lle a Cn.maracouheúeI' e julÔ'::i.r 
da procedencia d<l. :i.ccusl<<i-O, que pó1e 'Ser. 
apr~nta.•l:i. por qunlquer cidadão. . 

.Art. 3 l . Decretada ;.i. proccdcncin da, accusa
ção, o GoYerrmdor sera immedla.tamente sus
penso e o seu julgamento incumoo ao Su
premo Tribunal Federa l. 

Art. 32. O Governador commettc crime de 
rcsponsu. bilida de : 

l. º . Q~ap.do attentar por :i.ctos contra a 
Constitu1ça.o Federal e as leis federaes e muni
cipaes; 

2. ° Contra o li'Y1'e e:rnrcicio dos direitos po
litícos e indivillrui.es ; 

~-º Contra. a traoquillid:i.rle e sezuranç:i, do 
districto ; -

.4 .. ° Cout•·:i, os dinheiros,.liens e direitos mu
mc1paes: 

5. ° Contra a p~obirfa,de da administ t·acão. 
Paragrapho urnco. Nesse julgamento serão 

observn,das as leis pena.e;; cm vigor. 

CJ.PIT!JLO VLII 

DOS JUIZES Dl:. !' AZ 

A.rt .. 33 .. Em cada d!>~ricto em que, para 
couvemencw, da. admrn1str.:1ção, t\ Camrira 
houv~r. de dividir o Districto Federal, ha.verá 
tres Jlll :i:es Je paz eleitos por s11 ffra.gio cli 
recto e plura.lidade de votos. 
. § 1°. A eleição se f,irá por esc1•uliuio de 

lista, contendo cru.l1. uma dous nomes. 
§. 2.° Cad:L um úos .i uizes de pm: funccio -

nara. nm anno, obse1'>aodo-•e p.)r a a p-çece -
denc10. a ordem da votaçio . 

Art. 34. Compete (l.OS juizes de p<1.z ; 
Julgar os proce~s.os por \nfracção ue pos

turas; 
R.esolve1>, em grúo de Ncurso. scbre a cas

sação de liceuças, imposta pelÓ3 a !!'ontes do 
Governador . -

· . . CAPITULO lX 

DISPOSIÇÕES GEltAE3 

Art . 37. Os contructo5 de arrendamentos, 
fornecimeutos e quaesquer outros da mesma 
natureza serü.o feitos por llast:i. public;i. . 

Art. 38. As ob1·as que n5.o fororn feitas 
administrativamente scl-o-hão tambem por 
J1asta pu bllca.. 

Art. 39. Nenhum acto que acarrete en
cargo para o muoicipio poderá ser priiticado 
se!ll que antes, por um moz ~lo menos, lb.e 
seJa dado a m<ttima. publicidade, ouvindo-se 
todos os municipe8 que queiram apresentar
lhe moclificações. 

Art . 40. O plauo gerol do orçamento será 
publica.do pelo Govenm!lor quinze dias antes 
de aprosental-o à Camarn, ouvindo igual
mente as modilicn.çQcs o obserYações dos mu
nícipes que as queiram fazer. 

CAPITULO X 

Dl~PO$IÇÕES TRAXSITOJ.UAS 

Art. 4L A pl'imeira. eleição far-S(,'-lta um 
mez depois d::L promulgação d'1. presente lei. 

Art. 112. O~erva.r-se-hã nolla o disposto 
no Decreto n . 3020 de 9 de Janeiro de 1881 
com ns seguioteE modificações: 

1. 0 Serão elei tores todos os cidadãos bra
z:leiros no gozo de seus direitos civis e poli
ticos; 

2. º Os eleitores depositari.fo t res cedulas 
nas urnas: pm·a me-;n/Jros da (J amara Muni
cipal; para Go,,emador d() Dist1·icto Federa!; 
pare' Vice-Governador <lo Districto Federal . 

3.0 O voto pa1·a membros da Camar;t Mu· 
nicipal set'ã dado em lisu\ incompleto., con
l~udo ca<lu cedul(t dous terços do nu1.0.ero total 
dos membros a eleger. 

Art. 43. Pora:esta primeira eleição são in
compativeis os cidadãos que fizeram e os que 
füzem parte das ln tendencia.s Muoicipnes 
existeutes depols de 15 de novembro. 

Art. 44. Durante o primeiro triennio cuda 
membro du. Camara Municipal vencerá du
rante as sessões o subsí<lio pecunfa.rlo de 50$ 
diarios . 

Art. 45. O Governador receberã durante 
o 1!l'imeito t riennio o subsidio a.nnual de 
36; 000$ pago em quotas meusaes . 

S . R. Sahl das ses;;õe.;;, 20 de a.gosto de 
IS9l .-Alci11do Guanabara. - Barbosa Lima. 
- Anri.ibal Falcao. 

Art . _ 35.- OS fuoc~ionarios muoicipaes da.rã.o 
execuçao as deterlll.Ulaçves de caracter federal 
autorizadas por actos do Congresso Nacioual . 

Art. 36. Como pessoa civil poderá. o muni
cípio -com parecer em .i uizo, demandar e ser 
demando.do, fazendo- se representar perante 

Art. 8.0 Substitua-se pelo seguinte: 
Art . Sua duração será de qnatro aunos, 

renovando- se bienna.lmente meta.de de seus 
membros. 

s.- R.- Em 19 de agosto de 1891.-J. V . 
Me ira de V asconcell-Os. - B ellarmfrw Carneiro . 
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Art. ll. Substitua-se o ' art. 11 pelo se
guinte: 

Art. O conselho municipal funccionará 
em duas sessões annuaes, não excedentes de 
sessenta dias. Fóra dessas duas sessões, e!le 
reunir-se-ha duas vezes por semana, só
men!e. p_ara assumpto de fiscalisação geral do 
mumc1p10. 

8. R.- Em 19 de agosto de 1891.- J. V. 
Meira de Vasconcellos.- BellaY"mino Carnefro 

Art. 15, § 5. 0 Supprimam-se desse para
grapho as palavrns : - o prefeito e o vice
prefeito do districto federül. - Em 19 de 
agosto de 1891. - J. V. Jlieira de ·v-ascon
cellos. - B ellarm ino Carneiro. 

Art. 15, § 21. Depois da palavra. theatros, 
accrescentem-se as seguintes :- e quaesquer 
espectaculos publicos.- Em 19 de Agosto de 
1891 . - J. V. llfeira de VCmoncellõs. - Bel
larmino Carnefro. 

Art. 15, § 30. Accrescentem-se depois da 
palavra soccorr·o as seguintes: e monte-pios. 

Em 19 de agosto de 1891.- J. V. Meira 
de Vasconcellos.- Bellarmino. 

Art. 15, § 34. Substitua-se pelo seguinte: 
§. Representar ao Congresso Nacional e ao 

Governo Federal contra às infracções <la Con
stituição Federal, bem como contra os abusos 
e desmandos das autoridades não municipaes 
e em qualquer outro sentido. 

S. R.- Em 19 de agosto de 1891.- J. V. 
Meira de Vasconcellos. - B ellarmino Carneiro. 

Art. 18. Substitua-se pelo seguinte: 
Art. . O prefeito e o vice-prefeito serão 

eleitos por su:trragio directo do municipio e 
maioria absoluta de votos e servirão por 
quatro annos. 

Paragrapho unico. Se nenhum dos votados 
obti"ver maioria absoluta de votos, o Conselho 
Municipal por maioria dos presentes elegerá 
prefeito e vice-prefeito um dos · que tiverem 
alcançado nas respectivas eleições as duas 
maiores votações. 

S. R. Em 19 de agosto de 1891.- J. V. 
M~ira de V asconcellos. - B. Carneiro. 

Art. 19. Supprima-se. 
Em 19 de agosto de 1891.-J. V. Meira de 

V asconcellos.- Bellarmino Carneiro. 

Art. 20, § 7. 0 Anteponham-se ás palavras 
do paragrapho as seguintes: 

Formular a proposta do orçamento e . •• 
Em 19 de agosto de 1891.-J. V. Meira de 

V asconcellos. - Bellarmino Carneiro. 
Art. 22. Em vez de cinco dias diga-se de:. 

dias. 
Em 19 de agosto de 1891.-J. V. Meira de 

VasconcelZos. -Bellarmino Carneiro. 

Art. 29. Substitua-se pelo seguinte: 
_Art. _ A respeito da eleição de vice-pre

f eito serao observadas as mesmas incompati
bilidades. 

Em 19 de agosto de 1891.-J. V. J.11eira de 
Vasconcellos. -Bellarmino Carneiro. 

Art. 38. Substitua-se pelo seguinte: 
Art. Os funccionarios municipaes não serão 

encarregados de serviços de caracter federal. 
Para~aph? !!nico .. Não se comprehendem 

nesta d1spos1çao as mformações solicitadas 
pelos poderes federaes e as uttribuições rela
tivas a assumpto eleitoral, qua.ndo conferidas 
pelo Congresso Nacional. 

Em 19 de agosto de 1891.- J. V. Meira 
de Vasconcellos.- Bellarmirio Carneiro. 

ArL 41. Seja substituído pelo seguinte: 
Art. Quando alguma lei ou regulamento 

municipal infringir lei federal õu violar di
reitos do cidadão, o ministerio publico deve, e 
qualquer cidadão póde, por occasfüo de se lhe 
dn.r execução, reclamar contra essa lei ou re
gulamento perante a autoridade _judiciaria 
competente, para que cessem os seus e:ffeitos, 
e bem assim denunciar os membros do Con
selho Municipal, que para tal lei ou regula
mento tenham concorrido com seus votos, 
afim de serem 'J)unidos. 

S. R . - Em 19 de agosto de 1891.- J. V. 
Meira de Vasconcellos.-Bellarmino Carneiro. 

Ao art. 7.º Supprimam-se as palavras -
elegendo cada districto até o fim. . 

Os arts. 18, 19 e 58 substituam-se pelo 
seguinte, que será. collocado onde melhor 
COUb<:lr: 

- As eleições do Conselho Municipal, do 
perfeito e sub-perfeito ser-ão feitas de accordo 
com a le::i especial que for decretada. 

S. R. 21 de agosto de 1891.- Pereira de 
Lyra. . 

Emendas aos arts. 35 e 36. Incumbe às 
justiças ordinarias o conhecimento e julga
mentodasinfracções das posturas, nos termos 
das leis em vigor e com os recursos que as 
mesmas leis derem. 

Sala das sessões, 21 de agosto de 1891.
Chagas Lobato. 

Ao art. 3° accrecente-se : 
Paragrapbo unico. Serão eleitores os es

trangeiros que tiveram um anno de residencia, 
pelo menos, e forem contribuintes no muni
cipio. 

Substitua-se o art. 18 pelo seguinte : 
o prefeito do Districto Federal será eleito 

directamente pelo povo. 



Câ'nara dos oepliados - tm iresso em 04/02/2015 16:49- Página 28 de 30 

Sessiio em 2~ de Agosto de 1891 

~\o § 41 a) elo art. 1 G acereseu te-se 
VIL pa 1iohrcza. 
Supprim;He o :i.rt. 07. 
Sal:t das Ses::ües, 24 de agosto de 1801. -

Ai1g11sto 1'°i;J.lme$ . 

N. 2Lt- ISOJ 

Jd!}a sem f•m.dm;ienlo o proj~r!o 1i. 2 i dexte 
a;mo. interpretaJivo elo m·r. ;2 .iii ;!./ d a Oon

stituiçac Fcde1·al. 

A co;:nruissão de constituiç;"'to, leg-isb<:iío e 
jnstiça, a qnem foi presente o projedo 11. 2~ 
da Camamdos Deputados pn.m sulJ1·c o rne:::mo 
ecnittír .i uiw, teudo o examin:Hlo ; e 

Considera.udo que o referi1.lo p!'ojecto nilo 
traduz o pe.cs:w1cnto ua disposiçitu do :trt. •~. 
§ 34 tla Conslittliçã.o Fctlei•.ll. :~ qual, coll$t· 
gramlo_ :1. libenla:Ie do exet'd~ io de •l ~1al11n?1 ' 
proflssa.o mor-.il, mt.el lectun.l e intluslt·1n.I, nao 
teYe por· tint annulla.r •liplomas e titulo:; 
scieutitkos, coasider:Ldos u::i. legislaç;fo p .. 1.trh 
como con•liç:ões de a<lmi:;;sibílid:itll) em al,;;n
mn.s pro!issZíes ; 

Cousiderando que o bem get•al e o do lui.ll
viduo reokunam pr•ecau~.ues indispensarnis 11'1 
prntic•t de certas ª ''tes e sciencins, que "ifo
ctii.m a vjdtl. do hoJUeru e interesses da. m:1l1Jt" 
valia social ; e que as e)'.Cepções que n. hi:s
to:ria. e a obsena,ç;:i.o i'egistram em f:t \'OL' •le 
individuos,que :;e colloca.ru acint<• do ninol n1·
ili.uario da fllurJHnidade não podem con:;:titnir 
normas gerall~ para o le::!isl:ulor e. <.le ne
nhum modo, ju:;tificam a desnecessiLl:ide •.les
so.s precnuÇtíes ; 

Consideruch que o projecto tlispensnnclo dl
ploruas e titulos pa!'a a. pratica de qna.lqu(ll' 
1}rofissão scientilica, líttemria, technicn e pra
tic:t, e revogan.1o os arts. 1'513, l5i e 158 <lo 
Cod.igo Penal e o cap. 5 do decreto n . lG'J 
sobre - Saurle pnhlica - , pel'rnitte frnnca
mente o exercício rle medicin:i. e de pllarmacin. 
sem provas anthenticas de idoneidRtle, M
mitte o officio :!e ct!;·andei;·o, a. magia e a, c..'1.r
tomancia, na e:s::plornç.'\o da. credulidnd.i pu
blica 

E' <le parecer que o dito projecto C<'.l rece de 
~undamento para ser apprornda , 

Saladn.s sessões,22 de agostD de lS9L-Gcm
çai'IJ e$ Oiavcs, relator.- França Cç,i·calho.
Glicer:o.-;Chagas L obato. - .Ai·istitlcs Louo.
Leor1igiltio Filyuefras.-Aagelo PiriJw;,.,,_ 

N. 24-1891 

Ga;·a1ite o livre .xçe;·cicio d8 1jl!alq1!cr p;·oft$.<ti" 
mwal, íntelkctuaf. e ind1.!St1·ial, de accoi·do 
com o ai·t, 72 § 24 cfo Constiwio;,ío Fcdr.~ ''Ll 

O Congresso Naciona.I decret;i. : 

a que se refére o :wt. 7:2 § 24 \l:'l. Constituic:.ão, 
não dependeda. obtenção ou exllibição de qual
quiir titulo ou diploma . 

Art. 2.• Ficam revogados os nrts. 156. 157 
e l58 do Cotligo Penal, o capitulo V do de
creto n. 1139 de 18 de janeiro de lS<;JO e todas 
::i.s mais disposr~.ões gue forem expressa ou 
implicitamente coo trarias ao li v.r·e e:1:ercicio de 
qua.lquer profissJ.o scientit1ca, litle!':l.ria., te
choie<t ou pratica.. 

S.<t.hl. d::ts sessões. 16 de julho de Hl91 .-De
;;2ctrio Rib~iro.-Go11çalvcs Uamos. - Barbosa 
Li ma. - A.mii71al Falciin .- .4.( ci11clu Gua.;mba.ra. 1, 
- Nelson da l'a.sconccllos . -.Be:;r,;·;·il. - Moníz 
F,-ei;·c. 

N. 51 . .\ - 1891 

J,,1c,·pi·eta o§ Jo;i.t d o a 1·1 •• D• da qonstituiçáo 
1'i;derat ,·ofJre comp1Jl e;;c;(1. dM Estado.> para 
dcc1·etaç,ro d.a io:~a. de seUo. 

.\ Commíssão de Constituiçfi.o, Legislaeão e 
,J11;;tíca, n. qu" foi lires<mte o pr·ojecto n. 51 de 
2:3 úe julho 1fo 1891 , no qual se interpreta. o 
l)Ue uispõe \\ Constituíçii,o fcuel'ai uo § l 0 d0 
art. 9", tendo examina.do o reforiclo projecto 
e o achn.ndo conforme <t O que dispõe;:; Consti
tuic:.\o nt\ citnda füsposiçii.o , :i.lia~ clo.ra e. ter
minante, é de parecei• que o tlito proJecto 
.Je~·e ser approva.t!o pela. l!amo.ra dos Srs. De
putados. 

Salu. das sessões lO de agosto de 1891.-A. 
Loúo, rela.tor. - AJlf!tJÜJ PmM:;-o. - Leopoldo 
ele EuUlr;es . - Gticcrio . - Chagas Lobato . -
Leo11igildo Filyueii"as . 

N. 51- lS!J l 

o Congrés.so N.acional diloreta : 
Artigo unico. Na. forma do § l •, n . 1 do 

art. 90 d;i. Constitui~o Federal. perte.nce ex
clusivamente aos estados os sellos de autos e 
mais P<~Peis que correm peraote os juizes, 
tribullM'S, municipafülades e repa.rt ieões dos
mes01os estados e bem assim a. Jas escripturas 
e títulos da divida publica ou representativos 
de direitos, pt\SSados dentro do estado. 

So.h\ das sessõi:s, 23 de jnlho de 1891. -
Santos Pei-ei)·a . - f111tüo ele Faria . - Ni'w 
Peçanha. - l!"rócs da l\-v.~. - Baptisea d~ 
J:focca. - A.l.cindo Gv.cmabal"a. 

!\. 56 A - 1891 

ConciclcYa atteHto1·io ,fo di~1>osiç1ies COí1$titi1-
cionacs o 1irojec!o n . GiJ deste amw sobre 
Mmexaçtio da ilha ilc P czg:ictà ao estaclo do 
Rio de Janei"ro . 

Art. l. 0 O exercício das {)rofissões de qu.zi.l- Foi 't)resenfo ;~ comm.issão de Constituição, 
quer ordem, mol'aJ, intelleetual e industrial Legislação e Justii;.a. o -projecto n . 65 quedes-
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liga do Districto Federal a ilha de Paquetá 
pam annexal-a ao Estado do H.io de Janeiro. 

Discutido e estudado o assumpto em face 
da Constituição, é a commissão de parecer 
que a Camara. não tome conhecimento do 
referido projecto que, evidentemente, e at
tentatorio tle artigos expressos da Consti
tuição. 

Nilo se trata de um proprio nacional su
,jeito ao arbítrio facultado pelo art. 64 
paragrapho unico, e sim de umn. porção <lo 
Districto Federal, que ha quasi um seculo 
está sob o domínio particnlar. 

O art. 3° du. Constitniçü.o <lctel'minn. a mu
dança da, Capital Fetleral p'.lra o ponto nelle 
indicado; e, vcrilicada a, mudança, o antigo 
munfoipio neutro, actual Distl'icto Fecleral, 
formará um Estado. 

Ora, satisfeitas as prescripções constitu
cionaes e vingando o projecto em questão, 
teriamos que o futuro Est::!.do não seria o 
projectado pelo legislador constituinte, por
quanto ficaria mutilado e reduzido o terri
torio des:goado para formal-o. 

A Constituição, J_Jois, fixou positivamente 
no art. 3° os limites do futuro Estado que são 
os do actual Districto Federal. 

O projecto em estudo ataca de frente o ar
tigo citado, além de consubstanciar a clamo
rosa injustiçn. de se arrancar parte integrante 
de um fnturo Estado, que será de limita
dissimo territorio, para, annexal-a. a outro 
dez vezes maior. 

Pelo art. 2° da Constituição, emqnanto não 
se verificar a mudança da Capital Federal, o 
antigo município neutro constituirá o Distl'i-
cto Fede;·al. · 

Ora, a ilha ele Paquetú., porção integrante 
do antigo município neutro, continuou fa
zendo parte do Districto Federal. 

Arrancal-a ao todo-Districto Federal-se
ria desintegl'al-o e ferir de frente o art. 2° 
que fixou positivamente os seus limites, que 
são os do antigo município neuti'o e do qual 
fazia parte a ilha de Paqueti-Ai-istides Lobo. 
-Glice;-io.-Leopoldo de Bitlhões. -Chaga~ 
Lobato.-Angelo Piiilwiro, relator.-Leovigil
âo Fil9iteiras. 

:N. 65-1891 

Annexa ao Estado do Rio de Janeiro a ilha de 
Paquetá. na bahia do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. ° Fica pertencendo ao Estado elo Rio 

de Janeiro a ilha de Paqueta, na bahia do Rio 
de Janeiro; revogafüis as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 28 de julho de 1891.
Froes da Crw::.-Vfrr;üio Pessoa. - Fra1iça 
Can:allto.-Olivefra Pinto. 

N. 60 A - 18~11 

Julgo sem 1'ii1zdamento o projecto n. GO deste 
anno sobre liquicla~iio oii fi1stío das sociedades 
aaony;nas. 

A Commissão ele Constituição, Legislação 0 
Justiça, a que foi presente opeloo nro·e69, a 
oITerecidoá consideração ti.a CdmaraJp.Sr. 
deputado Dr. Costa, Machado. tendo examinado 
o mesmo projecto, veritica: 

a) que no art. 1° o projecto determina que 
as actuaes sociedades anonymas, cujo capital 
subscripto não estiver integrado, serão obri
garlas a liquidar-se ou fundir-se; 

b) que e;;sas mes1fülS sociedades poderão 
continuar suas operaçües mediante delibera-
ção de seus socios, tomada por maioria de 
votos em assembléa geral ele accionistas, con
vocada pa.ra. esse llm, desde que representem 
dous terços elo capital realisado ; 

e) que a referida, liquidação, fusiio, ou au
tr1rização se fará dentro <lo prazo de 90 dias 
da, promulgação desta lei, sob pena ele nulli
dade de todos os actos e operações da dire-· 
ctoria quanto a seus e1Teitos juridicos, sendo 
esta solidariamente responsavel para com os
socios e terceiros ; 

d) que, além da acção commercial e mais 
direitos (t\ textual), segundo a legislacão vi
gente, cabe aos socios queixa ou denuncia 
criminal contra os clirectores, em cuja acção 
ou accusação tomarit parte o promotor pu
blico; 

e) que a approvação de balanços e contas em 
assembléa geral oruinaria ou extraordinaria 
não clerime a acção criminal de que trata o 
art. 3° contra os incorporadores e clire~tores. 

Vê-se que o projecto estabelece regras e 
condições pn.ra a permanencia e a vida das. 
sociedades anonymas ji formadas e existentes. 
e determina CD.si:> de sua dissolução, liquida
ção ou fusão com outras sociedades do mesmo 
typo. 

Vê-se mais que essas regr,1s e condições 
constituem direito novo, não existente no
tempo em que as ctuaes associações anony
mas se formarmam e consequent(~mente estra
nho ás relações ,juridicas a somlira das quaes 
ellas se constituiram. 

Vê-se ainda, que os decretos q:ie re.?ulam a 
materia sobre que se pretende legislar no· 
projecto, quando se formaram as sociedades 
anonymas actuaes, ertlm os de ns. 1G4 de 17 
de janeiro de 1890 e 434 de 4 do julho de· 
1891, um e outro acco_rdes em estatuir de que 
ellas se dissolveriam (arts. 148 e numeres do 
primeiro desses decretos e 17 do segundo) nos 
seguintes casos : 

1. º Por convenio de todos os accionistas ;. 
2. 0 Por deliberação da assembléa geral ;. 
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3. 0 Por insolvencia e cessação de paga-1 ao crime de estellionato, em que incorram, 
mentos; . porventura, pelo dolo ou má fé. 

4. 0 Pela terininação de seu prazo ; Art. 3. 0 Além da. acção commercial e mais 
5.o Pela reducção de socios a numero menor direitos segundo a legislação vigente, cabe a 

de sete, caso esse numero perdure durante o cada um dos socios queixa ou denuncia cri
prazo de seis mezes, sem se preencher o nu- minal contr<l os directores, em cuja acção e 
mero legal ; accusação tomarà parte o promotor pu-

6. 0 Mostrando-se que é impossí1el pre- blíco. 
encher o intuito ou rtm social, concorrendo Art. 4. 0 A a1)prova.çã.o do inventario, con
ainda assim duas condições: 1°, audiencia da tas, baluuç:o e muis operaç:ües da.s sociedades 
nssemhléa geral para consentir n:i. liquidaç:i.o anonymas, dada em assembléa get'ttl ordinaria 
anticipadn; 2°, requerimento de qualquer ou extrMrdiuaria, até a presente data ou no 
accionista para a liquidaçrro da sociedade, si se futuro, não derime a ncçao criminal do art. 3° 
der a parda de tres quartos do capital social. contra os respectivos incot·poro.dores e ad-

ora, sendo esse o regímen, m:.l.is ou menos ministradores ou directores. 
regulado por disposições contidas nos dous 
decretos citados, é evidente que unio. lei 
posterior, nome divet·sa dellcs, nã.o póde re
gulri.r as condições dn.s sociedn.des anonymas 
existentes, sujeitando-as, como o faz o pro
je~to, n. novas condições de permaneucia. e 
dissolubilidade, sem violar o principio da re
troactívidade das leis, consagrado na jurispru
dencia de todas as nações. 

Os arts. 2°, 3° e 4° do projecto consagram 
disposiçues decurrentes do n.rt. 1°, della de
pendentes e, portanto, que partilham a. sua 
sorte . 

Em vista, pois, do exposto, entende a com
missão que o projecto n. 69 não póde merecer 
o assentimento da Gamara dos Srs. Deputados. 
-Aristides Lobo, relator ·-:" Glicerio.-Oiagas 
Lobato -Leopoldo de Bulhões.-A11gelo Pi
nheiro. -Leovigildv Filgueii-as. 

N.69-1891 

Toma obi-igatoi·i.a a liqv.idaçcío oii fusão das 
actuaes sociedacles ano;iymas, cujo capital 
néio estivei· integralisado. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 As actuaes sociedade anonymas, 

cujo capital subscripto, segundo seus esta
tutos ou escriptura publica, não estiver todo 
integrado, serão obrigadas a liquidar-se ou 
fundir-se; entretanto poderão contiuuar suas 
operações mediante delibera~.ão dos socios, 
tomada por maioria de votos, em assembléa 
geral de accionistas, convocada; para esse fim, 
estando presente dous terços de accionistas 
que representem mais da metade do capital 
realiiado. 

Art. 2. 0 A liquidação, fusão ou autorização 
do artigo antecedente se fará impreterivel
mente durante 90 dias depois de promulgada 
a presente lei, sob pena de nullidade de todos 
os actos e operações praticados pela directoria 
qu~nto. aos seus effüitos juridicos, e esta 
sohdar1amente responsavel aos socios e ter
ceiros prejudicados, além das penas impostas 

Art. . 5. 0 ReYoga.m-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das sessões, 27 de ,julho de 1891.
Costa 'Machado. 

N. 109-1891 

Indefere a pretençcío de Bellarmino Dias àe 
Soii;;a, solicitando perdão do resto da pena 
que tem a cwnprir. 

Bellarmino Dias de Souza, detido na Casa 
de Correcção desta. ca,pital, em execução da 
pena de prisão com trabalho por 30 annos, á 
que fóra commutada, por decreto de 20 de se
tembro de 1890, u. de galés perpetuas, que 
lhe fóra imposta por decisão do jury da 
cidade da Campanha, no Estado de Minas Ge
raes, em data de 20 de dezembro de 18i9, 
solicita do Congresso Nacional, na petição 
junta, instruida com uma certidii.o do vedor 
da referida Casa de Correcção, o perdão do 
resto da pe0<t que tem a cum[.)rir. 

A. commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça, a cujo estudo foi submettida a dita. 
petição, deixa de entrar no exame de sua. 
ma teria, que veiu desacompanhada de provas 
ou documentos, indispensaveis em investi
gações de tal ordem, porque fallece ao Con
gresso Nacional competencia para commutar 
ou perdoar penas impostas por crimes 
communs. 

A com~etencia do Congresso está limitada, 
na espec1e, aos casos do art. 34 n. 28 da 
Constituição Federal, que só · comprehendem 
os crimes de responsabilidade de funccionarios 
federaes . 

Por esse fundamento, é de parecer a com
mi.ssão que seja indeferido o requerimento do 
réo Bellarmino Dias de Souza. 

Sala das commissões, 22 de agosto de 1891. 
- Gonçal'Oes Chaves, relator. - Chagas Lo
bato.-Aristides Lobo.-Leovigildo Filgueiras. 
- França Car1Jalho. -F. Glicerio. - Angelo 
Pinheiro. . 
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N. 110 -1891 49" SESSÃO E)I 24 DE AGOSTO DE 1891 

Presidencia elos Srs. Joaqi~frn Pe;·iimnb1wo (2" 
Nega competenciti M Coi1[1i·es.<o N r.cional pa?·a l)foe-presidente 11Jatta Mach(ulo. 

conhecei- do pedido de pe1·clao do resto (la 
11ena, feito po1· lotío Fiwicisco José· Ao meio-dia, Sr. presidente declara qU(~ nü.o 

ha expediente a lêr antes ela acta. 

Joü.o Francisco José, condemnatlo pelo ;jury 
desta capital em 22 de outubro de 1881 no 
grito maximo do art. 193 do Codigo Criminal, 
então em vigor, pede perdão do resto t.la 
pena. 

Examinado o pe:lido em face tlo texto con
:;titncional, é a commbsão de Constituição, 
Legislação e Justiç::t ele parecer que fallece ao 
Congresso Nacional competenci~\ para tomar 
conllecimento do mesmo. 

O art. :34, 11. 28, firma a, competencia do 
Congresso sómente quando se trata de crime 
de responsabilidade, para perdoar ou com
mut::i.r <\S penas aos empregados fe1ernes. 

O do peticionat'io não está neste caso. 
Sala das commissões, 22 de agosto de 1891. 

- Aristides Lobo. - Glicerio. - Clta,qas Lo

O Sr. Paula Arg·ollo - Pedio 
a paln.vra unicamente ]Jàm :;ul11netter à con
~íderaçilo desta illustro assemblé<~ um pro
jeclo tendente ti, reí'ot•ma dos officiues do 
exercito ao qual se honra de pertencer. Elle 
uiio é rnais do qne a coutirmação r.lo decreto 
tlo governo provisorio n. l 93 A, de :30 de 
jaueiro de 1890, divergindo ::ipetw.s oa distri
lmiçilo das quotas que julga de .i11su~~a se
rem equiparadas ás dos ofüciaes tl<t armada 
nacional. 

O projecto é o seguinte ( lfJ) : 
Vem ú mesa e fica para, em tempo oppor

tuno, ser tomado em consideração o seguinte 

P.ROJECTO 

l;ato.- Le(/poldo de Bv.lhúes.-AJigelo Pinheiro, O Congresso Nacional decreta: 
relator. -Leovigildo Fitgueii-cis. Art. 1.0 A edadepara a reforma volunta-

0 SR. PRESIDEN'TE designa a seguin:e ordem ria 011 compulsoria dos officiaes elo exercito é 
do dia para a sessão do dia 24 : a que se acha 1ixada na tabella que baixou 

1a parte (até às 2 horas): com o decreto n. 193 A, de 30 de janeiro de 
. 1890. 

Votação do pro.)ecto n. 42 A relativo á Art. 2. 0 Nos casos previstos no referido de
Ji:xação do subsidio do Presidente e do vice- ereto, quer a reforma seja voluntaria, quer 
presidente da Republica ; compulsoria, fica dispensaúa a inspecção de 

Discussão uniea do projecto n. 112 das com- saude. 
missües de policia e de fazenda, concedendo Art. 3. 0 Os ofilciaes do exe1'cito, rcforma
melhoramento de aposentadoria a Jorge dos pela regra estabelecida no presente de
Naylor, ex-subdirector da secretaria ela Ca- cret..i, perceberão as vantagens da tabella 
int\l't\ dos Deputados; annexa ao decreto 208 A de 30 tle dezembro 

Discussão unica do projecto n. 84,conceden:- de_..{:(º4.o Revogam-se as disposições em 
<lo licença ao Dr. Nuno de Andrade; contrario. 

Discussão unic..'l. do projecto n. 97, conce- Sala das sessões, agosto de 1891 .
<lendo aposentadoria, a Belarmino Brasiliense Corone~ Paula Ai·gollo.-Fonseca e Sifoa.-
Pessoa de Mello; Be::ei-ril.- Espirita Santo.- Dyonisio Cer-

2ª parte (ás2 horas ou antes); quefra.-Marciano de 3Iagcilhães.- Jose Be-
2" discussão do projecto n. 115, fixando as vilaqua..- Athayde Jii1iio1·. -iJi. Valladao.

forças de terr.1, para 0 exercício de de "1892. T"o do Prado.- Menna Bar;-eto.- Flôres.
Uchôa Rod1·igii~s. 

Levantou-se a sessão ús 4 horas da tarde. 

Camara v. II 

O Sr. Vinhaes-Releve-me v. Ex. 
voltar de no-vo à carga relativamente ao 
imp0rtante assumpto das carnes verdes. Sou 
a isso forçado porque a desistencia dos 
Srs. Viscondes de Leopolcliuv, e Carvalhaes 
não attenuou, em meu fraco entender, a crise 
que estâ lavrando com intensidade nesta 
capital ; antes, ao contrario, vejc que a reso
lução da lotendencia é, sujeitando-se ao 
preceito democratico da concurrencia, chamar 

53 
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essa concurrencia, mas com as condições que 
ella Intendeucia a)lresen.tar. 

Ora, para mim tudo que p;ut~ desta. Inten
dencia ?.Iunicip<1l é su~peito ; ~cno, ,P~rtant__o, 
que umtt coucurrenc1a com_ 11npos1çoes ?ªº 
preencl1e absolutamente seu um LlemocratJco; 
é mais uma porta aberta para ? a!Ju~ 
disfarçado e par;'1 o Sr. Dr. José Fel1x contt
nuar n occupur um logar cm que, veta sua 
propritt <lig1;idntle, já não devia perma-
necer. . 

tecidos. Até hoje não me consta que o fiscal 
alleg«tsse impossibilidade na fiscalisação des
sas 25 fu.brkas. 

c-~r SR. DEPUTADO- Em t odo caso, é bom 
pedir informações. 

O SR. Vrx1ms-Estou dando "tempo :i.fim de 
que o empregado encarregado dessa fiscali
sação aprnsente o seu r elatorio. 

r..!.:ts. como dizin,, todo homem que quer 
se 1• \'ir bem an publico tlevti es ro rça1·-se para 
rruc n matani::~ do g~ldO seja OQjecto 1.le con
cnri·cncia pnlJlica. 

Qucrb rtne o.sta liscalis:iç~o fosse dnda a 
um chL\tlão íilonec pam dewmpenhal-lt. Só 
•l~Sílll o poYo con,;eguiria diminuiçflo no preço 
da carne. 

O Stt. BELF0l1.T Y!Ellt.-1.-Si n[o houver r,tf
tl5ca lisação sillc;tçft.o no producto. 

Entenuo rine o c~em\llo d<t Cl)ncurren~ta 
dern principinr JJC!n. pro11ri:1 lnteu1l~1h:1a, 
ac:1hando com o cclelJre mnt;Ltlo11ro de Sant;L 
Cruz e rletci•rnio:mtlo que todos po,;sn.111 
abater ;:;-a.tu, marcando-se um c~rto _peri
metro lia ctipit;\l. e :;ol; a 1\scahsa.çao <lo 
go\·erno e d:l Juntn de Hygiene. 

O SR· l:cH(•A. RonRlG'GE~ - A 
haYia de ser diilicil. 

o sr .. 'VL~l!AEs-Diz o nobre rleputulo que 
seria clifficíl tL üscalisa\'ilo. Niro concordo; 
essa fiscalisação serh igual â das estrtidas de 
ferro. 

Em Londres, que tem 5.000.000 de hlllJi
tantes, a matauç:l e u.lisolutumente livre. 

o SR. liCHÔA. RODRIGUES - A fisca.lisação 
como V. Ex. quer estabelecer ~ impos:;i vel, 
e haja vista as courpanhias d.; navegnção 
subvencio1mdas, em que a fiscnlisução é lettra 
mort(l. 

O SR. Yr~HAES - Mrá lettra morta desde 
que os fiscaes do governo não cumpram o se\\ 
dever. 

O SR. l'cHÓA R.oDRI&T:Es-Não lia possibili
dade de se evitar que um eidadiío eucarre
gado por parte do governo para fiscalisar 
qualquer companhi:i. nã.o cnmpra o seu 

rl.ever. 

o Stt. Y1x1L\1·:s-o governo é obrigado a 
zelar este ~e!"l'iço. E' verdade que o governo 
não tem, corno ll!e ctimpría, ti sc..tlisaclo cvn
venien temente as uelJidas alcoolicus. 

Deve, por~m, ftscalí1mr ~t matauç:i do gado 
afim de verificar si esta e ou não feita con
forme manda a hygiene. 

Enten1lo que a. municipalidade t em meio 
efficaz para prevenir qualquer a Luso relati
vamente a esfa questão . 

N'ão quero antecipar minha opinião, relatí
vamente a nov[c concurrencia da Int end<Jncia. 
Esp~ro, porém, que a lnteudeocia, acoçada 
pelo c!amoi· puhlico, se resolva a tornar bem 
evidente us propostas, afim rle que sej a esco
lhida a quo mellior vantaPem offereoor, ten
do-se em vista :t idoneiua~e do propouente. 
Como representa nte eh Capifal Federal, te
nho subido a. esta. tribuna duas vezes, paro 
cumpvir o meu de"Ter . lnfolizmenw o repre
sentan te i.la nação, quando cumpre seu de
ver, é logo atassalhado pelos funccionar ios 

o sn. VINHA.:es-E.V. Ex. '"arante-me que desiàiosos c ineptos; por todos aquelles que 
o 3ctual tl.~cal das companfüas subvencio- não seguem a linha r ect a, achando extraor- ' 
nadas cumpr e com o seu dewr? dinarío qlte nm representant e da, n nção venha 

für SR. DEPuTADo-Niio cumpre. à tribuna. para profügar os abusos que sã-O 
commettidos na administração publica. 

O SR, Vnm.u :s - Portanto, V. Ex:. não Sou, portanto, forçado desde que em artigo 
póde apresentar esse argumento pam rebater publicado no Jornal d a Commercio o Sr. José 

o meu- Felix julga os outros 'jlOl' si, e ent ende lançar 
OuTRO SR. DEPUTADO-Como o goYerno ha a lama de si para as pessons que cumprem o 

de fiscalisar a matança do gado em di:fferentes seu ,Jever, e, confor me prometti hontem, 
pontos ~ apresentar um requerimento, esperando que 

V E b · a mesa o despachará. o mais breve possível. 
O SR.. VINJl'.AES - - x. 0 n ga-me a Aguardava, senhores, a dis~ussáo do relato-

appellar para assumpto diverso, mas que rio do Ministerio da Inst rue""º Publica , Cor-
corrohora a minha asserção. , .,.... reios e Telegraphos para discutir actos relatí-

0 Sr. Cesario Alvim, qunndo ministro, vos a esta reparticão dos t elegrophos. 
estabeleceu a bumanitaria iiscalisação nas Nesta repartição, como na Intendencin, é 
fabricas de tecidos, relativamente ás crianças predso entrn.r-se com todas as precauções 
e as mulheres . hygienicas, afim de não ser contaminado; é 

A Ca~ara sabe que,n~s circumvisi~b.anças lllll:ª ca~a que, apezar de ter passado por 
da Capital Federal, e::nstem 25 fabricas de alh rapidamente, não deixei de notar que 
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existem muitos e muitos abusos, que ~erão 
necessarios cortar. 

o meu successor !á entrou como urn cam
peador, como um Attila, dev:i.stando a torto 
e a direito. 

Infelizmente uão devastou aqnillo que de
,i,1; não cortou por cim:i, mn,s por baixo ... 
foi e;.::,1ctamente em empre_gados subllernos 
qu0 eram os menos cu!paaos, que lançou a 
rosom·n, <lo seu principio a. que ene cham::t 
jnsto, ass~glmu1cio assim aintla mais aquelies 
que e1·am mais suspeitados e de quem havia 
p»OY<\S, e muito fortes, tlc l•!rem metfülo ''~ 
mifos no:; cofre:; publicos 

ü:.r S:t. DEPUTADO-A justiçtL Yetu de cimo.. 
O SH. VrxHAEs-A justiça vem de cimn, 

mas nós, homens sinceros, que temos obrig•t
~.ão restrict:1 de fü7.er j11stiç:1, nii:o tlevemo;; 
só fazel-:t de!Jaixo para cima, mas tambem rle 
cima para baixo; e hoje, os homens mais 
apontado;; e mais suspeitos sr'l-0 os que occu
pam alli as melhores posi1;üC!S. 

Niio desejo, Sr. presidente, sobre e"ti°' ~s
sumpto antecip 1r minba opiuião, tanto mais 
que vou requerei· cópía do relatorio da com
miss..1.o de syndicanci~i da Repartiçãú elos Te
legraphos, e por elle se verá quem são os 
Yerd;1deíro;; culpados, e se estão ou nfio occu
pando os log<wes de alt::t confütJJç>a. 

L'M SR. DEPGTADo-E· sempre conveniente 
pór-sc isso a limpo, 

O SR. VJNJIAES-Quaudo em 3I de dezem
bro de 1889 o Sl·. Ru:r BariJo~a, então mi
uistro da fa.i:enda, fez aquetla especie de in
ventario do que tinha sido deixado p~la 
:vlministraç-Jo elo imperio ; eu, que então erH, 
diredor dos Telegrnphos, suppondo que todo;; 
o.s chefes de repartições importantes i1odhun 
mmbem füzer Ulllil. especie de balanço no que 
est.wa debaixo de sua direcçilo, p!'ocedi uo 
mesino modo. 

Quando tornei contn, da administração <los 
tclegrt1.phos, não 'Visei a outra cousa. síniio 
gar<tntir os novos principios e fazer com que 
etles vingassem o mais depressa possível em 
todos os pontos do pa.iz. 

Creio que cumpri o meu dever. Diz-me a 
consciencia, sim, qne não abandonei aquelle 
lJOSto emquanto não 'Vi a R.epublicn, perfeita
mente firmada. 

A historia desta quesW:o é transcendente. 
Pelas minhas mãos passaram segredos impor
tantissimos, cuja divulgação poderia accarre
tur o insuccesso da idea nascente . 
. Homem dB5conhecido, provoquei, não digo 
invejas, mas decepções, despertei o apetite 
llaquelles que costumam aproveitar-se do 
trabtt.lho dos outros, como sóe acontecer com 
os que, sem pr ecisa coragem de apresentar
se no campo de batalha, veem depois colher 
os despojos opimos que os outroe conquista-

ram á custa do seu trabalho. Não contentes 
aiuda de ;;ei:-em outros tantos corvos que se 
di>1mtam os despojos deixado;; no campo da 
batalhrt, ainda se atrevem como homens de 
vida iDconfessaveJ, e que passaram o seu 
tempo sempre atraz elo resposteiro das testas 
coi·oa<lns, <t vir lançar lama sobre aquelles 
que teem um -pouco de coragem em enun
ci;1r suas ideas e que são perfeitamente cohe
rente;; com o seu pa35aclo e com o seu pre
sente. 

:1 Camara niio estranha!':°t, pois, que eu 
api·e~eute o seg-uin le requerimento, 1n1ra o 
Qll<tl peço a V. Ex., SJ'. presidente, que 
maocle d,11' o devido andamento. ( Lê) . 

A mim fez-se-me crime de, como director 
gero..l dos teleg-raphos, ter mandado nos pri
meiros dias da proclamação <la Republica, 
colloca.r h port,L da repartição tilburys e ou
tros vehiculos par·a mais rapiclmnente poder 
communicflr-me com os membros do governo 
provísorio. 

Esses homens, que teem um µassallo incon
fessa vl'!1, su ~e ut!'evem a lança r-me a pecha 
de que em tempo anormal m•t1tdei est•lciona.r 
à portti. do Telegr;l.pho, ús minhas ot'dens e 
às ordens elos empregados, tilbur ys, e outros 
vehiculos. 

o SR. PrnEs FER.R.EIR.A. da um aparte. 
O SP... VurnAEs-Agradeço ao nobre de

putado a opinião que manifestou, que e para 
mim motivo de orgulho, por ver que os meus 
mais figadnes inimigos só teem que !ança.r
me em rosto o ter zusto dinheiro em tii
burys e outro;; vellicufos 005 primeiros dias 
da proclamação da Republica. 

Pntrioticamente r esolvamos põr de lado 
tmlls n.s nossas pnisões, atlm de que não se 
perturbe mais ú andamento da Republica. 

O nosso dever hoje aqui é calcar bem fundo 
n;'.L alma todos os resentimentos, todas as in
.iurias qtte se nos lancem em rosto, afim de 
podermos só tratar do bem da patrb. 

Si venho aqui trazer uma quesHí.o pessoa.}, 
é porque defoudo os interesses do povo, e por 
que lá fór<1. os interessados ousaram pretender 
cuspir na minha reputaçã0. (.lrlitito bem; muito 
bem.) 

Vem a mesa e fica para opportuoamente 
ser tomado em consideração o seguinte 

Requcrimetlto 

«Requeiro que, pelos tramites legaes, o 
governo da União remetta a esta Gamara, 
com urgeneia: 

l.º Cõpia do r elatorio apresentado pela 
commissã.o nomeada. pelo secretario de Estudo 
dos Neg ocios d~ Fazenda., para dar balanço 
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na. mixa. déL Repa.rliçi1o Ger<Ü dos Telc~r:i.-
phos; . 

2." Nota circnmstanciada da despeza feita 
lJOr aquelhi. repartiç~o duri111te os primeiros 
dias da Rerublica, em tilburys e velliculo~, 
sendo annex.is ;\ mesma nota todos os recibos 
assig-rrndos pelo então dir"ector gel'al dos te
leg1~q)hos ou por pessoa que se dizia por elle 
o.u torisnda. 

Sal:i. d.1s sessões, 2,1 do agosto de 1891.
JosrJ Augusto Yi11haes. 

Comprahende V. Ex. e to<la a Cn.mara ~l. 
impo1·taucia deste requerimento que outro· 
fim não tem por mira, outro intuito i1ão tem, 
a uão ser o üe procurar rcmoYer os embura-· 
ços e <li!llculda1.les com que lutam actual
mente o commereio e a lavoura elo estado 
que represento, so licit ando ao mesmo tempo· 
de S. Ex. o Sr. ministro da fazenda medidas. 
urgentes e e1fü:azes que, applicadas de peom
pto, façam desapparocer os grande:; inconve
nientes e vexames actunes. 

Comprehendem todos, o ó um;i. cousa in
tuitiva, a necessidade indeclinavel e impe-

0 Sr. Alfredo 1.!:llis-Kão de- rio'a de um serviço prompto e ra 11 ido nns ~tl-. 
;;ejo roul!ar tempo it esta Camara, tempo esse fanuegas, serviço que corrcspon<la e s:iti:>faça 
que, conforme ji disse, ha poucos di;is, nos ampb e cab:l.lrnenLe a tollos os requisitos, a 
e tli.o precioso quanto escasso para a grn.nile todas as e111cr;:;e11cias. 
cópia de serviços e traball10s que ainua te- A de1;11ora. da descnrg:1 ele g·enero;; e memt
mos ueo.nt•! ue nós, ll(L grandiosa,obm:ctti. re- dorias pode, nlém de pat•:.t!ys"r completa
construcção nucion:i.l. 111ente o commercio e a industri3, acanetar 

Trata-se, porém, de· 1rnlteri::i, filo impor- gravissimos e incalculaveis prejuízos não só 
tante, de tão urgente e mome,1tosa actuali- no estado, como ti. propria. União. 
dade, que com certeza me desculp~wüo de vir P<ll«i clemoustrar este asserto bastnria ter· 
tomar á esta Camara algufü momentos de uma curta do digno e :i.ctivo superin tendente 
sua preciosa attenç.!o para apresentar á mesa. d:i Estrada de Ferro do Rio Ch:u·o, em que af
um requerimento, e fundameutnl-o com al- lirma o facto de ter <t mesma companhia 
gumas cousideraçõe;::. em Santos~ tlestle o mez rle j nnl10, aguar-

Passo a Wr 0 seguinte telegramma: dando despacho, 100 vagões; e não o?stante 
os esforços de um agente da companhw, na-

<iRio Clnro, 23 de agosto de 1891. quoll:l pl'dça, ncrediht nü.o poder retirai-os 
Temos desde fevereiro até agora carga de a.::ites de outubro ou uo ~·embro. 

20 na vias em Santos, esperando descarga por Ora, é preciso cousiderarmos, Sr. presi-
fal ta de pontes. dente, que a sa.fra actual claquelle estado e 

Hh cerc<t de tres mezes cargas esperando felizmente das m;liores, sinii.o <t maior que 
despacho na alfandeg-a, demor1t por fülta de elle t em produzido, e que 0 digno e exemplar 
pessoal confbrme declar~c;i'.o do inspector. superintendente da Estrada Rio Claro, pam 

Temos mnior necessilhtde de pôr no tra- obvhr e evitar as justas queixas e reclama4 
feg-o, vapor, trilhos e chaYes, necessarios ç;ões dos lavradores que, muito naturalmente, 
l)ara a abel'tura de estaGCíes. desej~tm aproveitar os a ltos preços do cafe, 

Torlo esse nrn,teria.1 e mais 100 vagues em fez a requisição desse material rodante , com 
Santos ha muito tempo. muita antecedencia, e a tempq de vir prestar· 

Rogo providenc\as.-llammo;id » serviços, de agosto em deante, quando as re-
Passo a lêr 0 requerimento: messas se avolumam. 

Pois bem, Sr. presidente, apezar de toda a 
«Requeremos que, pelos tramites legaes, . boa vontade,apezar,digo mais, da feliz previ- . 

sa requisite do Ministerio da Fazenda ns in- dencia, pouco commum nos nossos negocios, o 
formaç,ões seguintes: activo e zeloso funcciooario vê seus desejos 

Qual a causa da demom <la des~arga e burhdos, e seus melhores esforços, para cor
Llespacho de mercadorias na Alrandcga. (le respoudcr satisfuctorinmcote ús imperiosas 
Santos, estarlo de S. Paulo~ necessithl.des da importante lavoura tlaquella 

.Será devido á escassez ele empregados, ou zona, completamellte paralis..<tdos, pela pro-
falta de acconunodações da respectiva alfün- longada demora desse material na alfa.n-
deg~? dega. 

Dacla esta ultima eventualidade, que me- t>11pponho que não é uevido á escassez de 
didas pretende esse Ministerio tomai· nai·a empregados, causa essa facillirua t\e ser su--

" perada, mas sim á falta tle accomrnodações 
reparar tão grave iuconveuiente ~ do respectivo estabelecimento. 

Sala das sessües. 24 de agosto de 1891.- E sou levado á essa crença pelo facto de 
Alfredo Ellis. - Bernai·dino de Campos. - ter•, durante o governo provisorio, o illustre 
Domingos de Jforaes .-Adolpho Go;·do .-Pa1i- ex-ministro da fa.zendii o Sr. Ruy Barbosa,. 
liíio Carlos. - Mur.~a. - rTlicerio.- Cesario qm1ndo esteve em Santos, syndicando e ex
lilotta. -Moraes BarrM. Costa- lwiior. » aminando as queixas e reclamações do com-· 
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mercio daquella importante praça, mandndo 
constl'uir, com a, maxillm ri.l.JJiLlez, uepemlen
cias qne duplicaram a antiga úrea. 

Continuando as reclamações, é evidente 
que o augmento, em boa hora ordenado pelo 
illnst1·e ex-minb;tro, já nuo 1.msta, já não sa
tisfaz as oecessi1hdes crescentes da importa
.çã.o e exportaçuo daq uelli1 pracn, sendo, por 
tanto, preciso que o actlui.l Sl'. ministro da 
fazenda clê, sem demorai promptas e ener
!!iCt\S f1rovi1lencia~, p:.11•;\, O bom C regul;1r 
i'unccionamento duquella importautissima re 
pa1•tição pulllic:i. 

Si assim tizer, terá s. Ex., nleni da s:ttis
f;1çrio <i ne senipre tr:i.~ o cu;nprimcnto do de
ver, unm oppol·tnrül:.1t!e p:i.t·:~ 1.lernonstr:tr que 
.!}ilo nutl'e, p:1r.i corn :l<Juelle estado, os senti
mentos que lhe s:lo ;i.ttribuidos. 

Voms-l\Inito bem. 
vem u. mes~< o tic(l. par:• op:Jvi·tnnamente 

ser tomado em coasi<lerai,ão, o seguinte 

« Reque1•emos ~ue, '[lelos trnmites leJ;'.lCS se 
req ulsite ~lo !llini,terio da Fazcndt1. as rnfor
ma~ões seguintes: 

Qmü a cau.:;~. da demora d:i. descarga e des
.iJ~.cho de rnercadorin.s ll<t alfandega de San
tos, estado de ~. Paulo ? 

Ser~\ devido á es~:i.sse~ de empre~.do;;, ou 
falh\ tle accommoilaçü~s tb. re~pectiva alfan
·dcr:n. ~ 

Dtida estu ultima eventualidade que mcdi
didas pretende S. Ex:. tomar jl(\r::\ reparar 
·tão grave incon•eniente '? 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1891.
Alfredo Ea:s. - Doniil!gos d e !Jioraes. - B. 
O:rnipos.- Adolpho Goi·do. -J:[u:rsa. - P au
lino O:r.rl.os. - Gticerio.- Cesai·io Jfotta Ju
;iioi·.-J<foraes Barro$.- Cosia Jemioi·.;;, 

~Sr. Homero Baptista.- Sr. 
pre~ldente, venb.o ent regar à s:i.bedoria e 
patriotismo da itssembléa um projecto de lei 
·!J.l!e,est<l.tuindo uma. normu. salLlt:lr para a. ad-
1muistração publica., assegura o clominio da 
moralidade governamental e satisfaz uma 
.acariciarfa predica do partido republicano. 

O projccto estabelece como meio regular 
.para a execução das obras publicas federaes 
.a cononrrencia, ('.Om ex:cepção dos serviçns 
-de mero expediente e dos trabalhos feitos oas 
officinas proprb s da União ; subordina igurLl
mente ao principio d(I, conourrencia publica 
a execuçã.o das ol)ras e ser viços de qualquer 
.n_aturezu., proposta por particular ou asso
ciação, mediante c-0ncessão de privilegios, 
.garantias, isençõ .is, e outros quaesquer fa
:vores do governo nacional ;. delinea o modo 

pr:otico da concurrencii1 ; determina a publi
t:a1;~0 lJl'Chia das propostas para o n eccs
sario exame da opinião e as condições moti
\'adoras da acceitação ou rccnsl~ das mesmas, 
dá a preferencia, em igualdade de condição, 
ao iniciador cfa proposta apresentada; resalva 
o direito llo inventor e crêa o premio da in
ven~ão ; assegura a execm~:Lo do serviço e a 
concessJ.o tlos favores, peht eJTectividade da 
g-arantia pecuniariD. somente tlepois do em
prego da te1-c:i. parte do car-it<ü integral e pel::t 
propo1·cioaalidade da garantia ao capital que 
t'ul' ,crnlo de5pendido, e, litlalmeute, considera 
Ll,~vida qualqner outi·<\ concos:;iio do favores,sõ 
tlepob tl<t nttinmçiio üa oltr<". 

l~,;l<! projecto ê tia onlem t!aqm,ll·~S que não 
podem deixar de merecer o ;i.poio •1u;; bem in
tencionados, tlos que, a 1iar de um governo 
!'arte, amparado por normas atlministmtivas 
r11omlisado1•as, querem o augmeoto constante 
i.le D&JSS:\ rirruez;i, pelo descn volvimento gra.-
du:1l do meio l:Jm5ileiro. . 

sr. presidente, com o n.dvento da. Re
publica coincidio a maior amplitude do nosso 
desenvolvimento material , o qne ô sobre
morlo digoHicador do novo regiirrniL Real
mcmte, ora iiam desejar que â nova situação 
politica co~·respoadesse uma nova situação 
agricola e industrial. 

Abertos os cliques que impcdium a agita
ção industrial i.lo puiz, de tocla <~ parte, com 
estimubuor afan, correram pressurosos os 
foment•dores de nossa \)rosperidade,a exhibir, 
em proposfas apresentachts ao g-overno r ela
tivas a abertura e mell10mmento das vias de 
communicação, ao povoamento do nosso ter
ritorio, à utilisação de nossns r\quezM, ao in
cremento de nossas i ud ustrias, ao progresso 
geral de nos50 paiz, emlim, ü.s mids H'recusa
vds demnnstrações do despertar da inicia.
tiva iudividmü e da nova clir0ctri'l, tomada 
pelo espirito publico, volt::u.Lo inteir<J. rnente 
pa!'a o ohjectivo indus trialista. do nosso tem
po. Mas, constituído o governo legal da Re
pnMiot<, esse desenvolvimento estacou, a ini
ciativa particular amortecen, o espírito pu· 
blico ficou espectante. ~ 

Não me proponho agora a apreciar as cau
s:•s do Cac~o. Devo dizer, entretanto, que não 
sou parlídario nem do. iimuorleração com que 
o governo clictatoria.l concedeu privilegias, 
garantias, favores de toda a sorte, nem sou 
partid.ario da- solução do pheuomeno complexo 
do desenvolvimento materia.l rlo pai7. , ja ini
ciado e se desdobrando em uma sequencia pro· 
pria e constante, por um alvit re ap~inhado n o 
ambito do .Q"abinete, sem meditado exame 
das cousas e aos interesses em ~ogo. Não sou 
nem pela immoderação dru; concessõei!, nem 
pelo estacionamento cllinez. · 

Entendo que o regulador oaturnl desse mo
vimento industrial e~tà, em larga base , ni-
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concurrencia public<J.., que impulsionri. n ini
ciativa, avigora o esforço do homem e estn.
belece a luct<t pelo bem, g;trantindo a mm·.i.
lidade administrativa, e poodo em saJraguar
da a probidade dos particulares e cios homens 
publicos, os quaes, não raro a11ezar de suas 
boas iuteuções, de smt conduct a. insuspefüt
vel, pela simples circum~fauci:t <le galgarem 
as alturas do poder, j à se toru:tm desgrac:tua
mente o a.Ivo das mttis gra;es accusações, o 
das mais ultf;)jantes ioYectiYas. (Muito bem.) 

como indiquei, Sr. pre:;idente, em IJre\-e 
exposição, o projecto que ehlboL·ei e que me
receu o apoio e assigoatw\~ <le nl~runs illus
tres deputados, con~ulta os ia lcrcs~~'S mate
rines do Brazil e estimula o emprego dus 
capitaes, aswgura a mol'alicl:ule a1lmiuistm
tiva e dá. força e ·\igor ao ;.."On)t'nO l\:pulili
cano, .tmpnrant!o-o 'á:"ls aci.:11s:1<.;iles a ,,11,pci
to.s dos despeitos ioc1Julineutes, ili\s 1wclt•n
ções inconfessa veis. 

Eu só .Peço aos Jegi;;l:vlores tia l\.epn\)\iC:t 
que, meditando sohre este nssnmpto d1l l'tWa
cte1' geral, niio se pou1>em :l produzi 1· emen
das e correcçües, pura qno este pro,iec to S•l 
transf,)rme em um:1 lei util, prn.tic:i , sal ntn.1·, 
e cort·espon<lcmlo ao pens.'Lmeoto ropuLlicano, 
proporciona ao nosso paiz um deseuvol\·imr.nto 
fncil, nmplo,gar anthlor• da moralid<lflc p11l1J!c:i 
e fal't:tlecedor do seu gover no . (;)!Hitri úc .. 1 • .) 

Vem itmesae fic:t pnra, opportunnmente, 
ser tomado em consideruç.'10, o seguin te 

PR01ECTO 

O Congt'éSSO Nacion:i.l decreb: 
A rt. 1. 0 As obras publicas fe<ler:ies são 

el:ecotadas medi:in te concurrencia publica., 
com excepçiio dos se1·viços de merei e::rpeüiciu
te e dos que :;e fazem uas officinas prop1•itts 
da União. 

Art. 2. 0 A execucão de serviços ou obras 
fede1·aes de qualquer natureza, p1·oposta por 
par tícular ou associação e favNecida ou nito 
'POl' concessão de garont ins, privilegias, isem
pções ou quaesquer vantagens do µ·ov<~rno d:i 
União, fica. igualmente sujeita á cóucurrcncia 
publica. 

Art. 3-º Verifica-se a coocurrencit1. metli
aute chamado por editacis dos que pretendam 
a. execução do trabalho de que o estado pre-. 
cisa ou que qualquer particulac· ou assocfacão 
se proponha realisar. 

§ I . 0 Nesses editaes,, que . ~r:io vuulicados 
durante 90 dias pelo menos nos jornaes offi
cia.es da União o dos estados, set"lo mencio
nadas todas as coodições erigidas ou propos
tas para e::i:ecncã-0 da obra ou serviÇô,a. q unotia 
cim que está orçada ou por que se propõe o 

· particular ou associação lev:U-a a efreito e 
todos os escla.reclmentos indispensaveis para 

pleno conhecimento do objecto da concurreu
cia e da sua. m:tr>ch..'\ regular. 

§ 2. ° Findo esse prazo e depois da. necessa
ri:t publicação no Diario O{fici<1,i de todas as 
proposta:; o!Ierecida.~, o r espectivo ministro a 
quem competir o .iulgnmento do. coueurrenci11, 
pr0t.luzirU. a sua decisào, nil.o tendo em 'Vlsta 
sinão as vantagens do preço, do prazo, das 
~arantias que exhibir em os concurrentes e 
dos beneúcios que, por veotu1'0., si propuze
rc:m fa zer . 

§ 3. • Em igua.lrlade de contliçõcs, serú. pre~ 
fo1·iclo o concurr~nte que tirn1· tido a inicia.ti
"ª lla proposta. 

§ 4.•Si cousistir em um invento qu.1lquer 
o servi,_·o oo nlll'U. <le que h'at:L o art - 3° e o 
iunrntot· não houver merecido n. IH'Cl'erencia, 
..:alJCt'ú :ao concurreute pl'Cíeddo :~ olrigaçiio 
tle p;!;;a1·. a ntes rJe L'Olll<:i;tttlo e t1-ahnllto, o 
p1·c1 11 io tia invcni;ão, IJUG oet•it oslipulado em 
comhinaç:i.o pt\rticular entre o invenlor o o 
t·onc~~s\on:tl'io , ou :t :lr\Jitrio ilo respectivo 
ministt·o, l.lão se veritlcamlo ess:\ co1nbinaçào. 

A 1·t. 4. 0 A garaotin. ou favor pecuniario 
CJll C ll;\j:t o ~st:ulo COilCC(lido :;ó se LO\'llUrá 
cffectil'O 1lepob do empre~o da 3° pa.rte do 
capita! inte;;-ml e será sempre. orrespondao
te ::to cnpitnl cmprcgmlo. 

Al't. 5. 0 Só go~«rá o concessionario de ques
riner outt-as vantagens concedidas pelo estado 
depoi:; tle ultimado o serviço. 

Al't. O.• Revogam-se a3 disposições em con
trar io. 

S. R.-Sa.la das sessões, de agosto de 
1891.-H01ncro Baptista. - Borges d~ Me
d<!iros.-11.ngelo Pinheiro .- Memta Barreto.
Tho1;~ Fl,cres.-Pereil-a da CO$ta. - Bcl{orl 
Vieira. - Jose ~iug11sto Vinl1aes .-Cassiano do 
N a.scimento _ 

O Sr. l\.l:elllla Barr8to - Sr. 
presidente, antes de entl".ir na. ma.teria que 
me obrig::t, ain<l:t e~ta vez, a occupar a tribuna, 
é men dever pedir a Cam:iro desculpa do tempo 
q11e lhe vou subtra.blr, prendendo a sua. 
attençiio com um assumpto que niío ~ Je iuter
es:;c g·~ral, mas que entretanto tem in
tima relação com a vida de um militar 
distincto que, no período de mais de 40 a.nnos, 
preston os ma.is assignalnrlos servi~os a pa tri:t, 
tanto na paz como na guerra, e que, como 
recompensa de t udo isto, jã. no termo da sua . 
exi;,tencht foi cruelmente injustiçado po1' wn 
acto irreflectido ou de exagerado escrupulo 
1>0r parte do tribunal que o julgou em ult\ma. 
inslaocia. no Conselho de Guerra, o. que !oiman· 
dado responder por o.ccusações que lb.e foram 
feitas, quando encarregado de dirigir a fa
zenda nacional de Sayean no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Quero me referir, senhores, ao desventn· 
rado tenen~oronel de ca.vallaria. Genuíno 
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Ceso.rio Nunes, condemnado, pelo conselho de 
"'Uerra em 1878, o. seis mezes de suspensão de 
~ommaodo, grao maximo do artigo 154 do co
digo crimina l, srmtença esta reformad1i. em 18 
de maio do mesmo u.nuo,pelo cgregio Supremo 
Tribunanfüitar, que o condemuou n pem1. de 
um o.uno de prisão em fortaleza., como incurso 
no art. 29 dos de guerra, e mais ainda n 
indcmoístll' os prejuiws causados flO estado 
pelo el'.tra.vio elo 6.000 cnvallos e 700 m11ares 
o. este pertencentes_ 

Sr . presidente, não ha quem ignore esta 
questão, e foi com verdadeira sorpl'es:.~ f]ne o 
exercito viu il lUl. da pulllicidnrle tão injusta. 
dclibcrac;io, ouanrlo era de esperar d:i. p;trte 
dnqucllc trilmiml, composto cm nb;oluto como 
sabeis ele profi:;,onaes que se recommen1larn 
pela lon;;a cxperiencia, pela calru;i e reclidão 
ile espirlto e S·)breturl.o, finalmente, pela sabe
doria, um pronunciamento mais hn.rruonico 
com os sentimentos de humanida.cle. 

Não venho, oenhorcs, entreti.nto, fazer 
n.qui recriminações a ninguem ; o facto esta 
consummado; o tenente-coronel Geouioo r.um
prio n. sentenr;a que lhe foi imposta r.m 11 !na 
fortaler.a,de onde salliu soft'renclo de um:\ grave 
enfermid:tde, que pouco <lepois Ol'i:.;'inou-lhe 
a morte, deixando na orph~_r.ctade seis infe
lizes criancas, que, sem e.xageração, póde-se 
dizer, esmolam o pão quofülfono, il caridade 
publica. 

Vejo, Sr_ presidente, uo meio rle tudo 
isto, um;\ iniquidade com a qual os espiritlls 
jll$tOs não :;e podem harmonisar _ 

O Sa. PrRES F ERREmA-E é preciso notnr
se que o tenente-coronel Genuino foi no
meado para aqoelle emprego por sua hones
tidade, comprovada no decurso de uma loogn 
vida. ruillt:l.r. 

o SR- MEXXA RA.RRETO - Sr- presi.cleute, 
como bem diz o nobre deputa.do que ·vem 
em meu auxilio, aquelle illustre militar foi 
escolhido para. desempenhar a commissão ele 
que foi v:ictima, pela sua honestidade, ·~ pela 
nctivida.t.:e e interesse que sempre maulfestou 
no exercício ele suas funcções. 

Continuando, Sr. presidente, devo dizer 
com franqneza á Gamara: Que o taneute
coronel Genuioo fosse coudemnudo; que fosse 
atirado a um co.rcere; que soffresse, justo. ou 
injustamente o;; rigores de uma seuteuçt\; 
que lhe puzessem mesmo uma grilheta aos 
pés, ·nada. diSSIJ me imprcssionoritl, porque a 
natureza do homem, aífeito aos vae-veos da 
sorte, a tudo póde resistir - . 

Mas que os rigores . de uma sentença. se 
estend;~m a tê aquelles que nenhuma parte 
tiveram oo delicto, que retlictam sobre os 
descendentes do delinquente, coodemnando-os 
á. fome e à miseria como aconteceu com a 
viuva e orphãos daquelle velho soldado, 11. 

Camaro deve concordar comrniào que é isto 
tuna iniquidade sem nome, um•l°deshurnnni
dade de tal ordem, que a sociedade não póde 
deixar de repudiar. 

U'.'r SR. DEPUTAM .,.... Muito l)em; V. Ex. 
está fazendo uma exposi~.ão clara do fa~to. 

O SR. MENNA fü.RRETO - Sr. presidente, 
estns consideraçlies e nada mais originnra.m a 
minbo. presença nesta tribuna, e para. qne 
aquelles que desconhecem a questão uão me 
ath·i!Jw.iu1 ioluitos de proteccioniemo, passo 
;L fa.?.er uma ligeiro exposição do fü?tO ~m 
questü.o, :iâm de ol'icn tar a. Camaro. da Justiça 
do meu neto_ 

Sr. presidente, creio que, em 1874, foi _o 
referido teneote-corooel nomeado p;im ~lrlg1r 
n. iovero;\1la de S:\Vcam, époc.'\ e111 que JUStll.
mente o governo · mao<lou comprar pnr:i. o 
serviço do exercito milhares ele cavallos e 
muares, compra esta que ~oi re~lisacla por 
diversos, sendo aquelles nmmnes. entregues 
em diJTereutes grupos, ual}uclla 1_n>"el'oa.da, 
que, como sabeis, tem u~:\ supertic1~ ue nove 
leguas e meio. de ses1mrnn, que entao se con· 
~cn·nvnm completnmo:Jnte :\bertns . 

Por muito tcimpo, Sr. presidente, desem
penhou o dito tenente-coronel a sur, cor_n
mlssiio, cC\mo er:i de esperar de um offic1al 
activo e zeloso e do que cleu semrre provas.e 
isto ape:mr das difficuldades que lhe of!eree1a 
um ramo de serviço de naturei.a. completa
rnen t.; estl'i\nho. á. sua vida profissional, con· 
servanuo como era necJs sario a cavalhada. 
am pastoreio, iL proporç;Lo qne ia recebendo-a., 
e isto em diversos pontos. 

Quem não conhece, Sr. presidente, esse 
n-eoero <ie tr-abalho e iguora completamente 
~ vida Jo cr.mpo, nii.o póde :m\~a.i.· o quanto é 
fücil o extravio de '1Dimaes, muito principal
mente quando se procura em graud~ numero 
dar-se-llles nova quereneia; e o tr;\balho con
st."lnte que é necessario empregar-se para 
isto se ~nse~uir -

Imanfoe-se, costear 40.000 animaes cm um 
campaº completamente aberto, tendo estes 
q uerencins em todos os pontos de nm estado 
nisto como é o Rio Grande do Sol; não ha 
cuiflarlo, oão ha zelo, não ha actiYidade, por 
mais deseovolvitfa que seja, que po~~::i. i>reve
nii' os incidentes que diariamente se dão, ;e 
que originnm grandes extravios, co1?1o se~a. 
umn. disparo.da da anirnaes, que, reahs.·vl.a. as 
vezes em u:u só pastoreio, pelo estíl.mpido de 
um trovão, t>Or um raio·que ca.c, pelo rumor 
que fil.1. no campo um cavallo que dispara com 
arreios e outros muitos incidentes, levanta 
todos os outros· pastoreios, conduzindo-os 
muitas vezes a longn.s dismncins, por ser lm
posslvel impedir a carreira. vertiginosa. -i).ue 
levam. -

Sr . presidente, tenhq aqui al;uns collegas 
que conhecem bem esse genero de trabalho, e 
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podem dizer si ê isto ou não uma re:tlid;\d~; 
o si tivesse, por o~casirro <lo ,iul gnmcnt o cio 
t enentc-coroael Genuino, se lev~tnt•mdo nl
·g uma voi autorisrah, pnrn scientifknr <t" S 
Srs. nrnrubros do tribunal, <J.Ue tiio rigoro
samente o puni r-:tm. 1.hts circu:nst(l.ncins qtH 
concori·flt·am p..'l l'<t se darem as Cnltns que SG1'· 
viri1m de b:i se á accusação. ó fórn. de dnvi1l :i 
9ue ;~ ~nten;;."'l do. conselho de gu<m·a, tão 
Just:i.mente pronunci:tda, uü.o teri:i. sido 3n
~ulhula ~mo foi pelo Co~selllo Supre.mo ~li
htM, c11.1os membros considero o symuolo d., 
l>our:i. 1.b p:•:ide nci:i. e da j ustiç:t: e ;~ fami li11 
~o Yclho 1ui!i t;n· não e5t.:nfa. sujei t:i. c:omo e,;lá 
as l'\ll\::;l'f)\\:'!lCias honi'\'ci·~ 1lar1u~lla seu tt-m.;.•. 
como >'<'j a :i. indeumis:1çtio com axi.znos su,;: 
mens:11·;3 coi· :·c:;pornl"nlc~ ao meio soldo uni
cos rc::11r,;o::; il ,.! <JllO di;;pol'1n, 11:\ inip'1;tn.ncin 
de t~.iJO J f..':l v:1 llos, pcli1 prct;e> ele 50.) cada um 
•? i'(Jr) 11111;u·es no \':t101· de 15$. o que impo1· t11 
n:\ avnltail::i. quanU:i de 352:500$000 '. Qo:m lo. 
Sr. r>reside:-i ti::,t odos sa.bcm que esses an im :cs 
niio J'omm Yenc!i1lo,;, que oüo foram do.ido::; e 
llem ·~xt1· 1 viados pot• tleslei:to ou desi rlit1. d•l
!'[UGl!e militn.r no exercício <le suo.s func~õe,. 
injustíç:i. e~ta que sólie de ponto quando te
mos a plena convicçiio IJU B no decorrer elo·, 
annos í'o1-.1.m aqnel!es animo.es l'ecruta.dos n11s 
campos onde se acllM':tm , pelos diversos cor
pos, e que nel les morreram tle •elbos p1·e
sto.ndo serviços ao esta.do. 

Sr. presidente, o tenente-cot'GDel Genuino 
des.'\pp:i.recea, e o~ efi'eitos dG su:i. sentenç-1 
c.~ram ~mo um ruio sobre :>.s cabeç.ts .IP. 
me1:• dn~1;1 de c:·L't!ldnhas; assim, pois, não 
tendo o 1lln:;tre mor to deixado outro recur;; .. 
o. !liio ser-º meio soltlc de sun. p:ttente 11a1~l 
a_limenl:lç:io de sni. nnmero3a. r.imilin., e co:1-
s1demndo o est«tdo úe miser ia em qae ast.'\ se 
acbo. presentemente, a.ppGl!o p.'.l.rn os senti
mentos generosos dos dignos membr os dcst e 
Congresso, peúindo o sen Tato po.ra. qae sei" 
relev:idn.cm beneficio da viu't"a e orphi.'i.Os 110 

tenente-co1•onel Gennino a importancin. d:i. 
cal:'go. qne s-· 111e mandou fazer em con•P· 
quencin, de sentençl impnsta pelo Consetho 
Supremo Militar em 18 de maio de 18i8 . 

• O Se.. Z• ::o.r..\.- E' tão .iustv. a co.usr1 q\1e 
v . Ex. defende, que desde j:.\ hypotheco o 
meu voto. 

(iti1ieo bein, muito bem. O arado'I' J com
pri~~itado í,o;· divcn·os Si·s. deputados.) 

Vem á. mesa e fit~ p."lr:t opportuo:imeote 
ser tomatlo em cousider~.ilo. o seguiD.te 

P ROJECTO 

O C~og-resso Nacioo3l decl'cta : 
Art. 1.° Fica relemda a ca.rga imposb• 

por sentença do Comsciho Supremo :.\Cilitur 

de 18 de maio de 1878 ao tenente- corone l 
Gc,nuino Cesario Xuoes. 

Art. 2. º E~sn. divi<ln rcverter;'1 em be
ueflcio d:i. >'iU>:l e filhos do mesmo tenente
coronel. 

Slll:L uas s c:;ües, 24 de a.gosto de 1891. -
J:le1tae1 Barr eto . 

Em seguida, procede-se <'!. chnm~<la, :i. qual 
respondem os Srs. Jo:u1ui1u Pci•nu.mbuoo. 
~iatta. :i\Iach;1do, .Nina Ribeiro, lletumba., lto~ 
rlríg-ne$ Feruuude$, Beltort Vieit~1 , 'Ucbóa, 
Rourigues, Indio <lo Brazil, Ionocencio Se1·ze
dello, C;mtüo, PecJ ro Chermont, Matt:t Ba.
r-Hllal', Cn;;imiro .lnnior. Henl'iri110 de Cnr
va lho. Aufri$ÍO Fialho. No;;ueira P:tmnn;;-uà 
Piras 'Ferreira, àI:wt irÍho Jto•lrigncs, Bnr'IJCI$:'~ 
Li:ua, Bezerril, Joi!.o Lopc~, Ju:;tiniMo ue 
Sc1·pa, Josê IJe't'ihiqu<t, Gonç;llo lle ~os, 
:\nscimculo, Pedro Vel ho, Amo1·im Gnrcfa, ll:pi
t:lcio,'Couto Cartacho, Sá Antl1-;.ttlc, Tolentino 
tle Car 1·a.lho. Amlré G:n-alcanti, Ravmundo 
S.tn~elra., .loão de Sirp1eira, Lniz <le ,\ndra<le, 
E~n1rito Santo, &lla.rmino Cal'ueiro, Oitici~, 
Ga IJi no Bezouro, Ivo do Prado. O!i>eira. Val
larliio, Leandro Zlfaciel, Felisbello Frai1·e, 
Paula :\l'g-ollo, Sea.hm, Zama, Garcia Pires, 
S:o ntos Pereira, Custodio de MGillo, P:iuln. 
Guimarães, 11Iiltm1, Frnm:1sco Sod!'ll, Dio
uy:;io Cer-queira, Barão dfl S. Marcos, Medrado, 
Pdsco Paraíso, Athayde Jtiuior, J..'onsecn. e 
SilVt\1 Fon:;ecn. Hermes, Nilo Pe\-aoll1t, Ma
nhães Barreto, Virgílio Pesson, Fl'ôes da 
Cruz, Ba.pti5b rfa Motta, A l<:indo Guanabara, 
!!:rico Coelho, Lopes Trovão, J acques Ourique 
Aristides Lobo, Furqnim \Vel'ner.k, Jes;uin~ 
1le Albuquerque, Vinhaes. Thom:iz Deltioo, 
Figueiredo, Antonio Olyntho, Gabriel ele l\ra
~lbães, Pacifico ?lfaSC..'\rcnbas, Cha..,r>nS Lo
b-,\to, Jacob d:i. Paixã-0, Alexandre Stockler 
:\.merico Lnz, Dutra Nicacio, Corrê:; Rabello' 
Astolpbo Pio, Aristides 1\fai:\. Carlos Cba.ga.s' 
~·raocisco Amaral. Domingós Rocha, Costa'. 
!\fac~ado, Bueuo de Paiva, Ferreiro. Pires, Ber
D•w.dmo de Cumpo8, Francisco Glicerio, Ce
;a.1·10 Mot ta , Moraes Barro~, Dnm!ngos de 
Moraes, Adolpho Gordo, Mursa, Puuliuo Car 
los, Costa. Junior, Rodrigues Alves, Moreira 
ria Silva, Leopoldo de Bulbões. Guimar ães 
:'-fatal, Azererfo, · C:i.et ano de Albuquerque, 
Marciano de Magalhães, Edun.rdo Goocalves, 
Fernaudo Simas, Lauro Müller, Curtos Cnm
po;, Scbimidt, Lacerda Coutinho, Victorlno 
Monteiro, Pereira do Cost:i, Alcides Limn, 
.\ breu, Homero Ba.ptist.-i., Cassiano uo Nasci
wento e ;\fenu:i. Barr<::to . 

Abre-se a sessão. 
Fa.lt.'.l.m . com causa participada os Srs. 

Pal.let.'\, Miguel Castro, Pedro Amel'ico. R.o!;a 
e Silva, Tlleophllo dos Santos, Poutes tle Mi
randa, Augusto de Freitas, Arthur Rios, Se
verino Vieira, Amphilophlo, Urbano .Mar-
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conde>, Cyrillo de Lemos, Oliveir(l Pin lo, 
Viriato de !\Ie(leiros, França Cary:i.Jho, Bà
daró, Joüo Pinheiro, Leonel Filho, Francjsco 
Ve\ga, Costa Senna, La.mounier. Alvaro Bo
telho, Gonçalves ChaYes, Manoel Fulgeocio, 
Gonçalves Ramos, .loão de Avello.r, Ferreira 
Ro.bello, Joiio Lr1iz, Carvalhal, Carlos Gar·ciu, 
Almeiila Nogi:eir<1,Fleury Curado, Bellarmino 
de Meodnuça., Thomaz Flm·ese Rocha Osorio; 
;;em cirnsa particip;1<la os Srs.: Nelson. Fre
derico Borges, .José Avelino, Almino MTonso, 
Gonçalves Ferreira, Josê ~!ariano, JuHmcio 
de 1\guiar, An nihal F;'l.lcüo, Pereim da Lyra, 
)leira <le Vasconcellos, .Toão \"icil'a , Tosta, 
)farcolino i\foum.. Leori:;ilrlo Fil;ucir·a~. 
:Moniz Freir~ . Albe1·to Br:rndi'io, .Jcwp11111 
'Rrevcs, Lniz '.\In1·:i.t, Sampaio Fcrrn:i, )l;ty
rink, Frrreir.i Br~111<lii.o, Fúlicinnn 1•r.nn :1 , 
Viotti, Monteir•) ela SHv:1, i\Iartinho Pra 1lo 
J uniol', Lop~:> !'httn~s, Rnl.Jião .Junior, Anhio 
de Far in, .lulio •lc Ca.stilhos, Rnr·g-c;; rle '.\fo
deirC>l;, Frnnodo Ahott e Demcli·io-l{ilJciro. 

E' lhla e se:n r.leb:üe appt'OV:Hh\ a nela lla 
sesrro unterio1·. 

O SR. 2° SP.CRETAt!TO (se?~ 'ado de 1º) pro
cede (\ leitura do seguiu te 

EXPEDIE::\TE 

Ofilcios : 
Do Mioisterio dos Negocios da F;"1.ze11dtl, de 

21 do ()(•rrente, retnettenclo por cópi<t as in
formaçõe:; que fot'am prestudus por :iquclle 
!\'.Iinister'io, em ma io de 1882, acerca d:i. pro. 
scripcão em que incorreu Olympia C.1ndida 
Guim?.I"les rio Amnral, o que foi requis!tado 
por esta C:.imn.r(l. em ollicio n . 96 de 26 de 
julho uitimn.-A quem fez a requisiç;'i:o (Com· 
miss5.o de fazenda. ) 

Do mesms Tl!inist erío e de igual data, em 
respost[l. ao destn, Gamara, u. 88, <le 20 de 
julho u lt imo, pr·~stando informnções, relati
vamente ft desper.;;i. feit<t pelo Thesouro Na
cional com a de legMia tiscal daquelle Minis
terio e com a policia fi scal encarregada espe
cia.Lweut':l d.a repressão do contrabando r.o 
est:iclo do Rio Grande do SnL-A' quem füz 
a requisição (Sr. deputadq Alcides Lima). 

Do .Miuisterio da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, de 21 do corrente, em 
resposta. ao officio des ta Camara, ele 14 do 
mesmo mez, pt'est:J.udo informações sol>re :i 
e::toneração do engenheiro chefe das obras 
da barra do Rio Gr11nde do Snl e sobre o 
aud,imeoto elas referi•las ob~.s.- A' quem 
fez a r equisição (Sr. deputado Demetrio Ri
beiro) . 

Do mesmo Ministerio, de 22 do corren te, 
em resposta ao ofilcio desta Gamara, n . 01, 

C',:un:irn. V. TI. 

rle 20 .uej ulho ultimo, enviando, em original, 
todos os papeis rererentes â Ceará Bai•v1Jw• 
Co1-poralion. - A' ,1uem fez a requisição (Sr . 
Bezerril). 

Requerimentos : 
De l\Iar·ia Arnelia Cowleiro Varclla, pedindo 

que o meio soluo a. l}ur; tem clit'l'ito, se ja- lh() 
p;\go pela. ta.!Jell:1 vigente. - A.' commissão de 
fazendo.. 

Dr . José "\ntonio de Cn.rva.lho, 1° escriptu
r:11•i0 :i.posent-'\1lo do Thesouro Nacional, 
1oc líí1•!0 a sua i•eintc.:;r:\l;;i:o ou melhor:i.
u:enlo tlc aposentadoifa. - :\ · mesma, com
mi~~;;:o. 

Dr, .loi'io Jo:;:! Fe1•:wnrlr s Dias, p-?cliado 
pl"ivil··~"ÍO para :i. p!•.;c:i. e •~;\:lt· ::c:;iio rio :ilco rle 
pt!i:w o.lo i'io S ••ra llí:i:;co. - :\' commissü:o 
•lo r.i :mnd<i e imlu~tria~. 

O !Sr . Ari,,;ti<le,,; Lobo >em 
f:iZ•Jl' uma índic.1\~10 ue emenila ao regimento 
d:1. Camri.1~i. e qne t·cputa impo1·tantissima. 
p:u•n. regular o an<la.mento dos tra!iall!os tlo. 
Ct1m<u·a. 

1\ Ct\m:i.ra sr.bc que :1s diversas commissões 
se nclmm g-ra.vemenle embamçarl:1s por causa 
(hrs trabalhos simnltaneos dos debates pu.rla
mento.res e dos trnbalhos dns mesrm'l.s com
misoões . 

Muitas vezes são ellas comp(Jlid;'\S a inter
romper os seus traba.!l.Joa pflra acudi r as vo
tações parhimeutares, e por esse modo Lara
l liam-se as discussões uo seio elos commissões 
e adia-se o fün dos debates, com grave pre
juizo dos mesm05 tmballlos. 

J\la.s não é só este o inconven;eute . As com· 
missões, occtipando- .;;c dos t:ralmlbos que_ lhe 
sã.o commettidos, ficam privados de aSSlStir 
aos debates no seio da Gamara e os sens pa
r eceres correm por conta. e ri~co dos deputa
dos, sem que se faç~ ou\-il' a p&!:n·r,1. das 
cr1mmissões, qne em todos os parlamentos é 
e lemento indispensi1;1cel par a se formar con
scieucia perfeita n. respeito da ma.teria que se 
tli~cnte. (-4.poiadQ-<.) 

Convém. portanto, conciliaresta ordem de 
COUS..'l.S, e nestas condições mand<t a mesa UI?l:l. 
irnli~aç:ão afim de tJ.tle ~e destinem dous d ias 
exclusiv~1mente para os traba lhos das com
mi<'sões e que nesses dias cessem os debates 
no seio da. Gamara. 

Vem á mesn. e é cmia.da i commissão tle .. 
policfa a seguinte 

Imiicaç<íO 

Indico que se reforme o r egimento dt1. Ü{t
m:i.ra pelo seguinte modo:-Reservem- se dou's 
dias da, semana. para trabalho exclusivo das 
corumissões, cessando nelles, após a leitum 
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d.o expediente e approva{jão da acta, todo e 
qualquer debate, sn!vo o c~iso de a!gnma ur
gencia extraordiuarfo. a juízo rla mern1:i Ca-
marn,_ · 

Sala das sessões, ~4 de agosto de l891.
A,·istidc8 Lobo . 

O Sr. Pirei;; Ferreira diz que 
ha ro1lco;; <lias, quando teve a honr•l ele oc
cupar 11 trilmnu pa.ra tratat· de in teres~e 110 
estado qae rei:ires<mta, referiu-se tto po1-to d:t 
Am11rP,1ç-:éo, <la Companhia Lloyd Bt[lzileiro, 
e disse que o i!er1iço desfa comp:111!1:" cm 
muito mal feito, e <Lt ·• p:u•eci:t llaYi:r propo.sito 
em occ:tslonar :üguin tles:u;ll'e no J><H'h> <\:\ 
Amrt:'l'. :~~iio, com o lim de ~u:1~0.:;-1!i1· a reli· 
r~t<l[l do ~eu ser\·iço naqnclle 71orto. 

O ül\\llül' acal1:< 1lo lét' cm nrn rio:; jo1·11ncs 1h.1 
seu e, lado 1:ste inte1·e~san t ~ arli_:;ü (/,";) : 

« .-\;nossas prc1.1isr)c.<-Dc lia mnilo q11e es
peraxamos o fado que ~e deu 110 d i:i 5 do cor
rente e .ii\ o hasi:i.mot> \\:\. lon,::-o tempo 1.l<!ll\ll\
ciado aos poderes puhlicos. 

Dt>semos : ~ A Compa11\ii:i Lloytl que1· a 
todo o transe fawl' pereceJ' :tl::;nm tlos seus 
empn>gados par.i poüer ntnrmnl' qtw a nc~,;~1 
barr·:,. e impr,1ticavel, o f!\\~ ê L'i.l.bissimo. 

Para conseg-t1ir isto el!a i11anda ú terrn. as 
rneuores eo1 úrcaç0i:s de l.io i·do com máos 
tripola.otes, recusa o serviçr do,; pt';1ticos, os 
que dfrigen1 as emba.rcaçües, ignor·o.ndo oca
nal o deix::irn, e procar~m coitar os baixio,;, 
etc. etc. 

l' ado isto nós já terno;; dito não tum1, porênl 
multas e repetidas vezes ; pois ag'):-a ven1 
de '>erifietlr se a nossa. asserção como ver~~ o 
publico. 

No dia 5 tlo corrente ten1lo cheg:vlo o va· 
por Es1iirito Smito, mandou á terra um dos 
seus pequenos esc;llercs, como é de costume 
para não levarem pam bordo, na YOlt~, pa.s
sa.geiros. 

Ape.sar ele ser C!tlina e o nmr de rosas que
rent!o o piloto cortar poP sobre o 1J11ixo, po-r 
ignorar o canal, o pequeno "bote virou-se, 
pondo em risco de vida os tripohwtes, que 
foram s~ilvos per um escaler g-rande, 1nanrla
do do VQ\)0 1· onde. esfav;\ de promptldfüL Eis 
o que faz suppo~ má fé: por·que Ul li.mlar o pe
queno es~a!er, ticanrlo a 1Jol'do o grande, de 
promptí~\;1o ~ . 

Si nãoregistramos a rnorte de ;üguns li!.estd. 
vez) temos a lamentar o tlesgrac;;ido estado 
em que frearam as mabs, oude tudo ficou 
transformado em pastel, gr.tÇil.S !lO banho 
encommen•hl.do pelo illust re commn.nrlante do 
-vapo1~ Espi1'ito Sant1i , que escolheu para. tal, 
um dia, em que o mn.r era sereno e a bríw 
apenns se fazia sentir. . 

Agora, como promett ernus, ;:wcusamos e 
responsabilisamos a companhfa Lloyd pelos 

-prejuizos c.'lust,àos, pois o facto foi proposi
tal, comohão de ser outros. 

E' para o goveruo que appellamos corno fim 
de constranger a companhia a cumprir o § 2° 
da clausula!• de seu contracto que e\la .aão 
quer executar, lançando mão de todos os 
IJJeio~ bons e máos pura alcauçar o ~i:u Jesi
deratwn. "I> 

U~l SR. DEPVTAD0-0 fiscal do governo não 
protestou. 

O SR- Pmr,;s FERRErRA.-0 U oyd tein Ulllll. 
sni.Jvençüo enorme, n5.o só tia União, como de 
todos os estados, entrc tanto,não qner cnmpl'ir 
:is cln.nsnl:is flo seu contr;tcto. 

() ~". m)1li$'1xo ,\;\, :1~Ticii\t 1 t1'~ 'Lem tom::tào 
intcrcs>c pelos negocios de :;u:t p:tsttl; e como 
já rlcn~ sa1Jer dcsté facto, l1:i 1lo por ce_rto, o 
or:~dor acre•lita, tomai· provi•lcn;::i;is, qun.nto 
:t 1;sta companhia, que c,;tú. ,;118'<\ ndo o The
so11ro Nacionnl. 

O S1,. 8myo1tr \'HWtA-0 tisc:..'ll da compa
t>h\'3. U':Í.O "\"',\I> t·;\. 

O SR. Prn.E'\ FP.lUl.ElRA-0 iiscal da com. 
p;i.nl1i:i. está ao porto do Rio •le Janeiro, e e 
nm otlicial Je mnl'inha muito tlistincto. ( Apa:'.l'
te.<). 

O 01·;11!01• deíx:t de responder aos ap;i.r tes dá 
sc11s colle~rts e YaG mandar o requer ime11to o 
me~a. :\'.;l;'i:..<Wi.l;.\1>\10 °" d\<;<>.,,~~~o ,_\o or~<tmentr 
do Mínisterio do Ag-1•icultu1•a, P'tl'<l tratar 
desse negocio, para o quctl, eutreb nto,desde 
.iú cluimu o. a tteuç[o da commissão de orc-a
menta para este polvo chamado Lloyd Bra::i
le1ru que n~m siquer p aga a trunsfiwencia 
daquillo que compra_ 

O SR. BEL-rOl.'<1: \'rn.w.1'.-.'\ jm\a<ic; d~e que 
se cobrn agia, póde-se fazer po1· conta pro
prfa ::i. na1·egação. 

Vem ti, mesa Cl fica para oppor tunamente 
ser t omndo em consiueraçrto o seguinte : 

RegBerimento 

Requeiro que se peçan1 in fot•Jllaç-CTes a queru 
de clíreito si o fiscal do governo junto ao 
Lloyd Beazileil'o t em impos to mul tas á mes
ma companhia pel:t falta do c11mprimento 
do contracto, em relação ao por to ria Amarra
Qiio, e si tem 1.omado provitli!n r:ias rela
ti~·amente a queixas de pas;;ageiPos embar 
cados n:w,uelle ~arw, e d\\ \mj>,..e'l;;a loctl do 
Piaully. - Coronel P ires Ferreirn . 

Vem á mesa e fica p aru.opportun~.mente ser 
tom,tdo em consideração o seguinte : 

PROJECTO 

O Congresso Nacion al decreta. : 
Art. 1.° Ficam livres de qualquer im~ 

posto, durante cinco annos, os edificios e as ca.-
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1,.'\S que forem construidas no terrltorio das 
freguezias do En;;enho-Novo, Gavia, Iraja, 
Inhauma, Jacarépaguá, Campo Grande, San ta 
Cruz e Guarntiba. - Hewriqtte ele Car1:all10. 
- Frócs ela Cr:;. - F. Soclré. - Ce~a>" Zama. 
- Gonçato de Lagos . 

O SR. BEZElUUL (pela oi·dem) peda ;1 
~lavra. pam. significar â. ca;;a. que 1m1 dos 
jornaes que extT"a.ctam as discussões da 
Cama.rn. ckm, cm am discurso do Sr. deputa.cio 
Serzedello, uns apartes não sô do oratlor como 
de alguos colleg-as, la.nçando sobre elles o 
ricliculo. O .Diario do Ccrigresso foi quem 
exprimiu positivamente (\ ver1hlde. 

O Slt . FitóEs o,\ Cr.uz (pela ordem) requer 
cinco minutos de urgench1 p:1ra l'nndamentar 
um projecto que regula as relações de inqui
linos e proprietal'ios. 

O SR. PRESIDE..'>TE diz que quando houver 
numero sujeitará o requerimento ú dalil.lera
ção da ca.s:i.. 

PIRMEIRA PART E DA OlW8~1 DO DIA 

O SR. PREi>IDENTE diz que niló havendo nu
mero p(IJ>a votar o p1·ojecto n. 42, a. camarii 
continú<\ na ordem dos tr'<l.balllos desirrnados 
para ordem do dia. " 

Em seguicln,, é annunciada a d.iscussüo unica 
do projecto n. 112 das commSSÕes da polici(l. 
e de fazenda , concedendo melboromento de 
aposentadorh a Jorge Naylor, ex-sub-tlire
ctor da Secretrnfa da Oc'\mara dos Deputados. 

N!nguem pede:\ palavra. 
E' encerrada. a discussão e adiada a vota

ção. 
E' annunciad:. a discuo~o unic:i do projecto 

n. 84, lioonça. ao Dr. Nuno de Andrade. 
Ningnem pede a palavra. 
E' encerracl.1. a discus><io e adio.da ~ vo

tação. 
E' unnuüciada. a. discussão unic.-i. do projccto 

n. 97, concecleodo aposentador1a a BeJ;ttmino 
Brasiliense Pessoa ela II-falto. 

Vem á mesa e é lidll., entrando coujuncta
mente cm discussão <t seguinte 

E:UE)<D;\ 

Ao projecto n. 97 ; 
Diga-se que seja. aposentado com todos os 

vencimentos por ter mt1.is de 4-0 annos de 
serviço. 

Sala das Sessões, 24 <le agosto de 1891. -
F. Sor!ré. 

Ninguem pede a palavra. 
E' encerrada a discussão e adiada. a votação. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sn. . PRESIDE~TE declara esgotada. a ma
teri:i. da 1 ~ par·te da ordem do dia, e aonuncia · 
que se vae passar â 2~ parte: 2~ discussão do 
projecto n. ll5, fixando as fotças de terra 
para o ex:ercicio de 1892. 

O Sr. Za,m.a começa dizendo que, sob 
o regiI.aen presidencial, segundo ensin:\m os 
mestres que o traruphi.nt.ir-.1.m par;t n seio da 
patri;i. brazilei m , tã-0 h;tbi tundã. aliás ao sy
stema p:u·Jamenl.ar, occasiües 11:1 em que até 
rvptelles que o querem ~xecutado co.11 o maior 
ri,;orismo. cnfen<lcin que o;; i·eprcsentnntes d:t 
n:iç:"io nflO só podem, CDmo de..-em p1·onuncinr 
discursos politicos e usar rfa p:il•nT:t rom a 
mesma liberihvle ~ amt)lidão, com q1.1e della 
usn.ntm o~ deputado,; do tempo do d·J11J1<1tismo, 
quando discuti;tm o ,-oto degraç:t'-'011 r:d lo. do 
th1·ono, sob o 1lominio des.,,e p»,.lw>witw·ismo 
f1111cs!o, 'JUG na. opinião de alguns sô serviu 
par:t dcs;1cretlit:11· e corromper as it1:;t!tuiçües 
mouarcllica:>, mas que na sua ha 1Je ~alvar 
mais tarda a Republ ic•\ Brazileira. 

Acha-se felizmente a Gamara. dos Dcputmlos 
em uma destas occa;;iües, e ~ deYer •l•) orndor 
aproveitar-se della pam uma n.preciação 
deS:J.paixonaúa de muitos acto5 desse >aonii
menlal go1•.:rno, qne desde 15 ele norembro 
at é hoje nos estã. felicitarido com essa demo
crncia e fedei'<u;iio, que por ahi vemos, e que 
é ;;em coo testaç-...'i.o a. neg-:iç;1o vi v1\ do ideal 
republic.'\no, como a.flirmam os adeptos da. 
ve1·dadeir;\ repub!ic:L 

O honmclo representante rlo Districto Fede-
1•a.I, pl'imeiro 1ilioistro do interior do go,-erno 
provisorio, pre::.ideuci:tlista. sims pcur et sam 
r1rprochc, que tanto contia e esper-.i do novi.;
simo system;i , sustenta, com n ll.ntorid:tde d3 
sen nome, que, tratando-se, ou do impo>t:> de 
dinheiro, ou de ~aogue, neuhum:i. restricção 
ou limite se põde impôr á liberd;1de d:l tri-
buoa. . 

Amparado por opinião tão couspicua, ()Spera 
o orador, que se confessa rnáo sol:Jndo do 
republicanismo frit:rniachisado, que ci>mpêa. 
pelas regiõ~s officiaes, e pessimo aprendiz do 
systema presidencin.l, que o bonr:vlo sr. 
presidente de fórma algnma procur·e traçar-· 
lhe a orbita, dentro da qm1l gyrem as consi-
1lerações, que elle se j11lga com direito de 
fil.zer perante os seus pares ua di~cussão que 
enceta. 

Não duvida. de modo a.lgum da beoevolencia. 
do illostre presidente, e tanto mais com ell:l 
conta, qua.nto de ora em deante está no pro
posito de só occupar :i. tribnn:i em caso.> rarís
simos e quando absolutamente não tenbo. 
outro remedio. O nobre Sr. pr~sidente e a 
camara. inteira, està certo, não se recusar-:io 
a. dar testemunho de que o orador, ape.zar de-
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<ra.rlnmcntarista, ni:Lo tem rle modo algum sena.dor elo ímperio, e nos ea::inava como nos 
infringido o systema presitlencinl, e menos devcriamos exprimir pemute os nossos col
.aindn. \)rocut·ado emb<U'<l'}'J.l' a organiz<tçllo da le:.ras, que comnosco tivessem u. honr[l de 
nova ordem de COllSM, para as quues i1iw represeutar este 11:tiz, que, em sna opinü'to, 
.concorr(m, ou, ;;1 concorrau, foi muito incon- em entüo um dos mais livres do mnndo; e 
scientemente. Tem-se abstido, como todo~ no~ recomm~ndava que, si fossemos algum 
teem visto, ulú tlo direito de apresentar req1ie- dm politicos, nunca, deixasse mos de ter à 
rimeJl.tos e pl'ojectos: foi compromisso tomatlu rnii:i engati\h:i.do e prompto nm J.iscurso, 
com os seu~ coinpa.nhoiros da opposiçilo, e ar·rnnjivlo com g-eito, e rl e motlo qtic ti•·es
que tem íi<?I:nente cnmprido. SGmos certez:i. de agP::tdar ao auditorio: não 

Por cauteh ,jLtl;:·uu ucccss:nfas e~lu~ olJser- sn esquecia de rccomrnen<l:i r -nus quu :1u puvo 
-,ações preliminares :10 honrado Ill'esiilente : lal la~,cmo~ semp1·e a vc1·cla1lc nú;l. e crtb, com 
aos setts collc!l'tts, aos qua.es as proposit;•õc5 a ltiYCZ e coragem : tUllO co:isi:Jtía, JJO scn 
que v~tc emfttir p~ssn,m ll~s.t,a-radn.r ou parccL'r modo 1lc vc1·. cm <le:;pel'ta1· nello a ei.::ttc ta 
r.li~nas 1le conte;;hç.iio, dirigirá um 11edülo - ., .. n;;eien~iti de· sc:ns dir1:itos e cle,'<H'es, c~tJ lll-
0 de nii,o o interromperam com :qmrte5; sera plilic:Luuo-o po1· ]JJ'OYaS const;i!l te.; de Lle5in
rnelhm· rl)õpontlercm-ll!C <.fa tt·íbtuH•: Jll'Ccisa tef'eoso pesso:d, explicamlo-ll1c cOlll cl:ireza o 
fallar coai mo<ler:'lç;to e calrn:t, e sente-se 11:1 •ine ,,;e deve 1mlcnt.lcr pol' ,,;irt11rh: politica -
·Impos~il1ilichdc 1\c :i.lte\ll' "' \·oz, pois qnc r.ertos a:;sim, qne <lo seio 11.i,; n1as,;,i.:; cons~
anJa <::n!'c:·mo tfa g-.i.rg·anl<l. e com a::: corctn;; :;11i1·i.1rnos far.ci> hrotar n <Jc !ie:11;fo pel a 
voca0s 1~st1·aa:vlas, e nest:i. sala a tl'ibuna é cau,;a puhHc:1, o ci \"ismo ge1·a1, cstdos se
um Yer1l:itleir·o S:!cri1kio p:i.ra Lodo:;, e: espe- g-1H'o~ <las liberda<les publ i ~:t~ e elemento~ 
ehümenle para el lc, na~ con1lições em que se \lli1i~pem.:;v~is à grandez:i e prosperi·1arle d;-1 
acha: !\03 hom•;Hloo tad1yg-rapllos e re<lnctores patria, tlm unico e exclu.sivo Ú;t sciencia po
<los delmtos padirú tambG111 que não 1m- lítica .. 
;Jliquem o discurso qu.3 vae proferir, uu outrn O bom do velho não tinha, porém, o dom 
qu~lqm~r qnc f'nç:< i10 fotm·o, sem pr!h·i:i 1le p1•evci• o futuro, e po1' i.stn n nn c~L occ.oneu-
1•evisfü1 ão orador, rJlle alistem-se; de e.xpút• lhe ensinar-nos como, em tem pus como estes, 
em publico :is ra;.:[l.~s deôle pedido. 1l<everiamus fal!o.r ao:; dominadores <lo d ia, 

Dito isto, com~~nr:t o seu ex0rrlio, que pro- sem CS'.!.'1.nda.lisal-os. 
-positalrnente serú. m:lis longo do que de or.li- Ambos nós, Sr. presi1l·nte, continúa o 
nario, pedindo ft C11mar:~ permissão parn or«1ilor, elle com a sua experienci~< de velho, 
~vocar recm·tlnçõe:; de sna. mocidade, des~es e eu coin ~1 ine::cperiencía da mocidade, esta
tempos felizes, qne j;\m11is voltar:lo, e nos y:i.m<'> muito longe de pensar q tie, depois de 
quaes bem !ong-e e,tava de sttppõr que n:1 Gi :innos ile mom1rchia coMt itucional e parh
l'elllice te1fa dJ contempln.1• o espectaculo que n1entat', tives:::.; o Brazil de ontra1· neste 
contempla. re;frnen de - novos moldes - que sómente é 

Nesses 1Jons tempos, nrntric11:lou-se o orado!' : <'.r·_11;P 1·ellend~do ~el:i. ge~ te .'~? poder , e que 
.em um cm·5o de r!ietol'ic:i, cuio professor em' tm7. c.le !]uetxo c,tb~do e lllten ,imente embas
um excellente G ei·ndito auciio. que emimw<1 l:ia.cudos o~ repr1hltcanos velhos, ~onhadores 
a arte da d oqtiencia por QuintÚi::rno, 0 aut(}l' 1~:1 es e sinceros de uma il.emocracta, que em 
que me!l1or tem atu hoJe definido o que se,j•1 na'.la se parece com 11. crne .~ctualmente por 
um orador-vil· bom1s, cliceNli p'witus. Es~e a.hi anda. 
honrado \'elllo, que pelo mundo - tri:rnsidt Comprel1ende-se facil mente quan to o.o ho
bene(a.cic;ido- e qne c"m id:i.de superior ~i·so rn em, depois de certa id<1.de, e diftlcil a prender 
;:i.nuos morreu na maior penuria, depois ele urnas tantas cousas, e dahi vc;1n o embaraço, 
haver leccionarlo ;·, mo~idtide bahiani1 \-arins í]ne experimenta o orador ao occupai· a 
disciplinas, explicava aos seus alumnos os tribtrna., lwjc.i muito ditrereo te <.lo que foi 
me~os f!Ue emp1·eg-n.vam os g randes oradores otitr'o1·a, e, sem contestaçi"io, mnito mais inutil 
da a.ntigllidade, Demosthenes e Cicero, p:i.r;.i e e::-teri1 em seus resultados rmticos. 
captarem a attenção e benevolencia. dos E i;stas difficuldades 0 embaraço~ crescem de 
gregos e l'om'1.nos que os ou"l'h\m no A9ora p:tnto, elle o confessa, porque na realidade 
QU no Fornm, e os quaes elles sabiam seduzit• ;1111fa muito esqnecído das lições rle r hetorica. 
pela be ll(i~a, elega ncia e magfa. de sua que r2cel.Jeu; lembra-s.::, todavia, que o mestre, 
-palavra. sempre de accordo com Qnin tiliano, mandava 

Essas explicações eram sempre cheias de dividir o discurso em quatro partes tlistinctas: 
fino espirito, e niio lhes faltava jámais o sal a primeira das quaes SB denmrnna.va exordio, 
da opportunidade. ·~ ~eguntla, narr<tção, (l. t erceira, confirmação 

F iguruv:i elle Cr9cruentemeote a hypothese e a quarta e ultima, peroração. 
de que qnalquer çlos seus discipulos tivesse Na primeira., clizi« el1e, h~. rl rias r.onrlições 
alg um dia a honrci úe ser eleito vereador, i 1d ispensaveis,queooradorj:i.mai5deve deixar 
deputado proviacir.J, ou geral, ou mesmo de observar:-ia, fazer saliente o seu acauhn.-
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inento natural perante o !llustratlo e nume- E eis ahi, <liz o orador, alinhavado um 
roso auditoria, que vê em torno de 5i; tingil'-se exordio para. um discm·so pronunciado a 24 tJ.e .. 
muito modesto, timido mesmo, coufes~a11<lo a agosto, diil. de S. Burtholorncu, dia aziago, 
f1•aqueza de seus recursos intellectuaes, a em que, segundo a. crendice popular, os demo-· 
sua falht de sciencia. e de luzes, a sua incom- nios e os ventos andam soltos. e de accordo 
petencfa na materia em rliscussão e a su" com a epoca que atravessamos, a qual não. 
pouca autoridade par(). a solução definitiva permitte, nem mesmo aos homens de talent o· 
delb, que corr·erá por conta tle outros; ;12~, e erudição, quanto m•tis a si , elevarem-se á 
quasi ti.lo essencial, como a primeira, consistia alta eloquencia que, no dizer de Tacito : 
em considerar ca<la um dos seus ouvint~s .~iciit jlwnma , m atcr ia.alieur-, moli/Jus cxc itati~ •· · 
como um superior, mas um superior de ordem ct u r-eiido dan~scit - expressões esta:> incom
:t in5pirar mílrlo e terror. Comprebende esta pativeis com ns ~ircLmi ::;tancias politico.s, r:. 
recomt!lelHli1çii.o, trafamlo-se dos greg-os e riue uos achamos reJuziúus. O orador sempre· 
l'Onmno~, rp1c, pronwclment1J eram gr:n:idc~ tem ouvido úizcr pelos entend idos que « em 
pe1•sonag•'11s, Jwr"•es tah•ez, que <lo fr'11·mn rn:ir~s ele l:rn1:t, ontr:t cousa não h:.t. a C$per:tr, 
nlt:mna podem ser comparados uos het·óc,; qllc ~inii.o mosquitos. » 
ho.1e nos govcrn:1m. O cxorclio, que n.c:'l.ba. \le concl uir e com 

Para 11reenc!rnr u primeira condição, niio trechos latinos, que se reprOLluzir iio <da da no 
encontr:i. a 11101101· <lirlicuhl:lde. Dasta qn•i a correr de seu discurso, dcmon~ tr~L su!Iicient e
Camar:\ se lembre de qnc r1ncm fülla, é cl te mente a calma de espi rito , rlc que se acha re
-im !10.iuoc de rim.- Nem é mister mesmo vestido. Sem a rneuo1• irrittu,,ão, en tmrá na 
recorrer á suprema autoridade 1Jr.uiJe;1•;1, ~<Jguncla. parte, que os rhc lo1·icos chammu -
que urro se cança de J!erguntar aos seus int1- 1mrração. 
mos: nrn.~ rinem r\ o Zam:t? Começ..·u'á do prinr. ipio, a lJ •mo, >egunrlo 

Quanto á silguoch, a cousa 0 muito diversR. Horucio, expondo com verdade, ~ ·~m ex~Lgge
?.Ientirfa a si mesmo, si dissesse que os scius rações, nem paixão, o~ mot ivos qnc l'nzem-no . 
cnlleQ"a.s lhe inspiram medo ou terror ; e ~indar trro descon!lado com est:.t l{epublica, e 
quando aprenden a grammatica latina., lá en- com os republiqueiros, que Ye ú. smi rl'cnte . 
coutrou o seg-nitJ.te exemplo :- tw ·pe est Fica desde ja subentendido ~ue, em qua nto. 
mentiri. Os sentimentos, que pot• seus pares d isser , nilo entram as pessoas tios senhores. 
experimelltn., nada se 1rnrecem com esse~; ministros, os quaes, nos ten nos dn. Const itnição· 
pelo co11trarfo; são os da mais sincera srmrw Federal, são en tidades irres pons,t>eis polit ica. 
thia. resl_)citos:i. estima e alta consiL10raçao. e legalmente, e que n em interpcllados podem 
Dii•ige-lhes a palavr a, sempre convenciolo, ~er, circumstancia que nos impede ele dis
que na Jll[liol' pai·t~ delles, só encontrar~ 1 cntil-os no r ecinto de nossas clelibe1·açiJes . 
benevolen-::ia para a s ua obscura. illdivitlu;\- O systema. é iiresiclencial, e o orador obser
lidode, como t em encontrado des<le que a qui va l-o-lm com a mesma lealdade com que no · 
entr ou. t<~mpo da defunta. monar chia observlw ti o par--

Quanto t..s galerias , cte5ejari'.t .-el-as sempre lamentai', e por isto mesmo declar a desde jà 
repletas de nossos concidadfü)S, afim de que que não se empenhara em campanhas cont ra 
com os proprios olhos apreciassem com justiça os rninisterios, não obst a.nte um dos intimos 
e crit el'io a maneira. por que desGmpenbamos te1·-lhe acollselhado que mudasse de tactica 
o nosso mandato; a de;•wcracia o1Ilcia l, pore m, politica, e atirasse a ~tlvo diverso tlaquelle 
arra njou as c:ous:i s com geito e arte taes, que a que ate agora tem atirado. lsso, que em 
separou o Pº"º de seus representantesi füze n- bom para o passado, boje lhe ê vedado pela 
do-nos traba lhar no deserto e em distancia Constituição. 
tamanha, que aos popular es impossivel se P ela imprensa já emittiu com franqueza a 
tornou assistir ás sessões, por !sto estão sua opinião a r espeito dt• mud inca de mfoi~-·· 
freqtientemente uesertru:. E :i cautela, e a tros, e a repetira ']lerante a Camara. Ouvo· 
µrevideucia. governamental foram tão lon!l'e, l'alhtr constantemente do im1,.e,·iu que o Sr . · 
que, nlio contentes com a d ist ancia e corr'í o t Lucena e:xerce sobre o espírito elo general ; 
lognr . puzeram aos flancos desta Cam~ra. uma mas duvida que haja ::i.lguem capaz de fü,ze1· 

· brigadi de infantaria; e na sua frenta um o Sr. P residente da Repub1:ca mudar 
regim ento de cavalla.ria, para maior garantia de r umo, quando elle der pn.ra um lado_ P elo· 
dos di reitos, regalias e prerogativ:i.s ria rêr1·e- menos era êSta a opinião tlo finado genera.l. 
sentação nacion ri.l ! . Al'golo, seu protector e amigo intimo, sob 

Pela sua parte declara o orador não ter ex- cujas ordens servi u m uito t empo na ca mpanha 
11r essões para significar ao Poder Executivo o rio P am guay, e que o conhecia. a fundo . Admit-·· 
seu prcfuudo reconhecimento pelas inequivo ca,ç tirá, porém, que o compadr e c:s:erça i•ealmente 
pr ovas de consid11mçao e solicitiidc, que sobre S. E:r. esse ta l ou qual i m.pel· io . 
diariamente dã ao Legish\tivo, de que füz Conhece o Sr. Lucena, que foi presitlente 
part e . da Bahia e s eu collega na Gamara ; mas pensa-
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que esse imµerio não se exercerá contra 08 e mesmo alguns dos ex-Jiberaes, seus anti
ínteresses elo pniz, e quando e~tes sfio feridos, g-os co-relig-íona<>íos, trnosform::i.dos da noite 
como no porto das Torres e outro5 negocio~, para o dia em republicanos intransigentes, e 
sente têndencias pnra cr«r que o co111p:idre sobre torlos, os qne offereciam homens e armas 
viu-se n;1 clm':J. nece:>sidade de :mhmett.er-:'e. pnm esmagar n. ll!/(Üa da a11archía, que a 15 
Recon11ecet'à mais qu:; o Sr. Lucenn. nfto estit ele novembro alçara, o co!lo temeroso, esses 
nn, :lltnra dns circunstancias difilceis que atra- negam-lhe pão e agua, are luz. 
Yess~1mos; mns em todo cn.~o nã.o descobre Só por milagre e pela protecç.1o de al""Ulll 
vantagem na mudançti. dos secrettirios de Es- s::rnto da cõrte celestial, tuuda respira pllysica 
tado, e velas rnzues seguintes exa~aaa_s po e politicamente. 
PeqEe;io Jornal: ou o marechal tonmra. m1ms- Admir'a-se mesmo que não tenha appare
tró:;, qne sem a menor obs0rvação sulJscreyam cirlo por aqui algum requerimento, acampa.
a todas a;; su:1s ordens, ou tomart\ homens se- nhado dos respectivos con,;ídcra.ndo3, com o 
rivs e aitivos, que anteponham a tudo a 01·gn- tim <lecassar-lf1e os poderes, que recebeu do 
nizaç,''(o regular tb Republica: rio l '' ca;;o, eleitorado hal1hmo: no Senado j ú se admira
peiorai'erno~ consider.'.l.Yelmen te, e tudo ir.i 1·::un rfo :JU<I. eleição. 
por nguus abaixo pela mâ cabcçedo Sr. Deo- Até o .Bra::it, org-ã.o de pnl!liófade, que se 
doro, rnt phmse do Hlustre militar repre,;eu- edi~::i. UGsta Cilpital e redigido por um C(l.Va
tante de Sergipe. lmagfa.::-se o qu·~ sera D. llierro, que elle nüo s;:i.bo si mais o aprecie 
admiuistr;l~âo em taes condiçlit-s. l\'o ~. te- 11elo ~eu robusto talento, [)elo espir'ito e e!e
rema;> nttritos diarios enti·e o Presidente e gancra com ,1ne escreve, ou pela ritridez de 
seu:; ~ecl'etarios, e frequente:; rnu•lauças tl<: seu caractel'. a que folga de prest;ll' publica 
miuisterios, consequench inevit.n-el desses homenagem, afürmn. Que o orador deve sen
attrito~; e nií.o conhece o oratlor cousa peio1• tir 1rnngentes remorsos por haver' aooeitado 
ua~ cot1clíçü<:s cm que no~ <1.chamos. Quem a nova 01·t.1.em de cousas ! 
que t'erá expôr-se a !:;er a qmüquet' momento! Declo.ra ú Cnmal'a, com a frauquez:i. e ver
despetli rJo cleante de um;1 explosão de lbma- dade com que sempre costuma falJn.r, que em 
raty l Demais, accrescenta. o 01wJrJr, entee smt consciencia ainda não sentiu, e espera nito 
o uctual chnncel!cr e aquelle que se quer en-1 sentir remorsos da lrn.verpassado clamonarchia 
feitar para substituil-o, seu espírito não para a RepubJica, qual a comprehende. As 
hesítt : prefe1·e o sr·. Lucena.. apostasias p:1ra a. frente não deshonra.m. 

Para ra mpanilas de substituiçues ministe- :-Io1mrchistas convictos, como Guizot, reco-
ria.es aclhll-o-l!ão sempre frio e indifferente; nllecen] ~ue i1 fórrna republicana tle gove!'Ilo é 
si, porém, chegar o momento em que se re- mais compatível com a tligníd.ade humana do 
conne(,:a que é mister substituir o Presídenfo que a monarcl1h. 
?ª Rep_uhlica, ao primeiro s~gna.l estará em Comquanto não ignore que- vcritas oclium. 
~eu ])o,,to de honr,~. O o_rado~ bem sab~. q~~ pai·it, obsequiwn amicos-não renegara jâ.mais 
os ho:n!ns de sen.lio pratico n,w tomam J,lffi<l.L o programma, que adaptou desde os primei
ª p~s1ç~o qu: ~l.le tem tomado,; que 0. tornam ros passos na vida politica, programma que 
--: tao impo,,st~ el com c::.t:i- l':epu \}\\C..'t que devia ser de todos, principalment e cm epocas 
ve, qunp.to wm ~ mono.rchia, si ella voltar, anormaes, como esta.- Viram i mpende1·e vero 
o que mw acredita. -devín. ser o mote de todos os brazileiros, 

A ·gente sensata, agente üe }i~izo, emprega q11e deveras estremecem pela patria. O ora
sempre outro5 processos e nuncR e~q_uece o rlor delle nã:o se afastará , custe o que custar . 
seguinte preceito do poeta latino : :intc;- . As~istiu ao movimento r evolucionario, que 
wrumque tene : meclio tutissim.us ibis. lançou por terra as iastituições que nos ha-

R po1"q1m Uens Ille deu uma organizaçM viam leg-a•lo os nossos a.nt.epassados, e das 
tal, que não se coaduna sinão com as posiçêJes quaes nunca foi ioimigo, mas tambern nunca 
clams e definidas, Tê-se constantemente em l'oi enthusiastn,; criticou-as muitas vezes e 
ta.las e obrigado muitas vezes a parodiar com Yehemencia, mas não negará hoje, como 
Cicero, que em certa occasião viu-se na jámais negou, u indignação que se apossou de 
necessidade de exclamar : quo 1;ie vertam, sua alma ao ve1• a tropa na r ua e vencedora. 
12escio. ••·· A explosã.o foi fal, que das janellas da Ca-

Uns censuram-u'o por ter acceitado fi•anca- mara., a.o passar a escola militar, deu vivas à 
mente o recirn"fm republicano: outros o pro- monarcltfa vencida! Repete a füce da nação 
clam"'m sebastianista e intfansigentê t Só aqui congregada: si naquelle dia. em suas 
não soffre hostilidades de alguns poucos re- mãos ~stivesse fazer abortar o plano dos re
publicanos sinceros e convencidos, tnmbem volucionarios, não teria hesitado. 
votRdos hoje ao ostracismo politico. 9 e.x~i.mperador, porém, personificacão do 

Os monarcllistas de hontem, como elle, ou prmc1p10 atacado, ou por sua excessiva phi
aules, muito mais monarchistas do que elle, lanthropia., ou porque realmente reconhecesse 
principalmente os vindos da. escola do a:rrocho, a impossibilidade de manter-se, submetteu-
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~e corn todn. :t sna dynnstia ao impe1-io rlas 
drcwn~iancias, esquecendo naqucllc momento 
critico a r~conimendação de Vespasüwo: 
dccet impcratm·em sta~item mori. Quem ti
nha o dever tle ser mais realista do qne o 
rei~ 

Sempre pensou que os genuínos represen
tantes rfo urn principio preferissem ser esma
gados ;i, se suhmetterem ás intim:1\'ües de 
quem não tinhn o direito de füzel-:is, e só a~ 
füzia, porqui; tinlmsido posto à frente elos ~ol
<lado:; sem :l mais ligeira noção da democra
cia, sem um itleal politico qualquer, sem com
prcllende!' mc:;mo o que era uma republica, 
mas anastado simplesmente pelas p~tixõe~ 
nús do momento, e pela mais vulg'<H' rins 
ambições. 

Desde q ll'3 D. Pedro de Alc::i.ntarn, consentiu 
em embarcar vivo com sua familia, a llora'l 
mortas da noite, entre alas de soldados, como 
um crimíno~o, elle, que ll.lias fór<L conecto, 
como moaarc\ta, e excellente cidadtio, di;:mo 
sempre da vcueraç;J,u univer:;;;.tl deste µli;;, 
teve o orado!' a monarcllia por mort.1. de umn. 
vez no Braz!l. 

Não foi o movimento armado do C::i.mpo de 
Sa.ut' Arma, nem o de~re to do províso1·io pro
cbmanrlo n Repur,Jica, qnfl a mataram: foi a 
sua pro1Jri a t'raq ueza ! 

-4.d exempla;· reqis totu,~ componiwr orbrs. 
« Um rei fraco faz fraca a forte gente. » Nn 
imprensa escreveu, e repete hoje no reci1Jto 
da C~mura dos Srs. Deputados: « Os povos 
levam a sua generosidade a ponto de perdoa
rem muitas vezes aos seus mooarchas atê os 
actos de crueldade ; mas não llles perdoam 
jámais os de fmquew., ou cobardia.» 

A monarehi:.• esta varrida do sólo da patrfa , 
porque não soube cornpreheuder quão sagrado 
é o direito de defesa, e infringiu a lei divina 

de urnas livres e pums, levar-nos-hia.m a.os 
IIossos tlltos destinos. 

Governo do povo pelo povo, onde a liber
dade só tenl1a por limite o direi to de tercei
ros, onde a ig-uaidade perante a lei seja abso
luto., onde a autoridade emane do povo, que 
<\ delega, e sirva de antemural as <l uas pri
meiras, eis os elementos con~titutivos da repu
blica, qu~ conllece, e qne deve ter por condição 
essencinl ct sinc qi<a non, segundo Mon
te~q uieu, a ~irwde poliiica, que é a abnegaç-ao 
de si mesmo, o esquecimento tle todos os in
teresses irnlividuaes deuntc> dos altos inter
e'iSCS uacionacs, o S:lCl'ificio de cadu um pela 
communlü'to: um gon~rno, cmftm, SP,m privi
legios p~1 ra ninguem _ 

Appella para a memorít1 <le tOflos: Não foi 
isto o riuo J]o:; promettort1 m, não os autores 
rcaes da revolução, que es tes não podem car
regar com a rcsp0n5abili<lo ..te do riue se tem 
foi to, mas aq ;1elles que se n,possaram das al
tas posiçl)es aclministrv.tivas e políticas '! 

Pu•li:i. ttlr;uem cogitar que renegaria.m tão 
facilmente os dogmas e principios, em cujo 
nome fi:r.cra-SLl o movimento revolucion;1rio ? 
Podel'ia, ;.\lguem suspeitar que prornc~sas füo 
solcrnnes, feitas a um povo leal e entl1ushtsta 
rh Jiberdnr!t\ SP.r iarn tão • illãmente calcadas 
aos pés e esquecidas com quebra atê do decoro 
do poder publico? 

Acceitou o regimen r epublicano, porque a 
monarchhi, se tinha 'uiciclado, e ~ patria ahi 
esfaya exigindo a sm\ reorganiza çào, A messe 
el'a enorme e poucos os obreiros. Veiu tam
bem traz0r a sua pedru, como o mais obscuro 
do:; operarios, mas sem exigir o meoor sala
I'io, e depois de haver, por um manifesto pu
blicado ntl Bahia, convidado os seus concida
diit~s a collrtborarem desinteress<1<lamente n:i. 
construcção do novo edificío politico. 

sei-va. te iJ)Swn. Desde, porem, que os homens do governo 
Foi este facto, principalmente, que levou-o mudaram de rumo, desde que os g randes in

a acceitar a Republica, qual nos foi promet- ter.esses naciouacs foram postos tt margem, e 
tida rielos homens do provisorio, lsto é-uma a nova Republica trans formou-se em um 
republica feder:.l e democratica, que viria bando de animaes de preza a devorarem o 
cortar de raiz todos os abusos do p;issado. corpo da naçi.io, tomou logo a attitude que 

Não tem superstições por fórmas de go- devia, e evitou toda e qualquer solidariedade 
vemo, que reputa meros accidentes na vida com os que cletur?-tvam, tornavam suspeitas 
dos povos. . e deshonravam as novas insfüuições. 

Entre a monar cbia, que tinbumos, e a re- Nào acceitou essa Republica, que ahi vemos, 
publica, que cleviamos ter, todas as vantagens e que mereceu jã da Gazeta d e ~voticias a de. 
seriam para esta. Em vez de um magistrado nominação de Republica da ScrradaFar~v.ra. 
supremo, perpetuo, cercado de re"'alias e pre- Apenas percebeu que os homens que nos 
rogativas, transmittindo-as here&tariumente governavam, levudos pela vertig em e febre 
a os seus descendentes, t ivessem elles, ou não, do pode!', sacrificavam ele modo nunca visto a, 
merito real, um magistrado electivo e t empo-, promettida democracia, tomou posição e ar
rario, amovivel, segundo a vontade popular: 1 mou a sua tenda de combnte na imprensa e 
em vez de um governo, que por sua natureza ::ia tr ibuna, não tendo ate agora descançado 
~evia ser faustoso, uma democracia. cheia de j um só instante,. e não descança.rá emquanto 
simplicidade, honesta e economica. lhe restarem torças, ate que a violencia o 

Monarcbia oü republica, desde que tivessem i faça calar; salvo o ver realizadas as aspira-
por base o systema parlamentar, resultante, ções de sua alma, que não são eAcessivas, e 
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limitam-se a Yel' funda•.l:i Ho Bra7-il umn. Re
"[lttlJ!iC;t p:•rl:uncntar, :;el'ifi, mode:;ta . mom
lísatla e econo11m::1. llIHatl:\ 110 interi1H', re
speitn.ila uo f.strangeiro, na qual os qcrn se 
acktrem de po:»e Llo poder suib:\m mostrnr 
ú naçiio qne ;,,,pc·,..i·um nihil aliud es~, nisi 
cura alie;1<C sah<!is, como tumbem o disse o 
historiador romano Amiano l\larcellino; uma 
repu blica em que cadn, citladão reconhecu que 
as altas po,;içws políticas são onus, o não 
goze p•trn. os que as exercem. 
~ii.o teme, nem mesmo desconfia do r eina!IO 

'\)leuo d;t democracia, como a comprehendem 
homen~ de hem: o que teme, o qne não quei·. 
.; o <lominio d:i C<rnalhocr:icia <le Jurn~ e r;r;t
vata. branca, que ent:•a pauperrinia par.~ :·~ 
posições olficiaes, e tlellas sac archimil!iona
ria, como murmnra. a -vo;: publica ; <less;i ca
nalhocr.1cia qne iles(>ja ;·er em Fernando rle ~o· 
ronlla. os cara.cteres, que se nã.o rendem, ne1u 
se aviltam pr,ra desa..;,;;;ombrada:nen \e poder 
a ffontar a opinião pul>Uca e ostentar o sea 
luxo sumptuoso peln.s ruas do Rio ele Jilneiro. 

Todo5 ~abem que o 01•,.u.lor nüo so mistura 
com essa gente, esc1·up!!loS(' e altii;a, e fosse 
elle um novo Christo, lia muito teriam siuo 
eJ:].lellidos a \·erg-tlstadas do templo politico 
os mercadores, que o teem tlesbonraclo. 

Diz isto ~em il'ritaç;l:o nc,m despeito. Nada 
tem pedido ao uovo r.'.lgimen ; nad(I pedirb., 
emqua.nto elle for o que e. 

Content:t-se com a posição que tem, e u~o 
coobece outra que e:n politica lhe seja supe-
1·ior . Ser r epresentante, e representante le
gitimo do povo, eis a. maior altur;\ a que 
póde cheg.,r um homem em um pah: livre. Si 
llo impcrio júmai:l amoicionou outra posição, 
<:orno ambicionaria. boje ser ministro, que é 
tão pouca cou._<:;c\ ~ Affirlll<l. aiodo. que~ por mais 
anuas qne nva, emquanto o reg-imen presi
dencial permanecer entre nós, emr,nnuto os 
ministros não forem respousnseis leg-..\l e po
liticamente, emquanto não forem interpella
-veis, não occup;trii. jàmais essa ,POSição, aind:t 
quando o Preti<lente da, Repubhc'1. seja o seu 
mais iotimo amigo, e possua todos os requi
sitos para tuo alto cargo. 

Con:vir:lo com o orador os senhores tleputn
dos, que a ninguern é licito fazer uma solu· 
çf1.-0 de cootiouid:i.dc entre o "[)el'iodo dictato
rial e o a<:t ual, que alguns cbnmnm constitu
doual, mas que infelizmente só se tem distin
guido pelo-desrespeito á Constitui~ão promul
gada e publicada a 24 de fevereiro. 

O goYerno de entiio e de ho_je é para si um 
sô- o govemo do Sr. general Manoel Deodoro, 
personifiCll çâo <lo Poder E:.:ecutivo. 

Por que não pórle >ota.J.• ns medidas de con-
1ian~~. que este gov-erno nos pede~ Por <JUe 
delle desconfiou e descon fia.? Vae dizel- o. 

Esta J:tepublic::\ se tornou suspeita a seus 
olhos desde os seus primeiros netos, a. co-

Jlle(~ar por aquelle que llurante a.lg-um tempo 
~en·iu de tbem:t aos iLl)·llios e 1lithyrambos 
d.;. :;ens <tngu,;t:rnos: r el'ere-i>e MS 5.000:000& 
offe!'cciJos pelo f,'úrerno p1·ovisorio ao Si•. 
D. Pedro de Alcqutara. E~te acto, si não Sê 
,j:i,:tWc:c per·ante os principias da moral, muito 
menos perante os republ ic<tnos: acto de n unca 
vist.t mag-nanimidade, rle a lto tino politico, 
excl:im;w;tm os apologistas do g-overno ; acto 
que rernlou Jogo a profund;\ co1·rt1pc;<io moral 
dos governantes, e o esq tiecímt:uto Jo mais 
:>ag'l'<\dO dos dogmas democraticos, peusa o 
omúor. 

Sente-se o orador vexadv por divergir neste 
ponto do ill11strc e nmeran<lo Si·. ~eun<lo1· 
Suraiva, cujt'IS opiuiües (•stá acost nmatlo a 
1·~peit;w; mas sustenta qnc homeus de bem 
·leviam comprehender rncilmento que o nn
ciiio, qne durante sua. Iong<l. existeucia, todn. 
ella cons:t1,"l'ada ú causa rla [)•ttri•t, tlnl1a dado 
tantas e tão repetilhts prova:> llc desinteresse 
pesso:tl, a pouto de achar-se paup~1·rimo, e 
onerado de dividas, depois de quasi 50 aunos 
1b reiun<l.o, dcp;;i:;to, bll.ni,!.o de :;eu puil:: natal, 
de que nin<la consei•t·:i mo funda sauJ,Ldc, não 
se · dolllmi<t nos milhares LI.e contos, que lhe 
ernm oITerccidos pelo governo rnvol:iciona.rio. 
~.:i procnwi. corromper e comprar quem é cu.paz 
1le veni.ler-se ou de ixar-se corromper. Per
:inte ús leis moraes, aq11eHe ac to do governo 
provisorio fui um attentado contra a probi
daue pessoal dos rep1·eseuta11tes do poder pu
blico. 

Perante as leis políticas e peritnte os prio
ci11ios rcpublic-.luos, foi um crime, que dos 
democratas sinceros uã.o pôde ter desculpa. 

O Thesouro Publico é im·iolavel e sagrado. 
Ning nem nelle póde m~tt~r a mão sem li
cença da na{:ào por meio de delegados seus 
livremente eleitos. Nem alleguctn ~• dicta
duro, po2·que as dictaduras, por mais amplas 
que queimm considerai -as, encootr;uu sempre 
\J;irr eiros moraes, que não podem nem devern. 
lt'Unspô1· . A ellas, como a todo.> os governos, 
pôde-~e applicar o distico de Ho!'U.cio: 

Est modus in -.·cim.< _. cci-ti -'1mt den.:'J'l~e (me;:. 
Q 11os i1ltm citnrrpce i; cquit comistcrc 1·cctimi . 
F11zer clona ti vos com o diuheiro a llleio, oft'e-

recer 5.000:000$ n. quem quer que seja., 
mesmo a um D. Pedro de Alcant.'lra , tirados 
do producto do imposto, que só a naç:."io põde 
decretar, e que só ella, pode distribuir, é es
quecer desde os primefros momentos o mais 
rigoroso dos deveres de um governo r epu
\Jli.cano. 

N c;;w dat 'J!!od· iw;i lwbct. ncc 71lusqw:im. 
habet, foi axoinn. que a.prendeu no G..:nuense. 

Republicanos verdadeiros jámi\i.s fariam 
oortezias com cha.peo alheio, e, aqui para nós, 
ha. quem diga que alguns, quando eutra.ram, 
nem chapéo tinham. 

No seu modo de wr as cousas, esse actô 
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irnzia àesde logo um peos(Lmento reservado, 
-que ~cria a. ju:;ti~c.1.~iva. dos que appa.receri.t:n 
<leRO!S: era o primeiro passo pl1.r<~ a. vorac1-
·<lade, que se <fosenYolveu dentro em pouco. 
Acceito o donativo pelo Sr. D. Pec!ro, applau
.dido polo p:liz no tlizer dos a1rg11slano~, tuJo 
mais seria licito. 

Ninguem mais teria uireito de clmnar con
tra as invi~::;õcs ao Tllesouro Publico, desde ![ue 
"ki\·iam applaudido o que se füera cm fo.vor 
do monarcha, depo~to. O ctllculo ct'O. h:lbil ; 
mas 03 caknlistns niio contaram com um 
factol' pa:-.t elles de3conllecido - a dignidade 
humana. D. Pedro ~onbfl mostt•tu• qu•J fón• 
.Uo thrnno cr,l o mesm•J fJlle no th1·ano, r, riue 
não esqu~ci« n:n momento siq11er os princi
pios constilucionuos, em cnjo nome kwb rei
nada. Recusou a tloação pel:~ iucompetenci:.l. 
dos doadores. 

Só a nnç:ão po•füt fazer essa ll:l.diva e faita 
por elln, o ex-mouarcha com c!lrteza não 
1·ecusul-a-hfa; serüi. um ucto que honr;1rb 
ao mesmo tempo a offet-tante e o off.irtado. 

Priltico.d0, porem, pclii gente do provisorio, 
e:c ai1c1,,i·ila.te p;·op;·ia, era um crime de 'J.110 

não podilL sú cumpllce o gr,i,nde cid<ldâ.o 
.que, em sua desgr<iça., e no e:'\ilio, é hi:ije, 
pelo seu p1·oceder correctissimo, o alvo de 
admiração e de cLü to do 111 undo ci vilisado. 

D. Pedro recusou e rez o seu deve1·: em 
nome·do paiz, rJ.Ue representa, saüda o e:d
lado pela. liçilo qae deu aos pseu•lo-republi
canos, que infringiram os úogmas i.la escola. 
tlemocratica. 

A lição, porém, não sBrviu parn. cohibil-os 
11os seus planos reprovados. A politica das 
negociat<ts, <l.o:; 1•1·r:<njos, das concessões in
<lecentes, elos loucos esbanjamentos, prose
guill ovante em sua. marcha accelerada. 

Seguir:i.m-se deportações e ba.nimentos de ci
iladãos distinctos, que não cogitu;vam de cou
·tmriar :J. nova orJem ele cous1s, medirlas 
·Odiosas que nenhum~• necessilltide politi~a 
.autorisa;va, e que, no fundo, outra -:ousa não 
foram, siuão a explosão de odios pessoa:%, 
como si ao gnverno da democracia. fosse 
licito dei:rnr-se arrasto.r pelas pa.b:ões ruins 
que assobm·bam a alma huma.na. 

A imprensa, habitu<l.drt ã mais ampla li
-berJade, f'ez o seu dever, censurando energica, 
mas comedidamente, alguns dos :J.ctos do 
governo. Ningnem poclh pensar que a Repu
iilica· federal e dcmocratica, proclanrn.ua · a. 
15 de no\·embro, tomasse a si a odiosa t:irefü 
de supprimir um:i. das mais S~\gradas liberdades 
nos governos livres; mas o governo pro
·visorio, em nome, nii.o sabe o orador de que 
·convenieacias politicas, fez logo bab:ar o de
creto do 23 ·de dcizembro, eSiie famoso 23, 
que ha de passar ã. historia. como borrifo in
·delevol para o republicanismo da junta re
volucionaria. 

Cam= v. H 

Nenhum movimento itostil no iuter íor se 
deu co11tra. <\ Republica; mas innumeros foram 
o:; :tetos de violencbs praticados contra in-
1lividuos que nilo mereciam mesmo :i. 11om'<L 
de s·)rem lembrados pelo poder publico. Os 
govot•oadoras nomeados, p31a sua. p~1rto, se 
excederttm neste assumpto, sobretudo no 
norte, onde fl'~quentes e nnmerosa.s foram 
as deportações para Fernando de No1'onlm 
e pa.ra outros Esta.elos. At e hU.Jtas foram 
deportado~ da Bahia! 

A política financeira da. Repuhlica tem 
si1lo a mais deploravel pos~ive!. Reccber(Ull 
o crn1bio :tci1mi Llo pai', tGem-n'o Jcv:\da ató 
q11.1tol'7.e. O re:;nlt:lllo Ü•lô pltanta~ia~ do pr i
mdt·o minbtro <las !lmu1~:as ahi ~~tá para 
por o lia se poder ::1 prccia.I' a.ló onde cllcg-ou 
<l loucum official. O es b~·njamcnto âos 
publicos rlinhciros tem toc1.do no rlelirio ! 
l!: a mais fracri }ll'OY:i. rlo!l le aqui estú llO 
cdilicio em que funccionamos, riue con~umiu 
já 930 contos! 

Nã.o contentes com os ex:ce.;;sos jil. prati
cados, vciu o.indo. o dcc:rcto de 2!J de março, o 
cel~bre decreto dos bo:1tos nfarmantcs, com 
:1 Cl'e;i.çiio de commissões militan;s para o 
jul~'<\mento dos delinquentes! 

Em rnrios Est:11los, typographias foram 
despedaçadas por oi·dem dos g-overnadores, e 
eu mesmo, ox:elarna. o orador,' fui amea<;ado 
ele ver dcstruidl aquelh em que trabalha
vn, e de ser deportado, quando alias só 
procurava uoutrinar o povo nos principies 
republicanos! A noticia da minha proje
ctada deporta.ção foi dada ao publico na im
prensa pelo proprio chefe de policia do 
Estarlo, que efü então o uosso collegu. João 
de Siqueira! Ainda não ha muito, os jor
naes publicaram telegrarnmas de Sergipe, 
que mostram que os excessos continuam. 

Sam a menor uecesshh\de derramou-se 
s;rngne humana nesta capital ; fniilaram-se 
~oldados e ma.rínbeiros, e, quanto n. estes, o 
orador tem scienciu. certa. do f leta, nifo 
obstante o governo tel-o mandado des
mentir. 

No meio do reghnen de terror ina ugurado, 
não fültti.ra.m t•tmbem episoilios trmmescos: 
th;eruos a. accia maç-ão de um gener:1füsimo e 
as promo~ões na praça public:i. perante a. 
força. arma.da, e logo depois o; gene1·acs Civis, 
extravagancia de tal ordem que, no seu .jor
nnl, delta dera notici;t como peça propria de 
1° de abril. Entretanto a cousa rea lizou-se 
officio.l o :;ei•fo.men te em dias de m:i.io 1 

Seguiram-se as iademniZ(l.Çües iadecentes, 
os contractos de toda a ordem, a concessão 
de tarr'1s, de burgos coloniaes, de estradas de 
ferro, de privilegias inqualificaveis a todo o 
mundo. Surgiram da noite para o dia for
tunus colossaes construidas ó. custo. do. ·vacca 
nacional. 
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Sem a. menor ncccssichdc clcYou-se a Zô.0001 totlo;:, daquelle qua absolutamente não es
lrnlllcns a for,;a de_ tcnn, (lccrcta1·;t111-se <IS t:wa destin<J.do, pe~a sua.. f'.tlta r.le ocienc!a ~o 
refürm;is coinpuborms. ~spllra, o ol';\dor qne governo e e'luc,\çao pollt1ca, p!.1.ra. o Ll1ffic1l 
o. Cn.nrn.ra lhe desculpe n falta. de ordem p:ipel de que o encarregaram, e tanto que, 
chronologic~i <la. cxposiç~ão llos factos, :i.tten- s~gtlnclo >:iu dos jornaes, os seus proprios 
cleudo a. que elle não jJertence ao ln5titl1to co:np:rnlle1ros o a.lcuahav;tm - de iir.wgentao. 
Ifütorico. ,1 sumptuosa emlJnixtidn. ao R[o da o orarlor u~o comprG!10nde bem o v«lor 
Prah, de qne se encarre:"'ou um dos mem- desle novo posto, que nii.o havia, uo tempo do 
bros do 11rovisodo, eouduzicl.o a horclo do despotismCJ: como nii.o b~.vi<\ o de geoei'alis
Riaclwelo com um fausto e um luxo díguos simo : suppõe, poL·em, qcw um equivale ao 
do3 imper;uitcs o.siaticos, fausto e lllxo que 01ltro. E o que o orador m<\is lamenta é que 
embasb~\c:i,ram os brazileiros acostumados n nessa reunião de homens, que se iwesu
uma mon·,ircllÜ\ burgueza, muito ru:i.l imlil'éS- mia, se1•cm geuuic\05 r t:l prcsentantes dos 
sionon o espirita do orrrdor; embt\ixruh que! priucipios democraticos, to rlo~. corn es
pPo~luzil!- esse celeberrimo tratado_ de ~Ionte- cepçãn apemts cl? Sr . C;tm pn~:o;:i!le~, tivesse~ 
video, Lructo, se:,:uuL!o leu nos Jornaes. ele apoiado e adl1er1i.lo a n:na rcsl)l11ç;c11, que so 
interesses pouco cónfessaveis de parte a parte, te\·e um resultado-llrmriro governo !lespo
que teri-a, por cousequeneia. fat;ü ti cesslto do tice, sob que temos Yivirlo, e qne sú cCS8<tt'u, 
sôlo S<t,!:tra<l.o da p:i.tria ao esti·angeiro sag;tz (jll::tndo Dens f'or servido . Par tt o Ol'tluol', 
e astutó, si esta CturH\.I'll n&:> o tive;;$e f'nlmi- l?~t.:1 ,;ri r.i1·cnmst:1nci:i. k btari;t p~tl';J •111c~ dle 
nado em vot:wão solemue, S<\lvundo assim a j;ünab ~e prestasse a g-a lvanisilr pn.ra o go
ho11ra. naciom1l compromettida pelo nego- vemo o homem que foi o CtlllSa1lur de tito 
cíatlor po:ico lia.bi1 ou infeliz. g"l'anrle erro : nilo prec\:in.Y<> :lo tratai.lo tle 

O or:1dor acredih\ que, !lito a. iuhn.bilidade :'.lfontevidéo para considet•«l-o impossi velem 
<lo diplomat;1, mas a. sua mi estL•elln arms- qual<Juer llypotl1ese . 
tou-o a ne.wciar semellmnte tr,\tado, esc1ue- O orador torn:J. n lembrar que n:lo e do In
cendo-se, no~meio uas fes las tle que o cercrLram, sti tu to Historico, e refere-se ao celeln·e rngu
do direito inconcusso do Brazil ne;;t;\ que:>tão lamento eteítor•tl ó.e 23 de junho, o quiLl, em 
secular, porque o seu grande talento, tale1úo sm• opinião, foi um attent(l.(!o sem nome con
geoial, 11cou â prorn de fogo nessas duas t~a a~ J?OV;is. íustituiçüe;;, ~ocun~ento, que a 
sessões :;ecretas que esta Canmra celebrou h1storin. mfall1velmen.te reg1st1·ara para con
p:i,ra onvil-o sobre o assumpto. O or<vlor demuação perpetua de seus autores. 
jàm('.\S serfa capaz de imaginar que no muudo E o modo por que em quasi todos os Estados 
politico houvesse scena semelha.nte, e está con· foi executado e;se famoso clec1·eto serviu a io d<• 
vencido de que morrerit sem ver rep1·od11zidl\ para agg ra:var o crime commetticlo. Nem 
entre nós o cspectaculo que viu. E' possível, o orador precisa his toria.ro que se fez por 
l)Orém, que tudo isso seja inherente aos alli além : hasta que cada, um se reMrde do 
moldes '1oi;os, aos quaes tanta llífficuldttde que foi o 15 de setembro, aqui, na Capital 
sente em :ulaptar-se. Feder;ü, para se poder avaliar com e:-;:actidiio 

Não é \].o Instituto Historico, repete, e dahí qnnnto se passou 110 11aiz inteiro , e principal
vem que só agora se lembra de faltar nessa mente no norte. 
infeliz resolução da jLmtn. revolucionaria, a de 
abdicar todos os poderes nas mã.os do gene
ral Dwdoro, que tornou-se desde aquelle mo
mento arbitro unico dos destinos deste pobre 
paiz. 

A junta reV"oluciouaria ero., e nem podia 
deixar de ser, composta de pares, todos igual
mente solidarias e respousaveis pela gesfüo 
dos negocios da Republica proclamada, l'l 
tendo, quaD1lo muito, um que a presidisse, 
coltlô temos t1qui -um pri1nus inter pares, 
com direito de Yoto, como os outros, mas 
n unflà podendo impôr ::i. estes a sua vontade. 
Infelizmente porém assim uão succedeu. O 
mais h:1bil, ornais sagaz e astuto dos membros 
dajunta, por motivos que o orador dispensa-se 
de esmerilhar neste momento, ou talvez por 
ser o ma.is previdente do futuro , conseguiu 
quebrar no i>eio della a solidariedade e re
sponsabilidade collectivas, lançanrlo tudo ás 
costas do mais incompelente e ignorante entre 

A arvore venenosa produziu os seus fructos 
fataes. O 15 de setembro p<trec) ~u-lhe uma 
s:i.tumal, além dt\ qual seritl impossi ve[ ir; 
pois bem : as eleições par:i. os Congressos dos 
Estados foram na Bn,\lb , por exemplo, uma 
torpeia sem nome! 

No meio dos tle5<1stres políticos, que nos 
aflligiain, os erros admlnistra.tivos er:im 
cada. llUL mais uumeroso:; e r epugnantes. Os 
nssaltos ao The;;ouro Nacíonal pa.recin.m ~•mui
tos o acto mll.iS legitimo da existenci:i. 

O p:i.iz transfol'mou- se em uma especie de 
feira immansa, em que tudo se ven dia e se 
comprll,va, um euorme leilão, nCí 1ual o go
vernó era o primeiro leiloeiro . 

Sem a menor perturba~ío do interior, sem 
a menor complicação no exterior, assim como 
se havia. duplicado o exercito, duplicaram-se 
t odas as despezas publicas. 

Augmentou-se iasensatt1mente o fuuccfooa
lismo, demittiram velhos empregados, namea-
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ram novo;;, :i.po;enta1·iun mu it,os, sem a menor 
necessi[lalfe e sem o menor criterio, e com 
mu.nifesto prcj1üzc do se1·viço. 

O novo regimen não se· !'NOCcup<1va c.le 
conqui::;t<ir nclhesõe5 pela seriedade de seu 
proceder; tratava '.1-pcnas _de compr<ir adh-?s1;;
ta.s à cust:i. do er·,\rto pu\Jltco, sem se rec0rd<w 
que os veuuiuos ue hu.ie s :r~o 05 vem.lidos tle 
amanhã, e que essa. gente g~tn:i ociosa e;;faril 
sempre no soldo de quem rocll1or lho p:i~i.r . 

Seri;i. ji1m:·ds ac::iJm.1·, tentai· trar.cr •.!O re
cinto •.lo 1x1rl<\J11cnto todo~ os :1ctos repro
v:idos, !JtW 0111 c~c:1 lii w:o larga !bram pralic:i
do,;: m:is n:io prc:;ci ndiriL de fazei· 111na co111-
'{l:tra.Ç.<1o cntl'e os rc\·olncionarios, l]lle ttz~1 ·;un 
o imp :rio, e inscreve mm o nome 1!0 Br;i;r.1[ 1)0 
m,qlp:t 1\a:; nac;.-ue~ livres; e os q1:e _tomal'am :t 
frente 1h i:t.ep111>l1ca. Lle 89. Os mu11stros d!! D. 
Joi.io Vl ti11l1am de vencime!ltos 800$000. O 
primeiro cni\latlo uos primeiros ministros '.!e 
D. Pe<lro 1 foi re:luúr·em os seus vencimentos 
a 400$000. Por l1om·r1. de S. Pa1.tlo, neste mi
nisterio iiguritrttm .Tose Bouifacio e Martim 
Francisco - os velhos. 

En.trek\nto um do:> primeil'OS o.ctos do:; mi
nistros do provísorio, em um regímen, que 
não exige luxo nem ostent;\ção, e pelo contra
rio impõ1J aos seus representantes a maior 
si~p\icidade, foi duplicarem os seus venci
mentos, passando cada um a pe!'ceber 2:00~00 
men&'l.es em vez <le um, que trnlmm os m1ms
tros da mouarcb.ia, reg·imeo, que sem contes
tação impõe ttos seus altos fouccionar ios um 
certo rausto ; e não contentes com esse cloub>J, 
decretaram mais uns trcs cootecos pam d~s
].lezas de iosta.ll11ção, cousa que no tempo do 
àespotismo não t inha!n ~lles e.q~tand~ .os pro
visorios. e:n sua. ma1or1a, restdmm J<t nesta 
ca.pital:' e iümla não Stitisfeitos com isto, 
pasSí\. como certo que a.s despeza.s com os coi17lés, 
em que arnlu vau1, eram e são aiu<l<'l. pagas Jlelo 
Thesouro· o orador ignota si esta lottvaveípm
tic..~ airnh{ contioLia. ~o outro tempo~ pe:rgu:a
taria tlirect:\meote a qunlq Udl' dos mipistros, 
que aq_ui tivessem assento; mas hoje se con
tentam com qualquer informação dos seus 
collcgas governistas. · 

E' o chefe, ou antes, o rep1•esentante unico 
do Poder Executivo, em cujo nome tudo 
SCJ fazia e aindà se faz, e continuar-se-bo. o. 
fazer, homem de guerra, acostumaüo a vida 
dos acampamentos, sem fa\l\ili(I, numerosa, e 
até sem filhos, e que bem podia não ter 
perdido a occasiã:o de dar ao paiz um exemplo 
de seu desinteresse pessoal, vivendo com o 
seu soldo ue marechal, e mais os vencimentos 
que tinham os s11us compt1.nheiros da j 1.mta 
revolucionaria., .não teve escrupulo de decretar 
para si we:swo (porque no fundo a ')()Usa ~ 
esta.) 10:000$000 mensaes, que o orador não 
dirã que seja quantia excessiva paro o 1° 

rnagistr-ado ele uma nação, como cst;i., mesmo 
sou o regímen republicano, Illi\S que em su;i. 
opiniii:o o govel'llO dícfatoi•ial devia ter-se 
alistido de decretar. Os homens que govemam 
povos livre3, sobretudo quri.ndo succetlem :i. 
um D. PeJro de ,\ lcau Lura, llcveru ser, como 
<L mulher de Ceso.r, i::>en.tos atê úe quoüquer 
suspeita . 

B <t Camara pe1•mittirá ao or;idor dizer 
m:üs qu~ t::;J,usnu-lhe, e c.'\u~•· lhe aiutl.:.1 estra
nhezti a noL\cia, que leu uo 1'c1npo - de que n 
i:lespua, com o !.!;nZ <io ptLl:tcio de it<1m:i.L'aty é 
ainda paga pelo thescnro. m;sim como que o 
nwrechn.l ü o uuico l'uocciona!'io pnliiico deste 
1~\\z que uiio 1><1gtt o imposto tle 2 % sob1·e a 
renda, uo qmd :.i.lé o Po,.!er Legbbti,·o esfa 
~u,jeilo. 

O or~vhn· acreditLt quci esu1 e:x:ccpção odiosa 
não é detertnioo.d:1. vol,l i llu~tris~imo Sr . 
PresiLlente da Rep11blicn: incliu::i.-se antes a 
crer que ;1s dcfe1·cn~ias U.os i:mpreg>Hlos do 
'fhesouro pnri.\ com o chefe tl;i, R.epublic.."I. s1o 
C..'\U;;;t de semelhante abuso, ao qual t.\l vez o 
ma.rechal mesmo j(imais tivesse pens.'1.do, e 
por i5to esper;i que elle niio só r~stítuirá aos 
cofres publicas o imposto, coni q::e tem 
deixado de etitt•;1r, como aiud;t orJenara a.o 
Thesouro que de ora em Lleau te lhe desconte 
os 200~ mensa.es, que lhe CLlmpre p;;,~r, 
como o primeiro cidadão de uma Republica, 
que repel!e tod::i. a. sorte de pri\•ilegios, e nu. 
qm\l :i. lei é, ou pelo menos deve se!', igu::i.l 
~o.ra. todos, quer castigue, quer protejo.. 

Todas ~\S debilidades, toili\S as excepçu~s, 
viudas do cima, são exemplos perniciosís
simos p;\ra a sociedade. Des t<1S e de outras 
cousas docorrer;\lU, como er.t de prever--se, 
desastrosas consequencias. Todo o muado se 
jnlga com direito tle enriquecer á cusfa da. 
vacca ,1acio11al, e da.hi o enxame Je abutres 
...-orazes, (]Uc tem surgido em tor no ria in feliz: 
que tem sido mugida até o sangue, e tanto 
qt1e sentiu-se desde logo necessi hde de 
começa.r exigiu.do 20 °/o em ouro na cobrau~ 
dos impostos aduaneiros, exactamente, como 
no periodo mais ngudo da. guerra do Pa
raguay ; mas, em breve prazo, reconlleceram 
que isto só não bastava, e che$"ou-s~ a exigir 
em ouro o pn.go.mento integro.1, o que apenas 
que1· dizer que o novo regimeo, sem a menor . 
justi!icativ:i., duplicou os impostos que ate 
então pagava a. nação brazifeirn.. E a.pezar 
de todas essas medidas de violenciu. e extorsão 
vemo:; desgraçadamente o nosso credito 
abalado no exterior, e o cambio no interior a 
descer sempre, e sem probabilidades de 
melhorar. 

O orador, já o disse, não se refere aos mi
nistros; este Jll'OCedimento lhe é imposto ]JClo 
regimen presiuencial. No period.o âictatorial 
mesmo toda. a responsabilidade foi atirada às 
costas do marechal, e ell::i.s são com e.ffeiío 
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largas, E!-l(~i iCíii, 

popular. 
cosia>, rcz~i o prolor1nio' gredo de níií,;uem, o as comequenci;J.s tlc tnl 

· coufl(cto podem ser previstas por todos. 
Nem se db'<\ que as P<\lana.s qu,~ profere 

são apenas o 'cclio da pl1.íxii:o que o anirna: in
vo<>ara em ~~n :1poio :\opinião qnàsi unn.uüne 
da im pl·ens·i do p::üz, q ne toda ella tem ver
berado o~ ei-rus cominellí<los, e como serbm 
preciso$ voln1nes 1)ara compendiar-se tocl;1~ as 
accus:1çõcs reita.s aos nossos govern<u?te~. limi
t:i.r-se- tJ:t :i ler á cam:ll't\ os õO'.,_;lll Ll tes pe
riotlos ele um ~dit01•!:ll do Tempo, org·iio l'B
pnblir:rno qn~ não pó-.le ser titio pol' clesaffecto 
ao govemo: :t :tpreciaçi.J foita po1· e~~c jornal 
é em to.J,,s os pont·.'S verlhd.:iir.1. O a1·tigo, ;1 

qne se 1·e!'e1·C!. tem :i. •lnta, de '.!::ide junho e o 
titnlo-Esrarfo actual (líJJ ; 

« O g-o,·e1·n.1 1wovi~orio quiz cn.mtnliar, ê 
certo, p~wa mclhol' destino; mns sem a ol'ien
to,,ão da cxperi<"ncin. do5 ne;odos p1ilJJiC,•~. 
se~1 a segn1•anç1id:1 coilnlJoraçü:o dos expe1fon
te>,ando11 ilsap:llp.vl1il!as,avanç.~11do, recuun
do, titube:rn1lo, pei·dido nos maantlros üe um:.i. 
estr.1.rh int.eir;1me11te rlesconhecirla por elle. 

« Como to lo o poder di.scricionario, si 
mostrou :llgumn.s vantagan.s d[\. fo1·ç,a, pa
tenteou o.s STande.s e incorrigírnis iuconve
nientes do despotismo. 

< Cerc8sam-no corter.ü:os cbtod:1s as cl~.sses, 
aduladores dB tcda n. especie. O ex-crfado dri 
galãoa m:u·ello, p:ira quem todo governo ê 
patriLo, e o ;ln ligo advogado arlmini;;trativo, 
que faz diuheiro ele tud.:i, S<.'j:i, qnal for ore
gimen, e o3 explor·:;.dores audazes tornados 
ainda m:lis ;llllhcioSQS e mais a.rluh,dores 
nute um i":OVet·no, que podia dar tudo quanto 
qlli~esse rlo.1· sem fiscn.lizn.çií.o de leg-islndoi·es, 
ou d.e qun.es:1uer magistrados : todos, à. po1'ria, 
o assaltaram, SCldnzír•tm e fizeram delle o seu 
iustrumenlo ele Sfü"lueio cm todo o Brazil. 

" O que se tem foito com rar::i im-pndeu~ia 
no Estado <lo Rio de Juueíro, fez-se em maior 
escala n:. l.:nião. As leis e regul,'l.mentos em 
taes condições representaram qnusi sempre o 
interesse de nm oti de alguns. 

« As red•·cções de reformas e de codigos 
foram empreitad;1s rendosas de juri:>consu! tos 
bem vistos, ou que se fizeram ver com l>ons 
olllos. As concessões e allieiaçõe> cte lJens na
ciouaes rnultiplicaram-se de modo insensttta
niente espanto~o. 

« O gov-erno provisorio foi administrativa.-
1Iiente a ér<t de ;trranjadores de negocios, e 
politicamente um cahos. 

« Não conseguiu a Constitu icão recente con
ueusal-o em corpo solido. As fórmas variaram: 
mas a dcsorclem continuou a mesma com otitros 
instrumentos. 

« Eslão porêm em fl'anco e perigoso antu
e-onismo <:nm o Poier Legislativo. A hostili
aade dos dous poderes da Republica não é se-

« A solução (fa c1·íse polltica actmd c:sfa en
fadl::lth nn. lucta do Coo"°re~so co!'ll o l're
sideate, cujas conscqucncias serão desgraça
das, J.lOl'quc, ou o Presldc11te ccderâ de suas 
:ittrihuiç.ões constitucion::1es, cseolhentlo mi
nistros agr<cdaveís ao Con~r·c~so ; ou o Con
gresso llestrui!'<i as novas in~t i t uiçõ!:S, clerro
c.1ndo o Prornlcnte, :1 p1·e tQx:to ele qua1 f) ner 
cousa, -prito:i. funrfar <le fo.clo o governo ib cou
veuçtto nacionnl. 

« Esfa anarchh• jii se J11;rnifost.1 ria Rcpu-
1Jlh:~1, pnr um Indo. na e,;LerititlaJ,i tlo Podel' 
Le;;isllltirn. qne aimLL ncnhnm proj0clo de lei 
conseguiu formular uc:;lo angi:,; ti1.,s o per'iodo 
th nação, e por outrCl, n .. in tel'\"l:rnçáo tio ~o
n:ruo em acto:s thc Yil[,~ (\o,; Esladcs e tle ~le
gisl:~ção, como si prepar;1:ise al'm" p;lJ',1. n 
vktoria rni !nela travadit. 

«A llepnblic:i. proclam:1J::1 , Cl apenasconslítu
cion:tlisaua, esta por org:niizar-~:?,c os po(leres 
rine dernm completal-:i. rle~l ;11lia.m-se, luciam 
e n:to udmittem Ykh• simulttllleli nos limites 
da Constituição. 

« Eis a primeira crise, 'l ue nos opprime ; a 
crise politlc,l. » 

Kão hr. realmente qnndro mn.is fiel e ve1·
dadeiro do <Js taclo ;rngnstioso, em que se acha 
a nossa in!eliz patrin. 1 

Não, não e o ot·ador, (]ne ollin. ccnn olhos 
Yesgos os negocios publícos : tocl?s veem o 
mesmo medonho cspectaculo: muitos desa11l
m::1111,jà, menos o oràdor 'lne tem J'ê que uma 
nação nova e cheia de seivn. nií.o estará clesti
nad:J. a desapp3recer pel::t cegue\rol, igno\'Uncia 
e falt<J.üe patrioti:;mo de meü< i1uzhtle homens. 

E' preciso l'Clagir com vi g-01· e c;Jragem con
tra a, onda que tenta assoh~rb,n·-oos de uma 
vez: o clesespel'o mesmo dar-uos-11rL novas 
forças; Vfrgi!io j{1 o dis8e, e o ora;Jo1· repete 
hoje com toda a. energia de sna, a lma, aos 
que po1'venturo deslt\llecem: «mia safos victis, 
itttllain sperai·e sahttem. » 

O no~so illustre collegri. o Sr. Aristide~ 
Lobo, diz um:i. grande verdade, quando, de
posi.t:i.ndo toda r. sua confiança, no Poder Le
gislatlvo, affirma que «no meio de todas estas 
dissoluçües e miserias, o Congresso é ainda. 
uma forçti., a uníca estabilidade com que póde 
calcular o interesse publico. Si e llc não exis
tisse,'' nuç:io em leilão aberto Jà teria pas
sa.do, toda. ella, para o bolso dos e.:;peculado
i·ea ouaados, que pretendem de \·orv.-kt. » 

O p[tiz já não está bestificado, como nos pri
meiros tempos ; o "Período do terror passou, e 
hoje todo o mundo r epete, como, não ha. muito, 
Co~·j•eio do Po'IJJ,- que niaguem mais estima, 

respeita. ou teme o mRrechal Pl'esídente. 
E ta.nto isto é verdacle, que em umo, das 

folhas \li::i.rias leu os seguintes versinhos, qne 
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i1e de licença ú Cumart1 para repetil-os 
tribuna : 

d~ 1 risa, do que Iagrimo.s, e depois deltas ... o 
srmgue ... C1•::i.tricidl'L? ! 

No meio desta desillnsão universal brilhou 
~iudã po» momentos um~1. fügueii-a esperança. 
O regímen dict~üori,i.I cessaria em brel'e, e en
trarbmos no período con5titncional, 11 ue :;a
n·,1rii1 os rna.!cs passados e tirmari::i, '' Repu
IJltcaern l:i.rgtts e seg-uras bns ~s. 

« SPm ceremonia, senhores, 
O ftr;izil c~tú. em leilão, 
Quril']ucr b11 nquciro ou bnriio 
Póde !.icm urrematal-o ... 

«Tenho orrlom •l'entrcgn.1-o 
A quem dinheiro mais der ... 
Yej;1m lú, riuom q:Hr? quem r1nc1•? 
Tempo niio tenho a per•lcr. 

«E' pensar o offercccr 
Fazcwlo lance grandn ... 
Qnc vc11ilo tcrt'a" e tnrlo. 
Porérn com Lliulicfroú vi;;ta .•. 

<< Silencio, pois, q11c a li:;ta 
Pas,;o a let' ~·cm mais clctenç;i 
E si algu 1n:i cli!Tcro:iç:i 
Ncllc h0uvcr, não fiu;~un cnso, 

« Que dcata, tcrr;t o ilt1'azo. 
Ou sn:i, pro . .;pc:'i1latle, 
Depende da habilidade 
D~ riuem faz este ped~ilo. 

« Eis aqni a rclnçiio : 
Vinte Est;tclos cxce1lcntes 
Com qninzc milhões de gentes 
De cat·;1cter l"raco o nohre. 

<\ Seja ri~o, ou seja pobre, 
- Rio~, flores tas gigan tes, 
- .Minas de ouro e 1.Jrilhantes, 
Tudo vendo, meus ~enhorcs ! 

« Capit;tJis tas, dontores 
- O '.\fer:l'oterio, a Intendencia; 
E pam q11e a rr•cienci;1. 
N5.o me falte trnalmente, 

<' Em l eit nra tifo ingrat.1 
Declaro ~olemncmente 
Qnll vendo o Brazil inteiro 
- Do Amazoa~s ao Prat.1 ... ! i;. 

.. ... . - • ' .. ' . . ....... ' ..... . . 1 ......... .. .. ~ ••• • •• 

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

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

... .............. .... .... .... ....... ......... 
São do Tempo , que 1m pouco citou, diz o 

or<idor., os ver~os que a Gamara acab~ de 
ouvir. Quando um povo chego, a tão t riste es
tado, comprehende- se que os patriot as procu
rem esconder com a garga.lhadtt publica as 
hgrimas que lhes brotam <lo coração. Em
quanto nfto chega o momento terrivel, que 
sem a m~nor duvida se avizinha, entr1:1 De
mocrito e Heraclito, ninguem hesita: antes o 

O cong-te:580 Constituinte reuniu-sccommet
te111l0 tlcsde logo a fült;t 1fo dcs11ojar->e da 
:;obcr,111in, <!llC lhe ct·n, i nhei·cnte. O modo 
pm· rp1c o ,;x1.:~1\livo co1·rcspon1li~ 11 :\ g-encrosi-
1latlc e co111ian~·:1 dos !"CJ1t·c:;cnt:1ntes th nação 
;d n.la a~liL na 111cnte ue todns. O ;:averuo 
não ~') contcYo ,i :'illlai::.:: c o111 L• maL; soli1.•r:rno 
du:'uem r0~pumlin ú~ ami;.:T1.vei~· admC1c:5 tl1.çves, 
1111·• d:iqui lhe eram !ci t a~. 

l·~ctlnzil':un a mbsãu rio Cong-r0s~o a •otnr 
n111e,1 11ic 1it·~ a Con8tílt:iç:i.o, e elegcL· o Presl
tl<rntc da l~epublica. 

u modo por' quo conscg11·1n-se t al eleição, 
n:lo lhe c~t\;C', n ~in <plcr lih;tO!·ia l-o. !~' ceLlO 
:\i 11:!;1 p;n·a um[L aprcc!açiio des:q~:iixanndu,. 
O IJ.tle é porém fóm ele toda a dn viu a, ê que 
a c leiç-lo úo Sr. g'eneral Deodoro, ri trn c~ta.va 
,lliás no unimo de to<lo,,; os con;;·r·ess1~tas, 
quando começ•tr<\m a l'nncciomn'. uentro em 
l'ouco affi;urou-se a muitos um· Y<1ru :Hleiro 
Je~astre n·acional, e \lal1 i fü esfo C'~o~ destes 
p;;ra, snbstitnil-o por otlt!'O n;ais cap~tz ele 
fundar a l{epnblicn ! 

A lüstori<t fará justiçn, a quantos não se 
prestar am n. llonra.1-o com o seu voto, tantos 
e t•i.es foram os o.\Ctos praticados, 1 ue o tor
nan1m incompatiYel com o r egi raen l'epttbli
cr..no. 

Si lhe fosse licito f,lllar ele ministi·os neste 
recinto, diria. qne quasi se sentiu clispl)sto a 
e~IJ.uecer muitas elas faltns ;fos pobres mi
ni~tros rlo proYisorlo, deante do morto por que 
saliir,nn <las posições. 

Lamenta, porém, que algum . ciepcs .não 
t1; nhu sabido cooservnr-se n.:i attitnut· altiva, 
que os acoutecimentos lhe impunh:!tn: la-
111t,nb ainda que outros nfi.o ti vessem com
prellenclido de~cle logo, que depo;:i da episodio 
ôo porto das Torres niío mais il1es efü licito 
levarem à urna o nome do genera l. 

Durante a sessão constituinte, º .Congresso 
sulfa de dfa em dia n it opinião publica. Todos 
perceuiam que a. aspira~.iio g~ral er-'.~ arrancar 
a patria do estado nng astioso em que se 
"chava, e despertar acoufianç:• do povo bra-
1.H~i.ro nas novas instituiNcs . · 

Em pr<"tzo rapido votou-se uma Constituf
çfü1, que com certeza tem muito~ defe itos, 
1 nas que tn.ml:;em revela os p:1 triot icos intuitos 
d;tquellcs que nellu. collr.boramm . 

O orador lJropbetisou, deslla logo, qual 
serii\ o resu l fado do tr<t ba lho do Congresso. 
.Não S<J modificu.m indales, nem educam-.se 
politicamente homens aos 65 a._nnos ! 
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Desta mesma tribuna exclnmav n elle : e: es
L:imos volamlo m!la Constituíçito 1mm ser 
diat'iamente \'iOhida ! » Pessirnist::t, 1•espon-
di;\rn~!hc alguns. . 

Os fa,;t•)S n.\Ji estão ::. Jlullular: ;\ Consti 
tuição qnc temo!; é o. vonta1\e c•1pric!io;,a e 
absolnt;\ rio general, quando el l e se lembr:1 
de t cl-n. 

H:t qnem affirme que o primeirn mag-ls· 
tr:i1lo 11:! R·~1m1Jlica mmc;1 leu ; ~ ntlSS~ lei 
funtlament.a!, e nem i;e cli;;u:t<le lei-:\. :\crc
dit.;1 , p{lr']tlll :ião lhe são l'Stmnho.; o:; r.on
ceit05, 'l•:e $. Ex_ cmillia solirc· o Lr:1!J;dho a 
car,zo rio Con;;res.~o . 

Foi 1101· hto qnc qualificou 1)0:11 ,.,,1~!n ·J , . a 
~t'p•1blir.:l qne temo;;,' no art1::'0-«' rl:1 ,·, l.:1 -
tmn Coelho_ 

P;1,;;.a l'Or altn o~ factoE, que ti 1·c1!1M, ~o' · 
os no:;sos olho~, por &.ea~i ;io d 11 clc·i<:J•l fll'~
sidcnci:\l. Não ap:rnh:i. os l;oatos •1:1 ~ n1n::, 
como incnmpntiYci;; rnom lnwnte COlll a <li
!:!'nidllile e lirios chi !'ep1·c·sc:1t;:<-.'i•i n:1cío11:i l 
~n:'\ lqner f'jlle tenlHt ;;ido n sna nt'Íg0 ~n1 . 

Ba~t:i quri se leia o Di<rrir.I Of'fir:"'' rlo •!ia 
immcdiato e dos Rc:::·nintcs. O [..'OYc1•110 loi tfêl 
nos sen~ compromis~os: pnióu á bocc;1. l.l• i 
cof1·e. 

EntL·adus no periodo con:;!ituci(m:1.I, per
g-nnta á 1v~ão aqni congre~i l a: f'jn:i l :\ 11if'
i'cren~~, que se uotn eutt·e o presente e o 1r.1s
sado ~ 

F .. llam-l he ·~m maior pro!Jid:1de ndmiuis
trati'l"a ; mas ;\ probidade administrntiva 
não d1n-e te•· falh:is, e si as tem, niio 
pôde ~e :· ·~lle~\ila nest.c recinto- ,\ coucl!SsfüJ 
ao porto 1\:t s Torre5 e o contmcto do s:1ne;1-
meuto rlrs t:t citfarle, além de olg-um:i'! consi
nhas mais, ahi estão par;.t desmoronnrem o cns
tello de c:1rias, qne p!'ocumm construir os 
a11.q1!..•t!lllos tlo poder. 

E uem isto deve adtniI"<1r nin~uem ; a 
c:>.US'I. é permanente; e e axioma lo~ieo ~ac 
as mesma.~ ca.usas }lroduzem sempre o~ 
mesmos eITeitos_ 
Desen~ancm-se : não pôde havei· liber:la

de, onde não lm divisão e harmonia de pode
res_ :\11. l:tepnblica que temos sô Jrn. um poder 
em ~1cçã0-o e:<:ecutrvo quejà iautilisou o j udi
cia.rio, ~- p rocnl.':1 por todos os me fos absorver 
e iuutilisar por sua vez o legislativo ; basta 
lembmr _::grdem expedida. pelo governoparaa 
cobrança integral em ourode todos os impos
tos •ie importação, a datar de 1 de outubro, 
pat-.l se compreheader a invnsão dns prero
gativas do Congresso, que EÓ elle tem o di
reito de decretar novos impostos e o modo 
por que devem ser arrecadados e dlstr ibui<los_ 

De outro lado, o paiz leu com espanto o 
decreto firmado pelo Sr. preside::ite da. Repu
blica confiscando, n_em outro e~ressão bn, os 
bens da. Sra. D. Isabel, Condessa d.'E~ cujo 
crime nnico perante eEsa Republica é o de 

ter efficnz e poderos:imente concorrido para 
li!Jerla r um rnilhão e i;_uinhen tos m 1 ! escr:wos, 
exti l'p:rndo dB umn. vez entre nós o c:mcro da 
e::cr .. n-idão negr:i,. Ser<i. que esta Republica, 
l'Ste ~ovcrno, de cujt\S gmudes c:cimoaiia.$, 
h<t dins, uns í'nl l~n um illustre 1ieput•l do, ,ia 
so tiche reclnzido ;'t cil'cumsta11ci<1s taes, que 
se Yl'jn na llm·:l. nec~ssichtle de ti1•:1r para si os 
liens :llheios c0ntm a vontade lkS do110.'1 1 

Cu!;ln-l hc cfüer: mas o decreto, cspoli:in-
110 a cx- princcza impc:l'i:il, ,\ nm pn• Í!"lo ele 
\·crg1)nha .1m~i o go1erno hrazildt'O pcmnte 
o mundo tnlt'iro_ 

'.'\;in C•'llrclu~ p:·,,r,,.,Jimrn to nffir:ial mais 
11:1•<rp1i11l10, mais di;wo <.lc ""fll'O\'aç<'io, 1Jo 
'Jll•' •»I••, ti.lo prdn l'r,.; iofo>nle il;\ Rc 11nl1liC.1. 
p:11·:1 N•n1 ~'.;la .~m 1hora, :iwi·cct>•lm·a f>Or todos 
º" lil11! 0 ·s da 111ais :ilt 1 ~-;timn. 1!0 p11vo 
J,1":'.7.ill!it·( .. ú qu:d o 11t1rccl1:1J, pom:os rli:u; 
a nt.·~ .:a 1·1·n 1!11<:;lo, !'azia iwotcstos ole i11-
l)t1<"l1n111 t • 1-el e 1''-'l'(ldt1:t•lcdica<;rto, e tHh;i tlo . 
,r;r:rndc ci.!acJ:io, nwim· no exi!io 1lo que no 
tln'Onn, e rinc ha bem pouco acahon 1le 
!'<1zc1· :l p;1t!'i:L ~nl'.l é ainrla S lll\ e nos~:1, um 
dc111aliYo tln rnai;; a lto valor e com o nmior 
de$i11le1·esse ! 

1 ·m, nn. snprcmn. mugistratur,,, amesqui-
1•lta-sa e tort1m:t-se para. cal.Jet· nos moldes 
cst rd tos elos interesses in;Jfriilu:tes, enrique
ceurlo pil ren tes e rrrl llel'eote~, e co1·c..'lndo o seu 
nom•i d;1 r cprov.1Ç'.ão nacion11.l ; o outro, depois 
tfo quasi 50 :1nno~ de reinado, viu-!:õe elle e toda. 
:i. i;Ua. familia na maior pohrez;~, mas ainda. 
cerc.'\do da Teneraç:;.1o deste po.-o, e <le todo o 
mundo civifüado '. 

Altos decretos da. Pro"idencia, que niio con
sente j:im;;i;; os espirltos vul~ares se coníun
dil'em com os cspiritos $Up1mores _ 

Si por momentos afasta os olhos dos nego
cios politicus e admiuisLl.'lltivos da ünlão e 
fixa-os sobl'e os Estados, que espectaculo 
pungente dcsc<Jrtina. ! 

Por torla. a. par·te a mesma sê•le in:>acin.vel 
de •iquezas ! Xão faltou á verdade, quando 
nffirmou que uas regiões oflfoiaes só um sen
timento domina, só um progrumma existe ! 
.Sacra {ames ai<ri ! eis o santo e a se.nhn, que 
ena rlo n.lto, e, como veneno corrosivo, tem
se infiltrado por to<la .. ~ n.s a r!erfos elo corpo 
socinL 

« O Im1ierio e o deficit, e o deficit é o Im
perio », exclamava no p~SS\1.do o Sr. Fer
reira \'üinna ; entretanto as despezas gero.as 
<?ust:i.vam metade do que custntn boje, o os 
orçamentos das despezas das províncias eram 
tres "l"ezes menores-

Tin\ui.mos presidentes de 10; 8 e 6 contos de 
reisannnaes, C-Om pequenas a.judas de .custo, 
e boje temes go-v-ernadores de S6, 24, lS e 12 
contos, e com avultat!as quantias par:i. despe
zas de installaçiio . 

Si englobarmos as despezas da União com 
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as üespez:1s dos E8taclo~:, >cremos que é fülm
losa « sommn, a que ascendem, e entrebnto o 
povo, 11ue paga os impostos, é sempre o 
mesmo, e cada vez m:ds pobre, mais perse
g11ido, mais anniquilado, ~ ja não podendo 
subsistir! 

J nntc-sc a tntlo ioto a. secca tremenda que, 
li<'t tres u.nnos, tem 1fovastauo o norto inteiro, 
e calcule-~·: que futuro nos aguarela l 

Não é a criil11 politica a que mais nterm o 
orrulol': csm z·esolver-se-ha por esla ou aquelh 
fôrm:1 ; mas jl;_\1':1 a ct·hc finauci:ira, Que jit 
come1:ou, u que nfío p:.1!':ir;·~ cm sna march:t 
<lc~a~tl'<1.;r, é 11111~ ellc uiio ,·ê, nelll destolJre 
remedio c!ílc:1z t:<>. ac·tna!ill:Hlc. 

O pa:;: r,~tit inteil'amento ú rne1•c1) dos acon
tccim.,nt.i>, u o l'•:curso unico rpw llii: rest~i 
e ll]lpelia i' p;1ra !l Jll'Otee(io tli;-jn;t ! Eis <t po
litic:l qu:· t•$ üSt:i1Ji~tas dos Harn.; ;noides tee1n 
feito no:; \'iutc mczes em que se apossnro.m 
do po:l::r ~ 

Si o linp.;!'io crn o (lcpcit, a Re1)U\1lica, que 
temo.;;, !lJ:J•~<lC:t sern. lJm:icll!Tota ! 

Est;trnu,; tle:rnto de um _Q-overno, rine, 
aberto o Cünt;resso :Nacional, ai"itoríz:l, contr,t 
a leltm cxp1·css,i. eh Constitufr;iio, a susprrn
são de g;u·;1nthts no Estado t.lo Pará, onde n:lo 
bastou a lama, e foi-llte neees;;al"io o sangw~ ; 
de um g-1n'eru1J, q11e tran~fornrn ilfaranhão, 
em nome 1Ja f8dcr:1ção, em burgo podre tle 
Perna mliuco, o leiio <lo llorte. tr:rnsformado 
hoje em verdadeiro - Cmufie;;ius, e vota ao 
ostraci~mo o~ repnl)lieanos do Rio Grt1mle 
(lo Nort0 ; 11uo faz ([<1S Alà!,;'Oas uma fazemla 
da famili<l. deixa.Illlo este Estado i~ mãos i11ca ... 
P<'ze,, ou inteir<1111ente corrnrnpidas; que ap-
1)laude ns inrleeencias de Sergipe, e toler:t as 
to!'prz•i.s do. fü\híti; que Yê sem a menor cr;m
moçlio o e;;ta•.lo a que está rP..dnzirln o Rio de 
Janeiro; que metr:.<lha os rc•pulilicanos p»n
listus ; cruza os braços ante o de~calabro de 
M:ittn-Grnsso; ê surdo e cégo ante os gemidos 
itifiictiYos do heroico Estado do Rio Grande do 
Sul, e tem ::i, audac:ia de ni::tur.lai· dizel' aos 
representantes da nação, que s~stentará o 
louco, pn.ra não se ser\·ir de outra expressão 
ma.is dura, que provoca, anarchisti, e tenta ~n
saoguent;tr o fertil sólo do longioquo e infeliz 
G:oyaz! 

A intcr-veuçU:o indiscreta., impolitica, cri
llliuosa mesmo do governo central nu orga.
nização dos Estndos, é incontestavel. 

Bastam, i:iara proval-a, os telegrarnmas i1n
blicado~ pela imprcmsa, dil'igidos pelo cbao
celle:r da Repu\Jlicn. ao ex-g-overuaclor de 
Sergip~. brioso e sensato militar, o corouel 
Luiz Mendes de Moraes, de cujo criterio po
litico e :vl.ministrativo o orador folga de dar 
testemunho perante :t Cmnar~i dos Srs. De
putados. 

As invasões ás a.ttribuições e regalias con
feriua pela Constituição nos mesmos Estados 

siio frequentes; tiYemos, ainda. lia. pouco, o 
facto das e;;t1•adas do ferro de S. Paulo e Rio 
de Janeiro. Entretanto; em <mtros assum- -
ptos, o governo rla. União, aliás tii.o desemba
raçado sempre, nem siquer faz respeitar o 
principio da auto!'illade, e tolera. que a lei seja 
urnu pam uns Estados e outra pctra. outros, 

Ahi está o facto do j uiz secciomi.l dn Bahia, 
que respondeu brutulrnento :.i.o aviso do :'t1inis
lel'io tia Justiçt~, exigindo que elle optasse 
ontre o cargo federal e o rle senador do 
Estri.do, e que ltt contínliu a presidit• o oenatl.o 
kd1iano, p:cr:i. deixar liem claro <ine as regoras 
e pi·ccoilo~ estt\belec\do5 par:i o P:wii, J\fara
nll~ll. Ce;u·á e ontros E,tnrlos nlio po(lem 
sl:!r-lltc applicatlc5 na. Bahia, J F)i'01ue ... c lle 
roi urn rlos prolegiclos pelo gener11l lformes, e 
n~sta Republica {edctai e rl ~ 1• rncmtica, a lei 
n'io se lez para a lhmi lí1i Fonsem e seus 
~v.lhePontes. 

No Imperio, ao menos, taes füctos não se da
V•llll, e a fa.mili:t reinnn to C\'<t a primeira a 
e1·ital· que surgisse a meno1· su~peita sobre a 
intervenção de seu.;; membro~ 11 os ucgccios 
[Hrblicos. Nesses tempos ominosos, IJelo menos, 
nito tinham~ o inconveniente rlo prelloroinio 
dos iu ti mos, ou dos prb'n•los rl:\ dynasfü.i. ; 
:t muilunç,i das instituições encarregou-se, 
porem, u~ vffereci::r-nos este espect;tcnlo, com 
o qua.t não c5l'1va lrnbituado o poYo 11t<\Zileiro. 

E, dcuotc de tudo isto, Srs. ueput<LdOS, 
exclam~t o oradol', dizei-me: 

Eu, que tantas vezes e com tanta vehe
mencía veroerei o Im11e1·io pelos erros commet
tidos, <Jl1llndo o Impctio, compur:vlo com estn. 
r-1.cpublíc1\ da S erra ela Fai·tnra, é sem coutes
tn\ão uma. Vestal -perante uma 1.lessalina 
desbruga1b, eu, que incorri mais de uma- vez; 
no desngrt\do do meus proprio5 co-religio
naríos pela. rude fi'<rnquez..'l com que nos olhos 
do publico expuz os vícios e defeitos tl:ts 
iustitnições ID<Jll<\l'cb.icas, hoje, ante o esqueci
mento inqualiticavel das mais solemnes ]_'.ll'O• 
messns feitas it Utlção l.lrazilefra, em nome da 
Repnhlica federr1l-democratiea, tenho, ou 
não, o clireito ele parocliar n.q uel las memora veis 
pa.la vms do grande orador romano i O 
rem.pora ! O mores ! Senattts lwtc intelligit; 
popultL~ videt: hi tamert vivunt ! V fov.11t? Iriio 
11ern ctimn in senatum i>eniwit: fi1;;it e o:nsili~ 
publici participes ; notant et desiqnant o culis 
arl cwdem. umim.quenque nostrwn ! N os autem 
viri fortes satísfacere r eipublica! vidstnur; si. 
istorwn fiiroras a e tela 'lliiemm ! 

Dirão ta.lvez que o orador estiL apai:rnnado, 
e tem o espiri to em estado de exaltação. Ma..-
11ife:>to erro! FaI!a com a maior calma ; um 
espil'ito enraivecido não explode em lingua. 
morta; não exagera o estado lastimoso em 
qu<'l se :tcha o Brazil, sem mais salvação pelos 
meios legaeS, C :para proVal ·O OOStar-llie- ha 
ler o seguinte trecbo de Montesquieu, publi-
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cista. que lia de perdurar a.tra1ez dos seculos, pertencem direcb.nieute (to S1'. P1•ei;idoute 
emquanto houver quem saiba ler (l(!) : « A da Repuullc<\; a 20, daquelles que pP.r·tencen'.:· 
tyrannia. dco urn principe n5o hnpeUe mais um <105 Srs. miuistros. Est<.t cla~si ticaçiio é ma
Est.ido p;wa r. su~• ruina, elo q_ue na repulJlicn. nifüstameote contrar·ia à doutrina. constitu
a indif:.'erenç:1 pelo llem commum . .A v:intn- cionttl vig-ente. l:l'a Republ ica, quul à orga
gem de um E;;hlllO livre consh;tG em sc1•em nimu o Congresso Consti tuinte, tudo ~e faz 
nelle 1rn?llior adrninístrad~s as rendas pnblí- por orrlr,m dírecta e expressa do P residente ; 
ca5; qnando, po1·ém, 0llas são mal administra· o;; 111inist1·os não referendam, subscrevem~ 
das, n. vm1t<1g-em rle nm Est;J.do livre ó o.inrla n. n5.o ~rro solidarias entre sl, nem r·esponsa-· 
de não ter ((vuritos; m:is quamlo :1 cousa não veis perante a naç:to; nem mesmo porlem ser 
0 asúm, e em ver. dns o.mi;-os e parent% de intel'pellados, ou chr1ma,Jo5 ú. di~cu~são pelos 
princípc, é míst~r füzer" fortuna. dos amigos rnemuros 110 Poder Le:.:·islntivo. o merito, ot~: 
e p:•r·entcs de todv~ a,r1uel!es que tcem parte demerito de tudo qu<1°1ito se füo1· 11;1 admi
no g-uverw), tllllu est:i perdido! As lcb são illn- nistração do paiz, pe1·tence ao Presírlentc 
Llidas mnito nuis perig-os:i.mcnte do QlK ~i fos- tb Republica e sô rt cl le. E ê por bto que 
sem n 1J.::1·t~uncnl.:: \·iolaJtts vo1• mn JH'ineipc, niio cncont1«c solui;.Uo Lk ccn\il\l\i\hl<lc entre o· 
riu~, s1.m1lo, cm todo o MSO, o nmior citl:<rlilo do pedot!o diclatoríal e o pcI'iorlo ;wtual, <JUO 
I~~t;1du, te!ll por i~to mc~mo o maior intcl'esse só por zo111baria. se pode ci1amar constitu
em sua conservaç:i:lo. » "ion;d. l:lontcm, ho,je, amanl::t, cmquanto 

Estas [lttlavra;; rio innnort:il escriptnr fi~Hl· tiver nsse11to nesta c~ts:1, e o zc nernl re
cez P•ll·ecem escriptas pira o no5so pciiz, e en- s1tliL' em l laHrnmty, ~ó a elle 1)()1\ir~t couta~ do 
cliem-no àe preoccuptv;ões pdo futltro. Des- f•Yiltamento <las instituições l"~pu\Jlicanas, 
g"l'a,,:a1lamente ao hdo tla. pessitmi. admini~· do dt:scredito em que tem c~ l1ído o potle1~ 
tração das renclo.$, todos coullecem e apontam pnbl'co, e tl;l rtlin~t de nossa pat !·ia, qne lhe 
os ami;.:os ,; p~rentes do g:uverno, que _ja t~elJl foi r-mtl'egue, sem a mc:noi· d11vid;i., L'Hi cou
enriqu.;cido, e querem continuar <t enríqtie- diçõe5 prospel'as. 
cer; nem o orarlor descobre rcmedio legal E ainda mais <lo que o pre.>entf!, repete, 
pam os males que afill(;em u. u,1ção, \lOl'qne o preoccup:i. o futuro. Copiamos domais os. 
n ~:in~;t dell1>.s .~ permn.uent8, e coottnnarii a.mericitnos do norte, sem termos :i liús a. in
poz· tempo, que a ningouem é dado prever, e;\ 1lole, os httbitos e a erlucação po litic:i. tl:1 qnelle 
ca.nsa, apeite diccmi - uão é simplesmente ft poro, mas tendo entretu.uto todos os seus tle-
iricompetenci<J. dos mínisLros, mas o ::;r. Pre:;i- rei tos · . . . . 
dente da Republict. Dura:1te as jlrnne1ras. prernlenc1ns. puderam 

Quem nií.o conhece, vergunta 0 or:i.for, :.1 elle::ev1tar os mconveme otGs dor G-g?men, t~es 
obra irrnnoi·tal d·~ llliZlle! cerni.ntes _o Don Jo!'.1111 os homens elevados a r1:1ma1 ra 11iag"Ls
Quio:ote tl.1: la .Jlrmclia com 0 seu escu.leiro 1 lrn~m·::i.; de_slle que porém os \Y as!lin !2:ton e ~,, 
Sa;1cho P,,;içn ? ~e,:se lh·~o de g rande sabe- .le il':lrwu uao a.pparec~1·arn, ::t ?m·r llp~~1? adnn~· 
dori:l , ciican tr(>U 0 orador 0 seg-Liinte conceito: m~tl'a.t1 va cleu-se, e da.-se ali! na mawr es-· 
«quando a ama coxêa, a cr'iada tr0c:i. a s rer~ c.d.1:· , • • 
nas. »O ()ue ~e ,u 110 g-overno de um,\ fom\lht Arntl::\. lm. pouco, n O P ca; de 31 1le .JUiho leu 
dá-se igualmente na aclministração de um Es- qno os granrles s_aldos accui:n uh<lo~ no the- · 
tado. souro pel:i pr obulosa aclmm1straç.ao- Ctcve· 

Quando, ;;o1J o In1perio,e ~rra<:<es üO sr. João li01.d-tiohn~1.siclo i_?teil'<tm.euté devorados na 
Alfredo, o Sr. Lucenn. pi;esi'lin ·a. cam;ira· actual ;:1~m1u~straçao llan·,$01~ . . 
tempora.ria, t eve o orador' occasiiio ele !em- . Tomara a liberdade de. le_r ::i. C::i.~ar::i. a no
k;i.r-ll1e es te nphor-ismo familiar e politico. tici<\ que nos dei; O Pm:;, rnsospeüo ao sy
Kesse tempo, pcl'ém, a cousa em oulra; nií.o :;tema adoptaclo (le): 
llle era per1nittido atirar ao (i /lo, porque e,;te .: Os escand1tlos da repartição encarregada 
em. in viohvel,sa.g ratln, e não sujcitoit respon- elas pensões aos veteranos da guerra con ti-· 
sabilidade alguma, segundo expressamente o nu;Lm o. provocar as attenções do publico e 
declar;wn a·· Constituição monarchic•t. Além innurneras controversfa.s. 
disto o alio rle então tinha as mãos limpas, e <'O fil11otisino e o su1Jo1·110 mautitlui; o~ten- · 
ning-uem üii$0 dm·kbva. A ConstituiÇâ\J re- sivamente pe~o secreté\rio R :i.um, seu filho e 
publicana, por.}m, e muito divc,rsa, e nito in- g•rnros teem provocntlo as mais energicas r e-· 
friagik1~ha, porqne prometteu a si rnesnio 11rovações, e o esbanj;1mento dos dinheiros 
respeitnr o systema presidencial, posto ser pul1licos "[leb1 actual admínistrnção tem dado 
delle adversaria decidido ; em circumst:rncia extro.ordioario ganho de ca usa ao partido de
alguma. C111•ii., ~ distiucçifo, que f;iZ o nosso ve- mocratico. 
nerani!o collegn, representante do Estado tle . « Como se sube, quando o presidente Har
Minas Gcr;i es, o ::>1·. Costa l\fnc11ado, que n,;on assumiu o governo, existia nas arcas do 
julgou podercl\l.ssificar os actos f!OVernameu- Tllesouro Nacional um snldo ou excedente: 
taes cm dun.o ca teg orias - a Jn, a·aquelles que (.~i'rplus) de cêl'ca. de 406.000. 000 de dollars;. 
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;1ccumulaclos dut'ante a administrnçii.o Cleve
lund. Esse sn Ido ern. a.pplicn.do a.o resgate das 
<li vielas oacion:ie:,;, o, com a prospel'idutlG 
l!resceute d<L Re1111lllica, promettia to;nar pro
porções colossaes. 

-. A o.dmi11L;t1•,,<;;ii.o Hani;;on, improYi<lente
mente, h ·:o tou de 1htr vasfío ao SLtrpl"s e :i. 
maior p~.l'te ~5golou-se em pensões, o imtis da.;; 
Yezes ioju:;titica1las, J!'lllS que eram coocediLlns 
medeante u111a p01•cenh1g-em ou um suliomo 
qualquer ::i Rauu1, tillio e seus prépostos. O 
resultado foi de lal 01·<.!.,m, riue, pelas ultimas 
noticia;; que temús •.lc \\"ashiogton, o. publico 
hcsU.1 em ;icrerli tar em ta.n ta. e tito esc;uu.!:l
!0:5a cornipç;lo 

"' Apõs qna tro anno.> tle Rat~iais;.w, como o 
denunciam, us lin·os tio thesouro na.cional 
;1p1·csen t:1 111. cm ' 'Cl. ue um saldo nuu11:1l de 
I UO.O~o.o~o de rlolln.rs, um de/i.cit, fJlle no 
vrimcit•o di:i :q>cnns marcon t \ somm:i de 
>;U0.000 Ú\' llar,; ! 

<e: Desde <t cdcbre a r.1miuistr:1ção Ban
eroft, dm·anlc ;t ultim:i. 1ircsitlench\ ue 
Grant, não ha noticht Llc tão escandalosos 
f;tctos. 

«Este re~111t:1docomoquegarnnteotriumpho 
do partitlo dc111ociatico q1te aprescnfa Cleve
lancl à prrsii.lenck1, na. proxitmt cnmpanha 
eleitoral tle 1802. 

« Como si nii.o bastasse esse escrmcln.lo, <lOl 
\úLShington cfücute-se muito o caro do ga
neml Sturne, de Indi:mapolis, que, tendo nmit 
reclnm<içâo peurlente contra. o governo e.lo 
:Mexico, declarou pela impreasu, ter-se '\·istn 
coa,g-ido a llbpern!er· cerca úe J00.000 dollars 
con} os memlJ1·os rlo congre5so mexicano, alim 
ele que se rl i::;cnti:;::;e a sua pretensão: justa 
:\liús, nas c.1m:H~ts legislativas . 

« Este c:iso rie suhorno ::i representantes de 
nmn nn<;Jo amigo:;, como & de crer, provocou 
enorme re~ofü:o nos circulos diploauticos da 
c:a.pit::i.l, P. ns ex-plica~,ües algmn tanto c•s
querclas, d;id:is p lo ministro l-tomero, repre
sentnnte do 1[cxieo, não conseguir;lm clissip:i.r 
a pes$ima impre>sãl). » 

Custa-lhe ttb:cr nm rL d•;m ; crda<le ; mns 
clil-a-ha : não ·;ê nctualmente neste paiz ho
mem ou h om:ms l:<.tpa1.es de por sl sós suppor
tarem a enorme cm'f;-a, que a Constituição 
Fed<l1'al impõe ao Presiclente da Republica ; 
queiram ou não os verdadeiros patriota;;, 
cleante <lo;;; fados, llão cfa nrripiar C<lrrelrti, e 
procurar meios de opµui· um dique ú, onda de 
corrupçilo que já tiio alto tem subido . 

Medite-s.;; um pouco sobre o estado pun
gente em que Ili)~ achamos. N~ts regiões otn
ciaes tem-se o po~·o br-J.zileiro, por anima 'llilis 
- sobre que todas as expericncias poclem ser 
tentadas sem o mioiruo receio, porque somos 
coosidera<lw um bando de carneiros, de 
ioesg-ot a. vel pacienciQ. e incapaze:; do menor 
movimento de reacção. 

C:tmara Y. ~l 

O pres!cfonte, e os que o cercam, não creem 
na rurço. elo direito, e só rendtm cu !tos a.o di· 
r-eito da. forç.a. A RepulJlic:l da Serra. r.la Far
turo. faz neste terreno cnntraste compl<lto · 
com o imp1wio. 

NestM condiçues, quando tntlo se confia a o 
s:i.IJre e ao canhão, que po,lemos esprwar de 
dm·avel ·~ A força, e <J. violeucia j úma:s con
struir-ão no muaclo cousa <:! lguma. de soliclo e 
estav<ll. Nilo fazem cn,;o •h co!l lfonça ptipular, 
desprezam :i opinião pulolica, ferem a todo 
momento o melindre nacional. e.;quecidos de 
l}ne mesmo elll tempos, o em nm paiz de ili· 
c t:1d:il't\, j á. Cornelio Nepos •.liàt - m.dl·um cst 
iw11e,~i twi l ttluin , nisi bcneonlcalit1. ;;i-~!tii!inn. 

E uma vez acceito o programma •lo ;aa;J4a 
'J•'Cl>I p6ck, e tcin úayo;wt(1~, onde i r·<lmos pa-
1·ar• ~ PararC?mo;; fatalmente neste e:;tn.do tt n-· 
;:-ustioso em qn<l, Ira. t <\ll to.> :i.unos, as repu
IJ!ka~ sul-americanas se àeb·· lem es:.:otando 
em !uctas l°L':ltt•icidas e pe1·io1li.::..is a~ g r!l.ndes 
r~.>r<,<\S D<•turacs de ciue do loa-as a Provi
dencia. 

Niio ho. muito ai11Lla o Jo; ·mal do B;·a;il es
tampon em suas col1nmm~ nota l>i li~simo a.r 
tigo datado de 14 de j:rnho e esuripto em Lie"'e 
p"r nm dos mais eriulitos ~ el0;:0.ntes publi- · 
cistas europeus, pdo Sr. Em'lin de L;1se!leye,. 
.ia entre nós tão vantajosamente con!teddo e 
g::rolmcnle apreciado por seus trah.dllos an
teriores : pede licenç,i p.1ra lol-o ã ca~a (l~) : 

« Quamlo S<l concede o di:·eito de votar,. 
rleve- se suppôr que o escrntl!lio se1-.i. livre e 
sincero. E, ent~·,31::.rnto, qn ~ i:on~1 pode fazer 
o governo, quando uma maiori;i no exercito 
se pronunchi contra elle ? O ex:ercito é seu 
!JOnto de apoio. Si lhe fül tar esse ponto de 
:i poio, si o exel'cito se dech11•,1r abertamente 
hostil, o ~overno estar-;t mortalmente foritio • 
Se) lhe restari~ um recurso: a gue1·ra, e prefe· 
l'irá füzel-.'1., :i cahlr. 

« KnpoleJo m, no plebiscito de 1S69 veri
t1cou que em cortos re~imentos o n•to, ntto 
obst:rnte datlo soo a fiscal i:wçüo dos oirlciaes, 
ll1e tiDh::'L sido hostil, de onde couduiu qu<l niio
['Oclfa ma.is contar COltl a il'op..: <:: , como era 
:.rruç<\S o. ella que mantínkt o lhrouo, enten
deu qne devia atacai· a Al!emanlm. 1''oi, por-· 
ttlllto, o voto do exercito que Jeu l0ga1' em 
França. ás cah1stroplles 1Jo 1870. 

« Em um pa.iz lin'e, tor!o ci1lc..11:1o ch::i,
ma.clo a escrutinio deu.: ter o tlfreito de n:;
sistit' .:tos mcc:ings, para escla:«~~r-se , e,, si. 
for preciso, expõr SU<:•s opiniões e at;\cat• as · 
do partido que está no poU.er . Cra, essas 
discussões destruiriam t.xla a. dis~.)pli nn. e fü
rin.m pe11etrar nos regímen tos as llóstilidades . 
politic:i.s que dividem a. naçr'J.O. No tli1\ em, 
que os militaees frequentm·eru os clubs e 
tomarem neUes a. pala.vm , nlo ta.rdar-Jo a 
apparecer os prommaianiicfüos. 

'( \Jm exercito invadido pelo · espir ito de . 
ã(i 
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partido, pôde dividir-se em dous campos ini- oons~uem '[lroduzir autoriJade sufficiente 
1uigos, q uo um tlh" mnrchurão um contra pur:i. fazer rcilmr a ordem 1:1 o respeito its leis. 
outr·o e dat'ib o signal de guerra civil , como « Ora., a condição ue todo o progresso é, por 
se vê actualmente no Chile. um Jatlo, uma. solJeruuia r eiü que cumpr.ima 

« ~:t0 1105 devemos <.!Squccer 11uncn de qne 

1 

tofa tJcsordem, .?, por outro l; :<lo, dn parte 
em tot!a pai-te, excepto na Jngl:itcrra e nos rios cidtvki:os n olJedicncitl ús leis que füemm 
Estados lni.!os, o J'egimou parbmentnr e ;ls votar por seus deputados . 
libcl'1!aclt's cstl_? ti. ni~rcu <1.n;; 1.1ayoncta.s . « Fóra disso, nii.o 11:1 sinão anarchi~ em es-

' · Q1.1em rhspuc tlo exe_rc1to e sol,eruno e se tado :1gmlo ou latente, e D. tal pon to que os 
füJ"a cl1clado1· qn:;.nJo qu1zer. nmi!.'os mais ~inceros d<t liberdade. tnnto no 
. ~ Viu-se isto na frança em duas d;Lta~ paiz- corno no estr:rngeiro, acab:im tendo 

sin1 . .;lt~1s: IS Brum<mo e 2 de dez~n~IH ·o .: e st ,;nntln1lcs do <lespotismo. l~scntai cstns pala.
Ifouh1t1gcr hou,·essc YOltado .ao nll111~tcr10 ll<l nn.-.; terrivei1; de Tocquevillo: 
guerr;1, quem sauo si um terceiro golpe de 
J~st:t•lo mio teria triutllphado ·1 

« r · contr:i. '" 11<\turcz~ d<1s cous,1:> que um 
exerci to, que se occupa tic política, respeite 
a le~:didaile e o parlameuto. 

« E:;panta veras no,·a,s u'.lçües <l:i. Amcrica do 
Snl ~i-;i tar(;'m-~e hn nm f}U ::trto do si:cnlo, no 
meio tio rcvl)l\1ç,ües 'l ne se renovam incessan
temente. O po10 que h;1 bita C$ta. bel1<1 metade 
rle um hemis\lllcrio pa rece est:i1· perlínaz
mente resolYit o a. di\acel'nr ;1;; 111·oprias cn
trnL1h;1s; nndn o podcri~ dissuad i!' tlis~o . Si 
por exh:nu;to dcsc:1nçu um 1nomento, o re
pouso o restittlc logo a no,·o~ f\t!'Or·es. Quando 
m'l µooho a considcral-o nesta altr.r·nafrva de 
miserins e de crimes, sin to-rne ten tudo n. 
acrerlihtr riue p;<ra elle o clespotbmo seria 
nm bencrlcio. » 

« B0111 sei riue os otllciaes dedicados ús ínsti
tniNc:~ d~mocra tic;i s c.letest;un a só idea. de 
rep1·escnt•tr o papel tle pretodauos e de im
pôl' uma dictadu!'a. militar ; ma;; pôde lmver 
circum;;:aucia, uma resoluç.io qualquer das 
camaras, que faç~ r.:beulal' em uma c;ltas
tt·o11he a opposiç,10 r:idic11l, 'JUG exi~te entre 
o e~i·irito de ui:;ciplina e de aulol'iliade, que 
ê o do exercito, e o espirLto de lillee1fade e de 
discus~fío. que ê a esseucin i.le todo rc;;imen « Quando se vê o que se estit ilanclo a.ctnal-
coustituc:ional. mente no Chile, que bn, tnnto tempo perma-

"" Os d<3!•ates por de mais prolongados, a necia tl'anquillo: a guerm civil com todos os 
lnctn dt>S p:irtidos, termiualllio peh1 impoteoch\ -P.nS hot·rores, dous pnrtido5 dn <ll'mada na
e -pe la cimfu;ão, a deserdem na a<lministra- cional a destruir-se em lnc:t;i enc:a.rniçada, 
ç.ão. pode:u l eY:ir a classe dos officiae;; <\ clizer: cida1les bombardeadas, os venci1los massacra
;1c"bemos com estes palradores, 0 paiz já esti~ dos com mais furor ilo que o do inimigo ma.is 
fütiz;1iJo .Jelles. Queremos um goYei·no que cruel, o commercio paralrsado, t<intas ri~ 
se foçi r·e~peitar, tanto dentro Llo naiz como qnezas anniquiladas, o credito publicotii.o a lto 
fór:i. i!clle . · cotado ba pouco, qunsi ;1rrninndo O.!!ora, não 

<! Pei·i :;·osa disposição de tmimo; desde esse se scrit levado ~t concordar com ::i.o]linião de 
momento b dictador· nóue vir; o c;uninllo Tocqueville 'I 
ac!m-~e aberto. · « Sei perfüitt1mente que ha grande di.ffe-

« Brnzilt>ims l Permitti u nm ami!!o dedi- renç(I, entre o caracter l1es1Janllol e o car;\cter 
cado dü liberdade e da democmcia e, rie al· po1•tt1~uez . ' 
gum mono, vu;;so compatriota , que vos con- « Ess·,\ ditrerença impressionou-me viva
jt~re a lançat· os olhos para essns republicas mente quando successivumente visitei os dous 
hispano-ame:-icanas que vos cercam, e <t tir·;tr pai.7.es. l•:ncontrei em :Maúricl certas fü.cul
dos. ~eus destinos a liç-.ão ele historia e de dades brilhante!', as de um Castelar, por 
pollt!ca que • os o_JTerecem. Ol;la vemos nel.las 1 e:x··'lllplo, q11P. não enMntrei em LiSbCla; mas, 
aepo1s que conqmstai>am g-lor1osameute a m- do outro lado, pareceu· me que e~n Pol'lugal 
clepenJ~uch 1 Uma serie ininterrompid:1 de ha ma.is calmll., mais refieici'io, mais previ
golpes de Estado e de revoluções, as mais das 'dencia, mais prud.encia, qualidades esta.s muito 
vezes seguidas de guerms civis; e, como con- füvoro.veis á boa pratica de um governo tle
>equenchí," esl.Jaujarmmtos das rendas publi- mocratico e li"Vl'c. 
cas, destruição da l'iqueza. :Hlquh·ida, emha- <t Tencies, pois, mais proliahilid<\des de es
raços ao i:i.rogresso da civilisação. De onde capar a eS&'l.S lucta.s intestinas que füo fre
provén1 isso ·? De se ter del.:1.ado o elemento queotemente rebentam entre os vossos vi
milifar representar papel preponderaDte . zíuhos de san~uc hcspunhol ; mas não dcvciS 
São qunsi semrire coroneis ou generaes que esquecer uma eousa: assituaçõese os costumes 
disputam o poder po1· meio de insurreições e leem mais 3.CÇ<1o sobre os deslicos dos povos 
prommciamie;uos . do que a raça e o sangue. 

« Essas nnçües, a ümtos respeitos tão favo- « P. a µro•a evidente disto tendes no se-
reei<lus, p:wecem ter chegado'' to.l ponto, que, ~uinte : Ha dous povos que umrclmrn na fren
qualquer que seja, a fórma de governo, j â não to da civilisação moderna, ambos dignos da. 
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liberdade e amando-a igualmente: a França e 
a Inglaterra. 

« A Franç;i "Viu jú. duas vezes as suas instí
tuiçÕf's livres con!lscauas por golpes ile E;;ta
ilo mi!ital'es; lia punco ~emponinda se receia
va, um tr,rceiro e nad;i g-arante o futuro a. 
este res11eito, :io pn;:;;o íJ~ie ua lngbl~t·!':t n:lu 
passa pela hléa. de nínguom rzuc semelliante 
cousn. seja possível. A r1uo nttrilJuir c~tc con
tr.lste? E" rine a Frnnça sem[Jr·e adorou o 
5abre e elovon ao poder os qne o empunha
Tnm, cin°1uanto que a lnglatcrl'<"t, ;1provei t•1n
do ~is liçues da cxpel'iencia do tempo d<. rcvo
luçiio de 1610 o de Cromwoll, tem-se esror
çado l'OI' co11t.?r o elemento militar. 

"E' :ws:ni rp1e, consa. inarnlita, allml'eS :l 
prop1-ia oxbtcncia tlo exercito nunc:a ostà g;\-
1·;rntiol;1 po;· mais r1e um anno. O ,;i.utiny l!ill, 
que implic nos solrbdos a oher\iencin, não se 
vota siniio por um arrno e, si por acaso fos>e 
rejeitadopel:1. ca.mn.rn, n[o Ji:wel'ia mnis exer
c:to le~·:\.J: os oJilciaes n;1o tinh;1m outra. cousa 
a fazei;- rlÓ qne •lepur a es1):Hb. 

o1. O m~sm·." espil'ito de prudeocia :i G$5C res
peitCl se notn nos E:>ütdos Unido>- Esta nnçãfl 
sustenta uma pequenu trop;i. de 25.000 ho
menR - insignificante para. uma nação de 
65.00o. 000 ric almas, occupando um conti
nente íntei:·o - apen<is n~s fronteir;1S e com o 
fim <le con tct· os inrlios. 

«Nas cidn·!.~s nii.o encontrareis nunca soldn.
dos , e os caroncis e os generaes tüo numero
sos que YOS apresentam, não o são sinií.o por 
coi·te:;ia. Nrto leem hayonet~s á sua clisposiçüo. 

« Rep~•r~ie no que se faz n:i. Repnblicn. Fra.n
cczu. Apcwr do fayor de que nhi goza o 
exercito, d~. e~pemnç,.'l. da desforra à qmtl todo 
s:i.crificio pDrece iosig-uificunte, tirou-se aos 
milítnres o di1·eito de vot:1r, qne teem todos os 
cidadãos. E' nmn meclída muito seve\'a tD.lvez; 
um~ nil.o houve remeúlo sinã.o submetterem
se a ell:i. pelas razões que acima apontei. 

« Na Bel;.:ica, onde todas as liberdades são 
gJranticlns de modo tiio completo, que somos 
eitndí!s po1· toda pm·te como exen1plo, não se 
arrancou o voto acs militares, porque o <li
r eito t.lo sntrrngio, sendo muito restricto, o 
inconven!entc não se torna sensivel; mas, si 
cbeg~issemos n ter o su!Trai!io universal , seria 
nece~mrio imita!' a Franç:i neste particulal' . 

«Por outro lado, nenhum offichü em acti
vidade c:e sei·viºo póde ter assento na camara, 
e e prolúbido, da maneira mais restricta, a 
todo a<J iiellc que traz d!"(lgonas, quer sejam 
de lã, quer de C1uro, frequentar os meeti<1gs, os 
clulis, as reuniões '[lOliticas e até publicar o 

{Jue quer f]Ue seja sem :i. autorim~ií.o dos che
fes. Temos, entretanto, uma liberdade de im
prensti sem limites e desconl1ecemos a insti
tuiç-lo da censura. 

« Ma~ a cliScit>liDa é o siHe qua iwn de um 
bom exercito, (que deve ser absolutamente 

subtrallído aS luctas politicaS, sinão eS'>adisci
p!ina e ao mesmo tempo as liberdades publicas 
per·igam. 

« Em recente viagem nt. Hollanda. notei um 
facto que fornece ptova muito frisante em 
apoio rle~tc principio. Um olfJcial de marinha 
t inha :bseuto na cam:\r<t. ,\tacm·a muitovio
lentarn@tc, em um jornal, o r<igimen da ma
rinha de "'ll·~rr;i,. 

« Quando chegvu ~l snn vez de ser promoviuo 
ele posto, não o nomrn1 l'ani. Ditl1i, ílltcrpclla
ção na camara..: e um;i. \·iolaç:io 1lns immuoi· 
dailcs parlarr.cntarcs dos t.le putu-:los, 1liziam. 
O mini;;Lrodcfenrleu-se,invocando ( is interesses 
supe1·iores da disciplinn e a opi1Jiuo Lle quasi 
todrJs os u1TICi<tes d::i. marinha, <Jne approva
r11m o que elle fizera. :\ão obstante, acbou
sc cm u1ínoria ó foí ohrig-aclo a deix~t l' ~' prrsta. 

<lVc·seaqui cl:tr,1mc11te a incom1"1.til1iliuade. 
O militar depiitado cumpre um dever de
nunciando o abuso que acredita 'l"Ct' no 
exercito e o modo <le proceder de certos offi
ciaes snperiorrs, e, por out ro Li..lo, si assim 
füz, dâ o exemplo ela indisciplina e prepara a 
intervenç1o elo elemento militar no regimen 
['arl:nneutar. 

« A sal vaçã.o da. democencia exige, poi,;, na 
minlla opinfü.o, que os militares em serYiço 
activo, sol.lados ou officü1e5: 

« l ." Não votem; 
~< 2.• Não tenham n.ssellto nas camaras. 
« Esse e lambem o parecer de todos os ge

neraes e offiches que comprehendem as neces
sid,1d~s da d1scíplim1. e a grande missâo dos 
exel'citos. Em Fi·auça nilo lla a este raspeito 
opiuiües àiver-gcutes entre os mfütares. E 
cito a Fl'ançr • ., porque & uma republlcJ. em 
pniz de verdadeiros soldn<los.- Emile d~ 
La'Velleye .» 

E ainJ.a a l l <le julho, o mesmo ili ustre 
publicista escreveu de .\rgeuteau para o mes
mo Jo,·Ml do Bi·a:;il as seguintes linlla.s, que 
são ig-ualmen te dignas de 'l"OSS~t alteuçã-0: 

« Relen<lo com mais a ttenção o texto da 
nova Constituição Brazileira, vejo pelo fü't. iO, 
§ 1°, que o:; soldados rasos não µodem ali;:,tar
se eleitores, e, por conseguinte, não tomam 
pade nas eleições da União, ou dos Estados, 
o que satisfaz a um dos desiderala formula
dos na minh<t ultima carta; mas do t extodeste 
mesmo artigo se conclue que os alumnos das 
escolas militares de ensino superior e, por con
seguinte os officiaes, são eleitores. Si quize
rem que o exercito se abstenha de fü.zer poli
tica de um modo geral, a exclusão d~ve tip
pllcar-se a todos sem distinc\'.ãO, como acon
te<'e na França, e, me parece, nos Estados 
L:'nidos tambem; mas o que importa. sobretudo 
é que as incompatibilidades parlament ares se 
appliquem aos militares em serviço activo. 



Câ'nara dos Depliados - tmiresso em 04/02/2015 16:55- Página 28 de 44 

.444 Sessüo em 2-~ de Agosto de 1891 

"Noto qt1e o arL 23 da Con~tiluição faz uma 
e:i.:cepçào, 11recisamente no sentido opposto:
i1cítl1wn iilcmb;·o do Coii9i·csso poderá n;ccbei· 
commissõcs 01'. eiapreaos rcmime1-culos, com 
t:xccpç~7o das com ... niis$ÕC.s oi~ coínma;ulos ~ai
Utare~. 

« Suj1po::iuo um oresi<lente, ouc quc!ra usur
par a l ict:tdura, á semellma<;ti <le Balmn.~ecla 
l lO Chile, on d:t qne sonhava o ;ene1~ll Bon
fanzer nn. Fr:1nç;1, não será por melo tla p1·0-
moÇ:to cios officiaes que elle conquistará fucil
mente, na.:5 c:.unaras, adherentcs, dccli~u:los o 
energico>, r.erfeitmncute prep<·u-at!o~ pai~i 
facilitar 1111118 Br·Briw;·io, ou um 2 de dezem
bro ·~ ~iio sn1>ponho rpt:.1 o.ctmilmcntc oe dcrn. 
prel'Cl!' no l:lrazil qualr1uar cousa 11este sentido; 
n llist0ria, por;!rn, nos ensina qu~ o que deY•! 
recaiar-se nas re p 11hlic:1~ , são ns dicfatlura:;. 
Portan to, si procura-se conservar intactas a 
liberdade, >L democr<U;i(1 e o reglmen reput.ili
cnno, to:ias :1s precauç,líes se1•ão pcuc.is cootm 
:iquillo que ~s pó<le pêr em perigo . ~ 

:\Iuitas vezes o orador tem dito na im-
1mmsa. P. na tribm1a que uiio ~ <los !Jomens de 
ihl'dn de quem elle mais se teme: está con
vencido de que a maioria <los ofü.ciaes da es
quadra. ~ do exercito não se pt•estarâ a saffo
c..'1.r as lii1e1·dac1Bs publicas; reconhece qt1e P.5Sa 
mnioria, sem tltn-icl::i. g-rande, dos olTic:iaeo 
brazileiros •le terra e mr11·, tem uma educação 
civica, :;ope1for it que elle espera.Y<t; &l.he 
que IJUasi todo:; elles não dese,iam, e nntes 
repellem 01rn 1·~ici\mcn te a i<léa do militarismo 
no Bt~1zil ; dig:\-se, 1>01·éu1, a ver,ia.cle: neste:; 
20 meze~ de 1-epubiicn. só se lern procurMlo 
1lc$gost:u· e desmoralisrn' a parte si! do exer
cito e d:L ;irmacla. 0 poder SÓ te:n a.fü1gOS e 
l1la11dicins par:~ os sP.us pretorianos. O orador 
conhec'~ mui to~ offich1cs di~os, que, ou tt'em 
sido postos à m~wgem, ou teem sido obrigados 
~\ reCor:mn·-se. No caminho por que '"1" 
i1!'Cous 1s, <'m ponco t eu1po ~i forc;a arma.ln. 
cstari~ reduzidã. ao papel que lhe destina J ta
maraty. 

Con;;i1Jere-se liem no que \tie por esta c~q:>i to l, 
e reconheeer-sé-ba qne ha mo li vos de sobra 
1Hlr:1 que to•los se sint::un preocc:.:1Jados com o 
futuro. Totlos os <lias, por assi:n dizer, a im
prern:a regb,l t·a fa<:to~ <le indiscipllou, que 
l'eina t into aqui, coreo ll OS Est::tdo.:;, o que 
deixa vel' claro que u forç:i. :irmada já não e 
o que eL"a dantes, e muito menos o que deve
r iri. ser - ;;arant:a segura dn. ordem public:1 e 
tlas insti1 u,iç-ves politic:is. Quem sabe si u:to 
estar:\ pi·oximo o momento de observar-se 
no Bi·azil as mesmas !;cenas de ~iolencia. e de 
san7ue, de que estão sendo testemunhas as 
regiões Andinas ? A questão depende, na opi
nião do orador, de muito pou~ cousa. 

Os C~s~rP.S desta R~publica aillrm:un que a. 
11eroica ~eraç:âo de 1822 não tem lierdeirns ua 
.;:ictuali:.L~.de, e que o civismo dos homens tle 

31 desnpparêr-eu de todo. Nem mesmo um:i, 
reru.:~ão como a de 42 em l\lin:is, ou tle 48 em 
Pern;tmbooo, lhes parece püssirnl. A descon
rlauç.'l. e ti de:::crcnça são uuiver~aes, segundo 
dizem, e o poYo brazileiro, como o musul
mano r:t fo.lista, se resi):!wu·ii ao seu triste 
lie:;tino c púl' sua vez cxcb.ma!'Ú - cstai:a es-
c1·ipto ! · 

E la l .;: o tlesc:i.lahro em que ne a joven 
Republica l3razilcira, tal o marasmo, tal o 
rlc~alcnto e dcsanínlo, que se uotam em todas 
as cam:Hhs sociaes, que ~ô do extremo do mal 
póde pro1·il' o reme:lio : « ml e:r,1,·emos moí·bos, 
exli·e;;1a ·,·amcdir,i e;rqu:site opli,;111, )' 

:':'ro Senado, por exemplo, jú. o Sr. Ubalclino 
Jo :1.m~tral (füse 11110 : «todas ns difficul
tl::ulcs do presente sü.o devidas no Poder Ex
ecutivo, e que ell:1s n:lo s~~ dai·iam si não 
tosse [\. sun intervenção no$ Estados. >) 

O 01wlo1· uão conh•!Ce no S\'Stem::i. actual 
outt-o executivo, qne não seja ci marechal. 

O musmo senador, pro3e!!:1iado em :>eu dis
curw, pergunta. a si mesmo~: « q1rnl tcr-.1 sido 
<~ ill0:.i occulta de tal procc<liin~oto? Qual o 
ftm sinão :i favnr da mon~\t"'.':,;,. 1 ';} E ac
ci·escenta que« oão far ii. como a:JJ Jo,; minis· 
tro.:; que disse : ista nüo tam i·c,,;1cdio ; façam 
u.;;rn rci:olt<ç,io . » 

Cl>frv.i:m geiltimn swnus? i.-• qua urbe vivi
mi~s? Q gain repiiblicam Tt{!uC11itt~? exclama o 
or;ulor. 

Qne pa.iz, que Republica é eEhl, em que o 
podei· coo.<;tituido não vê p:tra os males pu
blicas outro reme<lio, sioilo a revolução'? 
Acredita-;;e em uma loucul'<t destas, porque 
aquelle illustre senador é íccapai de uma io
,·c :·ch1de. 

Com totl« rnzão diz clle ; « o papel do 
Coogresso não é aconsellH\I' a revolução ; ê 
fu zet· ;i, leL» 

E cootinirn, affirmantlo r1ue : «o Cm;gresso 
não cle• e nbandonar os Est:1dos, que estão 
semlo perseguidos, e c1uc, a cruzarmos os 
lwaços, seria melhor acabãrmos com~ Cam::i
r·tis, e irmos para casa.» g termina dizendo 
que«. setia frrisorio o recurso pari~ o Poder 
J udici:i.rio . }} 

Cm outro senador, o Sr. Arr.uilino.•lo Ama
m!, re:ferindo-se ao Cougres;;o tle Matto 
G1·osso, diz a nação estupefact1~ que « o actual 
C1,ngresso de Mu.Llo Grosso é o representante 
do csbulllo, e por conseriuencia nlio se dis
tlnguc do salteador, que, ua volta do c;.imi
oho, a.faca o viajante. De um Co11g-resso que 
fü z ~iolencius a representuç-Jo legitima elo 
povo, de um COn~re;so qne recorre a todos 
os meios, que offerece presentes, que offerece 
umtl. parelha de cavnllos e uma deputação a. 
um governador, para que este mande pelas 
bo.yoneto.s toco.r do recinto do mesmo Con
gresso os legifü::ios represeatnn tes do povo, 0 
para alli entrarem os salteadores, que se dizem 
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representantes-com u maioria Jo L41JD votos identificad;\_ Si insistirmos em mm1ter isto 
no maximo, que nli.o reprcsentnm a. opinião que ahi csti1, o resultado fatal, inevitavel, -
do Estado, e que teem por cabecilhas, por seu;; sera a ec'tudilllazem . 
directores, por seus leadcr·s, indi viduos que A rcstnur,1çãô do parlamentarismo é hoje 
deviam cst::tr cm uma. penitenchirin, n~ em 1fü1 a necessidade mais vitt\l para. este 
ponta ele uma col'rente, ufo póde o S<rn:\do pnit.. Si o or:i.dor, com aquelles qu~ eom elle 
brazileiro receber um <\perto de mão e um pensam, conseguir ver de novo nesta. terra. 
:l.brnço.i> ministl'Os responsavcls e int crpellavds, terii. 

Agor:1 sente- se o ora.uor na. uecessicht!l.e tlc prestado it p~tria o mais relevante serviço 
fazer um appello a.os i•epublie<tnos sinceros q11e lhe pô.le ser feito 1rn. qua.dnt cahtmito;;;.i 
destn. cas:i; foi para o pai.z prcscnciM' cspc- por qne esta.mos p:tss..1.ndo. 
ctnculos t ·1es, que se fez uma revoluçilo, e Fosse este o srstcma. de governo, e nüo 
derroco11-sc :t monun:h!a ~ hesitar ia. em dar ao ministro os meio,; que 

Por pe!ore;; que fo~sem as ccindi<;,:ües do lm- pede, porque o tem em conta de homem de 
pel'io, jilmnis os representantes dus p!'ovia- l)cm; mas, desde qui; S. Ex. n;i.o referenda, 
cias tiveram occ;1sião de qualitlc:ar de ta.l modo mas subscreve, desde que não tem respousa.
:1s assemblóas provinciaes . l.Jilicbrfo politica nem legal, mas uoonas cum-

P:tra. cheg:n•mos ao ponto em que cheginnos, pre e obedece ús orde:1;; do Sr.' ma.!'echal 
teria sido ruclhor. nmlto melhor, 1Jue cooser- Ueodoro, tutlo recn;;ar-lhe-ha, po1·que o Sr. 
v;1ssemos as i11::;tituições que tiu!Jamos. Presitleule <.la Republica, por su<i reoonhecid<t 

Desenganem-;:;e quantos Jevc1•.ls se inter- inM.pn.cid;tde politic<l, pela sua absoluta ig'no
ess.'lm pela. cstatilitbde da. nova ordem de l'ttncüi da. sciencia. de governo e incompetência 
cousas . admi:iístr:i.tiv;t, ni.io lhe inspitYL a meno1· con-

E~t:\ Republica, r1ne aqui temos e que estú 1i:u1r;v .. E, si pon·enturn algullm qmzer con
espnnt::rndo o m;m1:0 civilisudo, està errada, sideral-o exagerado nas a.pt•ecinçües a.t~ este 
mMito erra[la. Sel':i. indispensa:vel alluir todn motfünto feitas, ou suspeito por sun, origem 
u obra a.té hoje feit:t rara. construirmos ele novo monarcllica., recoruarü it. cas11 que ainda não 
~lguma cousa de ma.is solido, de mais seguro deixou de ter eutrc seus colleg<is posição 
e de mrâs serio . clai·a e definida, e qn~, nli.o hn. muitos dias, 

EdUicios sem alicerces fortes, ou assentados declo.rou-se tão impo3sivel com a restaurnçã.o 
sobre colcliões ele lama, fatalmente hão de rno11archica., quanto o é com esta reptiblica, 
desabar. que n todo tt·ause tem comlJatido, combate e 

Vã: esperançJ. ê a. daqueUes que, como o combater:t. 
nosso colle.::-a Aristides Lobo, espem.m que de E: pura. que todos se convençam de que nã.o 
boas leis Mé:retadas pelo Congrcs5o tudo de- ha exageração nas suas apreciações, e, pelo 
pende. De qne seri·e decretar-se leis, fJ.Ue, contrario, nc!ll siquer carrega. as córes do 
ou não ser.1o executadas, ou sen'io illudld:ls ? quadro que todos conhecem, abrigar-se-ha. 
Quem ui.lo tem sabido respeita.r a. lei funC:.a.- 1\s pa.lavras de um do~ ornamento3 desta C;t
meutal chi Rermhlica, menos ainda s:e impoi·- mara, ~·ei;<Jlucion!Z1·io JJo;· imlole e pela eúuca
tarà eom as leis odinarias. ç1l11, factor da revolução, republicano quaml 

A lei da respon5abilitfade legal elo chefe da mJ,;ie, e trt.0 iote!'essado na. orga.uiz<tç.'ío l'O
nação, que o Senado acaha. de •otar, é i!ln- guto.r ela. novn ordem ele cou,o.s, como o que 
sori<i: uiio temos meios de f<1zel-a erre- mais o for. 
diva e rea.l, e, qtiando tentarmos lançar m5.o E' elle quem nos fülla. - « c}(ls aposeutatlo
deste recurso pam cohibir os id.milos, os nobres rias forçadas, illezacs, com grave prejuizo 
deputcl.dO:i verão o r-esultado. Esta.mos sob o do serviço e enorm~ onus par;i o 'l'!Jesouro. 
dominio pleno d:i força, que só pela força dessa tur·h:i immensa., de3,;:i. caterva enorme 
lJÕde ser combatido, e o oratlor ofio conhece de corooeis, teoentes-~oroneis, d8 rerormas 
estado mo.is dcsgt·aç1aclo do que este, o. n5.o eh gnarda, uncional com a crcaçrto ele novos 
ser a conflagr.1ç·r.o geral ! co«pOS, sem autoriza~ão e em numero tal que 

Eulrefauto, uu p:i:;~atlo, nem umtt su vez excede o que tL monu.rclüa fez em 50 aonos: 
lhe passoa pelo cerebro a idén. ele que a Yio- de$Sn celebr1~ inter-rnnçiio inclebita, pertur
lencia ou a rorç.a pudessem ser>ir para resol- 1 l.mdora e immoral elo go'l"erno na alienaçllo 
·ver difileuldndes políticas. Co:1venr;am-se ti.e ' dos bens pertencentes ás corpot>açües reli
'JUe. a situaçio clcptoravel em que se acha a gios:lS, o que constitne ilagra.nte viofação dos 
patria brazilcira não é clevida sómente aos preceitos constitucionaes. » 
homens que nos ~overnam, mll.s ainda. M E' ainda. elle quem nffi1•ma. que, em r ela\'áO 
systemi• presUenc1,tl que a<loptámos ; nem às finanças - «. encontramos ou a inercia. ou 
para. nós haveriL meio de s:ihir de uma vez a ignora.ncfa; que nos negocio:; da agrical
aos cmbnraços que nos cerc.'l.m, si ni1o ad- tum, si annallam-s~ nlguma3 cooce3SÜes de 
-0ptarmos, franc:i. e resolutamente, o regímen terras o de estabelecimentos de nuclcos, con
].larlameatar, com o qual jõ. a nação estava sernim· se outras identicas, dadas, porêm, aos 
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amill'os, e on~ra·se .º Th~souro com 'll:lll:l g-a-1 e que por algur:n fampo releg-~1 os individuos 
rantu1 que so por st cobre as <lt:onomt:is d;1s dentro tia proprta fr:i.q uem, ate que o excesso 
concessões aunulladas, e permitte-se a :IIetro- do soJirimeo.to in·o Iuz;L a cxplosii.o, depois 
politana ! » medonha e incoercivel ! 

E' ainda a plhwra aulorizad<t desse repu- ~!.:tl sahcm os nossos governantes o que 
blicano que tkmuncb qne « :i. instPncção pn- são as tempc;;t:ules pop11h1•e$ e n t1·c~ as nações 
blica, que no Im~·erio !'oi uma anarcllia, é hoje qui:J sU:o titlas poe typos de paci•rnci<l e de 
a pro;;lituiçü:o [ » resig-nuç:Lo. 

Tr.atamlo-se dos negocios ela g.uerr~. elle Emquanto cllei: não compr·eltenderP.m qne •~ 
no;; Li.z Sttb~r que « nuncn. o ~xerc1~.º f01 tm- ordem pnblic:i nlio é a t r<mquillidatle cl;1s ruas, 
tndo cor~1 t<LO grrmcle d~~cons1der,1çao, grnç:_ts proU.uzidci pelo temor da Cor<;a anwtch~ e mu
aos <lnl10 rlc um:l pol~ticagem que o Pres;- nichula, iremos mal, muito mal. 
dente rla H.~pt1bhca nao compi·ciien rle, rnas A ortlcm consist ti só e só n;~ lilJei·;l;ide col
que S. Ex. nã~ i;nor<t que foi essa p_olitie<tgem, lectiva tb sociedade, no respeito a t odos os 
e com clla <t !llJnstiça nas promo~oes, um dt>S r.lirti.t<Js <lo dt!m!ãu, na o lJellienci:t ri '~o rosa d<1. 
prlncip<tes moti.vos que condu:aram gt2rnde lei, pat'tíndo o exemplo tlGs que teen'i entre as 
parte tio exercito ao campo da rcvoluçao ! >) m:Los 0 lerne dn n:·1o uo E5tado. 

E' este mesmo eloq ueute ort1do1• e di~tincto 
milit:1r qnem 1105 :tponta. 0 Executivo, isto é, E i;;to, lliz o or:vior com funda tristezii., jã 
o marechal (( cu11tiuw1udo [O legislai-, aherlu u niio existe na Repu\Jlic:i. Bra:zileira, porque 
Con~i'eS$0, fazendo leis de prornoçõe3, creundo ::o os cegos não enxer g-:tm q1rn viYemos sob 
districtos militares, e fazendo para um tle:;ses 0 regímen do sabre, despotico, ahsoluto, e 
districtos nomeações diguas 1.1:1 m:üs severa ljue não encontra ningue1Í1 que 1lie vã âs 
reprov:cçlo. :i> mãos. 

De que nos ser;-irão as leis, si nos falfam 
E, finiümente, senhores, fal" é o estado a os meios tle füzel-as t·espeitn.r e exec1.ltnr? 

que estilo reduzidos a Republica e os rcpu- Diga-se a vel'Jade nua e crn:l . Est:t, outr'ora 
blicanos, que este illustl'e collega nosso ex- nação li v-•e, é hoje uma g-t'•:nde fazenrla do 
clamou que - só n os ?·estarú 0 rP.cur.~o 'l"·e genernl Deodoro, que '' dí:itribue á vont,i,de 
lfrerai1t ns re{Hgiados da~ .'1sti1rias-fi<gir para com os seus amigos, parentes e protegidos, e 
as ca1Jei·11as, r e1oii'r" foi·ças para de ld sah<rMóS continuará assim emquflnto Deus, em sua iu
foi·tes, coino o 1p·a;iito, incansaDeis, co,;io as finita misericordia, uão se dignar amp(l.l'ar-uos 
ondas, que chocam-se coatra os penliascos afim ua immensa clesgr.tça em que os renezados 
de r epellirmo;;· os iisurpadoi·es ! Ow repiiblica, da rcvolucfio nos <l tir:iram J ~ 
ou morte! - foram as ultimas pal:wrti.s desse . . . _ 
d.iS<\ur5o, a que acaba de recorr~r_, e pelo ljll<ll "'Os ?1~iz!le1ros, co~ e;cepçu.o apenas ~os Qg~e 
o 01'.tdor foi calorosamente fehcttado e aora- oov_er~am e dos qu~ ,,u,, <1m ~em ~icrLide ,i, syn i1 
<;ndo por todos os seus. collegas ! nac1o_nal_.,,.Pode~, co~o R~ser Coll~i~d , e xc_l~-

0 honrado Sr. p~es1dente e os Srs. depu-11~1~~ rndi,,~::lo,. « O ,,over ~o, ';,1:1 \e~, de exct· 
tarlos h::io de convu· que o oradoi· nem tuna t.it ·• er.er,,1,i commum, tele,,'1 t,. i::s~e~1eute 
só vez aio.<i~i foliou neste recinto em Ji;1pasio c'.lda qual no.fu!]do de sua rt'.'.1.quez(l rndm dnnl. 
tão alto, nem t.to pouco disse, como um dos l'ioss9,; p;~es. mio, Co_?he~eram est<i. pr?_funda 
illustres militares, que nesta, cas·.i. tem assento, hnmilha.çn.o. ' ~lle~ nao. vira m a ~orru pçuo col
que « a siia opp osição ao govenio, qi&e temos, loco.d~ no tl.1re1to 1'..ª?hco, e tlada em e.~~_ecta
comcça aqui pela p ala1:1rrr. e pelo voto ·e aca- ?u.lo ,i mocidade e~p.mtada, como a hçao da 
barâ na praça pii!Jlica, ili pi·eciso 701-, com as ida.~e m<l~ura.». . _ 
ar1;ias na mao ! » Els ah1 expltc .. tda _ fl. sua_ pos1çao nest a 

Entretanto ainda ha quem o repute exa - casa, hon:em, hu,1 e, :-amanh;, en111uu11lo for 
geratlo e até perigoso, quando é mn dos entes representallt~ da_uaça.o, a o.ao ser que o ma
ma is inofl"ensiYos que uest<i sala se ach:1m ! rechal ml11ie mteira1?e11te ~e rumo, o que lhe 
Nao 11os illudamos : ha demasiada 1·azão para parece moralmente 1mposs1vel. 
estarmos pr00ccupados <::om o presente, e ainda O Mador, ao terminar a s~g-uuda par te de 
mais com o futaro. Por toda a parte ai::ca- seu discurso, espera que a Oarnara lhe r eleve 
mulain-se elementos de fermentação, e isto a falta, de ordem chronologica na exposição 
que ahi vemos, e que o poder publico chaml\ dos factos e de correcção na phrase; n.Zo e do 
a ordem outra cousa não é sinã.o a estagn:1- InstitHto Ristor fon , tem m8.is de uma vez nffir
çllo da ~uperfici~ com vulcões subterraneos mado, e nem pe}-'te~ce ao numero ~os {~U::es 
prestes a explodirem a qu_nlquer mo!11ento e que, ~om wn ~o d<>ctt~so e u ni so p i-oJ~ cto, 
IJela mais insignificante cJrcumstancia. conqmstam a immor tahililde : espera. ainda 

Estamos no peior estado em que se yode~n que a C_am<tt•a ouça-o com. a mes~a. he
achar as sociedades humanas - nesse sllanmo [nevolenc1a, com que ató o.qm, porm1ttmdo
temeroso resultado da compressão official, lhe que dispenda alguns minutos a tratar 
que ga.st~ e estraga rapidamente os go>ernos, de sua obscura iud.ividualidade, apezar do 
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coust!'augimento moral que experimenta em Sernellunte p1•oposta. provocou m:rnírestos 
füllar de si. sigoaes de desagrado por parte dos senado· 

Não fült(\r:.1 quem quei~ ~rredar do ateo a res; todos os olhares convei·giram sobre Ti ~ 
responsabilidade <las provocações, que, clam, berio; parecia que Vuterio era apenas o echo 
ou veladamente, lhe teem sido dirigidas; das ordens imperines ; astuto e habil, Tibe rio 
ellas começaram no plüacio presklencird, e perci,beu logo o máo efi'eito prorlu?.ido pelas 
echoaram neste recinto com espanto geral, pahwms Je sen íntimo - ou fere alter, e 
tom;mt!'ll mascara na imprensa e foram por procurou np:i rur o g-o!pc : revest inrlo-se de 
ahi :i.lem Me penetrarem uo seio de um;\ aspeeto "evero e carrc:;11do, interpellon Va
corpora('.ão respeita.vel, em que faltou quem Jerlo p:u•a <"[UO perante o Sen:\do <l.ecl:i.rosse 
lembms:;~ ao provoc;.1dor as palavras de immocliatamontc si füzí:i t~L I propost•• por 
Pcrsio : ~llcer est lt>cus; extra mejUe, pueri. in;;pir:tçito p1·01n·i:i.1 ou por suggestü2s delle 

Para provar, porem, que não está em erro Tíberio. 
no jnizo qne fürmti. o or.i.<l.or rercri1•ú, dous ! "1 rcspostn do s~na•.lor Yalm·io, que o orador 
factos, um •fa actu.t lidatle, e outro d<\ histori;\ .

1 

copiou 1ittol'a lmm1tc de T;1cito, foi notavel : 
autig:.\ . Depois dos primeiros discn~os que «Não recc!Jo iuspirnçi:ics rlc uinguem, e quau
na preseute ses~ão pronunciou, e todos elles do discuto o.> alto,; iutcr~s do Estado, só a 
em nott1. n.lcgre (porque rc.•lmcote ti cousa 1 mim m~-smo pe•:o conselho . .;. :timhi que corl'a 
politica. hoje, só leva.da em tom de oper·eta), o risco de tlcs;•g-ra•.ht r~tQ ! » O;; Srs. clcputudos 
foi informado ele que El·S upreino se lastimar:-. appliquem o caso tio \"akl'ÍO i• acttmlidade. 
por llt\O encontrar quem désse respo~ta ao S6me11te t\Cct•o:;ccntará que T;i.cito, talvez 
ora.dor em termos tle fawl-o embuchar, e por malicio.so, 1.lupoi:; th aarrac;iio do facto, 
!ogod~pois surg'iu aiutel'pellaçrto sol.ire o a.r- ajunta a seguinte o!tset·vaç;.i.o, que tamoom 
tigo-cart;.l. do Pcqtiena Jornal. O facto his· póde ter actnali1lado: ca .<Oh< ~pedes cid1.1lan
torico ó do reinado ele Tiberio, o 3° Cesar da di supci·e1·at. NI)~ i.!itts de hoje ainda. se eu
dyuastfo. J11lia, e narrado por Ta.cito. contmm. os Valcl'io~ {!e Tibct'io, os qua~s. sem 

Efavia fa llecido Augusto a quem succeclia autori;aç(7o e ~;1es1110 com i·i.<co de desagY"adar 
Tiberio, que, a.l)ernr de monarch::i. despotico, nr> _alto, \Wo~m :i_m r;c()mmeu<.lur-s '~ _ p~l·;s es:
assistht às se~sües do Senado, r, tomiwa parte ce:.sos_ contr.t os 21w commett~m o imper<loa
nas discussões. Entre 'Pãreuthesis fürU: uo- vel crim~ de . nt•o _r~izet'am parte do corpo 
far que naquelle tempo, em Roma, para a elos '"'11'· lano> tlo dia . 
snpr.~ma, mn.gist ratura exigia-se que o iodi- O orador dcchra que ó um homem obscuro, 
vitluo soubessa alguma cousa. mui.-> do que ler que não cogita Je :mllir •fa sombra em que 
e escre,·er. Só oo reinatl.o do 4° Cesar foi tem vivido e vi\'c, sem 011t1~-.. :tm'biçü.o, que 
lncitatus designado consul; mas l ncitatus não seja desempenhar honestameote o mau~ 
me:,"T110, segundo rezam os historiadores, que rla.to de q Ud foi in 1·estido por seus coucidadãos, 
delle sa ocou param, era um solipede nota vel e sem solici tal" um só YOto: por isto mesmo 
a !Jem eclnc..'l.!.lo, que se distinguia entr·e os lhe ussiste o direito de não permittlr que 
de su;i raça pela. sua cór escura-n.o:ul.rellada., alguem, por mais poiteroso que se suppon!Ja, 
crinas crespas e bi-partidas, e com isto fecho. pretentl•l. rebaix:tl-o, e menos ainda. o eleitoº tn.l pareotltesis, que o fa, des~·iaurlo cfa bis- rado, que lhe conforiu o ma11d.tito. 
teria começada. · Nií.o se julg:i. com direito ~t gratidão nacio· 

A ordem do dia no Senado romano (porque nal, mas nunca. deixott de p!'estar á sua pat
elles, como nós, tinham tambem ordem do triaos serviços, que suas forças lhe permit
dio.) ern a abertura. do testamento de Augusto tem : nunca explorou a. vida publica em 
e tliscussão das honras funebres, que lhe da- proveito proprío; 110lln. entrou muito jovan 
viam ser conferidas . '.'<trios senadores se ainda, e abast11do, e esta p::i.uperrimo, npezar 
haviam j ;i, empenhado no debate, e proferido da sêde de dinheiro, ele que o julg<lm devo
discursos de arromba, muito semelhantes aos rado: a verd:i.de porêm é uma só, e aena póde 
nossos; o heroismo do imperador, o seu fa- a Bahia inteira tlar testemu11ho : jámais se 
lento político e administrativo, a sabedori!t e envolveu em negociata. de especie alguma. : 
v irtudes do finado já haviam sido elevadus pelo. primcirt1. vez, depois de 33 tmnos de 
aos cornos da. lua, quando o senador Valeria, vida IJUblica enco>ttt'Oli qnem t ivesse a nobre 
intimo de Ti'berio, não sabe mesmo si seu pa- coi·agem de atirar-lhe 6. füce o stigm:i. de jo
r ente (o historiador não o diz), f!ªdiO. e obteve gador : conhece, 6 verdade, muitas especies 
a pafo.vro pronunciando uma. soberba oração, àe jogos, nos quaes tem tido por companheiros 
na. qual, abuOllando nas considerações jà fei- os homens de m:iior consideração no mundo 
tas pelos seus antecessores, conc1uia que, além político brazileiro: mas de5conhece absoluta
de tudo quanto se projecta:va. fazer, em honra mente os jogos cfa. Bolsa, e o braoo de Veneza., 
á. memoria. do diVino finado, o Sena!lo rena- que tentou faril~, esqueceu-se de menclona.r 
vasse annualmente o juramento de fidelidade o jogo, :i. que sem intetTUpção, desde os pri
a.o imperador. meiros passos na viela publica se entrega. 



Cânara dosoepliados - lmp-esso em 04/02/2015 16 55- Página 32 de 44 

Sessüo em 24 de Agosto de 1391 

:todos o3 di::s o deputado, que ili.lia, - a al t.:t l ª baixez:i. do~ Yivos; e quanto ii. su:i. indi-.i
,1a liont·c. nacional. rlna lidade, aos que se eut 1·egam ao nobre mis-

0 or~'tdor não l'.:ril a histor i:t dos pequenos ter de demolir reputaçõ"'s, rlirl'l como Guisot: 
. seniço~ , qnc tem prestado <i, pa.tria, lleill ex- , -«por m;\iS alto que elevei,; as i;·ossas in.íurias 
.hibirá os tlocnmcutn:>, que os pro>am; mas ' e iusult.os, ellesjámais attirig-irão â a ltura. de 
.si al~uem mais cudoso quii:e r conhecei-o:;, o mea desprezo.» 
01-ador lhe tlir,·l qne r ecorr;\ :1.0 ;olume tet'- Gmntlc erro polít ico, nccresccntn, o claqnel
ceiro <los n 1~nr.c;; thi C:i.mara dos Deputa1Jos, los que, collo~ados pelo a<:aso, ou peh\ fortuna 
de 1SS.J, pa.g-;;. 1·10 e 141, e nell;1. encontra.rú cega, em po:;ições elc1·ada.:;, 1iroY<ll:arn :;cm ne
doctime!ltoa '.it'mado5, não por de:;r:onllecidos ces~itlade ou mnudam p1·ovuc,1 r pe los se11s in ti
on nnon:;mo;;, mas pol' homens, como os tina- mos homens obscurvs, que na.d • lhes J"iBCliram, 
dos sen:dor Junqneir:t, Yisconde de ~:iuta The- nem pedem, que leem comu c:ulu~os os bens da 
re1 .. n, D:1quc de C;<xi:is; e cnti·e os vivoJ;;, pelo \' itla. e consider"<\m a morte simples pa:;~:Lgem, 
2\ltu'<Juez •le Par:1n:1gai1., con~elheiro Freit:is e <1ne não hesihlm cm rc:;po11·!c1· :;e111pre <\um 
Henriqacs e tlcsern!J,u·:_:a rlor Espi11heira. Tacs in:;n!to « por outro insu lto 111ab c1•1i )> como o 
tlocunrnnt.os proYam ni'io só o <Jl1C tem olle u. fayme , (le Tl10maz l{i!Je iro, e r.nja nnicn, 
sido IH\ 1·itht ciYil , co1110 o que foi quaIHl.1 es- aspil'aç;io d ser1·irem leal e honestamente a 
teYe uos campos do P;ir·.iguay. patr i:t infeliz, em cujo seio n:.scc1·am, porque, 

O or..1tlor não faltaria no na.ufrag'iO do Oya- ou ignoram, ou esquecem que 
i:?ch., 1l_e ~~ie er•\ p:l~sng:~:·o'. i:rí til•essem que- J ustum et temcem p:·op'l8!ti \'iram 
11~0 1.~.J u.1.al~o ~o ~.1ucll• 1du«l~1entc, l.Jei~ que ?\on ci\·ium :mlor prarn j ulJeu tium 
SCJ~ :~~hei q.ie.h~J-t qu~m_ Jt~t.enda re:spon.- Non .-ultus instant i:; ty1•;uiui 
sall1l!:>.1.r l~lll s1i;i1iles P·~':'ello pel~ rc~la Mente C]U:l.tit so"ida l!~•iUe Auster 
de_ ~-'.11,~l:t,,o ri: .,:~c:rn. Exi:..tem ~~~1 'ª~ 10~ Dux iuquieti turliitlus Add~u 

.ofücrnc~ .. -da _m.1~1.1 h:r, e de. iepi:taç.to feit.:-: Nec ful:n iuanti;; m;tgn:t maaus J .:.vis; 
~.lles s<?1.to ?~ ~J11~ne 1ros v. rireui-:,e d,\ puer1 Si rructus illn.hatui· or l i5, 
ut!a.cle d(l, t\c;CUolÇ.tO. lmpiwidum fürieut r uiu:e 

Limit..rr-~e-lrn. a nffi1•mar que desde que o 
.Oyapoch sa!Jiu .:i l.Jarl'a ate o momento do uau
fragio ll <\ S costas de Scmta Ro:sn., o om<l.oi· es
tern sempre prostrado pelo en,jõo no beliche, 
que occupava: nii.o sabe si uesfa capital ainda 
exisfüt'lo outros companheiros desse desastre; 
mas tres ;\hi estão, que podem c:infirmm· o 
que di1., e que s'lo os Srs. Dr~. Jerouymo 
SOdre, Llomingos Carlos, ex-iospector de 
'.hygiene, e o htnreado poet(I. Dr. Rozendo l\fo
niz: e solJN e.>te ponto accre5centarà. que tal 
foi o procedimento <los medices e e:studantes 
de medicina por oc~1sill.o desse nauCi-.l;::-io, que, 
por detcrmimwão do miui;;tro ili\ guena, to-
· dos elles foram elog·ia(los em orJem do dhi. 

O que porem o orn.•.lor não pôde, nem deve 
tolerar e a vilania daquelles, qne im.ra iuju
rfarem um vivo, vão revolvei• nm tnmulo, 
não recuando ante a baiireza de ntir:1rcm 
lama sobre a memoria de um official da ma
.rinha br:l.7.ileira, que <lurante a vida honrou 
sempre a farda, que vestiu pelo tfel e rigc. 
roso «11mprimento de todos os seus deveres. 

Não ho. homem de mar, que não esteja ex
:posto (I. yer naufragar o navio que commanda. 
·O ca.pitãô:tenente C:istro Costa. viu perdido o 
:seu n<\vio, sem que o sia istt·o fosse devido a. 
-qualquer descuido de sua parte, ou ao mais 
ligeiro esq uecimeu to de suas obri;;açüe:;; eis 
a verdade : :por menos elemdo que seja. um 
espirita, quando muito acharia motivo para 
Iastimo.1- o, j àmais para infamal-o : são f;ictos 
passados, h:t 25 an.nos, e sobre elles deve-se 
,gua.rda.r aj usti~.a que a historia faz a todos. 

O orador prote:;ta. em nome do morto contra 

Si elle:; nii.o ignorassem, ou niio se esque
cessem proposita lmente disto, não empre~
rinm com certezu. os ineius, que leem empre
gado pa1•a demoverem o or;tdol' do caminho 
até aqui seguido. 

O ot'<ldor recorda ã Camara o procedimento, 
qne tem t ido desde :i. s~!i.o con~tituiote, não 
se tendo uma só vez afash1do d .. mode!"ação e 
cortezhi, que devem llcomp,tnhar sempre um 
legitimo representn.nte do IJO'"º: entr.;tauto 
vê-se na. necessítlu.de de expi·imir-se hoje com 
mais a lgnmn. energia, desde que ihe faltam ao 
respeito a que tem direit••, como homem, e 
como deplltado, que interroga sevcra.ineute á 
sua cousciencia, e esta lhe res~oode em voz 
a lta. que pode repetir no paiz il1teiro o - 11it 
co1iscirfl sib;, nv.fü~ pullcsccrc culp" - do poet<\ 
ia.tino. 

.Niuguem ignora, senhores, por menos eru
dito que seja, ainda mesmo aquelles, que não 
1iertenccm ao Insti tuto H istol'ieo, que em todns 
as associaÇÕes humanas h;t; nevropathas, epi
Lepticos, agitados, loitcos emfim, que airectados 
de ca.usas morbidas são c~tpazes ele excessos, 
pelos quaes nem moralmente devem serre
sponsabilisados: esses infeli~~s sô podem in;;pi
l"<ll' piedade e compaixão as a.lmas bem for
m<\das, e por isto, nas soc:euade3 bem orga
niza.das, lio. sempre instituições de caridade 
!'ara recebel-os e tratal-os; m=!S o que militas 
ignoram 6 que ha. tambem individuas, que se 
tingem -voluntariamente o.ffectados desses 
males para melhor potlerem dar desafogo ás 
paixões ignobeis, que lhes fervem n'alma. 
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Estes só podem despertar a indi~nação dos 1 o 'ministro, por malicioso, despac1iou - de
·homeus ele uein, u de:;prezo e :i auimad ver- rerindo o peticionaria 110 alto C.:.ella. Este 
silo puhlic:i., sobretudo si esq1Jecem até a facto, porem, de<mte de outros e de minima 
i·espeitalli!idadc elo scennrio, em que ou~am importa,ncia, pOl'CJLte infelizmeote nioguem 
exhibir-se. ignor,i. que inl.livitluos ll:i que nascet·am com 

Esses nilo recuam em rerir pelas costns a :i.lmn. tle lacaio. A' memoria. dos nevropathas 
Tictim:i. ele seus odios: vão alem; cl1cg<un tüé llevi:un tambem acudir cotes dous nomes, que 
a. ios•.tlt:w entidades moi·acs, que em todos os .ii não são tleste mtwdo. - Urso e Otiveira,
paizes livres são scmpro acat•tdas pelo~ ho- os qnaes deveriam trazer- lhes record(lçoes 
mens pnhJicos. de factos faes rine só a pennu tlo am.i.lyst.'l. 
As~im pl'etei11lc111 mesmo tomnr conht;>, e r<.lmano poderia <lesereyel-os sem csc.mdali

stygmatbar um eleitorado inteii·o, porque ~i s~r o;; leitores, factos que lcmhr:tm a. vc
css~ el:·itnr;1_do. :!p1·ou\·a conforir twttHlato lb.ice de Tibel'io, ?ll o reioa~o de Hc!iogabalo, 
lcg1shLtl\'o a rndiv1rl1w rlc ~mi conlwnçn, sc111 n:irrn.do por Eho Lampt·1 1. lo. Emmulleçam. 
S.:l lernbr:wcm ']llr c~sc inrlil'itluo,li:i mais •le 30 aquelloi:!, aos (]nu.cs ta.tnlJem ::;e r16lle rlir.er, 
nnnos, sc111 in torrn pção, o rorn·ese11 t:t o rlesrle cu mo c•te hb>toriallor: <par cimcur. c.i1·po:·is 
os tempo:;; c:n 11ue cll<.lS, os nevropali1;1s vo- ectt:(i l!oidincm rcd1JieHfes.)) l\o hurncm infe· 
lunt~ll·io,. vidam :1uso!utnnwntc 110 limlJ(J; lizmcate muita vez so!irepuja. <i bes ta. 
esq11e~cm-~c ninfa de i]lle o accu~mlo 11ot· ollo~ ~m·:t pL·cciso relembrar ao~ novropathas os 
continnon o. m:into1• a po:;içüo, ')l\e ti11htt no r1ue, 0111 plooa. reunii'l'l '1e homens de fü1·da, o 
pas~tt•lo, apcz·u· rh novissínrn. üc:;cohet•t:1. do que ~ o me:Hno que dizer, de homens par:i. os 
roubo de Yolo:>, manoln·a nnie;L e da~11a.,~ima cpt;tcs <> lc:,ld:llle e ::t hour.:t sii.o tnfo, de;;cern.m 
por meio úa q1rnl .;>tttot•gfram da;; ~omlm1.~, atü pr·opúl', como meio de rc~olvct· a questão 
·:lm qi.:ejaziam envoltos; esquecem-se inní,; tle militar, nnd<t menos tlo que o assassinnto de 
~ue o homwlo 1leputatlo pelo Dístrictl' Fcrleral nm bt•azileit·o eminente, como en o Barií.o de 
já h:ivi;t am.rmndo que «:o e 1.rectal'i.>tico Lh Cotcgipe, cll'.l So\ttdosisslma memoria ? Quem 
sitnnção actn:ll era procurar Jlelll~ propl'ias pl'opue um alvitre destes, que nem siquer as 
mitos sarons para se coçar; que ei·a nma ~i· drcumstuncins alteruw.~·<1rn , po$Sue ~em du
tuação riu"' se h;\via cercado dos trapos mais vid<\ alma. endut'()cid<l e c:i.pl1.7. de crimes atro

.. ímprc:;l;weis tio irnpcl'io, rmra com elles mos- zes, si a. propt•iiJ. cobardia nüo o fizer recuar. 
trar-se n.ndr(Ljosa. e i·epellente 'Perante o Ha aincll1., Srs. tleputados, p l'Osegl1e o ora
mundo, e o~ ]Jropl'ios ollios,gravfütndo para a. dor, individuas, que pretendem passar por 
fo.111lt, e cercanllo·Se de gente que nw:1a hon- s01·ios e moralisados, e que recebidos cordial
.radamente podia lrnbitar os presidios milit,wes» mente por um chefe respeit a.vel por todos os 
e que nestas Cl'UUS verdades n[o podb ha:ver titulos, e até por serviços relevanti:;:.slmos à, 
a menor referencia. ao obscuro deputado que patria, no seio de snr. familia, ::i.colhidos fra
fülla, que jámais s ~ acercou, nem pretende ternalmeute µar esse bTavo e honestissimo 
.acercar-i;e dos governantes. cidadão, depois d.e se haverem o.~senta.do U. sua 

El!es veem conlirma.r por sua vez que real· m,esa., e. compa~ttlh~do ~e ~e_u pao, leva.r~m a 
mente s;n•gfra.m agora. tmmpoiinas, dignos de d~shon1 a:-ªº seio de~sa fam_1h?- e o d~s~~p~ro 
terem aposcntaçc!a perpetva na ilha de Femando ao c.o.:aÇ'.aO desse chefe, ]1rilt1cando o 1.~a1s ~
de N oronha. desde que as noçucs do justo e qua11ncavel ubus~ de confiançn. que ~ uno.gi.
honesto rcappareÇ'am nM regiões olllciMS. nacao humana ~_?1e c?n~e b~r, o ma1s. negro 

Ao orador não compete a t<trefa de contes- atte~tado, a acç,to mais rnfame, que pode ser 
far essas tristíssimas confissões: limita-se a. praticada sobre a face da terra! 
registrai-as para a historia dos tempos, e a Os que assim descem até este extremo da 
repetir com Tacito : S(J)va et infesta virtutibus vilania, exclama. com for.;a o orurlor, revelam 
-tempora, em que taes l'eveli'lçi:les são feitas á a perversão moral a m::iis funda, a mais abso
face da nação inteira ! luta, á. que póde cheg<ir o ente hmmmo. Ne-

Aotes porém de chegarem a is to, os ne- nh11m destes, porém, isso assegura. o orador, 
·v1'opatho.s, os cpileptiaos, os agitados, os hy- tinha o sobrenome de Zama. 
drophobos Yoluatarios deviaill r ecolher-se O.s voluntarios da. ditTamaç1í.o, os demolitlo
~m si mesmos, e considerar que falta. o dí.· res de alheias reputações levam ainda a auda
reito de lapidar os mais aos que, em t<lmpos eia a fallarem em assassinos e a.ssJio:;inados ! 
1lão mui remotos, escreveram, a um elos mi- es~es mi;el"J.veis deçrava~a. toj il.via, não teem 
nistros da guerra. da monarchia, . pedindo o a coragem de declinar o nome do crimi
andeantamento de tres mezes de soldo, uma noso, e menos ainda o de uma só <las "Victi
carta cm termos túo humildes, servis e mas qul'.l cahiram sob o ferro homicidt• ; mas 
abjectos que encheram de vergonha quantos a opinião pub!ic.1. ainda. ll oje murmura. em 
vest.i:i.m f,1rdn., e viram essa carta que setor- voz baixa. e soturna os nomes dos mandantes 
nou um documento putlico e officia.I, que e mandatarias do atroz attentado de 29 de 
<l:ransitou pefa secretaria da guerra, porque novembro do anuo passado, e a casa da tra-

C:unar:i. Y. lI ~'1 
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vessa tlo Ouvidor r..inda tem ns manclrns do l conduzidos para o mesmo logar os pobretões 
sangne do3 infelizes que a. navãlha., o cacete t.le hontem, que miraculosamente se fizeram 
e o puohíll cios faccinoras alli prostraram na •\rr.himillionar·ios, e que, ou nã.o ousam con
terra. A •iuyez e a orphnndade ahi estão res;;ar l\ Ol'i),:'em das fortunas que a.ccumula
attestundo :1 negrura do att,~ntado, inacredi- ram, ou à con!'eos~uu de modo tii.o indecr.nte, 
ta>el em qmllqner paiz medioeremente or- que fazelll corar os frades de '\)edm ! Estes, 
ga.nizado. A sombra desolada e gemebunda perante ns multidões bestificadas, devem ter 
ele Romariz ainda. hQje vn.ga pelo espaço ela- cot•tarlas ambas as mãos para exemplo no 
mando •ing-anç:t e pedindo a Deus a ju,tiça p1·es•mte e 110 futttro. 
que não encontrou nos tribunaes b1·azilei - ,\ind;L assim <'L jusliçit social niio sc scntirhi 
ros ! satisfc it<\, e t eria o di reito de exigir que fos-

E ma.ncfo.ntes, maotlatario3, e cnmpliccs do sem enforcados no,; hunpeües dns rnas dest:i. 
11e7ro cr·ime não lrazin.m igu,tlmeute o nom0/ ci(lw.le o; famo:.;os .iugatloreo, que. j~g-,un sem
eie Z:umt 1 pm pela cerl;L com o Thesouro Nuc100t•l, que 

O 01~Hlnr j:\111;1is i>ret1moleu pa:;;;;W ;\Os t)lho~ lhe~ pa~•L si l1rncio;o n. con~upi,;ooud:t u :is 
tle ningnem por Cn.t;1o, c:tpnz t.lc ser>ir de immensas ll:m1d:.~ l'dtas contt·a ellc: :1r1 uel
exemplo á sociedade: tem folias e füllw.s que Ies, que e.i;-/1 1·01H·i~ Marte mam1<1m Tmg;\l' 
confe;si., e 1110 se NCU~a. n. expiar , cnn- Ill illlares de contod ;L titulo de imlerunizaç.ão 
tenta-se totla.via com a refnttaç:i.d de probi- :i c~tra<la. Pedro L ; os rine ot·<leua111 qne uo 
clad~ vulg-..ir, que todos lhe reconl1ece111. e negocio Lu.g-ú;L de Freitas se fa.ça contr.icto 
não a troca por eS::;a$ IJ1·ilha1ues repu l;1c;ües co111 o sexto propo111mt1?, prejudican•lo i~uti.1-
que ahi surgii·arn da noite par:1 o dia, e que meultl o The~o11ro om milhares de contos ; os 
se morilem de odio e de iLn·eja., l>O'"que scn- que fazem quest'io de vida e de mor·te peln 
tem que ante a cousciencitL nacion:ll jú, não conce~;;;l.o elo porto i l;1s l'm•ms :i parente~ 011 
possuem cotação ;1lguma. Serão J'ÍCuS. pode- auherente!;, e finalmente os patronos d11s ce
roso:>, temido~ mesmo, mas aiuda nã.o ti\'eram lebres contt~ tctos mm1icipa.es, contra os quaes 
e nunca teriio o que .i i1. teve o obscuro e hu- clama tocla a popuhlçi:to dn. cilfo.cle do Rio de 
milde deputado, que falia, - a glodficaçfro em .Janeiro ! e estes tambem não pertcncetn á 
vida por um povo altivo e nobre ! familia. Zama, assegura. o ora.dor. 
E~tá prompto_a sujeilaT-S~ '.\ºmais severo Depois deh«wer cootemphdoum espectaculo 

castigo, q~e ~og1temde"' infl1g!l'-l!ie ª elle;. __ e tal de mor~~ l i.dade e exemplo, então sim, o 
n,. todos º?·, •1c1o~os >ul,,ares, ~~e tee°! ~Xl~- orador partira com os seus companheiros par:i 
t1d~.' e &~1 .. te,O: i;empre em toi.\s ?~ agi upa- o presidio ele Fernando, certos todos de que 
~e,, humana-:;, mas nen!1m:n esp1r1t!l ~e<-to e alli a :i.tmo;phel'lisempre serâ ma.is pura, do 
JU~to n~~ar-lhe~h~ o d.n·!1to de cx1;:r~r q;u~, que a de c-ertas ru•is larg'its desta capital . 
:.tlem d~~sa multld.ta de .1?.,atlores ordi.1ar.os, O orador n.c~ü1a de exercer um direito reco
que sera compo5t:~ ele mm ta ge11 te .grada e nhecido por tndas a~ nac;ües - o direito de re
repntaua bo.'t, ,~J>lm t:1mben_: P1;lllld<l.S. e~~ pre~'l.Jfa. - e exerceu-o não só em nome do 
exemplar severid,1de .?utr~ e~pec1cs de JO,,,a- morto, que roram desentenar enxovalhando
dore~, qu~ mmto ma1~ cor10mper:1 e perver- n:e a mem?ria i1arn. poderem io,juriar um 
tem a soctedade. 'l't vo, mas amd<i. em nome do eleitorado ba-

Pam que elle e seus compavheiros poss:tm hin.oo que representa. 
partir para. Fer nando, convencidos de que se A def<:!sa füz-se sempre na razii.o directa 
pretende deveras extirp:1r da riliz os cancros do a.taque: passará n. outro terreno, e fallari~ 
que devorrun n. noss' desgraçnda pat1·ia., será em outro diapasão; usará de ora em deante 
mister que vejam arr11..~t.W.as á praça public.-1, da not.l alegre. 
para que sejam marca.das na. tronte com ferro Calmo e ~ocegndo communicará à C:i.mara, 
em braza, as mulheres, que se transformaram que indepemlentemente de sua vontilde, tem 
em corrl:l!oras das negocia tas, e que por meio tambem n. sua polici(l, auonyma as vezes, mas 
dessa industria honesta, licita e rendosa, amon- sempre zelosa. e gratuita, a qual in!Ormu.-o 
toaram fortuna, e de qun.ndo em Yez fazem de muita co:isa , que se passa. em regiões, que 
.depositar gr ossas quantias nos estabelecimen- nnnc:i. frequentou, e nem pretende jãm:.U:; fre· 
tos de. ·credito desta capital. A voz publica quentar . Graças iL esta policia, sente-se n>J. 
affirma," que essas respeitaveis senhoras e:ds- rigorosa obrig,1çií.o de não regatear louvores 
tem no seio d~ nosso. melhor sociedade; o e applausos ao excelso Sr. Presirlr.nte d:i. Re
orador sente devéras não conhecel-as ; mas p11blica. 
incliua-se (1, crer que o povo murmura com Ainda. por esforços dessa policia, o orador 
razão; dizem mesmo alguns que com qualquer veiu a. saber Que, na roda dos seus intimos, o 
boa vonfade a policia não t era grande t:ra- heroico marechal confessou qne na ardua e 
lralllo ew descobril-as. culminv..nte posiçü.o cm que, desde 15 de no-

A cousa, porém, não póde nem deve parar vembro, se acha, seu maior t raball!o lem sido 
ahi. Depois dellas bem marcadas, devem ser contei· e trazet' preso, e debaixo de chaves, um 



Cânara dos Oepli:ados +Impresso em 04/02/2015 16:55+ Página 35 de 44 

Sessão em 24 de Agosto de 1ss1 451 

individuo impetuoso, que se mostra semprn 
disEosto a commetter' excessos, e que o orador 
ies1gnará por um nome qualquer, cfo~rle que 
não lhe conhece o verd:ideiro. Clmmal-o-lla o 
Sr. Manoel, como poderia cham11l-o Sn.ncl10, 
ou Martinho_ 

para o fütul'o. hso de aodnr mettendo medo 
ao$ mais é sempre m:'lo. 

:\ fülm[a do lJ;1rbei1·0 tio rei Midas 1levJ an
thtr constant2mente na lembranç:a ele todos, 
p:tra que nínguem se esqueça quanto cust:J. 
gnardar 1..m ,;egTedo. O orador não ignora 
quifo ditlicil é cot·t·i:.dr certas n ; 1tur~zà:-\; mas 
1M11 por is~o ac1·editará rrue o mal'e~h~ü de
,;bti do JH·oposito, em que se tem mnntido, e 
para aui111al-o na l1111nanitar ia. e patl"ioticn. 
tal'efo, le:nbtfü·-lhe-lta o rfütico de O 1'ítllo: 

« /Jl'irl magis c;t rl1u·.cm sri.i:a. rptirl ·owlli.1s unda? 
« /)u,-a ta1i;c11 oiotli s11:.xl co.v!mt11 • ci-;iua.~ 

A sua policia. assegura-lhe que este senhor 
é violento e perig·oso, e riue, só devido às 
sabias e prudentes medidas tom;1das pelo Sr. 
mnreckLl, nifo temos tido desgraçn.s a lamen
ta.r. S·~r\'iço de ttd q1ülate ~ sem duvi·h da 
maior· relevn.nch1, o n 01·:·t<lo1· con;:r•ltnla-so 
com o primei!'o magistrad•i ria R"Jlllblic;t 11elo 
r.elo e ~olicilndo fJUe tern elle :1.1l; lloje e11Jp1·r.
gndo n~~tc a,;sumptn, e espera e pe•ll! a S. Ex. 
em nome do porn, que i·epr·esenta, !]t\P. conti- A r:mprez:l !) lttmi·os·t, rJ 11i'i.o ~erá acçã.o 1le 
nue a. 1n:cntc1· :is metlitl:is de rigor contra ess" pouco valor· pern.utll Dt~ll,; e os lwawns LiYL'a.r 
Sr. MatJoel, pnr<\ ;;ar:1ntia. ele to1los. Real- e,~0,; vinte e t 1nto,; inCdi~es do s upplicio cruel 
mente, si o homem se esc<tpar, far:i. das sua~. a q11..i estão tlcstínatlo,;. 
e tudo iri1 ra.so, co1!1 gr;ive dctl'imcntoda. causa Qnanto á su;c pc~ssoa, r13co nll8Céndo aiiils a 
publicn e rlos g-rnntles inte!'esses tla situridio. 11rmide~1.l de alm:l, e elc~11çi1a il•J e:>pit·ito Llo 

E a.[trO\•eita.r-s~-hn d•• occasião p,n·:i pre- he ·o· co milit u n- 0 exi •ir't to h vi qu, S Ex: 
vcnir o illu~tt-e Sr. Prcsiden te Lh\ Rc:nn- pe~·e:~ 0 .•eu t:c~·~1p~, e~1p~·,~~:w :1~ e~\or;os ·pa~; 
blica que esse indivíú110, cujo nome ve1:<h- attcuuar C"lS seutimento5, qnc inspim ao te ine
deiro pouco importa., tem feito revelaçõe$ rosa detento. 
indiscrl!t:ts a alg1rns intimos, que ás Yezes o o1·•1uor' tem um 11101lo de vet• as cousas 
com elle commuuicam: essas reveb~{íes sãn exq11i;;ito e stli veneris_ Ha muit;i gente que 
de duas ordens, nm~s de pouca importancia, tem medo de tt•ovües: e l!e não. ha mesmo 
outra;;, sem dul."ida, do maior alcance. E:ntre cert.strovoadas que lhe causam viyo prazer, 
as primeiras figura :t de votar M or;tdor odio sobretw.lo si eltas pa.rtem de cert<1~ pa1·agcms 
mort••l, o que a ninguem intei·cssa. Eu tre as em q11e se Lliz r1ue o f"uhnio:tu te Jupiter !\fa
seguntlas sobresahernas seg,uintes decl:.>rações: noellino da mytholog-ia. moder irn. firmou sua 
<!.que elle. cada. dia, torna-se peic.r do que er.1 r"sidencht neste (in de siccle, cwu;la supercilio 
dantes, e jú. come~<l. a. sentir sêue de sang-ue, ma~ieas, e pratic<endo actos estupef,1cientes e 
o que .iâ. é grn,ve; mas o que é gravissimo ê sex:quipdaes, na plH~1se de um illustJ'e orado1• 
que confesse, que tem, como Scyll<.,nma lista modernissimo. 
de _proscriplos contendo vinte e fantos nomes l:fa odios, accrescentn, qne honram e elevam 
de mdivicluos, que, em momento opportu!lo, os indiYitluris que os inspiram. Si 11ão pel'ce
deyem ser picados a. S<tbre." bcs:;e a approni.r;ão, que a opiniií:o inteira 

Esta hi:"toria de lista de pros~riptos, cl~sti- <.le>te paiz; tem d~do no seu procetl.imeuto pa
nados ;\ triste sorte de serem re<Juzidos a litico, si nã.o sentisse in teiramente tmnq uil!a 
bifes pelos golpes elos snbres, é muito sériu, e .a suo. consciencia., os rurores ma110 ,;ilino.• por· 
talvez até o illustre marechal ainda hoje a si sós serinm s11flkieutes Jlªrn convencel-o de 
ignol'e. O orador jlllq-a prestar à S. Ex. um que tem-se elevado a todil a al tum de seus 
bom servico pI'eveuinrJo-o a. tempo, para. que deveres <lc brozileiro e politico amigo de 
possa tomar as prvvidencias que o e 1so re- suã patria. 
quer: faz voto;; para quejárnais se realize se- Esstt aversií.o funda; qne lhe vol<lm, é o seu 
melhante loucura, mesmo llorque póde succe- maio1' pa<lrão de gioria. Esses furore;:;, que a 
der o que outr'ora succet.leu entre os romano~, al.,uns po-iem causar calefdos, lhe parecem 
e que vem como exemplo D[I artinha do padre supiuamente ridiculos ; os reputa apeoas e:i:
Antonio Pereir..1. : < necavit necandus neca- plosões de um espirito obsesso e enfermo, 
turmn.» Gallinba e caldo de cautela não fazem contitlo em um corpo ninda mo.is enfermo. 
mala ninguem, diz oautordo-Amor molhado. Não sabe ex:plícar o porque ; mas quando 

Sera deplol'avel que semelhttnte fücto se dê sua policitt lhe da noticias do~ veoclanles. que 
sob esta R.epu!Jlica- democ.,-aticcw fderal-, por <lhi nlém vão sopmndo, ri-se gostosa
que temos a fortuna inaudita de estar fruindo. meu te, como se ria quando assistia á repre-

0 orador acredita que s. E:1:., jà pelos sentação do Orph8o no inferno - musica de 
meios brandos e suasorios, ja pelos fortes e Oll'enbach, no Alcawr da rua da Valla. Acode
energicos, conseguirú que esse Sr. Manoel, lhe sempre á imaginação o P apá- Piter a rece
que provavelmente será tratado em familia ber Plutão m1ec sa foudro de dinumcM . 
por 'Manduca., não só desista dos planos eon- Si o orador tivesse a fortuna de achar-se 
cebidos, como ainda que seja mais discreto alguma vez em contacto com o grande !tomem 
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de estado, a quem estii:o confiados üS de;tiuos 
do Brnzil , !1el'óe qu0 jó.m:ú;; tt·emen tle.iute do 
~illilat' lbs 1.J~lbs no» campos d.i b:\talha. com 
ceL'tezo. seria pur ellc m:3~mo aconselhado t1. 
n;:'(o ligal' a. minim<t im po1·tancüi a certns bra
va.tos, q uixotcscns , ituen:>ata~, impropi·ias 
de gente ~éria. Com o ~eu humo:· jovial, elle, 
o bruvo gc::cr,1 l, scl'ia o primeii·o a diier- llte 
- até por·q_na, St' . Zanm, 

« ou morl'e o homem ua litta 
frliz, co!Jerlo de ;;'loria, 
011 >:111·~0 o hom~m com úda. 
1tlO:itrai1do em cat_la ferid:\ 
os ltrmnos tle uma ,·ictorh\. :. 

qu:\l o pr íucipal resronsavel deste t ristíssimo 
estado de cousas ·1 ~ó~. nós os representantes 
tlti naçü.o, constit uidos em assem\J lón, consti
tuinte. ~:to nos ti.llso lve dtt grande culpa o 
facto de 105 dos meml.Jros da Constituíut~ 
tórem s.ep·u ído c:un inlio dh-er.;;o tb ma!oria, 
que St\cr1ticon n. p:\tr1a e a Rept1hlica. 

Tínhamos ji1 a. expcriencia de m11is de um 
anuo ; no g~ll-emo p:·ovisorio, o :;ene1·al Deo
doro se lwnn. r.;velado f1·'1ncamcn te o rzue é, 
e o flUC não póde deixar de ser, e entl'etnuto 
o Conzrosso Con::.tituinte Yotou o l'ezirnen 
presidencial e concenlron-ll1c nas mãos todo 
o po;let· ! Em vez de nlll re~i:nen de liber
dade lirmámo;; o regimen o..!o clcspoti:mio, e do 
rlespotismo ignor~.iu<c e l.lmtal, que e o i1eio1• 

Aute5 de de;;ce1· da tribuna. o 01·1\<lor 1leclara de toei os! 
ciue nii.o e fat,, lista; ndrnitte em toda a sn:i. A m;1iori;\ do CongTesso Const.ituinte, pol' 
extensão n doutrina do Jin';; ti!'bit rio; pronun- 111rn1 füt<'<lithldc inexpl\cavel fez ll1J uma naçüo 
,::ou este rli:;cnrso, pol'fJlle. rnn ;ma line vo1l- UcCISlnmaúa ú. li!ierd;:de, uma n:1ç,\o ernrava. 
fa.(le, re::;ol\·en p1·01nmcial-o e sem a meuor A hbtorhi r eg-is trará esta grantle fal ta por 
suggestã.o de nín~nem. nós commettid;>. e litlb hoje sem remedo, 

Accci tn , pois, toilas :\S consequenr:ins de scn n. nã.o ~er ri,nc appcllen10s ue no\·o para o te
acto, e á ell<1s 1lP.s1le já ,;e dvr:J;t r<l resig1lado. mcro;;o e grande dlrcito, r1 ue 1'ot ~xercic!o n 
Tudo quanto Ilte poss:i :succeder tle 111;w, será 15 Llc 110\·c:n l>r o cont l'tt o mon:ircha e~titnado 
sempre mel110r elo ~ue hrd.1ita.r u1mt vatt·l~t e qncritlo do povo. 
av iltuda. e escruYa . E qwrndo cogi ta nisto, oxch1ma o ornt1ol', 

Si li ve r de cal1i1· por al!i 110 canlo de qmi1- quo.ndo reílecte que p<1ra o Bt':\r.il po<lam tam
IJUer rmt sob a faca rlo filecinora, a. morte uii.o bem cheg~u· os rnomentos au,zu~tiosos , po1• 
lia de ser tii.o prompta, que ellenüo possa, como qne est:l. p~ssando o infeliz Chile, quaudo 
::t fun.d:.vJora t!e Carth:,go. prestes a expirnr, riens.o,, que estn. terrível ltypothesc pôde t!ar-se 
repetu· tam\.Jem nquella. famosa impreca.;üo, sem ao menos termos n:i. rnprema man·istm
que o di.-!no :\Ianlnano lhe poz nos J:\\Jios: tum nacional um homem do Yalor potfüco tle 
e:i:oria1·e alup•i> 120swis e;,: ossibus ullor .' B::tlmaced:i, sente irromper-! he do peito a 

O sanQ"ue lnunano, il~util rnente llerramado npostr .. pl1e cicel.'onica: < FHit, ft1it ista guo•t
fel'men(\ sempre no seio d;L terl.'a, em qu~ dan~ i~i hac rep~?Zi~a virtus, . i1.t 11iri ;ortu 
correu, e torna· se de \Ea. '" di::1. elemento de acr:orzbus sup)'l<C"" cm~m pemzciosum, <zt!""'i 
ene,rgia e vita.lidnde para os povos aoemicos e 1 acerlii.'..~iini.mi hoste m coercerent . ». . 
resignados, como. o nesso: e no dia em que . A mrna parece prestes ~ explocl1r: so fo.lta.m 
esses 1)0,-os respirarem d~ covo :1s uui-ns as mn.ss.1s, chefes ele cout!.anÇ{'I. e capazes de 
da liberdn.~e! ;:s Yictimas ser·ã.o gloi'irlcadns. dir~gil-as e commandal-a.5 . 

E cooclutr•t u1zendo qnc, quando um homem No momento, em qne estes apparecerem, 
político toma a nt titude, que o orador t em esse idolo ele ba rro, que alli vemos, rui1•á por 
tom:i do ne~tes ultimos tempo.;; corre-lhe 0 terra com mnito mais facilidade cio qtte a mo
rigoroso dever de dizer toda 'a verda<le á. narchia, e sem deixar s:111(ll\des l\ 11inguem, e 
nnçsão, qnc rcp~e5enta, por mo.is que isso lhe n n~c;li.o in tcil:i., em exple:;õcs de ju bi l~, sa.u
custe: cump~ir(I e- seu uever ate o fim. dara os seus lllierto.dor~s, entoando umsona. o 

os so íl'rimentos Lh população brazileit•a sfio c:i.ntico sagrado - Glorm a Deus nas alt urris ; 
profundos, iud.escri plivei5 : commettem, J'orêm, p:.tz aos homens n:i. terra ! 
um erro grossei1·0 os dominadores do iu. que (O orarlor fa : camtantemente intcn·ompião 
julgarít ·o Brazil lmJ1itaclo por vfoos-ca!laveres. po;· numerosos e whem.ctt!es apm·tes, e 1Joi· cli-

Auscu l t;le a ttentmiente as palpitações do ver>M obscmiaçõcs pa1·tidas da mesa.) 
coração" ·popular: as camadas inferiores üa 
noSS;.\ sociedade fremem de indignação e des- O S J.-. Aristicles Lol>o - Sr. 
espero, e uem lhes fal la coragem vara :ir- presidente, não estava no meu pl'oposito tomar 
fronta.r todos os sa.criticios em prol da. li- "· 'Palavra nesto momento, môrmente nas 
berdade . condiçGes em que foi instituido o debate, 

Entra a morte pela miserin. e :i. tome e a oão só porqu.e a materi.1. do projecto que mo
morte pelas bt\l<Js das c:l°rabioas dos soldMos, tiva a. presente discussão, ::i.liil.s só agora de 
ellas uU.o !Jesitan\o ! mim conhecida, me havia. ::i.rreb<:ltado o espi

A situação, em que sn acha. o povo brazi- rito para rumo muito diverso daquelle em 
leiro, é sem (t menor duvida intoleravel ; mas 1 que me vou encontrar, no ropido fance de 
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1·ist'1. que lhe lancei, como porque, com fran- desvios, caso ellc3 e.tlstissem: em ver.de entrar 
aucza, ru.ío me tinha habilitado }laJ'<\ i~so cm no eX:lme elos grandes acto's tlesso (;OVerno, 
tão rnpido momento. :i.nalysando-05 um por um, e levantar o que eu 

A Camnra, porêm, é testemunha ele rine ch;t?uareí o balanç-~) de su,1s culpas P, da seus 
mais de u.mu, vez fui 110minnlmente c!mmado ei·r·os rlo p1r com os beneficio~ com que dotou 
pelo nolm~ deputado pela Bahfa, e como qu~ .o a pntt·i•l e S•ttrsfe'l. (l.0 se11 yirogr:i.mm;i., s. Ex . 
ineu nome e a minha suppo~tri :\utoridadG den rle mio a cs>rt critica n obre e elevada., e 
foram invocml:l.il como umn. especie t.le ban- collocou ''questão em um nivel inferior que, 
tleit'a de mi;;i:t1·icordia par;\ cobrir um rc;imen de certo não é de modo algum compath·el 
e um pro~~o politíco quG cu r eputin':1. com as preoccup;lÇ•je.:; g-r.we.:; e ~ibrias que 
Jk'll'a senq1rc bttuiuos e ansentes desta ca::i. deve:n occupiu· este rcc~nto . 
(•1poiarfo.··.) E' a:;sim, que o nobre deput:i.rlo examinan-

En acom l>anltei com todo o in tc1·c3sc e com uo o neto •lo Go1·erno pro\-isorfo i10 1z11e toca. 
~• maxi:n:\ ':tltcnc:i\o o tliscurso elo no!ire tle- :\0 don:i.ti,·o ele i'>.000:000~ postos pot· elle t\ 
Jltltnd::. que mr. r i·ccerlcn na ll'íbuna, poi;; era <!lsposição do roi proscripto, pct·tlcn ,113 vista. 
e~se o mcn devei·. e acudv à inYocar;ãe> r1ne n i:1tai to nobre e: generoso qu"! dictou uo:; 
elle me !'cz e venho respomler-lh') . homen5 úa revoln1;<"io essa ccnüuct.\, e quiz 

Si hem que pouco va!ha. a opinião individual: vl:r neSõe r;tsgo de magmnimiih\de que :\dmi
que orn acode ao seu chamado, com tudo l rou a to'.lo o mundo, n:io sei que pl'eYenção 
uuo devo recurnl-a. occultn. de reptwar, de l'utnro, liberalidades 

O nobr e tlopulfülo, partidario acerL·imo do scmelil:1ntes em seu po p1·io lioneílcío. 
padament<irismo, pc:·segllido pela ima~Gm Quando nós outros respo11s.n-ei~ pelo deco
<lesse regi meu c;ue o seduz e que iiunais o r o e mcliudl'e deste povo,' ct11':\V;"u11os de llôr 
deisu. e uban:!onu, prctentle com as minhas ao abrigo de dur:i.s e nlllicti;·ns provaçues o 
opinives corrobo1~1r as su~ ci•enço.s. homem qne, mnl ou !;em, o havhi go1'ernado 

Pois bem, eis-me ü<Jui attendemlo ao seu por m::iis ele meio seculo, de morlo que não 
ch:um.do. comptn'eces~e ás phlg-;is estrangeíms, no ftm 

\'. Ex., S1•. presiLlente, ha de lembrar~se clessii c:>xistencfa, so!icitanúo soco1·rM como se 
qne em urna <las s3ssues anti:riores, fazem fo~se um mcnuigo, o nobre deputado vê nisso 
dias, eu tomei a li berdade de lembrar a e;;t;\ o odiosissimo proposito de cobril' o abrigai.' 
Camara qne o primeiro dos seus deveres era dehpidaç~3 do futuro ! 
occuar-se d;\ ractura das lc:is. Ninguem, :\não ser um cru'.ll maldizente, 

Era e~e, disse eu então nos me:us íllust res pôde deixar de Vrll' nes'e ~cto dos homens dn. 
companheii·os, em esse o terl'eno em 'lue rovoln,.:io ele 15 de 110,'cmbro, o tc.:itemunho 
e!les se deíiam collocar, er:\ po1· esse meio de utrnt político. ~eneros•i e nohre qnCJ , sem 
que podcrit1m o o bili tttr-sc nos olhos da nação. odios e paixões: sagra a ...-ictol'i•t obt ida, re-

Ent1·Mdo ness<i ordem do conslder<wlícs, c;1tando com melindroso escrup ;i!o :t l1onrn. e 
obsenei que e\'<.t. altamente inconveniente os sentimentos d,, naç.i.o quG de facto e de 
para o paii e p~!'<• <\ antoridar1e desfa casa, tlireito, esse govem.:i rGpt'e5eota.va i\ fü.ce 
que estivessemas perdendo tempo em r.::c!'ilUi- das naçiíes. 
nações imp1•oficu:i.s e estereís. A Gamara. siil.lc qne não Jm 1:inguem neste 

No meu modo de >êr, accrescentel, a occ'.l.sfüo im1z que tenha sHo mt\i;; ríspido, mais inex
azad:1, o ensejo opportuno pa.ra a Oamara. oravel elo q11e o cichclão qn~ om vos dbge a 
exercer o seu direito ele critiC•\ e de censul'<\, pu,kwra, quando tem de ndYerfir de erros 
era quando tive;;semos que discotir ::tS leis ue e desvios t1 seu; COL'rell!;ionarios politicoS, 
marinha e guerr-.i. e da. dec!'eta~i.o dos urça- dentro ou fó1'n. do ·poder. -
mentes . .To.mais trepidei em dizer-lhe~ que ião cami-

Bem cliversi\ ê, entretanto, digo com pezar, nho errtJ.do quando era. esse o meu dever; 
a dil'ec9ão dtida ao debate e o cammho trill1a- mas, desfigut'.tl' os factos, fazer-ll1es impu
do pelo nobre deputa.do. tações injustas, trucidar os acootecimeotos, 

Com verd:l.deiro constran~imento, ·vi s. snspeitar ilS mais claras intenções, como o fez 
Ex . abandonar o bom terreo~o desta impor- o nobre deputado, póde ser tudo, menos ma
ta.ute discussão e enveredar pelo canúnho nifestar amor a Repnblic.'l., como :i.liàs acabou 
incer to e obscuro cfa.s intriga.'> politicas e das de faiel-o, de um modo que uão se compre-
recrimínaÇões partidari;\s. llende, o íllustre deputado pela B:i.hia . 

De que modo, s~nhores, fez o nobre deputa.- Ningucm ignora que ii conclucta mâ ou boa 
do a critica dos actos uo qoverno provisorio, do~ represntantes •Je uma itlea, de um prin
em que fanto se esforçou 1 cipio ou de umt1 instituição, retfoctem sobre 

Em vez de coofront:i.r as grandes reformas estas de um modo cleploravel . 
po1• elle, promulg;\d:i.s, aualysa-la.se dem\te-las O descredito do elemento pessoal dos gover~ 
a. luz dos plinciriios c1ue o partido republicano nos, recae iuevila.veltueute sobre elles. 
h:wia proclamaao, assignalar os seus erro.> e Já vê o illustre deputado que elle abusou 
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e.lo meu consellw, jú, l)ue delle ~ quiz serYir, 1 Por outro lado, e oo domínio do executivo, 
ou antes lol'tnrou-o. ~raças a um processo 1le ulisorpçõe~ le;itas 

1\ crltic i :L rine 1nc referi:i, n:lo era, nfl.O \í;d1il nrnnte exercido, o imperante havia ina
podia. ser a calunrnia dos facto;; , a ii1nu:iio da; nido a Yitl•t organic;L desse me.sino I'iilllO do 
mais noke;; e m;Li;; pm·as intenç:üe5. poder publico. 

Era hso, a IJ•le já ;1!Jurli f!UtJ aconse- o chere do est;~do, e sabido, entear.lia-se com 
lhar;1. a C.1m.u·a. riuautlu lhe cfü;i:t <JUe no rlc- o pre:;iden te do conselho, o chere do gabinete, 
bate d;1.S leis aanunes cncontrnri:• o i•et·<ladai- impunha-lhe <L smt vontrn.le, este tmnsmíttia 
ro lognr e :1 CPnvcnient e oppor tunirb r!e pn:·il o pl)nsamento e vontade imperi:1 l como pr<r 
a critic:i parlamentar. l'rin, aos seus pobt•cs companheiros, que acre· 

"\lem di,;~o , nw;trei-lhe um 011tro rncon- llit:111 do ;.:oven rnr as ;;naspnst<i:; e os :;eus5er
>er:ien tl' r1 n;1 n-Jo lhe !iz w~r (irtc a:; d i:;c11,;,õc.; . \"i•;o:;, nnda govCL'll;tvam. 
estereb e• i1·1·itnnte~, d;n-iio a~o à <!X plt>r11 - 1 ::;cmprc e em tudo ::i. perpctnn o ete rna co
~·.ii.o (jl1C o,; i nirnig·o~ da Repni 1licn. e~t;\\· ;1 111 !'a- 111r:1lL1 ! 
7.enilo, P"i~ qnn to lo o seu emp<'nho •'!' · 11:0::.- o peior 1lo tl11.lo, !>enhom~, ê 'JIH3 esses e1:ros 
trar :·1 n:11:ff,, qnc ao;:. ;<c>11s rcpr-r~·-·11t:111 t 1'S r:ll·, c:1lc11l afl o~, es!;ns fr:11Hle;; rio podei·, nii.o mor
le~ ia. a irlonr"iilacle 111·ecb:1 no rl•i,;•:111 penhn rio 11 et·;:rn com ;\ ;;upp1·e:;;;:'i.o 1!0 ncJ':i;;to regímen 
nrrlno <- 1le1lidl ma.i11l:ito f( 'l ·} Ih".!>' foi co11 lia1lo. rin·~ :.;11\·l·1·nou este jio\·o, não, tic:u·;1m radi-

Et•;1 ~S,;l>, ,enho1·e;:, o earninlin, on nrn di'" c:1d:1~ nn e:;pirito publko, penctramm os cos
caminhos pdos f)trnes. ellr-s pr.:t<'n1.\i :: 1n no~ 111111 ·:-: o, é es,;e o g1·;mrlc crim~ des3<\. insti
reco11 cl ::1.i r a um pa:;s·11ln. rp1e ~i fo.1s~ re::11r- l u i1;;io e tio ;;en principal motor, dornionram 
giclo (s i isso !O-se po;:s ivr-1) ;;eri<i 1) snicid :o o cnract<;i' nncion:i.J. 
peqwtno do:< cl'eliitos oacinnaes . Poi:; uem, a corrnp(..ão tinha feito :1. con-

E como se pertle ~ memn1·t:1 por t al m0clo. rinista do seu 1.lorninio e ape~a1• ele S9r conhc
C?mn ~n e~qne~ern 1:1ctos <J•·e deYerwm est:1.1' ei•la e:>tu força ri•llcnla do po; le1· pnblico, 
l\lll<~'.t p:1lp1t:1ntt's na l ·.•mlir;~1çn. o!e t od o.-; ! . nnnca o cx-imperatlor deixou de ent,ou trar 

\os 01ltros qnc pns;;Mtes vO ~iunos ou mnis. qui:m repre•entas,;e tii.o ignol.Ji l e tão Jespre
no r1•gimon dess:1 monni'chi:1, h(~jo tão la sti · zivcl papel. 
nl;Hl:i, e ilesse esplenuor(ISo pnr lnmentariamo, 
cuja volta ;;e rlest•j:i, 0 ri ne e que con~g·ni;;tcs (.;::11 ~R . Di>PUTADO - Fraquez(IS da natu-
de bom, rle ntil, de e~tavel p;1ra es:>e pai7., rez:l hu m(tUa. 
ali:1s conri;>clo :'ls m::i.1,5 de um homem flue O SR. AIUST!Dl::S Lrmo - Não são fraquezas 
n<1 YOssa. opini:io. era umn esp~cie 1.le m;-1m- rL\ natureza, é u tmbalho !<.'luto e perseve
.,,·iJha, urio :<n pelo seu :mlJer, c11mo pela inte- r <inte d:iscorrnpç.ões. 
gi·id:i.cle poli tiro de !'et1 <'nr.1cler, hoje ímma- M;is, dê-se de barn to, conceda-se, em conh'a~ 
cu\adu '! ! rio a tudo qua.nto nos dizem os mais solemues 

Ac:1:;0 YOS es<]uecestes da historia aíll(ht testemunhes, ~e . noss;.l 11;stori:1. cont~mpo-
TIVCl desse re~imen ~ ran.ea, que ellect1 \'11.mente, o ~r . !J . l ~dro, 

. P:ire: ·<·i~ ;:~reditar <Jn<'l as íi.leias surgem na per.1to n,a ar.t~. t~e gove~nar, ~~\b 10 ~. pat.1·1?ta, 
vida do~ Pº"º' por rnéro ac;iso. 1le\eu a ~·U::. mcom prE'.lle?:sivel f.tta lldade, 

lote1•ro;:rtJl)nlOS OS r;\CtOS, füç.nmos füJ Jnr na1h ter feito do que qmz (,m: (•l' , de nada ter 
acontecimentos que não Jlodem est:: r esqne- fund.1clo do que pretendeu !uuJar. 
ciclos. Poi5 bem, deixando de p:·orte a attestaç-;io 

Quantlo se levantou nosta terr;1, <Jti:i ndo ela morosa dos factos em sentido contl'ario, e 
se iniciou, p0sso tlízel-o, o glorioso lllO'l"imeuto não leva ndo em cout:i a confü;!'ã:o inconsciente 
da propag-anrla repnblican;o, (• que eram as que a imbeciliditde politica pretendeu explorar 
camaras mon:ircbicas, siuâo compars .:; cu.ri- neste infeliz periodo de sun cad ucidade, per
ca tos e nnll os no scenar io político ~ Sem terem gunto, si essa sombra. de virtudes axtinctas 
atrnz de si, nem a cooscienci:i nacionnl repre- que, si fos;;em renes e verdadeiras teriam 
sentada pelo voto 1.10 povo nem sequer a re- a peuo.s um legar uo.s recordaçü"s Ja lii~toria., 
pres~ntnçilo individual de um:i. i i!P. ia. generos.'l pôde racionalmente ser invOC<•da. em apoio 
e g-rande, o que, não ra.ro suppre. si não ex- das pretenções restauradoras? . 
cede, (lS .origens legitimas da t·epresentnção Os povos não ~e gonrnam por meio de 
popnl:fr, eram verdadeiros manequins nas len•las r eaes ou falsas, e o preço elas lenllas é. -
mãos do unico homem, que era tamLem a ur.ica sempre pesa1lissimo para ns 11ac1ies . · · 
"l'ont:.rle c1ue governavn . Na.o, senhores, isto não é sel'io. Fa.Ilai 

Pode-se dizer que as aspirações do pa.iz, fronco à nação, séde verdadeiros, e dizei que 
sem poatn ele upoio, sem o effed ivo motor o n egocio vos pertence. 
represent~ tivo de sua rotação, giravam no ar. Trata-se, Sr . Pr~idente, de fazer retrocer 

Esse C!'a o aspecto e era tarnbem o valor der um povo do passo gigantesco que ella . 
intl'insaco da principal e dn mais poderosa acabiL de dar no caminho do progresso, paro 
mola do regimen que se dizia livre. leval-o em busca do nma sombra. que v-aga. no 
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somno c:omatoso tle uniu. ir1·c111ediavel de- se n:;o desse reg-imeu, a que perversamente 
mentia. quereis reconuuzir este pobre povo? 

E' a essa c:qiloração ignobil que elJes ousam Nem se allegue que neste per iodo de go
chamar <t po!itic~' da re:;;tauração nacional ! verno, jiunu.is se viu o que estamos vendo, 
(Numerosos apoiados.) porqne isto pro"a ti.penas o equiiibrio caiite

A 11uesti'io é ontra, senhores, esses homens Ioso dos homens IJ ue governavam, occu l tando 
corr1,m t.üritz das posiç,ües que perderam., ao paiz a fermentação !atente dos costume~ 

A n10narchia para seinr1re terminada é a naciouaes. 
ra:ião ª1'.P<lrente, o pretexto t1ypoclitt ele seus A revolução, e seu governo me aos previ-
clallwre::;. , . . . , dentes, desape1·cebii:los, CIU se quizerdes, me-
Pe.d~m-n a, amb1c1omtm.n <\, como. cpiem nos discretos ttbr[i•am a vulvula. secreta. e 

:rnci;>rn t1 e~c~d1t dn~ ttoce~.sões, um. msti:u- destruiram ; mechanismo tbs pNpinações 
~ent.o rle escalall-i. na hm ,, t.lo 1le~espern. lent:is da mon:wchi:i.. 
1-4.poiado.".) D•%Üe entKo, ticon impre;::·nado, a onda cor-

E' p0r isso 11ne elles n::io cess~ m rh estimu- rnptor;i. expan•lin-sc e ni\•1 tc•e nmis limites 
Im· tt~ irnp:icieucia~ <lo povo, dest13 rovo <Jlle ao se12 clominio. 
passo;i mais de mr;io se::nlo diss0Jv,~111fo a I Isto, <J.nc.:i prindpio foi mn phc~1o nie110 n:i.
stm forç·a, todas ns sua5 ener;;ws e a con-1 tnral e h•g1co, converten-:>c dcpnis em expio· 
~ciencia rol.1u,;ta e firme que herdar~t de sens r·uçilo <lapl:t - :i. :1c~11i!'iç·.:io • I:~ 1·i11ncz,. rn.p ttla 
maio1•es, na~ :ignas e~tagnarl:.is de um rE-gi· e o de~c1·c1!ito tl~s inslituir;u1~,.; !'IJ[l llhlic:tnas. 
men ~ophbtico e repleto de supposi•;<1es ima- (.Vr•mer~•O-' n1mrles.) 
giO«l'ias e metnphy~ic::is. E s•J :1s~im n:1o ,·., ~i, e0mo querem os que 

Sim, e dnhi q11c vem o frcnesi, a h1rbulen- nfi.o l'r1zem íJnestiin de systema " d1) r.wrnas do 
ct:i. inquieb tlc sua conducta e tle seus •les·-jo5, g-overno, ~~lbs n:1dn tc1~m :'.0111. o~ pt·oct!=-'Sos 
porque [Kira elles hast[l-lhcs nm pretexto dn cdnc:1i;-"10 p~1hl1~a 1la~ nat;u•.•~, intcn'o1"11emos 
on uma. c!1irner~1 P<U'<t montarem o sen ne- a no~~a. prop1·1:\ l11~trm:t. . . . 
gocio. Tortos nós que conhecemos ;1 ln~ to1·1;1 polr-

tic:L deste pai7., s:11Jemos 171\e •)llanüo esta-
Não lhes ~at[sftlZ a posição que 0ccupam, vamo;.; mais proximo;; dos :lons elcmen t0,; que 

graç,as Ú fr:lllQlleza despreYClJida, dos g"OVer- l"')l'lll:tram a primeira trama da Yi1!a tl<Ll!iOllal, 
nos <l« Repul>l1ca, que al>rir.•m, descuiúadoo, bto é, qu:i n<lo cst;t-ranrns m:ds p!'Oxiino,; das 
as portas a. to,las as pretençues. <luas raças, um:i. \loçd e outr:\ cm pl'iucipto de 

Querem mais, querem isso 1)0\' si e rlecailenci:t, on rn:cl l'r.rrcs01ltad;\, que, juntas, 
para si. Tormarnn1 o herço desta nu1~·iíú, n es~e tempo, 

Alem dos estímulos da posse D.h~ol11fa, dor- <t no~sa hi;;torht nos <fa te;;temnnho de vir· 
mem no l'llndo tlesse atorment.v!o sonho, turles e de civismos tão heroicos e üfo g ritn
é bom que a nação o saiba, os e~timulos iuso- des que se atilrmara. 111 em cruentos sa crifi
pita.\'eis de nma vingança.. cíos nos pés dos patibnlos levantMlos pela 

Saboream us rea~çües premeuitadas e os tyrannia.. 
seus horrores, acz·editim ser chei;<11fa a bora E' esta a historia das passadas revoluç-.ões, 
dEsse tripudio quJ dev~ incendiar a. patria sãn ('S~es 05 testemuuhos de um civismo que 
(porque é predso não e~quecer que ella seria succumbtu. 
incendia<fa), mns que pôde pôr em suas miks ~xp!ic:•i 0 phenomeno ua úecadencb ulte-
o am lJidonado dominio · . rior, si podeis, fora da ac<:.ão clelecteria e lenta 

Qne nome tem isto, sentorcs1 será isso ila monarchía. 
uma politíca? Foi p1•eciso, senhores, . que a revo lução de 

P(IÍS ê pa.ra ahi que pretendem conduúr 15 de novembro, viesse, apezar de tnclo, toni-
csta pobre naÇ(l.o? ficar, de momento, o Drganismo nuciomü e 

E, no ent::mto, avolumando arteira.mente os arraocal-o de surt.. perpetua languirlez, par a. 
mtlles tlo presaute, que realmente sITo g'l'n.nrles, que vissemos lampejos ele indepenúeuci.aqu~es 
occnltam que sã.o e!les o legai lo funesto e os que se verificam nesta Camar a e se ver1fi-
fatal que a llepublica recebell no terrivel es- caram no Congresso. . 
polia da instituição dooallid<i. (Apoiados.) A nação, ja ha. muito, , esqllecera os hoH-

Acreditaes que as grande;; corrupções pos- son ' es que est;,mc3 discort1nando. 
sam ser improvisadas~ Fois um -povo dec<\he Quanto « -botobridade parlam·~ntar , posso 
de suas virt~des do dia para a noite? uizer-vos sem medo de séria contestação, que 
· Que principias inaug urou« repnbHca que estamos em um periodo 1ie renascenç<L . 
poderão produzir tito estupendo plienomeno ~ As C'1!1mras o.ctuaes, consenti que eu o diga, 

Os priucipios que ella 1•rocla mon f'oram as não a vôs, mas á nüção, pelo que toca à alti
granlles aspír,1ções d:\ liber<lurle e estasjitmDis vez, não encontram parallelo em. nenhnm dos 
d.eram de si os produr. tos iuf:lmes de corrup- -parlamentos uitimos da moo.archia . 
i:ão. De onde, pois, vem isso que nos affiige, 1 Sahi5tes do regulttmtnto Alvim, nos dizem 
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cousfan temente, e agora mesmo o repete o 1fo. 1lisciplin:1., n~as f!\~i?-m-no no g1·:m~e fito 
nobre deputado. . du. h·un;;for m::tç.ao pollt1ca de ~U<\ patni, t'a-

Nesfa Camara, não h<\ um espirito livre, e ziam- oo p~la Republica. 
eu pos>o <lizcr que é tocln. ella, que não este.ia Pot• que essa teima em coospurc!"r esse acto 
compenetratl:i. de qae a reforma dessa lei deve glol'ioso que ha de passar u voster~1la<l~~ 
ser immedinta. Seja qua.es !'orem os bons ou maos dias que 

E' tempo que a nação entre no :;oso pleno :::. porvi1· no~ reseeve, a verdade e, qnc esse. 
dos sons dil'eito>, não lia duvilfa, ju que os facto b(I. ele ser um g-a l::U'diio p~l'petuo do 
ncoutccimt:nloso impoam . exercito l>razileiro, tomtld<i a expl'ess.1o no 

Declnro, entretanto, M p!liz e ii c~unam, sent ido i:-0mprcltensivo de todas as llossas. 
que é tul o :.i.lca.nce que ligo aos movimeutos tlJ•mn;; . 
que 1letcrmina.m as tt~UJsli.>r·ui..·wões sociae;;, Honm. no povo, senllot•es, que coinprche~
que. si julg-asse necessaria. n. pro!oug-;1çilo tlcu a impo3si1Jil idacle ~e cont111ua1· soti r1om1-
d .. 'I. dicto.ilu;•:t e ti-rcssc plena cou:i..'\n<;~• n~ll:t, nio 111> re n-in:en tlecalu<lo e esposou com tolla 
n:'ío trepitfarfa em prolon~l-u. a c0"11:;iio ~l <J seu patrioti5m,.,, logo após tli:;-

Sentlo nssim, não m<J c.~IJc a mim o .:uca!"go p::rtnd11, a rcvolur;ib rcpul:licana . 
de mahlizct• um:i. lei, que ó am tios 1'1·uctos E' que a a lma aacio:1~t1, o nlllrmo, j:'t csta-
incritavcb d;t occ.~rn.o . \':\ cou,1ui::la•Ja . (,l11 !ôto>' op1Ji<11io». ) 

f;cmai;;, a > .. Jt·dadc o ost:1; ~lc Congrc~:;o Arinclles 111::~mos, que l'º." halii.lo, por all'c[-
não e\ ti l!10 de lei nlgnma, .; um pro•lnclo ç:i.o nn por 1:ah:t!lo, scr\'lrt1m :t 1u11nnr•' !11C\ 
anarchico aind:1, se qnizcrem, porriue ê 1!~1. a dir.hun 11; ::; cx pansO.:s llt.J s11a:; co11 l l 1 lo:1c1a~ 
lei, mas salutar , das g-ruudc;; 1·ebcl•lin:; tlc intima_, qnc oll:~ <!s tav:~ t:<1111 lemnat.l.1. 
uma idéu que convnbiC1non a Tida n:tcion:il. 1~· qne, alêm úo vido do ;:;y,,te.111:1, ~1 l:t m:rn-

0 que a. n:H;·,ã.o precisa, senh•>1·cs, não O:: liu k\ <l Yidu nncionn.l crn u 1u~1 ~Ltn:wao mouo
dessa c1•iticô\ mcliculos:i , pe<1ueuina., insi;.;nill- toim e ja íntolc!'arnl. 
cante e cmt;i, mas ~im el e uma polil icu bri.;n, ~ai.la. lllais se a.cliautuva . 
ampla , de modo a dar ús asph·;içües n:tciotwc~ u uspciotaculo e;r:t c~t·~-cho~ou-s1l :i. p~rrei-
a immensn extensão da, poclel'osn, enver0·0.- ç:ão <le tel' ~empre um p:1rli.11nu11Lo tl0J1cu· lo 
dUl'<\ 1lc sutis azas. no la.tlo uo ~oYeruo q110 rn!.>1::1, o lllll p:1rl::1.-

AYvlta ao p:issado, !l um sonho moPlJiLlo; o mento fat:&nentc di:;r:; cl'~o e insurgi\'el ao 
tormento de imaginações enfermas ou o im- lmlo ue todo 0 governo qno eah\:\ em des-
pulso comlemn:t rnl de c:tlculos inconl'e;s:i.- gruç;~. . 
>eis. Quando isto se dâ, senhores, um r eg11nen 

A republica fe7.-.;;e, niio porque estives~ nn esta Jul;,;ado. {Apoiculo:<). . . _ 
mente ue sefü autores fazel-a, )Jorc1ue e,;Les E uom se n}>pelle p:1r;1. a_1mpc!'~l!1çao das 
forom lUCl'oS instrr.mento;; de uma. evoluçã.o lci.s ele!!oracs, porqu~ tudo foi cxpcninent.'\do 
~le progrc:;so que os ap:rnhou, mn.s é qnc cila velo governo da mouar~hia. 
1mpunlla-se como uma lei, e :i.s lêiS do p1'0- o Sr. sai-aiva, a can.:ara. o s:i.be, foz uma.. 
gresso niio podem ser evitailas. lei eleitoral com todo o esmero e com tof.ln a 

Não hn obser><lção nem verdade tl::i. parte 110 pi•e,·idencia, julgou seguro o Sl}U a.r tefücto, 
nobre deput.:1110 peln Bahfo, quando elle n!Ilr- pó-lo em prntic.-i e foi com el!e derrotado. 
ma. que a republica »eiu de uma. insurrei<:iio Sabeis 0 que lhe sucedeu ? _ . . 
de qunrteis, i;em con~cienci::i. e se:u o!!jectlvo Os ami"os 0 ch::1marum de tolo, de 11noer.1l , 
determinado. e <lepois disso, es5'\ mesma lei deu de si ca-

.ll!ais uma vez cabe-me o dever do r estnomr mat'aS uuanimes. • 
a verd,\de, e a. verda de ~ esta : Esse facto :i.ttesta a um tempo n. honro. ".lesso 

Tive a, l1011ra, qni7. o ::1caso de ser o 1wi- estadista e o estafo quasi irremerlir,vel dn. 
meiro clepositario, penso eu, das conficlenci,is con npçi'i.o. . . 
revolucio:mrias dos : . .illtnres perante o ele- Mas aind(t se affirma, que o movuneuto foi 
mento civil, e, si não ti\•esse podido lt'.·r, cxtemperaneo. 
como li , na pallidez <lesses rostos masculos Antes de tut!o, cumpre observar qu~ ~.s re-· 
contra.lürlos pol' umn. hc1·oic:1. reso!uc;i.o elo voluçõcs estão contidas na evolucao; sa.o tncl
pntriotislllo, a largueza. das ideas q ua os do- dentes convulsos de sua morcha. 
mioa:va, · .t eria. que acceitnr o testemunho Qm\ndo um regimen deix:i. de ::1doptar-se e 
inequívoco de suas explicitas declar.'.lções. de se1-vir à vidn tle um povo, tende fütal-
( .A.poiaàos.) mente a clesappa.recer, nã.o hauetê-lo . 

Posso asseverar perante o mundo e pe- O phenomcno póde parecer :i.ppa.rentemente-
rante ::i. historia, que não houve o menor s11rpreendente e absurdo, mns clle é por forç:i. 
~CJ.uivoco entre nós. ci>is e militares, nessa. nat;:1~l e logico. ~ta é a verdade. Nelll ê· 
JOrnad;J.. 

1 

crivei que tl!ll povo no domínio de crenças 
Segundo as declarac;ões el:plicila;; que 1·e- ainda vivas e de convieções arraigadas sobre 

ceui, el!es emm obrigados a. romp~r os laços um regimen de governo, ad.hira sem difilculr-
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dn.des a. um outro que lhe é r'.tdicalmentc E;tes ultimas, os f,urn.ticos, são incapazes 
contrnrio. de quelll'•tr os moldes ue suri.s creullic~s em 

Si o füz é porque as no\·as idé<tS j il. o ti;.. preseuça das exigencias e elos inter-esses ~o--
nham :i,vasmlaLlo. ciaes. 

A explicação e esta, senhores: l~utretauto, era essn. :1 represent<lçã.o da dy-
naslia. e o ~overno do i'utllro destri. llnç·ão. 

Um nota.vel pens:idor disse q_ue a marcha Os reits dtb.os e futrrros succeswres, os 1_)im-
expansiva tlas ide;,is <Jr•1 como o crnscimento pollLo~, iam S8.hír uessns rnii:os e do meio de~5es 
das plantas: Bn:·~o, ~cculto e nii:o raro opG- perigosissimos preconceitos. . 
rando com~ se forit immovel, por um tr:--.b:t- A perpeLuid~de ilesse poiler·, assim consti 
ll~o m:1~stert~S~ ~·~_r:atu:ez~_ n:ort\l! .tal c~1~0 1 tuido, n:Io c.'lusou aprireltensões nem rece!os 
a~ urdtdi:.~a~ ,d,t ~-n~ u.i \Ida d~~ 'eg-r.tae_:-. ao coUcg,i. que me proc0Llcu, e cntrctttnto 

Quem Jª poJe medu· a -verdadcmt cxtcnsl!'o temos pouco ma:s rlil inn anno t!c govoruc -
e a prorn_n~zJ:ide de uma pl'opag-:t1l(h na ~e10 :tinlh iucompletamente l'epnbllc;\liO, governo 
uas_ ~JUJ~.tllue~ e a~ cc.nr1mst;i.s ele um Jlo·ro to1tno,;o, sim, 011 :rntr.s t orLnraLlo, mas ac
csp1r;tu ? . _ qual ~o fo1.ern ct•itiell,; iicencio.;as, eo1no est.a-

0,; mtc1·es!;~S co:-:1 :i suct tcn:tcabide, conc?r- 1uu::; pmseneiando, e j;'t se lüvauüt u. g·l'tta 
rem \~:~ ;•,t o ~llenctü Je::;c;~ lr.1 \J:t)ho, e a Vtt~a contt·a elle em uomc tln pass1;do ! 
supcrllc1al ilo~ .vcllin.; e c~ntlcmnadn:> regi- Sei·Yem todos os extietl icn tc~ cap~1zes de 
rnoJJS •ltec~!a, tl~7.e1n, 1tm'.1 Jarv:1 :1p;irnutc que llostlii5a1•.nos. 
parece Ycyda1k1tr:L. (.-\po:wlo.~.) ir de toJos os dias o clamo1· contra o Con-

1\ppt·ox11ucmc.'-nu;;, _senlioros, do 11111~• oulr.t g"l'C:iS() e 0 ucditlo de sua. t.!bsol n~ií.•l . 
1mkru tl<l con:>t<.fomçu?'· . . Nisto, s\lnl1orns, n:Io vn.e nm 01·ro, va0 um 

O govm•1!v tHu11:u•eh1co, e de to1los os rcg!- c~lculo pcn-ez·so de ho:;tiiidaue con tra- n. H.e
mons o m:i.1::; posso:\!; ú~pentlo p~n':t r1nc ::;cp publica. 
tolol'<lllo ou pam IJ!le <:!:'-' te.stei~llltl.1w IJíme11~ Vou ;ivonç:1r ntn•• peopo~içii:o <Jllll pó:le PD.· 
co tle su:1~ co:numn.~ve3 rn~lttuc1onaes, da recet• arri3enclll . asseYero, senhores, que 
lllll'CZ:l. l~O c1te,re ilo E::itado. est;i camttr:)., bek como o Sen;tclo, não llc d~-

Poúcr1a olkt'Cçee nume:>osos exemplos _::i. r·eito, mas úe facto, estilo em (\mcções co::isti
estn. a:-~einliléa s1 me SO])l'aSsc tempo, pois tuintes 
estou precipit,tndo o meu discurso. A c;nstituiçlio cons,,g·rn. tlteses, reQar~i 

O SR. PJ-:l~X"Dmuco-E' dentro do novo re- nisto, nó$ as esta.mos desdobra m.lo pOL' leis 
gimon que havemos de fa.z2r v novu etlucu- ordin:nfos e, sem estas, o espiri to rl:i. l.e_i con- · 
çüo. stitnclonn.l ;;er!~t íaeritavelmeote s:tcr1!Icado. 

o SR- Ar.151'rnES Lona- Sem duvido., mas O p~~lam.ento u~tua.1, cleYo · füz~l-o, ~ ~ímla 
entro t!l11 ontro:; factos. o ~lepos1tar10 dos rntt;it?s z::evoluc1on:rno::> que 

Si o cstndo do J:\1iz ê, devó1•ns, o que assíg-- mw podem ;;er translendo~. . 
nu.lei, scuho1·es, e s\ a Republlcn. clleg<mtlo Falb.-se nos defeitos elo Presidente dn. Re
encontrou e>se accumulo de i•uinns e de dl!U- publica, e, sem qnercr dcfendet-o, perg11nto 
cnldndes, per ;runto, o quo seria de nó~, tiO por .-entura esse inconvenien t e~ perpet1~0 '{
p1•olongad,t a ilyna.;;ti<i, '! l}m:i. das bel!ezaS do actnal reg11ne~ e ISSO 

Imaginai esta naç\í.o 1m~saudo assim, t<i:o es- mesmo, máo on bom, o lagar e sncessivel, .º 
tragada, ch s mãos do 11m roí demente para as pmzo é fotiilmentc ussignab(lo na propni 
de ~eu genl'o e de sua Jllha e oütl.e kinmo~ lei ·coustituciou;Ll, mnrc,indo ao chet~ do Es· 
-parar ~ tudo o dia da sahit~a. _ 

O Sr. Conde d'gu, homem a quem apanhei, Jamuis regimcn !tlgum teve ou tera, C_?ill? 
eu proprio, em um negocio in:1l amanh:ido, e este, tanta elasticidade para dar soluçiio a 
cujas ontl'iLs v irtuues sãu conhed<lri;;, e de~ois to1Jo~ os problema~. . 
tlelle ou com e1le, sua i!lustre espos!l. a euj~s Que importu, pois, q11e o primeiro m::tg:1stra
-vírtudes privadas ó conveniente, é preciso do seja menos apto pc\ra o pa-pel qne e cha
render todas as llomenageus, mas que inves- mado a representar na.s regiõe» do 1ioder1 . 
tida. de füncQli:?s publicas e mttgesta.ticas, terht Ora, por mais doloroso que nos sej,i , ~. :ios
contl'<t si defeitos co.pitaes que eu sou obrigo.- outros repull1ica.nos, ouvirmos cetlsu1~1s feitas 
do a assignn.lar, tae; eram entretanto os im- ao governo revolucionario, q,ue s11:rgiu das 
mediatos SllCcessores. niveas mãos da revolução e da yit•grnilade de 

Todos se r1;cordam de que o espirito dessa seus soolws, pois vos assevero que os teve 
seallora era de certo modo rebailado por uma vírgens nos primeil'OS dins ela Rcpubllca,. 
degeueraç--iío de crenças religiosas lev<tdas até como homens politicos e pens,i<lol'es consola
à st1perstiçúD. no3 a certeza de que e~~e mal ê por força 

Acl10 compativel a. verdadeiea crenç:t, tra.nsitorio. . . 
elevo dizel-o, mesmo a mais acry.:oluda, com o Outra., eutretauto, e 1Jem d1ve~·sa serra. a 
espirita de liberdade, mas o fanatismo nunca. noss:i, posiç[o~ se outro fosse o r eg1meu. 

canoar" T. II ;;s 
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A r i;:üdei monarchica, vós o sabeis, só tem, 1 Não é comprellensii'el que o Chefe do Es
qua.ndo o d~tino ou as cit'cum!>tancias e le vam tado poss•i go"erna1• coull'à n. vontade de 
ao poder um:t índole perversa, o exo<lo rern- 5eus ministros e a rrostando a opioiiio a si 
lucionario, oomo unic."\ espPrança. (.'1poiudos.) contraria de todos os homens putJ.lico5 do seu 

Não nos il!ndamos. paiY. . 
Dest;:i. Ci\\11<\l'<I. 1lepe11tle em grn.11c!e p:wte ;\ Sem füzer p~rnllelos, mesmo porqu<1 no 

so!'t 'l da Jfopublieft. C0ntinuai a trnhnl h<w caro seriam desc;.ioido5, Jeml:irarei á c .. mara o 
para colloc;tl-a cm uma e levada posiç.io nu exemplo recente do gonlrno ue CClmll.Il, 
conceito publico, proml!lgni leis que cor- presi.leute Lht H.epuulica Argentina., que de
respeoudnm às necessidades e its l ~gitim:is pois de urna victorin obtid;i peb.s armas, 
exigeocias d:i vilfa socin.I. e, .:;cj i m 11 \l:"tts C<thiu do potlel' perante mu:i. gtcve ele cons
fo!'etn o:; vaticiuio~ C:llll qne toilo; o:> tli;is cienchts . 
amc<t\:am ;is instituições repuldica11<l$, o! J,,::; Ess;1 nusteridatfo de costumes publicos é a. 
::;er:1o ::;ah·ns e cnm ell:1~ o f'utnro int ·iro J<J. vel'd.,deir;i. gur,1ntia das institui~'ües. Por
pa tri:i. (.Y1t,iletOsos 11poi1ulos. ) tanto, ~enhore:; , o 'Jlle O p .1ÍZ [>1'CCÍS<.l. C crear 

Tn1 m•i 1wi a l;1lho. ~i-. 1•1·ü.;i•!1::nlé, ••ll :rnt é,; homens 1!.::s.;a c~tatur:1 . 
fni levado a e:lle 1; •hl tal modo me iulL•1·111ú. SL'n lu:m.!s, e111 m11la <lH.;imulo S1)l!1·e o estado 
•1111• j:·, 111•.' fa lia o t1"lllf1l\ p:11~1;t\·cnt m-.11' 1111 :1!- do paiz . 
((ll ( •J· [•l'/'i[l•>.>ir,:;io 111:11S dl'!ida >oln·c C:i li: [11'11- !J1:citfolarllclltC JliÍ•) CStó1lllOS cm pi-esenÇ:l. do 
,i eelo 1!<~ !ui, 11mrndo cn '!~lÍ\'d>u .:.·m cu11di1;0 ,:; no~su id l:l::tl r·c·pnblic:·100, niio. n:ufa disso: 
1\c l'a:t.1~!-0. masd:1hi p:t1•a dir. ;1·-;;e qne nada se fe~ eco-

E: n toi!o o cno0, n Cam·. m nw lia ,J,~ pci·- !wir·-5;, :1 1~.cpniJ l ica de fa~eos, <L díst;\llCiil. é 
mitti r <JllC.!, 1la 111!1) 1 lu rniio ~10 rlbcm·s,) a qn•• co11sitl.:!r .1 \'el. 
a.(~1 1i,i •.l•! re~pon1h· 1 ·. rl i :.<Cllr~o •Jll•! <!UJ fa lt:1 ·lo Yo\tanilo (lc oovo a. con~idemçõe.:; que se 
m el ho1· 11,.111é, 011 ,i.., m;.is :qwor·i·i.-ido ri1w liri- p1-.:ndem ao projecto em discu~:io, direi que 
1·ath·"· chamarei ,\,. J1itto1·e~co. o •Jl1•: u:11h uma das caus.1;; que mais 1lesmr.ralí&'t1'!lm os 
1limi1111e o grande Udcnto tlo ol':vh>1· riuc o imrlamentos da mon., rc!li•l , foi o principio 
profel'in, dig:t :ilg-nrna con:;a, s..; l1on1 qu~ funesto th ii deleg-nçües lcg-is!ativas. 
pcrfnnctoriamente sobre o a~snmpto ern de- Kssns Curnarn,; jnlgavam- se quites com os 

. uate. 5eUS deveres, rlecret1odo leis dem:isi;ulamente 
;\ Camam s:.lbe q•Je não tl~YO ter prc- s11ccln tas t•esumidas em magros t~xtos, dei

Yen<:õ.~s conlt'n 0 cheio 1lo E~tado, qnando se x:l:n·l~ aos regulamentos do executivo :;i. a.~
trot:t de un:a lei que interessa <\ cla~sc n. qne p~1;1 ç;1.0 do sen pensamento e tle suas cl!SJ>OSL-
elle proprio pertence. ~ue~ . . 

Eu, porem. nwn tenho-me antes de tudo no 8 des~e passado, que vimos, senhore5, mas 
t erreno do~ principias, n~o me levo pefa me-1 que precisa ser (l.ban1\ooado. . _ 
t:Lphysic:~ 1L1 escohl tio Sr. Znma, cleixo <le 01'.tro deve ser o molde da leg1Slaçuo re-
lailo as ii la.gr:rnn:i s do antigo sv:;tem:i, pub~1c.'l.na. . . 
ag-or a tão lastimado, e acredito que c'facto ê E' melhor q~e es~ se.ia desenvolvida e 
o fücto, e convém obser'l'a l-o corao elle ê. proysa, do que nnpr ev,deote • 

St:!j:i , pois, qual for a <'Onõança. que :;e t .·nha. Em um:i pa~;WI':l, senhores, as nossas . h11s 
no homem üo poder, é preciso se reconhecer, devem ser fetta.s de modo que nada h:iJa a 
gr;!ç<<s à natureza do assumpto de que se desenv.olvcr nem <1'.):pl1c::i.r, tlcando apenas ao 
trata .• com a exper ienc!a de todos os p" rns e executivo o dever de executai-as . 
de todos os regimcms,, iuclusive este JJt·oprio, Na.lo. de m•m termo~ e cu\ th·armos os funes
que o governo se faz sempre do accor<lo io- tos lego.d(\s dessa. miLeLlucação administra.tiva. 
e,-it;n-é l entre o Chefe <lo Estado e os seus a politica. que tL mor:o.rchiú. nos deb:ou. 
imme<lio tos <tuxiliares . Vós todos conheceis o. vasta e complexa im-

E :1qnL Sr. presidente , preciso füzer um porhwciil. <las leis eleitoraes e para meclir o 
protesto contm uma proposi~~lo erroue..'\ em seu ulc~nce 1i,~:;t<\ pouderar que dellas dep!ln
que o noure deput~do coustantementc iusistiu <lem t das as r elacões elo s:rstema e todas as 

·em \'::lrios pontos de seu discurso. relações t.'l.mbem d<' vida social . 
O illustre e provecto pa.rlameatar tisse,·c- Si n.s dccompuZ;erdes em seus numerosos 

rou que, no actnal re!!'imen, os ministros ou e ffoitos, havei5 de enconíra.1-as, como origem 
secrr· tãrios de Estado eram irrespousaveis. ele mali:s e de \.Jens, no imposto, D\\. >ida. do 

. I~to uiio ê vcrd;1de em ab;;oluto. Nã(l ha t mbalho, nu e.ll:blencia do lar e na politica, e 
responsabilidade <los mini5tros Jlelo~ con;;clh"s em toda a v;1st;1 região da viJa publica. 
<brios ao chefo da nação, mas h::t n. criminal Sabeis, porém, até onde o habito das 
pe los actos riue eiles pra ti~rem na gestão dcleg-;ições parlilmenta..res, de mãos d<tdas com 
dos ne;;pcios que 1 ne são confiados, alem da as a.rteirices malevolas dos J?OVernos, l evou a 
censura moral e política que ião sempre in- dissolução dos costumes pubiicos ~ 
-evita veis e que o devem ser. Mal se annuncia.va uma. lei eleitoral, cujos 



Câ'nara dos Depliados - tmiresso em 04/02/2015 16:55- Páglna43 de 44 

Sessao em 24 de A g-osto de 1891 459 

preceitos deviam ser sagrados. o primeiro 1 continente . .Accusn.<los de estore is, por uma 
trabalho de seus executores era fraut.lal-a. imprensa que se uüo e anonyma não deixa de 

Em presença, desses lmhito::; que ainda si sei· equivo~, comtnrlo nen humo. 1h1s camaras 
prolon ~·<\111 no sei r~ do regim.en republ.ic:mo, .º ~on:1rc11 ic:.1s de. que ~enbo notic~a., júmais ~ 
<lever LIOS 5eus Les1slr.uores e füzer leis prevt- 1g-ualou cm n.lt1vez, rnilependenci<\ e :unor a 
dentes e oxacta:; que não deem log:w a causa. publica. 
falsil1coção de õeus vreceitos. ~otretauto ella e vietinm J.e constantes 

O S1~ . OmcrcA- 0 projecto tmz 11:; bases-. - cal?mt'.i:1s e de accn&1çõcs que de modo algum 
O SR. ARtSTIDEs Lo1:0- 0 meu uigno colbga se pistitican~._ . . "' _ . . ,. 

tliz que 0 prc>.iecto ll'a.z as base:>; nw . .;, ou e:>."<IS . ~ ? ~ne .os ~nuu>o,, rl n. Re~1ub1t.c.:_ est.10 an
bases :;;io sufllcientes e eu não sei porque Pão c~oso:. , so1lrc"o:~ uv1cl o3 d~ ieha~e.em cxclu
convertel-:is em preceito' le"'i.'ih.i t ivos ou nfio s ivame:ite :i.. P~··e de podei · 
sã.o e 11 ,~~te caso podem dar [ u,...<.i.l' ;:os' alm ... os ~u nuo s~r, Sr. pres11lente, es!ki gent~ o qua 
tlo 'po<lci· . 0 

" ma1s .. <trnh1c10tt:'l ~ p:i~rine ~·i n to ,;e last11~a . •. 
Si" lei do 1 ix11~·uo de fori;as <l ú ao ;;o\·erno l O ~ 1:. L<H'1·:,; 1 1:01·.\u - L nunca 3c 5:1Clíl.. 

uutorb:1ç;i.o pura fazer l'l.;fo1·111n:; milil<Wi"s, O St:. ,\1·~t.~T ll )E~ Lono- Rea lnwn t'3 ~ão <lc 
esti1 ~ln\'•! que o .P.<\l'lamento snl 1~ lil11 c a ~lia 1 nrn:t :t11 1 li i ç:~to sem lim ite,; '. A l{cpu.1.1icn dcu
antondadc, que e t1H.lele1;a ve l, pela Yot1tade lhes l 11J o, l'J'Jlle:r,a, l i em-t·~ta 1· o [ltH•;•ivs como 
do goverou. jà11 1:iis · a~ ti rnmm. 

Si a ílluslra<la commiss.10 ellt<iu<le 'JU•J e 1;.ealiwu-:i•) para c llt:s o rruc ant<l.Sannun-
desca biilo. 11 1:~:S<l lei :i. cor :;ai;mç;io deli uitiv~i chtva111- os républicantlli li 1,cr:rn1 ;: l~epuhtic:\ 
de l:oes relormas, o vc1·dadt'Íl'O n:"io ó auto- [':lra él les · •01:a1·c111. 
ri>;\l-as e sim constitui!-m; em rrojccto3 :;cpa· ( Pódc-,;c .~i zcr, l)lle, ;: té Ci!1·to ponto, oôs 
r.Hlo~. ~OllJOS O:; YCC\c1.)(IOl' O;i-\"CllCÍtlo:i. 

No rine t<1ca a reforma !fas escolas mili t:.trcs Ent!'ct:rn l.o, uatla di:;,,:o l hes ktsti:t, na<la 
princip:dment", Sr . preside11 te, eu de modo cobre a medida d., su<t ín~aciavel am!Ji~-J.o e 
algum as autorisava. O destino d e~ses in~ ti- de sna <l c-scommunn.l cubiça . 
t utos, devo dizei- o, não. contlo il.s mão:; de A iV·pul.ilic:1 ntio c~s~ < t tle sei· por elles ag
qu:i. lltt1"1', porqnc delles depende ;\ educ:tçiio g rei.lida, porque c:l les prcseutern qne <\fruição 
da m(lcirlade militar , que é, nós s:tlil'mo~. a •fos,;os gozos. é pot• fo rç:i. tmnsitorio. 
sementeir<L p:i.triotie;.i e por assim dizer, cívica. J3anic.lo o l'cg imen ,io.; priYi legios, aber tas 
da rorça arwuda. :is posições Sociaes a. todos ClS t'tlhos dest<i pa-

Em nm;• pala.vra, os legisl:lllores tem o lria, será , que1· elle:; queirn.m C]Uer não, a 
dever de G''lil rdar inteiro o deposito das attri- partilha dos cargos pu!.lic:os. foifa '3m bene-
lluiçõt'S que lhes são conferidas. 11cio das aptidões e tios t;i !entos . 

Nós estumos aqui parn fazeL' as leis e ulo Esse previ$tO liti.!!·io do merito 1)rovado, ê 
para m ;1 ndar fü1el-;ts . uma verLfa,leim :une<1ç:t para ,, fo.cil existen-

Trilmtnndo, pois, o maio1·reSJ?eito e a maior eia. daqu :lles que vivi<1m ri, custn o:i.s dobrn.s 
conttauç:i. n :i illustrafa conrn11:.<~ão que ela- do car<\ctei· e llas el:1sticidacles d:t con>ciencia. 
borou este projecto de lei (;;iost;·iwlo) ;:ou de A Cam:tra compre!Jencle qu ·~ eu mio estou 
o:piai'lo que a. Camara deve emendai-o no avanç;rndo uma, proposição at'3oluta, sei que 
sentido J•Or mim indicado. h<i honroo>issimas excepções, mas desgr •• ç:,da-

Vou termin:1r , Sr. presidente, l)ellindo á Ca· ni.ente ellas se encoutram em maxi m•t escala 
mara cles·~u l p:i. por ter por tan to tempo ulmsado entre aq ue lles que $C esquivaram ou que fe
da.sua attençiio (não apoio.ão.<), mas antes ele ram recebidos. 
fazei-o direi aos que me ouvem que desde a O que é , porem, extra.nhavcl, Sr. presi
reuuião ela Constituinte os actuaes legisladores dente, ê que se espose umil. causa par.i todos 
me inspiraram as roais vivas esoeruuç .• s, pela os dia:; e a. lodos o~ pr<>textos vir hostilisal-a. 
altivez com que sempre se portaram ; veri- Uma. cousn. ê a critic;i, seusafa, c•ilma, r~ 
fiquei que est a.vacleo.nte de grandes e:itaturas flectida, a ::r itic•• lecuacla que i llu~tr<i a op1-
moraes e dei parabens intimos ao meu paiz . nião, que or lent:. o espir·ito tlo riovo e hnprime 

Sen liores, cul)lpr e não esquecer que nós nma direcção segam e fi rme :\OS designios 
-viemos do ~eio -de uma, tempestade politica e naciou:ies, e cousa l10m diversa é a r.ensnra 
que vivemos nos dias que si foram, ao influxo acre, acerba, farpada de irritações e excessi· 
<le uma. :i tmosplleru. de ameaças, e todavia o vamente :icidufada. que perturba. as conscien
Congresso já.mais dobrou a cerviz ás exigencias cias e impede o juizo calmo e seguro da. opi
de quem quer que seja . nião sobre a marcha e sobre :i conducta dos 

&ses legisladores, hoje decompostos em governos. 
camaras orclinaria.s, votaram uma constituição Pois bem, é este o espectaculo que estamos 
qne se nii,o é perfeita, pode sem receio so.tl:'r er ns~1stinr!o, é para esse tor tuoso caminho que 
o confl'onto com as constituiçves as mais se pretende encnminhar o espi1•ito desta Cr.
adeantad.1s das republicas que povoam o n osso mara . 
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N5.o h:t de ser com :t cumpUcidade d:i minha. •

1 

Poder Ex~cuth-o !'esol ver sobre a coucessiio 
palaYl'tl e da !nin1ia opinião qae hão de coose- de estrncl~ts J.e ferro. verteucando esta :i.ttri
guir nrrecla1· os actuaes leg-isludores de seu l rníc;~o '-'•> Poder Legü;lativo eh\ União e dos 
a,roorno tr;1balho util e do seu esforço p:ürio- Estados; 
tico pa::i· rlot:11· º· r,niz dns n'.edi~:is imfüpen- Considerando que totbs o.s conccssucs do 
soveis ;i. sna c!e1imt1va. org.m_1~'1çao. . GoYerno, depois <le pro11mlg;1da a Const!tul-

Cel'ta dos alto;;_ coinp~·o_m1ssos_ con tillos no çüo, importam 0 exercício de uma ~ttrilJuiçt"w, 
seu DJ:1nclatc>, 1pn.tr:ot~~ -"II'il e nltn?, est..1. ~;~- queniio ~mpcte ao Poder ~xe::uti!º• i_!lcor
mara <J ll~ sou:.ie C<lnq~u~tnr o respeito e a. e,, ti- rendo arntla alg-utfütS dellas mi v1ohlç11.o d::t 
m .. '\ 1~1~L1J 1e<\ no p~rior.o de .~~is tra bal,l1 '.is competencia elos füt:ülot, segnudo o citado de
const1 l.1.nte~, sabe1.1, eu o es11e.o, m:tntci-:,c ereto de 2G <le junho <le lSQO: 
na ::1lt11ra d·i seu,; !levci•e:; e ollrnmlo com eles- · 
tlem p~r<l o:; mm·nll1os m:i.lc\·olento;; que pl'o- O Con;Nsso Nac:onal dccrnt:1: 
cm•;:i.tn 11crtn1·0:1!-a. sati$füzcr as U!\'.?"entcs Art. l.• S;1o uull~1s totbs as concc,sücs de 
exigcnchs •lo momento e rcconuncnünr -:;c cslJ<.11l:1s Lle fono foilas pelo Gornruo depois 
pelas grande:; e focun<l;i:; rncdidas, ;\ gr;1tid'10 de promul~<la ;1 Conslituiç;.l.o de Z-1 lle feve-
n;1cional. reiro de 1sg1. 

Sim, scnhorc:>, é este o YOSSI) cn.m!nlto, pro
seg·ui uellc e proscgui tlc;;a~somlm1Jo5. 

(Vr; ;~.ç: ;,111i1,1 lic1;i, mu:10 ''"'"· O 11;·ado;- (! 
rc~:e/;ido av <.lr::1c.:,- ria tJ'ilnow co1;1. m iriltts 
1Jatúu1s. ) 

E' n<lin<la :i. llis<'u~siio pela hom. 
\'nc :~ impl'imir o se~nintc . 

~. 87 - ]:)()] 

A nm•Ua 11 ~ cm1ccs.w;n: de •'.>ii·c1.'lr;s de (er"" 
,'i.,iras pelo .r1o•c1·m; dez)(,:.< l/(t ,,;·i,..,m[!J(l:(io 
da Cmi.st:ll!:·~av . 

A commis;;ão ele Constituição, Lc.;-bl:tção e 
Justiçn, tcnrlo cs tuchvlo o prqjccto ll . S7, d:l 
C<'mnrn. dos Srs . Depnt<1tlo5, YC:rificou estne 
elle de pel'i'c:ilo nceor·do com as d i:>posiç~es 
con~titucionae~, a <Jl1C !:ie relere, e .::, po1·Lanto, 
de po.rccer que seja. nppro,·ado. 

Snl:i. das commisi;;:;es, 2Z de azosto de 1 S9l. 
- L cfipuldo de B ulhüc.<, rela.for. - F l'(mça 
Cari;allto .- A. Lo/Ju .- Clwr/~s Lobato. - Gli
cei·io . 

l'i. 87-1891 

Am111llq, a.s coiiccss!Jcs de estradas de (cn·o 
íeita:; pelo gov~mo cfopois da p;·o;nv.lqo.ç<To 
da Constititiç<ío 

Art. 2.0 Rcyoznm-se ns di~pos i cõ~ em 
coulrario. ~ 

Cnmnr :-.. • lo~ Dc;mta•los, :3 tlc ag0sto 1le 1891 . 
- Bc,•;inrcliiw de Cct1111>0.•» - F,-m1c!sco Glicci·io. 
-.-1dol1>'io Gunlo.·-P.od;·iu•'•J< :trocs.-Doiain-
!Iº·' de Jloraes.-Can;a/l,(•/ .-Tl.~m": Dclfi;w , 
-Jlorar:-., B1ti'•os.-Al(.·t.1lo E t'l's. - Cesario 
;1lolla. - :1stolp1..o Pio. - .'!• n1iaio F.:rra;;. 

O SR. l '1a::<1111·:xrs tlesigua :1 s:ig11in te 01·
Jcm tlo <lia pai·" <\ sess:lo de 25 uo co1•reute : 

i"'pm·tc 

Votação dns mntcr·iüs encenadas ; 
Coutinuaç~o u<' 2~ discus:>:lo <.lo projecto 

11. 80, 01·ganisaç:iio do Distfr:to Fetler-.i.l ; 
continuação da 1" discuss~o do pro.i_ec~ 

n. 70, extillguindo a legação Junto t\O vn.h
cauo; 

Discussão uuic<t do projecto n . 100, conce~ 
den1lo licençn. no Dr· . Filog-ouio Lopes Ut ín
guassü; 

Discussão unicn. do parecer n. 53, sobre n. 
recluroa.çã.o de Artidoro Augusto Xavier Pi
nheiro; 

Continuação d:t l 0 di;;;cussão do projecfo. 
n, 99, elevnndo :i. categoriil. de ca.deira. a aula 
de appa.relhos da Escoln Naval . 

2ª pm·te (eis 21/ 2 ou antes) 

Consider~ndo que o decreto n. G24 do 26 de 
jiiiiho de 1800 estabelece regras sobre a com
peteocia do Governo J.<'ederol e os elo:; E:;tndos 
·paro ·n. concessiio de estradas de rerro ; 

lJoosideri:ndo que o Governo F'ed~ral, a• couLiuuuçi.ío da 2• di~cus~l'to do projecto 
c1uem r efemt-se ?ste decreto, era o da cl1cta- 1 fixando as for~s de terra. 
dura, que assumira todos os poderes ; 

Considerando que a Constituição Je 24 de Levanta-se a sessão âs 4 horas e 3.5 mi-
fever eiro de 1891 estatuiu a divisão dos po- i1utos. 
deres e definiu as suas funcções ; 

Considerando que, em virtude de suas dis-
posiçües, ;:i.rts. 13, 34 e 48, não compete ao 
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Ao mcio-:lia, o Sr. prc~idente ucclam q11e 
n::io ll ti sobre a mes:.1. expeclion t i.' a ler antes da 
neta. 

O S r. Custotliode :t.Iello (raí·u 
~1mu explic<tç<io) - Sr. presidente, o Jormú du 
Comm~1·cio tem, por mais de uma. vez, como 
.aind•~ hoje o rez, c<!nsuromlo a couunissão de 
m.urin\\;\ (\ g-uel'l':\ , :\ que t enho a hoom 1le 
pertencer e, na. qualitlrule ele seu presidente, 
corre- me o dever de, uesta tl'ibuoa, explic.lr 
o ft\clo '"' quo ~e referoJ e.sta folha e mostrar 
11ue suas censur-a.s carecem inteil-ameotc de 
funtlnmcnto, 

O $1t. A:rn:~F.no-.\'~ vet.es o Jo1·aal tlo Cm.1-
'ul ri· ri11 4! dis\rahido . O St. Zam:i. (]\t<\11llo 
hontem 1leixú11 a tribuna. não foi felicito.do 
como o Jorn,/ :\ffit•1mi . 

O Sr. Arbtides Lobo ro: felicitado ao ter
mio:1r o seu rli:;cur;:o e não consta C!Sta cir
cumst:111ci;\ no Jo;·nal d,1 Com.11.crcio. 

O SR. Ktr.o Pq;_\.XHA-Distrac:.ü.o nüo, sc
basliarüsmo . 

O S1t. Ct:HOI>lO Dt.~ MELLo-E' verdaclo, Sr. 
lwesidente, que o S1» ministro da ttucrr-.i., 
quando tomou pnrte no debate qne teve Jognr 
no seio d:\ commissã:o a prop:isito tia fixnção 
<!a rorçns de term, apresentou um projc~to 
ele lei, ve<fando •' OS militares •ot.1rem e se
rem vot;\dos. 

No que me diz NSpeito pa!'ticularmeofa, eu 
não teria ::i. mioim:.i. duvid;\ em acceitar este 
projecto e isto ti z senti!' :. S. Ex- . Ponde!.'ei
llle, lJor6m, que sua. idéa nao po<.\U\ ser 
n.druítticla em vist.\ do § 3° do urt. 70 d;\ Con
stitniç;1o Fet.lel"..tl. (.-l poitvlos .) 

Ji>. ve, pois, V. E x. que <\ commissão de 
m::i.riuha e guerra µroceuen correctnmente, 
r ecus:m1lo ;i. proposta do Sr. Fi·otã, sendo, 
porél)l, para admirar que um or311o de pu
blicid~de t.'lo import.?.nte, qual e o Jornal do 
Comrncrcio . . • 

O SR. EsPmITO SAxrn-Nii:o apoio.do! Não 
.e importante . 

O Sn.. Ci:;sroDro DE l\fELLo .• _ desconbec:i. n. 
l ei fundamental do paiz. 

Com estas considm:iÇ()es julgo llaver des
truído :is censuras dessa folha e justiüc11.óo a 
conducta. da. commissão de ·mar inha e guerra. 
(.Muito bem.) 

O Sr. Uohôa Rodr.ig·ucs-0 de
ver em que e;;tou, Sr. presítleute, de fuuda
ment.'lr os projectos que _n:i. sessão de 28 do 
mei tioúo ti\:e occasfüo úe o.preseot:i:r ti. esct:i
recida at teoção da. casa, traz-me hoje à esta 
t ribuna resolvido a, de par com as conside
rações 11ue tenho de erpender, solicitnr destn 

nugust:.i Camnm prompta solução is rnerlidn.s 
que for.em o nssumpto dos mesmos projectos. 

fazendo, Sl•. presidente, este u.ppello â. casa, 
obedeço a tlu:i.:; ordens de lea-it imos inte
resses, cujo. elevação julgo lJem merecei• a 
maximn uttenção !lo Poder Legisla.tivo . Esses 
interesses são, ele nrn lndo os di.l. liniito que 
precisa r eguhtrisar os serviços a seu car~o no 
estado do Am:i.zcnas, provendo, como l he 
cumpre, :i.s neeessid~<les que os mesmos a.car-
1·eta.m; de outto os do Estado, tão re;;peitl:.veis 
como a.q ilelles, :ios q U•le~ estão io lima mente 
ligados, e que ni'io podem continul\r descura
dos, como a.U hoje t·~m acon tecido. 

O S 1~ . Bl::t.l'OR.T Vrnm.\ - 0 ~o\-croo recebe 
quanti.IS impoi·taotes e ufuJ se i111porln. com o 
resto d:l Unfio. 

O S1i. Ucnú.\ Ron;nc;uE~-Il0je CJUe o Po1ler 
Legislativo, mai,; do qu~ nunc;1, ue~·o J:i.oçai· 
\-~ta.s solicitus para os r ecm·sos úa Uuião e 
para. todos os elementos com f!Ue possa contar 
no sentido de n.ugmentar esses recur-::os, 
julgo coocom~r em parte p;u·a e:s~ fün, indi
c:lJlrlo :i. Cn.mam quaes as medithts que, com 
pequeno, despew., muito am].lll;ir~o no Esta.do 
que r epresento as rendas rederaes . 

A Camm•:i. snbc que cssus mcd11las contidas 
nos projectos q uc apresen teí slio a con~truc
cã.o de ura edit1cio pa.rn. alfantlega, a. elevação 
ua. c:<thegoria da repartiçiic do:> COL'l'CiOS e n. 
linha. telegraphica de Belém a !\fanáos. 

Qualquer que s~j n., Sr. presídeute, o dispen
dio que e~ses melhorameotOs exijam, o pro
gresso e os recurses do esta.do do Amazomi.s 
são gru-<lntias se~uras tle que elle sel"~ larga
mente compensa~o, como atê aqni tem sido o 
pouco que o governo tem ftito pelo estado e 
que SG redn;r. a. subvenç."io de. Companhia do 
Amazonas Limit.'lda. 

o SR . HP~1u&;luE DE CJ.RVALiro- Parece 
que o F.stado do .imazon::.s quer mais sub
vencüe;;. 

O SR. . UcmiA RonrucmES-~üo; o Estatlo que 
represento nilo as qyer. Ao contra.rio o Ama
ZOMS as dt\, não so àquella companhín, como 
o. de Manúos, proprimnente sua, para fazerem 
ª·navegação do seu immeuso e rico territo
r10, tl'nzeuclo-!lle de tndos os reca~ to.> o~ va
rio.dos productos do solo; subvenc1on;i. hnhas 
do nave.,.nção para. a Europa e Aruel'ica, com 
o que, a~grnen tando de modo admirnvel a sua 
importação, concorre para que os cofres fe
dero.e;; fiquem repletos~ ainda mais, s~ o Esta~o 
q uiz os va.pores J.a. antiga Compo.n\ua. Bra.zi
leira em seu porto, teve de sub\•eociooal•a. 
O governo julgava. um luxo fazer do porto de 
i\Iauil.os ponto de eSC<'l.la dos paquetes naclo
naes, e por isso nuoca o considerou nos 
contractos de na.; egaçã.o que com a. mesma 
compa.ohia. colebrou. . 
J~ ê tempo, Sr. presidente, de fazer-se al-
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gumn. cousn 11or nrp1elle Estado, que, na Mo-1 O SR. Uc11úA RODlUGUES- Isto porem, Sr . 
narchill c1Jmo na Repttblíca.tem sido um alJan- p1·0si<lentc, nada seria, si d' esse facto a uoe
donado do potle1· central que não deocul'a ali- mal niio dimall:\ssem gm.ves inconvenienfos, 
sorver-lhe as rcmd;1s sempre crescentes, sem quaes os de :i.t1·opellos ou delong<l.s nos despa
conceder-1 ile como compensação t!m só do:; me c11os do comrniwcio, dilllculdades JJ<t 1iscalisa
l11orumcntos qnc lhe slio indispensaveis. ção, exposição das rnel'cildorüt~ na~ praias 

:\I1~dilla,;, 1.1u longo tempo reclam;tdas, e riue onlle desemb;1rca.m, ou nas ruas por· faltã de 
entendem de perto com as rendas da União, urmazens, impe!liudo o transito e occ:tsiouau
teem sempre sido e;qnecirlas, pouco se pre- do ~1varias e toda a sorte de prejuizos e 
oooupando com e!Ias o governo que assim des- rlmnnos ''seus pt>opriet:irios. 
cm·a os i~1ternsses qua llie sfio contfa.:los. Entt'e No iutaito, Sr. presiden te, de faz.er cessar 
ess,1s rne,fühs n_vulta a da coustr11cç·ão de um este deplo1·avel estado de cou;;as, tã.o incon
edictcio p·11·a alfa1:tle;;a riue .iá merectln, é certo, venieute n.o Estado <JUe represento C[mi.o 
no pa~~:1d11 a con recçiio de dou,; 01\·amcntoô dmnnoso aos intei•esses da Unii1o, é '1 ue l'vr
p:u·a :i~ olm1s 1·c~specti\·:is, 111:15 riue nenlluma mulei o p1·ojecto que concerle ao Pocle:· !~xecu
outl'a l'ealirL1de teYe at.i hoje. tiyo a ,.e!'!in 1lc lrercutes conlos r.le reis pl\rn. 

Em 188~, ú:; 1·ecl~t1naçi•es !Citas attcn·li:l.-se a const.rncção rli1r1uelle edi l'icio, verlJ,, qtrn não 
com o pri111ei 1·0 orcyrn11~ntn. o r1n:d não !'oi ó exnge1·a1fo. ~i ;i ttender-se ao preço do ma.te
executado por lhlta d:i indisponsavel rnl'li:i 1·ial Cl mão dtl obra n:tq1rnlle Estar lo. 
na lc-í t!e meio,; <fo JSS:~ ·~ ;1nno~ s~guintes; ACamara!1a-rJe me permittil' que, concluin
nr•o ces,;nntl<J, porem, :i~ sol\icit;içõ~~ dos pre- uo es~;t p;u'te do men discurso, consigne 
sidente~, dü comrnercio e dos inspectores 1la n.rpli as pal<l\'ras que solwe o assumpto cscre
thesuuraria 1: all'anMga •b antig;1 provincir1 \'eu o Sr. Luiz Rodolpho Cavalcanti de Al
do :\.ma:-.011<1s, o g-nYel'no, não rinerendo faier buqnerque, inspector \ht Tllcsourarh\ e Al
exccul;tr ;1quelle p1•njecto, m;iudon de noYO Camleza do Amazonas, quuudo em 1888 pu!J li
orr,ur ern 1889 as o liras, p:tra o riuc rez il' ex- cou o ~cn ti•al 1ulho in tit11la \lu «Pinauca.s do 
pressa mente a l\fanáos um en,zenheiro comis- Amuzonas,.,. Este illustre e activo funcciona
sion:<d,, par;-i, esse tlm. ~ rio. quCl hoje exerce o car g-o de iuspector· da 

Corno veem, Sr. presidente, V. Ex. e a Ca- Alrnud :ga do Pará, referindo-se a neces;;idade 
rnttrn., si por vezes alguns ministros revela- da construcçito de uma tdf.1ndcga em :\I:tnó.os 
ram boa vontade no intnitl1 de ser o Amazonas e ao abandono a q1~e o governo votát•a o Es
dot<ido. com um editlcio para sua alfande'!'a, tado do Amazonas, dizia: «Limitrophe de 
ns Co.nmras uão secunrlaram de modo efficaz quatro republicas, como e a peoviacin.do Ama
eSôe intuito, resultando sempre de;;se des- zontts, mantendo, por isso me;;mo, o m tús 
accórdo de vistts serem prute!ados e mesmo avultado commercio do tmazito, o que u 
esquecidos melhoramentos reputados os mais cons~itue o entrcvosto dessas n ações ribeir i
urg-entes. n lias e cujo pm·to é frequenta.do pela mais im-

Com a rrocln1mv:ii.o 1fa Republica, Sr. pre- port<tDte naveg,1.ção fluvial du, America. do Sul, 
sidente, sinto dizel-o, o eshtdo do Amazonas pesa-nos dízel-o, não tem um edilicio proprio 
não tem sido mais 1'eliz nn.s su;lS jus tas aspi- para a alfandega, uma ponte siquer p:tr<i car
rações. ga. e descarga e, o que é mais, uma barc<\ de 

A in8ütncias repetid11s do primeiro govel'- vigia, etc:.> 
na.dor do E~tado, o ministro d:t fazenda do go- sr. presidente, depois destas palavras au
verno provisorio JJr. Ruy Rn.rhoS<'1. destinou todsudas de um profission:il, que se recom
uma. verba, creio que de 80:000$, para serem menda pelo seu zelo nos deveres de sen officio, 
iniciadas as obras do plnno de 1882, a~ quaes eu, nttendeuilo a que, a, pagina fo do rela
che.cra ram em arrematação publica a ser cou- torio do ministro da fazenda, vem indicada a 
trataJas e começadas. !,!ais t:irde em·virtade urgencia de se attentler a usoumpto . t5o mo
da maior coaveniencia. tle executar o pt'ojecto mentoso, qual 0 de que me tenho occupado, 
de 1889, que melhor consultava as exigencias espero desta illustre Camara e especialmente 
e interesses do commercio, foram ac1uellas da commissão de orçnmeuto, que, não des
O~I'.as suspensas, sendo de lastimar que esse tCJando do interesse e patriotismo com que tem 
justo motivo tives se tambem servido para a procedido, ajude-me a safüfazer a justa as
pai:alysação completa das mesmas obras. piração do Estado que m e honrou com um 

·O ·govP.rno prefere pag;1.r alug uel por uma logar uesta casa. 
casa extremamente impropria as funcções a o segundo projecto que tive a honr a de 
queé destinada,, ficando ainda obrigado aos apresentar uaquella sessüo refere-se ã re
concertas e reparos qui:i se lhe toruam neces- partiç:Io dos correios do Amazonas. Ess~ 
sarios · projecto com o n. GO foi t ambem enviado a 

O SR. BELFORr 'VrEIRA.-Uma casa sem ac digoa commissão de orçamento, e nelle pro
comodnções, tem quatro salas que não che- puz a elevação de cathe~oria daquella re
gam mesmo para. o pessoal. partição que, com o reduzido pessoal que tem, 



Câmara dos OepLtados - lmp-esso em 04/02/2015 16 55 - Pãgma 3 de 27 

Sessão em 25 de Agosto de 1891 463 

não póde lfar plena satisfação a,os se11s mul
tiplos encargos. 

O serviço "(lOstal daq uelle Esta.do uão é 
feito com a regularidnde desejavel, por dous 
motivos, um é o j:i. citado-pequemo pessOtLl; 
e outro - o e:i:traordiaa.rio mo\·imeuto de 
malas que 'ião ter e sào expetlidãs pehi rc
partiçüo. 

O movimento de correspondencias cresce 
dia a. dia com o cle:;envolvimeoto progressivo 
do EsttLclo. 

Pnra que a C•lmara poss..'t Cormm· .iuizo seg-11-
l'O do serviço a cargo d:t repartição dos cotTeios 
do "1111azon:1s b,l,;ta dizer-lhe que todns :\:> 
emliarctu;:üe~ que sulcam () grande rio e seus 
caudnlo:>os e exten;;os affiueutes s"io 01J1·i::a
das a.o transporte do mah\s e essas emlMrc:1-
çties são todos os vapores das comp:rnhias elo 
Amazou;ts, de l\fauàos, Pará e :\ma:r.011a~. 
Lloyd Bra.zileiro, Botl1 Liue, Reri Cross Line, 
Empreza Tocantins e lllura.jó, e todos os va-
11ores particulares que mtv<:gtu11 no Est11do 
at~ •'l.S (rooteirns e interior da :thtlllllUS elas 
republicas visinh:ts. ~ 
~omprehende-se, Sr. presi<lente, que. por 

mms esfor\arlo ().Ue scjo. o pessoal, e folgo 
aqui em recoullecer-ll1e esta virttl'le, lhe é 
inteiramente impossi vel atteodcr à. sobrecarga 
do serviço que pesa sobre a repartição. 

A' todas ~~sa.s razões o.ccre>ce o fücto da 
mà remuneruç-Jo dos e01pregados, aos q uo.es 
nem mesmo se p:i.gou a gratitic:.i.ção marc:1da 
.ao art. 133 do regulamento publicado no 
anno !indo. 

Nesse regulamento fi,,.uram como repnrti
ÇÕeS de 2" classe as dos Êstados (lo Mi\ranhüo, 
Ce.irit e Paranâ, das quacs nenhuma tem os 
encargos da do Ama.zonas e nlguma.s pro
duzem renda inferior. 

O SR. A~GELO PIKHETRO - DesejaYi1 que 
V. Ex. me dissesse qual a que, sendo ae cn
thegoria. superior, rende menos que a do 
Estado que V. Ex. repr~eut\l.. 

o S R. UCHÓA RODRIGUES - Entre outra:; 
posso citar á V. Ex. a do meu ESt<ido nata.! 
- o 11faranhão - que no ultimo exercício 
arrecadou o, qllantia de 22:294$930, qu:.\ndo 
a do Amazonas, em igual período, r endeu 
23:302$790. . 

Ainda. ma.is, no primeiro semestre de~te 
anno, esta repartiçiio j<i, arrecadou a impor
tancia de 17:734$128, muito superior a da
qnella. r~p;irtíçâ'D . 

Comparando, Sr. presidente, a repartição 
dos correios do Amawnas que é de 3" classe, 
~m as de 2~;-vê-se que no exercício fiado ella 
JU. produzia renda superior a do Maranhão, 
e qae, no primeiro seme~tre do e'.'l'.erllicêo cor· 
rente, ella forneceu arrecadação tambem 
superior ás dess[l. e das repartições do Ceará 
e Paraoà. 

Compura<h• a mesm<t repat'tição com as Je 
Santa. Catharina, Alagô.i:> e E:>pirito Santo, 
que são de :3~ ordem, vê-;;e que a do Amazo
no.s ttl'<tnta,j;;i.-se e muito ás suas igu<tes em 
catheg0ri:J., quer quanto no serviço, quer 
quanto ás respectivas receitas. . 

Nii.o preciso, Sr. p1-esidente, multiplicar 
mais as razoes com que tenlto procllratlo flln
damentar o projc>cto ; não IJU~ro mesmo con
tinuar '' nbus:' r d:i. benavolencia da t·:i.sa 
(mio apoit.<dos), e vou occupnr-me com o ter
ccit·o ['ro.iecto qne apm;;entei, trntanclo da. 
linh:• tele;;ni.phica tle Bul~m :t l\fanaos. 
Fl\r, ,~ndo-n. cle\'O uizer ú Ca.lllt\t"U fjUC o 

meu pensamento !'oi unicarnento o ele dolttt' o 
Po.le1· Ex·~cutirn com º" meios intlispellsa
\·cis a que esse trabalho, q11asi a um anoo 
i niciaLlo, não para lyse. · 

Compreheui.lo-se, Sr. prn.)i<lellte, que o ct'e
rlito de 1.500:000$, destinado pelo governo 
JH'O\'i:>Ot'iO, pot• in:;piraç;i.o 1!0 l.Jenemerito mi-
1listl'o geuernl Benjamin Const:iot, pn.r:i. e~se 
servii;o, cuJ:i. exploraç;i.o e3ti~ l'eit:t, cuso sejn 
disµend i<lo sem qne ns obt\1S estejam ultium
das, Lluve ":Ser alai•g:\tlo, p\\1-n que não se 
ten li.t de t'-lpl'Oduzit· as tlespez:is, si oi5 mes
mos l!·aballlos, por f:dta de \"e l'l.ia., t i\•erem de 
ser suspensos e mais tarde recom~ados. 

o SR. ANT};.o DE FARU- Decbro a V. Ex. 
q_ue a commi5sii.o t~ que fui enviado o pro
jedo de Y. Ex. e5ti~ estu!fando o assum pto 
com n. attenção que merece . 

O SR UcrtôA RooRlGU8:> -Folzo em ouvi!' 
a palavra do meu disliucto colleg~t, mas dev\> 
dizer que não coovem confundi: n mciida 
consigo:icfa no meu projccto com 1.1. que tem 
por ftm autorisa.r o go,·erno a mand::tr orga
ni::;.ir o pl<\no geral de linhas telegraphica.s do. 
União ... 

o Sn. . A~TÃO DE FARU. -Não ban ri con
fusão. Sob!'e o projecto de V. Ex. j:í. a com
missão sollici tou do governo os necessa.rios 
escbrecimentos afim de poder resolver. 

o SR. UC!íÓA RODRIGUES- ... Este consulta. 
necessidades menos urgente.; que aqnelle, 
alem de que este ui.time>, sendo um melho
ramentojà quasi re<tfüado não deve ser in
terrompido em sua execução. 

Devo agora, s~. presidente, terminando, 
enviar a mesa um requerimento em que pe{'.o 
ao governo copia dos contractos concedendo 
subvenções a companhias de navegação ... • 

o SP... ANTÃO DE FARIA - o assumpto é 
importante e V. Ex., abordando-o, presta 
um real serviço aos cofres publicos. 

O SR. Ucaô,\ R.oDRIGUEs...... cujos SBl'
viços, por informações e sciencia propria, 
muito deix:i.m a desejar. E' triste, Sr. 
presidente, ,,-er que a grande somma que 
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s:the dm; al'cns fiei The;;nnr o 1i::tr:\ e>se St:!l'VÍCO 
nã,o corresponde ús vanta.g-ens reaes u que é 
desti!HLCl::t. (Jiuilo bem, apoi ado.) 

O Sr:. . ..\. )( TÃIJ n ;.: F.uu..i.- V. E.'C. tem 
t Olh ::t l'<1ÚQ. Só e5tc re1J.Ue1'imento e nm ti
t ulo de l)enemereuci:t para o illustre colleg:t. 

O Si-:. l"cH:•A RODIUGU1'S- N o requerimento 
que cnv!o it me;;a pe~•o infor1nn.çües qne me 
po~nm hahilibr ::t formar j nizo seg-nro solm~ 
·este il.:<~nmpto rpte mc:·~co :;:::1· cxn.mi11a 0lo com 
toJn nl ten-;:i'lo. (.llti:lo ú~111 , ;;m:10 bcr1i . ) 

\ ' cm it rncs:t ci :;,,~nh1 te l'~•1uc rimen lo, fJl lC 
fica p:u·~t nllel"lü 1· lfe (ibcra.ç:Io: 

O Sr... ilEL1'-0RT VIEIRA - A crns:i nfo ê 
esta. 

O Sn. HExRt Qt:E m~ C,utV.\I.lIO - E' em 
busca. dn, c:m~a. que vou lunçar na i•epresen
taç>;i.o nacional _um repto áquelles que, me 
p;wecc, teem ma1~ on menos a rcspon~abi li
<lade do estudo deste facto. 

O S1t. Ri::r.r-oRr V m m.A- E" n. irnportancia 
po.fra em ouro concunlit-rntemente com a 
omis.~:i-0 de p:1r•el-mocthi. 
. O Si~. ~h:xR :•~ t.: E ?'' CAlWAr.Ho - Sr. pr e

~~Je1~te, ' '. um 1._,cto mcon ~c:;t:l\·e t qnü o pobre 
.r•~ rnw podo Vll"CI' 110 Hro llr) Janeim, e sei 
d1stl) pot·11 1 1~ en rnc:;mo .i :'l nüo JIO~;o ; e sem 
q nc L'<) l' mnosqu in il:Lr a po~ição •.leste Cc n "'resso 
\ :Otl tl'<t l<ll' tlar1uiJlO '1 UC :l. ('COllO!lli;l. 'Jomes~ 
hc.1, ao poli;·e. 11rn.1; lere: n. cozin h:t. o canão, 
'l rie :;o veudm nesta cidade ~ ;:;soo o sueco 
está i;cmlo ,·emti<lo :i 3$000 ! . ' ' 

Ref[nei l'o que pcln mesa •ltt Cnm:w:t ;;e 1··~
IJUC:-:ito <IL1 ministe1·io competente copb t.lc 
loúos os con ti-actus o l'espccti va.:;; innoYaçücs, 
pelos riuaes s;"io concct.!idas snb\·coçiie5 a em
nre1.as e companhias de n:wc~ .. 1~:;.í.o, na.cíomw:> 
ii cstrangei1-.1s, para o scr viÇo tia:; costas e 
interior da liniilo. l n S1i . DEl't:TADo- :i po;:ubção tem-se 

S:il•• •.b s se$5Ül?S, 25 de ngost<. de JSQ! .- nugmeutu<lo. 
UcMct 11odri[J?!CS. ·º St>. l·I E:VRIQrn DE c ,mVAl.HO- Pei·d;J;o; 

n :10 ' :<lul10 fazet· allegaçües; veullo procurar 
a ori:;em e n. 1·erdacfo dos focto5 e p'3ço a 
atteo~ií.o Lle mcms colleg-ns. 

OS.::-. '.!:-I cnriqn e de Cnr ....-a!ho 
-Quem tiver as.>istitlo tleslle 15 de uoYcmbro 
aoprogTesso extl•aordinario r1nc tem ti•lo nossa 
patria, :ica. mar:tvithaúo demite 11as condições 
prec:.1ritts cm que se acha o ci.Jtulão. 

_.\ pl'oclamaçZio da R.epu1JliCi\ como quedes
en vo J\·eu todas as fOl'(''.\S na tur:i.es deste paiz. 

O Sr:.. BF.LFORT Vumu - Menos na região 
·do norte . 

Não füitam trobn.lha.~tore?s nem o lJroducto 
rlo t1•a!J..1lho; nos a1·mazens o~ eene!'os ex
istem em almnda.nci..t; uns estnçües lia estrada 
de l'et'1·0 niío ha W•tgons que coocluz.im os 
generos accumul:tdos; m:is sei que exiStem 
tambem em descanço fôra. do tra.fe .... o nas 
estaçves os wn~ons que tlevfam estitr em
pregado:; nel!.3•t necessidade publica. 

O SH. lfr:mNUE nR C,\I\\".H.llO - llfas pa- lst c. que a. população cllamo11 ele trióofe 
rece IJUC tuclo quanto tem poditlo dar o ho- ?iwnicipal é um facto g11e 01·i<>ínou-se da 
mem tem feito como que desllppat'ecer o que a fa ltt\ de wagons pa.ra con<lncçüo "do <rado. 
naturez;t no.;; prodigalisa. O Sit . A STOLPrro Pro- Posso d:.ir ~~temu-

Nito posso fazer umn dissertnç.\.cr sol.Jre est•'l. nh~ de que n.i r::;;t:i.çã.o elos Tres Coraçoes ha 
t hese, porque o tempo urge e h<t outros ora· 1 multo g:~do e:;peraudo concluc~:úo. 
d?res com a pahina nesta hora <lo expe- _O Sn. . HE~R1Qug _ n~ C,utvALHO- A posi
-dient e. . . çu._o do pobre e :i.m1ctiva e por isto apresen-

Yenbo fazer, 11orem, leves conshlCraçQes, ~1 hontem um projecto dispeasando de 
tocando em n.ssnmptos l,)rtlpit :rntes do maio1• unposto todas M roS<ts que fol'em edificadas 
'intere~se. e que trnduzem tt impressão que em Jogares onde não ha. eclificnÇ<í.o nas fre
aterm tou;is as classes soci:tes desta cidade e i:;uezias suburba.uas. O Estado, unda receben
.no paiz, priucipn.lmente desta ciclude, onde 0 ílo actlla1mente,lncr11rieutretanto, auxilian
pobr e jú. nüo póde vi.-er e os que se chamam do_ indirectamente o emprego do capitat que 
r ico1; estãu com o j nsto r eceio ue tkar 11obres. detX!).l'i.Í. de ir ao jogo_ iudecente da prilt;'<'t par a 

Si depois de proclamada a Republica o dcs- empregar-se na edificaç[o de casas, de que 
'idcnituni do governo fosse acabar com as de· tanto carece a nossa. populaçU.o. ' 

·s~zás· (lo proteccionismo irregular que a ad· Mas, SL'. p1·esiden te, e tlo cambio qu<l quero 
ministração tem dado a emp1-e.zas que de sua hoje tratar ; é desta. immoralidade, deste 
pnprfa. existenck> t ira m rendas para pode- acto aoti-patriotieo, desta conspiraçã.o(apoia
r em r ealisar os serviço::: a que se destinam ; <los), em que se unem os que querem desacre
~i elo orçamento fosse r iscado tuuo quauto ditar ::tS instituições e os que querem matar 
Maca. o bolso do contribuinte, estou certo cyuc alguns bancos instituidos depois da Republica; 
o desenvolvimento que tem tido o paiz, de em que se unem o:> nossos inimigos e os es4 

15 de novembro paTa câ, não encontraria peculatlores. 
_uenhum dos obstaculos que 'Vejo e qne todos O Sa. BRLFORT VIEtR.A - V. Es. acredita. 
sentimos. que o Bl'azil tenha inimigos 1 
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O SR. HE:»RIQUE DE CARVALHO - O Brazíl 
não os tem, pol'que ... do que se trnt;i ê de 
galgar o poder. Os seus inimigos são os que 
estão d;ibaixo e querem ir P' ra cima. 

Não acredito que haja inimigos que ante
ponham-se ao m;1r:i.vilhoso p:·ogresso que 
temos tido, acre.tito que haja. quem queira 
demolir o que existe, pnm construir em bene
ficio proprio. Esta é a verdade. 

Esta questão de cambio que os jornaes teem 
ti·atado não se liga a. emissão, como dizem 
muitos e até o Diario Officiat de hontem, por
que a emissão do pnpel-moeda em um paiz 
novo representa o que a dentiçiLo represenb 
no orga.nisrno hnmano. 

A cr-ianç~l. soLT!'e, mas a d-entição não será 
um mal si cui1farloso •\mp:i.ro auxilia a a()\:i.io 
da nnturew e :1ssirn, em vez de ser um mal, 
ser(i um hem no futuro. 

o p:ipel-moeda em todos us paizes norns e 
em que ha problemas industriaes, em que ha 
a necessidade de auxiliar o commercio e a 
industi'ia, o papel-moed:1 do Brazil, m:i.is do 
que em qu;llquer Jl<lrte. representa um valor 
que nã.o pôde ser negado, porque temos não 
só progresso ela industria, mas o solo. 

Si o papel-moeda sahisse elos bnncos emis
sores para a. fuudação de industrias que pu
dessem produzir beneficios re~tes p11ra este 
paiz e não para a realis,.çrro de companhias 
com o unico tim de dar o subsidio mensal aos 
llirectores, o papel-moeda contribuiria, não 
Jiú.ra d>:cres~er o cam hio, mas para ele
-val-o. 

o SR. ANTÃO DE FARIA.-E' um poderoso 
instrumento para a riqueza. pu1Jlica. 

o SR. HENRIQUE DE CARVALHO-Nem se 
póde dizer que foi um erro a fundação de 
bancos com base em apelices ; a pmtica 
mesmo não tem mostrado o contrario. 

Mas é preciso que o papel se,ja bem desti
nado e collocudo; é e~tu uma doutrion. finan
ceira que se encontra nos mais rudimentares 
principios da sciencia economica. (Interru
pções.) 

St l1a alguem que conheça mnis do que eu 
a causa dos males que nos affiigem, venha 
patrioticamente dizei-o desta tribuna. 

E' preciso dizer ao paiz onde està a chaga, 
paro que 0110. SCJU. curu.da;fazcntlo-o,oumpro o 
meu dever_ 

Nenhuma eleição, Sr. presiilente, satisfez 
mais aos interesses de um paiz novo como. o 
Brazil e de uma ordem de cousas nova como a 
Republic.u Brazileira , como u. eleição de 
alguns dos rv.presentantes desta capital, onde 
>imos que foram eleitos dous financeiros de 
primeira. ordem, os Srs. Ma.yrink. e Conde de 
Figueiredo, pois que elles t eem respon:la.bili
d3.des immediatas nesta. que:itão, e por isso a 
elles cumpre aquietar o animo publico, a elles 

C:-.i:iu1ra V. li 

cumpre explicar o motivo desse desastre, não 
esperundo que eu, que n[o teaho autoridade 
nenhuma, ma~ que apenas vim aqui trazido 
pela fome que jit. ;rejo entrar na casa do 
polira, seja quem de tal se occ11pe. 

Portauto, eu vos convido, em nome do 
povo, em nome dos me;is sagrados interesses 
da nossa p:1tria, a vir aqui sa,tisfazer a 
u.nciedade p11blica. (Aparres.) 

Ni\.o tr:cto do ~overno, porque quero que a 
noss• terra marcne de modo que um d ia se 
dign que elle; tem g-ovcrno, porque e~te deve 
existir, mits nlío porque dev" intervir em 
COUS:t al ;;um:1, 

Quantn uo governo nctual, devo confessar 
qne elle só tern intervimlo para. o bem nesta. 
questão. 

No e:came que, com a minha pouca intclli
gencia, !lz destes factos, reconheci que d(l. 
pa1'te rln cidadão qnc pnt1'iotic;i. e esf'on;ada
men te dirige o B:loco da, I~epubli.cn. existe o 
espirita acautelado, o patriothmo incontes-
tavel, uma honra intangível. 

O SR. AzEP.EDO-E será bem auxiliado ! 
o SR.. HEXRIQUE DE CAB.VALHO-::"füo lla na 

cidade do Rio d~ fane iro, nem ncredito que 
haj<l no mu1,do, quem não veja que nas cel
luh's do cerebro daqueHe grande tmuileiro 
só existem idéas patrioticus. 

Tenho estudado esse cidadão e o Banco da 
Repnblicn. 

Não ê da.Ili que partll o mal ; alli podem 
haver erros que em outras circumstancias 
não determinari:tm a crise actual. Mas ha 
um escuro em tudo isto; a, opinião como que 
se atira. para conjecturas, até cer to ponto 
incon!essa.v(ÜS, e ha. quem diga que ho. um:i, 
machinação, uma conspiraçilo para se levar 
este prtiz a um precipicio por meio do cambio. 

Tenho visto que se ii.nmmcia de vespera 
que o ca:nbio vae cahir, e o cambio ca.he. 

B' uma cousa essa que me admira, porque 
em nos&\ -praça e em todos os tempos,o cam
bio tem sido um anima.! indomavel e não ha 
principio que o possa dirigir. 

O SR. ÜITlClCA.-Então V. E.i:. uiio acredita. 
que haja alguem no commercio que possa 
perceber de materia de cambio ~ (Apartes.) 

o SR. lIENRIQUE DE CARYALl:IO- Calo-me 
deuute elo aparte do uo\Jl'~ deputatlo pelas 
Alagóas, porque me calei tam9em deante do 
seu projecto apresento.do nesta Camara; pro
jecto d;i idéas claras, que revelava o talento 
do seu a.utor; projeeto muito notavel. nms 
que com certeza não correspondia a intuição 
do momento. 

O SR.. OITICICA-V. E:x:. condemna o pro
jectosem o discutir. 

o SR. HENRlQUE DE CARYA.LHo-Condemno 
o projecto de V. Ex. e que ouvi V. Ex:. dis-

59 
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cutir, como 
dom elo qne 
melhorado. 

confümrno toda a Corçn. demoli- 1 Que a, mesa sollicita a0 gover110 a, publi
está estalieleciclo e que pócle ser ca.ção no Diiwio Official do ultimo reltüorio do 

fiscal e dos laudos dos deus jnizes arbitra.es 
entregues em meiados de abril ultimo e o 
estado deste processo, para que todos passam 
apreciar este assumpto que interessa immen· 
so aos lrn.bitantes da, Capfüil FeJ ernl ; 

O Sr:. OrTrcrcA. - Não é nec~ssario que Y. 
EY. o ll pre:ie eh tritmua. 

0 SR. HEXRii;>U" I>E CARYALHO - Fui O 
primeiro a couress::w a rninl1a incompetencb .• 

O SR. 01T1crc~\. - Euuto, si niio tem com
petenciu, nilo o condemne. 

O SR. H!l::\RIQrE DE CARYALHO - i\IOS 
t:unbem a competencia elo nobre tlepn tar.lo 
não foi reconl.Jccida por umn, votação tht C<t· 

Que a mesa, finalmente, sollicite do go
verno qne o fiscal da. referida rompanhi11 
<.lo gaz intorme rnnnieiosamente qu[les sífo <is 
transgre5sõese falt as commettilhts pela mesma 
co111pan11ia riue importem a cadnci<latle dos 
decretos de 22 e 2G de .i unho de 1 SSG. 

marn. Sala das sessiies, 25 tlc ag-osto delS\Jl. -
,\ minha presenç[l. !ll'. tribunn. indica o g-ríto Hc;iriqi'c de Can;alho. 

de llo1'1•or do pobre, que jil se estú estorceudo 
qllltsi que nas <1gonias da fome. Em seguirh pror.ede-;;e á ch~lmada it 

Ac1·Gl!ito que o patriotismo dos (lous il\n;;- qnnl respondem ~s _Srs. : '.lla ttn. !\Incha.d?, 
t1'es cidadãos qnc forn.m eleitos pdh\ Capital l'aHet~\, ~iu:. füben·o'. Ret~:n~b :1. R?dr1-
Federal não precisa que eu lembre o dev.~t· gnes. Fernaud~s, Bellor_t \-1eira , . Uchoa 
que lhes assiste de vir a e~ta tri!JmHt P<ll':t 1 H.odJ'1gues, I~1.l10 do Braz1l , Tn noccnc10 Ser
e-x:plicn.r as condí·~ües da praç-a. Pot• isso não zedello, Ca~lt<~o, Ped~o Cltel'm_ont, l\fat t:\ Sa
rne rlemorarei na tribuna, e aproveito a oc- c;;ilbr,. Ca~1n;i.1ro Jumor, Hc!1r1 CJ'.le 1Je Carya~ 
cnsião para 1azer um re41uerimeuto em rela- l~~o, _Nog·uem1 ?u1·0.n~g·u;1, :\d son, Pi:es 
ç~o ao desg1·a~:atlo estnclo em que so acha a l·erre1m, B~~errrl ~ .Jouo _Lope~, Frederico 
populnç-.iio clestn cldatlc, l'ela.tivumentc {1 il- Borges, Jose Avel_mo, Josc Benl~<qua, Gon
lumiuaç~o publica. Hoje, o gaz desta citlntle çulo de La?.os,Nascunento, Ped ro \ ·eJl10,Couto 
é uiu dos genel'O$ mais caros, quando não h•t Ca.rb~o, S:.t Audr:vie, Tolentm_o de Carva.~ho, 
razão parn. isto, pois o pagamento deve ser Joariu.1m Pernarn~uco, .Tu_venc10 de Agm~r, 
feito pelo preço tlo contracto effectnnclo antes And~e Cnvalcant1, _Per~~r'.t de_ Lym. Meir(l. 
d.e haver esta. carestia, que tem inndido a de \ n.sconc~l~os, Jouo \i 1e1ra, ~mz tle ,~n
totl.os os n-ene!'os at6 os mais nee8SSarios {I, drade, Espirtto Sa.11to, Bellarmrno Carneir o, 
vida. 0 

' Oiticic.'1., Gabiuo Besouro, l Yo do Prado, Oli-
Eximo-me de ler o requerimento e pec:.o >eira. Ya.l.lad~o, Felisbello_ Fr~ire, Tosta, Sea-

desculpa a Camo.ro. de lhe ter occupado bnto bra, ?arcrn. PJrc_s, l\farcolmo !lfoura, Sn;n tos 
teinpo, (!ifoito bem: -,;mito bem.) Pereira. Custodio de Mello, P aula, Gmma-

, .- , _ . ~ . · rães, l\lilton, Francisco Sodré, Dionyslo Cer-
. _:em.:,.. ,i 11.e,,a,; e lido, apoiado e posto em queira, Leovigildo Filgueil'as, Ba rão de S. 

d1::.cusM~. que tJ se;11 debat~ encerrad<\, rt- Marcos, J\led1·ado~ Pires Al buquerque, ? risco 
cando nclzada n votaç;w, o segmnte Paraíso, l\Ioniz Freire , Ath,~yde Junior, 

Requeiro: 
Que a mesa r equisite do Miuísterio da 

Agricultura cópia de todos os ofücios do fis
cal do governo junto a Companhia elo Ga~ 
sobre multas que impoz á mesma e demais 
recln.mações e protestos que tem feito por o 
.n_ão cumprimento do contracto de concessão 
de 22 de feTereiro de 1886 ; 
. Que a mesa requisite do Minist6rio da 
A~icultura. os esclarecimentos necessarios 
-para se ap1·eciar o motivo porque o minis
tro antorisou a compn.nlli:.i. a cobrar 275, 5 
reis por metro cubico de gaz, quando o fiscal 
do governo, em vista do exame feito á 
escripturaç.ão, demonstrou, em face do con
tracto e d.ecreto de 26 de junho de 1886, que 
não podia exig ir mais uo que 194 i•éis; o 
1ireQo p1go pelog co11snrnidores no ultimo 
trimestre de 1890 ; 

Nilo Peí:.ai1ha, l\lanhi'í.es Barreto, Franç.'1. 
CarYnlllo, fülptista. da. l\lot ta, F rôcs da 
Cruz, Alcimlo Guanaba1•a, Erico Coelho, 
Sampaio Ferraz, Aristides Lobo, May
rinck, Jesuíno rle Albuquer que, Tho-, 
maz Deltino, Figueiredo, Antonio Olrntho 
Bo.darô, Pacifico Mascar·enhas , Gabrie l de 
Mag-a.lhiies, Jacob da Paixão, Alexandre Sto
ck.ler, Dutra Nicacio, Corr~t\ Rabello, Astol
plio Pio, Aristides Ilí<tia , Car los Chagas, 
Francisco Amat"cll, Domiugos Rocha, Co:>ia 
2\fachad0, Ferreira. Rabello , Bueno de Paiva, 
Ferreira Pires, Barnardino de Campos. Fran" 
cisco Glicerio, Cezario ::\Iott\, Moraes Barros, 
Domingos de l\foraes, Auge lo Pinheiro, i\fursa., 
P<tulino Carlos, Rorlrig11es Alves, Alfredo 
Ellis, Moreira dt\ Silva, Leopoldo de Bulhões, 
G11irna.rã·~s Natal, Azeredo, Caet l\Uo de Albu
querque, Marciano de Ma galhães, Eduardo· 
Gonçalves, Fernando Simas, Lo.uro ;r.rnner, 
Carlos Campos, Scbmidt, L::i.i::erda. Coutinho, 
Pereira da Costa, Alltão de Faria, Borges de-
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l\fodeiI'o$, Alcitles Lima, ,\Jm::11, Homero Ih
ptbt.t e ~Ien n:i .13<tr1•cto. 

Abre-se rL sessão. 

Fal t:im com c:J.Us], participad(I, os Srs. J\Ii
::-uel Castro, Amorim (i-arcia, Pedro Ame
rico, Rosü e Silrn, Thcophilo dos Santos, 
Pontes de Mir•cncfa, Augusto de Ff'eitas,Zama, 
Artlmr· Rios, Severino Vieim, Amphilophio, 
l'rbauo l\farcondes, Cyrillo de Lemos, Oliveim 
Pinto, Viri•tto de Medeiros, .ioiío Pinheiro, 
Leonel Filbo, Francisco Veiga, Costa Senna, 
Lamounicr, Alvaro Botelho, Gonçüves Cha-
1·es, 1\m1~rir.o Lnz, Yiotti, l\fanocl Fulgencio, 
Gonçalves l{amos,João tlc AVelhw, João Luiz, 
Carvalhal, Carlos Garcia, Almeitla Nogueil·a, 
Fleury Curado, Bellarmino de Mendonça, 
Thomaz Flores, Roclm Ozorio e Demetrjo lU
beiro ; e som cau•·1 participada os Srs. costa 
l\od1'igues, Ani'r'isio Fialho, Martinho Rodri· 
gues, fütrl;osa Lima, Justiniano de Serpa, A.1-
rnino Affonso, Epita.cio, Gonçalves Ferreira, 
JooG ?llariano, Raymundo Bandeira, Annibal 
falcão, Joã.o de Siqueira, LClandro Maciel, 
Pauta. Argolo, Fonseca e Silva., Fonsecll. Her
mes, Alberto Brm1diío, Virgillo Pessoa, 
Luiz :Murat, Lopes T1·ovão, Jacques Ourique, 
Furquirn \Veroeck, Viohaes, Chagas Lobato, 
Ferreira BL-andii.o, Feliciano Penn::i., Domin
gos Porto, :Monteiro da Silv:i., .Martinho 
Prndo .r:rnior, Lope~ Chaves, Adol[lho G:or(Lo, 
Costa Junior, Rubfüo Junior, Jesuino Mon
tefro. Jlllío de Castil hos, Cassiano do Nusci
men t'o e Ferno.ndo Allott. 

E' lid<\ c sem deba.te approvada a o.eh da 
sessão anterior. 

o SR. 1° SECRETARIO procede à leitura do 
seguinte 

EXPEDlENTE 

Ollicios : 

Do Ministerio dos Negocios do Interior de 
21 do corrente, em resposta ao clesta Gamara 
n. 136 de l-1 do mesmo mez, enviando cópia, 
do. pi·opos ta ~.presentada. à lntendencia .:Mu
nicipal pelos viscondes de Leopoldina. e Car
valhu.es, pa.rn abastecimento de gar.lo â Ca
Jlitttl Federal. - A quem fez -a requisição 
(Sr. deputado Yinhaes e outros). 

Do mesmo ministerio, de 22 do corrente, 
em resposta ao desta. Camara n. 150, de 19 
do mesmu mez, declarando que naquella data 
solicitou do governo do Maranh[io os escla
recimentos necessarios sobre a Constituição e 
sobre o congresso Constitllia Le tlo mesmo es
tado. -A quem foz a requisição (Sr. depu
ta.do Henrique de Carvalho.) 

D~ l\!inísterin 1las Reln.c;1jBS Extericres de 
2,~ do corrente, ctwiamlo a si:guintc 

:IIEXSAGE~I 

Si·s. membros rlo Congi'esso Naclonn.l -
Submetto t\ vossa deliberaçüo quatrn proto
collos lirmados c:m illadl'id no mcz de abr il 
proximo findo pelos represeotan tes dos esta.
d.os, que em Til'tude dll. convenção de 20 de 
m<i.rco de iss:~ estüo con$tltuidos em União 
I u teruaciouul pn1·a ii, proteccão d<L pro priedu
ur. ioda:;;trial, da. qual o füazil lambem faz 
P<ll'le. 

Submetto ri.inda â. vossa, dcliberaç:.1o o regu
lamento que a secretaria in ternacional, sob 
a diroc\;ITo do g-ov1)l'JJO sn:sso e auto1'bada 
peL"l conforencLL de :.'ilad1·it.I , fol"mulou para •~ 
execução, tlo ncCO\'do I'olati ~·o no rcg-i~t l'O da.s 
marcas de fa.bt'iC~\s e de commercio. 

Acompanham os Ll.ocarnen tos anuexos ao 
otlicio, qne vos remetto cm original, do mi
nistro de Estado dus relacü c~ exterlored. 

Capital Federal, 23 de agosto de 1891.
llfcrnacl Deodoro (fa Fonseca. 

Sr. vresiJente, o Brazil foz parte d;i. União 
IutcPuo.cio1ml par•• a protecção da propriedade 
indust!'io.l, estabelecida pela convenção de 20 
ele março de 1883. 

Ess,, convenção estC\ sujeita :e l'el'isues ve
riod.icas. 

A conferencia de Madrid, qu(J n.l>riu as suas. 
sessões em abril da 1890, procedendo à revi
stl.o, formulou os quatro vrojectos de accorclo 
que annexei ao meu relatorio e qu;; ve;-sa
vam sobre as s eguiuies materias: 

Repressiio das fülsas imlícaçue3 de proce
dencfa sobre as merct\dor ias ; 

Rectstro in ternaciom"ll das nui.rci\S de fa
brica ~ou de comml;lrcio; 

Dotação da secretaria internacionrtl da 
União· 

lnte~~reto.ção e applicação <l<c Couvenç:.t:o-. 
Em vn·tude de re;;olução clã conterencia, a 

se"ret«ri:i. intern:1.cionnl, sob a ilirecc-.ão do go
verno suisso, formulou um regulam~nto par:L 
o execução do accordo relati ~·o ao registro 
das marcas de fabrica e de commercio .'Este 
regulamento tumbem se aclrn anuexo ao r e
lator10. 

A conferencia continuou seus tr;1btilhos em 
abril do correnti> anuo. Foram então assigna
dos quatro IJI'Otocollos contentlo os accordos 
ll1CMÍOUCldos • 

O plenipotenciar io bra.zileiro, couforma.n
do-se com ~uas instrucções, assignou o pri
meiro e o terceiro protoco llos; absteve-se de 
:i.ssignar o segundo, por depeuder de delibera
~úo legislativa. e firmou o quarto declaraudo 
que adíava a acceitucílo do art. 5• por se refe
rir a materla do segundo protocollo. 
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A abstenç;l.o do plenipotenciario fundou-se l pois tinl1a o firme proposito de occupa.r a 
n::1. seguinte decl:lm~~o do Min isterio da Agri- atteriçfü; da Carn:lr;t na ses:.siio de hoje . 
cultm·,1, comm~rcio e Obras Pul,lícas : Suoo :1 tl'ibun:i, e;;pecialmenle pt1rn. tratar 

« Quauto <10 segundo (íiccordo) 11t10 se refere\ do :issmnpto que no momento actu:il prende 
ao. registro intern:tc}onal d:1s marcns lh~. fa- mais i i at:ençii.o pulJlica-t\ questão finlu1ceira 
br1ca ou l1e commerc10 e que ~\lterl\ a dispo- e ecnnomwn.. · 
s!çilo do § 1' Jo art. 2;; do rlecreto o. :3346 d,; Nito possuin•lo apti<lões t.lo orador, ni:im pru.-
14 flc outubro de 1887, o governo da Repu- 1 tic.i lia tl'il,una., necessito dt1 iu1\11Jg-encia. da 
blica o ,;u_;citarú. iL deUberaçii.o do Congresso Camarn. e a invoco, atirn 1fe niio ser intcrrom
Nacion::il . » pido por apartes, porque, :i :ittendel-os, como 

A com-._·oç-.i'i.o de 1883 foi 'fll'ornnlg :Hb_ pelo seria· de meu dever, n ií-o poderia eu sustental'-
decret.o u. 9233 de 28 de junho de 1884. me na liça com bal::i lhadores tão h;tbeis e ex-

lucln:;os "º"apresento um fol heto ~ontendo pel'iwenta•io~, como são os deputados c1ne il
os r1 un.tro protoc:ollos e 11111 exemr·lar impre~so lust1 .. 1m est;l as:>emblea. 
do reg-nlamento r eblivo ao seg-undo. A p·isi<;<1.o que me Jll'O})Uilh;i. occupa.1• n::t 

C;1pitnl Fe1leral, 15 d·~ ago~to (lc 1S91.- C:unal'a tlos (lcrut:HJo., fo1 perfoit:i e cl:lra-
1.~~10 Chcr;r1011t.-A' commis:;üo de di11lornaci:i. niente clelinlda n:i. r;il·cnla1• 11ue t ive occasiiio 

Do me~mo ministerio, de í:.:unl !lata, en- df:l. P~.l lilicar, :1lguns dias antes Lb minha 
viaudo,em ~idtlitamento ao seu' anterior aviso, eleiçao. 
cópia. do teor do telcgmmmn relativo â in- ~~Ih d~chirei r.om franqnew. IJ Ud nunca. 
vasão do territorio brn:dleiro por forças ve- em meu paiz representám papel politico, 
nezuelaoas.- A qnem foz a requisiÇ<''io (Sr. que .iúmais servi1~1 a. partido alg-um e que, 
deputado Be!rort Vieira.) porlantn, só :Jcceitnria o mandato com a nnica. 

Do 1° secretario do congresso constit11inte obrigai;ão de tratar exclusivnmente dn,,;ques
dc !.\i[anáos, rle 29 de .iulllo findo, en•:iand<i tões tle ordem aclminbtrativa, economica. ou 
dous exemplares impressos ·da constituição fi nancelr:.i que iot eress:is~~m ao progresso e 
política do Amazonas.-Ao ardlivo. prosper1tlnde de nossa patria. 

H.epresentações : Nü.o me apresentei na qualidade de monr.r-
Da Inteodencia Municipal de Uruguayana, chi:>ta ou repui.>iicitno; e s!rn como um tida

de 2i de julho findo, pedindo em nome rios dão brl\zileiro, que, tendo uo Brazil famiíia 
seus municipes uma. prompta e jn~ta repa- e l'ortuna, nilo urredàra desta a minima. par
rução 1><1.ra os prejudiCa.dos com a invas o cella para cotlooal-a. no estr.mgeiro. 
do exercito µaraguayo P.m 1865.-A' com- UM SR- DEPUTADO- Isso é uma prova de 
missão de fazenda. seu patriot ismo. 

Dos medicos. pharmaceuticos e dentistns o sn.. MAYRIXK- Eu compartirei com 0 ul~ 
em Porto Alegre, sobre o § 24 do art. 72 da timo dos brar.ileiros ~• sorte que 0 Brazil 
da Con.:;titui<;ão Federal.-A' commis:;iio de tiver em sua vida politic..'l . 
constituição, legislaçã.o e justiça. Alheio, pois, à influenciei partidaria, e só 

· Requerimentos : applicl~11tlo u.tlen~.ão ao estudo dos µroblemas 
De A!!lo.ia Sob1•al Heitor, pedindo uma. so~iaes, de cuja solução depende o bem desta 

peosão • .:.A · commlssão de tazeuda. terra, mi~lla ': de ~ioba familia, po;so 
De Guilhermina Jaci.ntba ele Mello, pedindo fallar corn beuça.o de animo e completa rnde

reversão da pensão que percebia sua tloucla peadeucia. 
irmã.-A' mesma commi:;são. Si, porventur(I., no <l~mpenho de meus de-

De Armindo Pereira de Oliveira, o.dminis- veres de cidadão brazileiro e director de 
trador da Me;;a de Rendas Geraes de Cara- bancos, e principa.lmentc como presideo.te do 
vellas, peclindo n. sua aposentadoria. _A' B_anco da R.epublica, tenho commettitlo erros, 
mesma commissão. d!7.-me a consciencia. que elles não são iaten-

De Domingos Gusmão Gil, protestaudo cionaes ; pois os meus coacidadiios, conllece
contra.a posti;.ra da Inteudencia .Muoicigal dores de meu passa.do e juizes dos actos de 

t b · t · f - · · minha vida, fazem-me de cel'lO a justiça de 
que ornou 0 riga orw 0 ogao incinera or ncredifar que tenho const:.\oterneo'te trab" 
Ortiz.-.A' mesma commissão. ...-

De Pedro Casane• iL e outros, pedindo di- lha.elo em bem desta patria, que tanto estre
versos fa.vore.5 para o estahelecimcnto de meço ~ para cuja. prosperidade não recuo 
uma. fabrica. de tecidos de lã. . - A' mesma de«ote de sacrificios. 
commissão. E, uo emtanto, por insolita perversidade, 

O Sr. ~yrink.-Subh·ia :1 tribuna., 
·ainda que a ella não fosse cbanqado pelo con
vite do Sr. deputado Henrique de Carvalho, 

sou accusado de ca.var a ruina. das finanças do 
Brazll pela má direcção que t<Jnho impri• 
mi~o a.o Baoco da. Republica. 

Para defender-me de tão injustifica. vel ac
cusa.ção, permittir-me-ha v. Ex., Sr . pre-
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sidente, que eu principie por historiar corno 
nasceu o Banco dos Est1dos Unidos tio Brazil, 
ponto rara onrle COllvergem actualmente to
das as vistas, e que é para os que refie~tem 
maduramente a uníca instit11iç:Lo que póde 
sustentar e consolidar a Republica Brazileira. 

VOZES- :Muito bem. 
O SR. 11AntiNK- O Banc'.l rla Republica 

dos Estado~ Unidos do Brazil nasceu de um 
accaso, como ordinariamente se originam to
das as cousas uteis e ~randiosas. · 

O fütnco tia Repub!Jca. rlos Estados Unido,; 
do Brazil pr·oceifeu de uma couforencict que 
l10UV!.!llO Tll•~sour·o ~ackmil, pouco~1lia;; depui:; 
do aiheutu dn. l\.•)publiea, te convit•! tio emi
nente SL'. C<•nscllleiro Ruy l311'1Josa, primeirn 
mini~Lro d11 razernl:t rlo gornl'!lo JH'<>Vi.;orio, e 
cujos l'Cfe\·:111l()S ~erviços ás finan1:ns ikt Re
publica t•erduram 11;1. memoria de tot.l.os. 

NarJLiella confor~nda comparcr.r"r<11n (niío 
cutt-amlo no rol a minha illdividno.lidil1lc, a 
mais humilde dentre tocl:ts as qne liL estavnm) 
as prirneit"élS sumrnid:icles das finança~ l1razi
Jcir;1s. l~ig-uravarn aell<i. os Srs. conselheiro 
Dantas, lllustl'ado presidente do B;Lnco do 
Brazil; o nob!'e conde de Figueiredo, p1·esi
denb tlo Bancn Nac:iomll; o digno Sr. p1·esi
uente th ,\sso~inçüo Commercial, barão de 
Oliveira Ciistro, muitos distinctos presidente:; 
e directores de bancos no Rio de Jo.nuiro e 
nume~·osos chefes de importantíssimas casas 
commerciaes. 

O Sr. Rny Bnrbosa, em eloquente e bem 
deduúLla exposiçi.io üirigida áqnelles r•pre
sentantes rlo comrnercio, füz ver que tinha 
sido leva•lo a con..-ocar a referich' reunião, 
'JlOrque, accusando ;i. p1'<1ça falta de numera
ria ]Xl!':L a,; transacções, des~java S. Ex., IH 
po11co investido do governo, consult"r 11s 
competentes a respeito tlo modo <le S1tllêU' e6se 
mal. 

O Se·. cousellleiro Da.atas pronunciou bri
lhê\ntG discurso de duas horas, concluindo 
]lOr dizer que Hca~se bem accentuado que a 
Republica não tinh:'I. vindo associ<•r nem de-
locar inte1\~ses que estavam congreg:itlos e 
associados no Br-aziL 

O Sr. conde de l:"igueiredo w1da Jlrorioz, 
declarando apenas ser portador de apolices do 
thesouro pelo empre:>timo Affouso Celso, d;ts 
quaes t in lm rle fazer entradas, acima do-se 
baldo de mdos pecuniarios para as realizar. 

Compre notar que nest<t occasião o c:lmbio 
estava acicrm i.le 27, o que quer dizer que o 
papel cambfal valia mais do que o ouro. 

O Banco Nacional, que então existia, em o 
unico dota.do do p1·ivilegio d<• emissão e que 
podia inundar Je papel-moeila o paiz, obtendo 
o curso forç1ulo. Esse . banco tanto contial·a 
na prosperidade da republica e Je sU<\S 
:finanças que, em vez de empregar o papel-

moed:;. ua emissão, re~g:i.tava-o e punha-se á 
capa. (Muito bem.) 

o SR. HEXP..!QU~ j)l'J CA!tVALH:O - Esta e a 
verdade. 

O S1~. MAYRD!K- E' preciso que cada um 
c~trregue com a responsa hllidade que lhe cabe 
nesta questão . E•l mmc[t fugi á minha, e v.or 
issü me conseJ·vci no p;iiz com a min lla familia 
e os meus h•iveres. (JlHito bem .) 

E cumpre que ti,we bem liquíilitdo este 
ponto. 

O fürnco ~aclonal er:i. o nnico r1ue gosava 
do dii·eito 1.lc emissão, o unico qLte coucreti
:,;a\·a to1los o;; r.n-ore~ concedi<lns pel0 illustre 
Si·. risco11tle de Om·o Preto, q ne tão g ra.nde 
impubo deu ao movimento linanc..~iro 1lo Bra
z;l. 

O SG.. S1mz1::1>1·:Lr,o- Nesse tempo o plano 
et·a liom. 

O SR.. l\IA nrnsx- Todos conhecem as van
t:1 gcns e va~tidiio deste plano, e t'tn to que a 
lei de 1888, sob cujo regimen esse banco se 
h~Lvitt e;;tabelecitlo, limitou o C<Lpib -1 p(l.l':'I os 
11a11co,; de emissão. Entreta11to, 11ur um novo 
1'<~;.;·ulumento que baixou com o decreto de 9 
1.le d,~zeml.rro de 1888, a utorisou-se uma el<>S
ticidarle ü1l de emissão, que, em vez de 
100.000:0008, destinados aos banco$ emi5So-
1·es, u. erniss:i.o se estendeu indefin11fa.mente. 

O q ne tenho em Yista, fazendo JstêlS cousi
det'açües, é (]ne cad"" um. responda por seus 
actos; ~nero que nesltt casa, on(le teem as
sento •JS representantes tlii nação, onde se
falht a verdatle ao paiz in teiro, cafa um oc
cupe posição detiL1irla e independeute e as-
8Utlla, lá l'óra, na pmç:1 publica, a responsa
bilidnile que lhe pertence. 

Qnet'o, portanto, acccnt ua.r em termos os 
mais claros e po~itivos que a def!l'ingolade ti
nanceir<t (é estn. '' expressão do nllgoJ .11ão 
p1•ocede do Banco da H.epubl ictt; proce;le de 
arrtecmlentes em immcdhl.bJ l igaçiin com os 
fac.:t,•s que se estií.o pas~:.i.ndo na adualidmle. 

O lfanco da Repnbllca foi cr·eado 1nra. re
mediar e suppril' a tleficiencht do 1neio cir
culante. ~tfün de satisfazer as necess :1.la.Je;; de 
uma praça que até então tinlrn, Clll gernl, vi
vitfo atrnphiada em seu <l es,~nvolvi111ento e 
de um povo educatlo sob a tutda rio poder 
publico, d6 um povo que ate então não 
comprehendia a liberdade em sua p leni tude .e 
só e,;pe1-ava, como norma de a cç[io, a voz, a 
pahwra do ~overno • 

.. 1 tudo quanto nã.o fo.;.;;e n.utoridãde gover
irnmeu tal, prescripção nd.minis tr~1tiva , não 
attendía este povo e nem tinlw por justo, bom 
e proveitoso. O mal nào era do povo, e sim 
da educação que elle bavia recebido. (M ?Aito 
bem.) 

Sr. p1'e5idente, nes.~a conferenciii, que me 
coube a honra de assistir no Tllesouru, con-
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uuctamente com outt•os vnltos do commercio Nesse intuito, decla.rei :\ comnnssao qne, 
brazileiro qne nelle occupmn posiç:õe_s impor- si porventm·a aind'1. estivesse em vigor a lei 
:tante.,, tiYe. depoi;; de onvir algnns discursos, de 24 de novembro tle ISSS, lei ~obre :1 qual 
occasião àe tomar n J.mlavm e declar:1r ao S!'. se havia fundado o Banco l'iacional, não 
mini::ti·o 1l~i fawnda qne, não havendo al- pol'ia duvida em enfreutal' com a organisação 
gum dos rnens colleg:ts presentes indicndo tle um bnnco bnseado em apoiices, com o 
meclida que smwsse o mal, eu pedin. licença direito de emissão, (!e modo que essas a polices 
por:t apont~\J-1, 11orquanto o momento urgia e !"icassem constituindo patioimonio do Estado, e 
n necessld:ule instava, tm·nanclo-se indispen- dosjm·o:; in 1wi·tibi>s fosse destinnda uma quota 
s:1Yel o rnmcdio p:1r[L ~~cfüfozel-:i e rn1o 1le- p(lrn o ~en:ii;o tio Estado e c-n tm par:t au
vendo 1füpei·~ar-3e a renuiilo sem i11dig'it1 l·o, xilio à li\ voura. 
um:t voz 1p1:i h:1v h sidu pa1·a es~o Jlm convo- A cornmi~~flo militar dcn-mc ~ honra de 
c:Hla. ncccil:u· c~tc prnjecto, e irnrnellialamentc um 

En!ão, co:110 :i.in1li. n:iil;i li:n'i:t ei•cado a l{e 1los vnltos Jll;tis proeminentes 1lestt1 Cumara, 
pnlllica, Jl()!"!il<) e.~ta l'01111Íiit1 foi ,. ff.-•<-[ll:Hhl (}Ili~ <'t1l(lo fa?.i:l parte ~la CO J~)JlliSs;io. fOÍ por 
pouc<J,; dias :1p:1s a sn;i pnlclarnai;:i11, ~u~·~ci·i 1.•lla 1•1tc:irrr_;::-:1do 1le 1•ed1r ao :sr. J~u~· H:11:bo~a 
qtw ~, 1 :itl0;1t:i;:s11 llllla1Li,; 11w,_Jj1fa,; .iú 01.,_,:iil:i" l 111an:~1~,;1) '.lia l) hui'<\ pa1·a qnc a commis~ao 
1101• li~i anterior. isto~. a n iipli,.nc;ão da lei ..Jc ~11 '.' prc,1denlc tldln. ~e {'1lte~1dc~sc com 
l <k 111:dn de l~i;J, n •rtl:tl. me;Ji;\Hk c:l11•·ii.o ::;: J.,x, solwo aqnclle~ pontos .. s. hx._ s~r
do apn!iccs e Jdtt·as rhi Titcsoni·o. rnciil Ln\a. ,·1n-$e ilo m:ucar 1.li."1 .º hom a co!1;mt~s•~o, 
empre~ti1nos dit·ccl<lmcnte aos lmnco,; tlc de- rna11tl:;ndo-m~ o se~1 vres1Llente canntl:u~ parn 
pc'Bit,1, :!li1n ,leque este:;, 11n 11 _,[:i c:ini;:"i•\ "n t"n}liem ~on!ereu~tnr ~om o noli.rn rn11!1~t1•0 . 
pelo (~cseonto tlas t.e~J'as comrn.;i·ciac~, _ lei·;~.s- i Ali1, ;nod1ante ~'. 1~_tell 1 ~e,~te ?.r:ei~taç<lO da
sem a pr:u;a o auxilio .t13 que est:"\ liavm mis-1 'luelle cmcr1to mirnotro, a~~en t.1 11100 !l~ plano 
tei•. de l]lle oa8ceu o Banco Jos Estado$ l:mdos do 

Ao espírito cnlto e pet·siücnz do emcrito mi-1 fü'aziL Est:1 e que é:. verdnde. A ilrtse, }'.or
ubtro p:1recen ncceit~tvcl a su~g-cstão, e <t t•,:nto, sobre C'J.U? descançnva :tq ne~l:: m·gamsa.
reuulão 1liosolveu-se 1Jepois de t e'i· ~ido ac<'cita 1 çao er:"l a npohce, semlo a c_oml!çao sme l[lta 
nnanimemenfo a providoncb. riue tiYe occusião mn_ 1l:_s~e~ lxtuco~ que a~ ap~l1ccs, lJnse de Sll:l. 
de propot'. ennssao, se tornavam m al1enavcs e!nquanto 

Pas~ndos al!<uns dbs. e1n dezemhro. fL com- o banco durasse, revertenclo grat111tamente 
missfo niilitu';' que :;e lia':ia iustitnirlÓ com 0 1 <2111 f:tvo1· d_o Estad~, nnd~ a du:ra~ilo. o cap~tal 
1im, ,1 \iús muito patriotlco, de a:noi·iisal' •! ex- ! de~sas apohcüs. Os Juros ue ~'\es t1h1\os s~ (fre: 
tíngnir n 1liYiila intern:t da naç,ão Jidg'iu-; '.'1am ailn_unli~iente a retlucç,ao ~le l l /Z º10 ate 
me llan!'oso convite pal\l. (J\tC cu ussistis'se a 1 a su;\ extu1cça<?.- liletade des.stl .Juro, <Jné nesse 
uma de snas reunilJes. tempo era de v º/o (quer cltzer, 2 1/ 2), r::ra a 

Era rnrm devet• não fo.lt,w; acudi, pois, com qnotn, com que ~ ~;;tado con?Ot'rht p:im de 
a pontua!idade militar ,, que me !tabitnei. ;1lgmna fótr:ia auxiliar o IJropr~o banco, ou os 
porque des1-Je a primcir:i. mocidade, quandÓ L:•n?~S ~eg1ou~es, mt sua 1'.msao tle, leYarem 
coutava apenas 12 ~1nnos, ,j i~ er~1 soldado, e 0 un;:ollo a ~<gr_1c~Ltura n:1.c1onal. E1•a est.'t '' 
ful :.:.te os 22 annos. Portanto, com a \\isci- nllic<.L coutl'l~n1t;ao, 9ue pesava so~re os co~res 
·plina e obcdienci11. do sol•hdo, compareci à pnblicos ; nao l1ana ouh':l.. A lei ah1 e~ta, e 
?'eunião. Alli, expondo-s,J·me 0 assLllnpto, t!e pe90 uo~ 1101lres _ depntad~s qne a low.m e 
sorpresa, pot•que llão estava preparado para veJam s1 eu exprnno ou nuo n. verLlaue . 
tratar de Ulll<t questão dessa 01·ilem, jg-no- . Decor.ritlos alguns dias, surdem pbuos, pro
rando até completamente o ol decto tla" re- .Jectos, g uerra, saraiva.das de in~ul los, em!lm 
união, fal obrig1lClo. a pmlido dos illustrcs tndo quanto havia de ~ggressivo contra o 
membros da comm!ssão, <t expender miuh:ts pobre Banco dos Estados Unidos. Porque ~ 
idé·1s sobre os meios de extingnir ou reduzir Por·que o Bauco -dos Estados Unidos, nesse 
a divida iutcrnu.. tempo, l'ennia em si a purte central do paiz. 

Demorei-me u1n pouco n:i exposição que fiz, O resto do territorio (a reg-füo 11orte e a re
~onclqi_ndo por declarar qlle a. questão ]Jura o gião sul) ha-vía sido tambem aquinhoada, com 
paiz nüo era do capital d" divida, porqmmto u. dotação de outros estabelecimentos con
esse capital, desde que se trataYa de uma, generes. Toda a oposii;;ão, porém, voltou-se 
divi<la 'pam a qual não havia lei estàl)ele- contra o Ba.nco dos Estarlos ünirlo5. 
cendo quota de amortisação, podia permanecer Os senhore:;; devem lembmr-se perfeita.
emquauto durasse o Brazil, e que nesses t er- me~te dos jornaes desse t empo e dn. guerra 
mos o que tleYeria 'J)reoccupar a commissã.o mais desbragadn., mais injusta e mai;; al.~e cta., 
em aclHH' pur:\ e simplesmente o modo <le que porvcntnra se podia. füzer cootl'<\ uma 
alli'.bl' os cofres puhlíco;:; dns encargos pro- ?-tíl_in~t~tuição d0 cr?dito, contm o. primeira 
veme!1tcs do serviço desta divida, isto é, de rn~titrnçao que nascia de um governo repu
seus Juros. bllcano, de um governo genuinamente demo-
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crata, de um governo que, pelo facto da 
transformação politica. do pa.iz, via, quer in
terna, quer externamente, fechadas as portas 
elos capitalistas, onde costumavn, ir buscar 
dinheiro parn, as necessidades urgentes. 

En, que, graças ú Divina Providencia, não 
preciso do Rtnco dos Estados Unidos, affron
tei todn. esb guerra; puz-me em frente ele 
todn, est:1 luta e levantei o Banco dos Estados 
-Unidos, cnjos serviços de certo não negareis. 
E quem niio quizer fingit• que ignora os factos, 
o:i que intente escurecel-os, ha ele confessar 
r1ue desse estaJ1elecimento proveiu o des
envolvimento da industria que este paiz Im 
-pouco tempo patenteia. Entretanto conti
nuou a guerra mo,·id:t no R1 nco dos Estados 
Uni1los e por tal J'órmn r111e, pouco tempo 
depois da sun. constitnição, o ministro da fa
zenda, impellido talvez por instancias po
'litlcas, viu-se obrigarlo a dar ainda um golpe 
Jiessa creaçii o q ne era o padrão de g-lori::l. da 
Republica. Si boa, si má. os planos ahi estão. 
:1\fos a Carnara. comprehende que os unicos 
que poderiam ter a pala;vra., para aconse
lhar a modilicação do banco ou a sua an
nulhlç.ão. não er<u11 nem. os partidos l)Oliticos, 
nem as' ambições exaggeradas, nem os in
teresses contrariados de alg-uem ; era a cx
periench1, fructo do tempo, era o estudo; 
porque nem eu, nem o ministro ela fü.zenda 
de então, com certeza, tinhamos a instituição 
como cousa. perfeita e acabada, não susce
ptivel de retoque ou aperfeiçoamento. Só a 
experiencia, portanto, podia. aconselhar as 
rnodific:::ções ou a completa a.nnnllação do 
·banco. 

Não eram os caprichos, não era a vontade 
ou a vaidade de alguem a norma que devia 
dictar es3as alterações, ou a extincção do ban
co ; achmt de tudo isto estit. e falia mais nlto 
do qne todos nós o interesse f;eral elo paiz, 
ao qual todos nós devemos servir e auxi
liar. 

Entretanto, muito antes de fa.lla.r a expe
Tiencia, muito antes de se terem feito ope
rações neste banco, já se descobriam moti
vos para reclucção de seu capital a 100.000:000$ 
creando-se outros bancos não consignados no 
respectivo plano. 

Assim se destruiu a obra, antes que pudesse 
mostrar o que era, antes de chegar a um 
quarto da sua construcção. 

Poucos dias depois disso, o Banco do Brazil, 
e o Banco Nacional, que não tinham sido con
templados no plano, reclamavam tambem, 
]?Or necessidade e conveniencia, um quinhão 
na emissão do papel-moeda. 

Desta fómia, o plano, oriundo de umas 
"bases aceitas pela commissão militar, tendo 
por fim resgatar a divida interna do paiz, um 
,plano que tinha sido acceito pelo ministro da 
azenda como proveitoso, ao menos na occa-

sião,ficou clcn tro de clousmezes completamente 
mutilado. 

Porque'? Porque os bancos regionaes, que 
no seu coojnncto deviam apresentar uma base 
de 400.000:000$ em apelices representativas 
ou garantidoras de iQ"ual somma de papel
mooda em circulação ~no centro, no norte e 
no sul do paiz, não o fizeram, ficando tudo 
reduzido ao Banco r.los Estados Unidos com 
50.000:0008, e tudo ornais em papel-moeda, 
baseado em ouro na r;.1zão de metade do 
seu rundo. 

O que quer dizer que o paiz, qua tinha 
visto na creaÇ'ü.o dos baucos regionacs o meio 
de se chegar á. reclucçfo da divirb. pnblica, 
collocanclo-se assim o devedor em melhores 
condições, me1.liante o plano 1.h commissão 
militar, viu-se nesse espaço de tempo conplc
tamente illuclido. 

O Si~. P1.i·:srnE:\T1' - Eu previno ao nobre 
:leputado que a hera Llo expediente esfa 
11nda. 

O Sit. nL\YRIXK - Si V. Ex. ea Camarn 
me concedessem, eu acabava o meu üis
cur::;o. 

VozEs-Per;a urgencia. 
o SR. nL\. YRIXK - Então eu requeiro a 

V. Ex. que consulte a Camar<t si me con
cede urgencia para eu terminar o meu dis
curso. 

(Conwliacla (i Cama;·1;,, d ap1;,·ovacla a w·
gcncia.) 

0 SR. nL\ YRIXK - Como dizia, frustrou
se este plano que tinha. por fim reduzir a 
divida pulilica da nação, reduzindo o ser
viço 1.1a clividn., isto é, os juros que ell11 pa
gava aos portadores das a polices e que. iam 
ser empreg-aLlos em outros pontes, com rnte
res:;e para si, sendo metade para o estado 
e meta.de para auxiliar a agricultura. na
cional. 

:Então ficamos com uma emis~ão mixta, 
a emiss:to b'.1seada em apolices dos bancos 
que já se tinham constituiclo sobre esta base 
e que haviam depositado as apolices no The
souro, e a düquelles que tinham sido contem
plados com a emissão sobre base metallica, 
isto é, o Banco Nacion:1l e o Banco do 
Brazil. 

O Eanco da Republica, no decreto que 
firmou o direito a esses dous bancos de emit
tirem sobre base metallica, não deixou tam
bem de ser contemplado. Si não o fosse 
seria uma injustiça manifesta, porquanto 
o bancojiL tinhafeitosacrificiode 150.000:000$, 
pois que, sendo de 200.000:000$ o seu ca
pital e:ffectivo, estava então reduzido a 
50.000:000$000. 

Quer isto dizer que o banco jà havia sido 
forçado a ceder 150.000:000$, os quaes foram 
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d(l.dos ao Banco União de S. Paulo, ao Banco 'j uizo d os portad"r es dessa moeda, na tipooa 
do Br<\Zil ao Banco Nacion<•l e aos b;mco5 em que necessib::;sem passai-a. . 
do norte,' ciue todos se julgaram no direito _Devo ~izer a V. Ex._ que, si e~5~ pl~no 
de emitttfr ora sobre a.polices or-.i. sobre o ai oda estivesse emexecuçao, ascondtçoe~ e<::o
ouro. • ' ' mica.s e financeiras do paiz seriam outras, 

Desde que esse tlecreto foi posto em ex- muito diYersas daquellas, que observamos 
ecuc<.to, est1belece1<-se a balburdia fi.nanceir<• actualm_ente . . 
(apoiados) e sendo o banco a parte qne con- Refert co~o nasceu o Banco da Re publica. 
tract<n·a e o governo a parte que rnaw.lava, Mais t~rJ.e. diversas pe~soas me f,d lar:Lm da 
forçoso era acceitar a impo,,;içã.o, ai_nda que con_vemeucm de reduz11· g-ra~ua)m~1~te pela 
dura foose. O baílco ac.~eitou e o pa<z entrou fusao, º. gra~de numero <ie mst1tu1çoes riue 
no i•eg-imen da .:?irculaçüo mixta, isto é, umtt se hà.vmm Jo1·maLlo na praça tlo H.10 de Jn.
parte ~tirm:ula sobre a polices e outra parte neiro. 
fü•mada sobre ouro. ltenundcí :·L honra de fümlii·-mc com quem 

· 1 1 l q•ier que (i.'~5e. pon·lera ml(l -me, porem, o 
No plano dos lmncos reg1onnB so ire inse L e ministro J i razc1ida tt tilta convellicUcia de 

apoliees, havia tamlJem a ·seguinte condição ,,;,, dtegat· iL irnilfoação tl :t 1t1oed:1 , 0 a tt.., 11Jeudc 
q11e tem 11e,;o na balanç,a. às o\J,,;~1·.-:1<;li'-'S ,[,, S. l~x .. ~Lcceite i a i'u~ão do 

A expe1·ie11ch\ de muitos anno~, :11lquiri<la 13.tnco dn . .; E~l 1<10~ Unidos coro o Rtneo Na
na dil'eci;;ão lle outro5 ba nco~. que não o 1\a cional <lo Br.Lzil. Dalt i o ttct1ml B rnco da 
Repn\)iica, IHL"Via-me dcmonstt'<Hlo rpic na Repulllica, u que quer dize t' quo o Ba nco da 
pr;iç:i. do Rio de Janeiro, que ó <lo !Olbs ;\ lte1•uhlica ei;t;'t no ~·ozo <lo~ 1ne,;1n••S <l ireitos 
maior, CJi.lE! aht'ilílg"e m:iiot· somm:t d · inter- e pl'ivil·~;.;'ios, conce'.lidos cto Banco <los Esta
esses, e par:< onde conYerge consbntemente, dos Cniclo:;: porc1u1Ln to. q uer o B11nco dos 
a procura <le empreg-o,o c:ipit:ll rii:;ponh·et dos t-;,;t:1clu,; L'nidos do B!'nil, qnet• o B: tnco Na
estarlos, clesapparech como por enc.~nto o tli- ci•mal goz<n·:im Jit dos pl'ivi!egfos, a ind<t hoje 
nb.eiro e m certas époc,1s do anno, pill'<Jne os lig-:1do5 ao B<\llCo Ú<\ l{.epublica. 
bancos estr~n.geh:os ne_lla ci~t:ü'.e\ecic!o~, ~o- D~sapparecc u um e formou- so outro. A sua 
zanclo de prn·11,,g10-; mmt? snp~r1ore:; aos 11ue org-anis:-çiio e~oncmica. e ex;1ctame ute a mes
desfructam os bancos nac:on;1es,espe1·av:~m '!S 1 nm . Fot·mado o lianco tht Republ ica, pare
quadnis d_e safra n<~S provrnc1as,e con;o 11ao ti- da, ou ao menos era tle e~perar-se, desa.ppa
nham capital no p:11z, como nenhum rnter·o~se recessem todas as que~tões, que o:; interesses 
os pNndh\ a esta terl'a, tratavam de ab~o1·\·er contrarbdos e a má vontade h.i.viarn füito 
toda a iiro<lucção que lhes Yies:;e i~ mãos, sur •>ir contra. o banco dos Est;;rlos Unidos, 
n.fim de na. ocr.asião p1'opria a expol'tar. p01·ºser o Banco da Republ ic1t con;;tituido pelo 

Esta o'oservação, filha de lon!l'o estudo da imfüo el os dons b<wcos t~n tu.gonistns-o !:lance 
pr;iça, acou;;elhou-me, qmtJ1do o Sr. conse- dos Estados-Unidos e o Banco Nacional . 
lheiro Ruv Bar bo>a me cfava a honr;t de dis- Porb.nto, rio consorcio dos dous, era. de uoa 
cutir1'.0m1Í1igooplano ela instituição elos bancos previsfo ciue sô resultasse 0 bem, s i não para 
re~ionaes, a estal)e\<.>cer Mmo condiç<"lo neces- ambas n; iustitui,,õcs qoe tiubam de lucrar 
saria delbt que a moeda qne cad:t um desses com esse esLtúo úe cou~as, ao menos para o 
bancos emitti~se não nu'.!esse c-ircular <tlem piti z, qne devia contar com uma instituição 
dos limite;; da SM l'~spectiva circumsct•ipçio. mais forte, mais po;l~rosa, e que por conse-

Essa exigench nilo t~ria como resultado C[uencia, ua. sua esphera. de acção, podia p1·es
crea-r düilcnlda~es e não t raria, por certo, a;; ta.r ~er,' iços mui to mais r elevant es . Engano 
mes1nns comphcaçê5e~ que se levantaram na in<inifesto ! ue;illusão completa! ._. 
Alletrntnha e na Franç:t~ n~ t~ii_:po, ~m que Acceitei e realisei a fusão çom o B:i.nco Na
a!h se es taoelecertim as rnst1t uiç~os ae cre- cional, coocedendo-lhe imµort <intes favores. 
dito real, qm\nllo, em certas locnltdade_s. por o Banco d.;< Republ ica propoz-se acauteln.r 
!al~ de tr:rn~acções dos bancos com c1rcum- ' os accionistas do Banco Nacioaal, em uma par
seripções lnmtadas, :t~ suas Iettra..s mostrtcru.m 1 te importuntissima do seu capit al, dispcnsan
sempre um va lor desig ual. do-os de suas entradas, o que significa que 

T(l.l medida t e.ria. unicamente por fim mos- cad:i um accionish\ do Banco Nacional recebeu 
t ra r ao p1>vo dessas circumscripções que elle do da Republica, de mão beijada, 50$ por 

··podia contar com uma moedo. constante den- acção. 
tro t!a sua espher-a regional , para servr aos Quer agora saber a Camara quem promove 
seus in teresses commerciaes e industiaes. a guerra contra o actual Banco da Republica, 
Foi por isso que nesse mesm() decreto 5ee ~ta- que sa.lvag-uardou os inter esses dos a.ccionistas 
beleceu a obl'igaçiio Je um bauco trocar papel do Bt•nco Nticional ? Quer saber qnem a ggride 
com outro banco de outra circumscri pção, o Bu.nco da Republica, que insciente e incon
a llm da operar-se a passagem da moorla de scientemente arredou desta praça al"'UDS 
um pi.u·a outro estado, sem gravame, sempre- milhares de libras esterlinas envian.ifo-as 



Câmara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 16:55 - Página 13 de 27 

Sesss.o em 25 de Agosto de 1891 473 

para Pariz, afim de p·1.gal' as acções do Banco 
Nacional, que lá estavam em poder de um 
banco, o qual estremeci<.L todos os dias com o 
receio de vergar ao peso daquell:.i. carg<t? 
São certos · acc1ooistas do proprio Banco 
Nacional. 

O Banco ua R13pnblica é hoje victima uestes 
srs. prei~otentes que, ganhando 50$ em cadt'\, 
acção do B 1nco Nacional, pelo effeito dn. 
fusão, formaram umn. panella (desculpe-me a 
Camara a vulg·aridade uo termo) de onde 
tiram todos os dias uma porção de acções 
para lanç•tl-as na µraça por intermedio de 
corretores, qne, não temia a coragem de 
oppor-se ú venalidade, attentam contr<t uma 
ínsfitui~'.àO que, si nii.o ó lloa, deve ser melho
rada pelo:; meios cornpetP.11tes, e, ~i é bo;t, a 
Repulilica tem o dever de defendol-u e 
auxilial-n,. (Apoimlos; m,i1ito bem.) 

Entretanto: é e:;te o espectacnlo que vemos! 
O protegido de 11ontem é o ingrato ele hoje. 
Eu assumo a inteira responsabilidade do meu 
proeedimento como brnzileiro, e hei de a,com
panhar o ultimo republicano ; mas não posso 
ver impassivel a tentativa do desmoralisaçfio 
de um estabelecimento bancaria que merece 
credito e conceito. 

As instituições de cn:dito são como a 
mulher de Cesar : nem de leve uevem ser 
suspeitadas. Entretanto, meia duzia de in•li
viduos, que estilo a coberto de prejuízos: 
porque ganharam dinheiro ás mãos fartas, 
em virtude da fusão í'eita, pelo Banco da 
Republica, tiram todos os dias do monte 
<luzias tle acções e mandam-as vender na 
Bolsa,·atim de barateai-as e depreciai-as. 

Isto, Sr. presidente, dá-se todos os dias; 
de junho pal'a cá, V. Ex. ha. de ter verificado 
que todos os dias os titules do Banco da 
Republica descem, descem... O credito elo 
banco, no emtanto, mantem-se firme, e eu me 
conservo fiel e rledicaclo aos fins do estabele
cimento com que estou identificado. 

Mas, comprehende a Carnara, a questão de 
dinheiro não a levo em conta. Eu podia em
pregar o dinheiro, afim de saciar a ambiçãil 
satanica, de um grupo de indivíduos. 

Mas para mim, repito, a questão não é de 
dinheiro; porque, si é verdade qne se quer 
perpetuar no Brazil a Republica; si a Repn
blica é uma brilhante realidade, ella preeisa 
da verdade, não da mentira. (Apoiados; 
mnito bem.) E' preciso declarar a V. Ex:. e a 
Gamara esse plano, que vem de longe, e que 
e posto em execução todos os dias na noss;L 
Bolsa, uccentuand::>-se constantemente na 
baixa do; títulos do Banco da Republica, 
não é sinão o resultado dt> uma perversa ma
chinacã,o (apoiados), cujos fins são p•üentes. 

Um desses fins, é preciso que a Camara o 
saiba, é, pela baixa continua das acções do 
Banco da Republica, excitar os accionistas a 

Cnmnr:i. V. II 

insurgirem-se contra a sua administração, no 
intuito de apeai-a, para que esses conspira
dores a substituam e sirvam melhor do 
que . os actuaes directores os interesses 
collectivos. 

O outro fim, si falhar o de empolgarem 
machiavelic:1mente a administração do Banco 
da Republicn., é aconselhar o povo µelos 
jornaes que so lm:stem a isso a não acceitar 
as notas do Banco da Republica, porque 
(dizem) um banco de emissão que tem as 
suas acções cotadas abaixo do par nfio póde 
mel'ecer credito nem offerecer ga,rantia. para 
as not1is que tem em cfrculação. Isso não é 
estranho a ning·uem; diz-se isto nos bonds, 
nas ca:;as de commer·cio, na praça. em toda a 
parte. l-IQj e mesmo o Jonwt rio Comtiiercio 
apresenton uma lista. de directore:; para o 
Bane•> tla Republic:1. 

Conscio 'lestas ve1·dnd1~s. ainda rnesmo inde
pendente do appello do Sr. H·mrique de 
Carvalho, eu já senti<L desde hontem a 
necessidade de vir à tribuna tratar llv Banco, 
:;em prevenções, sem receio, e apenas para 
assevera,r que tudo quanto se passa, por 
ahi ntto é mai~ do que o resultado da combi
naç,fio de um plano reprovado com o !im de 
destruir o Banco da Republica, p:-.ra sobre 
os seus destroços levantar-se a monarchia. 
(kluito bem.) 

En declaro a V. Ex:. que a arrn:i. principal 
a que recorrem os inimigos da instituição 
1·opublicana, ê a ele lançar o descredito e a 
deshonra sobre os directores do Banco da 
Republica. 

:\as proprias cumiaclas do poder, lá, onde 
por [orça da. minha, posição e da responstbi
lidade que assumi perante a naç;o1o, sou mui
ta3 vezes obeigado a ir; lá, onde não ueve 
chegar o echo do:; conluios, tenho ouvido 
dizer que os dit·ectores do Banco da Repu
blica devem 50.000 contos ao mesmo banco! 
Não ha maior' infamia ! Bastaria ap:rn:tS o 
bom senso para destruir tão odios•t aleivosia, 
tão infame calurnuia. Os estatutos do Banco 
da Republica são publicos; todos podem vêr 
que alli se prohibe clara e 73xpressamente 
aos directores tl'a,nsigir com o Bm1co. Os di
rectores do Bitoco da Republica não teem con
tas com esse estabelecimento. 

cumpre, porém, confessar uma cousa. Como 
eu já disse, o Banco da Republica nasceu da 
juncção do Banco Nacional com o Banco dos 
~stados Unidos. Na lei da cre;i~,ão de;;se b•tnco, 
nos seus estatutos, não havia prohi.bição legal 
de transigirem os directores com o banco. 
Devo acct'esceotar que é raro o estabeleci
m mto baocario do Brazil em que os dire
ctores não tenham contas com o proprio 
e-tabelecimento; tem-as, e tem-as muito 
legalmente. Sera uma questão de responsa
bilidade moral, mas não é acto illegal, por-

60 



camara aos Depwdos - lmJJ"esso em CW021201 5 16:55- Pàgina 1• ae 27 

474 Sessiio em 25 de Agosto de 1891 

'íue nem a lei ot'!!'.tnic:i. do esta\Jelccimeuto. 
'1uc 6 u;: seLtS rl5btntos, nem ,i, lei gemi 
Jleln, qual se regem prohibem tl'<\llSl\cções 
ilessa orclem. 

P ois bem, mcns senhores; eu tiYe ::t infdi
·cídade tle a<.lmittir nn. rlimctori~. rlo fl:lneo d;\ 
RepulJlic:\ 1 loi~ indiYitluos, que vinh:1n do 
Bl\nco :\:lcion:ll . Elles, ::t qnem corria a 
ohrig·~l\;ão de guard:i,r segredo sobre ::t escri ptn
r ação. ;15snmpto que nem o jniw do commcr
cio pó11c examinar, sinfto cm casos muito 
especiao>; estes dons indivíduos demittil'am-se 
nm a pús outro, de c.lirectort'S 1lo tl;lOCO 1ln 
.1-:.epn lilic:i, e 1lcpois •lc cheg.1r d:-. Enropa. o 
Sr. coutl..: tk Fi::ucii•cdo, asscstarum ns sua,.; 
b .. '1.leria;; conlt·a. ~o Banco da l~epubli c:i. no 
in tnil<• de o 1lcc;prcsti~a 1· 11() coaceilo pnl 11ico. 
do la11<;n1·em na lam:i os ;;cn;; litulo:::, ;Uim de 
für111tu·em lllll 111n-n ha.uco s o!Jre os d<.lsh'oços 
do R\nco 1la f"\.epnhlic<1. 

O S1~ . F11;u1·:11ü:no- 1\ii:o ê exacto, unue<\ 
th·e essa. pretenç-iio. 

o s it. :'.L\ nti;,·r,:-\'. E;:. ha tlc i1crmlttir-me 
r1uc cn continue ; eu quero liqnillar :i,qui ::ts 
contas. 

Devo Lleclarar :~inda.Qua.nclo sur.~u o Banco 
rlrt ltepulJlicn, cm r1uc foi computado um inte1•
esse enorme tlos accioni;;tas do Banr:o Nacional 
11uanclo e:>te, atrophiaJo, nilo pouia da i· um 
passo, vi:>to a.cllar-;;e esgotad<\ :i. sn:~ emissCT;o, 
um pequeno grupo ele nccionista.s, que deviam 
ser gratos par·a com aquelle que lhe~ pr·opor
ciona.Y<\ in tere5ses de tn.nt.i monh\, ;\ntlou 
pela.s pra{~\S de Londres e ele p,u'iz, e i)e!os 
ca/iis- cmilmttes e úodevards (1 ensn.iar o p lano 
dessa. lnt<• sem nome, que na pra~~\ <lo Rio de 
janeiro se està pelejando contra. o R:inco rh 
Republico. . 

Cartas de Londres tenho, as quaes me di
zem que alli se a.ssoalho11 estar o Banco tln. 
Republic..1. completr,,:nente 1.lesmoralis<\Jo, aba
titlo, nffirmanrl o-se que os seus directore:S ji'l. 
llie de\"i::.m 18.000 :000$000. 

De P;iriz recebi ainda cartas que pt•ovam que 
nos ca.fis-ca.ntantes se dizia que o Banco rl :l 
Republil).J. havitt de liquitlar-se, pt1ra bem do 
Brazil. 

Vé, portanto, V. Ex:., que isto Il[o e de 
hoje; é de hontem : o que quer dizer que, 
quando o Banco da Republ.ica asper;wa. o 
apoio, !l.'io <ligo da população, mas tlt1quelles 
qirti vivi:l.m intimnmente com elle, da1J.11elles 
·que recebiam abraços, da.quelles a. quem se 
incttJnLi:1m missões de alt:i. confiança, colheu 
em result>tdo isso que os senhores estão vendo 
- um plano pa.ra esp<tlhar o terror e que teve 
origem n::t bn.lofa vaidade de se pretender res
tau.ru.r a monarchia. sobre os destroços du. Re
publica, tendo como principal elemento :i. 
ruioa. <lo ci·eilito por meio do anuiquillamento 

·do Banco da. .Republica. 

Pe<;o ú. Camam que me desculpe estas ex
pansões , porque estouferido. 

A instituição qne uu di rijo, aluda que fosse 
muito ruim. é comtuclo, uma insti t uiÇ<.io do 
p:li z e t\ priÍ1rnír;\ que nasceu do systenm de
mocratico. DcYia merecer , portanto, t oda. n 
considera~no . 

Não fJuero com isto inculcar que seji\ uma. 
olmi peefeitn. e acabaria., e tanto nssim que no 
seio da commi~üo de orç.'\mento, onde, ha 
LC'm poucos dias, os n~eus colleg-ns le>anlm·um 
a. queslão 1fa i·eorgani~ç.üo do plano ti n:rnceiro 
cto paiz, comprehenllendc-se nelle o do Banco 
tia. t{.epnblica, eu lhe~ disse que cont<lSSeDl 
com migo. 

Sei, porlrmtn, r1ue não tenho em rr.ã0s um 
ln-i lhanle lat)i\b,lo ; posso, porem, po5suir um 
1liamantc l.Jmto. 
Tt':\ l ~alhem c0111migo n::t su:i. Jnpiliaçi"lO e 

tran;;l'orm<J111ol-o. 1.'>ào venham, porém, antes 
,fo pi.·csta1· este sm·viço á instituição, hmça1• 
sol1rc elb o dc5ctedito, tornando-:\ uivo d<i 
descont'!auça publica.. 

Pt·estem-me antes o serviço rle lrabnlhn1·em 
a port~s n.he1·ta.s, e não este,jam, mesmo no 
seio do parhimento, ti l'or:nulat· conceitos, a. 
prol'er·ít· propo~i ç:Ocs que prejnd.icam o credito 
tlo banco, e reD.ectem sobre o do paiz iut eiro, 
que tem alli vinculados os seus sagratlos in
teresses. 

o SR . PIRES FERREIRA-Emquanto a nossa 
fo1·luoa estú no Rtnco tla Republic;1 , outras 
se t cem a.11sent1.1Jo pa1·a. a. Europa . 

O Sr.. 1\h n~IsK-Quanclo era ministro da 
fazenda o illustre Sr. Ruv BarboS<i e en llu
miltle executor do plano ·b.'1ncario, e trat:tu
do-se de uma instit uí.;::"' de credito eml.s>ora 
tle p:.lpel- moeda illconYersivel, si ct in qi~n
timi e no momento em que o paiz por su::tS 
condic;-.ões economicas não pe:-mittia far.er face 
âs necessidades da. importaçi.io e dos outros 
cncm·.a:os, que sui•gfam do movimento iuter
nacion::tl, ficou assent:i,dn. a metlida, .1 á ma.du
ramente estudada. por S. Ex., npoiada em 
um~. repre;;ent.ai;1í.o da cfosse inrlustl'in.l, e 
acceito. pelos importa.dores, ele elevar-se 6. 
tota.liclaae a cobrança do direito de impor
tação em ouro. 

Era. uma medida necessar ia à estabilidade 
do camliio, que, escuda.do no ouro em circula
ção, não pollia. descer a quem dos limites 
i-azoaveis, determimidos µelas necessidades a 
satisfazer,::tioda. aggrava.das pehl. especulação, 
cnusn. frequente ele pcrturbo.ção, mas inse
paravel deste ramo de . negocio, principal
mente. 

Assim permaneceu a praça por algum 
tempo . Como meio de mobilisar esta grande 
sommt\ em uuru, que i;eria iucunvenienle re
ter improductivamente no thesouro, resolr eu 
S. E:!: . que se fosse oollocando em apolices 
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tla mesmn. especie o excesso das somma.s ne
cessarias à.s des11ezas no exterior. 

Desta. füm1a, o prejuízo que por ventura 
resultasse tla cessaçüo de juros para o The
souro. limitn,r-sc:-tlia iL somma indispensavcl 
ás despezas ordilrnrias. 

Por muito tempo assim se proc~deu, sem 
reclamo cb praça, a qnal nunca sorrren por 
fo,lta de oul'o, porque este entrrvrn no Tltc
sonro e, mais l1oje mai::> amanhã, sahia para. 
a ;mwa em a polices, de maneirn, r1 ne o 
comme1•cio scm1we encontr;wn. ouro p::tra as 
suas necessidades. 

De repente deixou :\ past:• 11;\ fazend;\ o 
Sr. Roy Barbosa , seu<lo snbslitnido pelo Sr. 
"\raripe. 

Cumprindo men deYer, pol'que. conf'orn:e 
já disse, não ~on politico, procurei corno 
presidente do B:wco ria Repu!Jlir.a o noYo 
ministro e fiz-lhe Y0r, t5.o claramente qtwnto 
era. possível, o plano, qne o seu antcces:;ot· 
iiuze1\t em execção, explicando twlo, rrner 
pelo lado elas emissões, quer pelo lado tht 
collocação do ouro em apolices. 

o Sr:.. Emco COELHO - Certamente não 
comprehendcu. 

O Sr:.· llfa YRIXK - O meu amigo tirnrú 
as conclusões, que quizcr. 

Naquella conferencia o Sr . . Ara ripe tratou
me como ca.vrdheiro que e, e disse-me que 
garantia as medic.las do Sr. Rny Barbosa. 
:Fiquei satisfeito. 

Dias depois, vejo publicado um decreto em 
que eram creados impostos em relação aos 
corretores e estahelecitlas certas disposições, 
inteiramente estranhas ao movimento da 
1iraça. Isso causou-me tal impressão, que 
me obriQ"ou a ir de novo {'aliar no ministro. 
Expendi~lhe as minhas observações ; pro
vei-lhe q1~e não devia ter f'eito aquillo, 
porque em vez de prestar serviço á praça, 
vinha embaraçar a criação de novas empre
zas ; que com a publicação claquelle de
creto S. Ex:. tinha apenas cr-eado um Twf 
nos bancos; que elle não chegava as con
clusões que pl'etenclia. 

S. Ex. fez me o favor de a.ttender-me. e 
as disposições impugnadas desappareceram'do 
decreto. l\las, quanto á condição essencial de 
todo o movimento do mercado de ouro e de 
cambio, o Sr. Ara.ripe, em vez de manter o 
criterioso acto do Sr. H.uy Bn.rbosa, como 
havia promettido, applicou _medidas isoladas 
que produziram effeitos desastrosos. 

S. Ex., ao tomar conta <ln. administração, 
euc?ntrou o decreto que exigia do commercio 
de nnportaçã.o o pagamento dos direitos em 
ouro; encontrou a pratica de se empregar 
este ouro que vin11a da alfandega .. Suspendeu 
esta pratic::i. e a praça immediatamente, ::i. 

braços com ::t Llefficiencia <lo ouro, deu o grito 
de alar me. 

Fui ao mini;:tro ela füzentla e cxpuz-lhe o 
plano, combinado com o Sr. R.uy Barbosa. 

O Sr. ministro lln, í'azenda respomleu : 
« Não dou ouro; o om·o é parn, mim ol:\jccto 
s::i g;r::i.do (riso:<); eu niio o conveeto em a.po
lices, porr1uc apoiice uiio é dinheiro; si eu 
precisar d,3 dinheiro não acho qnem m'o de.)) 

Tive do recuar. porqu:~ a responsal1ilidade 
da aclministraç~ão do paiz e do ministro e não 
minha. (Depois de pedi;· li cença ri Ca;narrt e 
{e;· Hmas notas). De mot!o que cst<\ pra.tica, 
qne daya bons resultn1los it praça e satis
fazia a:; neces,,:it!adcs do commercio ele im
portn~'<tO, f'oi, da 1wit•} para o dia,ahan<lonada . 
Enl:lo os jo~ado1·cs de caml.>io, vendo-se cm 
um c:unpo inteiramente lince entreµ-u0s a 
;;i mesmos, sem l'ot·~~<• algu1n:l qnc os p111 lesse 
conter· nos verdatloiros limites do;; interesses 
do Estado, p!'i-ncipiaram n. venlle l· ouro, en
ti·an•lo 11:1s especulações do medo o mais iles
lira.g-ado e traliearam com cambiaes em r1uan-
tidaue cxtraordinaria. . 

\·c-ja, J1orem, D· Gamara. o plano tle tnes 
especula ores. :\o passo <J.Ue elles, pam ser
vit·em smt propria, ganancia , vendiam o que 
não tinliam, procurnYam distruhir a attenc;.ão 
do poYo, que lhes podia tomar cont<J, i)a.ra a 
Iarg-a emL:;süo do papel-moerfa da Republica, 
como o unico causat1or thls perturbii ções do 
cambio ; sem se lembrarem de que no tempo 
cht' rnonarchia, havendo uma emi:;siio de 
200.000:000$, comprehcndido o papel-moeda 
do Estado, do Banco do Brazil e tlo da Bahia, 
o cambio foi muitas vezes a 28 e desceu a 
20 e (1 21. 

Na guerra do Paragnay desceu a 1-1. Não 
descambou , na monnrchia., abaixo de 17 1/2 
dinheir0s ( 25 de fevereiro de 1856 ) ; por
que~ Porque os governos de enfüo, amigos 
das proprias glorias, querendo apenas deixar 
de si na administração elo paiz um renome 
que se perpetuasse na poster·idadc:, toda vez 
que o cambio chegava. a. certo limite, ahi 
est::ixa Rotschild U. abrir seus cofres para. 
lhes fazer emprestimos. 

E, pois, mantinha-se o cambio, oscill::tndo 
entre 23 e 25, não porque as nossas condições 
econcnnicas, a riqueza publica do paiz o per
mittissem, mas em consequencia do plano de 
combinação de emprestimo por meio ficticio. 

UN SR. DEl'UTADo-Aiioia ilo; esta foi sem
pre a. arma. 

O SR. l\faYRI~m-Senhores, si os emissa.;. 
rios que a Republica Brazileira mandou á 
Europa e mudaram para lá su;:i, fortuna, to
rnassem a peito a causa do paiz, e não levas
sem aos boule'l)ards e cafds-cantantes aleives 
contra o credito de um estabelecimento, que 
representa tantas fortunas ; si esses cidadãos, 
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em Jogar de tml.Jalharem parn. descretlito de 
nossa.s linanÇ;).S, se occn.passem em manter :is 
instituiÇ(}i!S uteis, que são os ver1fadeiros su$
tantaculo~ d:t riqueza. publica; si Rotschild 
e outros ngclltcs fina uce iros qne o p,iiz t em 
ua Eurup:i , cm yez ele 011\"irem e:;sas infor
maçüe~ snspeitas e transuch 11tlo -ven>lno contr'1. 
o credito uo paiz, lhes neg<\ssem atl•)1JC<1.o, o 
ministro que llrn; fosse propor empr·e,;timos, 
os ob1e1·in '~ o cambio, em log•.u' dt1 <3st;tr ti 
14 "5/S, est;i.rico a. 2S. 

A quest'lt1 é a seg-ninte: cligo :tito e bom 
som, p;1 r~\ que rep ·rcut;~ fór~\ de:Ste recin to. 

E' princip:tlmente o povo qnem dere sni>er 
destas cil·cninstancitts, que vii~. 51'8. re1we
:;ent<l 1ll•;S üu. uai,:.ilo, conheceis a. fundo, por
que ;;ois homens it lusfr;tcfos e teml.:s obd;.:-a
~ão de conl1ecer qu:lCS os litctores, que con
con<!rn economic::v~amcntc p;l!·n. dete1·min a 
um c:.1 ml.Jio reg-ahlr, ,·e1·(lo1<leil'o <3 legitimo. 
E' com o poYo qnc se ~ner especuhtr e a q11em 
prete:1dcm ind1u:ir ;\ !'a.zer injU:;tiç:\ e a C:l
lumni;tr o Banco d<l ReDuol fo,1 ••• 

Cheg.un ao arrqjo llê lhi: dizerem que si o 
feijfio, o milho, o :irroz e o pilo e,;tiio caros, 
o B:u1co d;t l{epnlJlic~ é o cnlp,t<lo disto. Já vê 
:i. Camara como tudo isto ê ediri.ct\l1tc 1 

O ca111!1io, em nrn paiz como o nosso. em 
qne :i. produC('.iio não t!ú par~ a satisfüç:iio de 
todos os enca:·gos, iocln5i\'C o da. imrm•t:lção, 
nunc.'\ pó .!e esta!' uo p:1r. E' isso lllll nl.isnrdo. 
Desde os tempos em que c 11 me conheço na 
direcç.:to do.-; ncp-ocios commerciae~ nu 1m1ça 
do H.io ele Janeiro, toda a vez qu:~ o cambio 
t em subido 'i 27, ó por meios artili<!it\es, po1· 
meios nalm·aes, nunca. -

A situaç;i0 ft11n.nceiw1, (lo pn.iz, uo Lernp~J da 
monar(!lli t\, l'oi samp1·e fictic ia . Po~so c!il.el -o, 
porque a mai,; de mn miuistro tire acc,LSfüo 
de o repetir 

E' preciso q11e o 'flº'º lã. fô1•n saib:i. que não 
ê e 13:tnco d<t !\.epublica que111 e~tá tramando 
contt"n. e,~ ~ens inte1·esscs. Qnem o prejnrlica 
&io as c:mdiçõ2s a norin:.1es tlo p.lir., auxíliadils 
por uma especulaç:1o rlc~m:trcad,1,. Si por· um 
l:1do <lS condiç-ões commerciae:; do paiz não 
podiam permittir camtiio a.o p:.i.r, em solire
c<tr ;:-.t , as sommas que u. espJcuh1çito, as ne
cesii<l:1dei3 rc-chnnam, const\ tn.ein novus oll
sfacuh'S P•W•• que clle attinj:l a 2.i. 

importaçií.o, nito fa. llaudo j:l. no esta lo do Rio 
nem dos e:>ta<los do norte, que produzem em 
có~in :i.ss11c•\r, caré, bot·1·acha, c,tc1\ 1 etc. ; 
qlmndo ;t cxportaçi.io, este a nuo, e, no mi
uimo, de 50 milhões esterlinos e <t i mp~1·tação, 
co111 todos os seus encargo,;, não a.bsul'V'O mais 
.te 45 mi lhões, r e,;u.[titndo thhi naturalmente, 
o cm favor do paiz um su.ltlo de ri milhões 
cstel'lü103; p.Jis dnr-s:~-ha o e so, •li;;o, de 
om um paiz em taes cir cumstanci;tS dol,;0e1· o 
cambio a 1-l 1 j:?-, a não sel· por eifoito tle ma
oltin:içü-0, urclidn. D;\,; t re-v;•s, P•~t'<\ tlestruir 
a(1ui llo IJ.ne tan to ti·J.IJa.lho tem custado? 

Nii.o, meas sanhores ; mio rlo;;e,jo que o 
C<tmLio do paiz vá a 27; conheço perl'eita
met1 le, colll e> as p<tl ma:; tlfls miuhas mãos, 
o~ factore;; oconomi·~s, como c11n he~o t:1mliem 
•l..~ fonte:;: de J.;spe;i.a por onde se "5côa a 
pro<lncc:I'to. 

,\fo;; por eu snbei' perfeitamen te disto, é 
qne t :nho firmo convicçã o de q1w t>ste paiz 
tHi11 está 110 caso de contiUll:'lr a ria-m'ar como 
ile\•ctlor 'JU;1 nilo posst1e condiç.;)es (í:u'a consti. 
t uir-se credor. 

O illusl1·e deputado, o Sr. Heul'iquc de 
Car\·aiho, o.cceotuon, do :'l llo th td lrnna, a 
q1ie6tiio qne mais nos pôde inte1·e~:><t l' oeste 
momento - :i quest\o ili\. sorte do lJt'Olelario, 
c1ue, percebeorlo diminutos sa.lario,;, v~ tudo 
con;;;mrido un icamente com o custeio Je parte 
ela sua ,·id,i - a alimentação. 

S. Ex. rereriu-se designada.ment e aos ge
ueros ;l.\imenfüios e ao car\-:10, cu.jo preço 
atrecla muitti p;u'ticni;l.t'tnenLe <H interesses 
da iurlustrh\ . 

~Ias eu pergun to <l s. E:.: . : qu;tl oá o meio 
t.le que nós poderemo;; usar p:lra n1ell1orar 
esta. s!tu:Lçào 'I Rc~!JOnder-m )- h<\ :>. Ex. que 
á produzir o feijão, o milllo, o arroz e o 
C' ll'\' ão. 

O SR. Hi;::-:1uciur: oE: CA1tvALHO - Em me
lhores e mo,i~ facé; condiNes. 

O S R. :'llA l!U);K - Isso ó facil d~ d iier ~ 
mas si s _ Ex. atten t;i.1· pam as coudiÇijes 
economico.s do nosso pai7. ha. de vet· que ao 
lado d:l sna pergunh\ estará. ::1. resposb. Onde 
est<1o 0 mill10, o arror., o !eijiio, e o carvão, 
cultivado~ nesto paiz -~ :'.\ão existem; e dcsd.-e 
íJlle não existe m, nü.o e po!!Sivel tel- os a boro 
merca.tlo para. dar ao prulet<1.rfo . Jà vê pois, a. Gamara, que·entre uós o e;.un

. · bio n1io pôde estar de fórma nenhuma ao 
par. ~Ias si hoje não pode estar a 27, pode 

·ser supel'!or a 14 5/8 ou l4 l/2. E eu posso 
ilizer isto, pois tenho na min\1,\ rnilo a pro•;i\ 
de que bancos daqui teem man~lado comp1~1r 
cambiacs em Santos pa:ra 30 de·seteml.J1'0 a 15 
e a 15 l /S. Pois dar-se-ha o caso que em um 
paiz, como o nosso, que na hi:>torh~ de SU•l 
vid<1 ec<>nomica não <tprescnta nm a.nno ig ual 
M do 1891, em que SÓS. ?nulo ui\. mais do 
que o neüe$Sal'io para cobrir as despezas de 

Por conseq ._enci;1, à questão ;rpont acln. pelo 
nobl'e rleput<v.lo, rine aliú.s tem muíto valor e 
m nito peso e deveria e:.:citar a catfa um dos 
repre:::entantes di\ nação a inte1·vit· com os 
:;eas esforços na. suii. solução, é a ele ver o 
mo1!0 <le cultivar a.q_ui o feijii.o, o milho, etc. 
Neste momento essa. questão não 1.ióde tel' 
soluçáo pos~i\·el; a. unic_~ é eleva.r o cambio. 

Si esse con\·enio que s~ fec: com a America 
elo Norte e que eu agora não pnsso discutir, 
porque aind<" não füo e occ.'l.siii.o de o estudar; 
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si esse convenio for effectivamente de resul
tados pratices para o paiz, será possivel que 
então o povo tenha feijão, milho, arroz e 
todos os generos necessarios á sua subsistencia 
por um preço muito modico. 

Mas, infelizmente, isso e agora impossivel; 
é uma ntopia. O c;1mbio hoje não póde subir, 
principalmente porque elle esta deuaixo ela 
pressão ila especulaçiio; está debaixo da 
machin:tçiLo conti·a o credito do paiz e infeliz
mente, as instituições e:;trangeiras estão en
volvidas neste negocio. 

O SR. BEVILAQUA- Os patriotas Joaquim 
l'fal.Juco e outros. 

O SP.. MAYRI~K - Estou falando assim, 
porque quero que os jornnesrepit:1m as minlrn.8 
palavras, visto que tomo a responsabilidade 
do que estnu dizendo. 

E' preciso que o pa.iz parta. de um ponto 
seguro da direcção tia crise tlnanceira. E, 
certamente, podemos convencer o mundo de 
que actualmeute as condições economicas do 
paiz não porlem permittir cambies altos, 
sinão por combinações, que nós não devemos 
tlmpregar, e porque no paiz não ha producção 
em quantid:ide bastante para satisfazer as 
11ecessidades do consumo. Si pudermos fazer 
isto, prestaremos o maior dos serviços, que é 
possível, á nossa patria. Porque não ha nada 
melhor em materia econorr,ica, como em 
materia financeira, do qua levantar-se um 
plano sobre um alicerce solido, e não como 
cartas de jogar sobre areia. 

E' preciso a solidez do alicerce pa.r11, que 
todos nós que temos interesses directos no 
paiz, que devemos concorrer· p;.i.ra o seu des
envolvimento economico e finunceiro, cogite
mos d0s meios de melhorar as instituições, de 
modo a preencherem os seus fim:;, e não prin
cipiando por de~acredita,1-as para sa.tisra.zer 
aspira<;~ões e ambições menos decentes de 
meia <luzia de individues. 

Não tenho mais ponderações a fazer, quer 
em relação ao ponto sobre que o Sr. Henrique 
de Carvalho me interpellon da tribuna, quer 
em relação ao Banco da Republica. 

Tambem nada mais me resta a dizer em 
relação ao cambio; parece-me que encarei 
de frente todas essas questões dentro dos 
limites rfa ri1inha apoucada intelligencia. (Nao 
~poiados.) 

Agora, para ultimar, tenho de solicitar da 
Camara um especial favor, e conjuro-a para 
que m'o conceda . 

Eu recebi da Gamara o voto para a no
meaç5o a duas commissões de mu.xima. im
portancia., quaes a. de orçamento e a especial 
para tratar de questões economicas e finan
ceiras. 

Não pretendia fallar aqui sinão quando 
houvesse, por força do meu cargo official, de 

expor o resultado uos meus estudos so
bre essas ma.terias ; mas os acontecimentos 
obrigaram-me a subir ü tribuna antes de 
tempo. 

Ja maniíestei do modo o mais francoaminha 
opinião, não só sobre as machinações contra 
o Banco da Republfon e contra os interesses 
1.b minha pntria, como fambem sobre as 
medidas economicas e financeiras que, por 
ventura, tenham de ser adopta<las para o 
fim de melhorar o que esta feito ou de crear 
cousa melhor. 

Nestes termos, eu peço a V. Ex. e á Cama· 
ra, como favor especial , a minha exoneração 
das commissões par·ti que me nomeou, na. cer
teza de que lhe hypothcco todo o esforço, que 
eu puder empregar, totlos os serviços que a 
minha paqu';na intelligencia llle puder pre
star. (Ncio apoiados.) 

Formulado este peditlo, a ;:;rn.deço nos meus 
collegas a nttenção com que se dignaram 
uvir-rne. (Muito be;;i ; muito be,;i. O orador 

e muito felicitado e abraçado pelos Srs. depu
tados p;-esentes.) 

O SR. PRESIDE~TE-0 Sr. deputado May
rink terminou o seu discurso pedindo demis
são das duas commissões de que füz parte. 

Vou suhmetter á Camara. esse. pedido; 
acham-se presentes á sessilo 111 Srs. depu
tados, mns no recinto não ha nnmero. 

VozEs-Muitosestã0 nas commissões; V.Ex. 
faça soar os tympanos. 

o Sr. PRESIDENTE - Jâ fiz soar todos os 
tympanos; sinão houver numero, proceder
se- ha a chamada na forma do reg-imento. 

Verificando-se haver numero'- no recinto, 
ê submettido a votos e rejeitado o pedido de 
demissão do Sr. MayrinJ.t. 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDEC-<TE annuncia a 1 ª parte da 
ordem do dia. 

o SR. GARCIA PIRES (pela o;·dcm} requer 
dispensa de impressão pam ser discutida. e 
votada nesta sessão a redacção do projecto 
n. 102, que não soffreu emenda, e é relativo 
á aposentad01•ia do desembargador Daniel 
Luiz Rosa. 

Posto a votos, é approvado o requeri
mento. 

Em seguida é posta em discussão, que é 
encerrada. sem debate, e aprovada por artigos 
a seguinte 

REDACÇÃ.O DO PROJECTO :N. 102 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 A aposeutadoria dada, por decre

to de 21 de fevereiro de 1891, ao bacharel 
Daniel Luiz Rosa, desembargador da Re-
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l::tçüo lla Bali ia, eonsirlern-sc feita com os wm
ciJtea tos <l<ffitlos aos ministros do Supremo 
Tribunal ele Justiç,\. 

Ar·t .. 2." H.eYeg":J.m-se as dis110siçcõs em 
contrario. 

Sala 1.hs connnissües, 2~ de agosto de 1891. 
-F~lisl1elto Freire.- Buptisia da, Moita. 

no actnal oxercicio, do subsidio vencido peio 
Yice-presidcutc d:i Republi~. 

Sala dns ses~ües, ZZ de agosto de 1891.
JI. \rallaJltio. 

E' posto ~\ votos e approvado o seguinte 

PROJECl'O :S. 84 o Si~. Prt!~~l !W:"TE- :-ia [a purte da or,lem 
1lo tlia lht :;e$s1to de ll~je a~1rn.-se ~ Yotnç.fio 
das materias encer1•adas. O Congl'esso Nacional resolve: 

füta pass,1da. a hor<td€:;tiuath a essa parte; Art. 1.0 E' autorisudo o governo a conceder 
mas sendo a vot1ç1to uma ma teria cspecii1J, ao Dt•. Nnno de And1~1de, lente dn. l>· cadeira 
:"l.Cl'eLlito ser convcnicnta aos traball10s r-ea- lle clinica medic<\ lht Facnld~lde de Medicina 
li~al-a .igot\\. do Rio tle Janeiro, pror ogação por um anno, 
. O Sn. B.~n.-.itó (pela urdem) Jiz que dese- sem vencírne11tos, rla licen ~:i. em cmjo gozo se 
J~rra (pa o Sr. presidente iudil'as;e qunl a aclla. . 
•lisposiç;lo regiment;'.l ~ue permitte a. iuter-1 Art .. 2.º Rcvogüm-sc rt~ <lispos tçües em 
p1·et1çüo que acaba de dar. contrario. 

O SR. Pt·tESIDE;>;Tll responde que niio hn O Si~. PrnEs FERREIRA (pela ordem ) requer 
ncnllum(t disposí~'ilo do regimento que ex:pres- Yeriticação. 
sarnente autorise o que declar01t que ia fazer. Fcitn, a verificação, con ti rma~sc que foi 
:!\Ias, no cumprimento dos deveres que lhe in- approvatlo o projecto. 
cumbem para bem ~lirigir os trabalhos, a meso.. E.' posto a voto.se daclo como appron i.ao o 
ach:i conveniente que os projectos encer- pro,it~cto n. 112 qne conced~ meltioramento 
mdos, entre os quaes ha nm do Senado, sejam ele aposentadoria a Jorge Naylõr. 
votados, para . seguirem os tmmites regi- o sn. LAur..o Mcu m:. (Jlcla. oi·clem ) r equer 
mentaes. (A.poiados .) verific:i.ção. 

YoZEs-Vamos vOt;J,r. Feit;1 es:;ll. vet'ificac;ã o r econliece-3e nfio 
o Sr:.. PRESIDEXTE _o regimento nilo dis- lrnvcr num0ro, tendo votado a favor 50 Srs. 

plíe cousa. algumo, m:i~ não h~t inconvcnieDtc d:iputados e 44 contra. 
em se proceder a essa YOtação. (Apo:ados .) Procede-se i\ cham!lda. i~ qual re5pomlem os 

Siio successivo.inen te postos a votos e ap- Srs. Belfort Yieira , lndio do Br-azi l, l nnocencio 
provados os seg-uintes artigos cio iwojecto SerzeLlello, Nina Ribei ro, P<:dro Chermont , 
n. 42 A : • . ~fatta Bacellar, C:i.simiro Junior, Nogueira 

O Congres;;o Nacional decrett\ : I-'arauaguã, Nelson, Pires fo1•reira, B8zerril 
Art . I. a Fica.m tix:actos para 0 período iire- João Lopes, Freclerico Borges, José Bevilaqun'. 

sidenci:ü :le 15 ele novembro de 18Q! n. l;) ele Gonçalo de Lagos, No.scimento, Ped ro \'ellto, 
novemvi·o <le 18D8, em 120: 000~ amiuaes 0 1 Cou~o Carfaxo, Sa Andrade, . Retumba, To
subsidio do presidente da Republica e em j lentmo. de. Carva~ho, Joaqmm Pernambuco, 
36:000$ o do Yice-presidente~ p[lgos ibenso.1- Ju;,:eoc10 ile. :.\.gurn.~ , An<lr~ Cavalcanti, P~
mente, desde a data üa posse do respecfü·o 1 r~.1a ele ~)ia, 11e1ra de \• asconceilos, Joao 
car""o. \:ieu-a, Lmz de Andrade, Espírito Sa nto Bcl-

.Ar:t. 2,• ~'encerá o subsidio do jJresülente lamüno c.ameiro! , o.iticic~, G~iuo ,Be.~ouro, 
o Y1ce-pres1deute, . q unndo, em >frtnde do I,vo. do Pr,t~o, OI~> eira \ alln~ao,. l'ehsbello 
art. 41 da Constituição, exercer etrectini.- F r~ire, To~ta. , Sealira, Garcia P ire3, Mar
mente a presidencia cln R.epuulica. co!Juo .Moura, Santos Pere1l'U., Custodio de 

Art. 3. 0 No periodo presiclenchl vi<>ente IIIell~, P~ula ~uímarii.es, Milton , Francisco 
continúa em vig-or o decreto n. 27 G d~ I d ~ 8od:•e, D1on1s10 Cerquei ra, Leovig ldo Fil
<l.ezembro de l 889, quanto ao subsidio do pre- gueiras, Barao de s,. l\fo.1•cos! MedraLlo, P!res 
sielente, percebendo o vice-presidm:te 0 de lle Albuquerque, Pr1s.co P araizo, J\lonz Freire, 
36:000$ annuaes, pagas meos almeute, desde Atl;ayde Jumoi-, Nllo Peça11l1.a, Manhãas 
a posse elo i·espectivo cargo. fün_reto, França Carmlh.o, Bti.I1tl!'.b. rh Motta, 

Art .. 4, º Revogam-se as clisposicues cm Alcm~o Guan~bar,\, Er1.co Coo lho, Sampaio 
contrarlO. 1 Ferraz, i\faJ:rrnI~ •. Je~umo de A1baquerque, 

Em s eg uitil & posto a votos e approvado 0 Tbom~z Delti~o, F1gue1r edo,AntonioOlyntho, 
se""uinte Badaru, Pactfico Mascarenhas, Gabriel de 

°' . . . ~I:ig'allmes, Jacob da. Pab:ilo, Alexandre 
Addit.1;0 ao ptoJecta n. 4 2 A ~tocklei', :Matta Machado Dutt•a Nica.cio 

. , . . Co~rêa Habello, Astolpho' Pio, Aristide~ 
Art_. Fica_ o Poder E~ecutlvo autorisado .:;\faia, Carlos Chagas, Francisoo Amaral 

.a abnr o ct·edito necessa.r10 paru pagamento, -Dllmingos Rccha, cost:;i, i\fachado, P a.12 
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leta, Bueno de Paiva, Ferreira Pires, Bernar-
1.lino de Campos, Francisco Glicerio, Cesario 
l\1otta, l\1oraes Ba,rros, Domingos de l\Ioraes, 
Mursa, Paulino Carlo.s, Rodrigues Alves, 
Alfredo Ellis, Leopoldo de Bul!J.õ:?s, Gui
marães l'íatal, Azeredo, Caetano de Albu
querque, Eduardo Gonçalves, Fernando Si
mas, Lauro Muller, Carlos Campos, La.cer,Ja 
Coutinho, Antão de Faria, Bor-g11s de :Me
dtiiro, Alcides Lima, Abreu e Menna Barrn
to. 

O SR. P1msmENTE declar;1, que respon
deram à chamada, 104 Srs. deputados, mas 
que, t'3ndo dado a hora, pass.t-se á 

SEGu:'IDA PARTE DA OIWE:\I DO DIA 

Contint'w a 2."' discussã') elo projecto n. 115, 
sobre fixação de forças de terr::t para o exer
cício de 1892. 

O SP,. GAmxo DEsovr:.o (pela o;·llem)- Per
gunto a V. Ex. si a discussão tleste pro
jecto e foita englobaclamante ou por artigos. 
Este projecto só tem uma discussão. 

O Sr:.. Pn.EsrnExTE - A 2.ª discussão das 
propostas do governo é feita por artigos, 
admittindo-se na discussão elo art. 1. º o 
exame de toda a materia, visto que não lrn. 
l." discussão. 

O Sr. Serzedello-S1·. presidente, 
entro no presente del1ate sobre a lei de fixa
ção de forças ele terra com o animo dl}cidido, 
com '" patriotic~t preoccupação de prestar um 
seeYiço a minha pateia ; entro com o c::>ração 
aberto á Republica, com a intenção firme ele 
não fugir ás ditiiculdacles, ele não recuar ante 
a posição de perigo, porque julgo necessario 
dizer a. verdade a meu paiz. Venho fü.llar 
neste assumpto, Sr. presidente, especial
mente como membro ela commissão de orça
mento que tem sobre seus hombros a mais ar
dua tarefa, mas que nada. por si, sem auxilio 
da Gamara., sem o co11curso de todas as de
mais commissões poderá fazer; venho tornar 
publico desde jà a Camara, ao pn.iz inteiro, a 
nossa sitnctção economica, as difficuldacles que 
nos assoberbam. o perigo que ha em conti
nuar nessa vertiginosa carreira pam o desco
nhecido que é a ruina, que é a anarchia, que 
é a desgraça, que é o compromettimento dit 
propria Republica. (Apoiados; muito bem.) 

Venho cumprir o meu dever de revolucio
naria e de republicane, fazendo sentir a ne
cessidade inadiavel de fugir a essa róta peri
gosa, de parar no caminho seguido para re
trocader, assumindo completamente a respon
sabilidade das observações que vou fazer. 

Não farei, Sr. presidente, da actual dis
cussão objecto, ponto de apoio para recrimi-

nações poli ticas ; procurarei menos ainda a 
exemplo elo tribuno bahiano, o Sr. Zama, 
evocar do tumulo da morte essa perniciosa e 
esterilisadora pratica parlamentar do antigo 
regimen da apreciação geral da política go
vernamental po1· esta occasião. (Apoiados.) 

Não virei, pois, fazer a enuncinçiio e a cri
tica dos actos, dos erros, dos abnsos ele um 
governo julgado jit na opinião publica. Não! 
Eu o deixarei tranqnillo 1Jormindo o somno 
da inconsciencia, entregue à cegueira ele seu 
espirito o á cr2nça de que olle será capaz de 
dar solução aos geaves problem;ts que agi
tam-se, quando fallece-l!te a confiança po
puh1,r, falta-lhe a confiança republicana e 
nem se quet' pôile aborda.1-cs com segu
rança. 

fü1, minha posição de membro da commissão 
de orç'.amento, Sr. presidente, con»crwi-me 
da necessidade de ensarilhar as armas de 
guerra, ela necessidade mesmo do um armís
ticio pam chegarmos a uma solução que salve 
o paiz, que salve a prnpri<1, Republica e com 
ella o futuro de nossa p::ttria ! ! Estamos 
deante do mais perigoso dos sebastianistas, 
do espectro mais terrivel ue restauração 
que é o deficit'{ (.Apoiados.) 

E' preciso que sejamos patriotas, ê preciso 
que sejamos republicanos, é preciso que se
j1tmo3 representantes ela nação dignos desse 
nome, dignos de nossa missão e na altur<t da. 
situação!! 

Eis porque esqueço as personalidades; eis 
porque es1ueço os homens: elles desappare
cem como nuvens fugitivas, elles succeclem
se como as ondas e vão perder-se no aniqui
lr.mento e vão sumir-se esquecidos no abysmo· 
do nada ; e outros veem apôs elles porque só 
a humanidade, como rio caudaloso, continúa 
viva, operosa, inesgotavel e ininterruptivel !: 
Só para ella as horas são eterna!S, o tempo é 
immovel ! ! Só valem, pois, os principias que 
são fataes, inexoraveis, dominadores, e que, 
superiores aos homens, aos deuses e ao pro
prio Jupiter, como o destino, devem ser a 
bussola or·ientad0ra de todos os governos, de· 
todos os povos. (A.poiados, muito bem.) 

No que vou expôr, Sr. presidente, não vae 
de leve, siquer, a intenção de um ataque aos 
homens illustres qne assistiram i proclamação· 
da Jtepublica e a sua implantação no sólo da 
patria. 

Sem duvida, nas despezas avultadas que 
crearam, commetteram erros grandes, e pa""'.'· 
garam assim o tributo da inexperiencia e da 
contingencia humana ante as exigencias de 
uma revolução que precisava dar solução a 
reclamações imperiosas ! ! Esses erros gran-· 
des, tão grandes que precisam tle cura radi
cal para não comprometterem de vez a sua 
obra grandiosa, esses erros, no que diz res-· 
peito a despezas, enormes e extraordinarios~ 
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sã.o, a. men ver, um pa.:;::;ivo pequenodea.ute dos t tlo oi:ça,me!)tO de 1889. Es~udarei depois cóm 
serviços Q11<3 pt'estnram <l hepuhllca. nascentG. f o maior cmdarlo, com o m;wcrr escrupnlo, sem 
(Apoiados-; upa.rotes.) exaggeros, sem optimismos criminosos,:~ nossa. 

Eu os vi nontes inteiras de vigília, nsso- receit<t e uahi senhores, result<-n•â o deficit, o 
herllarlo::; peh•.:' incertezas, pelas dnvi1lns, pelos I deficit que ínl'e li7-imente nflo é P" ~~ageiro, 
temo?·c;:. 11 torb hom ou1·ig:1dos a d:it' ~·ilncfio mas contilluo, permanente, com tenrlencia a 
:i. e:..:igcocias ca.<la qoal ma.is g-1~we. \'ju os vi ·1 cr.:!scer e, como polvo monstruoso snga.r o 
alq11ebrt1dos pelos sacri.rlcios, e ::1i .!el1es nii.v J &lllgue da Repu·,Jie;~ :ité 1n:at.tl a. (Apoiados.) 
se pode 1.hzer o que d1sSérn. Gamhetla ole A Camam rne perdoara entrar nes~es es
Thier5- o p<1c111ca.dor dú pitiz, o lil~<1· t:tJ0 1 · 1 tudos aridos de a.lgarismos, mns rine fü llt1.m 
do terr·ttorio-Llelles s.) pod~rá dizer "'"') s(·, por si a eloqilencia da verdade e da reali
conhibuiram p;:tra gt1ra.ntir :\ or1lom •) !'•li' tlaüe. 
conse:;ui11t e a tranquillichule de no~'"'s lari:,; j Vorns - Està prestnndo um o-raude ser-
e a. manuteuç:.'to de nossos le;:1t111w• !nt•J- , viço. 0 

resses. ( .4poiaclos; aJlartes) 1

1 

, " ~· · 
1 

• . o !)R. ~C:lt<IEDELLO - ~'ru) min 1as ap1•cc1a-
l b1 ,S1t. DEPUT,\no-E o exet'<:1to e :1 :11·- \•ucs de;;p1•esurei as fracções para tornar a 

mada ~ 1 , . .,r,fade 1n;üs evidente e o assump to menos 
t! SR: SER.ZEDELL~ -:-Sem tluvhla. retiM·lllC li nl 1~c111·~ :'i•)m prejudíc<~r ~ ex;tcti<lão das oh

assim as cl:isscs nnl!tares porque ·~~!:11·a111 ... cr·1·n•:•.•cs on dos conceito~. 
identi.fic.1dns com a. junta revolucion:~r ia, •l •l •

1 

Par:t o orç,tmento de 1892 servir- me-hei 
ex<:.i'C1to e ~\ nrma~a eram, em ?lll :'.•> 1'1.•ns·1- <lo~ dados que eucontc·ei nos i·eht loi·ios <los 
ruento, em uma ,;o alm;i, a ~loria no .,mwr:i 1 :ictuaes S.JCl'etarios do Presidente da 1-:.epu
peo~oro, a i;onfiaDça na. nlma j)nm. "•l B.l)ll- ! lil i!!:t ,, (l:ts notas explicativas foraeeitlas pelas 
.iam111, i\:~pe~n.n(.:a no~ outi·os. co.~p~~nl.:1:~1:os l l'•ll•:irtiçv~'S. •\ se?- c.trg"ú- Par:i. o or<,•.:1 mento 
que repr -..~eutavam ou,\ bravu1.~ e ,t co1.1,.,ur11 ·!~ 18~0 isto e orç<tmeoto votado pe l<1.s 
ou '.11111p:rens:i. t endo ao lado os gr.u1.!e~ '"·an· 1 C:LJnaras' desse a~no para o de 1890. aprovei
gel!sulores da propagan_d<t ! ( .!lp.owdo«.) 1 ta1•-me·hei dos dados que nos são fornecidos 

:>ccusem-nos os q~e qu1zerem, S•>J~Hn tlo~- no iwoprio rela.tol'io do ministro das finanças 
ap1ed11dos. os que oao 2ollt\bor:m11u •:om o uo ,,0 veroo provisorio. 
mesmo nm, os que nao leem •tmm· tl essa 0 

• . • . _ 

grande olJr;l, não eu que sinto a res11 .. nsal1i li- :\ss.im, para. o }1_zo1:iter10 d~ In~erio~ pede-
(la'1e C\lrnmum \ \ Para mi.m ss. !~Ex~. ~:i.:i ~e a ">~rh.i de 1 .1.90:000$, nao iucl umdo o 
como Vurrii.o, 0 grande cidudiio i·oni:1no 'Jllt:, acct·~S?uno pl'oven1ente do augmeat_o d~ 
como mito gemera!, cornmetteu a i111 prnd<Jnci:i i;1.1b~1di'?, _e n.ttenuearlo-se, ao co~trar10, a 
de ncceítar o comb:tte e ser derrota.do, ma,; •lun1uu1çao ~orn a.s despezas provemeotes dos 
•iu como ~raude patriota. o sen::vlo uo sua antigos pres1deutes ou govern,\dores, e outra9_ 
patria vil• ~l'ecebel-o por não ter <lcse:>pcr;ido ! :\ vc~b<\ votachi _pai-a 1~9 er<\ !}-e 9. 9~0:000$, 
da salraç;J.o da Republica.! ss. Egxs .• im- 111cl111nJo o sarviço da 1.n •. truc91\o publL~ que 
pr11tlentes na decrAaçiio de despezas, tc~ u1 pass?u n,. cn.1•go do 1i:i101ster10 re.spectwo, o 
para mim um ruerito- recuaram em tc1t1JK1-1 se1;..-iço do Obse~·"':ator!o :\st:ro11om1co, que faz 
parnra.m nas bordas do precipicio e ,.olt:i- hoJe ptlrte do M10.1~ter10 da Guerra, :l. dcspeza 
ram-se para. o seio da H.epul.Jlic>1. (Apoiados; com o culto publico .que. desappareceu e a 
apart~_) despe:n com os seminnr1os episcopaes, que ,· , , . _ , ! nãoexiste ho,je . E' preciso ob;;erva.r ainda. 

Sr . pre~1dente, antes d~s obse1v.içoc~ l')ue l qnenos 9.2t 0:000$ e.otão comprellendidas as 
l?rete~clo faze~ sobr~ o pr~1.ecto ~~ !lxa<~t •J :~: '.!es1~tiza.s c~m ~~ fürn ilii1 imper ial. Para., com 
1ol'Q<l.:s ~le t erra, nao pos:so deixar <\e .. q>tc 1.inst1ç<:1., pois, apreciarmos bem o augmento, 
sentai'.ª C:~!l~ar:i. os da~os _que~ ha.l.Jdrten:i :t será. preciso reunir aos 7.790 :000$ pedidos 
fo~mat U_Dl.JUtzo ex~cto dil. sit~n.i;.tto cconomc?'• p·11-a J892 as "erhi.s pedidas para a instruc
e ~n~_ncl:1m do pa1z. Jul~~.is:;ll ohr:1 •l·~ p;i- c;ão puhlica, ou subtrahir do orç:i.mento de 
tr1ot~~mo .~9rque., Sr: p1.e~1de~te, .intes ~e 1889 n despeza feita. com esse sel'viço. ora., a. 
d~rc:t~r-. no:vos 1mpo,,t<?S . pr~isamos. eu~i - desµez.i orçada em 1889 para a ínstrucção 
gica .. e cnterso~ameo te dun1n uir as ilcspcz.ts · publica é para semioarios l 02: 000$, Escolas de 
( .4poiados; »mito bem,. ) 1 Lfücito 251 :00~!$,Escolas de Medicina 770:000$, 

Vou. expêr a situação do paiz, os onus r:rne Es~ola Polytechnica, Escola de Ouro Preto 
pesam sobre o thesouro da União, para poder :3i6 :000$, instrucç.ã.o primaria do J • e 2• gráos 

.J ustilicn.r as emendas que tenho de ttpreseot.'\r, 1.320:00()$,e com a.BibliothecaNaciooal eMuseu 
e dirigir nm appello aos: represcwt~iotos ,!e cerca de 150: 000$. o que tudo p1·efaz a somma 
t~os os estados .para que salvem a Repu- de cerca de 3.000:000$, que, subtrahidos de 
bhca. Começarei apresentando M verbas 9_220:000$ dão-nos 6.2.20:000$ para despezas 
pedid~. pelos ditfereates .m!ni:>terio~ pat'tl. ºic?m o.Ministerio do Interior. Ha, pois, uma 
-exerc1e10 de ~89'2 e confrontal-as-h.e1 com as d1!lerença para mais no 01-çamento de 1892 



Câmara dos Deputados- Impresso em 04/0212015 16:55 - Página 21 de 27 

Sessuo em 25 de Agosto de 1891 481 

de 1.500:000$ proximamente, quando dever.la O SR. SERZEDELr.o ••• referir-me-hei sómen
haver para menos e ni.ío p13queua, pelas e aos serviços onde maior accrescimo de des
caus~\S que acima deixei enunciadas. Este peza. se fez . 
augmento provém ele varias verbas, assim : O aug-mento de despeza pro'.'ém além de 
limpeza da. cidade subiu de 5;31 :000$ a 900:000$, Hl2: oooz; com o pessoal, e materiacs da secre
soccorros publicas de 200:000$ a 500:000$, taria <le Estado, <le 42:000$ com o conselho de 
saude dos portos de 277 :000$ a 337: 000$, instrucç~o, do seguinte: A ~scola de Direito 
assístencht ii infaucia de 276: 000$ a 500:000$, 1 S. Paulo com o pessoal do e1'.s1110 ~as.sou de 101 
e assim muitas outras. n 248:000$ e a sua secretarrn. e b1bliotheca de 

No Ministerio da Justiça a verba perlida 26:8008 a 66:000$. A e:Scola do ~e_cife de 122 
para 1892 e de 5.0:31 :000:3, incluimlo 400:0008 a 318:1J00$. A Faculdade de l\lecl1c111~t da ca
com a ju~tiça local. O orçamento do 1880 pital de 386 a, 622:000$, e a. da Bahw, de 360 
pecli:iavcr·b:i.de7.820:000$,daqualilevemos a611:000$. A Escola Polytechnica, com o 
subtrahir a <lespaza feit<L com a ju:Stiça que pl.)ssoa.l, de 198 a 274:000:) o a sun. secre
passou a cargo dos estar.los e <]Ue nilo é taria, uil;liothec<~ e material de 96a 108:000$. 
exaggerrvlo suppo1' que ascende a 5.0:JO:OOO.~. A Escoln. de illmas de Onro Preto de 82 a 
Vê-se, poi:S, qn·J neste ministerio, apezar cln 186:000$. A ins,pector!a. Gera! de ~nstl:ucção 
descentrn.füaçã.o no se1•viço, apezar de haver de :34 a 136:000::;. A mstrn~1;<to 1mmarm de 
motivo forte par:1. diminuir de muito o pesado 520 a l .400:000$. q Corre10 G ·~r~ll de 2.900 
encargo da União, a. despeza. cresceu, desde n -1. 778:000$ e o serviço telegra.pluco do 2.4G8 
que subtrahimos dos 7.820:000$ pedidos para a 4.743:000$. . . . . 
1889 os 5.000:000$ r.la magistratura estàrlual, P<lssemos_ agora. ao Mm1ster10 da . ~1ar1~ha 
o que r.~duz a verba a 2.820:000$ que, con- onde, relat~v;m1ente aos outros n11mster1o_s, 
fr0ntaclos com os pedidos para 1892, nos di.ío co.m ~xcepçtto elo da F<\Zenda,. o ,nugm~uto ~ao 
a dit:rerenç:i. para mono:; de proximamente fot tao elevado. :l\. Camara amCLa aqm ver1fi-
2.000 :000:ji000. carit um accressuno bem regular na despe-

No .Ministerio do Exterior o orQrtmento peza, accrescimo_ em verl~as de ~ai~'l.cter per- . 
votado em 1889 era de 771 :000$ e o pedido manente e que d11Ilcultarao a 1mssao da com
·t?ara 1892é de 1.809:000$ ; ha uma cliITerença mi;;são de orc;.D.mer~to, j~ .Porque é p_recis~ cor
para mais de 1.000:000$900. t:lr sem desorga.n:sa~, Jª porque ~1ao .é .Justo, 

Passemos ao Minister10 da Instrncçfo Pu- da noute para o drn., n' levar a m1ser1a a de-
blica, Correios e Telegr<tphos. zenas de familias. (Apoiados.) 

Devo dec~arar, Sr. ~resident~, que_ não A quanfüt pedida pelo Ministerio da Mari-
~sto.u aprec1r:ndo a razao ou nao raza~, a nha p1ra 1892é de 15.000:000$ e a votada para 
Justiça ou irno deste ou daq~~lle accresc1mo: 1890 era de 11.400:000$. Ha~ pois, uma dif
deshi ou daq_i:elln, despeza . Nao entr_o, E1em e ferença pa.ra mais de cerca de 3.600:000$ e 
ago~a occas1~Lo ~e o fazer, na a.premaçao dos que nrovém entre outra.s cousas do seguinte: 
motrvos q?e .1ust1ficam certo~ <1ugmenta.s ~em A despeza com a secretaria subiu de 93 a 
da necessidade de ?S conseFvar. S~ra is~o 124:000$; com o quartel general de 24 a 
.trabalho que devera s~r fü1to na discus?u,O 54:000$; com a contadoria ha differença para 
dos orçam~n!os. (.4.porndos.) Faço, porem, mais de 42:000$; o corpo da armada e classes 
esta expos1çao para qne a Gamara com1~e- annexas, com o pessoal, ditrerenÇ'.a para mais 
netre-se de _que a .despe~a, havendo cres~1do 639:000$; nos arsenaes houve o augmento de 
em proporçao ~mto maior do que. a rece~fa, 363:000$; a forca naval de 1.500 passou a 
est~mos em pre;,ença de u:n deficit? _que e o 2.300:000$ e assim outras verki.s. 
maior ~onsp1rad~_r contra . a estab11Idade da o Ministerio da Guerra e um dos que mais 
Repubhc!1·. (A1~otados; mw to b~m .) . contribuiu para a enorme despeza que temos. 
~o 1;1m1stzr10 da l?s~rucç~to Publica ~ Reconheço, sr. presidente, que era uma ne

ped1do e d~ lo.968:000$, mclmndo 9.500:000:ji cessidade de ha muito reclamada melhorar as 
para correios e telegraphos. A despeza or- condições da vida de nossos officiaes e solda
çada l~ara 18~0 era. de c~rca de 3.000:000$ dos de mar e terra füo desconsiderados no 
com~ rnstrucçao e de mais 5.500:000$ 9om regimen passado. (Apoiados; muito bem.) 
correios e ti:1!egraphos, o que no~ da a Era um erro grave continuarmos a ter um 
somma de 8.000:~00$ que, subtrah1dos de exercito e urna marinha sem poderem pre-
15.968:000$, nos dti.o um excesso.de d~speza star em um momento dado, em um:i. emer
para; 1892 de 6.468:000$000. E fac1!, Sr. "'encia difficil, pela sua facil e prompta mo
:pres1dente, com~rehender-se este augmento füusação, pela sua pericia e instrucção, todos 
estudando as d1:fferentes verbas ~ conf1:'on- os serviços que o patriotismo lhes impõe. 
tand~-'.ls com as de 1889. Para nao fatigar Precisamos, porém, antes de um exercito pe-
o espmto da Camara. . . ·qneno, bem organisado, disciplinado e forte 

VozEs-Não apoiado, estamos ouTindo com do que de um numeroso e sem essas qualida-
i?Lteresse. des. (Apoiados.) Não posso escurecer, porém, 

Cam:ir:i V. II 61 
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que foi-se nléni elo qne <\S cit•cnmst.'lnci:1s o o pendor de 7:30 a l _ 790:000$ e (\Ssim por 
nosso t llesouro comportacam, e que preci:m.- deante . 
moo, com p:ttriotismo e com Lfüoernimento, Vejamos agom o :\íínisterio t!a Fazenda . 
cortar as despczas superfluas. (Apoiados.) A despeza m:1r~ada em Síl r,Ji, Sr. presidente, 

o SR. Bf.LFORT Vr:ErltA d:i. um nplrte. de 62.200 :000$ e a pedida ptira. 92 é de 
02 .C.00:00()$000 . 

O SR. SERZEKl':LLO- Não ha duvidn, seria. H:1, polo. um<i difforenç-a ~ara milis ap3nas 
o melhor c:uninho, mas nem sempre é de 460:000$000. 

possivel entrar nelle . V. Ex. sabe 'lllé uma Convêm obsern1r, porem, qne nns verbas 
re\'oluç:i.o qne mmfa. uma. iostitniç:to, 11ue - jnr-os, :'l.mo1•1 i;;:u;'io o m ais de.spezM d:i di
nnsco de uma lar:::-a e profunda a.citação 1las vi1l:L externa, ditos tios cmpl'eslimus ile 89, i9 
idé.1s, tem exigencias :.i. safüf.1zer, ' t em gi":ln- e GS, dito.> d.'I. divitla interna, ha um:\ <li ffe
dcs rcfo11nas a realisar mesmo po1·q11e qua,;;i rença para 111enu~ em f:.i.\-or do orçamento de 
sempre ahal:i a socit!d:ule em ~eu:< fundamcn- !)2 il i: perto de -l.000:0:10$ que Ofl emto.nto 
lu~ cslafa-o,., nwra.es e rcli;;io.,os ; f.111uit.r.- .i1·s:11lp;11·ccem cm Yirtude do augmento de 
1{r1.<.) ( • .\,.a.-1cs.) O.; ltomen:; do ;o\·ernn pro- 011t1~i:; \"ei·l1:\$ . 
Yi:;o1·io havil\m d·! pa;~ai- por uut 1·0 lado, po1· E.. a,;si111 r1ue :~ Yerl.in.- aposnnt:l•los -passou 
maior que l"osscrn o ~en p:ttriolismo. :1 sua J,~ I 021.i <• 2.4~0;00:JS, o l}ue dá um nu
u(ltlicnç:i.o 1! !l (llH'CZa de >olla S i li teilÇÜCS, O lr·i- trrrJ('lltO de J •• JOQ:t100$. e a 1lv:i pem;ionii;tas 
liu to da inrixpct•ieui.:ia. ( . .\poiados .) 1:9 l.'J:l0:000$ a 2AOO:LJ00:$, o r1ue 1la urn nu-

!\o '.\li nislor'ioda. Gucrr-:i. :.i. dc.>peza or<;:1clt1. gme11 to proxirnameute de 500: 0n0$ll(l0. 
cm S9 era Lle 1·1.900:01JO . .:;, e a dcspeza peditla VPj:trnos o ministerio tia agl'icultu 1·J.. 
pam 92 ~ <le 33. :200:000$000. E' tle todo3 o~ ruab dit!icil e onde o calculo 

ílca s11.rrelto acerto numern ele proh:LbiliJ.ides. \'ozEs-A tli!Tercn\·'l. é grantle . " 
o sn.. SER?.EDELLo-Ha, pois, umaclifreren- O Si~. RornuGüES AL\"ES-E :<inda não 

ça par<\ mais d·~ l8.300: 0UO$ e que provêm fomos as tabel lns explic"frms. 
do augmento rle vari:L<; verba.s. O S1i . Si;;RzEOELr.o-.-\. ve1•bn. votadu. em 

Com'' se<:l'etaria, repartição do njutlt\nte lSSQ foi dt1 44.2UO :OClü$ dos quaes é preciso 
gener:ü e quartel mestre geoeral houve ape- suutrahii· ti somma de 5 a 6.000:001'$ prox:üna· nas um augmento de 12:5UO$ que seria de meu te que se lli:;p mdia. com os servii;os do 
83:000$ si uo orçamento de 89 não estive:1se cor·reio e telegrnpllo5, que pil.sSt)l':un pa.rn. o 
ioclui<lo no credito desta r ubrica o destin iuio :\Uni;;terio da lustrucç:i.o. 
â e:üincta. repartição fiscal n:i. importaucia de Este orç·1 manto fica. pois, redusido à quantfa. 
71:000$000. de 40.000:00~ proxim:\ffiente. 

O conselho supremo milita.r augmeotou de O orçaroeoto de 1892 é de 97. 000: 000$ 
i 0:000$, oa coutadoria dn fruerr a a d~spez!I. é Eh, pois, uma ditrdreaÇ{'. para m 1is de 
de 188:000$ ao passo que o credi to de 89 para 57 .000:000$ e nella figuram cerctt de 
a repartição fiscal e a pagntlori ' el'l• dll 20.200:000$ de gm-aoth\S cie j uros. 
112:000$, !louve augmento de 71: 000$: o SP.r - o Se. Fn,,:-;-crsco GucEIUO - Não é exo.ctrt 
~ de obras m.ilitare; p:issou de 756:000$ essti vorba. . 
n2.244:000$, augmentaodo del.500:000$000. O SR. SEP..z1mELr.o-E' a que encontt•ei no 

UM SR.. DEPUTADO- A. despeza não ó per- relatorio do actual secrel.<\rio da. agricultw-a.. 
maneoce. Sem duvida. parte desta verba não sera gasta, 

o Sa. SERZEDEr:.Lo- Não e nesta· verba, porque muitas das garanthu; ahi inelui,1ttS só 
mas o é em todas as outras, além de que esta começarão :t Sei" pagas no fim do ext!rcicio, 
verba tem existido e coatinuará. a exi~tir m:As i~to mesmo V. Ei.:. veri• que attenderei 
sempre em todos os orçam.rntos variando ora no calculo final. 
Pªt!l: mais ora para meoos . o SR. F1~A~c1sco GLlcEH.IO - v. Ex. apre-

Esta ê que ê a verdade. sente as diD.erentes verbas que · trouxeram 
Co.yi a iostrucçii.o militar dispende-se hoje augmento . . 

-muito mais-assim de 390 passa.mos a. gastar o SR. SErtZIIDELLo - Não me ó possivel 
l:0005701ro<JO. satisfazei· a V. Ex. porque o Ministe1·io d.a. 
. A lntendencia passou. de 99 a 145:00~0 - Agricultura até hoje não mandou as tabel l.as 

A verba llestioa.da a arsena.es subiu de 800 explicutiva.s, até hoje nã.o forneceu ns syno-
a l.~0:000$0~. . . . pses, o que r evela desidia. ou grande coofusã.o 

A mspectoria geral do serviço samtar10 nessa repartição (Apoiados.) 
pil$ou de 505 a 1.085:000$ dos quaes só o ·. . 
corpo medico absorve 766 e o corpo pharma-1 VozEs- Parece 1ocrivel . 
ceutico 227. O Sa. SERZEDELLO - Suppondo que qnere-

Com as classes inactiYas passou-se adis- mo3 liquidar com j u.:;tiça a responsabilidade 
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deste minister-io, devemos levar em consi(le
mção o seguinte: (a a verba para. o seeviç-o 
da barra, do Rio Grande, que devera ser paga 
com as taxas arrecadadas por esse esta.rio, 
2.495:000$; (b catechese dos indios, 100:0008; 
(e 500:000$ que o relatorio do imnisteo da 
fazenda do governo provi:;orio acon:;elh:t que 
suppri rr.a-se na vet·b1t - Açudes do Geara -
(Protestos do Si ·. Bevilar1Ha) ; ((l despaza com 
a fhl.Jrica. de ferro de lpauem:t, cnja venda 
esti1 a f,z,~ r-se, 205:000$; (e diminuiçilo de 
5.000:0008 na verba-G1trantia de j11!'os; 
((contando mais com :3.000:JOO$ 1lc economia 
na verba-Terras e C1Jlon isaç:10-queacc1·es·~<fü 
de ().000 :000$; (!1 contando com l .000:000..; 
t.le ccon1>mia na ve1·1J:1- Oh1·as •los e::;tn.dos
e al!!'111nas outras mais, teri!lltOS a sornma de 
12.ÓOO:OOOS a 15.000:000$000. 
Vê-~e, pois, r1ue mesmo assim teremos nm:t 

difl'erenç,;i pat«t mtd:S d1~ ce1·ca 1le 40.000:000:1;, 
difrerenç1. que irá augmentando pelo. menos 
nestes 10 anoos com a:; novas gal'n.nt1as que 
forem se realis;•ndo antes que as dilfer.mtes 
emprezas. po,:;sam, de modo compen~ador e 
generosamente remunerador, como acre:lito 
o farão, recompensar o Tlwsouro do onus que 
irá. supportando. (1lpoiwlos.) 

Sr. presidente, o que nos intr.ressa saber 
não é, porem, o augmento ue despem que 
tem havido de 1889 para cit. O que nos 
cumpre neste momento examinar ó qual a 
nossa despeza, a quant0 ella attinge é qual a 
nossa receih. (Apoiados.) O que é preciso é 
examinar com segura.nça a nossa receita, 
fazer o calr.ulo sem exageros, sem optimismos 
criminosos, com criterio e verdacle, para 
conhecer e:mctamente do dc(tcit e poU.ermos, 
antes da decretar novos impo:;;tos, cortar na:;; 
despezas. (Apoiado$.) 

Sr. p1·e3idente, a nossa despeza. n,ttinge it 
enorme somma de 240.000:000$, que po1ierú. 
reduzir-se a 225.000:000$ 11,1 hypothese de 
que se attenrlam às observa-;õ~s que fiz no 
Mini:;;terio da Agricultur<t. Vejamo~ a nossa 
receita. Elln, é computada, a meu ver erra
damente, Sr. presidente, pelo secretario da 
Fazenda em 208.000:000$000. Mas, senhores, 
isto não é exacto. S. Ex. foi de uma boa 
vontade para fazer desapparecer o deficit, 
q11e admir11,. Não ha segurança Besses cal
culos provaveis, e o que se observa é que 
continua.mo5 no mesmo regimen do passado, 
sempre enganando o paiz, sempre occultando 
a verdade ao parlamento, sempre procurando 
escurecer a situação do Thesouro á nação! ! 
(Apoiados; mHito bem.) 

E' assim, Sr. presi<lente, que s. Ex., tendo 
verificado que a média da arrecadação dos 
direitos de importação foi em 188:3 de 
86.000:000$. em 1889 de 86.000:000$ e em 
1890 de 91.000:000$, o que dá para média 
triennal 88.000:000$. S. Ex:. orçou para 1892, 

á vista da arrecadaçü.o do 1 º semestre <lo cor
re a te aono, em 96.000:000$000 ! ! 

A renda. da estrurfa tle ferro foi em média 
de 15 .000:000$, e S. Ex. orçou-a para. 1892 
em 17 .00o:OOJ$000. Creio, pois, ser de bom 
cons1~lho não tomarmos para receita mais de 
200.000:00f\$, o que ja nos dit um rlc(icit .ele 
40. ono: 000$ ou, na melhor elas hypotheses, 
attendendo ús economias e ás ob:>ervações 
que 117. no Ministcrio da .Agricultura, de 
25.000:000$0000. 

Si·. presidente, não e este, porem, o deficit; 
elle é muito maior, pol'que uma. :..:·1•.1n•le parte 
d:t renda. g-eral, da receitct inc! uida nos 
200.000:000~ 1xi:;sou pttra. os e::;ta.·los. Em 
l.>1·eve to tos os estados estarilo org-aui,;ados e 
par•• elles terão de passar os impostos de 
export:1c,:i"Lo caJc:ulados em 2.S.000:0008. indus
tr·ias e protissões em 7 .000:000$ e predial em 
5.000 .000$, uma parte do imp0stu do sello, 
Htc .. , o que tudo nos dará uma solllma de 
cerca de 40.000:000:)080. Teremos, pois, um 
rl,i:fi,cit que S•3 elevará a 80.000:000$ ou a 
G5 .000:U00$, na melhor das hypotheses. 

O SR. FR.A:.\'crsco GLICERIO - E os serviços 
que p tSS<tnl p~•rn, os estados '? 

O SR. SERZEDELLO - Esses serviços pouca 
modificaçilo trazem á despeza da União. 

.Jü levei em linha de conta a magistratura 
estadual no orçamento da justiça. Hn. rendas 
como a da exportação que passam para os 
estados e não tmzem diminui<::.ü.o de despeza 
para a União, porque as rep<•rtições arrecada
doras continuam as mesmas para a impor
tação. 

O Sa. FRANCISC) GLICERio-As despezas que 
pn.ss·un pa,r::i. os estados orçam por· .....••.. 
20. 000: 000$000. 

o SR. SERZEDELLO - Acho o calculo de 
V. Ex:. um pouco rorte, mas tamuem devo 
diter a V. Ex. que muitas verbas pequenas ha. 
ainda que deverão passar a. fazer parte da. 
rend<t do municipio, e de que fui um pouco 
generoso no calculo da nossa receita. 

E' assim que, em nossa. despeza, na verba 
-Juros da divida interna fundada-para 1892 
figura a somma de 18.300:000$, ao pttsso que 
esta verba. para 1889,eramaior.Essa differença, 
porém,é ficticia, porque ella provém em grande 
parte da diminuição proveniente da reclucção 
do juro de 5 º/o sobre 75.900:000$ das apoiices 
convertidas pelo decreto li. 823 de 6 de outubro 
~l~O. - · 

Mas essa conversão foi de 5 ºfo a 4 ºfo, mas 
os 5 ºlo eram pagaveis em .Papel e ~s. 4 ºIo 
em ouro, o que nos devera dar preJmzo, si 
não forem mantidos os impostos em ouro. 

Mas, attendendo mesmo ás observações de 
meu collega, posso affirrnar que :estamos 
deante de um deficit que não será inferior a 
50.000: 000$000. 
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Eis, Sr. p1·esidente, eis a ve1·d::t<le, eis n Sinto, Sr. presidente, que o actual governo 
no.:;sa. situaçiio, eis com u mi1ior sinc~ricfo.de o moJtrc-se, quando o momento é t;Ao critico, 
estado do Thesouro ~ ! l~to tmlo :.ig·g1'ava-se abaixo de sua. missüo. ( .4poiados.) 
~ind::t mais denote da ci•be financeira, dennte Sinto que, sn!J>tituindo elle o governo pro
das clifficnlrbrles do commereio <ln. impor taç:to, visorio, que tanto onerou o The~o11ro de 
deante de n0~~'' rnoetlu fldnciaria. deprei::iada, despi:zas, urro tivesse comprel1endido o seu 
tle11.nte <l<l caristfa da Yida. (.·tpoiatlos.) papel. e, subimlo sem plano, sem direcção, en-

Temos nect>,ssid::tdc', deYemos fr no encontro \•ered.usse 110 mesmo caminho d:ts clespezas ! 
da affiicç~o dos 'Pobres, da miscria. qne pâtle Sinto m:tis níuda que não !enham vintlo com
::i.men~:tr o prolect::trio ; elevemos pl'ocurar re- nos~ assumir ;t rcspons:tbilidad•3 dos cói•tes, 
medio n. este esta.tlo desob•lor e in!'1Jlizmente, propout!o as economias necesS;n-i~s. (.·lpoia!lcs.) 
Sr. presitlente, nliü ~e?'Ít •le n:1tr1t fórma Isto JWOr;• apenas que, on llie f'a!Jece o pa
sinão re<lnzindo o imposto em oaro a 50 º.'~ triolismo e a energia, ou SS. EExs. não l()Clll t\ 
emantltllvlo mesmo is-Jnt;u· clt:!l lo 0s g-cn~ros comprchen:>:io d;i ::tútu:tl situaç:!o do pn.iz. 
:-.limenticios ti& primrit•:'t. neccssi1l:vlú e o 1-:o- (. l poiarlos, .,mito óc;11 .. \partes.) 
!'O~Clle. n111darlo.<; 11/U"trlcs.) ;\]ll'C!r.iarei. Sr. Jll'<~Siclcn tc, O projccto de lei 

Log-o, teremos ainda de tlúsf:llcni· a recdtn; r!c lixa._-;i.o de ror<;·as de terra, pro1,osto peht 
o que alii1s não é motiYu para : llC11<wmos li l11$lra1l:t comrniss:io tlc marinh:t e ;n1erra, 
<lcante dc;;;;;t metli<la: porqne o impo5lo om em ~e ns Y:wios ar tkos. Sinto disscnlit' cm 
ouro nüo foi estabelecido p:1.l'n Mgmentara YU!'in . .; pontos que, n.'men vc1·, t ee111 gr:tnde 
ren:ln, para ::t.1.;!'rnvar c:om noYOS impo;;tos o.; imp<H·ttulch\, e parn. o~ quacs po::~·o fodl\ a at-
jâ existentes! ! teu(:ào do meus collegas. 

S)rh isso cruel, seria absurdo '. o imposto :\cc:eil.t\ Sr. presidente, as 2·LS00 pr:1ç::ts de 
em ouro foi est<lbelecido com o liru tle manti;>r p1·et p:\l'it u effectivo do exercito, apcz:\l' de 
<-!!':1 uos!\o mer.-:.1.tlo cert:t ~onufü; de moeda r;,;con l1eccr qne as Il!Jssas circnmst:rncias ec0-
metallica qne se csc0aL'hl totln, :tttentM as 11omic;lS exigfriam talvez uma dirninuiç:Jo. 
circumstaucia:;; (!e UC$stt pr,.1~::\ e de 11uss.t EoS<\ dimi1111içflo impot'tará, sem duYida, uma 
moeda, e para dar ao go,·eroo os meios Lle uova reo1·ganisação porque, a não ser qne se 
so!Yer os compronii:i>os extemos sem concor- queii·a diminuir batalhões e :.iggre0·:Lr offi
rer ao mer~ado de c:imhines. perdendo grandes cines, a dimiuui<;ão de prJç.as import:wii dimí
somma.s e sujeitamlo-se :.1 explorai,:;}es e a uuição 1105 corpos, e irá co:iseg uintemeute 
br.ixas ficticias. nlterar :t unidade t;iCtica ele cad:\ corpo. O que 

Bem njo quauto é tlillicil o momento que par~ce-me pratico é que não autori•~mos o 
atr:n-essamos e acredito que ni1o seri aos Poder Executivo a preencher os 6.000 claros 
actu:\es Sllcre~wios que -po1.lerit o ch'!fe do qne exi;:;tem, sem que votemos verba on dê-se 
Esbdo commetter o plano systematico e in- nova ot•ganisação ao exercito. (:1poiados . ) 
telligeotc <le fr col'til.ndo ns despezai: inutcis f:>to importará uma economia, sem úesorga
e ir fomentantlo o desenvo!Ylmeuto cfas in- uísa.r serviços e sem ir perturbar o qne está 
dustr·ias e,oor· ucna aúministmçiio moro.lisa<lu, l'c:!ito, prodt1r.indo desgostos. (.·lpoia!/.0$, m :iito 
intelligente e permanente, deb!lli\r o deficit bem. . 1 

que nos assobcl'im. que <\bsorvera o '.!' hosouro Um outro ponto em que preci;;o fazei' alguns 
e trará a ruinu,, si não collo:;;nmos n:i. a<lmi- reparos e o nrt. 1S do projecto em qne se 
nistração ltomens que garantam o futuro e véda aos lentes militares a promoçiio pOi' me: 
inspirem contfanç;i.:i. Nação. re~imentoeqne acho deve se1· supprimido . 

Entendo que é cheg:.i.da a occnsião de nos Nii.o comprell:mlo, Sr. presidente, por que 
unirmos to(1os no pens:m1ento commum ele r;izão nm assurnpto, que deve fazer p:wte de 
consolidar a Republica1 no pensame!lto ~e lei de promoção que obedeça a um plano llar
J.azermos largas e~onomia~, porque a s1~uaçao rnonico, t\ cha-sc no emtnnto na, lei de íi:i:nção 
e essa que.descrevi-ou recuamos ou iremos de forç;1s, fazendo do projecto um manto de 
até ,ao abysmo ~ . . retalhos. Que movel, que inspiraç1o poderia, 

. Ei_s;··Sr. presidente, porque app~llnre1 P<tra 

1

. determinar esse açoda.mento em fazer passai• 
os dig-oos representantes dn. B~h1a, ele Per:- uma disposi~o que vae ferir direitos adqui
nambueo,de Mm~s Gerncs,de Goyaz e elo_ Ceara riuos e m.autidos no ex:rcit.~ nos lente_s em to
para_ que SS. Exs. votem a~ suppres~ües de elas as Je:s de promoç.a.o feitas até hoJe ?! por 
serv1(:0:; e.das v:erbas que ~alH resul~~· q11e privur o.o governo üe promoYer um 

Proporei, pois, que seJam suppr1m1do~ os ofücial lente por merecimento, si reconb.ecer 
arscnaes de guerra. de Pernambuco, Bahia. a que elle e um militar brioso <listincto •• 
as companhias de Minas Geraes e tle Goyaz. ' • • 
Irei mesmo, apeza.; de o faze~ com o coração O Sn. · Cu~'!'ODI~ D~ ~h~u.o-Como v. E.~. , 
apunhala.do, até a suppressao tla escola. do 1 que é um do_, ma.is d1stinctos. 
Ceará, acceitando a proposta do ministro da O Sa. SERZEDELLo .• ,que não descuida-se 
guerra. da su'1- missão e de :;;ua profissão ~ 
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Sr. presidente, comprehendo que a profis
são do magisterio possa tirar ao olllcial os 
habitas d•t vida de soldado, especialmente o:; 
habitas da vida de quartel e o esquecimento 
dás tres amms combatentes, si accaso o pro
fessor entender que nilo é mais soldado e que 
a µa.tria em caso d.e guerra nã.o precisara 
delle. Comprehendo que por desidia elle pôde 
abandonar completamente todos os estudos 
relativos á. sua profissão. l\fas, por ventur::i, 
não poder-sc-h;t dar a mesma cousa com os 
o!Ilciaes dris corpos especiaes qne se acham 
empregaLlos a1mo:: inteieos, até ús vezes a dn
ração de sua vida, na;;; secretarius, nos arcl1i
YOS, nas i•ep:trtiçües do l\linister!o ila Gnerra:? 
Poi·que cousiiJei·ar erroneamente <1. commissií.o 
do magbterio menos ardua, quando, ao con
trario, ell:-1. e a mais <liHicil, <1. mais import<mte 
e a qne exige mais sacrificios, porque, senho
res, o estudo, as lucubrações, as noutes üe 
vigília consomem a carne,depauperam a vida, 
lenta mas continuamente. (.'lpoiados). Nií.o 
lia, Sr. presidente, trabalho mais •"trduo elo 
que o trabalho da intelligencia, e 0 do pro
fes::;oi· é continuo, consta.nte e de todas as 
horas. (-·lpoiados). Nils escolas militares os 
prol'e5so1·es teerrl a seu cargo a iustrucção e 
a ecluc.ição ele nossos jovens otnci:1es, devem 
ensinar-lhes as sciencias e os princípios de 
que vão fazer uso em sua viela, e como a sua 
missão póde ser vasta, ampla, efücaz, inspi
radora elos mais alevantados iileaes, b:1sta 
dizer que a grande arma de Benjamin, o sen 
eY::u1g-ell10, foram as suo.s lições. (.,-lpo:cidos 
nwnei·osos). 

O professor militai', zeloso, não descuiclar
se-ha de sJa p:·ofüsã.o, esforçar-se-lla para. 
guardar junto dos seus discipulos esse ar de 
soldado, e3::.:::i. compostura ele cert'i gr<\Yiclade 
que só conhecem e podem possuir aquelle3 
que passaram a vida <las escolas ou elas 
fileiras. 

Po1•que. razJ.o estará o governo privado 
de promover ao lente ele physfoa, de ma
tllematica, etc., que não descurou d~ sua 
pro!issão, que não ab::indonou os estu
dos milit<wes, que é, fina.lmente, um bom 
official '? 

l::\1 SR. DEPUT~\.DO - Ha. outras recom
pensas. 

O SR. SE;-<.zEDELLo - Peruoe-me, essas 
recompensas podem ser o elogio ou dinheiro, 
que nada valem. 

A recompensa que não tira-lhe o estimulo, 
o zelo, é a promoção, e a promoçlo sómente 
po_r antiguidade pn,ra. os lentes é um acto 
lDJUsto. 

Não - comprehendo, Sr. presidente, porque 
razão o lente de tactica e estrategia, o pro
fessor de forti_ficação e trabalhos de guerra, 
o de construcções militares, o de geographia 

militar, o de estradas àe ferro e outros, 
ensinando o que h:1 de ::nais importante nu, 
vida militür, o que mais interessa ao otlicial 
conhecer, possam esquecer <• vida milita1' 
para serem apenas promovidos por :1ntigui
dacle, quando em todu.s as outras commissões 
póde haver o merecimento. 

Não l A commissão de marinha e guerra 
não foi justa. 

Sem duvida o governo deve ter cuidado, 
escrupulos, nas promoções por merecimento 
pura não produzir desgostos, para não levar 
o llesanimo aos que trabalham . .Mas, si um 
militar distingue-se, salienta-se, presta ser
viço de ;issignalado v::ilor ú sua classe, á 
instrucção do exercito, não deve o governo 
e:::~ar privado de promovel-o por merecimento 
só porque trata-se de um lente. (A.poiados.) 

t.;ma outra diSpOSÍÇ:ttO que não possoacceitar 
ó n. que propõe a crert<:ii.o de 30 tenentes de 
engenheiros, porque ella tra:~ augmento de 
clespezti e entendo; Sr. presidente, que o 
nosso olJjecto, a nossa cogita<;ão, <leve ser 
<liminuir despezas e não augmental-as. Nã.o 
posso tam bem concordar com o art. i 0 cm 
que exige-se que nenhum ollici:i.l possa ser 
promoviLlO sem que tenham os o!Ticiae;; su
periores um :.urno e os capitães e subalternos 
dous annos de eftectiYo serviço nos batalhões 
da arma. Ora, Sr. presidente, ::intes rle qual
quer observaçiio, direi qne o serviço ue en
genharia no exercito não é sômente o que se 
adquire, o que aprende-se uos hüalhões da. 
arma de engenharia; e depois, como com dous 
batalhões obter esse resultado para todos os 
olllcia.es Je engenheiros'! Não seritt a mesma 
cousa que, si o illustre almirante, que dá-me 
a honra de on vir-me) exigisse ::i mesma con
dição para a armada, para todos os olllciaes, 
havendo apenas dous nttvios para emllarque ·? 

o Sr.. CUSTODIO DE MELLO - Lâ existe a 
cli$posição. 

O SR. SERZEDEI,LO - Com razão por que 
não comprehende-se ofücial de nmrinll~t sem 
o navio, sem o mar; mas o serviço do exer
cito ê multiplo, ê variado e demais <1. armada 
tem muitos navios consttintemente em acti
vidade·• A disposição cae, Sr. presidente, 
por impraticavel, além de que iria ella dar 
togar a abusos, a preferencias e até a verda
deiros escanda.los. 

Um outro ponte; digno de observação e de 
estudo ê aquelle em que e.lá-se ao governo 
autorisação pa.ra. reformar regulamentos re-
01•ganisaodo o ensino das escolas militares. 
Ellas de certo tempo a esta parte tem vivido 
em constantes, em conti11uas reorganisrlções, 
e cad<i governo entende que deve fazer a sua 
reforma, muitas vezes com prejuízo do ensino 
e do metllodo. Qual o motivo para nova au~ 
torisação e de um modo vago e perigoso ~ 
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· O Sr:.. C-.:si:oDIO DE MF.LLO - R.eorganiznr 
:;ob a~ mesmas h\$CS scicntitiCDil. 

o SR. $I1I!:tEDELLO- 1sso e vago, isso é 
amplo de mais. 

Sr. prc•sidente, o plano J.e en:>ino das esca
l11s n:iiiti re:> olJedece a preoccup;1cão de d•) l' 
<\O olílci:.ll ;t maior somni:\ de cor1 llcimento$ 
gerac~ e e ~peciaes, lle modo qne o lw.liilitem 
a compreheoc!Er os seus deveres ele solcb1do 
e •.le c1d.1diio, de modo qne po;;5a elle conhe
CC'l' 1.ren1 e de~oh1·ia-;1r-se melhor de Sfü•. mis
são 1io sdo de 1w~s:t palrh!, pl'cpar:alo S<•lfl
pro :l cnmpreloenrler o~ prol1lem:is em fillP. 
tenha de i ulervir amparando a h lJ<,r1la.<le . 
11fio St>!'Yintlo aos tyr.11rno;;. (.·l71oi!J.do$ mmi~
roso .... ; ,,,Hilo IJcJ;i .) 

.·\.:> escol";; militare~ n:i. su:\ :!l':\O' le l'efol'
ma, na g-rn111!e re,·oluç..:-to por q11e p:1ssm·11m, 
fornm tra11,;fo1·marlas tia modo :t prest•u·~m-se 
melhor a seu tl~stiuo . 

Elln~ não são apen;1s l<icos lle e-lnc..içiio 
mi!!t;1r, i<:;colas tlc exercito, cltas :;:to ta111-
bem fõcos tle ed ue;1<;üo ci'dr.a ('"Jl"iall<.•.1· y~
;·a.e.,·) , e nellas os d1;slrer<lados da sor·te. o;; 
desprot·~gillos da fortun.i ' os pobres, encon
tram meio seguro de inst ruir-se e ednc:\ r-se. 
(A.poiados). 

Ellas não obedecem a nm fim exclush::1-
meote milit:i.r; ella.." preenchem nrn íilll social 
mais e le~mdo, mais lrnm(\nitario . 

Qu<tl será o intuito d:t coinmfasiio 'lc ma
rinha clando no ~º''erno essa ilntoris;1ç·ãn ?
Diminuir a despez~i? Nii.o; e, tanto a .. -;~lm.qne 
não e$tal.leleccu clansula alguma rartt isso,1 ~. 
ao cootr;:n-io, receianclo o ;iug-mento, exh!ill 
que el!e não se desse. ~ 

Dal' nO\'<\ b.:se ao ensino 1 DP.senvot,·er <l•3 
outro modo o ensino tcchoic;i? Dar-lhe m<lis 
ampl itude ·~ Nüo . A commis~ão quer as me,;
nrns b;\s~ scieu tin c..'ls. 

Trata-se, pai.>, Sr. presidente, de r-eduzir o 
numeo·o de a.nnos de estudo.trnt11-sc:: de e;of~i
::i:ai· em menor nurnel'O de ·.umo;; as mesmas 
disciplinas na mesma ordem simples. lo,!(ica ., 
sá'ohi. que foi aúoptnda. Logri,p0Lle111os e ~leve
mos ser pr2cisos nest;1 n.n torisn,,ão. {.-lpo irulos.) 

O ensino das escoh1s mil1tnres é lloje mttlto 
complexo e wi.sto, e torna-se (litlici!limo pol'
que aos dever·es de es tuofa nte o alumuo e 
obrign.rln a reunit• os de soldado cm revist«s 
e exercícios. 

N:i-s escolas preparatori<Ls ensiun-se pnrtn
gnez, fra.nce:r., ing!ez, allemão, geogrll ptiia, 
füstoria, arith metic.i, a lgebra. geomotl'ia, 
noç~~ c.-oncret~~ de pl!ysic_a, chimica, asfro
nom1a, bota:i1ca, zoolog1:i , etc., etc. Esse 
curso difficilmeute é feito em tres anuos,mes
mo p·:los que teem intelligencia privilegfada. 
O curso geral e vasto, e para su<\. compreheo
s"'.i.o exige o cur!;O prepamtõrio l'Aito de mcxlo 
con-venicnte, sem o que o espírito não apre
hende os met.hodos e não comprehende as ab-

slracções. Elle const:.i. àc toda a mathema
tica alistracta e conci·etn, c:Ile consh da 
a:ecnnetLfa ana 1,•tic:t, calculo differench:l.l 
~ntegra l das diLferenÇllS dni tt1s, das va
riações, ela rn 'o::rnica, dit astronomiri e vo.e 
n. 1•hv~ica, chimicn, biologia, sociologia e 
mo1·uf, e com e;;ses esludo:i llrno1·i t:o~ e dada 
<\ pT'<otica-o rlesenho, <\ top0grnphit1, a. per
spetícm, etc. , etc . Nos cu1-sus ~speciaes 
;1 premle o offich'Ll :t fo rtitie:ição. a tac tica, a 
estl'ategia, a J;alistlca, o clírd to pulilil',l, int.~r
nacion;1l, dipJom;1cia, uireitO lniJ l t :Lr e UÍ
l'CítO ()d111ini:ltl'ativo, ecouomfa politica. e fi
ua1H;"•S, l00La.nic;1, zoologi;1, miueralogia, geo
lo;;b, c~tndo de todo o niater-ia l e 1.u·ldi1ctos 
,te gu~rl':l, co111ü p~ln\t~l, l~ccas ele !i:>$'Oi 
;.:codo.J~L;1 , Hstru11.-1m1;l pl'<l llt:n, nwca u 1~ 
ap pJicaJa, gCO;!t>aphi;~ miHlitl' é SCl'Yi(,'.O 
tlu c>lfülo maicw, tlíreito ri1ilitar, lc:;;is
!:J(:iio, photn;;1·a11hia. aerost; o (~io. te ll!~1-.oy1hia 
e tCl!!pl1tn1ia, etc., etc ., e :1 imla lly<lt'<Ul lic.-i, 
<:~ t r·nda.:; 1lc 1'er1·0 e constr11cçue~ civ is e mili
tares. O e:;tntlo ê, poi:;, Ya:;lo, obcolcce a. \lm 
plano, e posso a:;;:;.,gnn1r a V. l·:x. l']Ue, fn
zen•lv p:1rte da conirnis,;üo f]tlC reorganisou o 
erisi 110 mi!Har no Bi-a zil, a nos>a waiv1· lli!Il
cuHatle !'oi eucen;u· tão vasto plano e1n um 
peritieno nunlé'l'D 1\e <Urnas. 

Ei~. St'. w;;si<l.:mtc, n> o' ·t:c1' i-Dç:ücs quo pro
te u11i:t fazer : eis <ihi a 11o~s<t ,;itm:ção e a 
1m1rcha quo:: ( lev~mos segllil'. Co!llecei pelo 
exercito\ comer.r·i 11ela minha pr·orriii classe 
p;it\t t1cur h;tbi\itnllo com a fur-ça mor;d ne· 
c~s;;;u• i;1 a üxigir a. climinuiç~o oo~ outros 
ministerfos. 

C· •mcC'ei pelo exercito, porque sei quanto 
vale o :;eu P•· trioti~mo, quauto é g1~u1dc a. 
su:t 1leclicaç;io à. c<11w1 d:i. p;ttri~t, e q11:1l ~o 
g nio rle smi alJOegaçilo. Este exerci te) que 
tthi e::;tft, Sr. pre:;i•lentc, rep1·esentà de fücto, 
!'<?presenta realmente a corp<>1•ifi.;i1ção da. 
hon r·:1.e dn diL?ni.lade nncioual, ol!e é tt alm:i. 
d:i palt'ia b r ~;-zilr:!il'a. nobrt< e al ti~·o, e;1paz de 
toilos os sacrificios. (A.poia1lo$ geraes.) 

Sempre ao 1 do <lvs gl'Hnde~ liberdades elle 
foi li bera l revolu~iooario no i de nbril, elle 
ie~-~e igun_l :10:; g::ano.le~ ag·it;1Llo1·es L'~1 ·u ccm
·Jlll~la 1fa l!he1·t.1ç;w da 1·a1;:a escra'Vl~ada no 
t:3 àe mnio; elle foi iuvencivt:'l nos campos do 
P:o.rng11t~Y. dorrr io<l.o nos charcos, combatendo 
ele d 1:\ e lle noutr.; ; elle fez-~e tinalmente re
publicano ao evnngelho rla propag:.u1fa no dia. 
15 de uovemlJro, e essa oi.ri~ predilecta, 
tflha de seu coração e!le a vigia, elle a. zela 
com cuirbt!o,certo 1le q ne nella estil ;t sol ucão 
as grandes exigencias do engrMdecimento e 
do. lelie1d;,de da µatri:i.. (ApQiados.) 

Sinto que não est>lja prese11te o uotavel ban· 
queiro que faliou antes de mim para dizer-lhe 
f)Ut! cDre t raoqnillamento de suas flua.ocas, 
dê ao seu IJ;rnco a solidez que deve ter, e 
tique certo que as con,;pira.ções, que as agi-
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tações restauratloras virão quebrar-se sobre 
as boionetas do nosso exercito e ele encontro 
ás quilhas gloriosas de nossa marinha.(Apoia
dos muito bem,.) 

Mas ni1o basta, Sr. -presidente, o sacri
ficio de uma classe, düs classes milit;tres, 
ante n sitnacão afllictiva de nosso paiz ; ó 
preciso o sacriti.cio e o concurso de todos ! 

E' preciso que de um modo systematico, 
sob pretexto algnm, se decretem novas des
pezas, e que desde já cortemos as sup0r
tluas. Nilo basta ainda o córte de despez·\S e 
a nossn IJoa vontade, ó prec:iso uma admi
nbtrnção h ne::;ta e sobretudo energic:t, 
intclligente e providenciado1·a, que sej:t 
CiLpaz •le reduzir a despcza. e de prcsi•lir 
:10 de~envulvime:-ito de uos~a. riquc:rn. 
(ilpoiados.) 

Eis a ra.zão ro1· qne mais uma. Yez, pal'a ser 
ouvido pelo meu paiz, dirijo a palavr:i :io 
velho soldado r1ne tem os destinos de nossa 
pritria. rpie G o primeiro m:1gistrn.do e por isso 
o 1wimeiro respon~avel pelos <'rros, pelos 
abusos criminosos e pelas dcsgrnç:b que nmea
çam a Republ ÍCD.. <~tpoiridos r1ci-ru:s .) Fal !o
lhe ainda evocando as suas g-lot•ias, as suas 
victoria,.;, cm nome de suas cicntl'izes, de to1lo 
o seu pa~sado de soldado, Lle to1h a sua. v!da 
de hnnra p.1ra. que mude de rumo, para que 
mude de r-ótn, pal'.1 que mude o seu governo 
e e~colha homens em quem n, repul.Jlica con
:tie, homens que tenham fanta. pl'Obid«cle como 
o sen primeiro secretario, mas que tenham 
mai.s do que elle amor u, Republica e a com
prel.tensão dos graves problemas qne 1leman
dam solução. (A.poiados; mu.ito bem.) 

A situação do pn.iz exige a. col\igação de 
todos os esforços, de todas as vontarles e de 
todas as aptidões. Não vacille o chefe do t<~s
fa<lo: chame o seu primeiro ministro que não 
quererà, pnrque é pr~triota, seru111 anteparo, 
um obstnculo a essa união dl~ tod11s as vonta
des; que não quererá como ave sinistm, pairar 
como um agouro sobre a felicidade da Rep11-
blíca ; que não quererá ser o coveiro sinistro 
de seu amigo par<• ouvir sobre um tumnlo, os 
gritos de maldição, quando a patria reconhece 
que sobre clle deve ;;joelhar-se e chorar. 
(Apoiados.) 

. Mude de rumo o velho soldarlo, não con
sinta que continue a sombra do Banquo ater
rando a Republica, para que de S. Ex. possa 
a histor-ia dizer o que disse da administração 
de Cromwell : « deixou os vestigios da 
sua . obra na felicidade e grandeza da sua 
patria.» 

(Milito bem, mitito bem. O orador foi feli
citado e comprimentarlo.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

Vão a imprimir : 

N. 42 B -1891 

R EDACÇÃO DO PROJECTO N. 42 A t>E 1891 

(Substitutivo ao Projeclo do Senado) 

Fixa. o subsidio do pre~idente e elo vice-presidente 
da. Re pu blic:i. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. ºFicam fixai los, para o periodo pre

sidencial ele 15 de novembro de 1894 a 15 
ole novembro de 1898. em 120:000$ an
nnaes, o snhsirlio 1!0 Presíd·mte da Repu
blica, e em 3ti:OOO;l; o do Vice-Presidente 
pagos mens:t!mento', desde a data da poss~ 
do respectivo cargo. 

A1·t. 2. 0 Vencerá o sn11sirlio do Presi
r!.rnte o Vice-Presidente, qnando, em vir
tude do art. 41 lb Constituição, exercer 
effectiv;1mente a 1n·esidencin. cfa RepuhHca. 

A1:t.. 3. º N? perioclo presidendal vigente 
continua em vigor o decreto n. 27 G de 1 de 
dezembro de 1889, quanto ao subsidio do 
!Jresidente, percebendo o Vice-Presidente 
o de 36:000.$ annuaes, pagos menst1lmente, 
desde a, posse do respectivo cargo. 

Art. 4. 0 E' autorizado o Poder Executivo 
a abt'ir o credit·1 neceseario para p;1gamento, 
no actual exercicio, do subsidio vencido pelo 
Vice-Presidente da Republica. 

Art .. 5. 0 Revogam-se as d.isposiçaes em 
contmr10. 

Sala, das commissões, 25 de agosto de 1891. 
- Felisbello Fi·eire. - Baptista da Motta. 

N. 135 - 1891 

Concede ao coronel l1õnorario do exercito, 
Joaquim J11oirricio Ferreira a pensílo annual 
ele 2:400$000. · 

O peticionaria coronel honorario do exer
cito, Joaquim l\1;.1uricio Ferreira, o digno 
i rmi1o dd D. An na N ery, é um desses pa
triotas a quem a esta Garoara não é licito 
ragatear os meios decentes de subsistencia 
que pede e de que precisa . 

Fez: a campanha do Urugnay e do Pa
ragu11y, para onde marchou logo em janeiro 
de 1865 e de onde voltou ferido e quasi in
valido, para de novo seguir para a guerra 
commandando um batalhão de voluntarias. 

Terminada ·a guerra regressou à patria, 
onde, na Bahia, commandou por müitos 
aonos o Corpo de Policia, sendo, por politica 
ou por sua avançada idade, exonerado desse 
cargo em 1880, prestando na guerra e nn. 
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paz bous e relevantes serviço;;, que silo 
attcstudos por sua brilhMte fé tlc ofllcio. 

A commis~ão, npl'eciundo devidamente o~ 
bons seniços do peticionario, que ha m_uito 

podi:l ter-se utilisado elos favores que de ,1ns
tiça lhe são concedidos pelo dec1·eto u. 3371 
de 7 Lle janeiro de 1865, submette ú de_vida 
consideraç.[(o d~ Camara o seguinte i1r0Jecto 
<ll.l lei: 

Art. 1 /' Fica concedi chi. ao coronel hono
rario do exercito, Joaquím I\Ir1ul'icio Fer
reira, uma pen;;ão annual ele z:,• .. i• :!'-:';r ; .'. 

.Art. z. • Revog:::1::-:>·; ,,:; disposições cm 
cou trnrio . 

Jul~o, Sr. presidente, que S. Ex. labora em 
tll)l eu3·ano, surponllO a ex istenci:i tlc a lg-um 
g-rào de supe~·1ori~ade .entr,1 o Scu;1do e es ta 
G:i mar;.i, e, si assnn e, cngilna-sc S. Ex., 
pois que a ~<utonomia. de que gos~ S. Ex. e a 
mesma ue que gosumos. 

O SR. fürmno SA;,ro - Somos ignacs até 
no subsilliO. 

O SR. ARGOLLo- Sr. prnsiuente, s. Ex. 
pode continu~w ~• api-esenhw mil h~1re~ de pro
jectos no Senado, nos, deput.iüo~, contínuo.
remos a fazeL' o ciue no;:; appr ott \·e1'. 

O Sn. 1:cn6A dú. um :1partc. 

Suite dns sessões, 24 de ac:osto de 1891 .- o Sr. Gn.bino Bc,.,,oni.-o p<:din n. 
A.str,lpho Pio .- Be~ e;·; · il.:::.. ,;f, Jlr!;-~u.- pa.l:wra p:w:i fazc1· a lg-tmrns eo 11 :ddar:11;üc~ 
Leite Oilicica.- "ln1011io Ol!Jnilw.- l3w:;w d" so\n·c o modo 1fo rlc,;c1·iminar- :ic ~\ rnatcria tla 
Pai'!Ja.- A. J1Jo;·ei·;·a da Sili:a. 01·d•!nl 110 di::i.. 
o SR. Pr:ESIDEXTE dcsi::·irn, :-1 5c~·n intc ot·- 11011 tom como h<>}3 "'~ mllrr::v.lo n:t 01·1lcm 

dem do u!a par.'.!. a ~CS:iãO ~lo lUllllllllii: 1!<, dh :t i'~l1tÍlll1:\<;:íO da r tiSC!l~>'llO tk r Jil 'O,ÍCCk> 
tle lr•i iJ,J lix:1çiio de l'1w1;:1s de lm'l':t iu ullium 

l" p'1rte: p:tl'lc d:t 1wdcrn uo dia. 
Yotnçiio chs m:lterbs encermd:i ~; O Si·. p1·.·~illc 11 te e a ca,;a s:diclll qnc cst::i. 
Continuação da, 2º (lí3cnssão rlo rn·i.i.i •)Clo n. lll: . t·~t·ia •" 1n1ti tn irnpor la~tc; ê a [l!'ii nci:·:t ma.-

SIJ, org-a.ni~nutlo 0 Distl'icto F()tlcral; teria rpHl se p1·en•l1J a le1 orç:u1Hrntaria r11i0 
!llnitn l11·c,·c tlcvc ser discn titla; [11\1.icdo rp te 

Continuação da l" tliocuss;to <lo projccto n. Yac im1101·tar cm mer li<las ccouonii~a8 pam tt 
70, extio;:;-uíndo tt legrwão jnnlo ao Yalk\110; · d L:m:1o; o S. Ex. :itllJc f[U13 na ultima parto n. 

Contin•1oç·ão da 1" discussão 1!0 prôjccto i1. ordem üo tlia jiL os Sr~. deputado~ lc rn-,;e r e-
99, el~vnntlo ii c,1tcg-oria. de catlcim a ttul:c do tirn1lo; poucos são os que ücam u t,; ús 4 horas 
::tppnrelho da E:>cola Naval; da tardo. O oratloi· mesino tem tit.lo occasiii.o 

Discussão unica do projecto n. 100, eoncc- de cont:1r l2 a l,1 1leputados n:t u!ti m~• hol'~ 
dendo liccnp ao Dr. Philogonio Lopes Ctii:-. eh scss·;o e cm to•.1o caso esse numet'o nuncn, 
guassú; ! excedeu a l S. . _ . . 

Discnssão unka do p:rn:icei' n. 53 sobre a rc- O Sr>.. O~n-E.n~A P1xro-A olmgaç~to e li-
cla.i'.1açtlo tle Al'tidol'o Augusto ::\.avier Pi- carmos :iqm ate as 4 hort1s. 
nlle1ro. O Srt. GAmxo BEsoun.o-respornle que a 

2" Parte (ús 2 horas ou ante~): TercLde é que quasi touos :,e retiran;; e t ra-
tando-se de discutir assumpto importante 

Continua(.flo 1lfL za discnssfto das forças tlc como e:;tc,e Jll'eciso que 05 Srs. deputa'los es-
terra. tejam presentes uftm de i)roporem medidas 

Lev:mla-se a sessrto ás 4 l1orns _ d~ economirt a fazer-se em uma P<tsta Ílllpot·
ta.ute como l\ da a:uer ra . Niio vem pedir in
versão da ultima~ parte da. ordem do tlia de 
hoje; porém vem pedir que na ordem do clin, 
de amanhã e sem prejuizo da mutcría, o 

51n SESSÃO 1m 213 DE .1.GOS'l'J DE 1891 Sr. presidente rJ,~ pnra a t~ parte o projecto. 
de lei sobre th:o.ção de forçcs de terra . 

Prc~idcncfri do Sr. Jlatla Jlachaclo 

Ao meio-dia, o Sr. presidente declam que 
não-J1a expediente n. ler antes da a<ita. 

<;> Sr. ~l\..rgollo - Sr. presit1e11te, por 
11:1-aior que seja.º re.speito, consideraç;ão e es
tuna que rne msp1ra S. Ex. o Sr. senador 
pe~a Pa.rultyba: general B(lrreto, não vosso 
ae1.....:ar passar despercebido o protesto de s . 
Ex. contrn. um prqjecto por mim (1.presentl°\clo 
<1 esta iHustre assembiea. 

o SR.. PRESIDEXTE - As considerações de· 
V. Ex. são vonderosas, porem !la outras 
razões f[Uejustiflcam a mesa . 

Eu explicarei a V. Ex. 
A 1 ~ pltrte da orclem do dia comBç..'\ á 

1 hora. 
Ha necessidade de dividir-se a ordem do 

dia em duas partes, porque lm pr~ícctos im-· 
portantes que não pódem deixar de ser dis
cn ticl:i,s, comu sejam a, u1·g-tmisaçITo Li.o dis
tricto feclera.l e as leis de forças de terra e 
mar. 
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V. Ex. sabe que a !• parte da ordem do 
di!l. comec;!\ :i. l born. lh La1·tlc e r1uasi sempre 
m·c1is t ;'lrde em cor.seciuencia. das urgencias 
quasi dhlriilmt:n te votndns de modo qnc sfi.o 
prejudicadas matarias importantes da l> parte 
da. ordem do dia : ó por i:>so que a meS•\ 
colloca-as de preforencia na. 2° P•lrte. 

Quanto ú, rellexilo que V. Ex . fa:r. de man
ter-se no l'ecinto até à ultim:i. hGx-.i, apena;; 
poucos Srs.dcpnt::i.tlos,e um facto infelizmente 
yerdadciro. 

Mas, como de llora em deaate c.:>meçaremos 
:i. discutir m~'l.terfa.s mais importan te~ . eslou 
coa venciuo rlc que os Srs. Liepu ta\los se man
forão no seu posto, até a hora lei;<'tl. 

A prornito a occasião para, füzenclo um 
ap11ello ao pa.triofümo da c~\lfüll'a, pecfü> ~1os 
Srs. rlcputar.los qne se mantenham no recinto 
nté encerl':tl'·5:) :L se.~si:i.o. 

recompor-se o miuisterio, perante o Sr. Dr. 
Barba llto Ca ,-::i.l~uti;[lre,alecenclo <linda <!estr. 
ycz um iníquo indefcrimeu to. 

Considerando, porém, Srs.membros do Con- · 
gresso Nacional, que agora >Ois o unico poder 
ccrnpetent(l p;\rri julgamento de SUt\ pre
tcnçilo; 

cousii.leraudo qu,3 ::i.s r<izi:Jes desta. p1m.lur:uu 
ín t:wta, isto e, 

Considerando qu<l será 1Lifrouto3a. iuiqui
cfade snbí'<lncioMr com quotas identic:i.s admi
nistraçõ.:s 'JU<l, embora d(l. mesnw. categoria, 
estão colloca.<li~s em lognres profündumente 
dh·er.>oõ, q11an to :'Is concliçU2s u:i, subsistencin. 
matcri•il e Ó.i:I variações <ln Yidn. cconomic[L ; . 

Consitler:tndo ri tie em s. P<tu lo,: 1WiDcípal
mente, :J. vitlt\ uos ('tmccinum·ios tornon-w 
<.limei!, poi5 ,·, nssomlir·o:;;\ :i care.,;l i<\ de tudos 
os alimento~. e cad:i ;-cz m:lis iusnpport:\\'el 
~o tom:i. u. o.l ta dos aluguei;;; 

O s~. A .nA·c lo Pinh.ci::.-o - $011 Consider:ln~\o ciuc pol' !sso mesmo _o fr?"crnc• 
porta1lor, St' . ptc:;i<lentc, ole um<• not:wel re- rle.:;to e:>titdo.ia. por d nas vc:r.e~. u.11r1mc1L~\ du
prcscnlaçiio •1uo os empre~dos da adminis- rante a ad1ninistrar,"i.o do Dr. Pr1:0lcutc ele 
trnc:.<"io tio eorreio t!e s. Paulo endereçam :i :\fora~, e :i. segund:i, L'ecentcmc:ite, so!i o rc 
c:;ln. illu~trc Camur a, na qual pcdom, e jn:::tn. gimen com;titucion:i.I, aur;1111mtou os honnl':i. 
mente, :u1g-meuto de seus vencimentos. i·ios dos empregado.> tle to.las :1~ rev:irliçoos 

Aqui c>lou no tlesemvenho da honros:i mi;;- e5t:i.dna.cs, como se v0, C!lti·e outt·o~, tlo tle
são de a.pre:;enttw l\ l'eferid:\. represeut::iç.ão ereto n. 71, de 28 de julho<.!~ 1~00 : 
aos .seus des tinnturios. Considerando guo o trab:tll1o t cchnlco i.lest;\ 

:\'.fell1or •.lo r1ue en, os distinctos ciLfad:los que administl'nç;io é mnito m iior tlo que om qu:il
a suusc1·evem . em termos claros e com alie- 11ue1· ontr:\, poi~. uUm da cot·re5pondeue;la. 
gaçues irrerut.weis, hl'ill1autemente runua- estadual, que e a lmndn.ntissima, aimi:l s1: ma
mentam 1L jnstiç<i. do peili<lo qne <lirigem ú nipuhuu malas directas para Y:n·io.; t~tizes da 
Gamara. Europa, e vam todos os outros estados; 

A repres!l.11laç;."io e concebida nos segui11tes Consitlerando que :i. rend:t posta.l tlc S.Paulo 
termos: d 'JUCUi svperio;-, como prov:i. o mnppa. j un to 

"'sr.;;. membr os tlo congi•esso Naciou::ii Bra- ainda de lSS!l, <i .~o;itnm das rc;-1rlcr.s rfo Indas 
zileiro-Os abah:o o.sssignados, riue consti- as 011tn1s 11tl·,1ti ,1is11·aç,jes, exce1)tnadt'1. a •.b. 
tuem una numerosa clns;;e da aclmlnish'açlio Capifal Fetleral, e 11ue simples t~genciilS de 
federal e qne com plena solicitude do vi~to.s l • classe, como Santos e Cnm pi nas, rendem 
e do iu terC$Se teem f1. honr<'c tle se dit'igir ãs por si só mai.;; (lo que nn• itus ndminis-
vossas precta.rissi::nas p3s501s, veem expot·- truçlíes.; . • . 
vos, em·synlhese rapida, mas sing-eltuneote . Consu1ernmlo fin~lmentc (o ~ue muit o p::i.~
verdn.deira, 0.;; motivos fJUO determio:\m esta . ticu~arment\l"" devcl.S nota.r) , <1~e n propri::i. 
representação, cm qne 0 yosso ti lto criterio lett1<\ do.., r~ulo.mento ap_p1 01·ado pe!o de
ha. tle l(J"'O descobrir os reclamo;; enet""ico~ da ereto n. ->GS A, de l de m :!10 de 1sao, e"tatue· 
justk.a e"'da equiuad.e. "' ~ clara.me~t~ no art.. 133: <1. Aos empt'e2';"\do.;; 
• Logo após a fnndai;-<"io da Republic:., :iluda da; ::.~!~rn1s~rações, s 1tn~~n.s en~ lo_?.\l:~e;; 011ue 
na quaura dn. dict(l.'.lum, vendo q11e 0 go- a ~ub,1:;ten~m fo.r .?o.toua. e exce~,'.'.ª~1~n~~ 
verno tra.tal"J. logo (le melhorar as cé>ndIQües cara'!..11oder,L o m101~tLO concef~er u~"'\.,.rat1 
econornicilS do fuuccion:üismo bi·aii!eit•o, n.té ficaç~o local, ~ue nao excedera ele ;:il) /o dos· 
então pessimamente retribuiclo, sem a devida vencimentos lua.dos.» 
attenção i\ diversidade dos meios sociti.es cm os abai:to assignados, conscios ele que re
gue os funccionarios agiam, e ilS 110\'àS ex- clamam sômente um direito, fü•mado em lei 
1g1mcia~ de mais apertada eoocnrreuci::i.-::i. expreSS[L e denfro dos casos por elk1. previstos, 
classe posta.l de S. Paulo dirigiu ttma recla- e perfeitamente convencidos de que haveis 
mação ;;obre augmento de vencimentos ao logo de deferir a tão sensato pedido, tecm 
Dr. ~enjamin Constant, então ministro dos o. honra de saudar-vos e requerer-..-o~ . » 
correios. Taes são os termc3 da repr esentaçito . Se-

Desattenrlir!a essa rt'lcl:tmação, assignada guem-se as assiguatnrns e um quadro cle-
1ielti; qu;\si unanimidade dos empreg-ãdos, os monstr.üivo das rendtts dll.~ tliversa> wmiuis- 
aba1xo assignados rcnovaram-n'a depois, ao traçües do Correio d;i. União, pelo qual se rn-

c:.m:ir:i. v . H 62 
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::-ifica que a. administrn\ão de S. Paulo cou- dos os ol.tlccto,; e cou:;as de ger;\l coo;;umo; 
~one com 616 i;:o11tos °'' somm;i tota.l elo e, sncceclancos n;ituraes des:>tt va lorisa~, 
2.:3i0 contos, em quanto monta toda. a reud;t ap1xireccm mil tropeço~ ao vii;er honesto e so· 
post;\l da Unfüo. lJrio elo empregado pttblico . 

Quer dizer que S. Paulo conco1•rc com !1l•lis. S. Pnnlo e~tà nes,ns condíç\les. 
dn qtmrta. p:trte d;i somm:i tota l de tod:1s ;1s Pois bem, os. empregados do correio di\lli 
adminL;ti:aço0es da L'niito ! continuum com os mBsmos vencimentos de-

Os a.!g-;trbmos di!iise quadro den1oustrativC1 termín(ttlo:s h11 m"'ze:;, <]nando, ioco11testa
são eloqneuti,;:;;imo3 para qne me .Jemore º'' vclrnentc, os <le:>peza;;; diúrias nlto podbm 
<lemo1~>traçii:o Ja irnportt~llcit~ du. admiuist l'a- ser cvmpara•la.s :10 seu p;1ssivo Mtn:tl ! 
ç:"i.·:i ele S. Pau lo . O SR. GARCIA. PLRI(s- !\fas S. Paulo t'! :i. 

Como a Cam:wa ac.iuon de Cl ttvir cl:t leit1: ra terra rio dinheiro: ni10 11:\ uecessitlade de 
que fiz da representnç:;.i.ti, sens honra•los ,;igua.- augmcuto t!e ''enc'illlentos . 
t:1rio~ rnnrlamt-nt.nn o sen .insto r><;tliclo, pt·in- . 
cip:dnll!ntc, no extraordio:l.l'io :1ng-me11to do O ~R. A:i;c:;r.r.o P;~11.1mw- E ve_rda <l~ qt!e 
p1·er;o do,; g-cno1•0:; rlc p1·imcirn nc>(;c~~idiv.lc, 

1 
cal :oi. P:rn ln lia cflcctl\·:\lncnte nuttto dmhe1-

nn~ alto:> :Lln;; ti·•is ,[n,; c:1:;:1s. . 1 ro. '.\fos cl·~ r1111; s1•J'\'C '105 emprega1 lo~ do 
Em Ye1· l:1d~ , Sr•,; . • 1t~ p11i:ul o0 , niío h:t e;1l:11!1i co1·r.~io de ::> . 1':1 11 10 e;;,;11. 11uantíosa snrnma, 

na ltc)'nhticn onrl~ º·" 111.)Íú' <lo snb.-i~t.~ucia r11nmlo o nwn nt1bl'c l'Oil·' g"•l, l] ue honra-me 
1;e,i:t111 1L11ln,,; c:tl', >.S ('111110 .. 11·1 S. Pan lo . com o :;cu :•part1•, snlJe que C>~es, como os 

Toilfls •1n:H1 \o~ tc;•m \"isit.wl11 S. P:tnlo eco- de111;tb 1~llll' l"r~;:ados. viue iii c:i;clH~i~cc,,1cntc ele 
nhc1:<'o 11 a,; con1Ji.,1us tia ~i ·la O!'din.iri.l na · -~us vc11ciu1en10.d Enl qne lhes ;1proveit.'\. o 
C;i p!lal F~·k!l·.d, ;;10 ac<:cir1les em atnrmar, e 1linhci1·11 :i que se re fere o :tparte do nobre 
e nm l ve1·rlarlc iu~vnt1·aslal"ll l. l)ne a \·id:i Llepnt:i.do? 
a<Jni no Rio ê iucomp:i.1·:ivclmrmt@ mais lia- Si•. pre~irlcute, pelo;; 1110Livos que Yenllo 
l".ll•t do fJ UC 1nn S . P<1.ulo. . <le apresentar, c111 vi:<b. rl0$ preços l"alJulo-
. ~(1·s ucm, t\ Cam:l~.i, •1nc t_oitos os cli:i;; onv:~ l 5º~ elos r;ene1·os alimenticío5 d•) primeira ne
in~i~tentus rPc lam;19ves, na imprí!!1S:t e ne::;t!• ,1cssidade, 1h alro. ex t raor.fin:u·t:l nos a lu:;ueis 
trtlmn:1. conli':t o alto pl'e.;o 1los g·enero~ ah- de c:is:t~. 0 St·_ Prudente tle ~Io 1~'(!$ elevou 
n:enticio~ e elos n;l.;:nei,; d(l '?''Isa. aqu i !là _ca- o5 veucimento> d o~ Qrllpreg-«dos est:1dua.es, 
p tt :tl, I'º le 11crle1lnmente .1111,zar elas dil'fl- no rc;rlmen proYi>orío, qunndo go,· ermtdor 
cultla<les com que actual mente lntam os em- do c$t:i.rlo de S. Paulo . 
pre~;u.los •lo corr~io en~ ~· P:1nlo. . Não havia pass:i<lo um :tnno aiuda., e o ·º"· generos alimentH;10S teem tlupl1catlo e Or . .-\mcrico Brasiliense Teriricou, pel:\ <Jb-
tr1 plica.do cl~ vi\lor . _ :;cr \·uç-.J.o di:1r ia, que er:i. necess;n'io elevar 

O:; a!n~ue15 d:~.:; cn.sas e~ti\.O \lol' um p_i·eço mais os vencin:ento dos empregados do es
e!evadis~imo, nao. s•rndo r ar?s o.;; pl'o_p1·1 et..'I- lado, e in vista r!a :tlta, sempre cr.:sce<i te, dos 
rio~ qlle apnra211 Jllr~s super101•es a 25 °/n, e m•~ios de sullsistencüi. S elevou-os eITectiva-
mms. de loca.çao predwl! mente. 

li ".!:'ua e l uz, í~dispeus.:veis nos misteres Pois bem, os emprcgn<los da C1dmiuístraç[o 
da _vida , quer seJ;i. tle rico. quer. d(;l pobre, do correio tle s. Paul o cont!unam com os 
estuo em S. Paulo por preço e:rnrb1fan te. • P" r,~os ,,~ncimen tos qu·~ tin ham. lrnbit<indo a 
~;io é só isso, Sr. ~residente_, os proprios 1~es~<I. ci\l~•le onde as rlitlicul1l;1des •.lo vi_ver 

mei;; de tran;; porte sao r.ar1ss1mos narrnella <11ar10, obng-;11~1m os dons go\"ernadores cita.
cidade . Basta V. E~. im:igio:tr que-a exteusiio dos a ele\·;n•em, por dua:; vezes, os vencí
·que aqui percorremos em hond com 100 réis, rnencimentos tio;; einpre~ad0s elo Esta.to ! 
lú. llii.o fazemos com 400 ! Isto ê cl11more>s:.t injustiça; e urge qne esta 

Em S. Pa,nlo, como em toLllls ::is cida.d~ C:1rn:i.n1 satisfaçn o justo pedido tlos honrados 
l]_ne teem tido rar•i1lo cres.:imi?nto, {l, propor· ci• l:tdãos qne sub~cr·everam esta r•epresenta
çiio q11e as rodas do cnrro do prug-r,~sso ca- çiio e estabeleça comf!!etf• proporção en tre o 
"Vam fundo no seu sólo, os meios, de subsi~- adivo e pa;~lvo de smi v itla. dia.ria. . 
. tencia n.ttingem a preço extmordinario. o SR. ucuóA RonRIGU"ES dá um aparte. 

U}!A Voz- Apoi:1 tlo. O SR. AXGELO P1:-<HEmo- Comprehendo, 
·-o Sa. _'1.KGELO PrxfCE!RO- Xos pair.es no- Sr. presi•lente. que em lo<lu:; a:; citpi tae~ dos 
i:os, Sr. prc:>idente, cujo (\esenvol virneuto estados d:~ União tenha-st' dado o mesmo phe· 
progr•:>s5ivo accentua-se dia à clirt: em qne :1s nomeno economico que venllo de assignalar 
fonte:> d tt suas rendas tomam n1JW.vel iocPe- em s. Pa.11!0. 
mento; em qne a riquez:1. p11 blir•t e a fortuna. Não resta. duvida, porêm, que nesta cidade 
particuln.r crescem e:'i:troordio;uiamente,- e oõ preços estão mais altos que em qnalquer 
D<'tu1·at o enc,i.recimesto dos meios de subsis- outr::i. da Rep ublica, cornprebendída estaca
tencla pela ·v(l.!orisaç-ao que se opera em to- pital. 
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Considerando, Sr. presidente, emborn. rnn.is 
intensas em S. Paulo, que as clifficuldacles de 
subsistencin. teem preoccupaclo todas :is capi
taes da União, resolvi, ao entreg.tr ã Cama
ra a representaçiio de que sou porttl.dor, otre
recer ã. sun. consideração um projecto de lei 
em que ficci satisfeito o pedido dos emprega
dos do co1·reio de S. Paulo e os de outras 
~'dminiotr<lções. 

Dispõ<! o p1·0,jecto: 
"O Congresso Nacioual <lecreta. : 
Art . l." Fica o Poder Executivo :1 utorisado 

;1. eleva!' os veucimentos dos empregados chts 
adminbh';1ções do correio d;~ Cuiiio, na pr1;
porçiiu fl 1:e se segue : 

1 .:\t<!l ciococnta por cento $Ol1re os nct11.1es 
ao,; ernp1·t·""':11l1,,; dG ;11lmi11i:;;tr~.çfin c11ja. 1·c111.L1 
excetla 11 q1ânhcnto~ cont0~ de l'éis; 

11 Até quarenta por cento riuamlo oxced:t n 
trczcu tos cou tos ; 

lll At~ trinl<t ]JN' cen to quando cxcc!la :t 
duzentt'S .:on tos ; 

IV Ale vinte q11:1ULlo ex~crla a celll contos; 
V At é dez quamlo t!XCC•l;1 a cincocnt:t cou

tos; 
Al't . 2. 0 Revogam-se as dispo:;i~ves cm 

contrario.)) 

n.dminhtrações elo correio da União, na pro
porção qne se segue : 

I. Até cincoent:t por cento sobre os actuaes, 
ao;; emprega.dos de administração cuja renda 
cxced<t a quinhentos contos de réis. 

ll. ,\te q•«lren ta por cento quando exceda 
a tr: ~zentos contos. 

Ill. Até tl'int:t por cento quando exceda a 
duzentos coutos. 

IV. ,\te vinte qu:tndo exceda a cem contos. 
V. Até dez .1uaodo ex.ceifa a. cincoent;i con

to;;. 
.-\rt . !? . • lte\·o~an1-se as \tisposições em 

cont1•ario. 
S:1 !:1 •l:1s scssüc:; , z;, de ~g,1~to de 1S' • .ll. 

.-it11/•.'lu ('iir/,.~i;·,,.- Ud1ua N11r/dr1ues.- Jle1111a 
Br1.>i-c10. - Olit•o:i ,·a P i;111,.- ~ta•Úci Cc1<•11lcanti. 
- .\. J/o;·tJir!J. r/(J. SilM. 

Yc:rn ú rne,:;t e 1! ~nvi<ti.\;t i\ commis~1o de 
fazenda a ~egui nte 

Rt·p.·csenlat;11rr tio.< cm,wc!Jrulos do co1·reio t.le 
S . P"ulo, perli1lflo " c .. xc1<çcTt1 da nrt. f.'JS do 
•é[l><lamc;ilu a1i1n·ol!arlo pelo decreto a. 368 A 
de 1 de maio rir: 18:11). 

Sr·:;. meml.1ros do Cougl'esso Nacional Bra
Como v~ V. Ex., Sr. pre;,irlente, pelo pt·o- zileiro - Os al1úixo <\Ssignados, que consti

jecto que tenho rt. honm de off·l'ecer ;, co11~i - tuen1 nma numerosa clas,;e d:• administmção 
cle1·ação da cas:t, o :\l!~mento •ICls vendmen lCl::i reúeral G que plen:1. solicitude de vistas 
dos empregados po,,i;tes rt:t Unif'io estã. n:i e de interesse teem a. honra de se dirigi!· âs 
pr oporç;.1o das rendas das diversas :itlminis- rn&>;lS precla1·issimas pesso:is, veem expor
tra'}ões. vos, cm synthe~e r:_tpi<la, mas siogelamente 

Assim, 0 encerá mais que o cmpl'"ff.l..lo fle verdadeira, os motivos que determinam esta 
uma admin istração que renda 3ü0:000$, o que represeotução, em que o vosso alto criterío 
que pertencer :\ admini~tmc;ão que remia ha. de logo <le~collrir os reclamos energicos da 
500:000$000. jn~tiç<t e d; l. eqai•lacle. 

E, gr:;d .. t ivamentc, nessn, 01·dem . L0go apôs a fuodaQiio dt'l Repul>lic;:,,, nio.da 
Sr. pre;;idente, a. Camara sabe pc1•rei ta- na quu<lra. fü• dicfailurn, ventlo que o go

mente que em geral, nM 1·epartíçUes de maior .._.erno trata i'•.' logo de melhorar ::is condições 
renda, maior é o traoo\ho. Isto ê natu!".llis- economicas do fünccionalísmo brazileiro. atê 
simo. entiio p('ssimamen te r·etribni<lo, sem a devida 

Pois bem, eonvertido em lei o projecto que · <ittcnção :i. diversid:tde do& meios sociaes Gm 
o!Tereç.o, podemos garantir que cs empre- que os l'unccionarios agiam, e ás novas ex
gudos pl'staes ela lJnião mai;; vencem quanto i~encia.s ele mais aper t;1d..'l. concnrrencin.-a. 
maior for renda. da aUmini'Ôtração a que per- classe post1tl de S. Paulo dirgiu uma recla
tencer~m e qnanto mais trabalharem. lsto é mação sobre nugmento de vencimentos ao 
justo. humanitar io e honesto. Dr. Beujamiu Coostant, então ministro dos 

Ancioso, espero o voto da Gamara e•tenlio correios. 
certez:i. que registrará. nos seus Amiaes esse Desntteudida essa. reclamn<:ão, O.$signada 
acto de justiça, que lhe valerá. os applau- peln quasi un:rnlmidnde dos empregado~, os 
sos dos seus conciúadãos. (liiuito bem ; muito abaixo assignados renovuram-n'n. depois, ;J.O 

bem.) recomr or-s r. o ministerio, perante o 8r. Dr . 
Vem à mesa para ser tomado em conside- Barb1tlho Cnvalcanti.prevaleccndo n.iudatlcst.'l. 

ração opportunamente o seguinte vez um iníquo indeferimento. 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 

Considerando, porêm, Srs. membros do Cou
!!re!;;SO Nacional, que agora sois o unico poder 
gompeteute pa.ra. j ulgamento de sua pre
tenção; 

.A.rt. l. • Fica o poder executivo autorisado Consider(l.ndo que as mzõas desta perduram 
a elevar os vencimentos dos empreg-ados das/ ntactas, isto é, 
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- Cousider.indo qne set't1 a.trrontosa íniquí
dade sul.J\·enciom•r com quotas hlentica.s ad~1i
nistrações qne, embora \ia mcs::nrt :::ategor1a, 
estão collocad:i.s em logn.res, profnnd:11nen~e 
diversos, quanto ús coudiç()es da sulls1~t~nc1n. 
m~üel'ial e ás v:i.rhç0es chi. vilfa econol111C:l. ; 

Con~iderando que eru S. P<i.ulo, principal
mente. .'.l. vkb dos fzrnccionarios tornou-.>e 
difficiI; Pois, é assomo1·os<\ a carestia de toclos 
os alimêntos, e cada vez ln'1.ÍS iusupport:wd 
se tom.i. a. alta dos alugtieis; 

Considet•:i.mlo que por isso mesmo o go\·erno 
deste estado ju por d:rns vezes, n lll'imcira du
rante a administraç,iio do D1·. Pru,.lonte de 
l\!01•aes, e ~l seg-nnLfa, recentemellte, sou o re
Zimen con3litncio1ul, au~mcotm1 o;; llonom
rios Li.OS CJl1[)1'u:_;atlos tlú , tofas as l'u[Xl!'ti1:<'fC5 
estado:ws, como se \"W, enti•e oi1 tl'os, 'lo d0-
creto n. 7J, ue 2S tle jnlho de 18\l); 

Con~itlcr;mdo que o tl':tL dito tcchnico du;;l:1 
adminlstrai,,fio G muito mrdot· do r1t1·J •)111 qn:tl· 
rtnet• outra, pois, al·.im eh e01•1•c;;p.1n1lc1ir.ia 
estadoal, qne ci al1m11la.nti:;sim:i, _ainda _se ma
nipulam 1m\las directas p:n•;1 v:rnos p.uzcs da 
Europa, e p·.i.ra todos os 01\lros cstwlos ; 

Considerando qne n renrla po~tal 11e S. 1:':11110 
e quasi supel·ior, como pro~·ti o mapp:l Jtrnto 
ainda de 1889, ú sommn. cbs rcn·b~ cln todas 
as outl'<1S admiuistraç::Jc. exceptu:1d;i. a ri:\ 
Capital Federal, e qne simples ag'•)ncüis de 
i~ classe, como ::>antas r, Crunpinas, rcn•.lem 
por si só mais do qua muitas aolminis
trar-ões; 

Considerando finalmente (o que multo pal'
ticul<l.rmeote tlev1ús nottu) que ~1 in•opria 
lettra do regnlameoto opprovado pelo •le
creto n. 3GS A, de l de maio de 1890, estatue 
claramente no al't. 153: « Aos empregados 
das administrações, situada~ em logare.;; onde 
a subsistencia for notaria e excessiva1ne:1te 
cara, po:lor~l o mioistro concetler uma gra.ti
ficaçiio local, que nüo e::rned1m\ de '50 º/• dos 
vencimentos fixados.» 

Os abai:;:o assigna.uos, conscios de qne re
clamam sómente um dil'eito, fü•rnado em lei 
express,i e dentro dos cttsos por elttt previstos, 
e perfeita.mente convencidos de que ha.veis 
logo de deferir a tão seiuato pedido, teem 
a honra ile saudar-vos e requerer-vos. 

Arlministração dos Correios do estado r1e 
S.-.Paulo, 14 de agosto de 1891.- Oliveira 
lJ[arqiies. 

O>:i c1lefes (le secçi.ias: Deorfa to Pinto dos 
Sa.ntos e José Prad.o de Carvalho. 

Os 1°• officiaes: Josê ele Oliveira Marques, 
e Bento da Silveira Caldeira. 

Os 2"5 officfaes: Bento Vieira da. Silva, João 
l\fuximiano da silva,:.'.fanoel Antonio Queiro;i. 
Pedro Ivo Ca:va.lheiro, Angelo Custodio Leite 
e Fructuoso Augusto d:i. Cosfa Aguiar. 

Os 3°s officiues: Jo& I>"o de Souza. Le~te, 
Henriqt1c Luiz de Azevedo MarqLles. Paulmo 
So::tres de Souz;i., Alfredo Dias ria Costa, João 
B:lptista Yidal, ,1,utonio Çt•uz, Lui;- Gonzn.gu. 
Amam!, Yital Alv,lros d::i. Silva, J <'s:; Constan
cio Lnstos:i. e Manoel Bento de Paula. 

o fiol do thesoureiro, Antonio jo"<luim 
As.solant. 

Os pratíc;:i,ntes ele l" elas.se: João llfano~i 
Pedroso de Cctst1·0, Juliilo Ycntul"l. de IIIal'lZ 
Noguzlr<•, Eloy lllontei.ro d:~ Cll!~!la. Salg~do, 
Jos:i AlYe5 d·J, Graça, Zefermo Gonçal rcs de 
S:lCr;rn1ento, Btmto Forn:rnrles da. Sil\·a, An
tonio Annousto de Toletlo, Yicen te Gonçalves 
p,1ehcl\o."1<mnciseo EJi;i.s '.\[eim . Yicente Ci
c.Jro do;;. S·111t1)S, Bene<licto .\11;.;u~to L'<~!'reirn., 
l<lodo:rnlo Jn~tn da ~i l Vtt, l.Wa;;il!o Augusto 
úo Oli\·cira, ~hrnoel PedL·o d() Oli\·eirn. e Joilo 
Emu::elist't Got•t•,\~. 

Os l~?,lticnnL~s 1le 2" cl'lsse: t<mncisco Al
nres dt\ Sil\·a, ,\ntonio .Tosó 1le Cn.s tro, Rnro 
Ce;:imlmi Fabhanks. Olegario do Almeida, 
Lni1. Daptista. de MoEac~, c\~~ aro. Moreirn
Ccs:i.r, Alberto Estenw lle ::>1q;1cira., Car
io.; Sr.ares dl1. Sil \· ::t, Celso Ce5:ir cfo. Fon
seca, .J oito Dlt:ts de Olivn, Pedro Luiz de Al
moitfa, Tlrnoplülo B. do Sonz•i. Carvalho, 
Antonio Fnr:tado ela H')clm Frota , Alfredo dos 
Sn.ntos Olivcit•a, Joeg·e clu Pio Borgas de ~Ie
deü•os. Arthur de Souza TeixeirlL, Francisco 
Peçanha Falclía, Pedro Go1walvcs Moacyr, 
Ft'<\ncisco Antonio Jobinel , Deoclccíano Sar
mento Ferreim de Amujo, Alrredo Alves d.a. 
Grtlç:i., Julie Cesar dt1. _ Silv1úi'~? PeU.ro 9".11 
Punent·:I, Alfredo l\fartrns d <t ~1lva, Emtho 
Francisco Povoa, lgnacio Pjoto da Sil\'tl. 

Oi c:trteiros de l' classe : Antonio Rodl'i· 
g ue:; de Paula Garcez, Ju8tino dtt 1'l'inda<le, 
L'fourique Plnto d;t Costa Cardia, João Frn.n
<:isw de Miranda,, Rene(licto 1\ntonio ele Oli
vcir.:t, Olyntho José de Cas tro, Jo~é de qli
veit'a Lima Gaia, Antonio Joaquim dos ADJOS 
Gaia., Francisco de P(:ula Bonilha. João An
tonio Pil·e~ SalZ<ldo, Antonio Vieira de Ca
rnargo, Fausti110 Ang-u~to de Oliveira,_ Au
gusto Nunes de Lima, Angusto Antoni? da 
Silva. Barn::tbê Au totiio de Castro Guuna
r«Xes, ·Joaquim Frederico Freire. 

Os carteieos de 2. ' classe : Cam illo A. 
Lellis, Pedro Jo;;é d'" Vei;::-a, Alfredo Cau
dir:lo Balthnzar. Antonio Pinto da Costa, 
Virgilio José de Oliveira, Rodolpho P. ~ui
marães, Antonio R. Pensado do Almeida, 
Carlos l\L Fagundes, Antonio Pinto, Manoel 
Januario da Silva Pinto, Veríssimo Ma noel 
do Nascimento, Wencesláo Rodrigues Costa, 
Joaquim Rodrigues dos Santos, João Vidal de 
i'>Ie<Idonç<t, Jesuíno Francisco Martins de 
1\Iello, João Vieírn. Gauuú, Arthur elo Carmo 
Gonçalves, Benefücto P into de Oliveira , 
Francisco Gomes de Oliveira, Jo3é :!llartins do 
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:Monte, :Mathi::ts Bneno lle Aguiar, Joiio ~ei
::i::oto tle camargo e Joilo Gonçalves Perei:·a 
Bitteucourt. . . 

O J:lOrteiro: Fernantlo ?,fartrns Bomllm. 

ltE:."fü\. DO CORRZIO GEl'.AL 

1880 

A ...-elino, José Bevilaqua, Gonç.'1-lo de Lagos, 
Nascimento, Pelbo Velho: Amorim Garcia, 
8pitacio, Couto Carta.:ro, Si Andrade, To
lcntino de Carvalho, Gon~~atves :Ferreira, 
José Mariano, Joaquim Peruambuco, Ju~ 
vencio de Aguiar, André Cava!canti, R.a.y
mlrnclo Bt\ndcira., ,\oniba.1 F!l.lciio, .Meira. de 
Yasconcellos. João de Siqueira, João Vieira, 
Lniz de Andrade, Espírito Santo, Be!lar
mino C:::rneíro, Oiticica, Gabino Bezonro, 
Ivo <le Prado, Oliveira. Valladã.o, Leandro 
~faciel , Felisbello Freire, p,1uli:1. ll.rg-ollo, 

C•rp\tal Fed~rnl e estado tlo Tostu, Seabra, Garcia Pires, 1\!'lrcolino 
Rio de Juneiro. .. . . .• . . . . 005:085'3lí5 l\fonra, Santos Pe1·eiro, Custodio de Mello, 

Alagôili! ........... • .. · ...• l7 :542s970 Paula Gnimariies, Milton, Amphilophio, 
Amazom1s • ••. • .• • • .•• • • • • • 23:aoz~7\JO Fr.'l.nciscn Sodré. Dionysio Cerqueira. Leo-
B::ihia. • • ....... , · ·•· • • • · · • 00:515.SOJO vi <>fülo Fílguei:~s, ~l'<tO ele S. 1farcos, 
ceará .. ... .. . .. • . .. •. • . . .. 2<;J::~"i8~51 5 Medmdo . Pil'es e Mlmquerque, Prisco 
Espirit a Santo....... . .. .. 14:2.~0~180 Pciraiso . Moniz 1~1·ei re . Athavdc .Junior 
Goyuz . . ... . ·. · • · · • . ... • · · i'.i: 075974~ Fonsec:i· Hermes , Nilo · Peçanlia, M:.\nhITe~ 
:Maranhão.. .. .. . .. . . .. • • . 22:204:;93u' Barreto. Olh·eil':L Pi11to. Vir"'ilia Pessoa 
ilfatto Grosso . . . • . . • . . . . . • . 5: 2ôl s;ooo Fr;inç_"I. · C:irv:.\l ho . Dapti;;t;.\ ~da ?.Totta : 
:t.lina.s Geraes. ...... . •• • .. 2:>5:622.<:;480 Frôes dn Ct·uz. .1Ücindo Guannham. Sa.m-
Parà . . .... . . . .. • .. ., .. • •. · 80 :093S3Sr paio Ferraz. Lopes TroYiio, Jacqiws Ollri-
Pat'ii.hyllu. do Norte . · . . . · .. ~:20~7130 que, Al'isti.(le;; Lobo, Mayrink:; F~.rqnim Wer-
Paran<\ •..• .... • . · .• · · · · · . 29.10;;>~930 ncck, Jesmno de Albnquerq11e, v inllaes, Tho-
PerMmbuco ....... . . .... . • 107:~4!~7~0 mnz Delll no, I"iglteiredo, Antonio Olyntl101 

Pia.uby ..... .... .. · . .. . • · . · 4: o0<>-??80 B:i.claró, Pacifico l\fascarenhas, Cltn.:;<ts Lo· 
Rio Grande do Norte ... · .. 7:418~J05 uato, Jacou t!n. Paixão, Ale:rn.ndi'e Stockler, 
Santa Cathariua........... 20:931~2'.3~ Francisco Veiga, L•u11ounier, Dutrn. Nic.1cio, 
S. Paulo.. . . .. ...... .. . . . . . 610:889.-:;31b Correin. Rallello, Astolpho Pio, Aristides 
s. Pedro .. •. •.. ; . .. .• .. ·. 1:3~ :~:~~0 1 0 ~h\Í;1, C:irlns das Chagas, Fl':u1cisco Amaral, 
Sergipe •• . . •.. •. • · · · •. · · • · 1 :ok::;320 Domin~os Rocha, Costu. l'IIaclwdo, Bueno de 

-------- P11iva,~F'erreir.'l. Pires, i\fartinho Prado Ju-
2 . 3i4.:30 I 8~5G n\or, Bernardino de Campos. Francisco Glice

----- - - - l'io. Cesa.rio Motta, i\!oraes Barros, Domingos 
As agencias de Santos e de .Moraes, Adolpho Gordo, .Angelo Pinheiro, 

campinas render·am em Mnrsa., P::mlino Carlos, Costa. Junior, Ro-
1889. . . . .. .... . ... ...... J J7:8iS$100 drigues Alves, Alfredo Ellis, Moreira. da. 

---- ---- Silva, Almeilh\ Nogueira, Leopoldo de Bulhões, 

Em 1800 
Guim:i.rães Natal, Azeretlo, Caetano de Al.
buquerque, l\In.rciano de ~fagn.lhães, Eduardo 

s. Paulo - cor!'eio Geral. . 041 :497:l;l05 GonçalYes, Ferua.ndo Simns, Lauro Müller, 
Idem, outras verbas... . . . . 33:953$õ49 C.'l.rlos Campos, Schimidt, Lacerda Coutinho, 

------- - Victorino Monteiro, Pereira. da Costa, Antão 
Totul. . ... . . . . • . • . . • . • . . . . ôi5:450;)844 de Fut'in.. Borges de Medeiros, Alciddes Lima, 

---- ---- Abreu, Homero B:i.pt ista, Cassia.no o Nasci

S. Paulo, 1-i de agos to de 1891.--0 1° oill
ctal, Josê de Olivefra Mo:i·gues.-0 3° oflieial, 
Josri lco de So11zz Leite . 

Em seguida, procede-se ã. eh.amada, á qual 
respondem o.> Sr.s . : .Matta Machado, Palet. 
ta, Nina Ribeiro, Retumba, Rodri<>ues Fer
nandes, Nogueira Paranaguá, BelCort Vieira., 
l!chôa Rodrignes, Indio do Braiil, Innocen
c10 Serzeuello. Cantão, Pedro Cher.nont, 
Matta. Bacellar~. C-0sta Rodrigues: Ca.simir<> 
Junior, Henrique de Carval110, Anfrisio Fia
lllo, Nelson, Pires Parreira., Martinho Rodri
gues, Barbosa. Limu., Bezerril, Jo:to Lopes. 
Justiniano de Serpll, Freder ico Borges, José 

mento, Demetrio Ribeiro e .Meono. Barreto. 
Abre- se a sessti.o. 
Falta.m com causa participada os srs .: 

Miguel Castro, Pedl'O A.merico, Rosa. e Silva., 
Theophilo dos Santos, Pontes de Miranda, 
Au~usto de Freitas, za.ma, Arthur Rios, Se
verwo Vieira., Urbano 1\Iarcondes, Cyrillo de 
Lemos, 'Viriato de Medeiros, João Piuhelro, . 
Leonel Filho, Costa Senaa, Al-varo Botelho, 
Gonça.l ves Chaves, Manoel Fulgencio. Ame
rico Luz, Viotti, Gooça.Jves Ramos, João de 
Avellar, Ferreir~ Rabello, J oib Luiz, Carva
lhal, Carlos Garcia, Fleury Curo.do, Bellar
mino de Mendonça,, Thomaz Flores e Rocha 
Osorio;e sem causa participa.da os Srs:Almino 
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Affonso, Fonseca e Silva, Joo,quim Bt•eves, 
Luiz Murat, Erico Coelho, G<\briel de Maga
lhães, Ferreira l3ramlão, Feliciatio Penn:i., 
Domingos Porto, Mootoiro da Sil\·::i, Lopes 
Chaves, R.ubiito Junior, Fernando Abott e 
.Tulio de Castilhos. 

E' lich~ e sem delJate a.pprovada. a act;\ d1\ 
sessão anterior. 

O SR. 1° SECr..J:m\lUO procetie á lc::!tura do 
segui o te 

Officios: 
Do 1° SêCretario do se:wlo, de 25 do cor-

1•ente, en•famlo o projecto d:1 c .. nnrnissiio 
mixtn, sobre os crime~ de re5pond1llill idade 
presirlencial. - A imprimir p;u':\ ent1·n.r 
na ordem dos trabalhos (Acha-se impt·es~o 
no ltm.) 

De D<wid Sa.xe de Queirod & Comp., pe
dindo privilegio paru. construcção uso e gozo 
por 5U nono:; de uma estrarfa, de ferro entre 
s. Luiz tlo l\[aranltão e Therezina de Piauhy. 
-A' commissií.o de ob1·as publica.s. 

Do majo1· refvr mado Clementino Pot•eira de 
Pa.ssos Cavalca.uti, pedindo melhoria. de re
fô1·ma..- A' commisiiào de m:uinha e g-ucrr:i.. 

Da Companhia !\1a.nuf.1ctureira e Agrícola 
do M•tt'dnh;J.o,peliindo l:>eução de direitos para 
o material, que tem ue impor tar da Europa. 
-A' commis~ão de fazenda. 

De Francisc~ José Pimentel, presidente da. 
companhia U<mha R iogmodense Alvas, pe
dindo i:>enç.1o de direitos p;m~ a folha de 
Jlandres que impor·t a1•. - A' mesm;l coromis
sllo. 

E' enviivlo á commissão ue fazendt1. o nro
jecto u. 7i do Sr. deputado Josa Bcvilaqtia,o 
qual havia Siclo enviado Clll ~l <lejulho tiado 
ã de ~nutle publiro.. Do ?llinist:Ario 1los Negocios rio Interior, de 

22 do corrente, em resposta no <lest.a Camiirn. 
n. 121, de S do mesmo mez, enviando por 
côpia o officio em que o engenheiro das ouras O Sr. Figueiredo-Sr. presirlente, 
daiiuelle miai5terio presta informações sobre füco um appello à lJenevolencia du Ca.mar;i., 
o~ rep:tros de que carece o propl'io nacional por isso que nilo tenho pratica da ti·ibuna e 
do. l'U<t da. Misericort.iin, onde fuoccioua a fa.!lecem-me dotes orutorios_ Outrosim, peço 
Inspecto1fa Geral ele Hyg-iene, par:• o qual :i,os Srs. dcputndos que não me interrompam 
resolveu n. C<1ma.r.i. dos Deputados t ran!:'ferir com a.partes, cm vista. do assumpto de que 
n.s SU<lS reuniões. - A' commissi.i.o de po- venho tr:i.tar , cuja exposição póde ser p1•eju-
liCSit1. . clicai.la por qualquer interr upção. 

Do ~linisterio elos 1'ego·~ios da Justiça, de \"011 responrler ao discurso, hontem nestn, 
'.21 uo corrente, enviando cú;oias referentes a.o í Camara, pt•onunciuúo polo m eu illustrc col
facto de negar-se o juiz ele dlrei to da oomai•cu. j le1w <ht Ç;i pit<il Federal. 
de Blumena.u, no e;;tado de Santa Ca.thariu:i, Dividil'ei "minlu resposta. em duas pllrtes; 
a consentir m\ prioridarle d·1 casamento r~li- U<t 1~ tratarei da minln defesa. pessoal, na. 
~ioso.-A' commiss-'í.o de constituição, legis- . :!~explicarei as C:lUSiiS da bat::t:• do cambio e 
iação e justica. ! das a.cções do B'.lnco d;1. Republica. 

Do Miuisterio dos ~egocios r1a ·Fazend'1, de Entrando na l" p:u•te, devo agradecer ao 
25 do corrente, euviaudo o reqllerimento de meu colleg:t o e:isc:jo quem~ proporcionou de 
Sophia Aprigio Guimarães, pelliudo pensã.o . desfazer desta tt•ibuna as calumuias que me 
- A' commissão de fazenda. teem si•lo levantaU.:i.s -p2los seus amigos. 

Do Ministario elos Negocios ela Marioh~\, de Niio µosso, porém, deix:a1• de estranhar que 
24 do corrente, enviando o requerimento elo S . Ex . que me tmton sempre com a maior 
bacharel Joã.o José Luiz Via.nua, professor de intimidade e que ha poucos dias me disse, em 
mathema.ticas do curso previo da Escola Nu- umaconfereocia que tivemos, que não dava 
val, pedindo a transformação do mesmo curso ouvidos a iutri~.i.s, nem ús balelas que se es
prev10 em 1° :rnno do curso superior e elevr..- palhavam, viessa trazel-as p~1ra est1i casa 

· 'çâo <le sua aula. à ca.thegoria. de cndeira.- pl·ocurando, si P<''Ssivel, tornar-me odioso 
A' c<immissão de marinha e guerra.. par;_t corno publico e a praça clestà capital. 
--.. na Associação eommercial da Bahia, da E' preciso que a.lgUJlla, cousa. muito grave, 
8 do corrente, enviaodo "' representação dos se te uha. passado no füinco da. Republica, 
commerciantes importadores daquella praça, pa.ra que S. E::s::. viesse fazer nccusaçõês tão 
pedindo a revogaelLo do decreto n. 804, de apa.b:.ouadas, tão infundadas e cheias de in-
4 de outubro de 1890, que mandou cobra1· cm exactidões e iuve1·dades . 
ouro os direitos de importação.-A' commís- Principio por declarar que, não sou repti- · 
:>ão de fa.zenda . blica.oo de 15 de novcmoro, jà o era muito 

De José Carri llo Videiro e outros, pe.iindo tempo antes. Os meus amigos e todos aq11elles 
diver$os favores para levar a e:tfeito, nas que me honram com suas relações ioti.mas, 
principaes cidades marítimas estrangeiras, c.onhecem desde muito os meus principias em 
exposições permanentes dos productos brazi- favor da mutabfüdad.e do regimen po1it ieo e· 
leiros.- A' commissão de fazenda. administratirn do paiz. , 
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Si eu potlcsse invocar o testemunho dos 
ltomeus políticos •lns ma.is imporhntes CJL\e 
gover-nn.1';1m o paiz no teu1 po d;t mooarchü~. 
elles diriam que lm muito tempn eu me pro
nunciava. CtJntm o governo do ex:-lmpe1·ador, 
à quein aliás kibutaYa respeito e coosida
mç;ío, porém, a. quem não era sy1npathicu. 

Elles diriam que muitas vezes, em 1888 e 
1889, eu lhes tiz sentir que a monarchin, es
tavu. fwdtt; que era, tempo de estabelec:er
se a Re1111blicn., que considet'll.vt\ o tmico 
,!\'overno que, entregue a mãos cap;izes, po
deria felidtar o paiz, h:min•!o-o a um pro
gresso qtte deyfa ter em futuro niio muito 
remoto. 

Não po~s'.l ser suspeito ó, Republi~a.. 
Po11cos mezes t.lepois de 15 de novembro fü: 

um:1 conferencia em P:i.l'is, em 'JUC Lledarci, 
tenho aq11i os exemplares, 'JUe com :~ Ltopu
blic.:i. o paiz n:i.d1~ tinha solfrido e ao me~mo 
tempo, que o seu futuro gt\J'1intia um1L ~i 
tuai,:iiu e1:ouomica, Une de 'i<ppl'ehensueS· 

Em ou tra.s pr<t<;as fiz public-:ações . a.a im
pren:>a, decl~\rundo que a, Repulilica, mant inh1\ 
:i. orJem. Cet·c:\da de tofas as gar:rntüis e que 
os capitalistas europeus nada tinh(lm n rcceiur 
quanto as crc11mstuucius tio;mceit·us rio paiz. 

O meu colleg;i, pet.\ C.\pit,tl t<'erleral tHz-se 
muito p:i.triott>, o que niio conte;;to Je rorma 
alg·uma, porêm,r~·isou o putriotismo daquelles 
que tinham passado para :i. Earopa uma parte 
ou o todo de seus capit:1.es. 

Sr . presidente, esta e umn. destas historias 
muito sediças que se espalham a mett re
speito. Destruirei uma poi· uma, aproveitando 
o ensejo de achar-me nest.t tribuna. 

E' falso, e attesto sob minha. pa.lavm, que 
não póde ser post.o-i em duvicfa., que o que 
possuo na Europa oão passa de 20.000 libras 
sterlinas, empr ,gwlas em titutos braúleiros, 
e em Paris de 100.000 ft-aocos que tenho il 
minh:\ disposição, p:tr<• occorrcr às despezas, 
qtmndo alli estou. 

Nunca tive na Enro[)<t co.pitaes di5pouiveis 
e si algumas vezes por -transacção, em mo
vimento de cambio, eu tenho diaheil'O no. 
Europa, emprego em fundos nacioa:tes. 

Ainda ultimamente uma somma alli 
empreguei, iofo lizmeute em acções do 
Banco da. Republica.., que trouxe pal"a aqui ; 
quandocheguei, eucont1~•ndo um preço muito 
baixo para essas a<>..;:ões, tive <le perder nma 
somm;i e!traordinaria. · 

rentes nos uaucos e em m11i t.'1.S acç0es de 
biloco~ e companhia;;; e assim como todos os 
oufros que se reputam infelizes em virtud.e 
d11 b'lixa. elos titulos, tambem sou por·bdor de 
;1c~.ões e titl\IOo ue muitos bancos e compa
nhias. V. K~. , Sr. preside o te, póue dar 
att~stado disto. 

Outro:> amigos do meu nobre collega foram 
m •Í:: felizes, porque U<\ occ:i:;iilo em rple o 
go1'eruo provi~orio, com o maior <lccerto, sus
t1mtava. a taxa do c:.imhio de 27 e pouco acima 
pai-.~ atlemler. como muito hem dis.."<J o mi
nistro rle então, a intet·e;;se5 supremos da 
naçã.o, e evit:ir rrualqner commoc;1o (J<llitica. 
;\pós n r evolução; outr.>s amigos <lo meu 
uourc co !lega ap1:orei bmm essa occasião para 
pn;snr ~ommn~ impor·li1ntes p ;ra a Buropa, 
ri11e 'lcpoi;; empre~ararn em ['ttnrtos lirazi
lelr<>.>, rnanuaullo nqui illlblic ir pelos .iornMs 
r1ue linh:un prest 1clo g l' 111tles set•viços, sem 
se lembra1·üm de qnt; um ileserviço maior 
h11vil<m r .• ito na. compra de cambia~s. pol' 
sommas tão :wulbdn:s. cm o~C<isiii.o etU que 
er~~ ditlkil a m rnutenção do cu.mbio. 

E' tambem •le todo pon to Jalso que eu hou
vesse entrado em operações de c:uubio . E 
neste pooto fo.l!o com o, 111\ÜOl' fr<rnqner.a, 
porque entendo que este ê o meu dever nesta. 
o~citsiào, sem receio de ser cootest.'l.do. r::o tro 
nestes r.letalhes porque assim é preciso, para, 
a todo o tempo poder justiticar as minhas 
~1sse rções • 

A.sseguro que desde que aqui chegue\, as 
minhas compr<\S de c:\mbiaes foram emjulllo, 
ao Banco do Brr.zil, 60. 000 francos, e ao B.11100 
de Paris e Rio, 100.000. Parece-me que estas 
sommas nii.o &lo de n<1tuPeza a influir na 
bai:co. do cnmbio. 

AO mllsmo tempo, pa.1·a &\tisfazer a. pedidos 
de amigos de uma companhia industrial as~u
~reil'a, e da Gazêta de Noticias , que queriam 
ma.ndn.r dinheiro -p:w(I. :1. Europa, e que infe
lizmente não encontravam quem. o passasse 
por telegram.ma, saquei a somruil. de 2í5. 000 
franlU)S. 

AO chega.r a. esta. capital, encontrando o 
co.mbio de 18, que me parecia. muito füvcr 
t•avel, e que eu acreditava com tendencias à 
o.lta, saquei, coull'a um credito de diver sos 
que me sio concedidos por banqueiro~ da Eu
ropa., por tel'em confiança na mioha. indivi
dualidade; a. somm;), da 20.000 libras . 

Posso a inda assegurar que tod:i. a minha 
fortuna, que por ahi muitos exaggeram, e que 
nem de longe se approrlma a daquelles que 
hoje são citados como tendoti do a fortuoa de 
fazer boas operaçõe3 por occasiã.o do ultimo 
movimento da bolsa; posso asseg.urar que 
toda a minba fortuna, digo, se acha aqui ero-
11:egad.a em' propriedades, em apelices da di
V-Zda publica, em dinheiro em contas cor-

A C"mal'(I sabe que o cambio se acha a 15, 
e portanto, :1. operação era toda de conlianca, 
e não ?a.ra. provocar a baixa. 

os corretores e todos os ban~os podem dar 
testemunho de que, nem sequer, me occupo 
em fallar em opemções de cambio. O mesmo 
se tem d:u:lo em N laçã-0 a acções de bancos e 
companhias. 

E' falso, ê mais que falso, que ea. tenba 
intervindo em movimento de alta ou baixa. 
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Os col'l'etm·cs todos podem attestar que 
não me o~cupci deos~s negocios, poi~ q~e se 
queixam üe que nao ll1es dou dinhelro a 
go.nluw. ?\'cm uma. vez, uer.1 u_m:i. se! vez, e1:
carreguei n. quem quer IJ.Ue seJa <fo pro:lnztr 
a. baix.'.t tlc) n<.:<;;ves. 

:müs tlrJe dil'ei S3 n. 11:'\i~(t se pôde fa:wr 
la.nçando-sl! ao merc-.:i.uo um ]Bqneno unme1'0 
ue acç<:i~;, conforme dl3se hontem o muu nollro 
collega. 

~\ UllÍC;t tr:l!IS.'.tCCâ.O í{!!B, tenho !'e~lisallO e 
o emprega de fnlldos diS]l'.)llÍ\"eí:o für.enJo-se o 
que se cl-i;unn can~:õcs e repoi·ts ; isto ~. i1a
grmdo :\ dinl1eíro o valor <l<.: nrri titr1!0, Ji:lra 
o cnt1·c~a1· 111•\Ís t:wde ~\qne!ICl qne niio pú-le 
cornnrni· co:n 1•agitmen to im nwdiato, e e~tiL 
dis;lÔ;;to :t 1ng·:fr um c~rto juro p~!o tempo 
r1ne Jl1.j e conceüido. . . ~ 

\'ou t:rat:tr ag'<Jl'a Lle nuuh~i. comm1ssao n;i 
Europ:.l. 

Qu:indo se fnn•lou o Ba.nco da Repnblic:t, 
ücon entcud\do entre o meu ítlnstrc coilcg-,\ e 
este qne ora se dirige i C:1mara, llaveudo 
·2utt·e nós. como houve até o dín. de hontem, 
n;;rnelhorcsrehN~;:de intímid:i.de, n. po·.1to 
de nos tr;"ttarmo.s poi• ttl ; licou entencli<lo, 
cii;o, que eu fria encurreg-ado de estabclec~r 
um banco nrt praçn. de Londres, para servn· 
de a,;ente rlnancelro d~ ~:l~co d;\ Re~t1bli<:<i. 
Seguindo co:11 essa co1mmssao. cheguei a L1s
boa onde é publico e os j 1rnaes disseram, 
·que' fiz uma conferencia, na qual clecfarei 
que o e;,to.t!o do paiz era o m~is prospero pos
sível, que o Rmco da R~publlc~l, qu~ er11. C':Hl
sidemdo c0mo o betnco do estatlo, 1mh'.l sido 
encarreirado de füzer emissiio, e h crea.r 
bancos vn::i. Et1ro11a, com tt.utonomifl. propría, 
para ao mesmo tempo fazere!U as opar<içõe;; 
com o Banco d:i. Re1mblica. A:li decltu·ei que 
o Banco em Lisboa seria creado pelo Sr. B::v
rito do Alto-Mearim, pessoa competente para. 
·desempenha.r a. cornmissão ;. que o banco em 
Pariz ji estava estabelectclo, segundo me 
con.strn\ lJOr telegfümuu. d::i.Hi recebido ; e 
que ~t mln1ia missão seria. dirigir-me ó. praça 
<le Londres '{lara fundar i:im banco !ng:lez, ao 
qual jà. se tinha dado o ütulo de 1Va11on:z l o( 
Ba.nk Bra.:H. 

···· Chen-autio a P;i.riz, immediatamente es· 
~revi para Londres mandrtndo chamar o ge
rente da cab~a filial, afim de entender-me 
com elle sobre a crea<;lio do Banco. 

Passando immediata.mente a entender-me 
com diver sos banqueíros daqueUa pr~ç1 fran
<Jeza e com representa.ntes e assomados ele 
. outr~s de Londres, encont rei. logo yior par
te delles uma recusa completa. Diú am-me 
que em cedo para a.. funcl~çúo desse. Banco ; 

.que o cambio havia bJ.1xado muito ; que 
ainda. não llstava completamente i·estabele~ 
d da. a ordem, e que seria melhor espemr 

mcmcuto.s mais proprios para então se ren.li
sar a fuudaç·ão . 

Nlo me sendo passive~ o desempenho d,i 
minha commissão, cumpria-me pois a rran
jar um ageote tinanceil'o, um corrcspon.
dente pnra o Banco da Republico. . 

Quando parti daq ui , um elos primeiros 
estub~lecimeotos banco.rios tle Londres, o 
Lon~oa & County Banl\.. que era cor l'es
poudente do fürn~o N<teionul, ao fol' noticia 
µ01· lelegT:Utlill~\ ifa fu~Jo dos dous ba.llcos, 
escfürnu ao gerente ()a. Caixa Filial cru Lon
th·e~, clizenllo 1ue de fót•m(l. algmn<i conti
nnari:i as Slli\S t•e laçUes com o DC\.nco dt\ 
Rcpril!lic:t. Ch·?;;-awlo :i. L~1nckcs procurei 
cnn n!nc )t" ,\ directori:t chqucllo t:otalJc le
cim:into, de 11nn n;io lti\Vi:.i mzlio p:tr•t o pro
cciil!illentn fJ.UG J1 [i1·h fülo pm·a com o D:1nco 
d;t Repnl.ilic.t. 

Tíl'c em 1..omlees Ytl1•i:1s conftJr encb.scom 
1l. ili1·ecçüo do Londo11 <':; Coun ty Bank, a. 
qt1e assistir;1m o gerente da noss;t c::i.ix::t 
lHhil e o t1istinclo negociante Sr Francisco 
Youle, a.lr\m 1le ou tros que podem testemu
ullaro esforço que em[H"eguel tmra. conseguir 
que :t clírect<)l'ht do London & County B::mk 
<lesistis:;c do seu in tauto, mas respondeu ella 
que apez:tr das vo,ntagens e segur :.i.uças ofl.'13-
recidas não podiii ser o agente do B<mco da 
Repnblica, porque ten<lo-se escripto muito 
contra o presluente deste Banco, em virtude 
da. creaçã.o de muitas empreZ;lS e das suas 
ideli1s sobre emissão <l0 papel moed<l., poderia 
ser prejudicado o credito do estabelecimento 
e. chu-s10 a. ratirad;1 de seus depositos. 

E i:. vista disto passei dous ou tres dias 
~;m saber como arr,mj:u-me. 

Todos os outros bancos de 11 ordem, recu
savant até conversar commigo sobre nego
cios do Ba.nco da Republica. 

Lembrei-me eutão de tfüigil'-me á impor
tante cas:i. Rofü:;cllilu; foi idda minha e uni
camente minha. 

Tendo se d<l.tlo algum tempo antes um 
choque entre a cas:\ H.othschilcl e o Banco 
Nacional a proposito da sua c~i.ixa fi lial cm 
Londres, não quiz desde Logo apresentar- me 
àquelfa casa. Procurei então o intermedio elo 
nosso deleg"<ldo do tl1esouro em Londres, que 
foi füllar a um dos Srs. Rothschilds, dizen
do-lhe est e que se r ecusirva. a. estabelecer r e
lações com o Banco da Republic,1. 

Não desanimei, porém, e sabendo que nosso 
ministro em Londres o distincto Sr. Conse
lheiro Corrêa a. quem devo as maiores fiuezas 
entretinha as melhores relações com o Sr. Al
fredo Rothschlld, que é o que tem pn.rte activa 
na direc~üo daquella casa bancaria, dirigi-me 
a esse cavalheiro e pedi-lhe que procurasse 
a.quelle Senhor e visse si elle me r ecebia para 
tratar de negocios relatívos ã agencia do 
Banco da Republica. No mesmo dia tive uma 
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respost.'\ a!llrmativa; porém ,que tendo logar 
nessa occasiã.o as ferias da Pa.schoa, inelllor 
era que voltasse uma semana depoi3, e assim 
tiz. 

Realisada a conferencia com loru Roths
child e o Sr. Alfl'edo de Roth:d1ilcl, resultou 
ficar nssentn.do que aquelhi casa bnncariu. ac
ceit..•wia a ngeMia do Banco da Ri;public;.i· 
com n garanfo\ de cousolirlados inglezes, não 
porlendo,na occasião,aüeei tar os fundos brazl
Iciros, ainda. que depositassem nelles :1 mtúor 
contiaÇ:\ t:\nto que eram possuidores tle uma 
gr:i.nde somma ti.esses t itulos,por isso qae es
t;\ndo a mercado em más contlir;ões, e po
dendo torn:JJ:-se necessar io collocar urmi 
l~'lrle tlelles, daria. isso lagar :i. um:\ b;lixa 
,Zl'andc e :1. prc.in•lic:u· o banco. 

Ficon clepcntlente a annuencia daquelles 
senhores do um tele;ramro..'\ do Sr. ministro 
da fa;:eou:1. em respo~ta ao que lhe dlrigh':l o 
ininistt'O t!o Brazil, declm'üu<lo, unicamente, 
11110 seria muito grato ao governo <lo Brazil, 
que t\fluell:i c.'IStt entrnsS<! em relações com o 
li<\UCO da l~epublica. 

De tuuo isso dei conhecimento ao meu il
lustre collega e o que se pri.ssou foi que,ape
zn.11 de interpellado por dmts vezes o ministro 
da fa.zenU.<J. de então, nunca. deu a resposta. 
nos termos em que foi SJlicitada. 

communiquei ao meu colleg<\ presidente 
do Hauco do. Repub1ic:i. tudo quanto se p!).5-
sara com a cosa Rothschild, e S. Ex. no 
dia. 14 ott 15 de maio, isto é, nos quatro ou 
cinco dias em que veiu a esta capital, deroi:! 
d.e esúir em C\l.xa.mbli por muito tempo, tele
grapllou-ma que não convinha ao Banco da 
Repnblica depositar consolidado3 ioglezes 
e sim unicamente fundos br<u:ileiros . 

s . Ex. parece que veiu hontem dizer que o 
Sr. Roil1schild não tinha acceitado :l agencia 
do Ba.nco da. Republica, porque tinha dado 
ouvido3 a informa...."ê5es transpira.ndo veneno 
contra o credito do paiz. . 

Tenho aqui presentes as cartas t rocadas 
com o Sr. conselheiro Com~a desde a primeira 
que é de 25 de março, a qual diz (lê): 

«Com e1feito, os Srs. Rothschilds acceita-
1·am a. sua proposta. e ficou entendido que de
pois das festCl.s da Paschoa, isto e, dtlqui a 
oito dio.s V. Ex. terá de vir Ter Lord Roths
chíld para fixar as condições. 

Entrementes a desejo dos mesmos Srs. Ro
thschilds dirigi hoje um telegramma. ao Sr. 
ministro da fazenda, perguntando-lhe si o 
governo deseja-.a. que eUes fossem agentes do 
Banco da Republica. i> 

Creio que a resposta não ê duvidosn; 
Em seguida elle diz, (lê) : 

« 12 de abril - Só hoje recebi a resposta 
telegraphica. do Sr. ministro da fazenda. (era 
a. segunda.) Nã-0 foi e:tplicita. como esperava 

C;unara. v 11 

e diz que responderá pm• carta para maior 
clareza. 

Receio, pois, que os Srs. Rothschilds uada. 
queiram resolver antes de receber a cai•ta, 
aununciada. Sinto essn. demora. inevitavel e 
coma qual nã.o se coutava. 

13 de abril-Como suppunha, á vista do te~ 
legramma do Sr. ministro do. füzenda, Lord 
Rothscltild resolveu não da1• audamento ao 
negocio de que se tra.ta, em quanto não che
garem n.s explicações que pedira pelo tele
g-mpho. 

Posso asaegurar-lhe qae os Rothsehi!ds 
cst:'i.o n;15 melhores disposições, e que :.i. sua 
pl'oposta serêi. ncceita. nssím que for S..'\t isreito 
o petlido muito natural que fizeram. ,, 

Eln out1·as carlt\S, I! tratando do mesmo as
sumpto, di7. ninfa (li:) : 

« 21 rlG alJril - O Sr. ministro da fazenrl:i. 
não 'lttiz conrin.r ao telegcipho a resposta. que 
deli e c;;pcmva, e aguarda. cn·ta. rninhn. para 
mnio1• clm·cr.tl. 

Inu til ó dizer quo:J escrevi-lhe som demoro,. 
assim qne c.,nheci suas inlenç·ões. Devemos, 
pois, esperal'. 

28 de abril - Com etreito nc1da ha. a fazer , 
si não esperar o. resposta do governo a.o !lleu 
otlicio. 

O Sr. ministro poderia. manda.1-a pelo tele· 
grapbo si assim lha sug-gerissem.,, 

o SR. SERZEDEL'LO - Esto:va eocaixot:i.ndo· 
ouro. 

O SR. FrGur~rREOO - (µ) : « 8 de maio-
Tenho presente sua c«u'ta. de bontem, e sint<> 
dizer-llie que ainda uã-0 tive resposta alguma 
do gove1•no. 

A míuha carta, ou antes, officio, foi expe
clido d'o.qoi em l::l de abril e jâ. deve estax nas 
mãos do governo. 

17 ue maio - Recebi em devido tempo a sua 
carta. d e 15 do corrente, ã. qual uã.o respondi 
logo esperando receber a cada momento a 
sotuçfl.-0 do Sr. ministro da. fazenda. ~aúa. po-· 
rém, chegou atê a.gora, e creio que o Sr. mi
nistro, em vez de telegraphar, se resolva. a. 
escrever. 

Neste cnso, como v. Ex:. tem· de partir em 
breve, nada. poderá fazer sinão deixar aqui 
alguma pessoa encarregada de represental-o 
com a respectiva procuraçíio. ·» 

Depois, na ultima carta, em virtude do te
legramma do presidente do banco, declarando 
que acceitaria. agencia Rothschilds sómeute
garnatindo com rundos brazileiros, (lê) ; 

« A' vista do telegramma que recebeu do. 
Rio, podemos dizer caput füo;'!inmi. ~ : 

A garant ia erigida pelos Srs. Rotbsehilds 
não mostro desconfiança. nos fundos brazUei~ 
ro3, mas a. impossibilidade de realisar seme
lhan te garantia, no estado actual do me1•
cado . 
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Est:i. d~ro ~u~, si tive;;gem de realisar re
pentinamente S ~00.000 em fnndos lmtzil·~i
ros, e::;tc~ soll'rei·iam uma depeeciação de .C 5 
a ~ 6 scuio mais. 

Por is5o pediram que a gar:i.ntifl rosse em 
fundos facilmente negociaveis. :\"nda mais 
natural. » 

Tenho aqui toda a correspondenciu. trocada 
com o Sr. con8elheiro Co1•reí:i a r•·speito de 
tudo qu;u1to se pnssou sobre a mioh:1 com
missão que foi o inicio do mesmo accordo 
feito ultim<tmente pelo fütnco da Republica 
corri a cu~;i. Rothschll cl. 

A' vista de tudo quanto <Lcabo de expor. 
perg-unto ú casa si ê justo e honesto dize1•.,;e 
que, encarregado desta commi~são, ;1 nd0i 
desacredibntlo na praça de Londres o Bauco 
da Republica; que, ainda mms, esp:1lhei 
noticia~ d(!st'.tvoravei;; :i. respeito do mesmo 
banco nos bonlova.rds e cafés cant:rntes. 

Quando me ;1cllo em Pariz emprego o meu 
tempo ulilmentG. Os bou!evartls e o,; cat'é;; 
cantantes são frequentado~ P"los moçoi. que 
là vão passeiar. As ~rtas que S. Ex. diz pos
suir devem ser ele pessoas que vivem a. fazer 
intrigas que o meu collega tem o tlef~ito de 
ouvir. 

Si S. Ex. seguisse o meu exemplo de nKo 
dar ou l':idos a quem me vem f:illar de sua 
possoa e do Banco da Republica, andaria 

hem. 
Entretanto o meu collega acompanha. as 

pessoas que vivem adulando-o em proveito 
proprio. (Apoiado.s e w,uito bem.) 

O S:a. PRESJDENTE - 01Jservo tio Sr. depu
tado que a. hor<i do expediente e~tã finda. 

o SR.. FIGUEIREDO - Peço a v. Ex. con
sultar a Cl1.s:i. si concede prorogação da. hor;t 
ClOrnO fez hontem ao meu collega. 

(Co:11Sitltada a casa, é concedida a proroga
ção de hora.) 

O SR. FrnuEnwoo:-Maís uma >erdade do 
discurso uo meuillustre colleg:1. 

S. Ex. disse que eu tinha 'l"indo da. Europa 
com o proposi to de funchr um banco novo 
sobre os destroços do Banco d:i. Republica. 

Não sei o que significam estn.s palavras. 
Acredito mesmo que ellas não teem o alcance 
que.s. Ex. naturalmeote lhe attribue. 

Todo o munJo sabe que vim d:i. Europa por 
dous.. motivos: o primeiro para realisar o ca. 
sarnento de tres filhas ; o segundo e por 
certo o principal, paro cumprir o meu dever 
de represeotante da Capital Federal. 

Assevero â. Camara que si nã.o fosse obri
gado a satisrazer este dever, teria regres.<;a.rlo 
<1. Europa após o casamento de minhas ft1has. 

En.tendo que sou mcompetente (nã o apoia.
dos) para cumprir deveres que estão acima. 
do meu merecimento. (Não apoiados.) Entre-

tanto tenho cumpl·ido meu dever conforme 
posso •.. 

O Sn. SER.ZEDELLo-Dlsto tem dado provas. 
o SR. FIGUEIREDO • • • nos trabalhos da 

commis,,ii.o de Ot'çamento, para cuj<:> cargo fui 
honra<lo pela contiaoça da Camar:i.. 

E' certo q1JP. rle 11 ois de ter regmss;ido, di
versas pe.,i:;oas fofüwam-me patà fundar um 
banco. não para competir com o da ReJlu
lilica, ·ma,,; um banco para prest·ir serviços 
camlliues ao commercio.em virt ude de terdes-
app;1rec\rlo o E'/\glish Bank fil,<1.11do sómente 
para est;is opat·:ições o Londmi & Bra
:ilimi Bwik, e ao mesmo tempo para fa
cilit:w ns transacções de curto prazo que 
são li:it:1s :t taxas mais moderadas cm bene
tici.:> do commercio e as quu.es o Banco da 
Republir,a não attende porque p1·efere empre
g;:i.t· o dinheiro em negoch1s de c;rnções. 
Recu~ei-me rlesde a pl'imeil'<t vez que falla

l'rim-me cav:ilheiros desta praça. 
Nào preci~o di7.er qne si quizessa fundar 

um bt1.1ico em 24 horas o podel'ia razer, por
~ue felizmeote não inten·indo em e~pecula
çôes por ser oootrario <\ elhs, e tendo um 
passado que o commercio desta c:ipital co
nhece, elh sabefr1, que o d inheiro que víesse 
its min!ms mãos estava garantido como o es
teve qc~•ot10 tive a honra. de ser presidente 
do Banco N;1cional. (Muito bem .) Portanto 
como dizer-se que rrueria fundar um banco 
sobre os destroços do Bauco da Repub1ica 1 
Que pretenção podia eu t er 1 Ser presídente 
do Banco da Republica ~ 

O meu collega sabe que S. Ex-. fl!ndou o 
Banco da Republica de (tccordo commigo ; que 
s<Lbia que s. Ex. terfa. de luctar com ditficul
dadl!s e 1li!Dcultlades sed as nu tlesem~ieuho d~~ 
sua missão,::tfim de facilitar auxílios a praça. 

Vantagçus pecuniari:ts ? Nii.o. 
Todo o mundo sabe que o meu pensament o 

é voltar logo que me seji1 pos~ivel para a 
8nropa, e não teuho porfanto pret~nção a l
guma. 

Disse o meu illustre collega que appareceu. 
hontem no Jornal do Com inercio, uma chapa 
para a diractoria, do Banco da Republica; que 
esta chapa foí org-anisada sob a inspiração do 
orador, quil pretende a presidencia- elo banco. 

Sl'. pre~irteate, aão ha maior inj ustiça, 
nem ma,i~ irrefletida accusação. 

Sr. presidente, esta, chapa está organisada 
com nomes de pessoas coro as qua.es não te
nho relações. 

Não é, portanto, possível acreditar~se que 
eu teaha formado uma ·c11apa. assim para 
mn.ndar publical-:i. no Jo.,·na.l do Comme1·cio, 
tanto mais quanto S. Ex. sabe que para fa
ser-me eleger para qualqnor cargo não 
preciso apresentar-me por chaJ?itS. 

O meu colle~a foi, hontem, inJusto para. com 
dous cavalheiros que foram dirootores do 
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Banco da Republica. S. Ex. disse que tinha 
tido a infelicidade de admittir na directoria 
individuas que tíoham vindo do Banco Na
cional. 

ora, esses cavalheiros hã.o de certo ex1,ll
car-se pela imprensa; mas eu posso dizer a 
Camara que a inr·elicidade foi para. os accio
nistas, pela retirado. desses cav:i.lheiros, por
que elles prestavam importantes s~rviçüs na 
udministraç-~o do Banco da Republica. 

Não conferenc:tei com elles ; nunca troquei 
uma pcdavra sobre o que se passtwa no Banco 
da Republica; e até um delles, aotes da mi
nha chegada, retirou-se dessa n.dministraçãi1, 
porque pensava realizar uma vi<tgem á Eu
ropa. 

Não quero passar por leviano, dizendo o 
que consta com bom ruodamento na praça; 
entretanto o que se diz é que esses directo
res nüo puderam continuar a servir, porque 
não 'Podiam rmLi$ 'Presenciar os abusos e os 
factos que se e~tu.vam dando no fü1aco da 
Rermblfot. Deixo, porém, a elles a palavra. 

O Su.. JoÃo DE SIQlJEIRA- Por ahi tambem 
dizem que quando o Banco i'i;Lciooal se re11-
niu ao Banco d;i, Republica estav(L quasi u 
quebrar. 

o SR.. VINHAES- E' bom llÜ.O ouvh- ~ó tt 
accusação, mus sim tambem a defesa. 

O SR.. ARISTIDES LoBo- Isto é um proces
so economico rinanceiroque é preciso ouvir em 
silencio. (Apoiados). 

o SR. FIGUEIREDO- o nobra deputado 
que me interrompeu sabe bem que tem em 
casa pessoa que pódc dar informações con
trarbs ae~ta. 

O meu collega fallou hont1;m na fllsão do 
Banco Nacional com o Banco dos Estados 
Unidos, e disse que o Banco Nacional estava 
atrophi:i.do. 

Me encarrego de o trazer aos nobres depu
tados para o examinarem por si e fazet·em o 
seu .juízo. 

F<dlou o meu nobre collega do Banco de 
Pariz, sem em todo o caso se lembrar de que 
es~e estabelecimento de iwimeira ordem ê 
conhecido em toda a parte, e que tem o ca
pital de li2 1/2 milhões de francos, nüo faz 
operações de deposito, e negocia unicamente 
com o seu capital. 

Disse mais o meu collega í[Ue o Banco Na
cieu;d não esmva ern oondições de fazer ope· 
rações; mas, entrefanto, a Gamar-a s::i.be que e 
Banco Nucional fez sempre à,; maiores ope
r~.ições, e que elle 1!ra o que mais S•lC:J.V(l, so· 
bt•e as prncas estrangeiras, que di.,tribuiu 
maiores dividendos úe 10 a 12 •/Q ao aoao em 
ouro coostituindo fundos euo1•mes de reserva. 

Quando se trutou da l'u&1o do Banco Nacio
nal com o Banco dos Est•~dos ünidos, a pre
sentei uma nota de todos os have1'es do Banco 
Nacional. E,;sa nota esteve durante alguns 
dias nas miLos dos dir·~ctor"'S do B;rnco dos 
~stados UoUos, que depois me :i devolveram, 
declarando que não tinham observaGão :i.1-
guma a f,.zer, e que l\CCeit;wam os valores 
estipulados. 

Nüo me aconteceu, porém, o mesmo em 
r.elação com o balaavo apresentado pelo 
Bac.co dos Estados Unidos. Encontrei, por 
e'.'\:•~mplo, que o activo nã.o era bem represen
tado em certos valores ; havia som mas 
adeantadas em conta corrente e por caução, 
que não estavam devidamente g urautiifas. 
Apresentei essas duvidn.s aos dírectores do 
Banco dos Estados un·dos; elles acceita ram 
as observ~.ções e concordaram em fazer o que 
eu tinha exigido, isto é, '' elimiaação de cer
tas contas, em um certo prazo, e a diminui
ção de debitas de alguns devedores que eram 
apontados como Dão oll'erecendo a garantia 
nccessaria. E' possivel que assim fosse; porém, foi o 

Banco Nacionfl.l quem por d:versas vezes, e A prov~t disto encontra-se nas acta.s do 
ainda ultímameate emprestou dinheiro ao Banco Nacional. Si os meus collegas forem 
Banco dos Estados Unidos. Disse que os ac- ex<tmüial-as, verão que fiz r estricções muito 
~ionistn.s Jo Banco Nacional tiveram um lucro positivas a este respeito, t ornando até re
de 50$ por acção, porém não me~ci~non que sponsaveis os meus colleg-as do fümco Na-. 
foi igual ao que receb~r"m os acc1om:;tas uo cional que pass(l.vo.m para'' administração do 
fü\nco dos Estados Unidos. Banco da Republica, si as minhas observa -

Esse bonus de 25 º!o que então tiveram os ções não fossem em tempo attendidas. 
accionistas do füinco i'iacional e do Banco dos Nessa occasião os directores do Banco dos 
Esta•lo:> Unidos foi autorisado pelo go•erno e Estados Unidos eram devedor es em conta 
muito convinha ao Bânco da Republica por corrente. . 
constituir capital; e assim au.~mentar a emis- Não sei si ainda hoje o são, porque e 
são sobre esse capit al de 50.000:000$ consi- pessivel que depois das reclamações da im
derado como realisado, que seria resgatado, prensa e dos boatos espalhados a esse re
cada armo por umtt quota. de lucro~. spaito se tenham tomado providencias sérias 

O balanço ultimo que apre;entou o Banco para eliminar esses debitas ; mas o que e 
Nacional, e que posso mostrar á Camara, certo, é que nindo. este anno, em março ou 
demonstra a toda urgencia que elle estava maio, um dos directores a quem s e tinha con
muito longe de estar quebrado; ao coutrario; 1 cedido o credito de 113:250$ era devedor de 
a sua situação era a mais prospera possivel. l 291:000$ ; um outro de quem se tinha conce-
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dido nm Cl't~dito do 2.GOO: 000$ eradeYcdor de 
5.500:0DCli; : nm outro a quem se tinha conoc~ 
dido um credito <le 194:000$, de;-ia 22S~OOD5 ; 
acct•esccnilo ninda. syntlicatos constituido> cm 
nome de um <los directores, que figuravr~ com 
diversns rozves sociaes ... assim como figura
ram syndicatos para a com1>ra de acções do 
banco, que tinha sido constituldo po.rn. operar 
:i.qui e no estrangeiro, e de outros bancos que 
se tinham estabelecido no periodo decorrido 
de novembro para cá. 

Esses syndicatos figuravam imwm!na F. 
Souto & Comp. e Norte Americano, o 1" com 
l.482:000$ e o 2° com 2.3\l5:000$000. 

Não pretendo dizei' que est:1s verbos não 
estejam elimin.'.luas,porque consta mesmo que 
se tiuh~ feito uma operação importtlilte em 
acções de nma companhin para de~apparecer 
um desses (lebitos e si toco neste assumpto é 
sómente para. responcler a parte do discueso 
do meu illustre··collega em que diz que os 
estatutos do Rinco da Republic<L prohibem o; 
directores de fazerem transações com o mes
mo banco, e que os seus directores niio teem 
conto.s com esse estabelecimento. 

Parece-me que tenl10 respondido â primeira 
]X\rte do discurso de S. Ex. com rela(;ão 
as referencias que elle fez a minha indivi
dualidade, e que assim tenho completa<lo a 
minha defesa pessoal. 

Passo agora a 2ª parte que e sem duv-ida ü 
de maior importancia. 

Hesitei, llontem, por bastante tempo, e 
consultei a diversos amigos, sobre si 
devia limit~r-me unicamente a uma defosa 
pessoal ou se tambem contestar a exposi~fw 
feita pelo meu illustre colle~a. em relação a 
baixa do cam1)!o e sobretuoo das acçues do 
Banco da Republica. 

Eu disse aos meus colleg;is que defenden
do-me, ficaria. satisfeito assim como elles, -por
que tinha rarrido a miuha testada, e a unico. 
cousa que podia resultar era que a opinião 
publica, fosse injusta, e me· considero.sse 
mais ou menos bem em relação as accusa
çues feitas pelo meu illustre collega., mns 
depois desta consulta, entendi por conselho 
delles, que me cumpria fallar com to(hi a 
franqueza. (a11oiados), sobl'e a situação em 
geral, em resposta ao discurso de hontem. 

Estou acostumado ha muitos anuas a ou
-vir dizer pelos interessados,· pelos espe

·-~ culadores, e por todos, q,ue sou o causaaor 
da alta ou b~ixa do cambio e de tudo quanto 
se nassa na praça do Rio de Janeiro . 

l~ealmente eu devia. ter muito poder para 
vencer todos os outros poderes desta praça 
e desta. terra ! 

cnhh·os bancos e levantar outros sobre as suas 
ruioa~, por vaidac.!e ou ·•a.nancía. 

A Gamam deTe convir qne não 11a seis 
on sete homens, segundo diz hoje um jomal, 
qne possam de1·rotar o mercado da.s acções do 
Banco da Republica , porque si o preço fosse 
vantn.joso, muita gente viria. comp1'ar acções 
d'este banco, e o preço subiria log·o, em pre
juízo dos syndicatos que se tivessem m•gani
sado para a baixa. 

A baixa das ac~es de qualquer banco pôde 
ter log.ir no espaço de um ou dous dias, mas 
não perm ... 'l.nentemente, como se tem dado de 
certo tempo po.ra cá. 

Ain(fa est:i.va na Europa quando uquel!ns 
acções baixa.mm a 170$ e portanto cu não 
podia contribuir para a sna baixa. A baixa 
das ac•;õef> \lo Bn.:ico da Republica l'esul!tt do 
facto de haver muitos vendedores sem com 
pro.dores. 

E' Yerciauc que {1s vezes app:i.recem algu
mas pessoas a compmr essas acçve~, mas por 
c1rcumst:mci~s p«rticulares, são obrigados a 
ir YenJ.cl-as um ou dous <l.ias depois, e ó isto 
que lli'OTaca maior baixa . 

·vou dar a rnz:.l.o da 1miX[l. do cambio. 
Como e st\l.iido, a baixa teve logar ate ju

nho proximo passudo por causas que são 
muito conhecid.as. 

A par de nma pequena expor t[lçüo de cafe 
durante alguns mezes, porque a safra passada 
foi pequena.,hollve n. grande sahida de capital. 

Primeiramente -po.ra pagamento de algumas 
emprezas compradas na Europa, mais uma 
loucura de ta.utas que foram commet t idas 
nesse periodo de especula<fe,o ; e depois para 
mandar vir rn[lteriaes para estradas de forro 
e outras emp1·ezas tle Lautas que se creara.m, 
umas com razão de ser e outras sem funda-" 
meuto r.lgum para pagamento e compro. de 
titulos na Europa, dos quaes alguns lá fica
ram e otltros vieram para cá como os do banco 
da Republica, conjunctamente com a immi- 
g-ração de cn,pitaes para a Europa, levados 
por aqueUes que ln est:lo viajando, t endo 
ganho sommas importantes aqui. Todas essas 
circumstancias, alem das necessidades ordi
nario.s, deram lo~ar a r emessas de cambiaes 
superiores ao proll.ucto da exportação. O caro-· 
bio foi accentuandO·Se em baixa chegando a 
16. Nesse mez principiaram os especuladores 
a opemr por anticipaçüo . Em vista de grandes 
vendns de c.unbiaes, o que aconteceu?. Quando 
chegou a occasião em que deviam ser liquidadas 
as operaçoes por antecipação, e não tendo en
trado café, o cambio com a mesma vertigem 
com que se elevara a 18 d. baixou de 18 a. 
16. Nesta occasião deram-se estes factos ex
t r-aoi•dinarios. O Banco do Brai1il teve de 

Agora come~ a :repetir-se. a antiga hi~to- mandar grandes sommas para satisrazer os 
ria mnito sed1ça de que a bo.1xa. do cambio e compromissos que r esultaram da suspensão do 
das <J.c~ões provem de syndicatos pn.rD. fazer· pagamento do E11glish B r.mk o/ Rivei· Plute ; 
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houve grandes compras de cn.mbiaes para. las
tro de emissão, "[)n.ra liquidação do English 
Banh of Rio de Janeiro, emprcstimo da Com
panhia Gernl e outras. 

Tudo isto, conjunctamente com a liquidação 
dos contractos feitos de v-:;ndas antecipadas, 
dett logar a que o cambio fossB declinando 
sensivelmente. 

Surgiu o Banco d:i Republica a sacclr em 
virtude de um contracto com u. C<'l.Sa Roths
chil<l, estabelecendo a taxa de 15 3/'1 e re
cusando-se a dnr ns sommus pedidas. 

Declarou cm primeiro log-J.r que só dava ao 
commei'cio de im1)ortação. 

~fas a quem lhe pe1.li5se :2 ou :3000 lib<>as 
eile da YcL 500 ; a q ltc111 pedis.~c 500 dava 200, 
e assim foi rest!'iu~inclo ate 50. Tudo isto 
causou panico lia prnç" e deu lagar i~ baixa, 
mais rapidamente tlo que ella teria se cffe
cttmdo si não rossc essa oi 1·cumstancia. 

Que o cambio de 14 5/8 não e o que aeve
riamos ter na praç~1, todo o mnndo o sabe. 

Desde que as entradas do ca.t'é avolumltrem
se cm outubro ou noveml:>ro devemos ter um 
cambio de 20. 

O 1•eceio tle cambio a 27 por parte de mn 
banco com que temo3 um cantmcto de cou
vci·slio de pirpcl-mocda, o receio manifesto.do 
'[Jelo 'Presidente de um banco q1le nos diz que 
o cambio niío ha de lá chegar, porque as ctif
ficuld,1des são mnifas e as coudiÇÕe~ nossas 
não são tae~ que l)OSSamos esperar melhor 
cambio, é re,1Jmente extro.orclinario. 

O cambio, si é verdade que os bancos es
trang·ciros podem contribuir para pequemi de
preciação em certas occasiõcs, é uma cousa 
muito <lelicad:i. 

Diz-se que os bancos inglezes estão espe
culando em cambio e a prova e que teem 
10.000:000$ cm c:.1i:rn .• 

Si os bancos teem este deucsito, e llOrquc 
fizeram negocio5 saccando, e quem sueca nlio 
fa7., rior r.erto, a bnix:i.. Q1rnr.:i ~accon tem de 
tomar e niio lhe convém, port~tnto, a. baixa, e 
sim a alta do cambio. 

Disse-se hontem que o banco Io<>-Iez tomou 
cambfaes em Sa,ntos á ta-xa de 15 cf. : si o fez 
ê porque tinlm de cobrir os saques feitos a 
14 5/8, e 14 3/4. . 

O Banco dtt Republica tambem tomou cam
biaes em Salltos, para cobrir os seus sa
ques. 

Os bancos inglezes, operam em cambio se
gundo o estado ~do mercado, e não teem au
torisação de suas directorias para especular 
quer por saques, quer por compras, slaito por 
somma muito limitada. 

Vou tratar d11 causa da baha das acções 
do Banco da. Republica. 

Em primeiro logar, ê precieo dizer que 
esta. baixa tem acompanhado a. de outros ti
tulos. 

Nilo me propouho a far.er o historico do. 
crise, nem a apreciar a medida que mandou 
pa.gar os impostos ele importaçi:io em ouro, 
]Jorque, 110 seio da commissão, terei opportuni
d:i.de de discutir esses assumptos, e a Camar:i 
apreciara minhas opiniões quando entrar em 
discussão o ix1recer dn. commissão. 

Como dizí,i, Sr. presidente, a baixa. das 
acções do Banco da }{.epublica tem acomp::i
nhado a de todos os outros tltulos, porque 
V. Ex. e a Gamara não ignorom que no pe
ríodo de 10 mezes, na nossa praça, tem-se 
commelti<lo as maiores loucur::is. Bc1.sta apl'e
seutar esta. lista (»iosr.raudo wn z;apcl ) de 4 
paginn.s 1mra que a Ca1nlira. saiba. que li<i 
brncos em maioe numero em nossa praça, do 
que na de Londres. 

() capitnl nominal destes bancos e de 
l.590.000:000$ e o realis:Hlo rle 714.000:000$. 
Deixo 1\ Camltm apl'eciat' si é possivel que lllt 
praçn. do Rio de Ja,neiro haja elementos pam 
tantas organis::içües bancnrio.s a n[(o ser pelo 
jogo de C..'\Uçües ele acçlies de um em outro 
banco. 

Por cousequencia, a baixa das acções do 
Banco t!a Hepublica. ute certo ponto estí 
.instific.'1.lh, porque hlve;; seja este ba.nco o 
que tenha titulas llcsscs cm ml\ior pro
porção. 

A Gamara conhece a empreza :Melhora
mentos no Brazil. 

E' uma empl'eza industrial da maior im
portancia que tem prestado e deve prestar os 
maiores se~:viços <'I industria. 

Suas acções foram vendidos a 750, 800$, 
com tendenci'1 a elevarem- se a 1-000$000; 
hoje essas acções valem 41$ que multiplica
dos por 4 em q~le foram dividi<las correspon
dem<\ 164$. As acções do Banco Constructor 
estão em baixa a I4DS; entretanto chegaraw. 
a ser vendídn.s a 400$. As acçõ2s do Banco 
Universal estão sem compradores; as da Comw 
panhia Estra.cb. <1e Ferro S:i.pucahy com 70°/,, 
uo capital realisado, 140$ por ncç,ilo, valem 
45$. Esta circumstancia ex:plica tambem a 
baixa dos titulos do Banco da Republica. 

Esta baixa não tem se limitado aos bancos 
ultimamente creados; ella attinge ús accões 
do Banc:o do Brn.zil, Rural e Hypotllecarío 
etc., estubelecimentos de primeira ordem e 
de reconhecida solidez. 

As priucipaes causas da baixa dessas acções 
sã.o diversas; uma., porque não ha couftança 
na administração elo banco i1em no emprego 
que se tem dado ao papel emittido. 

Se os meus nobres collegas quizerem 
attender ao que se tem passado n0 banco 
nessesultimos mezes,e c.;nsiderarem ao mesmo 
tempo que um banco de emissão deve pr!n
cipalmente construir o seu activo com uma 
carteimde boas iettras,facilmentede~conta veis 
que possam num momento de crise servir de 
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i;:11·m1tia; os nmns collega:; encontrarúo no 
tal:inço de 28 de fcve1·eiro a "'l'Cl'hn d0 le llra~ 
desco11t<idns de 18 mil contos contra à de 
12 mil couto,; no de 31 t\o julho. 

l,;to explica-se, po:-qne q\ln.ndo se leva bons 
titulos, tilulos i!e primeira ordem, quo nos 
out1·os bancos si.o descontaveis, o banco da 
Republica recus:i-os, "Preferindo l't\zer can~ões 
a jm•o mais. e}evado, como a 12 °/0 , por 
exemplo, e::uginuo como tem feito, uma. 
commis5ão de l e 2 °/0 . 

.b:rn todos os balnll~!OS de fevereiro até j ulho 
pl'oximo passado, estas quatro ve1•1,as ele 
activo, acçues e debent1tres, coutas corr~ntes 
c.rncionadas dit;1s a. prazo fixo e banco~ e 
compa nhias, accnsam urn uctivo de 23G mil 
contos, somma quasi igual ao valor de tod<t a 
eu1i~são que tem o B:iuco da Rel'ublica;s.'l.be-se 
t arubctn que o banco, teuclo empreg:vlo uma 
somma muito :isuHaria em c,-nuções e eni1Jre~
timos a bancos, sendo a primeit·a ve1•ha. de 119 
mil cootos, e a segund<t, tlebito ele liancos e 
companhias, de 97 mil contos, estas sornmao 
não estilo hem repres·~nta,as. 

Para isso, sem muito aprofundar a questão, 
resta s::ü.1er que ~ô um banco tl!!ve ao \,anco <la 
Republica a. somma de íO mil contos, depoi~ 

· de jô. ter devido 84 mil. 
Soure a quantia de 130 e tantas mil acções 

do proprio Bt'tnco da. Republica, de 90 e t<1ntas 
mil do Bn.nco Constroctor, etc. 

O publico que sabe disto, comprehenrle qne 
lodos esses va lore;;, cofadvs ao preço de hC1,ie, 
não va lem mais do que 56 mil contos, e que 
dando uma. pequen<t margem pam a.ttender 
á depreciação podem firor reduzidos a 4q mil 
conloo ; o publico que vê que o cnpital qne 
reprf'Si!nta. o activo rlo banco não esta snm
~eutemente gar.mtído, o puhlíco que vê tll<l<l 
1sto, tem mzão para receiar uma maior baixa 
nas aeções do Banco da Republica, e apressa
se em venrle l- as. 

Sabe 1n::i.is t :imbem o publico que o banco 
tem 20 mil contos ernpreg-ado em :ict:ões e 
deber.tures, e que estas não representnm o 
se11 TaJ01·, dando por isso logar ·fambem a 
uma depreciação . 

Sabe roais tumbern que o banco foi iustituido 
para ser o regulador do meecado monetario, 
para o que 1he foi concedido o direito d·· 
emissão, tlevenilo po1' isso esperar-se que elle 
s.~m.pre auxiliasse outros bancos, que em mo
mentos detHminados reco!"I'essem a elle, 
CO!IlO fazem o Banco de França., o Banco da 
Inglaterra e outros ; pois. o publico que sal:ie 
isto, vê que o banco tem tido sempr~ s11do de 
caixa muito reduzido3. O seu saldo em maio 
era ele 10 mil <'.ootos e ern julho lle 9 mil 
ao passo que o Banco do Brnzil tinha saldo3 
de 17 e a té de 20 mil contos. 

Mas o publico ainda sabe que esse banco, 
que é destina.do a soccorrer a praça, em mo-

mentos de necessidade, ê eutretunto, devedor 
a outro banco por ca.uç;io, em conta colTente. 
Este banco deve a outro umn. quautio. re-
µ-ulai', que não tem podido satisfazer, apezar 
de jit lhe ter sido pedi<h; e vencendo-se ha 
pc>uco uma caução, este outro banco foi pedir 
o seu dintiefro e recebeu em resposta que 
a tliYida sô poderia ser satisfeita por pres
ticues 

O publico sabe tam bem q11e o Banco da Re
publica tem a.ugmentado considcro.velmente 
a sua emissão, F''I'<JUe sendo ella em foi,;e
retro lle 142.000:000!5, :1cha-se elcrnda a. 
t:-J().000:000$; P. toda :t Cani<U\t sabe que tem 
h<tvitlo ;:ranües omcs, como ua cmnprn da 
cm!s:ão do Ranco do 13razit, üm que ol lc te1e 
de p:1gar pelos 2.?.000:úOt;.~ em ntH-o, depo
sitados no Tltc:;ouro, 57.000:000$ . <~lém da 
commissão de l .200:000$ a quem se encarre
gou ria tl'U.DS3CÇÜ01 tenrlo tambem p:tl{O c:om
riii:;s;1o a q 11em se eu carregou da com pra do 
direito de emis~üo o.o Banco Emis;;or do Sul. 

O ]iublico vê que o bnnco csti( constante
mente empregnndo o seu diuheh·o nas verbas 
<le empre~tirno por cauçõ_\S, tlel.Jito de bancos 
e compan11i s, etc , e que t od:u as vezes que 
se aup:menta. a emissão, crescem as verbas 
da~sns contas. 

01~1, isto traz sacrificio. Cou1 proveito de 
quem'! 
~'ão d'a p1"<1ça., de certo; porque a praça. ê 

constituída pelas opernções legitimas, opera
çü~s mnito diversa=> de~t<1s. ( AiJoiw.los .) 

Não ê ,fo admir-ar que todas essas cousas se 
t e11ham dado, pois .. qu r. o proprio nobre col
Jeg't na wnferencia que tivemos ainda ha 
pou~os dias na commis;;ão, di,:se que wuitas 
cousM :;e tinham dado no banco, porqne es
teve uu~ente em Ca.xambu,e lm>endo um::i. dt-
1·ecção de 10 membros, nem sempre se podia 
füzer as cous:1s como se entendia .. 

Si S. Ex. consultar â praça., verá que um 
g-rande numero de veudedore;; empregii todos 
•·s esforços p 1r;1. fazer subir em 10$ ou 20$ o 
vn lor das llCções. mas em seguida l.Jaixa m. de 
novo, po1·que fa lta a confiança. no emp1·ego 
de ca;;ital por par-te do Banco da Rep!l lJlica, 
r,11t11. atê a confianç<i na propria adminis· 
tração. 

Si S. Ex. consultará pr:iça e perg1.mtar aos 
dirc;ctores dos bancos de segunda ordem, dos 
bancos an tigos qile souberam ~uard('lt' po· 
si.;.ão solida, que não se eovolveram na e1'• 
peculaçiio e nã.n empregaram os seus capitaes 
desastradamente, elles cfüão qu~ a culpa da. 
situ .. çã.o actua.l edo Flanco da Republica, pelo 
emprego que tem feito do seu capital. -

O proprio commercio ioglez rliz que a si· 
tnação •lo Banco da. llepu'olica é que con.tri
bue para o actual estado de cou:;as, e os 
banqueiros de primeiraoi'dem dizem,é opinião 
delles, que o unico meio de salvar a situação 
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e liquidar o banco. (Apoiados e ll<tO apoiados; 
sussurro.) 

lustre collega e amigo,o Sr. conselheiro May-
1'illk, para que se i·evista da necessaria co
ragern pn.m collocar o seu B.i.nco da R.epu
blic:. nas condições em qu9 deve estar um 
e:;tabelecimeuto 1le credito e não m\q uellas a 
que füi arrMt<tdo ;i. dar conhecimento a esta 
Camura. 

Não sustento a opinião dos que querl)m 
a liquidação do B;rnc1) da Republica. como sal
vação •lo actuaJ estado de cousas, tanto m;i.is 
que conheço o que ~e e,;t;J. danuo no Sen;1do 
para salvar as difüculdades em que estamos; 
quando vejo o projecto apresentado pelo SI'. (Jb<iro bem. ô 01.a!fói· d comprimentado 2wr 
senador Amuro c;avalcauti e e que hontem grunde numero tfo Sn·. deputados.) 
otrereceu o Sr. Eliseu Martins, que me pa-
rece ser governista, e por cousequencia de 
accordo com o udnistro da. fazeu<la. O Sr. :.\.Iayrin.k v'Jara mn.a l;l .rplica-

Veni.lo a tcULl1Jncia par:i o que se deve çi'i'l) - Em relaçii:o uo meu nmigo e i!lustre 
Jilzer, peço :ui gon;wno que seja e:iergico, colkg,1, o Sr. conde <.le Figueil'e•.lo, cidadil.o 
altentas :is cit•cmn::>Laucia:; em que ,;e acha" r·esµcit:tvcl po1· todos os lita los e que tem 
)ll'~tça ; f[lle s" e11t,~uda com o presi.[eute <lo rnp1·e.::;e11t ido na ad1111ni:;truç:"io füianccira do 
.J.)auco •.la ltepulil icil allm ue lhe dar urna paiz papel importaufüsimu, eu prnteudia 
nova org<ini:>a~ilo, intcirtuncnte divct•:;a. g·uardar a mesma <lerercnciu., que elle hontem 
tlaqucll;, que tem, e até uma nova admini:;- teve par;t comruigo, ouvimio o meu dbcurso 
tração, por(ple a actual ditedoria embora fie pri11 ·ipio a. tim, som interromper-me. 
composta •.lc cavalheiro;; muito tfo;tincto:;,e~ta lnfe!i~mente, Citusas de !Orça maior e a in
tlespretig·iu•hi perante a priu;a, e qne ~e pro- certeza em que eu estava de que S. EI· 
ceda ao exame, q1ie me consta vae ser i:'lcum- occ11passe hoje a tribuoa, impedír;1m-me de 
bido a uma commis~ii.o pura tranqu1li<l<cde da che;;•u· u te~1po. ~\q;ii entrei h<t poucos mi
proça.. E~~e exame sendo !'eito seguindo-se á nu tos quando o meu illustre coile,!;U pel'Drava. 
risca as inclic:iç-õ-s que foz o Jor-Aal do Com- ~ão p11de ou vil-o desde o começo e, por con
mercio, com iudependencia e incorru1,til)ili- :;equeucia, Dlio sei quaes os urgumeutos, de 
dade, da.1·à em resultado a coulirmação de que se servin, e se fez ou não uccus:içües. 
tudo quanto ~cabo de apont<U' . Por tanto, me e impossível respond()l'·lhe de 

E' minlla opinião que o bunco deve ser momento, 
reorg<t1iisado sob n 1Jresidencia do meu col- Desde já peço a v. Ex., Sr. presidente, 
lega que, desvü1 n•lo as difilculdudes em que, reserv:it·-me a palavra para que, dc~<le que 
estou certo, se envolveu contr;l a smt voofa•le, for public;.1do 0 discurso de s. Ex., eu lhe dê 
como tlve oc·c~sião de uizcr-lhe, poderá e ntào re~pu:>ta 011 esclarecimentos u.os t opicos que 
dar organh:;ação ao Banco d<t Repulllic..'1. que porTentura os exijam. 
S. E x. qu.,ria l'osse um banco de estado des- Eutrebnto, devo, desde já, dizer a Camara 
tinado a iH't!star reaes serviços na lJraça do qne d;L pt·i·oraçilo do illu:;tre conde de Fi
Rio de J .. neiro, muito diifo1·•Jntes daquelle gut-it-edo ouvi algumas palavras um pouco 
()Ue tem ~i•lO prestat.l.os. · ~tce1·L;1s e ;111w.rgas acerca ii dh;trilJu1çilu t.l.o 

S. Ex . deve e-•itar os debítos de bancos e dinheiro do fünco da Republica . Dis~e S. Ex. 
compunhfa.s que conshlero não teem servido qu~. sem límituçào, foi dhitribuiiio esse di
sanão p<1 r .t sei,; ou oito indivíduos que :siío o.; nl1eil·o por meia duzii1 de individuo;;; que 
dev,,d,·re:s em ma.xima parte do Banco da Re- constituem esse syndicato que h<1je, no con· 
pu l>lica. ceitoJ de S. Ex. , Lao lo co11curre flª1·a a de· 

Süo e:;; tas as µrovi<len~las que devem ser preciaçào de nossos titutos. E' um engano 
tomadas em tcinpo pelo actual mini:stro ti.a rrmni 1·esto de S. E:s:. 
fazemlll. O B·•DCi> da Republica não .. conta um, dous, 

Creiu que melhorara o e>tado <le cousas; quatl'u, (lez ou vinte devedores; conta mui
sinão a b;1ixa. póde set· muito m3.ior existam tos. 
ou n:1<) os syndfo:1.tos. Si o b;tnr.o tem feito transacções com par· 

Si não f.;rem tomadas as providencias em ticulare~ em sommas avulti.di~sirn:~s, estas se 
tempo. µorqne aiulla o é, em bt-eve teremos <lchal!l r~µrese ntadas por tít ulos em caução, 
de lJ:is,,;a.r iior uma catastrophe, qual a de operac,;ã.o legal pet•a.nte o dir·eito commei·cüil. 
apresent;1rem-Sê veudeuorcs o nã.o ser-cm ea- O fncto <lc cst:tr o dinheiro do banco na mão 
contr~tt.los com pra.dores, porque repito, :i. baixa de 11m ou de cincoenta mil individuos, nada 
já attio ge <\ estabelecimento t.le cretlitu de importa; o que convém exa.minar ési esse 
l" ordem, jà. attinge <ts acções úos banco~ do dinh1üt\J e,;tá ga.rantido e si a sua di.;tril:lui
~razil e Rural e Hypothecu.río em 40$ pol' ção foi feita de modo a custear serviQOs, que 
tltulo . infl.U:tm oo deseuvolvimento economico e 

Vou concluir, i'azendo um appe!lo ao go~ ti.1rnneei1•odo paiz. Esttr empre~til.ilo a um ou 
verno µara que tome. quanto antes estas p1·0- a rnilha.res dt:: individuas é mditrer ente, com 
videncias que julgo necessarias; ao meu il- tanto que seja solifa a garantia. 
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lJ~[ Su.. DE?Uf,~DO - o Sr. conde de Fi
gueiredo disse que o B:inco dn. Republic:i não 
pagav:.i. os seus compro!Ilissos. 

O SR. :MAYRIXK (com eilei-gia)-Quc o Banco 
da Republlca. nu.o pagava a quem? (P(~w;a.) 

ELl peço que venha á tribuna fazer est;J, 
<leda l"ação o íllustre conde de Figueiredo; 
Dppello pa~·a o seu patriotismo, para a. sua 
<llguidacte,p;u•a o seu caracter. (Estas palavi-a~ 
süo acolhidas, aao só pelos Sn·. deputados, 
COiito pelas g«leí·i<cs, com 1Hani(e.<tCT.çfio enLfw
siastiC(• ao 01·ador. f) Sr. vi·esidc:itc reclama1 
. i.;ariao te::cs, 111te;1917,o.) 
1 O Si~. P1n:srnE:"TE - Peço ao noliro ÜC;l· 
puta:.lo r,u ~ int~rromp:i, por um pouco o sen 
dismr3o. 

o SR. CHAGAS LOBATO-Em nome da dit;ni
dade •lo 1iaiz, e preciSO que este ponto !iqtHl 
Jiquidat:o hoje. 

o SR. JoXo DB SIQUF.IRA-0 Sr. Mayrinlt 
não assistiu ã discus~ão, e por isso não podera 
i·e~punder ús accu$~~ çOes. 

0 Sn. Pn.EsIDE:\TE - Peço aos Srs. es
ri~ct.:1dores que se retirem par:\ fóra do re 
cinto. (Reina grande sussurro.) 

O SR. PRESmE~TE-ApcEar do reg-imonto 
nilo o prescreYer, peço :1.0 nobre deputado 
que queira [azer o seu discnrso da. trihuna, e 
que ni\.o comece autes elos Srs. deputados 
-estarem todos nos seus lo~m·es. 

Rogo ().Os Srs. deputados que occupem o~ 
seus logares. (Pcwsa ; restabelece-se o si
lencio). 

O l1obre deputado póde continuar. 
O SR. :1\Li. l.'RI:XK - Quando se deu o in

cidente, eu estavaappellanrlo11a.ra o r.~.ractf.1\ 
par[l. a dignidade do i!lustre coude ele Fi
gueiredo, atlm de que ·desse do alto desta 
tribuna dher qnal foi o eredor a quem o 
Banco da H.epuhlica não pôde p:i.gar; porque 
eu, como presidente desse banco, ignoro com· 
pletamenle e~se facto. O Banco eh Repnhlica, 
tendo tr:1nsacções com qunesquer outros lm.n
cos e particulares, apena5 tem transigido com 
o Banr.o do Brazil, banco, que acredito estar 
interessado com aquello em prestar serviços 
â causa p11blicn. "\. não ser, portunto, o 
Banco do Brazil, não sei qual é o outro 
credor (]Ue o fütnco da RepulJ!ica posso. ter. 
E a ser com o Banco do Brazil, vou alto e 
energicamente clher ã Camara, que seme
lh&l}te insinuação é perversa, porque o Banco 
da Republica pôde neste momento, si o Banco 
-do Brazi1 quizer, ·pagar qualquer conta que 
e-Oro elle tenha. 

E' preciso que se accentue isto perfeita
mente. O Banco do Brazil tem uma conta 
corr·cnte tle caução com o Banco dos Estados 
Unidos ; essa cont.1. corrente de caução é ga
.ran tida por a polices do estado de Minas G e· 

raes. do emprestimo, que o Banco dos Estru:los 
Unidos, e não o Banco dn. Repulllica, fez. 
E,corno esses ti tu los. elll l'azão de sua emis~ilo 
a preço alto, e em I'<l7.ão do juro muito baixo, 
dilficílmente se podiam introduzir na circula
ç~i:o, o Banco dos Estados Unidos, na sua 
missi'lo de concorrer para o desenYDl"Vimento 
material do paiz, ~ fomenfaç·ão de suas in
dustl'ias, tendo emprestado dinheiro ao es
tado de :Mi1rns, foi com essas apolices ao 
Banco tio Brazil eJrectuar uma caução, opera
ção mnitissimo legitinrn, retirando uma som
nui. muito inferior ao sctl valor . 

Alêm <lesses titulm;, o Ban'.!o dos Estados 
t:nldos, tendo, no in tuito ele favorecer a in
dustri:i, form::tdo unm compnnhí:i. de ferra
gens, caucionou certo numero de~cçõcs i.lella, 
no m<.'!smo Ru1co J o Bl'nil, que com1)arlfa o 
mesmo des~jo L'1c desenrnher as condiçües 
economicas deste pn.iz pelo tralialha . 

E' essa a uuica con ta corren te que o Banco 
da. Republica. tem lioje com o Banco do Bra
:i:íl; mas eSS[• conb o Ba1wü tla Rep ub\ic[I. 
póde pagai-a, estando, n!ém disto, ga.rantidn. 
pelos títulos a que acabo de me referir, por
que ninguem póde deinr de confiar nas npo
lices do esta.do de J\Iinas. 

V. E:t. e a Camara me dirão si o devedor 
que contralle uma divi da gu.rantid<• 1ióde ser 
qualificado de prec11rio e insolva.vel ?-

Já esperava isto ; era :i. consequencia da 
attitude tomnda hontem iior mim nesta. Ca
mm'a.. Assumi inteira e compleb responsa
bilidade dos meus actos, querendo ser julgado 
pelo p::tiz inteir·o, porque teaho direito de o 
se!'. Desde a minha pr imeÍl'n. mocidade não 
tenho passado um dia. só sem põ1• ao servico 
1ie sua grande causu toda a. minha. netividade, 
todos os recursos da minha. apouc:i.da iatel
ligencia e toda a minh:i. dedicaçã o. Como 
presidente de um elos primeii·os estabele
cimentos do paiz, do Banco da Republica 
dos Estados Unidos, que nasceu hontem, e 
como tive occasfüo de o dizer, da fusão ce 
dous bancos com obrigações diYersas das que 
incumbem ao Bo.nco da H.cpublicn, posso 
ailli:·mar, por ser manifesto, q_ue o Banco da 
Republica ainda na.o póde dar todos os seus 
fructos no pouco tempo que tem medeado 
eh sua organisução até hoje, principalmen te, 
U? meio dest:i. luta, movida por esses cons
piradores que ousam aggredil-o da tribuna 
tentando o descredito delle ..• ( Apoiactos; não 
apoiados.) 

O SR. JoXo DE. S IQUEIRA - Um en"Víado 
e:draordíriario de syndicatos. 

O Sr.. VINHA:&S - Si é um en"Viado extra
Qrdinario de syndicatos, tambem ba outros 
banqueiros que estão mettidos uelles. 

0 SR. MAYRIKK- E V. Ex. e um dos 
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vetroleiros, que mai5 tem concorrido ... 
(Grande su,ssuri·o); 

O SR. Vr~HAJlS -Declaro que tenho orgu:
lho em receber esta. censura da t1•ibuna. V. 
Ex. está a.ccostum11.do a, ver homens, que 
se baixam a. tudo ; mas eu não sou desses. 

(Esta.bel e e e-se !P"ancle sussurro e trocam
;c íline;·~ns aparr1-..•.-Sugl'enrle-se a sc~s<7o. -
Depois de alguns 1ni1wtos continúa a sessüo.) 

o SR.. PRESIDESTE - Convido os Srs. de
putados a occu1xi.rem seus lugares. Con
tinua. com a. pafavrn o Sr. l\fayriuk. 

O Sn. l\JA11u;.:K-Ao recomeçar pela 2' 
'\"ez o meu diScul'so tenho, antes de tndo, 
de pellir a V. Ex. e á Cmnara. liccn~'l. partt 
retir:1r :1s exrn·es~úcs, qne 1liriji ao mell 
collega, o Sr. Vinhaes. (Apoiar/os.) 

O SP.. PRE2rnp,~m - V. Ex. a.utecipou
me no peuido qne ia fazer-lhe. 

me observam, não podia deis.:i.r ele manifes
tar expansivamente a magot1, que domintt o. 
quem é victima de aggressões injustas e in
fundadas. 

Poderão meus nobres collegns ver em 
minhas palavras o que eHas exprimem, que 
(.: a defesa, e .oüo a 1'epresalia . 

Façam-me justiça de attribuil-ns ao vercla
deiro e nobre sentimento, de que sllo filhas. 
Appello para os nobres deputados. Si SS.EEli'.. 
fo5sem victimas d:t mesma accusaçii.o, que 
so íl"ro como wesidcn te i.lo Banco da. Repu
bJ ica, SS. EEx. reag-iri:im, collocanclo a 
íJuestiío no terreno cm que a cl>lloriuel, no 
terreno da diguir.hvlc. (Mvito úcm.) 

.Tú, expliquei o inci<lenle, ~)J·ow1catlo pelo 
discurso do Sr. ~on1fo de l•'i:.:·11eirt•Jo. 

Principiei diZéntlo riuo ·e lie3'uc i tarde ; 
mas ouvi o ªPji~l!o, pol' S. E.'I:. ('~ i tu ao go
vt>rno parn. cnH ar de reorg':tnh:\l' a admini~
trn1:ão do Banco di1 H.epublíca. 

Nrío me era estmnha essa sug-g-estiio; por
rinc liontem rereri-me a uma cliap:i publicada 
no Jonwl rio C ommei·cio, coo tendo os nomes 
.Ja. futura administra~ão do banco . Não tinha 
ouvido a, accusaÇ'.üo gi·aYi>sinrn, mas fui in
form::i.tlo pelo apai·te de um colle~a, de que o 
nobre conde de Figueiredo a tfümt.ra que o 
B:rnco da Republica não pócte pa;;ar um cre
dor. Ess:~ accusaçio não Jlóde ticar suspensa. 

O Si~. MAnu~K- Se si tratasse da mi
nha propria imlividualicladc,eu não occuparia 
a tribuna; truta-se, porém, ele uma insti
tuição, cujo credito sou obrigado a zelar e 
que sei o qne é, quanto vale e qurtl o gran
de fim a que se dirige; de uma insli
tuíçi'ío que, repito, desr.iJl que se organisou 
ató hQic, aindtt niio teve tempo bnstuntc, à 
vista da depreciaçiio geral, de 11oder li 
quídar essa mass<.\ enorme de títulos, legado 
do R'lllCO {]os Estados Unidos do Brazil. u~r SR. DEPUTADO - A outra informação, 

Ainda ha roucos dias, ua comrnissão do que posso dar a V. Ex. ê que os directores 
orçamento, perante os meus collegas, foi do banco devem quantia fabulosa ao mesmo 
discutida a Drgaoisação do plano financeiro banco. 
do paiz, comprehendendo a reforma elo Banco O SR. :i\IA >RIXK-De>ão ou não; as dividas 
da Republica. Declarei então ao nutor do dos directores do Banco da Republica nrío silo 
projecto, o Sr. Demetrio Ribeiro, que estava dos directores deste banco, ffi[IS <los <lirectares 
de pr.rfeito accorrlo com elle, que bavht rla do Bltnco dos Estndos Unidos. Ao Banco dos 
prestar-lhe todos os serviços que pudesse, Estados Unidos nilo era Tecla.do, nem pela lei 
afim de que o pniz ficasse perfeitamente do- geral, quere"'e as sociedndes auonyarns, nem 
tado de um plano fümnceiro e de um banco p~los seus estltutos, ter cont8s com seus di· 
elo Estado, calcado nas melhores bases pos- rectores,íigurando estes C;omo deverlorcs, visto 
si;-eis. .que os directores são pessoas juridicas e po-

sou o primeiro a reconbecer qne o Ban- diam traspassar, :i, exemplo de muitos outros 
co da Republica carece de reforma, e de directores de banco,suas dividas para o actual 
reforma muito importaate. E eu, que na Banco da Republica.. 
commissão tle orçamento, oude tenho por 
coHeg-a 0 sr. Figueiredo, me ffi[lDifesteicom UM Su. DEPl.'TADO- Mas V. Ex. htt de 
esta franqueza, que recebi da. camara 0 voto concorilar que o regimen não e bom. 
para fazer parte cfa commissão especial, e O Sn.. l\L\ YR!XK - Si o regimen não é 
estou posrnido destes cle5ejos, hei de ser UCJ.Ui bom, "[lOdemos melhoral-o; mas não faç..1mos 
alvo de 1:1ccusaçoes aleivosas, accusações fei- censuras onde não podem ter cabimento, nem 
tas ao Banco da Republica. e que necessaria- base. Estas dividas· estão em "Yh de líquida
mente hão de c.'l.hir sobre mim ? Não. ~ão. e em poucos dias, talYez horas, desappa-

V. Ex. comprehende qu(l eu na posição, re~~-ím, fazendo assim abort:ir estn delemla 
em que fui.collocado ele dirigir um impor- Cm·tha[{o, que não passa de umti bolha desa
tante banco, talvez o primeiro da America do bão. 
Sul, estabelecimento que tem raízes por toda O que não quero é que recai::t sobre a ad
parte,que tem prestado serviços ao desenvol- ministração do Banco dos Estados Dniclos 
vimento cto paiz, não podia cruzar os braços uma accusação tão ... não sei si ê este o qua.
deante da Camara, do povo e da nação, que lifi.cativo ..• uma accusaçli.o tíío mú. ! 

C~rnllrn. V. II 
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Vou entender-me, assevero à Gamara, com 
o Banco do Brazil, para saber si foi elle 
q1:1em instruiu o S'.. conde de Figueiredo para 
vir n.lardear no seio da Camura de que~ credor 
do Banco da Republic:i e que este não póde 
satisfazer •t sua divid:i. 

Si elle confirmar a as;;P-r cã o, a divida serú. 
pag-a; si não ~i confirmar, V. Ex:., Sr. presi
dente, comprehende que nãn hei de sncri
ficar os t ítulos do estado 1.le Minas para. pag•1r 
ao Banco dfl Br-a.zíl, qu:1ndo o dinheiro esta 
bem empregado. dn.llllo bom resnlt:ulo em 
beneficio <lo paiz. (Muito bem .) 

O Sr. Vinhaes (pa;·a Hii1 <1. c.0117.ic"çrío) 
- Aper.;11· de sna predisposição natural de 
exncerlJnr-se, tambem sal1e conter- se e tnuto 
mais quanto deve respeito a C;1Jllt11•a dos Srs. 
Deputa.dos. 

Diz 11ue .o incidente que tleu-se foi provo
cado sómente pelo Sr. depuU\•lo por Pemam
uuco que é muito mnis exaltado do que o 
orad9r. 

Est!3 inddente proveio do Sr. conselheiro 
Mayrrnk que, sahinrio fór;.\ d<1. sua cordurn. 
natural e indo de encontro no re•:imento rln 
caSll.,fültou á consideração que ;,ra'"devida a si 
como seu collegn. 

Di~ qu.t S. Ex. o classificou de petroleir o, e 
que ~lle cão se insultou com isso, m<is não 
des{'J<lV<\ que S. Ex . retirasse n. expi>essão 
como retirou . 

Si petroleiro e o IJUI! defün11e o pequeno 
contra. o g-rande, o pobre contra o rico, o 
orador tem muita honra em sel-o. 

Todos sal1em. que elle deseja que neste µaiz 
se _Gstobeleç•a a verrla.deira demo~racia ,qne só 
existe no p·>vo e niio em uma oli "'llrchia como 
se quer plantar. 0 

Aproveita a occasião para dizer que snsci
t?u-Se nesta Gamara uma questão importao
tisslma, qual a de saher..;;e a verdadeira :ai
tuaçi'io dos estabelecimentos de credito desta 
Capital. 

Diz. que o ~r. 1\fayrink cumpriu o seu dever 
annurndo ao JUsto reclame da opinião public:t 
qne qu~r saber o estado em qul'.l se acha. o cs
tabelec1mento de credito de que é S. Ex. 
W"'no chefe. 

%. Ex: tleu a seu modo as causíls que con
correm P•tl'a o estado actuü de nossa pr;1ça. 
e o Sr. F~gueiredo com toi.la calma e sulmtn
ceria por su:t vez subio a tribuna. e fez a 
s~opse ou autopsia do novo estado fim1.11-
ce1ro . 

Nifo querendo abusar da confiança da Ca
mo.rn., te rmin'' dizeudo qne esta. defendendo o 
Sr. Fi)rueiredo n~t sut1 ausenci<'t como defen
deria ao Sr. Mayrink,desde que S. Ex. fosse 
accosado da maneira porque accusou o Sr. 
conde de Figueiredo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

Estando esgof.:ldo o tempo destina<lo á pri
mi:iira parte da ordem elo dia, é annunciada 
a segund;\ parte. 

Cootinú:i o. segunda discussão do ar t . 1° do 
pre>jecto n. 115, lixando as forças de terra 
para 1892. 

Sã.o lidas, apoia.das e v~o a imprimir as 
seguintes: 

EmendM 

Ao ar·t. l • accrescente-se : 
§ 4. 0 O governo não po•lerá. preencher os 

cla1·os actu:tlmente existentes parn. o completo 
de 24.877, sem que sej :i. decretaria pP.lo Con
g-resso a Yerba nece:<s:iria, ou seja dada no..,,-a 
organbaç;1o ao exercito. 

Art. 6° do pre>jecto - suppl'illln·se - , e 
<lssim tambe?n os p;1r:.1grapllos que se lhe se
guem. 

Art. í .• Supprima-se. 
Art. 17. Di;;a-sc: - Fica o Podei' Executt vo 

a:itorisado a l'ever os regulamentos <las esco
las sob as seguintes l.Jases : 

a) Reunir a escola superior de guerra a 
escola militar, distriolliutlo ~ m;iterias do 
eusino theorico e pratico por seis aouos, no 
muximo; 

b) Não porler<i. ne~sa. fusií.o <l:1s du;.1s escolas. 
aug mentar, sob pretexto algum, a despeza, 
n~m alterar a ba;;e ~ieoti tica. e o principio 
phihi:;ophico que presidiu a e:SSPS regulamen
tos, nem faze r-lhes modific1tçües quaesquer 
que interessem o direito ou rega lias. 

O mais como e;;tâ no projecto nas disposi
ções (b), (e), (d), (eJ, ({) . 

Art. 18. Sup pdma- se p:1rn. fazer parte da 
lei de promoções qu:: for feita si assim o en
tender o Co.::igre:;;;o. 

Additivo~ 

Art. Ficam extincto;; os ::i.rseon.es de guer
r11. d'\ B:-thkt e ele Pernambuo.:o, e as compa
nhius .ele aprendizes dos estados de :Xlinas e 
de Goy<1z. • 

Art. Fiem. extincta a escola milit,1.r do
Ce:·lri1 , conforme propõe o ministro da guerra.. 
-Seri:edello Coi-rêa . 

Emenda. aos a.rts. 3° e 4º do projecto n. 115 
<la "ommissão de marinh:i. e g uerr.t . 

.Art. 3.0 Emquanto não Cõr decreh da nova 
lei de sorteio.ser-à considerada em vi cror a lei 
n. 2556 de 26 de setembro d.e 1874 e C'os sens 
respectivos regulamento ;, com as seguintes. 
modlficações : 

l. 0 As isenções de que trata o art. I º § l G 

ficam reduzirias ao que dispoero os nu meros 
1°, 4°, 5°, 6°, i•, e 9°, desse paragrapho . 
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2.0 As juntas de alistamento e as da revi
são serão.em cada estado, compostas de tres 
cido.dr1os detii ~ nados pelo respectivo ~overna
dor, devendo, sempre que fór poss1vel, ser 
preferidos otfichtes reformadC1s 011 honorarios 
do exercito ou da marinha, e na falta destes, 
officiaes d.~ gu~rda nacional. 

3. 0 Os tmba lhos dess..'ls juntas serã . rezu
Jados peias disposições dos §§ 2•, 30, 4°, 5" e 
9', do art. 2° da cit;1da. lei. 

4 .0 0:1s deliberações das junt:i.s revisoms 
caber;i recurso de qualquer cidadão ou do., 
intoressados, nos estados para nrna junt" 
fisclll , ·'Om sétle na ca 1>:tal do csta•lo, com
posta do .iuii ~eCl'ion:tl , do .::ommaodant~ da 
guarnic:-;üi e do chefe do St!l'Vi<;o ~:mitario, e 
no Districto Federal pa.r:.t o miuistro ua 
guerra. 

5.• Incumbe ~1 junta fismtl velar :pela. fiel 
exec11ção rio di~posto nos arts. 86 e 81 § 3º ela 
Coos t itui<;üo Faderal. 

G. 0 Os con tin~~utes de qL1e trata o :wt. Si 
da Constituição Feder:il serilo clistrihuido:;, o.te 
q_u~- se faça .º _ recensea~1ento regu1<1r <la 
lilllào, proporcionalmente 11 r·epresentação <le 
cada estado, na Gamara tfos Deputados no 
Collgl'esso Federal. 

7 .0 Os volnn U.trios serão admittidos quando 
e onde quer que se apr~eutem, lendo direito: 

a) A servir por tres annos; 
õ) A ser incluidos na ,!..'1mrniç1io do estado 

onde se apresentarem, conrtanlo que o seu 
numero não exceda ã.s vagas abertas nessa 
guarnição, caso em .1ne ter-J.o preft;rencia; 

1.0 Os c.'lsados, com filhos; 
2 . 0 Os soltei1·os ou viuvo;; que sustenta

rem mãe r.u pae decrepto~ ou --çaletudina
rios, irn1ã honesta solteira ou "i uva ; 

3.0 Os viuvas com :filh..1s ou filhos meoo1·es 
de 17 O.DOOS; 

4. n Os casados, sem filhos. 
e) Os v11luntarios ex:cluidos da. preferencia. 

de que tr;•ta a lettro b terão direito de indi
car o estado em (]ne desejem sel'vir; 

d) Serilo preferirias em igul1 Jdade de con
dições entre candidatos a. emrrt>gos ele cara
cter fe<leral, um:~ ve~ que Sl1t'sfaça.m ás con
dições de ca.]_lacidade exigi,las para. tues 
cargos. 

8. 0 E' redrrzida a 18 annos a idade mini.ma 
de admi~sü.o oo exercito. 

9-° Ficam revogados os §§ lo, iJ.o e 5• do 
n.rt- 4•-d-1 citad<\ lei. 

10. Os sorteados.que se a11resentarem im
mediatamente servirão por quatro annos. 

11 . OS sorteados que nio se :iprcscntnrcm 
dentl'O de 15 dias da. publicação de Si'US no
mes em Aditaese na imprensa, servirã{l por 
seis annos. 

12. Ossorteiados que não se 11-presentarem 
dentro dessep.ra20, serão tr-atados como de-

ser·tores, além da obrigação da servir por 
oito ,10nos. · 

Art. Des(le a data da presente lei .i. guar
da n·1cioual pass<1rá a ser :\dministrâ.1 lu. pelo 
ministro da guerr;i. observando-se o seguinte: 

1.0 Nenhum cidadão podera ser norneado 
olfil!i [~l sem que tenlia prestado no exerl:itu 
serv iços por tres annos. 

8.º Ninguem pode:'á. ser n )meado o1ficial. 
sio:io comecando pelo 1° posto, nem s<wá. 
pr_omovido sin:io S.'\tisfizer às cond ~ções ex· 
1;pd;is p 1 m us prowoçlle> LJo exerci to. 

a.• O governo niio poderá crcar mais ne
nhum corpo alem dos (]ue actualmente exis
tem. 

Emend:\ ao art. 17- Snprima· se. 
Supprima-se o art. 7° e o art. 6°. 
S:i.l;.1. uas 1·C!<lacç\ies, 26 úe agosto de 1S91. -

81J.rbo$(). Lime: 

Snl"'tituam-se no art. 1° os§§ 2• e 30 pelo 
segnin te: 

§ 2.0 Dos alumno:> das escol:i.s militnres ate 
1.000 praças e d,is companhias de aprendizes 
:ntlll1ei1·0~, uão excedendo de 600 praças. 

§ 3." Do 18.000 praças de pret, que o Pre
sid ·nte da R.epublicu distl'ibuirà cm l:d<\lbões 
e reg-imentos, segundo as diversas :l.rmas, fi
can1.lo antorisado a fazer a. l'efornrn dos corpos 
nr1·egimeula.dos de Hccordo com essa. re<lncção 

S:i 111 d:is sessões, 26 de ag-o:>to de l~L
Barõosa L i1na . 

O S1~. Barbosa Lhn.a. compre
hende que depoi:; dos deba.tes ardeot~ e ca
loru::;o;; lJlle ;icabmn de ter togar, difficil.
mente a <\ttenç-lo da. Camara, po<leril. ser dis· 
t~. hida para a diseussão da ·proposta fixa-ado 
as f'orç.'ls de t.:>rr:i. par-a o e:xercicio de 1892. 

Vem, porém, cumprir o dever de motivar 
o seu voto, ,jnstificando ns emendas, que vae 
offerecPr à con3\deração da cas.\. 

F..m primdro Ioga!' occnr:1-se com a dispo
siÇão da. propost:\ relativa ao numero ue pra
ças c\e pret, fixado para o Exercito. 

Até 11:!1:!8, o exercito permanente no B1·a.zil, 
era composto de 13,500 pra~as, senrio no fim 
desse a.0110, elevado o seu e!Tec tivo a 16.000 
e t•tntas praças. _ . 

Loao 1lepois da proclamaçao <ln Repuhhca., 
esse numero foi eleva.do a 24.877, não in
cluindo os ;l.lumnos das escolas mi1ita.res, e 
as praças das companbfas de a.rtilheit•os. 

Os cl11ros, porém, foram se dando com 
t:i.nta r :ipidez, que nctualmeute consta. que 
existem ma.is de 10.000 vagas. 

Não acredita qae a solidez das instituições 
republiciinas dependa. do numero dos sol 
dados. 

Muito m:i.is do que esse elemento, as sus
tentam o patriotismo, o civismo e a. dedicaçã<> 



cãnara dos Oepttados - 1miresso em ()4/0212015 16.55- Pâglna 21 de 25 

:508 sessuo em 26 de Ago~to de 1891 

<.laquelle.; que, om grande ou iieqnen~. quanti
dade, compnzerem a forç.-i. publica. terrestre 
ou maritim:i; o por eshl raz:lo não c.mcorch 
com os qne julg-<1.111 indispensavel manter-se 
o eJTectivo de 25 .000 pt'll<;'.(iS . 

A qm::>~i'io priuc!pal é :\ do Llcsiq uililirío or
<:.:imentarrn. Como soldado, o orador, que tem 
:i. honra de occupar a ntten<;>.ão 1l:i. Gamara, d:\ 
testemunho ele que no exercito IH\ qnem corn
prehenda o f]ne s:Io exigencias da causa pu-
1Jlic:i. e as impo:>içi:íes Llo pat1·iotismo. 

O :i1i:.Ji~terio tln Guerra, npresenta um au
gmento Je despe1 ... -i. extl'aordínaria em relaçlo 
aos exercícios aut.1rlo1·as, e nenhnm outro or
~mento c1•esceu em t.ues proporç:õe~. 

Si desapaixonnd::urnrntc procur~r-se entm.r 
no CXfllllú U:LS C:tUS.'l S (lesse facto, Yt!-Se <}Ue 
~m1 dos mcfrrns capitnes do augrnento, foi n. 
mesquinhe;.: dc•s Yencimeuto~, 'lne f:L-am d:i.rlos 
~lo exerdto, temlo htn·ido po1· outro lado au
~mcn to do nomc::-o <le praçns. 
' Com·em tambem levar em linha tle conta o 
accrescimo que tiveram os ..,·encimentos ilos 
cm-rreg:.ulos <le todns as L'<!partiçües <lo .Minís
terio da Gtterrn. 

Si esse nugmento de clespeza velu satis
fazer a uma exig0ncia imposta pel(1S condi
{'ües de momento: :;i veiu satL;;füze1• aosjnstos 
1·eclamos e à:> justas reivindicações tle que 
:!'oi orgfio o chefe do 1,'0veruo p1·ovisorio, estii 
bem entendido que não seril. al!i que se 
poderii.o fazei• 3S reducçõe.:. 

Fóra preciso demonstrar que tnes aui:-m~n-
tos nã.o eram necessarios. ~ 

Como, . porem, podem ser propostns na tl~
cussão <lo orc~1 mento geral cias despezas. 
metU<las (\e e~onomia, de modo a tornar pos~ 
si'\-el o e(_iuilibrio orçamentaria, e necessarfo 
desde j<i füzer-ss com que, as reLlucções que 
o estado ftnauceiro exize sejam possiveis. 

Semelhautes reducções, niio podem sar ef
fectuadas uo tocante aos vencimentos dados 
ao exercito e ãs !'epartições do !llinisterio da 
Guet·r:i. ; mas podem ser feitas na parte rela
tiva uo numero de pracas de pret. em vísrn. 
da. situação interna e externa do Bl'azil, que 
llcmoratlamente analysa.. 

Como uma especie de oompensação à re
ducção que propõe no numero de praças de 
pret, a~l!ava conveniente e opportuno ser 
elevado o nnmero dos alnmnos das escolas 
militares e companhias ce aprendizes arti
lheiros. · · · 

A proposta o Jha em 600 no maxlmo quanto 
Ms primeiros, e em 400 qu:\nto aos segurnlos. 

Havendo o. Constituição Federo.! e:itingnido 
·o recrutamento for(-ado, e a!!lomeru.ndo-se 
mnitas vagas, vem a proposito lemlirar que 
tem sido essas escolas o melhor -viveiro para 
-o preenchimento de.sses claros. 

Nada mais rasoavel, porta.nto, do que au-

gmentar o numero dos a.lumnos que podem 
ser ndmíttidos cm taes escolas. 

A proposta, teudo em a.tteoção :i. lettr:i. da. 
Constituição, <leclam que coatinü::t em vigor 
a lei n. 2.55G ele 2G de setembro de 1874 com 
os seu;; J'espectivos regulamentos. 

De facto, emqnanto nã.o :;e fizer umt\ lei cfo 
sorteio, p:i.r:i. preenchimento dos claros do 
exei·cito, não occorre outro alvitre mnis con
veniente. nem cm possivel fa.zer-S1) outt•:t 
consa senão considerar em vigor ;\ lei de 
!Si-!. 

Entretanto, tendo sido, essa lei feita no 
rczimcu mon:u'Cllico, regimen tlc centralisa
çào e do padroado, não se u.ücommód•t com
pletamente ils exigencias <la. ~ituação ::tctual. 

Parece poi~ conveniento desde ji1, atl.optar 
mo1lilicaçües, que tornem posEivel sn;\ exe
l!U{~lo sem d:tr log-nr a t'cclmnações. 

Taes sCto as ~ue se rderem it organisação 
das juntas 1.le alisl;tmento e às jnntas r eYiso
ras, a compensação que deve substituir o 
premio i)ecuniario do voluntario, a ''~ isen
çües~ 

Entre estas :issigu:ila o oratlo1· •i que se 
applic:i:m r.os sacerclotes e aos estudantes do;; 
cursos de tlleolog'ia e scmioarios, i.;;en~\o que 
oão t em mo.is razão dei ser , desde que a oou
stituiç-,i.o p1·cceitnou terminantemente o que 
se deve fa.ze1· quanto aos cirl:lrlã.os qtte n !le
garem pam o axerciclo tle fancçües rnilitl\res 
incompatibilidade ind.epeudente de seu ca
racle1· sacerdota.l . 

«05 que :illegarem moth·o de crença reli
aiosa com o fim de se se isentarem de qual
quer on us que as leis du. H.epublic:i. impo
o lrn.m aos cidatlãos .•. perderão to<:los os 
direitos politicos.,., 

Quanto ús condiçües, tendo por objec!o fa
cilitar as inscripçõcs milit~res, parece conve
niéote colloc:t1· em certa snperioritlade o sor
teivlo que voluntariamente bem servir em re
laçii.o no sorteado rerracta.rio : e eu tre os 
meios de fa-rnrecer nquclle, está a reducçilo 
do tempo, de modo que, sendo o serviço mi
litar obrigatorio, elle po:;~a p:.u;:;ur pelas fi
lcirus do exercito, antes <lc tomar um rumo 
nesta ou naquellu. carreir:1. em que te.alrn, de 
aproveitar sua activii.lade. 

Mas como pôde o cont ingente que um es
tado tenha de fornecer limitar-se a 200 pr-a
~.as e aprcsenfarem-se 300 ou 400, está claro 
que algumas terão de ir servir em outros es
tados, sendo conveniente, portanto, que se dê 
ao voLtintario a direito de indicar o estado em 
que deverá sen"ir. 

Depois de outras consideracües j ustificati
v:1s das emendas que apresenta, p::i.ssa o ora.
<lvr a tratar das nece~sirla.des que tem o 
exercito de umn. reserva; e diz que parece
lhe que jà cão vam sem tempo, ou antes é 
muito conv-euient-e estabelecer algumas dis-
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posiçlíes tendentes :i. fazer ver ao actual go
veruo, ou a qualquer outro que o.este succeda, 
com a. mesma orientação, que a jnstitui~.âo 
republicaua. não permitte o abuso das no
meaçües par:i a gmwdil. nacional, como substi
tuição dus coudecoraçõcs que fomm cxti u
ctas. 

A prete:s:to de dar-se ao exercito uma re· 
serva, tem-se leito e co11tinua-se a füzet• 
largas distri buicões de galiJes. 

Desie nssumpto tratou-se no Congresso 
Constituinte ; mas delk fez-se umn. especie 
noli. ?ltc tangerc, provocando protestos e 
ah~ desgootos. 

Basta, entretanto, recorrfar que t:ll pru.tica 
formou o co.pito.l Lia. cl'itic:a de todos os ver
dadeiros republic.'tnos "' esse abuso que os 
governos faziam, destribuindo patentes <le 
guardo. nacional, como -poderOS.'l. arma de cen
iralisação e teudente a pt!rturba.r a liberdade 
do voto. 

O orallol' n<lo é demolidor nem negativistn.. 
Se a. gu:lrfüi. nacional ê umn. iostituiç:i.o que 
póde conlribuir pa.ra. a organ!sn.ção da. defesa 
nacional, secundando o exercito, e se o exer
cito está s11bordinado ao Míuisterio da Guerra 
p0rque rai.o'i.o ha. de estar aquelln. roHicia sob 
us 01•dens do Minísterio da Justiça, que ê o 
mais pacifico e o mais -pacato de todos ~ 

Si a guarda nacíonal c': organisada para 
substltuir, o exe1·cito, é evidente e ínprescio~ 
dível que ni!o sõ o soldado, mas e principal
mente a ofilcialidnde tenh~im a aptidão e a. 
edu~ç.i.o profissional Que e:rige semelhante 
officio, e não se comprehende como obte
nham-se ta.c:s requisitos da noite par~ o dia, 
repentina.mente, que possa. ser capitão ou co
ronel quem uem se quer tenha. sido sar
gento. 
· Propõe o ora.dor que ninguem poderli. ser 
nomeado ofücíal di\ guarda nacio113l sem tl'.lr 
servido no exercito pelo menos tres annos. 

Todos os cidudãos são obrilwdos ao serviço 
militar, e se alg'Uln tiver tendencias bem
cosas, poder:\ deixando as tlleiras ter a.q uelh 
nome:1.ç..'io. 

Propõe mais l'JUe ninguem podera ser no
meado olTicial sinito começa.ndo pelo primeiro 
posto, nem serà promovido sinão satisfizer n.s 
r..ondi<;;ões exigidas p:m• as promoções do 
e:tercito. 

Isto é púra evitar que se fnca. um coronel, 
afim de tigural' como par marcante em qua
drilh o.s vistosas. 

Em. terceiro Iogar : o governo não -podera 
crea.r roais nenhum corpo da guarda nacional, 
além dos que actualmente existem. 

Diga-se a verdad~ : todas as -vezes que o 
governo tenha alguma preoccupar,.ão eleitoral 
em algum estado, e nã.o encontre batalhões 
ou regimentos dos quaes soccorra-se pa.ra 
contempla:r os amigos, talvez, continuando a 

prn.tica do regímen antigo, trate de crea.!'· 
novos corpos para fazer a derrama . 

Paro terminar a ann.lyse tãorapida quanto · 
no momento se lhe impõe, do. proposta de 
fixQção cl11 fol'ças de terra, paSS<t o orador n. 
referir- 30 a dous poutos, os i·~lalirns á uulo- · 
risaçiio dado. ao P oder Executivo para rever 
os regulamentos das cscolns milittres sobre 
as bases compeodindus, assim como -pn.ra re
formar.• o regulamento da Secretaria de Es
to.do e repartições annexas, sobre as bases 
igualmente detalll<).das e ao que diz respeito 
às condições de p1·om~.ão (:1r t . lt). 

Quanto a esta ultima. disposição, parece ser 
mais ut il e mais convenien te ú mpidez do. 
vot<\ção <la 1woposta, que ella fü~,1 parte de 
um pr(\jecto âc lei sobre promoções. onde po
der:i. ser lar!W.mcote cliscutiua e atten<ler-se 
a todas as condições correspomlentes â-; e:d 
gencius dos corpo~ a que o arti:;·o se .refere e 
:.> quaesquer outros do l'lXercito. 

Pot• isso mandarit uma emenda supprímb.JLlo 
este :1l't!go. 

Qu.a.nto à ::.utorisu.çã.o a.o l:'oder Executivo 
para reT"er os regulamentos das escolas mi
litares e reformar a secreta.riu. de estado,. 
nem ent'orc,1do o. daria. 

Essas escolo.s foram rcorgo..nisndas comple
tamente pelo 1•rechro e s.'\udos\ssimo mestre 
Dr. Benjamin Coostaut, e ha tão pouco tempc
que cs fructos que areforma possa produzir, 
ainda não se pócle affirmar que seJam mó.os . 

Póde-se suppor qne o governo vae fazer 
oura melbor <lo que fez Benjamin Constant ~· 
Nilo podia. a.bsolutameute sei· intenção da. 
comm!ssiio porpor este a.rt!frº com o fim de 
reror.ron.r, ~ó pn.ra reformar. 

Tendo tido provas da incapacidade do o.ctuo.l 
Poder Executivo para fazer reformas que não 
sejam aleijar ou peiorar o estado de cot1sas, 
apresenta o orodo;:- uma emenda supprimindo
seroelhante disposição. 

A· congregação d(). Escola 1\füitar é a mesmn. 
que colla!Jorou na. reforma feita por Benjamin 
Constant. 

De duas umn, ou ella acredita. que aquello.s 
bases são as mais convenientes para 01'ííª
nisaçío do ensino militai', 0 11 si nüo acredita 
e julga que ha necessidade de se fazer essa. 
ret'o1·ma, variou muito depressu. para que 
suas convicções possam merecer respeito, por
que não se comprehende que, em assumptc· 
de tanta. magnitude, iiossn. se -pensar de um
modo boje e, pouco tempo depois, de modo 
radic:i.lmente opposto. 

Mas, o que plrece a.o ora.dor é que essa re
forma '!Ue se premedita é uma arma. para ser
vir a od.ios pequeninos e o. vin<>anças, contra. 
essa patl'íotie<i. e distineta moc1dacte das esco- . 
las, não havendo outro meio de attingil~a si
não dando-se essa autorisação, que irá ser ex
ecutada. por um governo, ao qual falha. com-
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tiletmnenfa competencia, quer moL-:11, quer por um nnno, sem vencimentos da. licen-
iutellect11:iL ç;t em cujo gozo se acha . ' 

Sahe que esse twtigo foi incluído no projecto Ar t. . 2. 0 n.evogam se as disposições em 
a pe<lido do Sr. ministre- d<t gue1•ra. contrario. 

Já no Cona-resso Constituinte se propoz it s·ila d - - r 
iucou1 pntibilidade do5 mili tares pura. os cn.r- -B .. asdse~~ões, t0 d~ agosto d~ 1891 . 
1ros tle eleiç;io 1iopular, e ainda mais para o a1Jttsca .a Mot111. - Feltsbetlo Frewe . 
simples exercicio do Yoto. E na primeira re-' . - . . 
união ordiaar-ia da Camara, vem o Poder Ex- Projecto da commissaom1:i:ta. remett1do pelo 
ecuth·o ;t presenfar nma. idêa extra.oruiua.ria- Senado 
mente iucohereote, e que revelia não tel' elle 
a coragem de fra.ne;\mente d<\l' ex~usão ;.i.os ESPECIFICA os CR1ME3 DE RESPONSABlLIDADE 
int uitos pequeninos e odientos que o cara- DO PllESIDE~'T& DA REJ>OBLICA 

cteris:1m. l'-ão llii. motivo de ordem pal.llica, não !la Dos c;·!mes de ;·e«po11sal,ilidado do Pre.~iden~ 
consi-!e1·a~.ão po1itica que reslsta a aoa ly~e. ela Republiça 
que iocompatilJilise os militares para a.~ func
ções tios cargos electivos. Si assim oiio é 
raca-se um:1. proposta de accordo com o espi
rito que dicton disposição aoaloga da cousti
tui<;âo americana, isto é, incompatibilis:\.lldo 
para o exercício das foucções legislativ•ts 
todr. o cidadão que, clirecta ou lodirecta.rnente 
depooder dos corres feúerotes ou c;slatluat:s. 

Pódc ser que se pen:;;e que os militare~ re
presentam a espuda de Brenno posta ua ba
lança que deve pesar os destinos da na.çlio. 

Mos, si assim e, a revolução ue 15 de no
vembro, alli está para provar que não é " 
mandato àe deputado ou senador que poderá 
fh.zer esquecer a subordina<;ã'.o, não passiva, 
mas esclnrecida e intelligeute que os milita
res devem ter. 

A~t. l .º São cr imes de responsabilidade do 
f'.re::;1dente da Republica os que e;;t.'\ lei espe
c1ilc.'\ . 

Arl. 2.0 Esses crimes serão punidos com 
a pena de 11m.,fa <lo cargo e ior:apa ·idade para 
exercer q uai quer on~r<;>, imposta por seotell~ 
uo ~ena~o, sei:i pr"J.u1zo da ucção da justiç:i 
01·d~ n~r1a que Julgat·a o delinquente, segundo 
o d1 re1to processual e criminal commum. 

Art . 3.• O Presidentu da Republiett é tam.
bem respoos:tvel por oomplicidade nos crimes 
de que tmta esta lei, quando perpetrados por 
outrem. 

CAPITULO I A oo:»<\ historia ahi está para prvv:.r que 
felizmente no Brazil, o militar sabe :i. um 
tempo subordinar- se ao imperio uu.s leis e Dos C1·ifücs cont;·a a ezis:e-11cia política da. 
respeitar seus orgãos, até que se convença, União 
como se convenceu em 15 de novembro, que 
a r evolução passa. a fazer parte dos seus 
mais sa.gr-.iclos deveres; e nã.o é incompatilii
li.sando o militar para as foocções legisla
tivas qne se podem impedir semelhantes 
e:!:plosões. 

Couclue o orador fazendo votos para que 
semelh<rnte idéa possa passar do cerehro pe
queno em que appil.receu e onde não ponde 
amadurecer para um cerebro m:i.ls patrlotico, 
onde possa ft-uctificar e desenvolver-se, apre
sentando-se itfinal no seio do parlamento 
ll<\cioual a oecessida.de suprema de restr ingir
se ~s funcções legislativas sõ MS que teem 
competencia. para a gestão dos interesses 
materiaes. 

Fica. a discu~ adiada. pela hora. 
Vã.o a impr·imir: 
Redacção do pl"Jjecto n. 84 de 1891, 
O Congresso Nacional r esolve : 
Art. l. 0 E' autorisado o governo a. con

·ceder ao Dr. Nuno de Andrade, lente da 1° 
-cadeira. de clinica. medica da. Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, prorogação 

Art. 4 .0 Tentar directamente e por factos 
STibmetter a. União ou al~°:l dos Estll.\los que 
del!a fazem parte ao domm10 estran,.eiro ou 
separar. da .Uniá<? qual.quer Estado o~ polção 
do terr1torio nacional . 

Art. 5. 0 Entreter directa. ou indirectn.
mente intelligencias com um governo estran
g.;Jro para pc·ovocal-o ou inst1g-al- o a fazer a 
guerra .ou a commetter hostili'lades contra a 
Republica; prometter-lhe a~sistencia. e favor 
ou do.r-lbe qualquer auxilio 11os p1•eparativo~ 
ou planos de g-u~rra coutra a Republica. 

Art. 6. 0 Auxtllar algum:i. na~ ininli"'a a 
fazer a guerra ou a commetter hostilidades 
contra a Republica : 

1 ·~ fornecendo-lhe gente, armas, dinheiros 
mtW1c;Oes ou embarcações ; ' 

2°, communicando-lhe o estado das forças, 
os mei~s de defesa, recursos 011 plauos da 
Republica ou dos seus alliados · 

30, dando eatrada. e au.'tilio v.' espiões ma.n
dados a. pesqitizar os meios de defe:sa ou as 
operaçõeS da Republica ou dos seus a.lliad.os · 

4°, favorecendo ou facilitando por qualquer 
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modo e intencionalmente as operações do 
inimigo. 

Art. 7 .• Entregar de facto ao inimigo 
interno 011 e:'l:terno qualquer porçio do terri
torio da Republica. ou que ell• tenha oc
cupado~ ou qunesquer o?.iectos que lhe per
tençam ou de que estPJa de posse, tendo 
:meios de defesa; ou lJão emprt>gai- contr1,\ o 
inimigo os meios de deresa que poderia e 
deveria emp1'eg11r. 

Art. 8." Revelar negocios políticos ou mi
litares, que devam ser mantidos secretos, a 
bem d<l defesa, da. segurança ex.terna ou dos 
interesses tia naç,ão. 

Art. 9.• Celebrar trat~tdo~, ajustes ou ~ou
vençiles qu11 cornpeomett.lm a honra, a digni
dade ou interessei; da. nação. 

Art. 10. Declarar a guerr;i, sah·o os casos 
r.le invasão ou ,1ggressão de rn1ção estran
geira, ou razer ã FtZ sem autorizn.ção do 
Congresso. 

Art. l l. Violar tratados legitimamente 
feitos com as nações e~trangeiras. 

Ai-t. 12. Viuh11· a irurnuuidatle dos embai
mdores ou ministros estrangeiros. 

Art. 13. Commetter actos de hostilidade 
para com oJguma Dlt.çâo estrangeira, que 
cornpromettum a neutralichvle da Repnhlif',a. 
ou exponham a Republica ao perigo de 
guerra. 

CAPITULO II 

])os crimes col'!tl"a a Constituiçffo e a forma do 
9011Ew110 federal 

Art. 14. Tentar dlrectameute e por factos: 
1°, mu,.lar por meios violentos a fórma do 

governo f<:!tleru.1; 
2', mudar no todo ou em parte e pelos 

mesmos meios a Constituiç>'i.o F'etleral ou ~ 
constit11ii;ão de algum dos fütatlos da União. 

CAPITULO I!l 

Dos crfoi.es contra o lirrre exercício dos poderes 
politicos · 

coagil-o no modo de exercer o seu mandato, 
ou pelo que tiver dito ou praticado no mesmo 
exe1·cicio. 

Art. 18. Usar de víolencias ou ele ameaças 
contra os agentes do Poder Executivo 11ara. 
for·r,:al-os a fazer de maneira íllegal um acto 
official, ou a deixar de fazer l~fJlrnente um 
acto official, ou a fazer como ouicial um acto 
para que não estejam autorizrtdo8. 

Art. 19. Op'Por-se directamente e por 
factos ao livre exercicio do Poder Judiciaria 
da União; impedir ou obstar, por meios 
violentos, o eíraito dos actos, ro~ndados ou 
sentenças que forem dti competencia. do mesmo 
poder. 

,\rt. 20. l'sa.r de >iolencias ou ameaças para 
constr<tnger algum juiz ou jurado a proferir 
ou deixar de proferir ~Jgum despacl.io, sen
tença ou voto, ou a fazer ou deixar de fazer 
qualquer acto ofilci!tl._ 

Art. 21. Praticar contra qualqller elos po
deres dos Estados d.a União ou contra as 
;1dniinistr11çües municipaes, ou cont1·<> cida
dãos investit.los nas foocçues desses poderes 
ou ttdmínistraçiles o5 <:rimesespetitlcados neste 
capitulo. 

Art. 22. Inte1.'vil' em negocios peculiares 
aos Estados fóra <los casos eJ::ceptuados no 
art. 6° da Constituição. · 

Art. 23. Vilipendiar de publico tts insti
tuições ou alguma, das instituições constitu
cionaes. 

Dtsposiçio commu.ru 

Art. 24. Conspirar, concertando- se cC1m 
uma ou mais pessoas, para a praticados cri
mes especificados nos e<tps. l 0 e 2ª e nos arts. 
15 e !6, ainda que o concerto não s~ja segu.id.o 
de algum acto preparatori o. 

CAPITULO rv 

Dos crimes cont;·a o go::o e llD:7erciciv legal dos 
direitos políticos ou individuaes 

Art. 25. Impedir, por v iolencias ou Dmea
cas, que o eleitor exerça. llvrementc o seu di
reito de voto ; comprar votos ou solicital-os, 

Art. 15. Oppor-se directamente por füctos usando de promessas Otl abusando da influeu
a qne o Senaao ou a Cumara dos Deputa- eia. do cargo. 
dos se reuna constituciounlmente; tentar Art. 26. Impedir, por violencias, ame~as 
directamente e por factos disso] ver ~ Coo- ou tumulto, que alguma mesa. eleit onil ou 
gresso ou a lguma das suRs cama1"as. junta apuradora exerça. livremente as suas 

Art. 16. Entrllr tumultuariamente no rc- l'unçções ; violar o escrutínio, inutílisar ou 
cinto de alauruu das caruaras do Congresso; subtrallir livros e 'Papeis referentes ao pro
·Obrigar cada uma dellas a exercer ou a deixar cesso eleitoral. 
de exercer quu.Iquer das suas filncções consti- Art. 27. Impedir que o povo se !euna pa.-
tncionaet'l, ou exercei-as de certo modo. cificamente nas praças publicas, ou em edili-

Art. 17. Usar de violencia ou de a.meaoas cios particulares para exercer o direito de 
contra algum senador ou deputado para ar- representar sobre os negocios "?Ublie<W. ; :per
redal-a. da camara que pertence, o ou para turbar a reunião~ bem como dissolvel-a fóra. 
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dos cnsos em que a lei o pertnitte ou sem as 
for:nalidatles que a lei prescre;e. 

,A.rt. 28. Tolher~' lib~rcla.de da imprensa, 
impedindo nrbitw.l'iamente a 1ml>Jicação, ou a 
circulação de jorllacs ou outros escriptos im
pressos. ou attentando contra os redactores ou 
oontra 05 emprci;t•dos vu o ma.terü\l das ofil
ciUas t,-pogr<1phicas. 

Art: 29. lrnpedir ou perturb:n• illeg:1.l
mente as pra.tie.\s do culto de qualquer pro
fiSS<i.O religio.s:\. 

A t•t. 3ú. Privar ílleg-,ümente alguma pes
so::t de sua liberdade individno.l, obrigar dolo
samente ;1 Jg1rnm a fa?.er o que a lei não 
mand:.\ ou a tlei:-.ar de fazer o que a lei p~r
mitte. 

Art. 31. Infringir as leis que garantem â 
inviolabilidl\de do aomicilio, o s~gr~do da. cor
rcspoodencin ou a plenitude do direito de pro
priedade. 

,\rt . 32. Tornar ou :\lltorizar medidas de 
repressão, duraute o estado de sitio, que e:x
ceàam os limites estabelecidos no art. 80 § 2° 
dn Constituição. 

CAPlTvLO V 

Dos ci·imes contra c1. segurança intema do pai~ 

Art. 33. Suspendet• :i.s garantias cou5titu
cionaes, acbant!o-se reunido o Cou1rresso, ou, 
na. ti.useocia deste, uã.o tendo havido commo
ç:1o interna ou aggressão de nação estrao
n·eira. 
::: Art. 34 . Provocar algum crime por di:!
cursos 1Jroferídos publicamen~e ou Eºl' escr1-
ptos a1fü:o.dos ou· postos em c1rculaçao. 

Art. 35. :2ra.ticar ou concorrer para que 
se pr :i.tiquem os crimes especificados no tit. 
2º caps. 2º, 30, 4° e 5'' do Codigo Criminal. 

Art . 36. Não dar us p1•ovidencias que cou
berem em suas attribuiç~ para obstar a 
execução desse.> crimes ~u da.~uellcs ~ flUe se 
refere o art. 24 desta lei, tendo conhecimen
to dellcs. 

CAPITULO YI 

Art . 40. Tolerar, dissitnnl::ir ou encobrir 
os crimes dos seus sabordiaados, nio proce
dendo ou n:io m<J.udando proceder contra 
elles. 

Art. 41. Recusa1· as providencias do sem 
oficio que lhe forem requerida:; por parte ou 
por autoridade publica ou determinadas por 
lei, e nomeadameo te as in rorma~-ões, escla.re
cimeotos, exhibiç-Jes de peça.s ou documeulos 
que umn ou outra Cama.ra. do Conzresso soli-
citar, nli.o havendo s9,Zreclo. V 

Art. 4'2. Usurpar afgl1ma d:i.s attribuições 
de 011 tro ]10rler. 

Art. 43. U5<lr m:ü de sua. autori<fade, com
mettendo excessos ou abusos não e:>pecifica<los 
ua lei, que tenham produzido dumno provado 
a. algum particular ou no Estado. 

Art. 44. Kecebcr qualquer donativo ou a.c
ceit:ir promess.is diract:i. ou indirccto.mentc 
para pmtica.1· ou deixar de pratfoar algum 
acto do otiicio contra ou scg-uodo a lei, 'bem 
como receber qu:tlquer recilmpens:\ por ter 
P.l',\ÜC~\do ou ueiX;).dO ele pratic.'il' Ulll ucto offi
CH\l. 

Art. 45 . Deh:ar-se corromper por influen
cia ou peditorio de outrem p:11'<1 proceder 
contra o~ i.leveres do cargo. 

Art. 46. Subornar ou peitar a outrem para 
proceder coutr;i. o que deve no desempenho de 
funccões publicas. 

Art. 47. Exigir, pa.rn cumprir o seu dever. 
que alguem dê ou prometk"1., oii in(luú r :i.l
guem :i. tltu• ou a promet ter gralitic11.~.iio, emo
lumento ou premio niio dete1•minn.do por lei, 
e ain1fa que sej<\ p:i.rn. a füzenda publica. 

Art. 48. Co:nprometter a !10nro. e a digni
dilde do C.."1.rgo por incontineocia publica e ..., 
escandalosa, pelo vicio de jogos prohibidos ou 
de embriaguez l'epetida, ou portando-se com 
ioaptídúo notoria ou desidia habitu(ll no des
empenho de suas füncções. 

CAPrTULO YU 

Dos ci·imes co;itm a 911,Vi:la e emp1·ego constí
tiicio11ai dos di11hefros pv.blicos e contl"a as 
leis orçamentarias. 

Dos ci'imes conti·a a probida~e da arlminis- Art. 49. Dissipn.r ou gerir mal os bens da 
tração Unfüo: 

Art . 3;. E:"\ pedir decretos, instrucções, re
gulamentos ou ordens, ou fazer requisiÇõ~s 
contr:i.ria.s âs disposições expressas da Const1-
tuic;ilo ou da lei. . . 

.A.rt. 38. Deixar de cumprir as disposições 
expressas da Constituição ou da lei . 

Art. 39. Não publicar ou retardar dolosa
mente a publicação das leis e resoluções do 
Poder Legislativo. · 

l 0 , ordenando clespezas não autorizadas por 
lei ou contra. :i. fórm:i ou antes do tempo de
te-rminados '\)or lei ; 

2•, excedendo ou transportando illegal
ment<l as verbas do orçamento ; 

3•, o.brindo creditas sem t)S formalidades 
le~aes ou fôr:i. elos casos em que o.s leis os fa
cu1tn.m; 

4°, celebrando contractos Zllllllifestament& 
lesivos; 
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5n, contL-.1hindo emprestilno;;, emittindo apo
licos ou cffectuanrlo outl'as opei·açõll5 de cre
dito sem autorimçüo do Poder Legislativo; 

6º, alienando os immov-eís miciona.c~ on em
penliando renrlas p11i1lica.s sem a me.:;111r1. uuto
l'ÍZM,lã.o ; 

í 0 , :i.p1·0Jl!'Í<1mlo-;;e, cotEu:nindo ou extr<l
~iantlo ou conseutinclo ou concorrendo pará 
que outrem :;o aproprie, consuma. ou c:ünwie 
dinheiros ou valore" pertencente~ ii fazenda 
publica; 

8º, ª'\:!ligenci+inrlo º~'meios :i.o sen alcance 
p:tra a conoervaç;i.o dos lJens movei;; cu immo
veb, e a arrecaclaç;i.o elos impostos e ren<litS 
d:\ nacão_ 

.Art: 50. N[o prestar ao Congresso, no 
prazo legnl, ; t ~ contas rh l'CJceita ou despez;t 
de cartt exercício, <kridiimente pl'DCessada~ e 
llocument:;d<1s. 

ArL 5l. Nilo ftpr·esenlt!!' ;:io Congeesso no 
prazo legal a, proposta. geml chi. lei do orça.
mento rormuladtl e in~ti·uidn de conrorn:id<vle 
com a lei. 

Art. 52. Re.-os·nm-se ~1!> tli~posi~'üPs em 
contr:irio. 

Senado Federal , 25 de ll,go~to de l8'JL-:
Pn 1dente J . ele Jlf orae~ Bw·ro~, vice-;Jres1-
di;-nte . -.To110 Perli·o Belfoj·t 1liei1·a., l > secM
tn.1·io.-Gil Dini~ Go1.1la.r t, 2° secret,u·io.
.Jotfo Soa;·cs N eiwi. 3° sec:ret:trio .- 31a;ioet 
Bc:.crrn de A.lbuqiwrqiic Jiinior. 

O Sa. P l,ESIDE::\TE de~ igna lkU'<l <Unanhií, a. 
sei::-nintc 

ORDE~I DO DIA 

1" J'Y.ii·le ati ris 2 horas 

rotação das ma.t erias encerra d;:i.s; 
Contin trn~·ilo d<1. 1 º discnssã.o do projecto 

n. 70, ex.t ingnindo a legação j unto ao Va
tica.no ; 

Continuaç.ão da 2~ discussão do pr oj ecto 
n. 80, o1'g-:i.nizando o Districto Federal ; 

l • discussão do pro,jecto n. l 08, regula ndo 
a competenr.ia rlo~ porlerAs federaes e esta
duaes, sobre vias ele commuuicação ; 

lª discu~sli.o do 11rojecto n. :36 A, sobr e a 
J~gitimac;<"io dos fll bos espurios; 

Continuaç-.ão da 1 ~ discussão do projecto 
u. 92 elevando n c:1tezorit1 de cadeira a aula 
rle apparclllo da Escola Na.val; 

Discussão un ica elo projecto n. 100_, licen~a 
:io D1'. Phylogonio Lopes Ut.ting uassú ; 

Discussão do 1mrecer D.. 53 sobre a recla
mação de Arfüloro Augnsto Xavier Pinheiro. 

Camara V. n 

2" pr;, rte lis 2 horas oii antes 

l ·' dbc11~-.;ão do pro,jecto u. 72 A, r eeonlle
ceni1o Yalirlos para mn.tricuh do curso supe
l'ior da C l!Hio, exa:Ms terminacs feitos em 
c,;t:d1cleeim<)nto,; pai•ticnlürcs, mcJian te cer
tus COillli<;ÕC~; 

Cnl!tin11;\1/i,o da :!• ,Ji sQms~o do prcuec to 
n. l J;>, lí~;L111lo a~ !'l.1n~~s de tc1-r~i . 

LcYaat:t-»e ::1. ,:~s~~to its ,l \10r a.s e 10 mi
nuto:; . 

Presid eaci11 !los Si's, Jo w1Hin1 P 1wnambuco 
(2.(1 -c:.ce-1n·e:-: frlr.;12~e) ~ J.-J(it; l fi[J CS (t ,11 t:ice-
1n-esidr:;itc) 

Ao m:, io Jb , o St'. pre~ ide1\ (e d '~cl <era ~U l:l 
não lrn cxpGdicllt•~ pam ii'.~!' liLlo antes ela 
actLL 

O Sr. l\.Iurtinho Rodrig;ucs 
- Sr- pre~iilente, '''l tillha vindo para esta 
Camal'U. no propo:-;il1J do conservar-me sl
lencio3o, sr:lll oecup.u· a attenç:.10 dos meus 
illnstres coll~;..:<tS ; l", poi·que c ;;to~ conven
cido de íJHC tt ll to ~ene bem á cu,usa publica 
o deputado r1:w cli~cut~ <l::< que~Mcs :'lubmet
tirlas iL con~í rlcr;u;ifo drt casa, iltnstrando-as 
colll seu t:tlontn, com() o ri ne, apó:;; ;Lccurado 
e:;;tui.lo tlc,;;as mc~rnas questGGs, lirnitu-se a 
pro forir o seu voto conscienciosamente ; 
'!-º. p1-,1·qtw penso quo a palu,vm r uue do llu
mil ile :oe t'bndo cc tl'~nse, em vçz de dar 
last!'r3, vit·it c:npatHU' o btfü10 dest ,1 tribnua, 
tanta,; vezes ill 11mi11n.ila pelos gl'undes ta len
tos, rtae são a ~lori~t do puiz e o orgulho clest01 
assembléa. 

Demais, Sr. presirlente, a tribt1na purla
menta1· u<'.Lo tem parn. mim grandes a tt racti
vo~, e quando son, como agom., obrigado a 
occupal- a, cousi<lero-me n 'um verdadeiro 
leito de Pr•ocusto. 

sou, en trc tanto, com pollido u StLir do silen
cio que me l1n,vi;t illlposto, ri::1.m satisfazer o 
compromisso que tomei 11' uma das ultimas 
sessões, como a Cumara deve estar lembrada 
de responder ao discurso r•rofer i<lo pelo i!lustr~ 
deput,W.o, meu collega, na r epreseutayã:o <lo 
Ccarú., por oscasiüo da discus~'ào do parecer 
n. 65, que denegou aos judeus Boris, nego
cian tes dt\ For~:tleZ<\1 li ceu~ para me pro
cesSa l'elU por crime de calumo1a impressa . 

A minha respos ta, por ém, j :i. não tem n. 
iwportanci.:i. que devia ter, porque o nobre 
deput:tdo, a. qucl me refiro, talvez p8la con
sider ação dcviún á Cn.m;:i.ra, riscou do seu 
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discurs() os tetmos qne en con~idero iojnt•!osos refe1•ir-m!l, em cs::riptos que ti.z public:i.t• n:i. 
:i.minh::t humihle i1)Jividun.lidado. impl'cns:i. <lo Cenrã, a. uns jm.leus alli uego

O SR . BEZE RRIL _ Niio risquei consa al- ciantes, e estes entenderam que devhlm des
ro1·~ar-se pelas referencias que rlz, processitn-

guma. do-me po1· crime de calunmin, e nes;;e in tuito 
o SR. ?II:.1:Trxiro ROTIP.J!,liE5 - nig·o qtrn ~olici tnmm lln Gamara. J icen~.:1. jll\l':\ instnurar-

v. Ex. cortou do $CU tliscm·so n. p;\rt e que mo o compatente i)rocesso. • 
me em often;:iYa, porqne r1uamlo o meu amigo 4. A illu:tre commis:siiv de jusliç:\, :\ que:n 
e collec-a J ustiuia.no Serp<i. •liscutiu o m~s- f'oi [ll'escnte ,, petiç;io dos jUtleus referidos, 
mo pn.rece1·, di::'oe riaa Y. Ex. lunin. se rorerir!o e~1tcn •le11 qne não devi:\ coocc1lc1· ri li('.enç;1 
:i mim em t i;n·mos injurioso5, citou nt ~ cõscs itn p~t1'nda, o que r.!en log:u· :i. qn0 11111 nno
termos, e V. Ex. nii.o con testou. nyl:lo, intcre5,;ado por parto do,; meus ad1·cr-

O s1~ . On 1c1c.\ - ?osso da.i· testemunho ,;:nio.;;, vie~,;e pelo JrJ;·n11l tio Couiilu;•cio di:!Ol' 
de que o Sr·. Ui?mrril n~ estaY:\ lJt·cscntc r!no .i:;li~nti co~1mi~~o t inl.~a .~ i~tC!'(!SSc .io-
qun.ndo 0 ~r. Sct·p:i. di:;:;(l isso. conti?,,.,:i.H I 1l::i ,,ah.~1-me, i;ULlO •,ne n. lc,011 

~ . .. ,., ·t , . ,1 .. 1 a rlenegnr a l 1ccnç•\. un p2t1~u. :1 . . ?, :,1 •. . ~~';:.'1:,ra~ - _Al;..t~ns e~ .r. i~to .. ,._e-. "::Sestas c0n•.l io;ues. co111prche:idc a casa a 
J~l.l:tes d,1,,.,,l:l1.t~n <1ue \·-E;~:. me tmh.i ~!·~11~ neccssi1laJc qac tenho de rnp;··Ik:H· 1ln 111rnc
cht~~· q~inn ':lo e.1 ~pen:t" w:ssc que ho1n o ,ti ,·ol\!nd:t da me . .;a, q1v; se digne dar para a 
ln .. oos 1L m1:1h a pc:.:.o:i. 01" ?0m elo di;i uc amnnit:1 o p:u·\!cct' •im rruestão, 

O SR. 1.IART!~HO RonRICUES- :-1[.J cst:·~ n:t •liim d.:: <JltC •t C;rn111 ra :;e pronuncie lo~o :\ 
miulm intlo!e, nem ua. minha cduca~.rlo fa;r.01· 1 c::5te respeito como en tender <.:e justiç~, o.le
allnsües off~nsiYas it pessoa algum:i., e mnito Yendo cu 1lcc!a1'<tr neste n:omen to que :i C:\
mooos ao meu collcgn, pnra. q111:m tenho tido m:u'a ni'fo mo faz r,wor 110111 oll'ensa, ueue-
toda. consiáeraçiio . ga.udo on conci;donclo a. liconç:t solicitaJa. 

Lerei á Carnai·a as paio.nas r11ie proreri, lia « 1:'cnho dito. » 
clins. e o meu colleo-il. YCl'i~ si ll tt nellns nl- Fo1 nestas poac•ts pal ::Wl't)S que S. Ex:. 011-
!!'U!Ún. n.!lusã.o á ~nt~ pes;;o:i.. xcrgou :i l!m;ües :i :ma. p~sso:t ; 111:·10, si o n.:i l.J re 
~ S. Ex-. ele certo len as minlms pnla.nas com dcp'.ltaclo q11iz~s.5e sc:r just~ pam. commigo, 
os olbos d tt prevenç-âo, po1·r1ue não h:i. nellas h:n:ia de cJnv1r que ell:i.s 1u o f10d1am ser nl· 
uma sô que possa ser· traduzida como oO:e:1s,t. !us.l\-~5 o. S. Es., que <leve sa.001· :'\.quem me 

G B E l. - referi. º· SP.. AB~~? E~O'GRO - ~a e~p ic:i-cao Nií.o cite! o nome dos i ndiYiJ t!OS com quem 
po~1a. ~er ('JJ11meoi.o quando :se di. culiu 0 til·e cl0 lutar, porr1ue não costumo ntacnt· 
1xnecer. . pelas eost&s, nem n. pesson.s que se nfio p<ld.~m 

O Sn. i\L\.P.T1XHO Ronmvui::s- Como 10le- c.lefendet>. Em qualquet• temrno. porém, nsrn
ress:\do pessoalmente n:~ qnest:\o, eu utio mo :\ completa. i·esponsahiliúmlc do.; metlS 
podia tomar pa.l'te n:i. discussão 11"> parecer, e neto.:;. 
a_té,, por nm sen.timento d·~ delic:trle!>1, r·e- o sr~. BASTOS no N.\SCDIEXTO - Apoiado. 
tirei-me do :·ecrnto, como n. casa. fot teste- Tem da.do prova. de mnita imlepcn..tcucia e ue 
munha. (.4pozados.) muita. dig-ui<lade. 

Desde _q~c. o nobre depttl~.tlo decL'l.ro. rrue O Sn. MAnTrxuo Ronr.rcci::õ - E, sendo 
não 11:lll d11:1gm neo htu:na. oílensa o nem e.st~ assim, uno podia nc,::ar 11. p:üernirlacle tlos ar
so ev1dono1.a. ~lo seu discul'.>o, hontem publi- tigos que publiquei é <Jnc deram lo"'ar ao pro
ca.do n<? Diano do Co}-igrcsso,_ restn-me ape- ocdimento dos judeus Boris contra "'mim. (H<1 
nas retificar a lgumas propoSJ.ções de S. Ex. u;a apa;·lc.) . 

O SR. BEzEr.RtL - Qt1ando suppuz que a Sou o pl'imeiro a. dar testemunho de que o 
a llusiio cm fei ta. a mim, transcrevi mn!s do meu collega não tem, que me conste, no 
que li na tribuna. Cea~ú, nen ttu:n interesse cont1·a~iado, nem 

o sa. MARnx;ro RouruGui:::~ _ As mlnhns n.mb1«;>ão IJ:lguma mallogmdo. por mim ou pelos 
• ·}la.lasras, a que V. Ex. allude, süo estns: meus am1gos. 

(!JJ): o SR. :\ZER.Eoo - ?.Ias tem justiça. a recla-
•• « Por mot iY03, que não interes;:.i. ó. Ca- ma.r . (Trocam-se apattes.) 
mam sabet', fui ol.irígatlo a n.cceitar, em ter- o SR. lllARTINHO RODRIGUES - Si o irmão 
reno um pouco es<:<\brose, no esta.do que J'C· elo Sr . Bezerril foi transferido da alfandega 
presento, uma. luta que me foi oJrerecida por uo Cearà. para a. de Uruguiiyana, este füoto 
inter~ses, que me desv:mel{o de haver con- oü:o pôde ser atirado :l. minha responsablli· 
trariatlo, e por amnições que tenho :i. gloria uade , ntio fui ou"9ido, nem dei }lasso a.lgum 
de haver feito mallogra1·. nesse sentido. (A.partes.) 

« Ne533. lacta, em que entraram em jo~o Acho que S. E:t. deve estar sn.tisfcito com 
paixões e interesses desencontro.dos, t ive de as e~plica.ções que acabo de dar. (Pcmsa.) 
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Os topice:; do di::;cu~so do nobre dep11bdo 1 encargo para evitar que pessoa pouco digna. 
sobre qu9 tenho nece::;s1dade de fo,zer algumas 1 o occupa.sse (.Apm-tes) . 
obs~rvaç?es. são os s~guintes : . . Acceita a candidatura do gener:il por 12 

Disse S. r~x. que, s1 no Ceara houve amb1- membros do con,,.resso, que formavam a 
~lí~s ma.llog1·a~as e i:iter~sses contrarfa,do~, mcLioria, fui igual~nente acceita a indicação 
1i;,1 cu que os tn·e, pois fm rlerrot,tclo na cle1- q11g, _ness,t mesmn. oCC<\Sião, di\·er~os deputa,
çao de governador. lfo, engano da, p::i.rtc do elos lrze1·am tlo meu nome p<11\t vice-gover· 
nobre deput,vlo. Nunca quiz ser govcr- ntLdor. 
n.allor do Ccar·h. Pod~a. s_•':l-o; mas s'.i acceíta-, No dia. se.i:uínte procetlcn-se LL eleição, 
1·1~L -som d ;1:\n~•> s ·.tcn11c10 p~.ra evitar nma ~crn~o eleito nce-go•·e1·nador o l\fojor Beu
g-rande ca1~t : 111tladc. ,1n.mm füwroso, om favor rfo quem caballa.-

S. Ex. s:tile f')1W, par:i desempenhar esse i·am os parentes <lo general Cl:win1lo, ser·dn
i111po1'lantc cargo, o talento e :i. it111::;tr:u,~:"io do-.:;e de sen nome, p:u·:i arredar os ,·otos 
·;1ilo silo o;; rcr1nisi tos 111 :ii::; osscnci::i.os; o et·ite- <lo-; •lcputn.dos que estavam comrwomettidos 
rio e a l10n 1~:;lidado si'i•, indisrenswei::; a. quem a vota.1· cm mi~1, faeto es~e que foi confes
toma a rc::;p:>ns:tl1ilidad0 do 1_lirigi1· os d•!,;tinos :i:tdo pelo propr~o general. 
de unl po\·o, 1le :;al \ ':li;'ll ~ \'1\:w 11s \li1·cit•'S e os 1 int~·o~ 1:nanc.ios foram empregados pelos 
os i11 tc!'e:>s•::.;; da potn1!a1;:lo de um est:vlo. mctl~ 111m11g-o;; pa1:a derrotar-me; entretanto 
1 Jpoiwlos.) eu nao empre;;ne1 nenhum par"' ele;:;er-me, 
' E, si ê certo cp10 não tenho ;::-r·andes ta- r1u•:ndo aliás podia füzel-o com e1lica.cia. . 
lento:;, nctn variad<L illustt'<LÇi:i.o, ríii1) e m ·mos l:).t St> •. DEPUTADO-E~ i'orç:i. que o v1ce
exacto (apart ·~ a !11()destia) cpie não me falt:i go,·crml_dor mandou collocur na. porta da 
c!'iterio n ~m honc:>ti1.l:tele. (.1I1iitos apoirulos.) assemblea, obstando ~ quo fo~sem mstalla-

Nunc:\ tive, repito, a, <\!l'l.l.1iç.ü.o 0 11 <\ v:\ith\lle dos os tt\üialhos em dia conveniente! 
do governar o Cearú. Os meus amigos ó q11e, O Si~. lliARTDmo RoDRIGUEs-V. Ex:. !a
por um exces::;o de IJonda<le, por uma bencvo- bom em equivoco. Quando o honrado te
ieucht, que estou longe de merecei\ indica.- nente-coronel Feliciano Benjamin, então r •0 

l':llll o meu nome para o logar tle g-overn;tdor, vice-governador, adiou a. inst<"1,ll::i.ç:to d.o Con
iudicn.Ç'•LO rp1e foi bem acceita até pelos pro- gresso, não havia narla resolvído sobre a 
prio::; ailvcrswios, riue, apezal' dos OLlios J..lOli- elei ç~LO de governador e vice-governador. 
ticos, sempre muito aecesos no Ceará, me (Ha. i rni a.1iai·te). 
1'za.em ~ r~evidaj~stiça. 0 SR. BARBOSA. LmA-E per que foi de-

Declmet dti s11\J1da honra com que os meus mittido o sr. Benjamin Barro5o? 
amigos me quizeram distinguir, e, em nma, . ~ • . , :- . 
reunitto ele cong-ressistas estttcluaes, por mim ~ SR· :-MA~:"I:NI-IO Ronrur.,u.E::.-N,t? -~er! 
convocad.n, e a. que n.ssistirn.m 0 sena.dor ca- :po!_que n'.\O ti:v e parte na suc1. dem1s::iao , 
tundaeodenutaclo Gonçn,Iode Lagos, indi- ~e v~,porem,dize~. tt. V . . ~:c., que a~o°:ser
<1uei o nome do general Claeindo para gover- 'ªç"'~ do Sr. B~DJ,imm B,iiro::.o, no looar do 
nador, du.n<lo as razões que tinha, para me ~-º."~ce-governo,dor, , ser:ipre m~ pareceu pre
excusar à acceitaçiio daquelie elevatlo -posto, .Jntlic1al. (Trocam-se 11ittttos apa1 tes) . 
para, o qual a maioria da população da capital O Sr:.: BEZER.RIL-:-Houve. um telegramma 
a do interior me desin-na:va. para, v. Ex. que foi ao PGl.m e voltou, dando 

AUm de outros motivos de excusa,decla.rei, éomo certo que dahi a Ilias havia d~ s3r adia
nessa. reunião, que eu, filho d0 povo, do qnal do o congresso, r.01110 de facto o foi. 
me vem. toda a pequ:ma força de qne disponho o sa. BEYILA.QUA-V. Ex. acha que a 
llo Ceara, era o menos comµ~tente l)ara, go- permanencia .daquelle govern::tdor alli era 
vernal-o; porque, ou havrn de negar-me prejmlicial. 
ás exigenchs dos que desejavam ardente- , . r:-
mente a minha eleição, IJerdendo assim a, O SR. MA.~TINI!? ~ODR.IGUE::.-Nu.~ me pa
·modest[t popularidade que gozo, ou condes- rec~ . convenien~e ie~cer a detal~e::. s_obre a 
cenderia com os meus p'l.rtidarios. sacrifi- ?ollt1~a do Ceara,razao por que nuo re::.pondo 
cando deste modo os grn.ndes interesses do ao aparte de V· Ex:. . 
meu estado. J.\"estas condições preferi não ac- O Sn .. BARBOZA. LD!A.-Para, o Sr. Lucena 
eeitar a cantl.idatura. o Sr. Benjamin tinha. o defeito de ser repu-

0 Sa. FRóEs DA. CRUZ - Muito bem. Si to- blicano historico. 
·dos procedessem como V. Ex:... o SR. MARTINHO RoDR!GUEs-Republicano 

SR. MARTINHO RonRIGUEs-Isto deu-se historico como elle tambem eu sou. 
no dia da abertura do congresso. E como (Trocam,-se apartes entre os Srs. Barbo=a 
diz o nobre deputado que a minha ::imbição Lima e Gonçalo ele Lagos). 

·de sergovern;.tdor foi rnallograda:~ (Apartes). OS. 11.11.:aTrnRo ROD'i.1GUES-Disse o nobre 
.Ja disse que só acceitaria esse pesadíssimo depnmtado, n'u aparte que lhe ouYi ha l1ouco, 
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que eu esta>a muito satisfeito pot' ter n, Cn.
marn neg-,tdo licença p:lra me proce:;so.l'em. 
S. E;\. bem mostra que nii:o me conhec."; si 
me conhecesse, o 5i me quizesse fazer justiça 
havia de confessar que en niio sou 11ome:1t 
para me l'i!g-usi,j,1r por eE:>e facto, q uantlo 
não J'eceio ab:>olnt:mente ser condemnarlo 
pelo crime de c:llnmnias impressas, a que se 
refct·em os j uileus Boris. 

Antes d:i discussão do parecer de~jei que 
;1 lict~llt,'•l rns~e cnn~f<dhb e ne~te sentido 11ia-

11ifestei·m1~ ao illu~tr:l.rlo Sr. Lcowg-Htlü Fi!
gueir~s. :neml11•0 da commissão de ju~ti<:a e 
relator ilo parecor em <1ue.;;tàii, a~ 11,:111 decla
reí qne e1·a. o :mco1• rlü ni·ti~·o iner·imi11:1do e 
r1ue :i~.-umia a re;,poílsaliiliilade dclle; srn·tn 
conveniente p:ira mim qnr) a Jieenr::L fo~:;e 
conc•!Ulll:1, atim .. te qne nilo >e 1lis~e:'ó'e que en 
me al11·or1u,Jl!an1 mt inununicl:ul.: de depn
tado, i1arn !'11g-ir ú p11niçüo tio c:·ime qnc me 
era impnbdo. 

8. Ex., unice <leput:tdo c.om quem l'..tl ~i 
a respeito, me .respondeu que <1 comm1ssao 
não cogitou elo r11.1e me com·inhn, ma~ da 
doutl'ina que a C;nn;u'a tle"l"h\ Hm1a1· sohrc 
qne.;tão de tam:1nha irnport:i.ncia. 

Foi isto mais 011 meno~ o que se passou 
entre mim e o Sr. Leovegfülo l~il µ·ueiras. 

Quem fal!a com este desassomhro, quem 
procede llest;i manairD. mostro. bem que não 
tem motivo de satis!'<wão sóm·~nte pelo fücto 
de ter a Ca1rn~ra negado a licença a que me 
refiro. ppc.iados). 

Disse ain•h o nobre depntado que fui 
derrotado, não obstante a. impor·tancia que 
os S1·s. Lucena e Araripe me deram , e ac
CL'escentou que o Ceara cstú prestes a ser 
uma. feitoria do Sr. Barão de lbiapdxi.. 

Yejo que o honrado depumclo 1v\o a1:om
pan hou todos 03 factos r elati vos á eleição tle 
governa.dor e:~ po \itica do ceará.. 

o SR. BEYLLA.QUA.-V. l!:x . diz que não 
coov-em tratar deste a~snmpto, e é por is~o 
que os detalhes não podem apparecer. 

o Sr.. !IL\.nTJXHO RODRIGUES- Darei a V. 
Ex. todos os detallles a respeito desta, qnes 
tão, Ei os meus nobres collega.s não me in
terromper em e prometterem ouvir sem aze
dume a exposição dos factos. Estou certo, 
PC!!êm, que 5e d~cutirmoo a politie<l do Ceará 
::C discussão se t.oroar·à t empestuosa, o que 
não connm,nem a mim nem íl. C<i.mara.. Na 
imprensfl. ou n'outro qualquer terreno ac
ceito a cliscussão <la politica de nosso Estado. 
Aqui não me pn.rece conveniente. 

O S:r.. BEZERRIL-tlá um ap,trte. 
o S R. MARTI:s-HO R ODRIGUES-Da p(l,r to 

do Sr. Banio de L ueena não houve a menor 
interYenção n :1 orgri.nisaçi'io do estado, ou 
na cleiç;.l.o do governador. 

Em resposta a um tdegramma que os se
nadores Bezerra, e Catunrla, o deputado 
Seql<\ e eu lhe dfrig·imo.;;, dizenrlo quo se
riam inflic;t<los p:1m, go \•,;rn·•dor o senador 
Be7-Cl'fü on o deputado i\far tlnlio Roclrigue3,o 
Sr. Lu~en<l responde u que ao goveruo t anto 
e1·a. agra•hvel a. ca nditlat nr;i el o seua11or 
Ber.c1Ta como a mi nha, ou a 1le outi'o qual
(J llCl' cíd:u lão, que csti \·esse 11;1$ comliçDcs de 
bem so1·vir o log:1r. 

O s~. AzEJrnn:.1-Não sei par,1 que con
st1ltnl'arn o Sl'. Lucena. 

O Si:. :'llA Jt1'!XWJ Ft.omuocr::s-'..'[o foi nma. 
consnl t'' · 

o~ son::doi·c, e dc pnta tlo:; q l\c ('st:w:1m tle 
illtelligençia ''"m o ;:ove 1·110, i·cclamar·a m 
contrt, a no:ne:;içiio elo ~oycrn ;irJ , n·, p ,1·1'eita.
ll1•rnte r!L;pens:• 1·ct n:i o;:casiiio. () 1 lcdu·:u·~\m 
'Jll · podi:1m s 1~1· e leitos 11 a :tlquer dos clois 
d'l:idãos rcfBl'íd,),;, ;\o que· S. Ex. re~pondeu 
que o g0Yel'llttdo1· nornc>Hlo er't um:l f;•l l'ttn
ti:t p:1pa o Ce:u·á, qne tí uha o i.l ir·eito rle es
colhe!' Ji\Temcnte tt pcssua quo •levi<"I d irigir 
us S(~ttSlleo;Unos. ( Iln w ;i apm·u:) . 
_ Po%o 111•.lstrar esses telegrammas que nílo 
~ao oluecto de scgre(lo. 

O Sa. BEYILA<{CA - llfos DÜO pódc mostrar 
outros. 

o SR. uLU~Tl:\HO R ODRIGUES- Posso ID05-
trar t odos . 

Qnu.l foi, pois, a import<tncia que o Sr. 
Barão de Lucen:t me den, ou auxilio do 
Sr. Arar·ipe p:i.ra a politica elo Ccnrá, ou para 
a. elei\:ão de g-o\·ernador1 São muito poderosos 
esses dbtinctos cavalheiros , ma.s a pequen;l 
influe!lci:.t que tenho no meu e.,tado urro a de\"C 
a SS. Exs. 

Ante;; de o~cnparcm as altas posições, 
q11e hoje occnp \m no gm·erno, j à. en er.\ 
ouvido sobre polítiC..'L com muita benevolencí<"l. 
pelos me·.cs amigos do Ceará. 

O SR. B EZE1.u ur. - l nrellzmente esses ne 
g-ocios prenclem-se (lo Sr. Bar ão de loi.a.
P'-'ba. 

o SP.. Zrhr:.rrsno R ODRIGUES - Porque ? 
f)izer rine o Cem·á vae IU•trc1rnndo para. uma 
feitoria do B:1riio do Ibiapa ba. é fazer uma 
illjustiç:1, uo povo cear ense, que nunca. se 
sujeitará a ser uma feit o1fa de quem quer que 
SeJa. 

Aquelles que elegeram o nobre deputado, 
me par-cce, teem direito n uma cert a conside-
ração tb parte do seu \'epresentante . . · 

O SR. BEzERRIL - Eu não pretendo ser 
reeleito. 

o Sti. 1L'>..RT12'HO R ODRIGJ.:ES - E' por isso 
qne V. Ex. se exprime desta maneira. 

O SR. BE7.ERR1L- Infelizmente sei que 
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V. Ex. é um dos vultos mnis poderosos 
<laquella terra. 

o SR. MARTINHO RODRIGUES - A parte a 
ironia, tenho renlmente alguma infinencia no 
meu estado, não tanta quanto V. Ex., mas 
a sufficiente para see ouvido e attendido por 
grande numero de amigos que me honram 
com a suD- confianç:a. 

O Su. BEZERRIL - V. Ex. salJe perfeita
mente pol'que eu estou aqtli. 

o SR. l\L\RTIX!!O RODRIGUES-Sei bem •.. 
Em vista do que acabo de expúr, comprc

hemle t\ Ca,m:n·a r1no o nolire 1lep11la1lo não 
tin!1:1. r:1zfio de se jnl;;ar otrcn11iclu pen· mim, 
que nenlmma rel'el'enci:1. tiz :'t :-;na pc;~o:t, nem 
de dizer que tive a amliiç:i'ío de sei· gonw
naclor do Ceará, na qual, segu:1do S, Ex ; l'ni 
contrariado. 

O Sit. BEZERH.IL - Folgo muito em saber 
tlis::;o. 

O Sn.. l\IAnTr:::;-no RODRIGUES - Ne~tns con
diç:ões, e para, que não se azede a discussão, 
termino ns toscas l)n,la;vms que tinh::i, a dizeI', 
pedindo llesc11lpa à Camara do tempo que lhe 
roubei, occupando-me tle questão qne em 
nada lhe interessa. 

Faço, po1·em 11madeclaração nos meus colle
g·as de representDção, que tão prevenidos se 
mostram commigo : nã.o temo absolutamen
te a discussão dos men:s actos ele homem po
litico no Cenrà, nem dos me.tivas que deram 
logar à luta <•que fui arrastado, e que teve 
como consequencia a solicitação da licença 
-para me processarem por delicto da im
prens:i. 

N0ssa lncfa, devo dizer ao nobre deputa.do 
a quem respondo, o seu nome ne111 o de pes
soa, sua esteve envohido. Foi um recontro 
pesso<il entre mim e um iIHJividuo qt~e depo_is 
da proclamação d:t Republlca assurnrn •~ di
recção suprema dos negocios publicas do 
Cearà. 

Nunca receiei pelas consequencias desse 
meu acto e portanto <t concessão da licença 
solicitada pelos judeus Boris só pocfüt trazer 
para mim, motivos de engrandecimento, por 
que si por ventura o humilde orador l'osse 
condemnado pelo abuso ele liberdade de com
municar o seu peus<tmento, se consideraria 
muito honrado em cumprir sentença por ter 
sustentado ns suas palavras e as suas opi
niões, da responsabilidade das quaes nunca 
fugiu e espera em Deus que nunca fugirà. 
(Muito bem, muito bem.) 

O Sr. U chôa Rodrig·n.es (.para 
uma declaraçüo)-Sr. presidente; lendo hon
tem a integra do discurso pronunciado ha 
dias na outra casa do Congre::;so por um 
illustre senador pelo Amazonas, ahi deparei 

com um · topico que não póde deixar de dis
pertar a minha attenção e obri:.mr-me a fazer 
uma rectificação que julgo necessariu.. 

O digno semidor, cn,jo espirita austero me 
habituei ha muito a apreciar, cuja pureza de 
c:i.racter muito admiro, tratando da injustiça 
feita á repartição dos correios daquelle esta
do. quando pelo re;,!:ulamento ultimo foi clas
silicacla abaixo de OLÜr<l que lhe era inferior 
em 1·emlímento, diz: «Este facto nü,o i1assou 
1.lespercelJi(lo aos reprcse1Jt;n1 les do Amazonas 
ne,.;ta ca,,.;:i. (Senado), assim corno 11ão passou 
despercebido i1 impl'(.msa ele Manúos». 

E' am vi1·tu.1c de~sa dcd:t!.':H;'"'•'lllC p61\e 1'::1.
Z•!l" aereditnr fJlle os 1lepnt:idos do ,\m:1zonas 
descon!Jerinm o facto 011 conhecendo-o rlescura
ram-no, que 1levo dizer ;~ C:1111a!'a r:iue, no 
~rntido de fizer ccss:ir a i11jn~liç!a pratica-
1!:1, e~,;;es 1lcputados apresc11ta1':1m na sessão 
rle 28 do mez !lndo o cort'ecti.-o nnico que 
lhes vwecen o mais p1'op1·ío, quando no se
nado só se o fez 22 <lias depois. 

O Sr .• .:roão de Siqueira clit. 
que um aparte desvírtua1lo e puhlic~tdo nas 
gazetas elo dia, o levam a U:S;1r cLl palana 
neste momento. 

Dizem as g<1zetas que o apart~ dado ao no
bre collega. deputado pela Capital Federal, 
quando ora\·a, foi - que S. Ex:. nunca, tomou 
parte em syndicatos indecentes. . 

Pnrece que este aparte, segundo esta tran
scripto, foi um<1 c,lrapuça lanç;ulaa quem quer 
que sejr~ ; affirmn, porém, que uiio ha tal, 
porquanto, tendo o Sr. Figueiredo na !r.ibuna 
feito refecenchs a syndicatos, por esp1rito de 
justiça para, com o Sr. d1:put«,c10 1v1ayf'iuk, a 
quem o paiz deve muitos serviços, o orador deu 
o aparte de que elle não era accnsado ele faz~r 
p»rte de syndicatos; entretanto, o Sr. V1-
nllaes veiu ao s~u encontro, dando um aparte 
vehementis::;imo, quando S. Ex. devia saber 
qne nunca o orador ;Ltacou nesto. casa a pes
so:t alguma, e muito menos aos seus illustres 
collegas: a quem tributa muita estima e con~ 
sideração. 

O Sr. André Oavalcanti
Tendo sido apresentado nest<-1 casa, em sessão 
de 14 do corrente, um projecto firmado vel? 
illustre deputado pela Bahia, ve~ho pedir a. 
mesa, que me informe qual o destmo que teve 
esse projecto, porquanto o deputado a qu~r:i 
aUutli, provou exuberantemente a sua utili
dade e ao mi:lsmo tempo pediu que, com 
ur"'ebcia fosse emittido parecer, afim da 
Ca~1ara deliberar a respeito do seu conteudo, 
como fosse de justiça. 

Não tendo, porém, a commis~ão. dado l!are
cer até hoje, e cabendo-me o d1reit~ de tlsca
lisar estes e outros actos, não em ma vontade 
á commissão, mas porque, na qualidade de 
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deputado, tenho tleveres a cumprir, espero 
que a mesa, me dê esclarecimentos satisrato
rios, uizenclo-me em que pe se !lCli::t o parecer 
que n. commissiio de constituiçilo, legislação e 
justiça, por força do seu encargo, deu, si é 
que já o tez. 

Podfo, Sr. presidente, desde jà., produzir 
algumas consiLleraçües em relaçi"io à materia 
do alludi<lo projecto, mas guardar-me-hei 
para fazel-o na primeira opportunidade, 
quando for posto em discussão o referido pro
jecto. 

O Sr. Chag·a~ I ... obato diz r1ue o 
pro.}ecto,a ql1C ac<.lba. de referir-se o seu il\nstre 
colleg-a, f'oi llO!item n:t conunissão de lcg·is
lação e justiça distribuído para ser laYra<lo o 
re:.-:pectivo 1lt<l'ecer, mas nl'lo o l~z ainda por
que muitos projectos teem sido remettidos 
:\quell:'t commis;;ão não só directamente como 
devolvidos por outras conunissües. 

A m:iteria é abundante, nem todos os mem
bros da commissão se acham p!·esentes, eis 
porque a commissão não tem podido, como 
desejava, desempenhar a sua missão, trazen
do os seus estudos ú consideração da Gamara 
com n. possi Yel breYiclade. 

Alem disto, ~1s conferencias da commissilo 
fazem-se quarnlo a Gamara, estú trabalhando e 
muitas vezes são ch::m1üdos os seus membros 
part\ votar, e teem mesmo obrigação de ouvir
a, discussão dos projectos sobre os quaes são 
consultados. 

Concluiuc!o, o orador informa it Gamara que 
o projecto a que se refere o nobre deputado 
por Perna.mbuco está distribuido e dentro tle 
poucos dias sera apresentado o -parecer. 

o SR. BELFORT VIEIRA tinhn. pedido a pa
lavra pa.ra respoll(ler ao seu collega que, 
quando orava, o Sr. l:chóa Rodrigaes, fizem 
uma referencia. ao estado do Amazonas, mas 
como não está presente, e uão quer faltar aos 
deveres de cortezia, que muito lhe merece S. 
Ex., desiste da palavra nesta occasião. 

Em seguida procede-se a chamada, ú. qual 
respondem os Sr·s. Joaquim Pernambuco, João 
Lopes, Paletta, Ni:.rn H.ibeiro, Retumba, No
gueirn Parauagu:i, Belfort Vieira, Uehõa 
Rodrigues, Inclio do Brazil, Innocencio Ser
zedello, Cantão, Pedro Chermont, l\Iatta Ba
céIIar, Costa Rodrigues, Casimiro Junior, 
Henrique de Carvalho, Anfriso Fialho, Nel
son; Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, 
Barbosa·Lima, Bezerril, José Bevilaqua, Gon
çalo de Lagos, Nascimento, PeLlro Velho, 
Amorim Garcia, Epitacio, Couto Cartu.x:o, 
Sà Andrade, Tolentino <le Carvalho, Gon
çalves Ferreira, José Mariano, Juvencio de 
Aguiar, Anclré Cavalco.nti, Ra:ymundo Ban
tleiw, Annibal Falcão, 1\íeira de vasconcellos, 
João de Siqueira, João Vieirn., Luiz de An
drade, EsJ?irito Santo: Bellarmino Carneiro, 

Oiticica, GabinoBesouro,Ivo do Prado, Oli.-eira 
Yalladi'io, Leandro Maciel, Felisbello Freire, 
Paula Argollo, Tosta, Seabra, Za1.na, Garcia 
P res, Marcolino Moura, Santos Pereira, 
Custodio de :Mello, Paula Guimarã.es, I\1ilton, 
Francisco Sodré, Dionysio Cerqueira, Barão de 
S. Marcos, Leovigildo Filg-ueira!;, Pires e 
Albuquerque, Medratlo, Prisco Pnraiso, Moniz 
Freire, :i.thayde Junior, Fonseca e Silva, 
Fonseca Hermes,Nilo Peçanha, Oliveira Piuto, 
Yirgilio Pessoa,Fr.:mça Carvall10, Luiz l\Iurat, 
B::rptisfa da .Motta, Fróes da Cruz, Alcindo 
Guanabara, Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, 
Jacques Ouf'iqne, Aristides Lobo, Furquim· 
\Vemeck, Jesuíno de Albuquerque, Vinha.e:::, 
Tliomnz Dellino. Antonio Olyntllo, Badaró, 
Pacifico Masca!'cul1as, Chagas Lobaio, .Jacob 
ela Paix~o, Al: ~ x:rndre Stocklcr, Francisco 
Ycig-a, L:1.monnic1', Dntrn. Nicacio, Corl'eia, 
RalJello, Astolpho Pio, ,\.ristídcs Illnia, Car
los Cl1ag-as, F1·ancisco :\.maral, Domingos 
J{.ocha, Costa l\fachaclo. 13ncno ele Pah·:i, 
Fer!'cira Pires, Bernardino r1c Campos, Fran
ci::;co G liccrio, Cesario lilotta, :\Io1·<0,es Barros, 
Domingos de l\Iornes, :\dolpllo Gorllo, Au
g·elo Pi nlleiro, 1\Im•:;a, Paulino Carlos, Costa 
.luuio1', !{.od1·igues Alve::, Alfredo Ellis, Mo
reira r.la Silv~1, Almeida, N0g·neí1·a, Leo-· 
poldo de Bull1ões, Guimnriíes .l'fo tal, Aze
redo, Cachno de Albnque1·qne, 1farciano üe 
Magalhães, Edn:wdo Gonça.lYes , Fernando· 
Simas, Lauro lVl.uller, Carlos Campos, Sch
midt, Lacerda, Cc..utinho, Vie:torino Monteiro. 
Pereira tb Co.sta, Antão do Farhi, Borges ele 
Metl.eiros, Alcides Lima, Abreu, Homero Ba
ptist:1, Cassinno do Nascimento, Demetl'io Ri
beiro e l\Ienna. Barreto. 

l1.bre-se a sessão. 
Faltam com causa pnrticipn.tla os Srs: l\Iatta 

Mnchado, Roclr-igues Fernandes, l\Iiguel Cas
tro, Pedro Americo, Rosa e Silva, Theonhilo 
dcs Santos, Pontes ele Miranda, Augustõ de 
Freitas, il.rtlmr Rios, Severino Vieirl:, Am
pllilophio, Urbano Marcomles, Cyrillo de 
Lemo:>, Alberto Bmudüo, Viriato de ?l:Iedei
ros,J oão Piulieiro,Leonel Filho, Cost::i. Se nua, 
Alvaro Botelho, Gorçalv.:is Clrn.ves, Americo 
Lnz, VioW, ?,Ianoel Fnlgencio, Gonçalves 
Ramos, João de A vellar,· Ferreir•a fütbello, 
João Luiz, Carvalhal, Carlos Gal'cia, l:i'leury 
Curado, Bellarmino ele Mendonça, Thomaz
Flores, e Rocha Osorio ; e sem causa jqstifi
cada os Srs: Justirrhtno de Serpn., Frederico· 
Borges, José Avelino, Alminio Affonso, Pe
reir:.i de Lyra,Joaquím BreTas, Ei·ico Coelho,. 
Figueiredo, l\hyrink, Gabriel de Magalhães, 
Ferreira Brandão, Feliciano Penna, Domin
gos Porto, l'vlouteiro da Silva, :Mai·tinllo· 
Prado Junior, Lopes Chaves, Rubião Junior, 
Julio de Castilhos e Fernando Abbott. 

E' lilla e sem debate a.pprovada a acta tl-1• 
sessão anterior. · 
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O Sa. 1°SECP.ETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EX.PED1EI\TE 

Officios: 
Do Sr. l 0 secretar·io do Sen:itlo, de 26 do 

corrente, communicaudo f!U3, aquella camar::t 
adaptou e enviou a :mncçã.o os autograplws 
do decreto legislativo, que autorísa o g-oven~o 
a <lespentlcr, 1lesde já, a qn::i.n tia necessar·1a 
1mra adquirir p:1rn. o fü;tado a cas'.l. em q~e 
falleceu o Dr. Dcnjamiu Constant.- Inte1-
rada. 

Do mesmo S l'. l" secreUtrio, de 2G do 
corrente, enviando com a emenda a proposi
ç:üo n. 8, r1ue fixa em 120 contos de réi5 
annuaes, a p0nsilo a. que tem t.lil'eito o St'. 
D. Pedro de Alcantn.ra, ex-imperador do 
Brazil, n. contar de 15 lle novembro lle 1889. 
-A' commissilo de constitulçilo, legislação e 
justiçn.. . 

Do Ministerio dos Negocios do Inter10r, 
ue 25 elo corrente, em resposta ao dest:.i 
canmra, de 21 do mesmo mez, declarando 
que, naquelhi data, enviou ~o i\Iinisterio 

D:.i. mesa do Senado estadoal da Bahia, de 
18 do corrente, protestando contra o projecto 
de limites entre aqualle estado e o de Ser
gipe.-A' commissão de constituição e legis
lação e justiça. 

Da mésa, do Senado estaJoal do Rio de Ja
neiro, de 25 do corrente, rep1•esentando sobre 
:e necessida.de de all'andegamento elo porto 
ela Gargahti. - A' commi;;s:lo de Obras Pu
blicas. • 

D.\, promotorh\ imhlica. •fa com::trcn. de Pe
tropolis, ele 20 elo conente pedindo iicenç::i 
p:ir" denunciar o deputado José Augusto V1-
nlrn.es por crimes inatiançaveis. - A' commis
são de constituição e legislação o justiço,. 

Da mesa da assemblén constituinte do es
Ü'\,1.lo de 1Iatto Grosso, de 30 de julho rindo, 
enviando o ailtographo tia, eonstituiçiio dn.
quelle estado, promulgacb em 30 ele ,julho.
Ao Archivo. 

Dos deputados eleitos ú assemblen. consti
tuinte de Matto Grosso de igual Lhltn, repre
sentando contra os netos dos coroneis Fre
derico Solon de Sampaio Ribeit'o e João Ne
p~m?_ceno de ~re~l<:iros ~1a.ll~t. ~ A'. com-
1mssao ele constitm~:ao leg1slaçao e Justiça. 

lia Guerra, cópia do citado ofilcio, relativa- Requerimentos : 
mente a nomeação do marechal José Antonio De .Maria Isa.bel Ewba.nk Tamborim, pe-
Corrêa da Gamara. i:ara o cargo ele conse- dínclo uma pensão. - A' commissão de fa
lheiro ele gnerea, sem o titulo ele Visconde de zenda. 
Pelotas.-A quem fez a requisição (Sr. clepu- De Alcantarn. Fonseca Guimarães, ex-far-
tado Barbosa Lima). necedor das tropas mineiras e paulistas ex-

Do mesmo míniste1'io o de igual datri., em pedicbs para ~fatto Grosso, pedipdo que o 
respostti ao ofücio desta Camara n. 140 de 15 Congt·esso N<\c1onal tome conllecnnento das 
do mesmo mez, enviando por cópia o ofilcio petições que dirigiu o Poder Legislativo, em 
de 18 daquellc mez, em que o inspector 20 de maio de 1801 e 22 de dezembro de 1888. 
geral de saucle dos portos prest:J. informação - A' m·~sma commissão. 
sobre o estabelecimento de um lazareto em De João Baptista de i\Iesquitâ e outros pe
Matto Grosso.- A quem fez a requisição <lindo diversos favores para a constmcção ele 
) commissiio ele orçamento.) casas apropriadas as classes menos abastadas. 

Do mesmo ministerio e de igual ciaht, cm -A' me~nm commissão. 
aditamento ao seu anterior aviso do 22 do . Dos continuos da repartição dos correios 
mesmo mez, enviando por cópia o officio do de Pernambuco, pedindo qu~ seja da iniciati
engenheiro das obras daquelle ministerio, in- va ela directoria geral dos correios a sua no
fo1:mando sobre a importanciD. a dispender-se meação, remoçãu e exoneração. - A' mesma 
com a acquisição de moveis necess(l,rios P?-ra commissão. 
á sala. do editlcio em que funccionou a antiga Vem à mesa, e lido, apoiado, posto em 
Camara elos Deputados.- A' commissão de discussão, que é sem debate encermda, e em 
policia. 'd d · te 

Do Ministerio dos Negocios da Guerra, de segm ª approva o 0 segmn 
24 do corrente, devolvendo, informado, o re
querimento do 2° tenente de artilharia João 
Baptista da Cenceíção Monte, protestando 
contra a lettra do decreto n. 330 de 12 de 
abril de 1890 que ma.nclou descontar a gratifi.
cação elo exercício aos officiaes alumnos nas 
escolas do exercito.- A' commissão de mari
nha e guerra que fez a requisição. 

Do mesmo mínisterio de igual data, en
'\'iando o requerimento de Brígida Fhwia de 
Oliveira Gonçalv-es, pedindo uma pensão. 
A.' commissão de fazenda. 

REQUERDIENTO 

Requeiro que se solicite elo Sr. ministro da 
al>'ricultura, cópia autentica do contracto de 
cgncessão de uma estrada de ferro par
tindo de Bragança ou e~trada ~r?-g.::rntina, to
cando no snl de Campinas, dmgmdo-se ao 
porto de Santos, no esttldo de S. Paulo. · 

Sala das sessões, 2ü de agosto de 1891. -
Francisco Glicerio. 
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o Sr. l.<'.t.•ança, Carv-alho - 1 o s1~. PJ:ESIIJE:-\TE - o p1xlii.Jo tlo nobl'e 
Pedi a palr1.n\t par;t díl'í,:;·it· ;\ me~a. lHll deputado sera tom,,Jo mi devicht con~ider.1ção. 
pedido. 

Foi ap:·e.1entado lrn. 1fü15 o pare.:01' da com- OS1:. Be-vílaq na-Tomei a p::th\vTa, 
mí~,rro de li1zend 1 e i:lolustrh;, oiJin;:ndo pelo Sr .. JJJ'esidente, para ter a honra de Lli l'ig ir um 
al!i1 nde;-<unento dos porto" de ~faca,l1ê e .-\n- i1erhdo ;'t rnes '· 
;:rra. dos l:::.eis 110 est;tdo do Rio dt.: Janeiro. Ifa :nuito tempo f'oi emittíJo parecer pela 

A c0mmb5ão demon:;;teon a toi.h a. eYiden- dígu;1 con1mis,;ilo de p ~O$ões ao rerpie rimento 
t:in. a nei:e.s~hln.de do :11fa nclegamealo des,,;.33 de um pol.Jre velho de nome Pc:Jt·o Paiva. 
portos c.l<:clara11do (] ne,de[•Oi:> <le (],;tido exam~ EstA velho rle pei-fo <le 70 ;1n11os rstft soh 
dos ~loeu1nc!1tos aprcscnt:l<.los, propunha 0 re::- a pr.,s,;ão <le um• ínjustiça gr;iVC, embora 
pecln·u pl'OJecto porque, l°13pjtirei a,,; p;ilaYras por caus;i. talvez inYoluntaria. 
da ]JL"O[ll"ia comniissã.o 1;. •:"n;id1wava rprn 05 Peç'o a V. Ex. m<~ J'ar;a. o olJseqnio üo dar 
p1wtri5 de \facalit~ e ,\ ll!:<Ta ,]i);; :; f'is $1() 0~ pa1·a n 01·1!em tio dia de a:nanli;"i 011 de dia 
wai:> itJ1po1·t:•tllcs tlo esta;.lo Jo i{l(• d·~ .huci 1·,, prox:mo c~tc i·erp1c•1·ime:1t0, p 1>l'• JUO entélo 
e 11u0 pda ,;n:t pn,ü,;.~o :,:eo!,:-i·;·q11lli:,,1 u conili- ;q•t·e:;enh rei mü li •:os ~o;-iç;,; r1uo prova vel
~·111.•s 1J:;1dti1o1a~ offe1'<!'.'Clll :1!1t'i!i" c !'i-<w1::t. n: .• went~ pe~al'i1u 110 ·~ ~i•irito 1 1'~ il!ust1·e com
Y<~!:a1Jí.o ª";; ll;t\·io . .; (lü 1naiur c;lla1l"; q11c 111í,,;iio e e~to11 r'l~f tu de que 1.d l:t uiío t<~rá 
p8IO sen ,;c~·on\·olYitncl\to c11111mcrci:d 1; in- 1~,çrnp:tlíl,; · ·Ln l"<.,C:1 11,;i lle1"i1l' scn ]Kl.l 'CCm', 
dn,;l1•i;,I ·~ riquez:t ,já ··1·, >ada, C•\lllpi·o;·:ido,; de:;de rpie Í•)!JIC co:ih,,t.:ii ncuto dl~.St:1~ impor
pol' tlu.·1une11 tos a11the11 ticos exlrahí.lc.::; tlns t:l!l t·~~ inJ'ornwç01~s •J IW :1:i tnt '.i lrnen to lhe 

1n<:Si"lS ih:: 1·eml;\S e iocb est::i.li~tic~t 1lo ~cu com- e.;<:.a11:1r;1m nc\ oec .. 1,;ião 1!,c emitlit· o f".1.'"foritlo 
!llC!'CÍO lll<l l'itimo CO\ll Ulll:t ini por·t;l("l o e ex- pat't'CCL' COntrnl'iO • 
p 1t'Ll1;o1u sempre ct'l!.Scentes, 0 a1faivl1'!.!º;i- :\ão ~e trata ausolntamente de um c[.lmfüo 
lll•~llto "'"! ue!les dous portos-o ile :.\b .:alté e (1ne 1·c 111eil·;L um' pe t~:s"io ; tr al;1-se 1le um po
"\ngt':l do~ J~eb-c,Jn~titcw nma nece~si·l:ule !11 ·1~ \'••lho qne I'éclama nm di1·,~ito ! Cm 1liecito 
ha 111nito te111po senti1!;1 ror todo 0 e~tac.l(l •lo e uão Ullla pen~iio ! . _ 
Rio üe faneiro. principalmente o de :\lec:1 hé, U ~1Jverno provo.>Ot'?O ::;rrnwtiu por ricto 
qu·~ tem sido ~d vogado pelos seus homen~ :;• 1!e'.111!e todas as p~nsües qne tin !w.~u sido 
mais eminente~. nrnxin.1e depois. (b procl:nna-1 c, 111 le1ylas pr•lo ex-unpemdor. _O r·g-<Ln1sou-sc 
çã? ,h Repnblic;i qnc, abr;;rnwlo n autono- n11l;\ l1?t'1 de todo.;;_ 05 pen~io 11 1sbt~ e toilos, 
mia dc.:.s e-ta<lo$, dcsc,,ntrali:;;ou os SGr·viços e at~ llOJ C. t_ecm contipnndo 110 ~·o;o de~te fa,.. 
rea:1i111011 a~ e;pel'anç<i~: que esta no inte- \"O\'; o tm1c? e~clmdo, por ttma C;\l\>).1. q11e 
ress·~ d:\ Cnião e do esbÍ!o do Rio de .Jaiwii•o e.;tr.>nho, 1·01 e~te cidauão, o Sr. Perlro Paiva. 
o rilfandG;;aincntn daquell cs dous porlos, 'lne. E!le reqner~u :i.o 8"ºv'.1mo provbot•io ; niio sei 
favoreceudo o commercio e a iudustria. ve··m por !J!le mrJtn'os lli10 cne;;-011 't ter defímmento 
desoner·:n· "q111~lla YD.sta e rica l'e~iào á11~ pe- a ::;ntt petir;.-Lo, e a.;:or:< dít•ige--ae á C:Lmara, 
s~dos s :criticios de 1m1 trnn,;por'te di!Ti il e par.o. olJte1· justiça, 11 't~<l 11?<:i..L$. Lurt:i. h:\ mui
d1speu1lioso c.!e seus prodttctos <tté esta e;, pi- to:i mezes ''.º'n •l.s mais Sé!L' iaS Jifficuldades e 
t~l, obst.\n1lo a.o mes•lJO t empo 0, lnconve- com os ma:::: sert?S embaraços pam g;trantir' 
niente~ ele uma tiscalis:1çii.o ve:rnt(lri~~. ,,. <l sua ,;ubs1stenci;1. l . 

E?pei•o. poi~, que a mesa attenderi no jnslo _E', poi5, <}e justíça que esta, Gamam repu-
-p~d1tlo IJ~C llie llfri_jo, <lo pôi'_ n:1. oi•clem <lo blic·tna dec!ch~ em um sentido ou em ?utro, 
<ln o p1·0Je:r.to relativo a c1•e;\ç.ao da.-; alfande- P_•m pe!"l1l!ttlr ao menos q11e elle se dissua
gàS il10 :IL~cahê e J.ngra, a.o qn:1I, ·,;tiús d:riiJo, .1 1oss,i procm·ai· algum outro re:::m·so 
aprcs~nt"rei emendas, por entender que h•\ pa1_-,a v1v1~r, are:anle ~ ua av:w ç.'1.d;t edade. 
outros ]_lurtos no Cil.SO de serem \\lfün<lc;;auos. F., pw;i tel'lmna.r, :uncht um"' vez poderei 

Aproveito tamlJern a occa~i'Lo \llrà pedir asseg-m'<tr ~uc. a Camtira, melhor i nl'ormacla 
. . - ' · 1ieb 1Jro1H't·t rJ1 non·i comn11· ~s;;o f'· · p ·ov· 1 arnda a me;;;i q11e tainbem c0Jlorp1e na or·iem . , : · " ' - " ' ,ira .t ,t~e • 

uo dia o par.;;cer da cornmissií.o .de con3tituiçii.o. n;ei~te JUo t.iça, J~ndo tothts as _pr~v1denc1as, 
len-i.slaPlo e 1· usti"~ de q11e fü"O µart' rc\'e , p,m , que die, esse pobre desvalido· entre no 

" > « - · """'' · '., ~, • - no "º~º de seu · co t t · L 1· .,.. r-rente iis conces~ões de estradas de ferro /'· ·. m a es ave L 1re1 ,'1, ao 
estadoaes. · t~~1Lnno qtt<tnto o dos outros penswnistas mais 

·. . . íehze., e r~cehn lambem os atraz.idos que lhe 
Tmta.-$e de as;;umpto d'." maio1• magmtutlc, compelirem. 

q_ue eotenile com o propr10 sy,;tema federa- Era este o inativo que me trouxe a tribuna· 
t1vo, e folgo de reconhecer q ~ie o goveroo, 111:1s, aproveíto o ensejo pn.ra.dizer al"umas 
ne!se. ~ssumpto, e~rece resolvi do-ª entrar Il;l !igeir:1s pah vras com rerer;mc1a ao ass~mpto 
le,,_alid.ide, em vr~_ta da de~laraçao que fez a tle que se occupon o nobre deputa.do elo es
est<~ Cam<_lr-1, ,Pm' rnterme~10 J,, ~1'. rleirnt:1d<J l;ido que tc.:m ho a honra rle representRr. 
An._, eto Pwhe1ro, de que nao seria ass1gnado Não eolrarei nem de leve em detalhes 
o contr-.i.cto da estrada de Bragança. a Santos. sobre esta quesfüo; não revolverei este mon-
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tão tle desg-ostos e de dis,:;n l1orf's,reconhccentlo, 
corno sou o primeiro a, reconhecer, a incon
veniencia. tle esmiuçar semelhante assumpto 
110 seio d<\ Cmna.ra. i.\[as ni:t.o po.sso deixar de 
fazer just.iça aos illustres signatarios da pe-· 
tição, n' urn ponto qne até <1gortt se tem 
conservado obscuro p:11't\ a Canrnra. 

A ilbstl'e commiss:ío que emittiu pal'eccr 
sobre o requerímen to de licença p:tr<\ um 
processo feito pelo.;; Srs. Isa,ias e Achílles 
Boris foi Jeva,ila n;i turalmeute pelos documen
tos que tinlla pr·e.seutes, a usar de uma p l
lavra .•. 

O SR. PRESIDF.XTE-V. Ex. está discutindo 
materh encerrada. 

O SR. BEVIf.,\<Jt:A-Apen<ls quero di z0r ú 
Camara. que a commiss;io nson in1 propt•ia11ienk 
e repetid:1s vezes 1h pa.la \Ta j11tfe11 .' ; m:\s 
estn. p:tlavra não pirie ll :'ll1 rleve se:· t•1:11:vl:1 
no sentir lo em riue a. crenrlice popnl:i !' e1.1s
tum:i. acceit:t.1-;\ u:.t ;;n:t ing-enn:t ig-no!':~ ncia. 
Não sei que crime po::;sn. lw.vc1· [itu·a nm 
homem em ser .i nden '? ! Que rJe,;;tr po.s,;n 
p1·ovir rla 01·if!'Oll1 jud"ic:1. p:11·:1 cinem qnel' 
que seja '? ! Lembremo-no,; de q1w e:it:11nos 
em fios rlo seculo XI:\. ... Xo emta11to a:; 
cou;;hleraçües iwoforidas nesta. C:\mal'<'· p~l:t 
pt'Opria commissii.o não parecem dei:rnr ve1· 
que se tl'ntava de dou.s respeita.veis nc
g-ociaote.s de umfl !lonort\bili1hd.. ;1d111a 
ele 1J U!lesquer CO!lte:; tações, · de dous ltomellS 
de nrna importa.nte ca::.:1 commerci<i.I qu·~ tem 
benefici:vlo de nm modo re:1 l e incontestaYel 
ao estado do Ceará! E!-am simole~mente os 
judeus... -

O SR. :\L\RTIN'HO RoDRIGUEs-Neg-o; V. Ex. 
não é c:.\pa1. •le provai· is:>o ; elle só tem feito 
beneficio, mas é à su:i propria cnsa. 

O SR. BEVILAQUA - Tambem não é crime 
que um ne;-;·ochnte intelligente e lHtbil tire 
grande provei to dá sn~~ ;;.ctivi.dade; naclü. inc\is 
natm•:tl nem mais legitimo . 
Mas o que é facto é que a par disto ficam 

inconte;;t:1.velm ·nte os largos beneficios da 
SW\ ::wçüo intelligente e .emca.z nas inrlu;;trfas 
que fomentam e que muitas vezes são indus
trias completamente novas e por elles creadas 
no Estado. 

Trata-se de homens ele toda a resreitabi
lidade commercial e de ca,valheiros ela mais 
perfeita <listincç;.i.o, que <1. par do seu proveito 
commercia. l tambem levam generoso e fe
cundo auxilio a grande numero, a centenns 
e centenas de la ...-radores e negociantes, fi
cando forço:>amente um enorme proveito real 
para. o estado, que tem a felicidade de hos
pedai-os .... 

o Sa. MARTrnHo RODRIGUES -Isso pode-se 
dizer fambem com refação a toda a pessoa 
que exerça uma industria, porque paga 

<::1.mnrn V. II 

um imposto, <1ue é um 1) eneficio p.:ira, o es~ 
ta.do. 

O SR. BEVlLAQUA - Estas observac;ões de
sejava eu tel' feito por occasiii.o da discuss5r~ 
ilo p:u'ecer, mas t\ SU<\ discussão foi encerr<ida 
precipitadamente e portanto fiquei privado 
de fazei-as, assim como ontr<H; sob1·e este as
sumpto. Desisto, por·em, Lle t or-n:ir a elle não 
só annuindo aos pedidos que me fazem, como 
taml;em pela repug-nanci<t que me cansam 
seus 1let<llhes, que ali~ts não aff·~ctam a minha 
pesfü1, e, desempenhado deste 1le1'er pnra
rnente de jn:;tiça, vou conclnir. 

0s petícion :1 ri n:-; nii.•) são q11 aes,.11rnr 1Jode
r1>iciros j11tle> 1 .~: ~ã1J c·tvalli (· it·n,.; da 1 lbtine<;~lo 
<)11'~ !'Cfi!t'i o linm set'i :i <JIW muit0s <::1 tholicos, 
:q1o:; tol i1:•)'i roiwrnos ·~ e a.rol :1,.; p1·a tir-..1 s,.;em :i 
e:1rid:1d1' t:io hrµ-a111 rJ 11t •! .-pir111t111) pn '•lico no 
Coar:\. rpt •: 'JI le,; 1:1,z1:111 '. 

() ~1:. P1~1·:,.;111r·:~T: ·: - \'il•) J .. , •• ,.;,! dí\·•~t·sos 
p1·0,jcctos :q11·1~:;,!n l:1ol11,.; n:i,.; s ·~ . .:,;r11).; :1nte1·im·es, 
pa1·a serem co!lsi,l:\1-.1.rlo . ..; 0!1j0ctos •l.:J tldib.:Jra
ç .. ão. 

S:1o li1L1s e ,;om 11L~lmle :q1pr·111·:uhsa:; rc•llc
c:ões tios prnjectns, 11s. ·12 .\ n SL 

Sã.o Ji ,/o:;, apoi 1rlo:; e jnlgwln::; olijectos de 
tleliherar,-.ii.o e enviado,.; :ti; re::;pecti rns com· 
missões os seguintes 

l'P..O.ll':CTO 

N. 137 - 1801 

Estabelece a :dade pc!ra a ;·c/o, ·ma voluntaria 
0ti coilipulsoria dos o{ficiaes elo e:.;ercito e clá 
outras proc:dencias. 

O Congresso Na.cional decreta : 
.Art. 1. 0 A idade para a, reform<t voluntaria 

ou compulsorh• dos ofllciiteS do exercito ê a 
que se :tclta fixad:i nct tabella que baixou 
com o decl'eto n. 193 A de 30 de janeiro 
ele 1890. 

,\l't. 2. 0 Nos casos previstos no referido 
decreto, que1· :\ refot'rm\. seja v-olunbwia, quer 
compulsorh, fica cfüpensadn ê1 inspecção de 
sande. 

Art. :3.0 Os offic!aes do exercito reformados 
peht regra estabelecida nô presente decl'eto, 
perceberão as vn.nt<lgens <lü tabella annexa. 
ao clecr2to n. 108 A de 30 de dezembro de 
1890. 

:lrt. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contr·ario. 

Sa la elas sessões, de agosto de 1891.-
Coronel Pcrntti Argollo. -Fo1iseca e Silva. -
Be:;erril.- Espírito Santo.- Dionysio Cer
queira. - 11:[ arei o.no de Jl agalhães . - Josi Be-
1Jilaqua.- AthayrLe Junio r.- Jf anoet VaUadlio 
- Il)o do Prado.- Mrmna Ban·eto.- Flores. 
- U chôa Roclrigites. 

A commissão de marinha e guerr<\. 
G6 
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t;ufo com :.i.ntecedeucio. de mela.de das prazos 
periollico; J.o O.l't. 1°, pm·ageapllo unico e

B.cgi!la 1; ·11wdo do alocguel e do despõiu das art. 3° e, si por es5e mo lo niio chegarem os 
pi·op;·icdadts -utbaaas e n(raes · dous ::i. nccoeclo ami;;:wel, deverá o locado:r 

procei.ler medii.l.u íc .i ustlticaçlo cm j LÜt.O, cora 

N. 138 - ISO! 

Art. 1. º O nl11guel das propl'iedatle,; m·- intimação ao lacnto.rio o u, cxponsn$ suas, 
lmm.<s e rt1raes, qu.\.nJ.o não 5ej;L po1' p~ei;n e obedecendo o;; im1zos ;teima . 
tampo cci·ros.cou::>hntes d.:i con tri1cto escripto, Art. 5." Si o loratnl'io não convier no 
ser~t sempre consi.Jer;do como feito por se- augmento de locação exigido, poder;\ pedie 
mes.ti·e o·.t por run anno, couforme o~ dous u.rllit1·~.mento, regn htlo e5t e p3lo <.llreito com-
1ia1·agmphos seg:ultltes, cont:ulo o s·~me3trt"J n::.mn sobre a m;tl·Jrb, de modo, po1·üm, que o 
ou o anuo tlo prnneíro dia tl:1 halJita(:[G pelo processo, com seguimento no mesmo j llizo e 
locatario, üccrno.lo as~im a occ.npação co:1sti- cwt;:i1·b de jusUticaç:~lo elo loea•lol', não pos>a. 
tltid;t c111 couteacto onet·oso eu tr-! o iocaJoe c:\Ce ler 03 pt•azo;; i1c1fotlicos. 
e o loc;iü1r:o. Ar·t. G." [t!.!:tli1.ado o :1.1:g 1ncntn <]() :d ng-ncl, 

l';Wagt'•lpho nnic•o. O alu~uol !rn·it C·)Jhi- \.1\::\1\01· r; loc:1tal'i" do l' ;Jm p ti·tíc:i p.tl -,) por e:;~ 
c\e1«1.<lu como l~ito Plll' semc~ti·011uando 0 ,.,tlot• e:·iptn, crn 10 dia;;, ú 1·0p:1r l i <;:i · 1l i.~,~ 1 l para os 
~oc:i.tinJ d:t prn[Jl'ie1ladc m1o u!lt"itp:ts:;;u· a •.•!!':~ito3 dacol11•a:1.;n. da 1ll.!ci1 1u , ,;oli l'rJ na tio 
somm~i semestl':ll lia :!:=iO:), 1):lp,-.i. intc·g-r .. ~l-. 1111.1lh !lo :20 "'/,. ,;.)i11·1: " v:d1n• l· •e.1~i1«. 1 .tl:1 .p1·0-
rnenlc 0:1 poi· pPcstaç,vG:i; e como l~il.i 1111t• 11:n l t'r:·~ l:vlc C(lLllra r:.1• l:t 11111 •l(l ::i q111• w !r111g11·c1n 
a.11110 r]ll:rnt.lo_ a ~onmu :\llllnal l"or 1)0 ;JQ t-; r• :tl':l t.:'l;t di.,;po;iç~io, 011 GU "/o, nu C:l~O de SOi' Jh!s:\ 
cnna, pag-,\ mtegralmenk ou por pre~l<t<;•~·J~, :t p:•~·li~.!_P'·' 1 ::.\\l • . , . 
ou. CJU<t:1u0, 1nesmo por mcnoi· prc•;o, n. \rtYJ- ,\!'t. 1." :\11. r.:1~ 1 1 d,J .Jy:.;p~·.io •' !l:Hl••S os pl'>\
Jll'ted<tua .[or oc..::upada por í[n<llr1nct' mnw •lo zu~ ni:st:i lei u~lel'Jlll.11 : 11w,,: , dt•\'L'<H os 1 uo~ 
eommen:ío, ou ck in1\ustria, ou Üll ;1g1·iet1l- 1·;::1,; ser condnzido~, ;, i:l\:< la 1lu in i"piíl i 110, 
tura, o:i p~:· institu;ça";; de c.u·n.cter s<:!l!!<~i- ["1:·a o Jogar pOl' clt(J inil '.c;\llu, 1?1J l\l1.•llO qnc 
fico, 011 littentrio, ott :tl'ti5tico, oa l1ene:ic:'utc niio S•Jj:un l.;Ltth: a d•J ['O~ito pa bl ico, netn 
ou nello. o loc,ttorio cxc1·çn, runcçflo ot1 c:tr ~:·o po:>tos n:t i·na ou C!,;tra1\a 1'1thlk 1, s :d ·•o o caso 
vuhlicos. ·· Je inteira a!Jsteu;iio d0 loc:Lt;triü. 

Al't. 2.0 Darlo o caso cm nne !lO cori·cr ou § . I~st:J. lei nií.o compr.JJ:enrle <)S casos tle 
110 1im dos prazos fix:vlo;; úo ar-ti"ü e par.L- execaU\·o por falt:t 1 !~ pa~·:imcnto de a lit
g"L'ctJ.lllO. supra, º· Loe'.ltat·io resolv'a de;;prj:tr g-aois, rillC ôcl'ilo L"eg ul:ul ii pd<t leg-ishçã.o 
a propriedade, s~J poder~t fazei-o sob ;ts clau- v1g-e;1te. 
sulas pl'eccitultdas 1ws para;;rapl1os s~ !::'uinte~: "\1•t. 8. º Fic::tm rc rngadas as tlisposiçües em 

§ l." Si l'or no cort•ee (ias ditos pÍ-:czo~. o contl'~u·!o. 
loc;i.c1or terú. o tli~·Gito de exi :::-ir üo locattWir:> 0 
pag~m~11to ele nm tGr:;o d:i. ~ s01nm:i, dos •\lu
guc1s amrfa a vencerem ; 

§ ::: . º Si li:>r no ti :n, o loc:i fario semestml e 
o loca.t[ll'io_ ~pnut1.l à0vcri\o, este u:n mc:r, 
e aquelle lo 01.as <llltes de e~piw .. dos o5 ,~Ho.;; 
pi»lzos, communic::tr ~ sua, iatenç:t:J ao Jo,~u
dor por meio de a.viso e;;cripto, <Jlle tica.ril 
com o Ioc..'ltM'io, depois do locador !mvel' nelle 
hnça.do e assignado a palavra scicntc,so!J pena. 
1le poder o locm!or e.i::ig"ll> do locatario se:ne~
tfül o . importe dos l5 dias de a.lngncl Q\1e 
se seguirem ao semestre veuci11o e <lo loca t~1-
~·io annual o i111po~te do mez de aluguel que 
igu:i.Imeute se seguir ao uuno -ve ucitlo. 

Art. :~.° Fimlo3 os pmw.;; dos citaclos art. to 
e seu pn.1·a~r::1p}10 , a. occupa9ito da pl'o~de 
dade._p:L~sara a. ficar g<wauhda por tlariodos 
de trimestre ao locatario s3mestl'al e de s~
mcstre ao locab!'io annual do mesmo '1.rt. l0 

e seu j)(l.r<\P:l'aph.i, fic;\Utlo um e outro locw
tarios sujeitos aos§§ l •e 2° do a.rt,20, no caso 
em que pretendam tlespejar a propriedade no 
íim ou no cm·r er do trimestre ou do semestre. 

Art. ·L º Sobrevindo C(l.US'1s que induzam o 
locador_ a a.ugm~nt:~r o ]Jl'cço do aluguGl ao 
locatarro, dever~1 o locador dar aviso ao loca-

ArtÍ ""O unico-0 alu;.; nel actual das proprie
r.bde;; â.e qne ttn.ta esta lei se:·ú cofa:lo pelo 
lançamento no Tlleso:u o ~acional, pocleudo 
P'tr;t este ílm o lo~'tta.rio occupan tc rcchunni' 
rnformaçves rl:::. mesnu repartiç[o; e, si uão 
consbr de .contt'<'l.ct o escripto, sera couside-
1·a.do como fetto no dia. eh promnlg-;\çITn desta 
lei~ conr0rmc o pr·eceituado no pr..rng1·apho 
unico do ~.rt. l o. 

S:tla, elo.;; sessõe::, 27 de a gosto de 1891. -
L?pas l 'roviio. 

. A'. commissii.o ue cons tit uição, leg islação <7 
.]USÜÇa. 

N. 139 - 1891 

s,~jc õt,~ o: imposto os t ;:;-ru1ws 7w/1lios , 
'IJai·:reas quer de morros 

O Congre;~o Nacional decrctn.. ; 
Art. 1.0 Os terrenos bnldios, quer de •.'l.l'

z_ea~, quer de altos, compreheudidos nos 
~umtes du tlecima ul'ba.na, sii.o sujeitos a, 
imposto . 
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§ l. º Os proprietarios de terrenos de var
zeas pagarão 40$ quando ti.verem de 1 a 40 
metros de largura sobre 60 de fundo, e assim 
por dea,nte em proporção arithmetica. 

§ 2.0 os proprietarios de terrenos de morro, 
que enfrentem a cidade ou nncleos de po-
1mlaçiio maiores de 500 individuo:;, p:igariio 
40 rs. por metro qm:u.hado, quando ele floresta 
abatida. 

§ 3. 0 O imposto do paragrapho anteriol' serit 
de 20 rs. no:; terrenos cultivados para prover 
;l, alimentnçiio publica. 

S;da das sessões, 27 tia ngo . .,;to tlc 1801.
Lopcs Ti·occ7o. 

. A: co:umis:;iio ilo constitniçiio, lo,:.;·islaçiio e 
.l nsl1<;a. 

N. J.HJ - IS~ll 

• ·l11!ri1·isa n d,~i:c.çiiv tlus vc;1c:mci1ios dos cm-
1'}"'-'[f!.1'1os das mlminis!i-açr;cs do Correio da 
úi1:1:0. 

O Congresso Nacional decreta : 
Al.'t. l.° Fica, o Poder Executivo autorizado 

a elevar os vencimentos dos empregados das 
Administraçües do Correio da União, nn. pro
por~~ão r1irn se segue: 

1. Até 50 °/u sobre os actuaes, aos empre
gatlos de Administração cuja renLla exceda a 
quinhentos contos de réis ; 

II. AtG 40 °/., quando exceda a tresentos 
contos · 

III .. .Úé 30 °/o quando exceda a duzentos 
contos; 

IV. Até 20 º/o qmiudo exceda a cem contos; 
V. Até 10 º/o qu<endo exceda de ciucoeuta 

contos. 
Art. 2.0 Revogrun-se ns disposiçües em 

contrario. 
Sala das sessües, 25 ele agosto de 1891 .

Angelo Pinheii-o.- Uchua Rodi·igues.-Jlieí!iU.t 
Barreto.- Olivcim Pinto.-Ancli·e Cavalcanti. 
-llforeira da Sili.:a. 

A 2 commissüo de fazenda. 

N. 141 - 1801 

Releva a cai·ga imposta por sentença. do Con
selho Sup,·emo Militai· ao tenente-coi·oael 
Gesuino Cesario :Yunes. 

O Congresso Nn.c\onal decreta: 
Art. l. ° Fica relevada a carga imposta 

por sentença. do Conselho Supremo Militar, 
de 18 de maio de 1878, ao tenente-coronel 
Gesuino Cesario Nunes. 

.Art. 2.0 Essa divida reverterá em beneficio 
da viuva e filhcs do mesmo tenente-coronel. 

Sala das sessões, 24 de ngosto de 1891.-· 
111emuz Bai-;·eto. 

A' commissiis de marinha e guerra. 

N. 142 - 1891 

A.itto;·isa a rles]ic:;a ate 400:00B cOín as obras 
de melhoramento rlo vorto elo .Ncital 

O Cong're:;so Kacional dcc:reh: 
"\rt. I.° Fica o go>el'no autoris:~do a. de;;

pcnrler atê a quantia •.lc <]ll:lt1·ocentos contos, 
eom as o\m1s tl.e mell!oramen:o tlo porto do 
~:a tal. 

§ 1. 0 Essas <lespezas tleverão ser feitas 
rle accl>l'do com o::i e:;tudos e orç:nnento já 
existentes nn. Secretaria dtt l1.grlcultura. 

Art. 2.0 Revogam-se a:; disposições em . 
contrario. 

S;lh das sessões, 22 tle ai::osto ele 1891.-
Peclro Velho. ~ 

A' commi5são de orçamento. 

N. 143-1891 

CriJa dous estabelecimentos :;ooteclmicos ílO 

Estado de S. Paulo 

O Congresso Nacional tlecreta: 
Art. 1. ° Ficam creadcs dous estabeleci

mentos zooteclrnicos no Estado de ~. Paulo, 
seu<lo um em l)Onto conveniente dos Campos 
do Jordão e outro na cicb.cle do A varé, ponto 
intermecliario das zonas criadoras de Faxina 
e Lençóes. 

Paragrapho unico. O governo da União 
ficn. autorisa<lo a gastar n. quantia de mil 
contos de réis, em partes ig-uaes, com a fun
dação de ambos os estabelecinrnntos. 

Art. 2. 0 Revogam-se as dispcsiçües em 
contrario. 

Sala d;1s sessões, 22 de agosto de 1891.-
kigelo Pinheiro. 

A' commissão de orçamento. 

N. 144 - 1819 

Isenta de qualqueí· imposto du;·ante cinco annos' 
ar casas qiie (orem constrv.iclas nas f regv.e::ias 
da Capital Federa,l Engenho .Novo, Gavea, 
Jrajrl, Irihaimui, JacanJpaguâ, Cmnpo Gran-· 
de, Santa Cruz e Guai·atiba. 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Ficam livres de qualquer.

imposto durante cinco uunos as casas que. 
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forem construícfos no territorío das fregnezias 
do Engenho Novo, Gavoa, Irujá, Inh;1tima, 
Jacarépaguà, Campo Grantle, Santa Cruz e 
Guaratiha. 

Sala das se:::sües, :ig-osto de 1891 .- Hen
;·ique do Cari;a1lw.- Fi·óes da Cn t::.- F. 
Sod;-c.- Cesar Zama.- Gonç.:clo de L agos. 

X commissüo de orçamento. 

N. 145-1891 

Est,7.bdcce cor 110 1·r r1,·c1 a concon·e;1cia p11útica 
1,,,,.n c .. ·ec11çito das r;liras 2n1blicas /ê•tlcracs 

O C1rn;; 1·e.~so :\':tcional •lcct'cta: 
:\d. l .0 ~\s obras pnblícas leclcrn.cs são 

e .~~c11t " d;1;; mediantú eoncnr1·enda pitblica, 
com exctopl,'.ii.O tios serviços 1le me1·0 exp.::diente 
e dos q11 e ::;o fazern nas oJflcinas proprias da. 
L"ni;"io. 

combinaçfi.o particular entre o inventor e o 
concessionaria, ou a arbítrio do respectivo 
ministro, não se verificando essa combinação. 

Art. 4 ° A garantia ou f'avor pecuniario 
que haja o Estauo concedido só se tornara 
effectivo depois do emprego da ;3a parte úo 
C;\pital integral e serà. sempre corr-espon
rlente ::io c:,pihtl empregado. 

Art. 5. º :Só g-ozará. o concessionaria de 
quaesquer outras- vantageus conc1.,di.Ja,; pelo 
Estado depois de ultimado o servl(:o. 

Art. G. 0 Revog«un-se as disposições em 
contr;lJ'io. 

Sa.h tlas sesslír>,;, ele ;igristo 1lB 1801 .-
T!11 .. 1e,..-. !1lt1 , ,- i~ln.- B1ii'f/CS de Jledcims.
:1;1gel11 Pi;1/i.c?·,.,;.- Jfcmw B o;-;-cto.-Tlwma:; 
Ffo,·es . - Pr:, ·cira ria Cn.;ta. - Botfi-.i ;·t Vieira. 
- ,/11~, : ,11'[!1'~1 11 F:nhaes.- Cassimw do Nas
ci menta. 

"\.. ('.omnlissüo de orçamento. 

N. 146 -1891 ,\rt. 2. º :\ execní;i'io de serviços on obras 
fe1.le1":ie::; 1le qualí]ller natureza , propo:;t.L pol' 
pat'ticular ou ;is:;uciação e faYorecicln, ou uã.o A.wo;·isa a que .~ejam o;·çadas as despe::as 1ia;-a 
po1· conces:;ii.o ile gara ntias, privilegio, i5en. o melhoíwizeí1to do porto do Parú 
r:ão 011 quaesquer vant:igens <lo governo d .. 1 
L'ni~o. lic:t i;:!·ualmente sujeita á ct>ncLH' re11cia 
l)UU\tC<\. 

,\rt. :~ . 0 Yel'ifica-se a concurrencia me
di;mh~ c!1:imailo por erlitaes dos que pretendam 
a execn~'ão do trnbalhu de que Estado preci:;a 
ou qne 'lna lquer particular ou nssocii~çãü se 
proµonlw, ren.lizar. 

§ l." Nesses et.litaes, que serão pulJ!icndos 
durante 90 :J ias pe lo menos nos jornaes otn 
ciaes ua ü 11ião e dris Estados. serão mencio
rn:tdas totl:,s :is cnndiçüe;:; exi~·icl<lS ou propo::;
tas para execuc;iio ü1 obra. ou sel'vii;o, a quan
tii1 em qu·~ estil ori;,:ada., on por que se propõe 
o particular ou associaç,ão tei:·al-a a effeito e 
todos o;; e~clar-ecirnentos indispensavt:is par·a 
pleno conhecimento do o!Jjecto da, concnrren
cia e da sua marcha regular. 

§ 2.º Finclo esse prazo e depois da neces
saria publicaç,;io no Diario Official de torlas 
as propostas offerecidas, o rr:spectivo minis
tro a quem competi!· o julgamento da con
currencia, pro<luzirá. il sua. decisão, uiio tendo 
em vi::; ta siuão as vantagem do preço, •.lo 
-pratõ, d;1.s garantias que exhibirem os con
curren tes e dos beneficias que, porventura, se 
propli,,erem fazer. 

§ 3. 0 Em igualdade de condições, será pre
ferido o concurrente que tiver tido a inicia
tiva da proposta. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. ° Fica o Presidente d:i Repul-iliJa 

autoriza1lo a mandar orçar ns despezas p1·e~ 
cisas pam o mell1or::m1ento do porto do Pará, 
dc}:Yle a. forta leza dn Barr<1. ate ao Arsenal 
de Marinha. 

Art. 2. 0 o orçamento cbs ditas despezas 
será apresentado ao Congre.;;so em sua pr·o
xi1m1 i·eunião. 

.Art. 3.° Ficam revogadas as llisposições em 
contrario. 

Sala das se:;sões, 25 ele agosto de 1891 .
Pedro Chermont.- Cantao.- .J.lfatta Bacellar. 
- Inclio do Bni::.il. - Nina Riúei;·o. - Scr
:;;eclello Correia. 

_.\.' commlssii.o de orçamento. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DlA 

O SR. PRESIDE~TE-Em uma düs sessões 
passadas verificol.l-Se não haver numero para 
se votar o projecto n.112,e por isso vou agora 
submettel-o novamenJe à votação. 

Em seguida, é posto a votos e rejeitado o 
projecto n. 112, que concede melhoramento 
de aposentadoria a .Jorge Naylor. 

E' posto a vastos e aprovado o seguinte 
§ 4. 0 Si consistir em um invento, qualquer 

serviço ou obra de que trata o art. 2° ~ o PROJECTO N. 97 
inventor não houver merecido a preferenc1a, N . 1 1 . 
caberú. ao concurrente preferido a obrigac;ão O Congreso l. .aciona reso ve. 
de pagar, antes de começado o trabalho, o Art. 1.0 E' concedida ao cidadão Bellar-
premio da invenção, que será estipulado. em . mino Braziliense Pessoa de Mello a sua apo-
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sentadoria no c:trgo de director da Casa de 
Correcção desta. Capital, com os vencimentos 
a que tiver direito-
A~L 2. 0 Revogam-se as disposições em con

trario. 
E' rejeitada a emenda do Sr. Francisco 

Sodré. 
C_onti"~lÜ.a a la. dis~U~SÜ.O do projecto n. 70, 

extrngurndo :t legaçao Jtrnto ao V<ltiC<ltlO. 

O Sr. Badaró ben:. podia começar· o 
seu d!scurso lenclo as palavras que Platão, 110 
seu dialogo da Repiiúlica, põe na !Jocca. de So
cratr.s, tal e a necessidade que a Camara tem 
de bem conhecer esta. ma.teria. 

Trata-se de s11pprimit• a leg»tçiio l1ra.zileíi·a 
junto n, Sanfa S1~, r1ue no e!itanto tem nnm 
grand8 _utilidade u mnximo intet'e:'ise político. 

Este 1mpo1·ta11te assttmpto é sii:;ceptivol lle 
dividir-se em tt·•:s ponto.:;:-j uridico, cconomico 
e político. 

Pelo lado juri·lico e á luz do ilircitc inter
nucion:d, ascontis~.ües religiosas, nm::i. vez r1ue 
formem nm or.:amsmo tangfrel, isto ê, urna 
conununhão de crentes reunidos sob a a.ntorí
daue suprema de um chef'e, em um antro 
terrestre, teem direito ao tratamento ele 
rJer.~onlt na. .1.llagn<L ciuitcts. 'bstas condições, 
dizem nlguns notaveis esci·iptores ele direito 
internaci11nal, entre elles Pascoal Fiorc, são 
p~eeochidas lwje apenas pel<l Ig1•eja Romaua; 
so ella, entre tantas, se apresenta como insti
tuição t:rngivel,admiravel na sua org-.1obação, 
consolidLlda j)Or 19 ~eculos de existencia e 
apoiada na hierarchia n. mais compacta, e <'
mais poderosa que jamais existiu. 

A interpretação da Lei de ga•·antias de
monst::i., como diz um professor de Heidelberg-, 
que a dig-nidtlde do cliefe <l<\ igreja. catholic<• 
romana n:1o é uma cllgnidade nacional ; é um 
pontificado imiveí·sal e i11ternací0Ml. 

Todos os estndos teem interesse na sua 
independencia, porque aquelle que o tivesse 
ás suas ordens, gosarin, um enorme pocler 
perturbador do equilíbrio europeo. 

A ::ituação do papa é privilegiada, analoga 
a de um soberano. 

A que:;tão pelo lado economico, diz o ora.
dor, nada apresenta, porque a legação custa 
apenas trinta e seis contos de reis annuas. O 
orçamento elo Ministerio do Exterior cresceu 
mais da metade de dous annos n. estn. parte, 
de quinhentos e tantos contos passou a mil, 
havendo tendencia. p(l,ra il' além. 

Pelo lado politico considera o projecto uro 
desastre, pois é trazer para o Brazil uma 
questão annnalmente levantacla na camnra 
f'ranceza. A França esteve entregue de 1878 
a 1889 a uma confraria de livres pensadores 
que só semearam odios e discordias, esqueci
dos da grande missão pacificadora que deve 
caber a.o estado, como diz Leroi-Beaulieu. 

No Brazil a questão assume o ca,ractee de 
provocação nos cathoticos, e o radicalismo 
republicu.no fü.z mnl em o provocar. O Con
gresso q ne, neste pa:z, se apoia, na larn-n, base 
da. con liunça nacional si quizer g-ove~·nar ele 
a~coruo com os s3nlimentos naciouaes, não 
pode temer phantasmn.s de res tn.uruçü.o. 
Pens~ qu? vao Iw.vee urna g-randü campa

Eha retormista em proximo futuro. A con
?tituição ncturt l_ lla republic~i. não s::üisfo.z as 
1déas democrat1cas, hade ser reformadti; e 
a::.severn qne onde estin:r o intere:;se pul.Jlico 
cstarit o or:1dor. 

Con10 o sontincll:1 de bt'<tél deu o QTito de 
n.\:n·mn, e se:npr'.e se r.ll •lllt1.>1·ii ~o scu~posto de 
11011!':1, pot·quo :-:n : 1 ~s1i:1 po• lcr:t olllat· 1l1:,;as
soruln·ildo par:L o .~ w~vo1~i1·0~ d" :-:ep11lchro, 
Sclll mr.cl1i de cornp:11·ueu1· :111tc o juizu linal. 

, ,\Ili lhe será f:1cil. as~iin prnced ·:ndo, 1·epe
l11· corn o g·t•an1.le 01·ador lic.-pa111Jol: «Se
nhor: aiutt.!lligenda q11e me dc.,to:-;, mais l'ra
e:i. 1lo c1uc :t luz P,l1osph"r1 ~:;c1~nte Llo piry
lampo, cu vol-a 1·e:>lltuo, depois ele toki. em
p1·o;;ado _no 5<wviço rio:; polires, (h; opprimi
dos, •fa !1lJerLlad.; e du, patrht->> 

~ Sr. Nilo Peçanh.a diz que o 
p1·c.:1ecto f)t~e a c?mmis_süo tl~ diplom:.cia. e 
tratat!os ollerecc a cons1der·n.çao e ao voto d;.c 
Camara., não é nem radical. nem int0le-
rante. ' 

Entende que extinguir n. legação brazileira 
junto ao Vaticano é a conclusão da sitn:tção 
creada pela Repul.Jlica no pn.iz, é deduzir loo·i
ca111ente da retOema que separou ti lg-reja do 
Estado. 

Acha que depois desta meJida, aliás capita.! 
pa~a as instit_uições democratic is, não se póde 
deixar de ttssm1 cooperil.r part\ uma completa 
transformação nas leis que regiam a ma
teria. 

Isto na economia social, na jurisprudencia. 
e na diplomacfa. ' 

O ONdor fü,z o historico do que foi a socie
d;1 de i11teruacioual junto ao Papado, nas di
versas nacionalidades. 

Demonstra que, com a perda que so:ffreram 
os Radres, _n~s suas immuni~ades 1ocaes quan
to as habilitações, e nas immunidades pes-· 
soa.e:; qua?ta a processos: e tambem em face 
das rnvest1duras~ eleições de bispos, instrucção 
publica, a Igreja ba muito que transige e se 
adapta ás condições j nridicas e scientificas dos 
estados mais adeanfados. 

Depois de varias considerações,o orador con
clue afürmando que as opiniões contrarias 
ª? prQjecto só se apoiam no direito cano
mco. 

O Sr. Meira de Vasconcel
los-Eu comprellendo que de apreciações 
poderão surgir sobre a minha attitude nesta 
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tribuna,, to~1:1.ndo .:t p~ l:.wra p:.wn, impugnar o 
lll'Oj ecto rp1c se :: cl.rn. ~m clisc11ss:io. . 

A pet'leit:\ c0nnc\;:to, po::ém, ele que a un
pugnução de;,t.3 proJe.ct~ i:mo conti·.~st:\ abso
lutamente com os p1·rnc1p:os qne sigo, nem 
com o re~imcn qnc fo i coosi1;nado Jll\ no;;su 
'\:O.l' t ::t COllStitUClOna!, ÜeÍX<\•llle UClll CO!n :\ 
minha conscic~1cia . 

Son 1larjnellc;; <tnc tlesej:i.va.m e ::i.ccei
taram 11 scpat·a.;üo Üll I;;rc.iti dQ E;;t·1.clo, 
embom y,n•Jc~se cahir ~oure mim com todo o 
·rigor o J>:tio <lo analhem"' do Vatic:.iuo. 
Sou cl:lquoUes tjue qneram :i. ccmplet:i. ;;<::p:i.m
cão do po lt.!l' ci ~-il <lo potler espiritm\I ; mas 
nem por pens:tr de scme.ll1m~te modo, ne!D 
por quct•cn- css:1 refórn1:1. rnspt!'a~ :t pe\o <:>sp1-
r ito llO scculo. e r1uc era por assun dizer um 
"\>'\SSO 1.h1 .. lo v(lr:t dmcntai· n no~so üc;;c1wol
vimento JHih coloni,;:1ç:lo. ele <1ue tanto tom 
o Br:1úl a e~p !l':l.l', me .i nlgo no rlc \'CL' de tor
nar-me nm Y<:'1·.talid1·0 inimig-o da rali~iCt.o 
que e seguitl:\ pelo C:tlltt.)tiCÍSIUO lJr:tzileil'O, 
quero cliZrll' . 1.h religHo qnc ü Slllnti<la pala 
maioria, sinão p~k\ quasi totr.lid;tllc do po~·o 
brazileiro 

Ao contl'nr)o , vou be\1cr jnstnmeute llt"l 
conso.gt'il.Çilo 1 lesse principio, YOU encon trnr 
n::i. separnçilo1la. Igrc.ja e do Es tatlo nnm ruzilo 
po1\lle1·os~\ 11•\J'a, não querer que >e corte1n 
complctmncu te to\tos os cHos llc relaçues q ne 
se possam dar ent re o governo, que lm. de 
fazer :i. prospcdtlade da Republica. Br:i.zi
leim, e a i~?·eja. c.üholica, mesmo por :imor 
do regi.meu que iustituimos e por amo1· elo 
:po•o que aqui representamos. 

O StL A~-srnxL FALc1o- Ent1io ó :i sepa
t>ação com êlos ! 

o SR.. 11Ell.U DE YASCOXCELT.Oõ- :\.. sepa
ra~o nüo suppõ:: quebm <.le todas as relações. 
A. for,nula da separaçfo d:1. Igreja. do Estado 
-tem um sentido co?1hecido . 

O regimen consagrallo peh Constituiç:;'to ele 
certo que n5.o ê um regímen ele llostilicl!lde O. 
reli~iilo catholic1, nem '" nenhuma outra. re
ligiao. Foi este o ponto de vista. poli tico em 
que rne colloguei com ta.ut:i. hombridade que, 
nas emendas que o.presentei pemute o Cou
"'resso Constituinte, chegue! mesmo ::i n~o 
distinguir a religiü:o catl10lica das uutrns 1·e
ligiõe~. 

Quer o, portanto, a cons..'lgra~1o e.ln. verda
deira · l iberdade espiritual; quero segregar 
aquillo que Cor propriamente espiritual do 
·que ror civil. 

Entretanto, permit ú\m-me os nobres mem
brosda commissM> que dig-<l quaaté hoje ainda 
não foi per teita.mente feitri. a j ustifi~l.o U.o 
:projecto . 

U:\r Sa. DEPUTADO - Acabo. de ser feita 
brilhílntemente. 

O Se. Mc:m,\ nr.:: VAscoxc1o:LLos- Ouvi o 
elof"Juentc (liscurso e.lo orador que me precedeu 
na t ribuna, mas tenho o direito de dizei• que 
S. Ex. não jus titicou a con v~niencia do i;ro
je~tn, :-i. n:i.o ser que se procuN c.leriv:i.r a sua 
rnziio de Se!' elo principlo consagTado n:t noss<• 
c;'\lfa constitucional, como fez o nobre depu
turlo. 

Tir.11', porem, semelhante conse'1uencia im
po1·t•\ pretende!' que nós mio e!it.1helecomos 
nm regimM de simple3 sep:u•aç:.1o entre a 
Igrej:\ e o Estado, isto é, um regimen de ver
d:l:leir:i li~cr1fade espir itual, m:is sim o re
~imeo dn. p~rseguiç.üo e hostilifade n.o prin
cl pio Nlígloso . 

o SR. A1:~·r10ES Lono- Si 'JllCl' $1?1' logfoo, 
c~cc:nos eulii:t.) lcg;v,iJas jau~o •~ loda:; ::i.s 
ig1·cjas. 

o Sr •. -"í"llü 11:; \-Ascoxc..:r.r.os- o apar
te "º m r111e me hom-:i. o 11ol1re represen
tante i•ela c ,-.pital c\:tleml não tem raz::i:o 
de ser; po1·qu;J cfa impugoaç·ii<> deste pt•o· 
,iecto nã.o resul ta que so p:·c:t0ml11. um re
[H'c$<.111t[llllt.! lit•az ilt.!iro juucto ; ·~ todttS as 
conli$gi)c~ religiosas, nem q ue i~t) sej<t lo
gico. 

lim tfütiuc to escripto1• m~·ierno, .ra.<'ftial~ 
Fio;·c , cm um:i. d., suas ol;1•;1s, O di,·cito 
J,11cr11ac:o,1at Coclifmulo, reconllcce que de 
to<hs as creo~a.s religi~sa.s, a ucic:i. ciue de 
fac to l'Ct:ne a somma. de requisitos que a. 
collocam nas condições espechl.(;S de f•t.:i-s~ 
wt sob o ponto de vist:i. do dirP.ito lnter
unciona.I, ê sem duvid<1 a Igreja Catllolíca 
P.om::i.nn. 

o SR.. Nu.o PE('.A:iHA.- Isso ê lJireito Ca
nouico. Então si o papa por umn. Ency
cl icn. oflencler interesses de uma naciona.
lirlade, ha de mandar-se uma. nota ao papa 
que nilo tem sul.Jditos nem. tel'rl\S ~ 

o SR. M.fil~\. DE V ASCOXCET.LOS- No curto 
espaço de tempo '' que tenllo de me circum
sc1·cn·e1· na exposiç;.l.o das razões ciue posso 
l\presentar pnra a impugnação un projr.r.to, 
e dh1ute das contestaçõss numerosas dos meus 
nobrP.s collegas, n;J.o posso colloca.r a questão 
em um terreno em que ella podia ser melhor 
discutidu. . Peço, portanto, desculpa â Gamara 
de prodttzlr sem method.o, nem ordem, estes 
Hg[jiros argumento~, que nenhuma. pretencão 
tem de convencer ou tímr du"\"icfas 1~ espíritos 
mais ncliantados do q11e o meu, com quanto 
tenha o direi to de nü.o me süppor dos ma.is 
atrazndos. 

Permitta-me ::1. Camara ao meuos que 
;-á produzindo esms despretenciosas consi~ 
dernções, com que apenas pretendo jus
tilic.'Lr o meu voto e a que os meu.s nobras 
collSi:,"'ílS darão o valor que .julg:i.rem dever 
ter , certos de que outro niio lhes dou sinio 
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o dJ significarem o meu modo de pensar 
nesta questão. 

Disse o meu ili nstre collega, que h·1 pouco 
me enterrompeu, que i:;to era Direito Ct\
nonico. 

~ua personalidade j nridica, creação do direito 
mterno de cad<1 estado. 

O Srt. PrtESIDEXTE- Observo ::to Sr. depu
tado que jú, se esgotou a hora desta parte r.b 
ordem elo dia. Ora, devo obscrv:ir, que o :tutor que citei é 

um internacionalista.muito distincto e que se O S_u .• _MEIRA DE VAscoxcELT.os - Vou 
tem tornado not:wel p3los sens importantes conclmr_ dizendo. que a Gamara pót!e conside
trabalhos de direito interrni.c~onal putlico e 1 ~·ar a mrnha at~rtude em relação a este pro
privado. 1 Jecto corno qurzer ; m-.ts tenho o direito ele 

A sun. doutrina., si tem alguma cousa affirmar aos meus nobres collegns que não 
de novo, porque se af,ista. da seguida pala ge- D?e movem pr~occupações eclesiastieas ou cle
neralidade àos oscriptores contemporaneos, r1ca~s, como e moda cllzer-se. 
r1uc pretendem r1ue o::; estados silo as unicas N<LO me p1:?occupa._ se :1ner sympathia do 
i)esso:.1.s no domínio do direito internacl.onal, clero, que altas po~· tnf~llddtvk não tenho, 
Fe me atigura racional e encontra apoio nns nem. pro~uro angarrar; porr1ue, npezar de ca
pratic.1s internacionaes, além ele que niio tem thohco sincero, sou por el!e ::ité considerado 
sido, qne me conste, contestada por Qtlt1·os um ~lc~ses tantos :~natliom:ilisa<lo3 por moti-
escriptores. vos 111.)ustos que deixo de expor. 

Diz ellc qt10 :\ i;.,.reja de\·c ser considerada Por maior, poro~, que sej:t a injnstiç.a com 
como uma pessoa sob o ponto de vista do cli- q~~e o clero. cathollco aprcc!e as minhas opi-
reito internacional. n1oe~ o a mrn!t.~t conrlnct~i, nunca lhe negarei 

. . _ __. . o eslurço dn. mmha palavr::i. em prol dos seus 
O ~R:. :\:->:-\IIL\L FALC.\c.-A::i::iim como •1 direitos e de suas lilJerdadc~ 

Associaçao elo Coligo i:i outrlls- . . ::i. 
• . . \ o;ms-Mu1to bem o SR. l\rnmA DE V ASCOXCSLLO-Sl o meu • 

nobre colleg::i. conhece este trabalho, parece· E' adiada a discussão pela hora. 
me que bmbem niío l)Ótie taxar de Direito 
Canonico nma opinião valiosissima, como é a 
sustent:.1.tla j)Ol' Fiore. 

o SR. AXXIBAL FALClo-Elle sustenta esta 
doutrin(!. debaixo do ponto tle vish d~-:. lei 
italiana. 

O SR. TIIEmA. DE VA.scoNCELLos- Eutão ê 
qae o meu nobre colleg::i. não leu aquelle tra
balho com a devida attenção ; por que o au
ctor em questão estuda os requesitos que 
constituem a personalidacli;i ela. igreja catllolica 
sob o ponto de vista elo direito internacional 
e não do direito l_)nblico italiano, nem do di
reito privado. 

Este ultimo se occupa da personalidade jn
riclica, propriamente dita, que é dift'erente da 
personalidade interi:H1.cional. 

Diz esse autor que a igreja catholica tem 
podido congregar em torno de um chefe vi
sível a gr,1nde quantir.lade de seus crentes 
espalhados no mundo inteiro, embora ligados 
pela, mesma fé, e vive como imlividualidnde 
independente da lei territorial, porque etre
ctivarnente essa igreja com o seu chefe visí
vel póde derramar as snas doutrinas e exer
cer o seu imperio sobre os crentes em toda a 
parte do mundo, sem encontrar obstaculos 
da -parte dos poderes civis. 

E' essa cxistencia, por assim dizer, distincta 
da de pessoa do diraiio privado e indepen
dente das leis do direito territorial, que no 
l)ensar do illustre escriptor italiano não pode 
deixar de constituir para ~L igreja catholica. 
uma personalidade sob o ponto de vista do di~ 
reito internacional, que é cousa differente da 

SE(~l.7i\'DA PARTE DA ORDEl\1 DO DIA 

Entra em l" discnssão, que é sem debate 
~ncerrada, ficnndo adiada a votaçiio, o pr<>
Jecto _n. 72 A, reconhecendo validos 1)ara. a 
matricula no curso superior da Unüio os ex
ames terminaes feitos em estabelecimentos 
particnbres, medeante certas condições. 

O Sr: .. PRESlDEXTE annuncia a continuação 
da 2~ discussão do projecto n. 115, que fixa as 
forças de terra para. o exercício de 1892. 
. Vem i mesa, é lida, apoiada e posta con
Junctamente cm discussiio, a seguinte 

Emendct 

Ao art. 17 (C) Substitua-se por este : 
(C) Externato para os olficiaes e alumnos, 

aos quaes se abonarão todos os vencimentos. 
-Ser:;edello:-Barbosa Lima. 

OSr.GabinoBesouro-sr. pre
sidente, tenho a pa.lavra para discutir o pro
jecto de fixação de força.s de terra em um 
momento, em que meu espirito não está calmo 
para enfrentar um assumpto de tanta magni
tude como este. 

A Gamara ha de permittir que, antes de 
entrar na materia em discussão, me occupe tle 
um facto bastante grave, de que acabo de ter 
conl1ecimento por telegramma recebido do 
estado de Alagoas. 

Peço a attenção dos meus collegas para o 
facto que vou denunciar e que é a consequencia. 
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da mi direcç.Jo 11olítica e àdmi11istrol.tiV<\ dt\- l O SR. S1mzimELto - Mo denot~t a. gravi
quelle esttido: que ê a consequench dos factos dade 11[1. sitnaçiio daqneHe estado. 
revoltantes quci a.Ili teem sido pr:<ticaclos pelo o SR. GA.mxo BESouRo - Este aeto mostra 
homem qnc e~tú 110 goi·emo do estado de a enet""Ül. cbqn1~lto p r.rrn, a snn. virilidade e 
Alr.gt'.n.s, um pr~posto do itmão do Sr. pr~&i- o quanto esb'L disposto ;i reagir denl:·o de 
dente 1h Republica, o sen:vlor Peilro Paulino. qu>'lqner te1•reno; esti:, facto mostra a si
(A.pm·tc.~.) t1wçii.o gravíssima do estado e i1.S conseqtten-

V, Ex. s:ibe que, por ser o senador Pedi'o chis qne d~!la resultarão, si unte medid,L 
Palllino il'milo tlo presidente da Republica, o ener.~icti mLo for tomad1\_. 
Sr. B:irão ele Luceu:i e outros minbtl'os teem ~o.1e e um~ typo21~1pllla po~ um;1 typogra.-
foito se11tir intervenção ostensiva n<t uirecç•io phia., amauha sera \' Jdn pol' v1dü. 
tlti.quelle estado. . O ~ 1t. 01T1crcA -:- .E' o .resultado d.os con-

0 Sn. .• TosB Z..L,.Ruxo-Nü:oapoiado. V. Ex:. füctos qne annnnciet aqui. 
faz in,justiç.:t :tos coGstaduanos. Elles são bas- O 1'r... _GAmxo BE>OURo-r~· :i. !'!1)1\S~l'Jll i~nciD, 
tant:i on~1·gfons ii;ir:1. não aclmittirem essa do3 con!1Jctos <_1l!e t.emos :lqu1 1lenu11em~lo. _ 
inte1'vcn.;-ã.11. A Camam po~e t1·~:t1~ ~c:rt:: ~e q:1c a a.cç:lo 

, T , • ,. ~:- . ,,,.· , d:tquelle poYo d1;;no nao se lm11t:tra ;10 <111e-9 Srr. b.\Bl:S-O Br:~ot.rro-Qu~ -:;lO cne~,,i~o,,; Jmrniento das cln:ts t\·po~1.,1phws,~i o gonrno 
Sén.eu,, 0, l<~~to, '1 1 lf-.~ in~er;•:nçao de\··, l~x., do c-o.ttvlo não P:1Z•;r iu 1•~tlc~ro aos dc~1n-:c udos 
te'~,;\d .. v1:l.t tcp1'.~,,i, \·~·~·lentou de~via1 rpie lá tem havido. E tado isto pol'!]Uú? Por
l1D1t,,,o::: no"oos e n:i.o conse,,mn. qne u St• sen,ttlor Petl!'u Pau lino, em vc;z de 

Pe•:o <'LO Sr, depntado 11ue nuo me inter- e~tar :"t te:;t;1 da. <t(tminbtração e.;t.•1ln.1l, reth'a
rompa. A~ tliscussüe:; n~sta casa, quando t.o- se :m occ!lsfüo em que s1vt pt·esenc:i. torn;i.-se 
rnam cer·to C<tlo1· 11esus<H1o e :tpreseutam feição mais nece~sari:t, ptw:~ qne o e,;taLlo se oc·;;anize, 
:tfüt1·chir.u, denuncüun lo;:o a 1wesenÇ'.:\ do evitando cs;;;cs confltctos provol:ados pelo go
S1·. deputado por Pernambuco, quo aqui só vcrno illegal ria pr.·po;to eles . Ex., qae se 
vem, :10 flLU se tr.lm. Yisto, perturbar a ordem julg<t mni~ a commoclo e certamente m;ds bem 
e re.,uhn·ichde elos tmbalhos. recompeil&ltio n~• sua curul de senador. 

o Sr... JosE' ;\-L\.tUAXO-E' 11m elogio que Discut:-se p1·esentemente um projecto de 
v. Ex. me faz. lei, q11e inconipatilú!i;;;.i. o carg-o de represea

o SR. GABIXO BESOüR0-0 íllustre tlepu
tado, que nunca esti1 presente a esta hora 
a1leantada •la sessão ... 

O $R. Jo>É lliARIA)"O - Está eng-an:i.do. 
Pergunto a V. Ex:. si o illustre deputado não 
esta fóra da ordem. 

O qne V. Ex. discute não e o prnjecto de 
fixação tle forças ... 

O SR.. 0!1'ICICA - \'. Ex. está pePtarba n1o 
sem necessidade . 

O SR.. JosE' MARIAXO •• . parece qae o 
regimento cstô. abolido. 

o SR. PRESIDESTB - N5.o posso reéeber a 
reclamuç;ão Jo illustre deputado. Quem tem 
a pal ·nTa é o Sr. Gabioo Besouro. 

tante :10 Congresso Fede1·a.l com o de gover
uaclor- de estado; e, eutret;mto, S , Ex . e 
otitros coagTessistn~ nils mesrmis .:;ondíçües das 
s.n:i.s :•k1ndonri.r:1m o.;; seus e,;btlos e ach~tm-se 
nesta capital, sem qncrnrem comp1·e l1ender, 
como :llg:un$ jú comprclic11dc1•am, qne o facto 
sô U.u apresentaç:ã.o do projecto e a acceitação 
qtw tem elle tido nas duas Cnmaras, o~ obl'ign 
moralmente a uma opçii:o, 

0 Sl~. JOSE' n1AR1AXO- DíScute-se tJ, Je i de 
fü::açi\o r1e foi·Çl\S •.l e t en'a ; estamos em p1eno 
pnrlümeotarísmo. 

O Si.i. 01nc1cA (parn o S;·. Jose ~'\lariano)
V. Ex. quer a todo o tru,nse ser ol.Jstruc
cionista. 

U)r SR. DEPuTADO - Parlamentarismo é o 
que o illustra d.eputaclo esta fazendo. 

o SP.. . OITrCicA - Apoiado. A mesa 
precisa de suggestão vara cumpl'Íl' o 
deYel'. 

não o SR. PRESIDEXTE-Peço ao Sr. deputa.do 
seu qne se cioj~1 il cliscussiío do µr ojccto de forças 

de t erra. 
O '.SR. G A BINO BE.~ouao - A comnrnnicação 

que ac;i,bo, por telegramma, de receber é a 
seguhite: 

« A typo"ra:phia da Pati·ia foi quebrada à 
mei,1 noute 'àe hoje e hoje mesmo amanheceu 
quebm<la a tlo Guttc;tberg, pelo povo in-
dignado. ,, 1 

A Pcw·ia é orgão da opposiçã:o do meu 
est:ido. A typograp11ia Gutlei1berg, empreza 
particular, é org-ão officil1.l. 

O Sn. G:ABINo BESOURO - Trata-se de um 
fücto muito grave, e si fo.llo dellc agora, 
.~ porque niio quero tom:\r a palavra na pri
meira. hom do expediente ; como este pro
jeeto presta-se a uma discussão ampla., sem 
querer abusar da. oonevolco.cil\ da camara, 
ousei tratar do fücto agora . 

() ::lR. PRESIDENTE - A mesa t em sabido· 
cumprir o seu dever, ejà deu a entender â 
Camata o seQ modo de dirigir as discussões. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 04/0212015 16:55 - Página 17 de 28 

Sessüo em 27 de Agosto de 1891 529 

o SR. JosE' MARIANO- Mas não é atten
<lida pelos oradorti:;. 

O SR. Pr:.ESIDEXTE - E a prova é que já 
pediu :i.o Sr. deputado Besouro para. res
tringir-se ao nssumpto; mas, no momento 
em que ia fazer· esse pedido, o nobre depu
tado f'ez uma reclamaç:ão em termos que 
a mestt nã.o i)oudc ;\ttendcr. 

O Sn. Jos:E I\IARIANO- E' porque a mesn. 
estava fazendo ouvidos de mercador; V. 
Ex. qum· fallar e não quer ser ouvido; a 
mesa é parcial. 

VozEs - Ordem ! ordem ! 
( E staúelece-se al910n sussw·ro ) . 

O S1i . COSTA Jc:-;roR - O nobre lleputado 
por Pei·nambuco tem um triste systema de 
defen1ler o gornrno. 

o Sr:.' .Jo:;J~ nfal:IAXO - Não estou defen
dendo o governo, não tenho cu! pa de que V. 
Ex. esteja engasgado com o Sr . Lucena. 
( Ha out•os apartes). 
os~. PRESIDENTE - Si assim continua, 

suspendo a scssiio. ( Apoicidos .) 

O Sr:.. BARBOSA :nu - Chamo a atten
ção de V. Ex . para o art. 176 do l'e
gimento. 

permittir-me que, 0!1eclccenc10-lhe, não deixe, 
entretanto, de fazer uma observação ao que 
se acn.ba de passar. V. Ex. foi testemunha 
de que a. discussão <leste proj ecto ele fixaçüo 
de forças de terra, deu ensejo a um lon~o 
discurso, por p:irte ele um nobre deputado 
pela Bahia, que não tratou absoluta.mente da. 
materin, em discussilo. 

o Sr:.. AN'DRB CAYALCAXTI-Ajuste lle cou
tas com o Sr Zamn. 

O Sr:.. GA1~1::s-o BEsouRo-L'm outro deputado 
pelo Rio de Janeiro proferiu igua.lmente um 
discurso. que nafa tinha que ver com a lei 
d(:) lixuç-ão de fo1>ç~as. 

1\Ias eu compreltenclo que o Sr. .José Ma
riano tcnhn, interesso em obstar que Yenlla 
revelar negodos relativos no meu estado, por
que S. Ex., assim proced0mlo, põe em defes<\ a. 
sua proprfa pessoa; e só assim se explica n. es
pecie de prevenção ou má "ºº talle, que aliás 
muito me apraz, que me votn. o Sr. deputado, 
porquanto 11iio me ê dado tom~n· t\ })ahwrn, 
uma só vez, que S. Ex. , estando presente, 
não venha interromper o meu di;;curso muitas 
vezes, como quem tem a preoccupaçã.o de 
em baruçar alguma revclaçiio. 

S. Ex. suppõe que é bastante a sua voz 
para n,bafar todas as outras. 

( Co;1tim1a o sus.rnrro ; o Sr. 
soai· os tympanos). 

Esta presumpção explica-se , porqüe 
S. Ex. cstà. acostumado aos tumultos e des

pí·esiclente (a;; ordens de Pernambuco .•• 

O SR. PrmsrnExTE - Peço n, attenção da 
C<tmara. 

o SR. COSTA Ju;.;ror:. - o l)ln.no do 
José Mariano é muito anti-patriotico. 

VozEs - Ordem ! ordem ! 

Sr. 

o SR. PRESIPENTE - Peço aos nobres 
deputados que auxiliem a mesa na. manu
tenção da ordem. (Restabelece-se o silencio) . 

O Sa. GABINO Br.souRo - Como ia. dizen
do, estes factos dão-se porqlle, em vez de 
estar á testa da. governaçio a.quelle qrn:i, 
pelo su!Iragio do Congresso, foi elevado a 
go>ernador elo estado tle Al::l.gó1s, esse fun· 
cionario achu,-se no Rio de Janeiro occnpan
do a sua cadeira. de senador. 

O SP. Jos"E MARIANO continúa a reclamar. 
O SR. PRESIDENTE - Peço ao orador 

que se restrinja á materia. em discussão, e ao 
Sr. José Mariano que tenha a bondade de 
mandar ú mes<t as suas reclamações, pe
dindo depois a palavra pela ordem. 

O SR. Jos:E MARIANO - Não posso in-
terronper o orador que está fallando. 

VozEs - Entretanto estã interrompendo. 
o SR. PRESIDENTE-Peço n,ttenção. 
o SR. GABINO BESOURO-V. Ex. lm, de 

C:uu:ira. V. II. 

O Sr:.. JosE' l.L\.r:.L\.No-E V. Ex. tem pena 
de não ter lá gente para fazer o mesmo na 
sua terrn. 

o SR. GABIXO BESOURO ... e julga que póde 
trazer p[,tra este recinto a, ngitação e as 
desordens das praças do Recil'e. 

O SR. JosE' MARuxo-V. Ex. não tempo
vo que o acompanhe. 

o SR. GABIXO BESOURO-Ha. povo prtri1 fü
zel-o recuar, como j<\ aconteceu na questão 
da estrada de ferro de Paquevira à União. 

O Sr:. JosE' l\L\RIAXO - Entre na materia 
e cesse o tiroteio . 

o SR. GABIXO BESOURO- Sr. presidente, 
uuicamenta em attenção a V. Ex. e á Ga
mara, que tem tido a benevolencin. de me 
ouvir, vou entrar na tliscui:são do projecto. 

O SR . 01TICICA - A Gamara tem assis
tido com indignação a pertubação d.:1, ordem. 

O SR. G.rnrxo BESOURO - O projecto de lei 
de fixação de forças foi sempre materia para 
longos debates e discursos monumentaes, no 
velho regimen. Este projecto fornecia ensejo 
para aquelles longos discursos, que os antigos 
representantes de longo folego da monarchia 
costuma. vam proferir •.• 

Gi 
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O SR. Jos~ :lfARIAxo - E que os represcu
tantes da ltepublic;l. querem imfü\r , 

O SR. G.\xn1zo BEsotmo - . •. consuminclo 
um di:c inleiro, •!ntraudo pela noite, e semlo 
preciso acceudei· o gaz, para que elles cooti
nuas~em a sua ot·a~,.10 in ti<rminnvel. J.'\e$Se:3 
repr<.'Sellt'1u tes de longo folego cht monn.rchi :.\ 
possuimo$ nós a crui alguns exemplares ; e 
V. Ei::., Sr. iw~ídente, e a. C:1m:1r;\ !levem 
lembrar-se de que, ~1 proposi to das eleições 
da. R\hia, o nobre depnta<lo tc\'C ·~ balilidade 
de, SP.m <lizer cou:>a ;\proveita,•el, occuµar o. 
a.ttr.oç.io da C-lmara. por e:>paço de rnais lle 
duns horas- Por i~so V. E1. e;\ C~uunrn. 
comp1·~hcndem os emllll1-a~.-0s e o acanhamento 
em qne me Yt·jo, qnarnlo al ;;uns de:;~ 110-
])r~ r~p1·c::<Cntnntcs ,[e long-o fo!.?0o do a.ntigo 
rc01mcn se nclnm preoentes ... 

O :Si:. Jo~f: :\IAm.\XO - Os •.l1i novo re~imco 
ó que pro..-au1 n;io comprcli·~ndl'r e nem terem 
n. orieot:lçtw pt'Ccisu.. 

O SR. GA.Rixo B:EsoGRO - ... e o humilde 
orador, que uri.o tem rodeios pura ent'e;itar ;t 
sua pn.la '-'r:\ e nem !biego J.!1\r-' csteollc J~:~ , 
tem de occu pnr-se de um u~sumpto tiLo ando 
como es te llo prc\jecto em <lísenssão. 

O Sa. Jo:;r~ MARIAxO dá um aparte. 
o SR . GABINO Hl::SO'LRO - o nobre depu

putado está tomando uma c:i.rnpuça que nilo 
to.lllei e:>pecialmeute para nínguem. 

O Sa. JosÊ l\IAruAxo -A c.."U'apuçii. estit 
na suo. ca\iee<• e muito bem. 

o SR. GABIXO BESOURO - Vindo tratar da 
lei de fü::1ç.ão de forç..as, occup:1r-me-hei do 
assumpto, entando e5tas diva~·ações vens de 
utilidade, que fazem a gloria. Je tantos tri
bunos e começ<irei pela. analyse do rehotorio 
do Sr. ministro lia :ruerm. 

Devo dizer com í'ranque~'\, que essfl trab:l.
lho do Sr. ministro não satisfez a. minh1\ 
expectativa, porque é deficieutc em infor
mações, lacoaico, incoITecto e até contr,'\di
ctorio. 

A primeira cousa. que devia preoc.;upn.r 
S. Ex. , crn o esta.do dus nossu.s fiuu.nças e a 
propostn. de medidas que devessem produzir 
economias. 

S. Ex., como memhro do governo, não 
ignora. \\S condições precario.s do Tbesouro ; e 
digo preca.rias, porque as nossas despezas 
a.ctuaes em muito excedem á receita, que é 
inferior áquella.s em m uitas dezenas de milhar 
de conto§ de reis, conforme declarou destfl 
tribuna. o meu mustre collega., deputado pelo 
Paro. 

Portanto, não i~ora.ndo S. Ex. as condi
ções financeiras ao paiz, devia pensar cm 
medidas que redundassem em economias, sem 
comtudo trazer a. desorganização do serviço 
militar. 

o SR. SER.ZEDELLO - Foi o que não se fez, 
mn.s que é p1·eciso fozer~se . 

o S!l. GA!lJ:-;o BEWURO - Nós militares 
não nos tleve111os illu1lir. 

Todos s11bem qu11ntas t en tat ivas foram 
!eitas p11 r" arucsqainhar e r ebaixar a. força. 
mil!t<ll' do paiz no t empo do antigo rcgia:eu ; 
e f<•i j ustamenle esüt tentativa o JH'etexto 
par:. a revolução de 15 ele nove111bro, r1ue 
trouxe como consequencia o regiruen repu
bl imno. 

?.l:ts, feita ;i Republica. parece que o ele
mento milit:tr, pr<icnrando recuper-J.r o que 
bad:t pe1~ lido no regimen mona1·chico, quiz 
oecup:t l' no p:1Í7: um plano supel'ior ãquelle 
1111e lhe compd•a; e en repu to um !.'"1"3.Ude 
mal p:1ra o exercito e p;1ra a. armnu;\ esses 
extremos cm que toem gi1!0 collvc:vlos. 
~ew o relJnix:ime:i to r1ue os colloque em 

nm niYcl inf~rior :to fJ Ue de <lireito lha;; com
p1lte, nem um:i. a.~ccnç;l.o por tlem.tis rapida, 
nm1:1. c!eYtição ex;\geradn, qJJe nii.o compete 
a nós rn i litu.res e que nüt• podemos ter e 
nem mant1w. 

O nosso prestig-io, a nossa importau~ia. oo 
1n<:1io socia.l Llemoc1·::itico em que vivemos dir 
pe11ile <li;,s~c meio termo, depende de uma 
colloc::tç:i.o razo.tvel, de unrn situação t•elativa 
do eleniento militar nu seio t!u. ~ocledade 
chi!. 

como sold:vlo, envidarei todos os esfor
QOS nes~e senthlo, mesmo porque, nntes de 
sei• sotuallo sou cidadão br<tzileiro : e, ze
h~nclo os interesses àa minha classe, ' tenho o 
rlevcr nioda. mais imperioso de zelar :tomes
mo tempo os intnresses geraes do meu paiz. 

Fui urn dos que pugnavam sempre pelo 
augmeoto elo e:orcrcito; e, fü7.eado p •rte de 
uma eommissá-0 encarre:?ada. rle lrah1tlbos de 
reformas, pelo Clnb Mi!itár, em 1887, apresen
tei um projecto, que foi impresso, reorgani
zando e elevando o exercito :i. um e!I'ectivo 
r:tzoa.vcl. Propunha que o exercito fosse ele
vado a 17.941 praç.1s e é esta a opinião que 
n.indtt hoje m~rntenbo-

Nôs nfio. devemos tel' um exi:rcito inferior 
a 15.000 bomet.l ;, assim como niío elevemos 
e nem podemos ter um exercito exagerado de 
25.000, s11parior ás exigencias do servi<)() mili
tar do paiz, e superior ainda ás condições do 
uosso Thesouro. (Apoiado.~ .) 

Por estas e outr:i.s ·razoes e Mtendeudo âs 
circumstnncias do momento e a· que :Jão deve 
ser reduzida de chofre a força militar, é que 
peaso que ella deve ter, por ora, uma redu
c.;ão t'3.Zoavel, que não traga embaraços a 
ma.nuteoçilo da. ordem publica. e das novas 
instituiÇões, nem pel"turbação á orga.n\zação 
que ultimamente foi da.da. ao exercito. 

.Parece-me, pois. ser acceitavel uma. redo
eção a.20.000 homens, distribmdosestes pelos 
batalhões e regimentos da.a.ctual organização ; 
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e quando tlepois as cousas estiverem mais 
affirmadns, quando não houver mais rec1!io de 
perturbvçues, quaudo se puder pcnsrir ma
duramente em uma org-Jnbaçü.o cunveuiente 
do exercito, começando pela lei do recruta
mento e pela organisação das reser\·as, podem 
os iliustres deputados contar commigo pura 
uma reducção maior. 

o SR- CUSTODIO DE l\fELLO - Foram estas 
e:s:actamente as considerações que actuaram 
no espírito dos membros da commissão. 

o SR. GABINO BESOURO-Quando os estados 
estiverem todos organisados, quando vierem 
a ter a sua policia propria, estaduid e muni
cipal, com rorça su!f)ciente p::ira manter o 
principio da autorida1le, g"arantir a ordem o :t 
execução tlas leis, o serviço que o exercito 
ainda. hoje presta. nesses esfados, poderá ser 
dispensado e seu etrectivo reduzido então ao 
mínimo possível. 

O SR. PIRES FERREIRA - V. Ex. quer 
armar os estados e desrtrmnr a. União. 

O Sa. GAmNo BESOURO - Não. Quero que 
cn.da um g-ire na esphera trac,<<d<\ pelos princi
pios federàtivos consignados na nossa Consti
tuição. 

o SR. FRANCISCO VEIGA-Está fülla.ndo com 
muito criterio e patriotismo. 

O SR. GABINO BESOURO - Sou muito cioso 
pelo papel que o exercito <leve representar, 
principalmente em uma sociedade democra
tica. Por isso, não po;;so deixar de applan
dir as idéas trazidas P<Wa o seio da commissão 
de marinha. e guerra, em nome elo Presidente 
da Republica, pelo Sr. ministro da guerra, 
tirando aos militares o direito de votar e 
ser votados. 

U!II Sa. DEPUTADO - Não foi proposta do 
Presidente da Republiea. 

o SR. GABÍNO BESOURO-Repito-applauclo 
o pensamento do Presidenfo da Republica; e 
devo dizer que é a primeira vez que encontro
me em communidade de pensamento com 
S. Ex. 

U::-1 Sa. DEPUTADO - O ministro da g11erra 
não communicou esta proposta à commissão 
como icléa do Presidente ela Republica. 

O SR. GABINO BESOURO- Um ministro que 
se apresentava perante â commissão. trazendo 
um projecto de lixai;-.ão de forças de terra, em 

. nome do Presidente da Republica, não podia 
trazer idéas tão radicaes e até reformadoras 
da nosS<J, Constituição, sem ter o assentimento 
do Presidente (apoiados), e o apoio de todos 
-0s seus collegas de ministerio. ( 1lpoiados.) 

O SR. lNDIO no BRAZIL- Na mensagem do 
Presidente da Republica não está consignada 
-esta idéa. 

O Sr... GA.mNo BEsoun.o -V. Ex. é adver
sario tio parlamentarismo e entretanto acaba 
de manifo~tar-se de modo a deixar-me em 
duvida sobre o sy::;tema que de!initivamente 
adapta, :"i o pre~ideocial, si o da respoosubi
lhlu.1fo ministerial. V. Ex. sabe que 110 sys
tema presidencbl a responsabilidade é exclu
'5iva elo Pre.,idente da Republica. 

o SR. FRANCISCO VEIGA. - Apoiado; isto 
é qtl<~ é constitucioual. 

O SR. INmo Do BRAZIL - Eu disse que a 
proposta não tinha caracter presidencial. 

O SR. GABINO BEsouao - Como não tem 
caracter presiJeucitü ? V. Ex:. acha, que um 
ministro possa tl'<tzer ao Congresso, p;1ra. ser 
conve1·titla em lei, uma ideia como esta, sem 
o assentimento do Presidente da Republica?. 
E o illustr·e almirante deputado pela. füihia 
declarou que a proposta tinlui. siuo feita neste 
caracter. 

O SR. CusTomo DE iYIELLo - Sim senhor, o 
Sr. ministt•o dirigiu-se a mim como presidente 
da commissão. 

O Sa. '1Amxo BESOliRO - O que me tem 
parecido é que a ideia não agradou a todos os 
amigos e, pa.ra. não haver desgostos e d~scon
tentamentos,trata-se ele arredar do Pre.;1dente 
ela Republica, para dar ao ministro, a respon
sabilidade de um acto que aosolutamente não 
póde ca ber a este. Eu não sou adepto elo sys
tema da irresponsa.bilitlade ministerial ; mas 
como é este o systema constitucional, subor
dinemos-nos n. elle. A illustre commissão de 
marinha e guerfü devia ter consignado no pa
recer a proposta do Sr. Presidente da Repu
blica, norqne, si a ideia,qne reputo altamente 
conveniente á disciplina e ao prestigio ela força 
militar e que vae tendo ganho de causa, 
mesmo nos paizes democraticamente or~ani
zados como a França, não pórle ter viabili•lacle 
presentemente entre nós, por estar em contra
posiçfi,o com clispo;:;iões constitucionnes, ahi 
tic,\ria como semente destinada a germinar e 
fructificar. 

Sr. Presidente, desejo ver o exercito col
locado no plano em que deve achar-se, obe
diente ao poder legal e desempenhando o 
nobre e digno papel de guarda vigilant~ das 
instituições republica.nas e da honra e da inte
gridade nacional; desejo o exercito morali
sado, disciplinado, respeitado, respeitador da 
lei e conscio de seus deveres. ' 

o exercito continua desviado elas suas func
ções, pois que em muitos estartos já consti
tuidos os governadores estão ainda intervindo 
nos negocios militares e empr:egando as pra
ças do exercito em serviços de policia. 

Demais, vejo um facto que me entristece, 
como deve entristecer a todo cidadão que 
transita nas ruas desta cidade-a 0stentação 
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da força, em passeios militares, r1ue só tem 
sel'\-iclo para a-:!arretar o r·idiculo e o odio ela 
populaçiio ao exercito. 

Quem ainda não viu nas ruas do maior 
transito, na rua do Ouvidor, por exemplo, as 
tropas em passeio, atropellando os transeun
tes, pamndo até o morimento dos Yehiculos? 

Quem aind::t não ouviu os commcutarios 
feitos ao p:1ssarom as forças nesses passeios 
militares pelas runs ela cidade? Eu, como sol
dado que sou, fico entristecido deantc deste 
espectaculo, de::mte desta ostentação desne
cessaria, destes s:nrnlacros rle exercícios pelas 
ruas, sem nenhumP. utilidade. 

O Sr:.. RET1DrnA-Em todos os paizes tlo 
mundo Y. Ex. vê as forç;:is perconenclo as 
ruas ela cidade. 

O SR. G:i.mxo BEsouno-Onde como ar1ui? 
?\'os paizes ;t que S. Ex. se refere ha p1':1ças e 
campos ele mttnobras, linhas de tiro, lagares 
emfim apropriados para as tropas fazerem 
exercicio; entre nós o uso destas exposições 
n:iilitares já tlcgenerou em abuso, qne ó pre
ciso conter. 

O Sn. RETU:JIB.\.-lsto é um abu50 que con
v0m cortar. 

O SR. GAmxo BESOt'Ro-Vejo n,inda a Ío"ça 
policial, que é um exercito em frente a outro 
exercito, fazendo os mesmos passeios, rece
bendo a me.>ma. instrucção, tendo o mesmo ar
mamento e como commancl.:mtese fisc::i.es offi
ciaes de tropa ele linha. Além de ser isto peri
goso, pelarivalidade que ess[l assemelhação e 
approximação füzem nilscer entre d nas institui
ções, que não podem ter a 111esmr1, organisaçã.o 
e devem existir separadas, hn. ainda, o in
con"'l'enientc de inutilisar a forç[l policial, 
desviando-:i. para fim muito diver::o dúquelle 
pam que foi creada. 

A nossa policia não policia a cidade do Rio 
de Janeiro; vive mais preoccnpacla. com a dis
ciplilm e os passeios militares. A armti. do sol
dado de policia não ê a carabina Comblain, 
é um sabre; e, nus deligencias perigosas um 
rewolver ou uma pistola. ..\ policia. deve ter 
organisação e instrucção apropriadas e 
convenientes ao seu fim; eleve ter matel'in:l es
pecial pam rapí<.lez das suas delig-encias, de 
fórma a evitar agrupamentos e conflictos po
pulares;· deve ter ate escolas, onde se ensi
nem os deveres de cortesia, urbanidade e 
paciencia.· , . 

U)I SP •• DEPt:TADo-Mas V. Ex. deve ex
ceptuar a policia a cavallo. 

O Sr... GA.mxo BEsour:.o-E até, cousa estra
nha, ofüciaes ha do exercito, tenentes-coro
neis, que teem de direito o commando de ba
talhão ou regimento de linha e estão com
mandando corpos tle policia. 

Eu mesmo não sei explicar o motiro de!':-tr-, 
preferencia, que o governo não devo mais to
lerar, não só em beneficio dtl. disciplina mili
tar como em proveito do Thesouro. 

U:\r Sr:.. DEPUTADO - E' uma questã.o tle 
confiança. 

O SR. GAnrxo BEsour.o-:Não póde ser uma 
questão de confiança, porque a organisaç:."io 
ela, policia deve ser tal que os seus officiaes 
inspirem bastnnte conllançtl para o des-· 
empenho de todos os serviços e ttunbem pam 
poderem aspirar o accesso aos postes mais 
eleva.dos. Dizer-se que se dit a um o111cbl de 
linha o comman<lo ou t\, fiscnli:;a1:ão Lle um 
corpo policfal, porque e uma. questão de con
fLmça: l: fazer-se uma injustiç:a, ó suppor-se 
que o:; ofüciaes de policia não inspiram essa 
confü:inça. 

lJ)I 81~. DEPUTADO - Estamos cm epOC(l, 
anormal. 

O Sn.. OrncrcA- ?\ão sei quando h;iremos 
tle salür da anormal idade. 

o Sa. GAmxo BESOURO-Nii:o ha. u.normali
<l:1de, porque ess:1 org;ulisação existe ha muito 
tempo. Sú que a Republica. não a creou, 
apenas aper(eiçooi,-a. Estri organisação mi
litar da policia ê antiga, tanto que ell::i. tinha 
a. denominação de Corpo Militar de Policia eh 
Côrte. 

Não sei si com razão ou sem ella, mas em 
todo o caso com muito chiste, dizia-se que 
nesta capital havia duas instituiçõe.;; qu
se ex:h·emav11m: era a municipalidade e o 
Corpo de Bombeiros ; a. primeira rQpresenttw::i. 
o mais viciado, o peior que podi::i. haver como 
instituição ; o segundo, :1 obra mn.is bem aca
bada, a mais perfeita organisação, tão perfeita 
que pot!h competir com os mellwres do velho 
e novo mundo. Pois bem, até o Corpo de 
Bombeiros não escapou de ser desviado das 
suas f'uncções. 

O Sr.. PmEs FERREIRA - Desde a mo
narchia que elles esfüo armn.dos com arma
mento Comblain. 

O Sn.. GAmxo BESOüRO - Elles foram ar
mados <l. Comblain quando a monarchin. co
meçou a receiar da H.ermblica, e n. Republica 
em vez de lhes tirar as armas Comblaiu 
deu-lhes até metralhadoras. De fórma que o 
Corpo de Bombeiros, que tem um fim, umo 
orgauisação e uma disciplina muito especiaes, 
agora com mais a instrucção e a disciplina 
milita.r, e a. confusão de deveres diversos, 
deve exigir do seu distincto comroo.ndante, o 
major Aguiar, ingentes esforços para pode~ 
mantel-ú na altura em que sempre esteve 
collocado. Oxalá esta tendcncia de militari
saç:.ão não se estenda além clQ força policial e 
do Corpo de Bombeiros,e antes dahi se retrai."t 
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e se rc~lrinja :10 r1ue realmente deve ser 
militarisa1lo. 

O Sr... OnrcicA-E a guarda. nacional '? 

O S1~. G.\ 1axo BE:>ouRo-Niio qnero tocar 
nella, porrp1e ainda. não tem fins para serem 
desvirtnados, salvos os eleitoraes. A guarda 
nacional aind<• nü.o foi rnsceptivel de mili
tarisação, apezar dos esforços de seus ,;ignos 
otliciaes, muito patriota.s e muito ricos e 
muito interessados pelas cousas militares, 
tanto assim r1ue, ainda ha pouco tempo, li que 
um illustrc titular, commanclante superior, 
presenteou com doze contos nm grcmio que 
acabava de c1•car-sa com o fim,permitta-sc-me 
a rcrlundancia, ele :igeemiar os militares. 

Eis 1. razã.o por <1uc não me occupo. agora 
com a g-nard:t nacional. e sl> me occnparei 
~lelhi qun.ndo esti,·c1· éonvcuciclo de que a 
Camara está disposta a cxtingt1ir cs5a insti
tuiçiio. 

Voltando ele novo ao rclatorio do Sr. mi
nistro da gnerra., noto nesse importante do
cumento um grande inconveniente. 

Em um trabalho desta natureza deve predo
minar :t austeridade da forma militar, que 
não distribuo elogios a esmo e nem os faz 
tambem com parcialidade. 

Estas considerações me são suggeridas pelo 
facto de ter lido no relatorio os nomes de al
~uns otllci,1.es acompanhados de qu::tliàcn.tivos 
encomfasticos, ao passo que os de outros, nas 
mesmas condições, ahi estão citados sem en
comios-

Quem Ie no rebtorio que tal ou qual esta
belecimento estú. sob a direcção do preclaro, 
elo muito digno, muito distincto, muito illus
trado, intelligente, prestimoso general, co
ronel ... F. ; e, mais adeante, simplesmente 
tal esta1Jelecimento ou commissão se acha 
sob a direcção do general, coronel ... F. de 
tal; suppõe logo que aquelles ofüciaes .cum
prem muito bem os seus deveres, pois <illG 
foram dignos de nota especial e que estes 
não os cumprem, tanto que os seus nomes não 
veem acompanhados de nenlmm qun.lificn.tivo, 
ao menos para. recommendal-os aos leitores 
da relatorio de S. Ex:. 

S. Ex. dú-nos noticia de diversos estabe
lecimentos militaxes e entre outros o da fa
brica de polvora ele C:ixipó. 

Diz s. Ex. que «esta .- fabrica, acha-se em 
condições ele poder trabalhar, logo que o go
verno ordenar» ; e, mais acleante, qne, «não 
obstante estar a. fabrica em pé de poder func
cionar, todavia é indispensa;vel do tal-a de ap
parelhos pi·opi·ios pata o fêibrico de polvoras 
em uso no nosso exercito e armada» e que, «em 
março ultimo,foi ordenado ao arsenal destaca
pital, que fizesse preparar as prensas hydrau
licas, remettidas pela intendencia, para serem 
aproveitadas na fabrica de Co:tipó» ; e, em 

abril, que «rt dircctoria, eh F<tbrica t.ln. Estrella 
enviasse iL Secretaria da Guerra uma. relação 
rias machinas, apparell10s e substancias pre
cisas á dita 1'al1rica de Coxipó, para poder ella. 
corresponder ao rim da. sua creaçüoii. 

A contradicção e manifesta; ha um estabe
lecimento <]UC, amrma s. Ex., está prompto 
para tr::i.balliar, mas que nü.o trabalha porque 
falta-lhe tudo-11rensas,app:.welhos, maclünas 
e até as subshtncias necessarias ao fabrico ela. 
polvora., o c1u.e mostra que as informações 
ministradas a S. Ex_ não foram muito ex
act<1S ou foram incomplet<lS. 

S. Ex.,trn.tamlo tambcm de uma coudelaria. 
que f'oi estabelecida nn. antiga i'azencb de · 
Santa Cruz, diz r1ue : (<julgando conveniente 
ne~~n C<lpital uma courlelarhl. para supprir de 
c:~v:lllln.d;t os corpos montados, r •Jsolven o 
11inistcrio lht Gucl'ra crcal', em junho elo anno 
pnssado, como expcriench, um estabeleci
mento dessa natureza, sol1 a denominação ele 
-Couclclaria domestica e ele experiencia. )) 

P.3nsei que estn. coudebria estivesse em 
conui.;ões de satisfazer o fim para r1ue foi 
crcada,; mas qua.1 foi o meu espanto quando 
soube que clla. tinh::t apenas dou::; g::mmllões 
e nove egoas ! 
u~r SR. DEPl:TADO-Brn uma ex:periencia. 
O SR. GAm~o BEsom::.o- .. l\rn~ uma ex:pc

rieuéi múito cn.r::i. e sem resultaclo nenhum, 
nil:o só pol'QUe o terreno não se prestti para 
tal fim, como tambem nilo comporta, por 
muitas razõlls, um estabelecimento da ordem 
do que se pretendia formar, com o fim de sa
tisfüzer as cxigencias do serviço de remonta 
aos corpos do exercito. 

Foi sempre um erro pensar-se que as cou
delarbs deviam ser fundadas pelo governo 
com o fim de se obter exclusivamente ?emontas 
para o exercito, quando ellns alias devem 
visar especialmente, e na mais ampla. escala, 
o melhoramento da raça caval!ar, tão clefinha
cl::l. no nosso paiz; e não e certamente o Curato 
de Santa Cruz o logar ma.is apropriado ao 
estabelecimento de uma tal coudelaria. 

Si o Sr. ministro da guerra quer montar 
mn estabelecimento normal de criação, um 
estabelecimento modelo, deve fü.zel-o no Rio 
Grande do Sul. O campo do Saycan, _que 
aliás não e o mais apropriado, porque ainda 
tem o inconveniente de estar am.i.stado da 
estrada geral e um esta.belecimento desta 
ordem deve estar nas proximidades de uma 
estrada bastante transitada e que torne o 
estabelecimento facilmente accessivel a todos 
que queiram levar alli os seus animaes, póde 
ser aproveitado. 

E, si debaixo deste ponto de vista, não é o 
campo de Saycan o melhor para o estabe
lecimento de uma coudelaria, o Sr. ministro 
da guerra poderá pedir ao Congresso auto-
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risação pam vender uma parte deste campo 
e, com o producto <la venda, {!Offiprar um ter
reno proximo :.\estrada, qne passa por B:1gé, 
muito transit,1da pelas il'opas de gado, que 
demandam as xarqueadas de Pelota.s, e nelle 
fundar um estabelecimento norma 1 de criaçi.i.o. 
Um estabelecimento rlestn ordem, sob a di
rect;ã.o de um otlicbl capaz pelos sens conhe
cimentos espeches e sua pr0biclade, tenho 
certeza que ha de dar bons resultados. 

A comlelarhi, de Santa Crnz é uma 
inutilidade e por e:;;ta razão mand,,rei uma 
emenda p1·01.1ondo ;• sua. extincç'.iiO. 

Ainda te111os outras cousa~ qne pó1lem sei· 
supprirnida::;. 

\'. Ex. :;abe qne lwje as tcn ·ns elevo! ntn::; 
de que a C11ião niio preci::;ar, são do domínio 
exclusii·o 1los estados, em vista do ;u·t. G-4 
da Constituic,:ão; e: em face d1•sta d1,,;pnsição, 
parece-me qne as colonins rnilitarc;:;, qne se 
aclinm enc!'a vai.las no territorio dos estn tlos, 
não teem mais razão de exi:;tir, com exc1'1•ç·ão 
dnquellas que foram funil adas nas proxinii
dade:; ele tenitorfo 11ue ainda hoje ê liti~·ioso, 
como a~ do Cliopim e Ch;ipecó. V 

Ha muit;is coloni«s cuj<l e:xbtencia niio se 
pôde comprelteuder, como p111' exemplo os 
presidios de Goyaz para os quaes o Sr. mi
nistro da. guerra tem algumas palavras de 
condolencia: os criminosos militares teem as 
prisões militares e os civis teern igualmente 
as su;1s prisões, inclusive a ele Fernamlo de 
Noronha. Si estes presit.lk·s prestam o serviço 
de conter os índios bravios, este serviço deve 
correr agora por conta. dos est.Ldos. 

O Sr. ministro da guerra no :::eu relatorio 
mostra-se pouco aleiçoa.do a disposição con 
stitucional, que prohibe as accumulaç,ões e 
tanto assim que, para obviar os incon venien
tes que, no dizer de S. Ex., resultam de tal 
disposiçãc, pede Uô augmento do corpo do 
estado-m=dor de 1 .. classe. 

Entendo que o augmento pedido por S. Ex. 
não tem justificação nenhuma. 

Não sei se a disposição constitucional, que 
prohibiu as accumulações, foi vantajosa pnrã 
os outros minister-ios ; mas posso garantir 
aos mem; collegas que par-.1 a administraçiio 
da guerra foi uma medida altamente mo
ralizadora, que\' na instrucção militar, quer 
no serviço propriamente administrativo. 

Havio tenentes e capitã.es que, com os an
tigos e exiguos Yencimentos, fniam mensal
mente mais de .l:OOOs com as accumulações de 
dous e tres empregôs ; e, além do mal que 
isto causava a outros officiaes, resulta:va aindà 
que os accumuladores não podiam deseüipe
nhar satisfü.toriamente os seus deveres, maxi
-me accumulando, como acontecia com alguns, 
empregos de ponto, em repartições diversas. 

o SR. FRANCISCO VEIGA-Tinham o dom da 
ubiquidade. 

O SR. GAmxo BESO"GRO.- Portanto, nãc· 
ha razão para s. Ex., apegando-se a esta 
disposição coustitucional, pedir a.ugmento do 
corpo de estado-m<üor de 1 ªc lasse. Si o se~viço 
militar é grande, temos pessoal sutfic1ente 
para este serviço. 

u~r SR. DEPUTADO - Com o novo regula
mento da escola não ha. 

o SR. GABIXCl BESOURO - E' verdade que 
as escolas militni·es al.JsorYem um pessoal 
enol'mc, mas e preciso s:tber-se que ha entre 
o:; pr·oressore,; muitos 1111·~ não silo mil itares. 
Foi j ustamente attendemlo a este inconve
niente e pol" outras 1-.11.ü<::; mais, qne snp
ponho, o honrado ministro da gw·rra pediu 
it Ca mara au torb:1<:ão p:u·a l' l~l'orma 1· o:; re
g-11 lamcn tns da:; e:;1·ol:1s militares. Posso ga
rantii· 'lne actnalrnente S. Ex., com um 
111 •nco tle csfm·i;-o e energia, encontrar:\ offi
ci:1 es em numero su1Ilcie11te para todos os 
se1·Yiçns do exer·cito. E si nii.o, ve,jamos. 

O corpo ele ena-enheiros tem GG 0fficiaes; o 
de estado-maior~ de P clnsse IOG; o estado
maior de artilharia 62: o estado-maior <le 2a. 
cl:isse, em via de exti11cç'.Üo, 30; ao todo 264 
ofüciaes de corpos especines destinados ao 
serviço fóra da fileira. 

A Camara deve lembrar-se de que for-mulei 
um requerimento pedindo informações ao go
verno sobre o numero de olficiaes exi:;tentes 
de mais no exercito, quer por e.treito de pro
moções indevid:1s e da creação de quadro ex
traordinario, quer em coosequencia dos regu
lamentos d<lS escolas militares. 

Vindo essas inf'orrnações, verifiquei que 
no exercito exisfo1m, em 17 ele julho ultimo, 
na epOC>t em que !oram el!n.s fornecidas, 153 
0fficiaes de mais, promovidos sem nenhuma 
razão justiricativa., sendo destes 149 alf.·res ; 
GO do quadro extra.numerario e 10 extranu
merarios em virtude dos regulamentos das 
escolas; ao todo 224 officiaes, que sommados 
açis 264 dos corpos especiaes, perfaz a somma 
de 488 officiaes ! Entrebnto o Sr. ministro 
diz que ba falta de olficiarJs para os serviços 
:Speciaes e o:; comma.n1lantes reclam:un de 
odas as partes, porque os seus lntall1ões e re
gimentos estiio desfalcados. 

E' prec[so qne a Cama.ri\, saiba que o 
quadro extranumerario creado por decreto 
n. 8 do governo provisorio de 21 de novembro 
de 1889, não tem limitação. O Poder Executivo 
pôde eleval-o ai·bitrariamente, transferindo 
pam. elle os oillciaes que· quizer, e a cada 
tra nsferencia corresponderá um official de 
mais no exercito. 

Este quadro deve ser extincto, como pensa 
a illustre commissão de marinha e guerra. 

Havendo, pois, presentemente, ~ um tão 
grande numero de officiaes subalternos, que 
podem exercer as funcções de secretario e 
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ajudante <fo ordens e de enc:i.1·1·oga•lo,; ue ex- O SR. BEVILAQt'A - Estão empregando o 
1Jed1ente nos comm;m1los Jos districtos mi li- processo antigo. (Jla um aparte.) 
tares e das guaroiçõe:;, como dizer-se que n:i.o u~r SR. DEPUTADO _ o sr. ministro da 
ha olTicittes p:tra taes empMgos ? guerra ê incapaz de perseguições e não tem 

UM SR. DEPUT,\DO-V. Ex. sabe que mui tos !"eito tra nsferenci:is por exigeucia de ninguem. 
destes ofüciaes e:;tão matriculados nas escolas o SR. GA.mxo BEsouRo-Eu qnizera poder 
militares· a5~evel'ar como V. E.x., que o Sr. ministro 

O SR. GAmxo Bi,:sour:.o - Destacando-se não satisfez ainda <t nenhuma dessas ex
mesmo os matriculados uas escolas, ainda 1gencias. 
assim_ restam o~Ticiaes . em numer~ f!lªi:> qne Tenho mesmo affeição e mniturespeito ao Sr. 
sumcwnte ; e mnfa pode o Sr· 1?m1stro ter !!en1:n·al Frota, actua l ministro da gnerra. Sei 
outro :-ecurso, .que vem a se~' tmn' de Cttda I (jue s. Ex. ê incapaz de fazer perseguições 
batalhao :.."n regu.uento nm ot~c1al sub?-lterno,, 

1 
aos seus camai\:das;riue,ced ·ndo a es:s-is exige

º· q~w nao tram i:ienlmm mconvemente a ncias a que me referi,.faz uma violencia ao 
d1sc1plin:1 e ao se1·v1ço dos c~rp·>S. _ sen c;tractet' e aos impulsos do seu cor·ação, 
. De lll?Jo que, ~avemlo .36 b:italho~s de pol'que s. Ex. t:imbem foi uma. elas victimas 
m~~11tal'1a,_ 12 .r~g:r::e~tos ~e ~:~::~I.l t r~'1., 10 de per::eguiçüo. Elle sabe be:n o quanto custa 
re::-1~1ento:, e lMt.ll.w.e::. ele art1lna1 ia, - l,a- mm nomeação extemporanea para um 
tall10e:> de engenhana e. 1 CO!'fJO .de tmns- lo"«\t' lon"'iquo, de um ofücial moitas vezes 
port0, t~r~t o governo ma~s 61 omc.mes, qne, ca~i·en·:.itlo "'t1e nurnerosa. familia; S<tbe riuanto 
sem P.!:e.JLuzo .P:tr:.i o serviço :1rre:.:·trno11tüdo, custn,"'uma peeterição, porque s. Ex. mesmo 
poLlcrno .ser tmiclo.s dos corpos e empregmlos ,jit teve occ:isião de querer reft·rrnarse por 
n~ss.es diversos m~steres.' para os cinaes o .sr. cansa ele unrn .. :.Ias cl e~·o dizer com fran
mm1stro pede mais omc1aes do est:tdo-ma101·. qucz,:, s. Ex., iufelizmente, não tem tido 

A m:ior di!Iicnldade para preenchimento energia bastante para. re~i:>tir a todas as 
dos Jogares de secreta rio:;, njudan tes • le ordem exigencias , lest.t pe11u eu:i chica.na, politica 
e outros nos commando,; de districtos e gun,r- que no:> infelicitou no antig-o reg-imen e con
niçüe:;, provem<le ~erem estesempregos secnu- tinu::t a nos infelicitar na Republic<t. 
darios, e não qu~rerem occupnl-osos olficiaes U)I SR. DEPUTADo-Y. Ex. ni1o cita factos. 
dos corpos especrnes, que teem um cur:>o de 
engenlt1rfo, estado-maior ou mesmo ele arti
lhtufa. 

Um olficial subalterno, retiracb de caila 
corpo arl'l!gimenta.do, nenhuma falta. fará, e 
si os corpns estão tlesf,dc1dos é porque Jw, 
graillL~ numero de ofüciacs n:is gra.nt.los ci
dades, como o Rio de Janeil'o, Porto ,\legre, 
Bahia, Pernambuco e ouir't<S, que Dão querem 
ir para. os corpos estacionadcis cm estados 
longinquos, como Goyaz, Matto Grosso: ,\ma
zonas, etc. 

Succetle que a maior p:ll'te cle ~ tes o1fic iaes 
encontra.m sempre protecção de influencias 
políticas. que nüo os deixam seguir parü. os 
seus batalhões. 

Mas desrJ ,~ que não hnja mais uma ta,! pro
tecç:l.o, desde que não se dê ouvidos ás ex
igencias dos mandões politicos, que estão a 
todo o momento pedindo no miuistro d<t 
guerra tra.osferencia. de ofüciaes de uns para 
outr.is estados, muitas vezes por persegu_ição, 
por não serem elles obedientes aos mandões, 
certamente o exe1·cito não ha de resentir-se 
da fo l ta de officiaes. Essas transferencias 
constituem um abuso que e preciso cortar, 
tanto mais quanto, além de serem um meio 
de satisfazer m~squinhas vinganças, acnr· 
rentam ao orçamento da guerr<t excessiva 
despeza com os transportes e ajudas de 
custo. 

O Si1. GAmxo BEsouP..o-Como n:to ? 
Ha, bem pouco tempo vi ser tr;.a1sferido de 

Pcrnambnco pn.ra o Píauhy um distincto olfI
cia l, o major Emyg•lio Dantas Rtrreto, para 
s:.itisf'acção de exigencias partidttri;:.s dos do
min<tdores actunes claqnelle est:ido. No meu 
estado de Alagoas, o actrntl governador, que 
era cntã.o govemador dictatorial , imaginou 
uma. scdiç;l.o, com o fim de a fastou üa capital 
ak·uns olficiaes,. '" que:u votava. odio e nem 
qne1fa ver. E por que? até t enho escrupulos 
em referir à Gamara. o motivo; a peuas direi, 
como aquelle celebre fr ;i ucez que pretendia 
r~ xpliC« l' todos os factos humanos i.;0111 a phrase 
que se tornou notavel de-Cherchez fa femme. 

Pois o govero:vlor inventou a tal sedição 
elo batalhão pnra depol-o, e telegraphou ao 
chefe do governo, segundo me constou por 
pessoa aliás bem informada, dizendo até que 
em eu o promotor ela sedição. 

E, cousa nota.vel, em um batalhão com
ma11tlado por um coronel, fiscalisado por um 
major e tendo 5 capitães e outros muitos offi
ciaes,:oó encontrou como cumplices da pretensa 
sedição, 4 alferes, que foram logo retirados 
d;tl li, apezar dos teleg-rammas expedidos 
explicando o occorrído e dando as razões da 
perseg-uiÇ<lo. . . 

Outras transfereucias mais, identicas a 
e;;tas.j;'i. teem sido feitas. E' verdade que o Sr. 
ministro da guerra teve, em certa. occasião, 
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b.1.stante energia par::t oppor-se ú reti1'aA1a, de 1 No fim de dons dia.s,. respondeu r1nc podia 
alguns ofüciaes do Rio Grande do Sul; mas fazel-os JlOl' 7 on 8 mil róis; ao passo que os 
posteriormente deram-se as que acabei ele mesmos ol~jectos são fornecidos pelo arsenal 
refcril' e rnni.h\s ontnts, entre as qnn.os as por 11 mil e tantos reis. 1magine pois a Ca
de alguns officiaes i.le Goyaz com numeroscs mam qn~wta economia niio se pôde fazer por 
familias. este meio, llave11<lo ainda a vantagem de se 

Voltemos, porém riorelatorio. obter todos os objectos da melhor r1ualitlade, 
S. Ex., tratando do 01Jservatorio Astrono- pelo facto th concnrrencia. 

mico do I.tin ele Janeiro, ~ita as obrüs íjue fo- Ha ainda. ontros meios de fazer-se eco
l''.lill pnlillc:1l1:1s por.este 1inp~rtan~c cstabele- nomias e a, Camara desculpe-mo cst:irinsistin
c1rne11to ; ma::; notei rtne S. bx. nao, teve um_n, do nisto, ))Ols 0 faço ')Ol' entender que é prin
pahna parn. ,:m~ tt·abalh_o. 1lo 111e1·1to, pnlJlt- c:ipalmento neste poi;to qne devo:nos bater. 
cado JlO!' nm .ca,,t111cto oll1c1al elo exe::ctlo ; o • .\.té antchontcm tinlI:i. uma certa 0·.1inião a 
tr;ll1:tll10 mil!t:1:': a meu Ye1:. de m:iJS val~r respeito dn:::t;t pl'o'io~ta rJc lixn<,,~ão d~ f'or~·as · 
qnc se tem ;1nl11,C'.\1l~ c~1t1·c nui>, A 1H,'.ntc\~·w rn:i~, ae:poi,; qnc ot~vi 0 cli5cm·so tlo meu nol1t'~ 
de ~ut11/i,_1,.:rr. ·~o 1hsttn1.:'.o te'.wnte-coronel collc'..:'<l pelo Parú, so11!'e o oi·çnmcnto !!·oral 
Jose :\fa1:1:~ :\fo1·rnho 1hi. .s1Irn, rnstl'nctor chi 1Io p:(iz 0 onvi os dos illnsfrcs l1anqileiros 
esc~~'' m;htar d.esta cap1ü:1.. . _. S1·s. l\fa;;rin k e Fig-urircdo, moditirinei com-

~1 ~0 e::;ce}~1c'.c:y~1·9ne e 1mr~~·tnntiss1 '.110 ~ pletamcnte essa opini:io, e hqje penrn . qne 
1).0l(jLlC ne~cu 11cu.'. íot o tenente coronel __ Tlla devemos cortnl' e cortrre nas despeza:::. ainda 
rmho o pr1me1ro 1nstn1?tor de e.:;coln. m1l1tar, mesmo rllie scj~i. pr.2ciso fozcr al'..:·um' s 1Cri-
que, p1~ocurafü~o cumprir o;; seus deve~'es, na ticio. ' '· 
extensao a nrn.1s lata d~i. p<thl. vl'n, pnbltcou um 
trabalho complet0 , de applicação 0 utilhlade Aind"' pli.le o go..-erno encontrnr nrna fonte 
pratica immediata, mostrando assim o quanto de economia !JO processo de f'o1'necimento de 
é tra1mllmdor e competente n\\quHlo <ine en- viveres ao exercito. Anti3·amcnte os corpos 
sina ; e tendo sido füo importante trabalho tinham nrn conselho economico composto do 
eloghulo em cliver;:os p<lizes, niio só dn, Ame- commant!ante, do mnjor e de outros officiaes. 
rica como ela Europa, ~de sentir que 0 senhor E~te con:;ell10 era que gerhi o 1·ancho das 
ministro lh guerra uão frresse uma pa- lW«·<;·c.s, en1proga:.1tlo o va\01' d::i, ebp::i. ni'ío só 
l::i.vrn, ao menos pa,ra, citai-o e que servisso de na compra ele viveres e outros artigos, cnmo 
estimulo e incentivo para outros trab:1lhos. tambem empreg-:1ndo as economias no que 

mais necessario rosse ao bem estai· dns Jiraças; 
O Srt. PIRES FERI~EIRA - V· E:<. 11M~ e ainda 110,je os consel11os economicos <tcl1am-

p:·e~isa: a ,cl'.1 t~\ e~1~. q1i~ e~5e ~l'~t~a lho foi en- se Gm -rigor nas escolas mi li tares, nas esco
trc;:, ue "º Mm1::ih:110 c:..1 Guerr~~~ · Lts 1le tiro, nos arsenJ.es de guen·a e cm ou-

0 SR. GAmxo BEsotmo - J.\ao pcsso rire- tros esbbclecimentos, dn.ndo e~cellentes re-
cisn.1·. sultaclos. 

O Srr. PmE3 FEr..rrEmi .. - ,Já foi elogiado Hoje, porem, o processo é cliffcrcnte. Os 
em ordem do dia do exercito. contractos sü:o feitos fórn do corpo, pol' um 

o SR. GAmxo BEsot.:Ro _ com i·elação a conselho ÜR compras, e o valol' ela etapa é 
arsenaes, enten:lo que ellcs mio tcem ainda empregado exclusivamente na alimentação 
uma or;;anisação conveniente para as nossas elas praçns, sendo os demais artigos do ser
necessiclades. Sü.o cstabelecimeutos que dev.em viço do rancho fornecidos pelos nrsemtes ou 
ser reorganisados uns, e eliminados outros. Intendencia da Guerr;t. constituinuo mais 

uma despem. , 
Tudo íjuanto é confeccionado nos arsenaes, Si não se encontrar systema melhor, po-

para fornecimento do exercito, sahe por um demos voltar ao dos conselhos econom1cos, 
preço e:rnggeradissimo; de forma que o go- com agente· escalado mensalmente e que tem 
verno pócle encontrar ahi uma fonte de eco- dado bons resultados, funccionando conv-eni-
nomia. entemente. 

Len:i1)~·o-me ele que,fazenr1opar-te, com outros A c:trgo destes conse111os podem atú ficar 
camaradas, ele uma commissão nomeachi. pelo os fomecimentos do fardamento ús praças, 
finado Dr•.;Benjamin Constant. para confec- como se pratica nos corpos de policia, e 
cionar projectos ele i·eformas militares, apre- ji se praticou no prol_)rio exercito ; e si, TJOl' 
sentiunos a idea de se chamar concurrentes ventura, em algumas localidades niio puder 
ao fornecimento de correame e objectos ele -ter applicação este processo, o governo pro
equipamento pa.ra o exercito. Querendo-se videnciarà então do melhor modo a prover os 
fazer uma. experiencia, i1ediu-se n, uma, casa. cor\}os.. 
commercial desta cidade, p«ra dizer por- I\este sentido, peço licença ã. Camara para 
quanto fazia, ella certos objectos,que lhe foram apresentar uma emenda, dando autorisação 
apresentados. ao governo para, sobre essas bases, reerga-
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nisar o serviço 1le fornecimento a que me re-1 A illustre commissüo propõe (l8) que os 
feri. medicos e pharmaceuticos, que de ota. em 

A commissã.o a que allndi remetteu ao go- deante tiver·ern 1-10 entl'ar p:1.ra o quadro olfe
verno, entre outros projectos, um sobre este ctivo, serão: estes,uo posto ele alferes e aquel
assumpto, do CJ.ua,l foi relator o actu<ü chefe le:::, no ile t·~nente, até riue, l)Ol' este meio, e 
<le secção da Repartição <lo Ajudante General, se;;i alterc1r;(io do pessoal ora existente, fique o 
o distincto tenente-coronel João Antonio de numero de rneclícos capitã.es-rerl11zido a 40 e 
A vila. o de plw,rmaceuticos tenentes a IG. 

U:-.r Sr:.: DEPUTADO-V. Ex. l1evht apresen- Po.~· ~t'.e i~tro~luzi~ ª=- i!lustre commissüo_.as 
ta1' o proJecto com•)leto Lle rerm·ma. pala· r.t.~-:-iem ,J ternç,to üo pessoal ot'.~ ex.~-

1 tente ? Po1· que, propondo esta mor11ficaçao 
O Sr.. G,\nrxo DEsou!:o-Não temos tempo no quadro do corpo mellico, não deixou que 

lXtra aprcsent<n' nesta sessão todos os pro- eli.t tl'ouxe3se corno consequencia a diminuta, 
jectos de l'cf"orn1a, demos as bases p:tra 1·cdnc~·ão de alguns medicas e pharmaceuticos, 
ella, e c,;pcl'Cmos (jne o governo scj;t bastante t:nto rnais qu::wdo propüe reducçiio üe hos
patriotico p;i.1·.~ não qnercl' sncriii1·ar os intor·- pitaes a simples enformarias~ 
esses do p:liz, 11or uma. riuc;;til.o de capricho, Com uma t:ll reducção não lla razão par(l.O 
vor isso r11w :1s divcrgencias políticas nilo füo grande numero de me:.licos existentes, 
devem ser consideradas sinão como caminho.s nem mesmo de tantas patentes superiores. 
diversos, que devem condnz!1· ao mesmo . . 
ponto: a grandeza da patria, <t sua prospe- 1::11 SR. DEPUT_An::>-0 col'pJ tle sande nunca, 
ridade. : teve tantos med1cos. 

O g-ove1·no l'ropõe a creaçiio ele nm estado- O men illnstre collega, depubtlo pelo Ceará, 
maior para as duas armas de cavallaria e iu- apresenton umas emenc!as,com as quaes, salvo 
fantaria,. um ou onlr·o ponto, folgo estar de accordo. Eu 

Fui de opinião, e ainda rnu, de qne esse 
estado-maior deve s<~r cread:i, e até tinha 
org-anis::ulo uma eme!1cla, q ne retirei, cm vista 
das consideraçües a presentadas pelo nobre 
deputatlo pelo Parit sobre o estado tlo The
souro,considerações que encheram o meu espí
rito de s&rhs preoccupaçues. 

Esse cstado-maio1· lia de ser crcado mais 
tarde, mormente quando :;e extinguir o corpo 
de estado-maior ele segunda chlsse, que ape
nas hoje conta :30 ofüciaes. 

A commissão de marinll~• e guerra propõe 
uma motlilicaçüo no corpo sa.nitario do exer
cito; mas a commissã.o que deseja, como eu, 
fazer economias, não fez ahi a que devia 
fazer. 

pretendia apresentar algumas no mesmo 
sentiào; mns S. Ex:. poupou-me este trabalho, 
o que muito lhe agradeço: refiro-me ás 
emendas sobre o sorteio militn.r. Não con
corJo, porém, com a emenda snbordinanda a 
guarch nacionnl ao .i\Iinisterio da Guerra. 
A medida que reputo mais conveniente <i, 
guarda nacional é a sua extincção. 

O Sr.. BARBOSA Lnu-A reforma que 
proponl10 com:titue verdadeit'a. ex.tincç.ü.o da 
guarcht nacionul, como era e organisanclo a 
gua.rda nl'.cion;.\l como deve ser. 

O SR. GADI)<O BEsour.o-0 S!'. ministro da 
guerra, que trouxe para o seio da commissão 
de marinha e gnerr·a nm•l. proposta de refor
ma radical, como a de tir<ll' ao militar o direito 

Ül\I Stt. DEPUTA.Do-lia um<t econo:nia, de 30 de votar e ser Yotaclo, deve ter repugnancia 
contos de réis. em acceitar a proposta elo meu illustre 

O SR. GAm:s-o BESDüRo-Podia ser mn.ior 
sem inconveniente nenhum. 

O chefe deste corpo, que l1oje occnpa um 
logar no Congresso Nacional, fez commigo 
parte de uma. commissão elo Club Militar em 
1887, incumbida ele confeccionar trabalhos ele 
refornrns pam o exercito; e lembro-me que 
s. Ex., apeesentando um trabalho de reorga
nisaçüo elo serviço sanitario, fallou das exces
sivas despezas com esse serviço, e disse que 
elle absorvia l/IG do orçamento do Ministerio 
da Guerra; e eu,que conhecia. as idéasde S. Ex., 
fiquei admiraclo quando appareceu depois com 
a Republica uma outra reorganisação, que 
era um verdadeiro polvo, envolvendo o orça
mento da Guerra, pois que trazia um au
gmento de despeza ele mil cento e tantos 
contos. 

Cam:i.ra V. U 

collega, J)Orque a guard<t nacional é hoje 
mais do que nunca uma força, um elemento 
perigoso de politicagem uo nosso paiz, um 
verdadeiro exercito eleitoral. Como vamos 
dar ao mini3tro d<t guerr(L a, guard•t nacionan 

Isto seria fazer da pasta. da guerra uma 
verdadeira pasfa politica, quando vae sendo 
reconhec:itla a necessidade de afastar o sol
dado da politica. 

Estou certo quê o Sr. ministro da justiça, 
nos m::mdarht de muito boa vontade esse pre
sente· grego; e que allivio para elle si conse
guisse tirar de sobre seus hombros o peso 
enorme das e:dgencias desse exercito elei
toral ! 

Não. Deixemos ao ministro da justiça a 
guarda nacional. 

Sinto muito lliscordar do meu Hlustre 
collega ; e si eu tivesse algum valimento 

6S 
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parn, S. Ex., lhe pediria que !.'etírrtsse a 
ementla. 

Ainda uo substitutivo tl:i. commissito tle ma
rinha e guerra, ha uma, dbposição com a 
qual só p ·derei coucordtu• redigiua de outro 
modo (t6): 

Diz o :trt. 7.0 : /1. par tir d:t data d:i. presente 
lei, nenhum official pouerá ser· pr·omovido nem 
transferido para coi·po especia.l on est:tdo· 
mnior dn arma :1 que p~rtencet', sem 1p1e, 
pelo menos, tenha: os rh classe ele olTiciac,; 
su peri,,res um rumo e os rla classe 1le ca piti'íe,; 
e s111i:dtemos dous nnno:; de erfocth·o ,.:fü·v iç11 
no:; lJat:ithucs on l'•!;.:"imcnto <te :;1m :irm:i. 

Ora, esta 11i-;po:;iÇ;:i:o prc~ta-~c a 1lnhi:1 i11 -
teq11·ot•1c:"io e dit Jo;;ar a 'J tlC se r:wo1·cç:1 a 
uns olllci:ies co•11 p1•r:j11izo dP. out1·0:;. \'011 
rno,;t1.•t1r a com1ui~~ão qac tenl111 r:wlo para 
ª~"im pon~rn·. 

::ie::;mitlo o artigo os o tliciaes sn p01·i01·e~: 
qne pcrten •;erem aos e$tnrlos-mni(ll'e,; so 
porlerfi,) ::;cr 11t·omo,·idos tendo um nono de 
serviço nos corpos. 

01••\. ha mui tos officit\eS no est:v!o-ma.iot· •lc 
nrtillinriu, ~ diú;; atJU;;os, que não t eern um 
<.l.nno de ser·\·íço nrreg-iment::do ; ao pa:;~o <Jtie 
htl, Se!''tindo nos r ec-lm:rnto5. officiae;; nrn ito 
modernos. Si houYer, por h~·pothese, desejo 
do promover alc-ui:i tle,;te~ 0lficiae::, irii.o 
sendo con:;e1·va1lo$ no eshvlo-maio1· al]nelle;;, 
sem ~e llies facilitar o serviço aneg-imen lado, 
que lhes dê direito :1 p1•0111oção, ate que o 
mais moderno,a ']11em se queira proteg·e1',com-
1Jlete o ~mno exig1•lo pela dispo~iç;io cit a<la. 

Entretnnto, ::i. exkenria elo serviço arrc~i 
me.otado ê util, é .. neces:><\!'ia, e ro:todarei 
uma emenda, modificando a retlncçã,o do ar
tigo 1ln. commi5são. 

Acho qne o tempo de dous annos, exigi
do po.ra os officiaes subalternos, é exar;ge1•:.ulo 
e que um auno basta: e t mnbem penso qne 
nenhum•• promoçiio no estru.lo-maio1· ue al'li
lharit1. deve ter logar, sin5.o pa.r:\. 0s regi
mentos ; que tod;\ pl'omoçilo de logar a um:i 
rev.~rsão p;ira a fileira. · 

O al't. 9' elo substitutivo diz (lê): 
.Art. 9.0 Deverii:o cessiir lgualmente rl~ tr:rns

fereucias para. o quadro extranumem:'io. 
Ora. não era assim que eu que t'i<' que a 

commiss::io se exprimi:;se; prefet•ia. 11ue ella 
dissesse : - Fica extiocto o q 1muro extra
mrmerario cre:1do pelo decreto n. 8 de 21 de 
novembro de 1888 . 

P·reftro que as leis sejam r ecligiJas com 
clareza, pois é _preciso lembrarmo-nos ele 
que ha em discus:>ao nma lei annua, que tem 
10rç·t de exer.uçüo para 12 mez ~s. e que no 
fim <.leste tempo, o qoverno póde diier que o 
quadro não foi extiocto, e que, pol'tanto, 
póde ser restabelecido, até que o Congresso 
egisle nova.mm1te sobre o assumpto. Apre-

1entarei uma emenda nesse sentido . 
s 

A comnlissão propõe ta.mbem que as escolas 
milit:~res e a Escola, Superior· de Guer1•1i, sajam 
reunidas Pill um<t só; e qne o cm•;;;o pl'epu.ra
tol"io seja reunido á E.;cola de Tiro do Cu.mEo 
Grande, assim como n Escoht Milit:\r do Rio 
Grande do Snl sej;.i. rounida á Escola de Tiro 
do Rio Pardo. :\este ponto discol'do da 
illnst1·e 1:ommiss5.o, e de fórrmt nenhuma darei 
o meu voto r•:na semeihnnte hyuri<lismo. As 
escolas de tiro s:ío em torla <"t parte e~tu.bele
ci mclltos especiaes, completamente 1.les l i;~wlos 
dos es1alielecimen to~, qne ministmm o ensino 
tlicot·ico. 

o Sr~. Pmr-:.~ l':,R1u:mA- Não ht'l inconve
nir nte n i:;:.<<• . 

O S1t. GAlH:-.·o !3r.;;ot: 1~0-Pelo contrario, 
l1:t um g t';inole iucon1·onlente . FLmdi11:lri -se 
os cstalJL!lecimento:> em Ulll :só. o scn Cl.lmman
•hnte oeril u::1 ,;ó : ora, o comm;rnd int<i da 
cs:oh 111ilitar ne~11 sempre tem as a ptidõ<!S 
n1;;'.e:i5a1•ia:::, os conhecimentos e,,:pec!aes pal'i\ 
d i ri;;·;_r nma e:;col a tacti·.:a e (le tir·v. 

O Sic YALL.\D.lo- Poi;; eutiio aue com
nmncl·'.l aquelle que tem 1tptitl0,:s p:i.r<• :s~o . 

O Sr.. GAmxo B E$OURO-MHS nem sempre 
se ~ncontr•• um officinl que reuna :ts duas 
;1 ptiilões . Demais com ~ fusão hiwerâ um 
:Lccnmulo de tr:ün\.lho, de ollrigaçõJs, q•1e um 
.;hele não porlet•(1, de:;empenha.r caualmeute. 

O SR. VALL,\DÃO-T~udo já. commandado 
nma tamhem polle coruu1anchr a outra. ( Ha 
outi·os ªJ.ía.1·te$.) 

O SR. GAmxo BESOURO-As e~coh\s de 
tiro silo uma e3pecia,lida<le ; a pratica dada 
nas escolas de tü-o uã0 é urn • cousa. de so
menos import:Lncia, e as materhs rlo seu 
pro,;eammit poclem absorver um e mtü~ 1\nuos 
1le ensino. 

:'duitn, ;;en t~ não suppüe o que s~j(I um:i. 
escola de tiro, c imagi n:• que um a tumoo, sa.
l!.indo da. escola mi liku· com o seu curso tb.eo
rico, depois de ter feito alguns exei•cicios de 
a.rt iln:tria, infontarii~ ou cav:i.llariu., e dado 
:Ll g-nns tiros ;t esmo, está comple tamente 
prompto . 

Sap[liíe- se geralmente que em urn~ escola 
ue t iro ha mui to pouco que aprender, mas 
isto é um eogauo manifesto. 

O q ue quer a illu.;tra.da commissão é um 
hybl"id ismo incomprehensivel e unm quo.si 
que extincção Jos verdadeiros estabeleci1nen
to:; de instrucçã.o militar, onde realmente se 
cnsin<i aquillo que mais util é ao soldado . O 
exel'cito poderà presciudir das su·1s escolas 
theoricns, masjámais dns ;uas esl:Olaspr-aticas. 

A escolli r esultante da fusão di.l.3 duas tera 
dua..) categorias de alumnos, dous progra.m
mas differeutes, instrnctores differentes, um 
accumulo excessivo de material, que uma 
escola ele t iro exige e que as militares podem 
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dispensar, e necessitara de um edificio muito 
grande, com proporções como niio po>suimos 
nenhum para tal fim; e as duas e.;colas, ape
wr de fundidas, tei~d.o forçosamente de ex:
ístir separadas. 

O SR. VAU..ADÃO-Mas, si as escolas pre
paratorias são annexadas as escolas mílíta.res, 
por que não podem ser anaexai1'l.s ás escolas 
pm.ticas ? 

O S1L GABJNO BESOURO - Por umo. razão 
muito simples: porque nmas são continuacilo 
d;tS outi·;1s, porque as mater·ins prcparütorias 
são a base P" ra o prose3·uimeato i imnediato 
no curso supe1'ior; e até as escolas militare~ 
e as preparato1'ia:::, onde as duas exi::>tem, po
dem con~tituir e~cola com denomnação uníca 
e não vt>Jo l':izlio plausível par·a se111ell1aute 
uistincç~o ; ao passo que õl$ escol<is tacticas 
e de tiro 011 praticas, como boje as cha.nmm, 
silo esr1ecü1lmente destino.lias a. minist1·ar <\ 
pratic,~ aos alamnos das escolas militar·es, 
dcvid;imeote preparados com o cm·so d;\;:> 
suas respectivas arm.1s. Os nlumnos pred4 

sam adquir•ír primeiro os conhecime!ltos theo
ricoslnas e~cohu; .militares, parai.lepoi::; rnerem 
applicu.ção delle.s na de tiro ; urna cousa 
ê consequeucht da outt•a. 

U)I SR. DEPUTADO-O nosso ex:ercito é com
posto de baclmreis, pelo excessivo deoonvol
vimento que se dú à tbeoria, sem conheci
mooto da pratica., 

o SR. G.rnrno BES01:R.O-Não e tanto assim. 
Já freqnentei como alumno uma escola de 

. tiro, e como e11 muitos outros officiaes a teem 
· frequentado; e, si bo. colleg<1s que tratam com 

desprezo os estudos prat icos militares, pro
curei estu•lal-os, encoutl'ei nelles sempre mui
tas úifflculdades, mas encontrei tambem uma 
utilidade muito positiva. 

· As escolas de tiro são de umn. 11tilidnde 
manifesta. 

für SR. DEPUTADO-As escolas de tiro são 
theoricas. 
o Sa. GABINO BESOURO-E' verdade que o 

programma das escolas de tiro em supera
bundante de theorfa e que a pratica preci~ava 
de maior desenvolvi':J.ento; mas a reforma 
ultimamente feita nos regu.lamentos destas 
€Scolas obviou em s-rande pnrte o incon
'\'eniente. Esta opimão ja mantính:i. cu ao 
iompo em que fui sec?"ltario das escolas de 
tiro do Cnmpo Grande ê do Rio Pardo. 

Uma escola de tiro exige um 1:1essoal multo 
grande e espllcial; precisa de ifütrumentos 
muito variados, topographicos, meteorologicos, 
Chtonographicos etc; armas porta.teis e matt! · 
rial de engeuh<tria e de artilharia de toda. a 
ordem, de todos os systemas e calibres; ap
J)a.relhos de experimentaçà.o e verificação, 
tudo quan.to seja preciso á applicação da. ba-

listica em toda a sua extensão e complexi
dJlde ; precis't de linha~. e campos de tiro e 
cle manobras para iustrucção dos contingen
tes dos corpos.de todas as armas e de quar
teis lXtra esses contingentes. 

Os alunrnos elas escolas milih1res gosam 
de certas rega.lias e emunidades que niio pó
dcm ser Mncedidas aos alumnus das escolo.s 
de tiro, manda.dos relas corpos; a dísciplina 
em !:reral nestas é outra, maio severa e mais 
exigente. 

Todos estes motivos, muito justos e muito 
ponrJ,~roSllS, deviam, Sr. pl'csi1lcnte, fazer 
re.,;iar n. illnstre commís:;üo de 1mi.rin !in. e 
gu 'I'rn. da saa proposta de anoexa1;ào da~ 
cs~o las militares ás do tiro ; pois bto ~em 
inutilis:ll'. eslr~1g-ar rnc~mo os cstnbc lr>ci:nen
tos de in;;trucç;.i:o pos1tiv:uurrntc e Yertladei
mmentc milit;tre,;, os 1n;iis u teiti e mab pro
veito~o:; ;;o exer('ito. po!'q ue, corno jú 1lis~e, 
um exercito pode!'Ú rli~pem; 11· ; 1s s11as e'co\as 
theoric<i:-S, po1·ém as escolas pt·alicaB nunca. 

i'.\i"LO quero :tlms:ir dtL ;ttleuo;;\.o dos metts 
collegas. Tinhn. ainda algnmns considera
çõc0s a apresentar, nln5 reservar-111e-l1ei para 
:L ultima .i::;cu~são, onrle poiloroi discut ir em 
globo o pr0jecto e a!gnma cousa mais que 
me tenha escupado. 

E:>tas merlidas e:·:onomicas,q ue ti've a honra 
de lembrar a Cnm:1ra, p<'>dem t r-azer uma 
economia de mais de :3.000:000$ e ê por isto 
que peço aos meus illustres colle:zus a sua 
atteoçli.o p;wa as obse1•vações que fiz , porque 
el!as pótlem produzir resultados mui to pro
ficuos, sem inconveniente para. o ser viço mi
litar e com vantagem p:i.r.:i. os cofres publicas. 

VozEs-Muito bem. (O orador foi m,v,ito 
comprirl/,cntado .) 

E' adiada a d.iscussfo pela hor a. 
Vae a imprimir a SB~uinte 

REDACÇÃO DO PRO.JECT;J X . 97 DE 1891 

o Congresso Nacional r esolve: 
Art. l.0 E' concedith ao ci<fa.rli\.o Bellar

mino BrnziHeuse Pessoa de .Mello a sua apo
sentadoria no eãrgo de director da <_:;asa de 
Correcção desta. capital, eom os venc1mentos 
a que tiver direito. 

Al·t. 2. 0 Revogam-se as disposkões em 
contrario. 

Sida das -sessves,27 de :1gosto rle 1891.-Fe
lisbello Freire.-Baptista da J!otta . 

O SR. PRESIDENTl'] de:;igaa a· seg11inte or
dem ào dia pat':1 a ses:oão de amanhã : 

P parte: 

Votação da ma teria encerrada ; 
Continuação da l"' discussão do projecto 

n• . 70, extinguindo a legação j uato :\o Va- · 
tícano, 
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lª discussão t1o projecto 11 • Si .A,:umullando ridos ante-hontem na capital ele meu estado e 
a concessão de estradas, feitas uepois Lla que foram ainda hontem revela_dos nesta 
pronmlgaçã.o da Constituição; - casa por mim mesmo, qmwtlo tomei a palavra 

para discutir a lei de fb:aç~ão de forçns de 
I~ d.iscussão d.o projecto n. 108, regulando terra .. Recebi, depois que sahi dn, Gamara, 

a competencia dos poderes federaes e esfa- 11111 telc,,.rnmma em que se me diz que os man
doa.es sobre vias ele communicação; datario; do assalto ú t~'pogrphia <la P atria, 

Discussito unica do projecto n · 08, co11c~- jornal ela opposiçã.e em ~Iaceió, foram S?iclados 
dendo a Clara de Faro Monte~ a peusao elo 25·i liatalliüo de inrantmfa estacionados 
correspondente ao soldo que recebia seu 11- naquelht cidade. 
nado 1ilho, Jos0 Antonio de Cerqueira ?.Iontes, Si 1105 factos que relatei estivesse envolvido 
morto na, co.mpaoha do Para.!!·uay; · ·1 t· t· l l ., _ .:- , . • . • " - apenas o elemento c1v1 , 1vesscm. Ll ~ ogar 

Dt::.\:U;:,::i.w üo 11<Uece1 n. 5~, sou:c ~ r.ocI;:= tic povo p:ira porn, comprchc11•lc \. l~x .. qne 
mai;.ii.o de Artiúoro Augu:-,to X::n 1e1 I L cn ni'io \'Íl'Ía tomar ú cam:ira o seu p1'ec1oso 
nlie~ro; _ . . . lempo :qll·e~e nlanrlo nm requerimento justi

D1~cu:;sao i~mca l~O proJccto }1: 100, J1:)011ç:t ·lic:rndt;.0 •jllJ ponca:; palav1·a:; cm vista do meu 
ao Dr. Plnlogomo Lopes ut111gna:;~n ; c:;tatlo .i ,~ ::;;i n·lc, fJ nc, como \". Ex. v0, ni'io ó 

lª discnssii.o do projccto n. 36 "\, le;;iti111a- do.,; mclho1·cs. 
çü.o dos filhos espurios; !\Ias. 11c~·l c qnc lt:t m~ ni f'esta inlc1·vonção 

Continua~:ão da l" discussão rll' projcdo de nm batalhão lle linha, r1ne tlcrn ser a ga,
:1. 92, clevauclo ú cadcirn. a anla de ttt1[m.- rantia da or1.lcm, e, sómente cm casos cx
relllos e m~rnobras da Escola Naval. cepcionacs, c:;sa inter\·en1.:ü·o tlev'l tc1· logar, 

devendo a flwç,-i, estar completamente desli
gada. tk j m·isrlicção do gm·cr·nador ; desc}e 
que l' Stii o cstatlo coustituitlo e tra ta-se_ cte 
violencias praticallas por praças do exercito, 
confüctos por cllas provocados, como instrt~
mcnto das paixões elo governador cm oxerc1-
cio. o Sr. l\íanoel Góes, cu não podia deixar 
llc :..•ir solicitar estas informaç-üos, e pedir ao 
ministro da guerr:1, ao Presidente 0.:\, Repu
blicn. ou a quem quer que neste ~·o·.-erno te
nh:-i, potler para. conter os seus dele3«\dos e 
subalternos, informações a respeito do facto, 
e tambem perguntar sl pretende providen
ciar sobre a punição dos criminosos, e no 
sentido de evitar conflictos foturos mais 
sérios, e certamente immioentes, em vista elo 

Contimwçii.o eh 2ª <liscnssão Llo projecto 
:n. 80, organisando o Districto Federal; 

Continuaç:"'io do projecto n. il A, muclançri. 
da Capital Federal. 

3"' 1ici;·te ((1 .~ 3 lto·;·as OH antes) 

Continuuçii.o eh 2"' discussão tlo projecto 
11. 115, fix<'ndo as forças de terra, para o e.xer-

· cicio de 1892. 

Levanta-se a sessão ús 4 l101'as da tarde. -;statlo de agitação em que se acha. o estado 
ele Alagoas. 

Õ3ª SESSÃO E:\I '.!8 DE AGOSTO DE 1891 

Presidencia do S;·. Jolio Lopes (iº vice 
iJ;·esiclente) 

Ao meio-dia, o Sr. presidente declara que 
não ha expediente a ler antes da ucta. 

O Sr. Gabino Besouro-Si•. pre
sidente, vou ter a honra de apresentar á con
sideração da Gamara um requerimento em 
meu e em nome do meu collega de represen
tação do estado de Alagoas, os unicos que se 
acham presentes, cuidando dos interesses da
.quelle infeliz estado, solicitando informações 
·elo Ministerio da Guerra sobre os factos ocor-

o SR. OrTrcrcA - Não admira; o governo 
já assumiu a clictadura. 

O SR- GABINO BEsovn.o-Ha j)Oucos cli:i.s, a 
Gamam. teve occa.sião de ouvir o illustre re
presentante do inim estado, o Sr. Pontes de 
Miranda, defender o governador elo estado 
ele Alagoas, o Sr. Araujo Gócs, de algumas 
accusações que lhe foram dirigidas por mi!ll 
e pelo Sr. Oiticica, sobre a sua admini
stração. 

S. Ex. chegou até a dizer que o Sr. Araujo 
Góes era victima de calumnias no seu estado; 
que cr<l. um homem intelligente, honesto e 
moi-alisado, e que tudo quanto se dizia da sua 
pessoa não passava de invectivas injustas dos 
seus adversa.rios. · · 

A Gamara deve tambem lembrar-se de que 
não ba muitos dias foram publicados em dous 
jornaes desta capital, o Jornal elo Conimei·cio 
e o Pai:;, telegrammas de Maceió dizendo que 
o congresso tinha sido encerrado, sem que 
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um::t só lei tivesse sido votada ; que com a 
Constituição se lmviam gasto cem coutos ; 
que não h:wi::t clinheiro nos cofres para pagar 
aos i'nnccionrrios publicas, e procurava-se 
insinuar que a cn~u:;;a. dessa. niio organisação 
do estado cr:.1 a opposição que alli existe. 

E' verdade que ftlli existe nm::t. opposíção 
, arregimentada, nm partido constituído, com 

os seus org-iios lli:\ i111preusa, com o sen pro
gramma definido, com handeil'~~ de?ft·a.ldatla, 
e no meio elo rllrnl luctam as [mme1ras ca,pa
cidades e influencias potitica3 cl::tquelle es
tado. 

Esse partiúo e tão pocleroso que acab:i de 
1ler1·ot:.w o govemo em dons pleitos i;e~uitlos, 
o 'JUe se realisou a i e o r1ue se realisou a 17 
de agosto corrente, accrescenrlo :i ind:t r1uc, 
110 pleito de li, a victoria da opposição ainda 
foi mais pronunciada, mais explencfüla, si ~ 
i>ossivel servir-me desta expressão, e füo 
certa, que o governabor e seus orgiios tele
grapharam p;.tra esta, cidade manilando dizer 
que a opposição e seus capangas tinham 
violado as netas da eleição. Isto demonstm 
\)em a situação criticü do governo e '" sn:i 
fraqueza, porque, quando em todos os outros 
estados a opposição queixa-se das violencias 
dos agentes elo governo, no estado das .Ala
gôas é o governo que se lastima e manda 
}letlir misericordia contr::t a opposiç~ão, tefülo, 
aliás, o estado como governador o irmão do 
actual Presidente dn. Republicn.. 

A situação da gente do governo, no meu 
estado, 6 critic::t. ; e a destruição rla typogra
phia do jornal da. opposição er;.:i, consequencia, 
elo resultado da eleição. . 

Preciso ainda dizer algumas pa.Iavras em re
sposta ao meu nobre colleg::t. o Sr. Pontes de 
Miranda,qua, inrelizmente, se retirou para, as 
Alagüas, logo depois elo seu discurso, pretex
tando, não sei o que ; uns dizem que doença, 
outros dizem que negocios voliticos alli o 
cb:-i.mavarn. Em todo o caso, elle afastou-se, 
llei:s::mdo nesta Gamara os inleresses da, nossa, 
terrn,, apenns entregues aos dous deputados 
que se acham presentes. Desejo igualmente 
justificar a opposiç;.1o do meu estado. 

O Sr. Araujo Góes era governador dicta
torial e deixou o poLler quil.ndo foi eleito 
governador constitucional o Sr. senador 
Pedl'o Paulino, tendo sido na mesma occas'.ão, 
clle Góes, eleito tambem vice-governador. O 
~r. Góes passou o poder ao Sr. Pedl'o Pau
hno para que nos dous ou tres dias que o 
occnpou fizesse as nomeações de membros do 
Tribunal Superior de Justiç.a, que corre1:.
ponde ás antiga.s Relações. Entre os nomea
dos foi o Sr. Araujo Góes, que tinha. apre
tenção O.e ser vice-governador e presidente 
desse mesmo tribunal, p::t.ra poder ter, como 
el~e dizia, os dous poderes fechados nas 
maos. 

1\las o Sr. Manoel de Araujo Góes, dous 
ou tres dias depois, recebeu do Sr. Peuro 
Paulino o pouer e commuuicou ao congresso 
que havia sido nomeado e acceitado o cargo 
ele desembargador; e o congresso, em vir
tude do art. 68 dn, constituição do estado, 
que estabelece iL incompatibiEdacle elos dous 
cargos, intimou-o a que passasse o governo 
a sett substituto legal. 

Elle recusou-se, a.pezar ele reconhecer a 
illegalidade com que estava exercendo o 
cargo de go7ernador, eodendo aos amigos 
que impuzeram-lhe <i permanenci::t. no go
verno. E a opposição, nestas circumstancias, o 
r1ue ha.'1ia de razed 'Não contava com a. forçu. 
publica para. obrigar o respeito a lei e nin
g;uem s::tbht si o governo d::t Cniiio respeitarfo. 
um movimento popular que depuzesse esse 
governndor illegal ou trataria ele repol-o. 

:Nestes termo:; limito11-se a opposi~,5.0 n, ue
clarai' o governo do Sr. l\Ianoel ele Araujo 
Góes inconstitucional e publicou um energico 
e IJem elaborado manifesto, anuunciatlo a esta 
cidnclo por telegramma dirigido ao Pai::;, mo
tivamlo o seu procedimento. 

Já a Carnara vê que a opposição com este 
procedimento não podia permanecer no con
gresso, votando leis para serem sanccíonaclas 
por um governo que ella vrcp1·ia tinlm de
clarado illegal. Portanto, o procedimento da 
opposiçilo no meu estado foi correctissimo, e, 
quando qualquer outro estado ::e achar em 
circumstancias identic(ls, estou certo que não 
poderá ter outro procedimento. 

Insinuou-se que se tinham gastos 100:000$ 
com a opposição, mas declaro ser isto 
falso, porque a opposição nüo recebe o seu 
subsidio ha muito tempo, visto que o go-
verno, por accinte, não lhe mandon -pagar,_ 
e os 100:000$, portanto, si foram dispendidos, 
o que não creio, o foram com os amigos do 
go ... erno. Até nisto o procedimento ela oppo
siÇão em Alagchs foi correcto. 

Dadas essas explica~ões, passo a responder 
ao meu colleg::t., o Sr~ Pontes. 

Disse S. Ex. que o Se. Manoel de Araujo 
Góes é homem momlisaclo, administrador jú. 
conhecido, que administrou a provincia de 
Sergipe ; entretanto tenho pt•esei:ite alg~ns 
numeras dos .iornaes daquella. antiga. provm
cia, de 188i,quando <lefü era presidente o Sr; 
:Manoel de A.ranjo Góes,oude se encontram ar
tigos que mostram claramente quem era. este 
senhor, que 11oje não differe do que ern. 
então, si e que não tem peiorado. 

Chamo :1 attenção dti Gamara para. estes 
trechos, que, com o telegramma, transcreve
rei no fim do meu díscm·so. 

Não estou füllando para ser ouvido e sim 
para ser lido pelo meus collegas e pelo povo 
do meu estado. 

Posso garantir à Camara que o Sr. Araujo. 
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Gôes aiud;\ é o mesmo homem que presidiu 
Sergipe em 1877. 

Por toda a parte onde tem p:issado S . Ex 
tem deb::\dO um sulco profundo de sua vidn. 

licenciosn. e tJrepoteute ; e, espero, tenho cer
tew de que s.Ex., nlli nu terra aJngo;1na, n:to 
com;<-1::·nirá o que consec-uiu em outrns partes, 
porque o vovo alagoano é bastante nlti>o 
para repellir os cr:ipu1as, qu~ suppõom Jlode1• 
fazer e~i;ol~t de immorafülade em uma terra 
on.le tlomina o regimen d::i momlidatle e t.!ri. 
a!fü·e;1,. 

:'.!ando á mes<i o requerímento e 1)eço li
cenç·~ 1nra Jêr o teleg-ramma. e trechos dos 
artif?;o5 de ;.<lgumas folhns <1. que :iz re!e
rencia. 

« Tele~ranmm - Patria assaltad:.t. meia 
noifo soldados 20 clisfarç.ados; t:rpos emp11s
te1la•los e dest1·niclos; esrio.ncamento typo
gr(tpl\os, povo indignado estragou typo
graphia Guttenherg. 

RedaC{'ilo Pat,·ia . .,, 
<(Joi-nal de Sei-(/ip!! de 2i de abril de 1887: 
Ha muito S~lbiamos que o actual presidente 

de Sel'gipe nunea se contentou em todos os 
cargos q11e 1'.xerceu, em todas as questõ-,s de 
que tem s\do advog;ulo, com os -vencimentos 
do emprego, com a retribuição do seu tra
balho. 

S. Ex. encontrou sempre meios de lucr<rr 
alguma coi.~~a mais, seguindo estriidas que 
conhece t\ fundo, pelo habito de frequen
tal-as. 

Em Sergipe, como presidente, todo o seu 
fito ero nrt·anjar o melhor emprego da pro
•iucia para um incli,iduo que a imprensa já 
denuneion, sem reticencia, como credor, iior 
outro modo insoluvel do bacharel Ml\noel de 
Gões.> 

O mesmo Jm-nal, de 25 de maio de 1887: 
«O que matou a dignidade de S. Ex. não 

foi o seu comportamento immoral na :uitiga 
cida<le de s . Cnl'i~tovão. 

Não. 
Foi a nomeação de Jerson Penna, fallitlo, 

para arrec:.:.dador de dezeuas de contos que a 
mesa da. Estancia renue annualmente. 

Foi essa fatal troca do nome de um pae
pobre e infeliz, mas honrado e digno-por um 
que de fórma alguma póde nobilfü1r e justi
ficar a preferencia, » 

Mais .'.ldeante: 
«-o -presente do bacharel Manoel de Araujo 

·Góes é uma consequencia incontesuwelmente 
logica do proceder do Sr. Manoel Francisco 
Leite. » 

Reforma, de 15 de maio de 188i: 
« o Sr. Manoel Góes, nã o sabendo aponta.r 

.as causas producti>as do estado morbido da 
província, ignorando as leis de sua evolução 

e 1Jão podendo a1?5ignalnr quaes os agente.! 
~iptos pam a restaueação de sua saude, deu
nos o maiscab:.\.l testemunho da sua fatuidade, 
ignoi•an ciri. e i n epcia.. 

Admiuistrar niW e nada, do que S. E~. tem 
feito nest:i pr.-.víncia, durante quasi dous 
U!llJOS de ominoso zoverno. 

Par,1 aclminist r?tr, é mister o con11e~i
mento profundo elos homens e d.as cousas a· 
que se trab. de cb.r dfrecção. : 

S. Ex. tem applicado os seus estudos a ou
tra ordem ele assmnptos que lhe darão as 
honras de um Lovellcr.cc de primo cai·tello, 
mas nunca os fot·os de homem ele ~overno. 

A scionci>1 do goYCl'DO usscut<J. en1 princi
pio~; om, S. Ex. só governa com as suas 
p:~ixõc:>, com os seus cn.pricltos, com a, su~ 
intoler,1ncia.» 

Rcfoi·ma de 28 de a gosto de 1887: 
« );u11ca atr'1vessamos uma pkise de tão 

ig-nobil aviltamento como a actual. 
A série dos pr.;sident es de S1mripe jú. & 

muito numeroS<t: nesta serie o~ caractere: 
foram de diversos quilates, os talentos tive
rmn >.'lrias medidas. Alguns foram a.pplau-' 
.!idos pelo enthusiasmo pop uh.<reconsagradas 1 

pel~i. gr•itidfio publici1; outro5 tiveram odes
gosto de soffrer azedas reprimendas e prestar 
severissimas contas <'i opinião. 

Toclos,porêm,eo.contrarn.m-se em um ponto 1 

essenci~!: foram homens honestos. Nun~ / 
houve quem tivesse a lembr,rnç1.1. de ma
culal-os com a. imputação lle um ae.to d~ 
im prolliàade. . 1 

Pois bem: o Sr . .A.mujo Gôes achou eucer- ' 
:rada. a serie dos homens de bem e iniciou 
com a sua fi.g·ura a galeria elos i)resideutes 
<tcanal hados. 

ApanlJ[ldo da vida de bohemio, desta vida 
p;:ls;;;ada au }oiir le joiw, atraz de sensações, 
de gosos, de pt'a.zeres faceís, de diversões 
<leshonestas, <lesta. Yida accidentada de peri-
11ecias, umas dramaticas, outras comicas, e 
qua.si totlas indignas; chamado de ia, ua es
pl!era intim<l.,oncle vivia, procn.rando no tapeie 
?Jerde lht roleta os recL1rsos que j á. lbe es
casse::ivnm na banca de advogado; convidado 
pelo .Patro1rnto para presidir esta. desgraç:ufa 
provrncía, segundo os dictames do seu o.lve
drio, o Sr. Araujo Gbes trouxe para c;i. touco 
os seus llabitos de corrupção, toda a sua sede 
de obscenidades, todo o seu despudor, adquí· 
rido à custa de uma pratica longa ele devorar 
a ignorninia das bofetadas e de engulir os 
ultrajes feitos às aã ós, relativos á sua a bject:J 
condição de espurio. 

Aqui a sua desfaçatez serviu-lhe de arn1i 
defensiva, a sua ousadia serviu-lhe de armo 
de a.taque. 

Durante dous annos de governo, o espiritl 
do Sr. Araujo Gôes mostrou não servir ~ 
paixão alguma, sinã-0 à concupiscencia. 
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Os seus actos teem sempre por ponto de 
mir:i. o attentado ao pudor. 

a força de linha e si esta ainda está, na
quelle esta.do, â j urisdiC\.üo do governaclor. 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1891.
Gabino Bcsow·o.-Leifo Oiticica. 

Ainda nos recordn.mos, com fnndo desgosto, 
-das sr:eoas de inqueritos secretos a que o 
Sr. Góes obrigou um grande numero de pro
fü:isol'itS publicas da. provincia, sob o pretexto o Sr. ~.rartinho Prado, preva
de pól' a limpo a pureza dos costumes destas leceudo-se dos precerlentes estn.belecidos nes
educarlor•:s . . . ta casa, vae dil'igir à mesa um pedido de 
Moç~s ~m~elles.z arrancad~s n.s suas r.acleiras iufo1'm:1çües que deve ser e11dereçaâo ao g-0-

1_)01• um:l rnt1maça? do prcs1dentP.? clrn111acl<~s / vcr~o, inrormaçiio ess<t que versa s11bre ques
a pal>1c10 e r~colludas ei:n um gabmete, tenc..o tão unportante e sout·e a. quaJ cou>em que o 
dei\nte de s1 a :i.ltt:ruativa de uma. vo:- 9ue pO\'O :;e manifeste, porque não se põ•Je viver 
ame;_•ça, e de um olhar que requesta., SOJCttas soli o reg1men <la :lleg;llidade, da protecção 
no d1le~m!1,. ou da d~m1s:ião, .isto~· <la fome, esc:1rnfal0>;a, da itmnor::1.lidado, d;\ ladroeira, 
ou da passividade res1gn;icla, 1st.o e. rfa rles- euifim. 
hon1':1, victimas assím reduzii:hs a ceder, 1 confess:.i que pertence ao nmuero tln.quel
po!luindo-se, ou a resistir, sacrificando o 1 ies que applaudh'tlm a substituição J.o iro,·er
seu pão, o que poderiam fazer '? » no proviso1·io pelo Sr. Darão de Luceu'5. ; ap-

Füllia de Se1·q;1,c de 15 de auril de 1891. ph1udiu sincei•ameute os primeiros actos do 
, . ,- _ · ~ . . ·i 7 ::i.ctual go-verno, que via como nma reprova-

~ 01'}1osiçuo-Esta so!Ireudp for~e op~o:s;<'ªº ção nos desmandos praticados pela junta re-
o Sr. Dr. ~fanoel de:~:~uJo Goes, t>o\er- volucionaria; depress[l., porem, coniprehen
nador do es~•lrlo das ..i.l,i"o~s: . d··n qu0 nos actos elo Sr. Lucena dominava o 

O modo nolento, arln ti,1r10 _e lill!Iloml por rancor politico e não se inspit'avam nos iuter-
que e~~ª-~ro~eclendo aquelle rnfel.1~- gover_- e5se:s piiblicos._ . 
nadar, JU~ttfica!ll plenamente a .Posiçuo hostil Níio duvidara nunca. dn. probidade e d::i. hon
que tem assumido alguns ala~oanos contra o rudez do Sr. Bnrão de Lucea~1, como homem; 
denor~ado. e sempre conhecido l\fanoel de 0 que impugna ê a, co::npetencia de s. Ex. 
ArauJo Goes: . .. ., p:11'<\ o alto cargo que exerce. 

Esta p:ov~n~ia, qu~ .)a ~~e~e sob 0 o0- Depois de ler o requerimento, o orador diz 
veruo de::.poht~co des,,e mfehz 1,acha.rel, e que que admira-se que 0 "'overno tendo re~o<>-ado 
co?hece perf?1tarnente quaes os_ seu~ rn- cert~s contractos e ~oncessõ~s. não p1•oc~deu 
stinctos, avalia o que elle não tera praticado do mesmo modo quanto n. outros contractos 
no governo daquelle estado. e conccssües 11as mesmas c!rcumstanctas dos 

Compenetrem-se os al:lgõanos dos seus primeiros. 
deveres, e expillam do seu seio aquelle que, Si o actnal gove1·no tmt.a, de organizar o 
ubusnndo do poder que llie foi investido, pro- paiz, de pór um termo aos desmandos e er
cura abater a. dignidade e os brios de um ros do ,zoverno provisorio, -pensa. o orador 
povo inteiro. » que elle~ deve a.gir o.o mesmc; modo a todos 

Eis, Sr. presidente, e meus illustres col- os contractos. 
leg-as, 0 homem que governa actuahrente as Em relação ao estado de S. Paulo conces
Alí1g-ôas, aquelle a quem 0 meu collega. pre- sões e contractos Ci\ssudos teem sido reconsi
tenC1en defender. der-ados, e isto porque a advocacia adminis

Que o julguem os homens ímparciaes. 
Vem ámesa e fica para ulterior delibera~ão 

o seguinte 

Requeremos que o Poder Executivo, i)elo 
Ministerio da Guerra, informe si tem já co
nhecimento que são indigitados como manda
tarios da aggressão e destruição da typo
graphia da Pati·ia e espancamento.dos seus 
typographos, na. cidaue de Maceiõ, estado de 
Al<igons, praças disfarçadas do 2ô0 batalhão 
de infantaria de linha, estacionado naquella 
cidade ; e que providencias tomou ou -pre
tende tomar para punir os criminosos e ev1ta.l' 
futuros e mais serios confilctos do povo com 

tL•ativa tem iníl.uido sob o actua,l !?"overno, a 
ponto de fa~el-o reconsiderar os Seus ac:tos. 

Referindo-se ao t erceiro quesito do sou re
querhnento de informação, diz que estâ na 
comprehensiio da Gamara a mzão da sua 
existench; todos os dias os jornaes noticiam 
a revogação de contractos e de concessões e 
logo no dia se"'uinte trazem a reconsideração 
desses contrac~os,.porque ísso interessa n um 
compad1•e do govemo. A' vista disto e pre
ciso ter-se ti relação desses contractos annul
lados e posteriormente considerados vali.dos 
para que se possam apreciar os actos do go
verno. A.' vista ela- pouca seriedade do o.ctual 
go-verno, é que redigiu o quesito a. que se 
refere do modo pelo qual se vê no sen pedido 
de informação. 

Paru. provar as considerações que ac.'l.bo de 
fazer sobre o actual governo~ relatará um 
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facto p:is3~do no estudo de S. Panlo e que o 
orador class;fie>t de c5cn,ncbloso e immor;\l. 

Desde que o Sr. Dr. Americo Brasilieuse 
recurou-se 1;,zer 1)arte do :11inist31•io,n polit!cn 
do S1•. Bn.rã.o de Lucenn tem sido coutrn.r1:n• 
üS inleressc:s lÍO est<1do de s. Paulo. :\. uii:u 
ser a co11cesS<1o de certos r,outrnctos •.>scancla
losos, em (]\1!) S. Ex. tem p1·0.;urado visi rei
mente offtõnder o;;; interesses Lbqnelle esfatlo, 
Dacla m:tis tem feito. 

Nilo vae referir-se is cone, ,.,_,fies <1scnnrla
losas foitas por S. Ex. !las estra•.h\s ele for ro 
Sorocab:rna, que faz c0m que o 1101.lor central 
se intrometa nos ne~oc:os pm-ameo te est(L
tlu:i.·~s, o ormlor que i1ão é s~paratl:;ta, vu-se 
na durn. cootiugencia de se tlecl11.1·ar por• c~s~ 
dontl'!n:i., p:'l.l':\ evitnl· :\S iU\"USUJ~ do p01.le1· 
central, qnc, si nüo ceder pelo bom cousel'.10, 
h:i de ceder peht für(:<l, poi,:; S. P;nz)o ~m 
cinco ou seis mczes Jlóde :n'rigirneuta.t· 
50.000 homens pnr'-' impedi1· semelhantes 
invasões. 

O governo ce!lti'nl jú, quiz rencler n f;1,hi·i1m 
de fer-r'o de l panem<', S. Paulo 11rotestou, o 
o acto do chance Iler foi ])Ol' is~o suspenso, mas 
recefa, que qualquer dfa não sui:ja por ahi 
:\ co;;cessã.o l'eita '' algum comp::1dre. 

A concessão da Esuada. tle i.·~rro J3rngnn

de Lncen(l. não tenha knwido lucros d::\S 
concessü~s cscnndalosns que se teem <lado, 
mas :i. Sll<\ falta 1le com petencLi pa1•a n, 
admini:>tl'i\~'iío exerce a sim male!ica inflnen
citi. de um motlo largo e fl"<rnco . 

S. Ex. le:u sitlo lernt!(J a!~nmas vezes 
tamlJem pelo ,,:;11i1•ito rle partidi~mo. 

O orador concltte fazendo um. n ppello no 
Sr . Presiuente rfa, Repulilic<l p.i1•;\ qt1c melhor 
c.>1:caminlle os destiuos da patrin. 

Yem :i. mes.1 e üc:i. p:\l"<I opportun:unente 
sei· tomudo fü\ üe\ida consit.ler,1ção,o ;;cguint0 

Rcqneit•o : 
1. u Rclnc;:lio tias conces;tJ-.):; e con tr~\ctcs ce-

1ebr:11lns pelos 111 ini,;tros do s-ovei·no provi 
so1•io, e i·escindidos e cassados antes e depois 
Ll.0 pronmlgad<\ :'l. constituição, t'lte lh•j e ; 

2. •· ~~s 1-.LZCiçs adduzid:is pnr<\ os rescindir e 
cnssn.r; 

:3 .• H.elo.çO:o dos rescindidos e cassados, e 
poste1·lormente l'Oconi>iderado.:> 1<tlidos, bem 
como a.s razões ullegadas pelo governo par:i, 
füzcr e clesl'<c%er ao mesmo ternpo .-~1í<1,i·titlho 
P ;•ccdo Junior. 

tina. é um escanda!o sem nome. Os couoosfr Em s~g-uitl;1, procede-se :í. clinnmcltl, à qun.l 
onarios deste prolongamento são uns med:- respondem os Srs. Jo::to Lopes. P:ifottn, NiUtl 
cos sem clinica, que a obtive1·nm com o rim Ritieiro, Retumba, Rodríg-ue:s Fr;mandes., No
de a Yendcr. Um governo momlisfülo ;ueim Paranaguá, Belfort \'ieí1\1, Uclli.la 
não faria conceswes a torto e a direito, sem 1 Rodr igues, Inuio llo Bra;:il, lnuoc.:õncio Ser
indagar d:). iuentidade dos conc~$~ion;wio:;, 

1 

zedcllo, Cnut:.\o, ?e:lro Ch.ermont. ~fatta B:l· 
que potlem ser muitns ver.es vaga.buriclos e cel!ar, Co:>tt• Rodrigu~.:;, Casimiro Junior, 
especuladores. Hcnriqne de Carvalho, Anft·iso Fialho, Nel-

Passo.mlo a tratar do pediLlo feito peltl C.OUl- son, Pires Ferreira. l\farti nho Rodl'igues, 
pauhia. Pauüsta ao gover-no p<\l'n. ueter- Bemrril, Justiniano de Serpa, JoSé Avelino, 
minar o maximo da S. Pa.v.lo KaiLiw.y p.wa JoSé l3evila.qua., Gon~.11.o de Lago.;:, Nnsci
entrar em negocio com ess"' companhia, 1iiz mento, Amorim Garcia, Epit :tcio, Couto 
que :\ directoria ma.udou a esta capital pessoa Cttrt1txo, .Sü Andrade, Tolentiuo ele Car
competente para explicai· ao go•erno as con- valho, Gonçalves Fei·reirn., José l\fariano, 
dições estabelelecidas na peti~~o quci lhe cli- JO<\quim Per·nnmlluco, Jnvencio de Aguiar, 
riglra u. coinpa.nhit1.. Anrlr·~ Ca.valcanti, Rn.ymumto Baucleira, 

Dadas estas explicaçõ.:s, o governo conoodell ,\nnibal J:i'alciio, Pemil'a de LYl'a, 1\Ieira de 
o decreto, sob1·e o qual dias <lepo!s fol V:i.Econcellos, João de Siqueira, Joito Vieira, 
postã 11ma peàra. em cimn, sob o -pretexto de Luiz de Andrade, Espírito-Santo, Bellurmino 
que no estar.lo de S. Paulo lln.vh1 proiestos Cn.rneiro, Oiticie;.i, Gabino .Besouro, Ivo do 
contra[\, concessão feita i)elo go'\"erno g·cral . Prado, 01iYeira Vallacfüo, Leanüro Maciel, 
· Por dons mezes coutinuon estG e~tn.~o. de FelisDcllo Freire, P~ul"' Argollo, Tosta, Sel\
cqusas e, durante este tempo, m:n rnd1v1duo bra, Zama., Artlrnr Rios, Garcia Pires, Mar
npresentou-se ao encarregado tln. Companhia, colina :Moura, Santos Pareira, Cu~todio de 
P~ulíst:-1 e propoz-lhe obter a_ ass!gunturit !\foilo, Paula Guhnn.1~\es, Mil ton, Amphih> 
do· decreto em 4S horas, si lhe ilesse phio, F1'a;;cisco So<lré, niony.sio Cerqueira, 
l.500:00(}6'00Q. . . Leo,•igilclo _Filgneiras, Bi\1'üo de 8 . Marcos. 

O 01-a:lor nao ~ daquelles _que attr1~11em a M~úrn.do, ~1res e Albuquerque, Prisco Pn
CC?rrupçao aos m1nist1•03, P?IS, em drvers..'ls 1mso, l\~uniz Freire, Athayi.le Juuior, Fon· 
v1ngeus que íez ao estrangeiro, teve o prazer, seca e Stlva., Fonsaca. Rermes, Nilo Peçanha, 
estudando a política. dos P,.'\ÍZP.S CJ?A 'Per- l\i::mhiies BRrrato, Oliveira Piuto, Yirgilio Pes· 
correu,_ de rcc~nheccl' que entre nos :uoda so:i, França, G_arvalho, Luiz Murat, Baptista 
lia ;ii01ta . mo_ralidade. . ~ da Mot_ta, Froes da Cruz, AlciU.do Gua.uabar.l, . 

E o prunell'O a acreditar que o ;sr. Barão . Samp:no Ferraz, Lopes Tro>ão, Jacqu~s Ou· 
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rique, Ai-i.stides Lobo, i\Iayrink, Furquim 
\Verneck, Jcsuino de il.lbuquerque, Vinhaes, 
Thomaz Delfino,Fi ~·ueiredo, Antonio Olyntho, 
Pacitico ?-fa~carenhas, Gabriel ele l\f:1g-:tlhiies, 
Chagas Lobato, Ja'.!ob da Paixão, Alexandre 
Stocklcr, L:1.!11ot111ier, Viotti, Dtltra Nict1.cio, 
Corrêa, Rabcll<:, füdarô, . .\stolpho Pio, Aris
tides :rv!ai:.l, Carlos Chagas, Francisco Amaral, 
Domingos RoclJa, Cost<t Machado, Bneno de 
Paiva, Ferreir;\ Pires, :'.\fartinho Prado Ju
nior, Bem::mlino ele C•lnlpos, Fr::i.ncisco Gli
·cerio, Cesario l\Iotta, !1Io1·aes Barros, Adol
pho Gordo, Domingos rle i\1oraes, Angclo 
Pinheiro, l\Inrsa, Paulino Carlos, Costa Ju
nior, Rodrigues "\lve:;;, Alfre1lo lfüis, Morei
ra chi. Silva, Alrneill:i Nogueira, Lcopohlo 
Bulhões, Azeredo, Caetano de /'.lbuqnerque, 
l\Iarchtno de ilfagalhiies, 81.lunrdo Gonçalves, 
Fern·mdo Simas, Laur-o Muller, Carlos Ca.m
-pos, Schimidt, Lacerda Coutinho, Victoriuo 
Monteiro, Pereira da Costa, Antão Lle Faria, 
Borges ele J\Iecleiros, Alcides Lima., Abreu, 
Homero Baptistn, Cassiano do Nascimento, 
Demetrio Ri!Jeiro, l\1enna Barreto e Francisco 
"Veiga. 

Abre-se a sessão. 
Faltam cc1m caus::i. participada os Srs_ l\fatta 

:Machado, l\Iigae l Castt'o, Pedro Americo, 
Rosa e Silva, Theophilo elos Santos, P.:m
tes de Mirandn, Augusto de Freitns, Seve
rino Vieira, Urbano l\farcondes, Alberto 
Brandão, Viriato de Medeiros, .João Pinheiro, 
Leonel Filho, Cu~ta Sennn.~ Alvarv Botelho, 
-Gonçalves Chaves, Amer1co Luz, .l\fanoe1 
·Fulgencio,Gonç:i.l ves Ramos, .Toiio ele A velln!', 
Ferreir:i Rabello, Joiio Lniz, Carvalhal, Car. 
:los Garcia, Fleury Curado, Bellnrmino de 
Mendooç:a, Thotnaz Flores, Rocha. Ozorio ; e 
sem causa. par·ticipvfa os Srs. Fre1.10rico Bor
ges, Almino Afl"onso, Joaquim Breves, Fer
reircl. Hrantl:Io, E1·ico Coelho, Rubiã.o Junior, 
Lopes Chaves, Julio de Castillws e Fernando 
Abott. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão anterior. 

o SR. 1 o SECRETARIO procede á leitura. do 
·seguinte 

EXPEDIENTE 

Communicac;.ã.o do Sr. deputado Joã.o da 
Matta Machado, datado ãe hoje, de que por 
.doente deixa de comparecei.' a sessão de hoje. 
-Inteirada. 

Officios : 

Do Ministerio dos Negocios da Marinha, de 
24 elo corrente, enviando o requerimento do 
1°teoente Joií.o Maximiliano Algenor Sidney 
Schifler, pedindo reversão para o quadro cx
traordinario da armada na.cional.-A' com
missão de marinha e guerra. 

Caml\ra. T. II 

Do mesmo ministerio, de 25 do corrente, 
eu vianr.lo o requerimento do escrevente re
formado ela armacla nacional, José Augusto 
Francici, pedindo uma gratificac;ão. -"\.' com
missiio de fazenda_ 

Do ~Iinisterio t!os Negocios da Agricultura, 
de 26 do corrente, em resposta no destct Ca
m::ra n. 170, ele 21 elo mesmo mez, remetten
do cópin, do reriucrimento 110 qnal :t Compa
nhia Sorocaban<t pede para prolongar a sua 
linha ferre<t de S. J oiio ao porto de Santos. 
-:\.quem fez a requisiçiio_ (Sr. Francisco 
Glicerio.) 

Do Ministerio dos Xc;rocios <ltt Marinha, 
ele 26 110 conente, euv1audo o req1ierimento 
do c:Lpitão de f°l'<1gat<L Joiio Justino Proença, 
pedindo moditlcação elos arts. l" e 2" do de
crnto n. 475 de 11 de junho de JSQO, referen
tes ú. maioridade dos tilhos varões para a. 
percep1;ão do meio soldo e montepio de 111eus 
paes.-A' commissiio de marinha e guerra. 

Do :Ministerio dos Negocios dtt Agricultura, 
em resposta ao officio n. 144, cie 21 do mesmo 
mez, commuuicaudo que deu ns providencias 
necessa.ria.s para chegar ao conhecimento 
desta Camam os esclarecimentos que só po
Jem ser ror11ecidos pelas directorias das 
estratlti.:; de ferro do EstaLlo_-A quem fez a 
requisição (commissiio de orçamento). 

. Do mesmo m_inisterio e de igual data, en
vw.ndo o requerimento do conselho da inten
dencia de Caratheús, Estado do Ceará, 
solicitando o prolongamento da estrada. de 
Ferro Sobra.1.-A' commissão tle Obras Pu
blicas. 

Do mesmo ministerio e tle igual data, em 
respost<t ao otficio desta C<lmara n. 174, de 
22 do mesmo mez, infortfümdo sobre o modo 
porque tem sido cumprido o contracto cele
brado com B. Dixon _lrmstrong .- A quem 
foz a requisi\.ão (Sr. deputado Gonçalo de 
Lagos). 

Do me:;mo ministerio, de 27 do corrente em 
respostu. ao oJficio desta Gamam n. li7, do 
24 do mesmo mez, informando sobre os mo
tivos que actuaram para <1. concessão do 
mmal fel'reo de Onro Preto a Peçanha.-A' 
qnem fez a requisição (.Sr. depmado Aristides 
Maia). 

Do mesmo mesmo minis~erio e de igual 
data, em resposta ao offic10 desta Camara, 
n. 154 de 21 do mesmo mez, remettendo o 
quadro demonstrativo das estradas ele ferro 
garantidas.- A. quem r~z a requisiçã:o (com
missão de orc;.ame n to) . 

Do mesmo ministerio e de igual data, em 
resposta ao desta Gamara u, 145 de 18 do 
mesmo mez informando sobra as concessões 
de liuhas ferreas feitas posteriormente à 
proclamação d:t Republica.- A quem fez a 
requisição (Sr. deputado Antã() de Faria). 

Do governo do estado do Amazonas, de 8 
(J!) 
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do corrente, enviando cópia anthentica da 
lei. n. 1 de 3 do mesmo mez.- A' commissão 
de legislação e ,justiça. 

Telegramma da Gamara dos Deputados do 
estado de Pernambuco, congratuhtmlo-:;e pela 
rejeição do tra. ta.do das M is:>ões. - I n t ! irada. 

Requerimentos : 
De Mathias Jose Teixeira, profe.s;;or <le 

musica, vitafüio do Ex:terna.t•i do 1]y11111a:;io 
Nacional, pedindo pagamento da qaautí • que 
deixou de receber de 1 de m:tr1:.o •le 1876 a 
31 de dezembro de 1800.- "\.." co111111b:;s;l•1 ele 
fü,zenda. 

Dos tabelliães de notas da C:i pi tal F'edur.1 l 
pedindo revisão do regimento tle c11st:i:; do 2 
de S3temliro de 1874.- A' co111111is~:io .[,) cun
stituiçã.o, legi:>lação e j ustiç~a.. 

O SR. PrtESIDEXTE - Es!.;ot:uh :L hm·n. tlo 
expediente, devia-se pas~<ÍÍ· ú 01·tlem 1h1 <lia. 
1\ías n. Gamara ante-hontem C<H1••c1fo11 n1·~·e11-
cia ao Sr. l\faydnk para, re:sp 111dc•1· :10 dis
curso do Sr. Figueiredo. Si os S:·s. <lepnta los 
entendem que a urgencia preYaleco, queiram 
levantar-se. 

A Ca.mara resolve pela a!l1rmati va. . 
o S;:. PRESIDENTE - Tem a pal:w1•:t o 

Sr. Mayriok. 

O Sr. l\'.Iayrink. (moi;imenlo de a'.ten
çiio) - As palavras que li ni 11Cé'<1.~iiio de 
proferir n:1 sessão de ante-honlern, dando 
resposta immed1ata aos topico:>, q11e pude 
ouvir, do discurso Llo meu illustr.; amigo e 
collegn. o Sr. Conde de Fignei1·edo, <lbpe11:;:u·
me-hiam de occupar a preeiosa u t tenção desta 
camara, a uão serem algumas allusõe,; .desse 
discurso, que necessitam de ser esdareciLlas, 
afim de que a Camara e a naçli.o náo façam 
juizo incompleto a respeito do o;ijecto 1lollas. 

Principiarei decla1·aud0 que deste nwu 
amigo não me separa nesta cas:t ~L menor 
desafl'eição ou inimisade. L•amo-nos de:;de a 
mocidade; e ~tS nossas relações, e1111Jora nii.o 
cimentadas por interesses materiae:;, tambem 
não têm soffrido embates, que as possam 
abalar. 

Tão caras me eram essas relações, que 
sentia profundo dissabor q11·1ndo ouvia a 
vozeria publica a procln.mal-o como um espe
culador das lagri111as e dtL misel'h de uma 
grande parte do povo Lrazileiro, que opp1·i
mido -pela necessidade, esteudia mãos à 
caridade publica. pedindo pão e a;;ua. P.:tssei 
momenlos muito arnarg'>s qnan.Jo, pelo orgão 
da maledicencia, era. iudigita..10 esse meu 
amigo corno um. agente impo1·ta.11te n:1. especu
lação, a que estavam ligados altos interes:;es 
do Estado, especulação não muito licita, em 
que pretendiam envolver como cumplice o 
governo da minha patria. 

Faço este protesto para ficar, visto assistir
rne esse dirdto, es1.:oimado da suspeita de que 
subi à tri'iun:t eiva;10 de animosidwle:; contrit 
estl:l importante vulto de noss:1s finanças, 
::J. quem estimei e e::;timo, a quem resp«itei e 
respeito. A quest:i.o, que me p1·orn1:on a füllar, 
nã.o é pessoal. nã.o é uma questã.o q111~ P11 pu
de:;se alien,.r de num ; era u:n:1 rrr11~sti1L1 em 
que se ac!J~wa e11volvida urna in:;i1t11içã.o de 
credito, e1!1 qtie estava. empenlHt•l11. a naç:i.o, e 
a que se pl'eucli<L<n os interesses tio povo. E eu 
ce1·tamente mentil'ia ao compro:ui:-;.s.o, que 
tomei per;1nte 9s accioni:;bs rlo lhnco dtt 
Republica, e per .. nte o governo, si não me 
apres5asse em liquidar este negJCÍ•J 1i:.1 tl'ibana 
•la Cam:u·a, a.tim de que tudo tic:t::;se pel'f'eita-
111ent~ e!uciilado. O meu tim, pnl"ta11to, 11i10 é 
aju::;t:ir contas com o meu co1J,·gae111•1ne:;tões 
úe interesse intciranwnte pe:;:;o:il e sim 
esclarncer e. pôr p;1tente turlo qtrn no as
snrnpto controve1·tido possa it1ter-e::;s·1r n. ver
•la<le em rdat;ã.o nos ue . ..:·ocios do <'S!abeleci
lilento. que d11·ij0, destrum:to quanto~ r'.a pi talos 
•le a.ecus:iç~ã.o :;earti,ulamcontra elle. 

Assim, priucipinrei pelo pl'i111eiro dos pontos 
de qne o meu nolire amigo tr·atou:-é o que se 
refet·e a uma gramle parte de SlliL f01·tuna, 
que elle em Paris llãvb em1n•eg·:Hln, infeliz
uiente, em acçõe::; do Banco úa H, .. p.1blica, as 
qnae~- achou cotadas nesta pr;1ça a 170$, na 
occasiao de su:1 chegada, aqui e de que teve de
dispor ::;olirendo pI"ej nizo. 

Cumpre declarne que as acções, riue o meu 
nobre amigo comprou em Paris, uãn er;im do· 
B.rnco da RcpuiJ!ica, er.tm ns que vinham do 
l3anco Nacion:Ll, rlessJs que o Ra11fJue de 
Paris et Pays Bas el'<L pr·oprietario e que
estavam dentro de suas caixas, sem puderem 
ser introduzi.la~ na circulação. Pel'tench1.m 
à classe daqtiellas, que no momento rfa tu:ião 
do Bctnco N cional com o dos E~t,do:> Unidos 
para constituii,:ã.o do Bt1.nco da l~epubl ica: 
p;ts:>ar<:m. para este com um boniis •le 50:!.;. 
lsto s1gmtica que nttendendo as entradas. 
realizadas, o l1a.11co apenas tinha recebido dos 
accionist:1s 150$, a conta de cada uma.. Ora, 
vendfoas a. l 70.~. cad11. acção. é cl<iro que esse 
preço, obtido pe:o venuedor de que se tr, ta, 
repr~senta grande lucro em cad<1. uma, o que 
?X_lll'llne con:>ideravel va.ntage:n e nã.o pre
.)u1zo ..:omo se allega. 

Não quero, to::ar no 2° ponto, aquelle, em 
que º· meu nobr~ amigo declarou que toda a 
sua fortuna e::;ta no Brazil, e que apenas 
possue a.l5uma~ 11 bras esterlinas, ou alguns 
trancos em Pur1s. 

Abstenho-me dessa inrlagação; não posso 
penetrar nos are 1110 nem n ts intimidades do 
meu. amigo, como elle pôde penetrar na 
escr1pturt•Çiio do Banco d:t Republi -a e vir 
tra~t::~ a esta camara segredos vedados até 
a.o JUizo commercial. 
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Seja-me, porém, licito repetir o que por 
ahi se diz. O mao exemplo pega. 

O imu nobre amigo pos::;ue g1·andes pala
cios nos Champs El!Jsc'cs em Paris, e da data 
de 15 de novembl'o de 188«) µai'<\ cá j}<"Ssou, 
ao que affirma111, o melhor de 25 milllifos de 
francos pant a Europ •. 

Estamos em maré de tr-azer p:mt o seio tlo 
parl:1me11to as lmliela:> Jos currodores, rele\·e
me pois, a ~\mal':~ e:;te de"lise , de qu1' hnço 
mi:ío, pa1·a monst1·a1• ao meu nobr~ a1::igo o 
que ~ão li.1nfo,; inventados pel•• m;il1go1dacle. 

Vou t1·ata1· de outro ponto. para o qua I peço 
n. att<'n<.:ào cht cani;11·a, e <JUe urge deix;tr liem 
explieit1J; é aquelle em rpie S. Ex. tratou 1.le 
<lemonst1·al", que t•)ln toda a sna rortuna no 
'{laiz e que não til·ou partido do cambio a 27, 
ao pa~so que outros a1nig·os meus o apl'ovei
taram,atim de p: 1sS:lrm~1 capitães para. Eul'op:1 
emp1·e!!anüo-0::1 em funrlos br~izileiros, como 
const;ttl6 annuncios nos jornaes. 

Talvez seja e,.1te pa,ra S. Ex. o episoclio 
mais ti-iste de toda esta lii:;toria. Um desses 
amigos, a qnem S. Ex:. alludiu, ú o Sr. B•u·ão 
do Alto Mearirn; e o 110mem, que, pouco 
tempo após :L revolução, viu p·drar sobre a 
sua ca.bei;a suspeitas de conspira<;c'\.o. 

O Ba1 ão do Alto Mea1·im era um eEtrana-ei
ro,um ('Otnn:erciante, que viera para o Br·azH 
na idade de 14 annos. Educ;1do no commercio 
orazileiro, chegou a occupal' nelle a alta po
sição, que a.inda hoje mantêm. 

A su::-peita, que lançamm sobre esse c:-iv;t
lheiro,\n0luzi11-me a aconse\lml-oa que s·,\l1isse 
daqui. Sal1ia que, ern vez de ho::itil, em 
elle sympathieo à caus;t <la Republica e tinha 
certew de qu'\ embom estrangeiro, havia ele 
prestar ao novn regimen tão bons serviÇ'OS, 
como se brazileiro fo;:,se. 

Esse homem ausentou-se do Brazil; e, par
tindo. for.:,-acht e precipitadamente C•·m toda a 
sua fümilia, 11ão podfa füzer a viagem sem 
levar os n ~ces-arios recursos. Est<rnrlo em 
Pariz, vendo como alli os titules brazileiros 
baixavam e zelando o cr·edito d0 pniz, que é 
µatria de seus tilhos e onde a•lquiriu e con
serva, s<:us c;tbedaes, empregou uma. parte 
desses fnndos, que guardam com destino es
pecial (50.000 t) mt cumpra de fundos brazi
leiros. Si com tal operação não pôde conse
guir a alta desses titulo:>, fixou M menos a 
sua cotação, impedindo a baiX•t. 

Este cavalheiro, portanto, não pôde ser ta
xado d1~ especu1ador. Retirando-se do Brazil 
por força das circumstanci.is, e vendo, em 
µr11ça. f.stra.ng-eira, ameaçados de de-preciaçfi.o, 
os titules do Brazil, veiu em auxilio delles no 
louvavel intuito de salvaguardar o credito do 
paiz, que estremece como si sua patria fosse, 
e ao qmd, na vasta esphera de s11a infatiga
vel activi1la.de,tem dedicado todos os recursos 
de sua grande intelligencia. Louvavel e não 

digno de censura é esse zelo, demonstrado 
pelo barão do Alto Ivlearim em uma occasião, 
em que alguns especuladol'es tentavam no 
estrangdro " baixa tlas acçõe~ e titu!os llra
z.ileir1)s. 

Referindo-se S. Ex:. a operações cambines, 
disse que, deµois de haver chegado ao Rio de 
.Janeiro, a penas lizem Ul!l<t opel'::tção p.:tra 
se1·vir a nm amig-o e saec:nra sol1r·e um ere1lito 
que lhe fôi-a nberto em Lonllres, s1~rnlo certo 
rJ11e esta importancia não pudhl influir na 
uaixn do cambio. 

E,,tou de accó1·do em que não é nm S:lfJUe de 
1:30.000 !'rancos, que pôde influi!' na IJ<l.ixa 
do camUo. I\las estn não é <l questiio; a ques
tão ó que o meu :"nigo, como elle pr·oprio 
conl'essou no seu dbcm·so, h:1. muit,)s annos 
era apoutarlo pelo povo co111o ·especula1lor, 
1·01110 um jugador, qne razia a baix;l e a alta 
ao seu talanttl. Por·tnuto, a:• lleg-nçiio n:io é 
minha. ~em a baixa púde com certeza resul
tar de uma perinena nogocbção. A qu~stão e 
do gros::;o das trans:icçú~s, que elle, em se
gredo e com a habilidade, que o distingue, 
1azia, uws de qne por ventnt'•t não deixou 
prova escri pta. 

Não fui, port~nlo, eu quem o indigitou como 
especn1'1clor; foi o meu nobre amizo quem 
corno tal se inculcou asi mesmo; foi ell<'l quem 
veiu na tribuna declarar que ess;t pn.lavr.i 
revela.vi o grito publico de ha. mnitos annos, 
jnstificanilo o proverbio-Vox populi, vox IJei. 

.tigora vou üatar de 011tro toµica-o da 
mis:;ão especial, de que foi incumbido o meu 
a.migo pelo presidente elo Banco da Republica 
dos Estados Unidos, missão especiali5::ima. e de 
caracter reservado. 

O Ba,nco da Republica por força tle sua org-a
ni1 .. ação, tinh;t necessidade de corresponclente 
no t'stran .~ ·eiro, ufim de realizaras operações 
cambiaes. l.itm\ elas disposições da lei orga
nica. elo banco rezava que, de accürtlo com o 
governo e nos termos em que este o eut1.mi.lesse, 
podia u banco exercer as funcções de seu 
agente rioa.nceiro no pniz e 10r<1 <lelle. 

Em taes con•lições preferimos a creação de 
um banco a de uma agencia ou c;Üxa füial, 
porque, segundo o systema e uso commercial 
seguidos, otrerece mais gar:wtia e tem 
ma.is acceitação um papel firmado por duas 
a5sig1rn.turas diversas, tlo que aquelle que é 
assignado pela mesma e uma. só firma. 

Então o meu amigo seguiu para a Europa. 
com as procurações neces~arias e habilitado 
com a, garantia <le c;1pitaes para fundar o 
banco na praça de Londres. Cumpre ob.;ervar 
que o Banco da Republica tinha alli um:t caixa 
filial, á qual fóra do Banco Naciont\l, e que, 
portanto, era mais fü.cil, aproveitando o casco 
dessa succursal, fundil-a em um banco com o 
mesmv titulo, idéa com que elle concordou. 

O meu amigo, porém, chegando a Londres~ 
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.;wocurou l.!atH1ueil'M. e tia conl'ereuchi., que j emprezns e ~ervintlo a c~\tl.'ln pnhfün. ! Parece 
teve com el!e,;, coucluit1 que l\(l. oc.;;~siilo não incrircl ! 
·~mi possivcl. peht::; razões que ai legou, reali7.ar Dahi o meu illnstre colleg-n. dirigiu-se ;\ c:1s,-1, 
o que tlesc:-,i ~w::i . olhamlonon, pois, immedi:i.- Rotllschil1í. Disse. S. Ex. que não foi P?r si, 
·t.'\:uente o earnpo, esquecendo-se de que JenU';\ por11uo cle,,;,\c mm to teu1110 o lhnco Nnc1onal 
.:10 $ell 110!~0 in~trumcnlo3, com os rinnes porli::t. tinh:i interrompido c~in aqtrnlle3 banqueiros 
pet'feitnmenk converter em umico aquclla sua:; l'l:l:u;i!es. l-tespe1to ;;•rns escrupulos. 
caixa filial, l'Ctnoven<lo assim os ohst:Lcnlos l{othsch\lcL ]10l'ê111, disse o nohl'c deputado, 

ns di1tlcnld:i1.!cs qnu ;;e !!te antolll:tvanL não qniz :1ccdt:n· n. l'rnpo,>t:t sit~ii.1 1 dcbni:-:o Lle 
0 E,, q11·i ,; :il.li3 im1K11·ta ntc ú qnc, :tb:tndo- dua;; con•lkües: 1~. a d;~ ~ercu1 g-arnntido$ os 
nn.11u1) a idO:::t d :t f11n1laçilo uc b:111 ·~0, 1rnic:.\ .;M111c,; Jo hauco por <lel'o~ í to 0le consoli<lados 
mis::;:io d;) ri::c i'•} iac:11nbi1.,1, m:tnrlon fecll:1 r iuglcz0s ; :t-t. g•t1·anti•1, si nã.n matcl'ial, ao 
.a•1uella caix:t til i:tl sem n. m·~no1· rnziio , sem menos 11:ol'al tio gm·er 110 ln•azilc iro. Sô Coti'J 
consnll:n· a~ co:\\'enicacü1s, qnando ali:'1,; , n e"L:i;; t·im1liçl\e:; elle ai.it•ir·la nm c1·cdíto ao 
pt.,Jpdo ricto elo,; l'm!:::11·:1r;os e1·:t um podcl'o;;o l.fanc::i .i,. l~l)p11 blie;1. 
=:twth·o p:1 1·:1 rn:i,;en·:n· c:n nctir-icl:11lc :t refo- ~1·. pre5í1.lculc, d·~ro confe!';;.~r rine sorrl'i 
:•iifa caixn 1i lhl '. g1·nllllc tles;.rostri pelo tcles·1~1m111:. <)ue :S. E!r. 

:\s~:m i:1~01-rompernm-s,) o P<\l'fü'am rle 111<) c:1Yi:in no.,; ter·mos e~:po~tos. l·'ni,; o l.lan-
1-opcnte t:s t;a11:::1c:;üc~, tk·.•n•lo o Ban::o dn .;o rl:i i{epnhlic.1, pttra mer·cr:erct•etlito nn, crtsa 
l~op1:1J l i c;~ priY:1 tlo t\c,;;;o meio p.·wa fazei· no Roth,;cllil1l tlcYia. :\lém r!o;; e.onso!ld:11los in
c:>tt·n11g ... i1'<) :;n:1s orcr:1r,üi;;;. ~ i não cm g:~1 t11 le ;d«::zt'"· 1far tamoom •t garanti:• moral do 
csc.d:i, p,~Jn llh.! t111s dcnt1·0 de (!c~to~ Imii t'i~ . Brazil? 
Ficnn pl'i:i '-' ll:u1co d;:i. Republie::i. it mercc de Então que conceito mcred:1m n. Rotbschil1l 
·êod1.1S os ba:1•1nci ro~. que J he poi.lia:11 impor n os titulo;; d1i sem. llUf;iio, ~i p(l1-:i :thdr o cre
lci . di tQ, exigia, além del !cs, !lla í,; t:m ~ z-• .u-aa tia. 

i.'iii China e on Tm'l)Ui:t. lcvant:i.r-se-hi:uu mural tio no~so governo ?-
as mesma~ clitncu!tliul.;s par<t a crear;üo de Elle que foi LJosso un ico ag-ente finuuceiro 
um l;:tuco, porque, com certez,,.,, si n :igente longos annoõ, e 111te pOS$Ue rnill1ves <le lilm1s 
e procumdor d~ nm estabelacimento le\':1s~e cstcrlin:is cmprcg.1clas em (nndos pnb~icos 
e rirme proposito de o <lesacredit<\l', ê o reveJ lmizileiros, neg-;rra-se :i recebei-os como ga
l:l.5se por a cto:>. corno os <i ue o nobre depn- r:wtin. <le um cretlito aberto a mn b:rnco de 
.fad<> i.mtticrn, ni11;:11em de certo lhe presto.ria pri111ei1·:.i ot"dem ! 
auxilio, auinmado-lhe o emprel1end1.meuto. Eu tendi que nii.o d9vb ac~eita.~ o credito da. 

O meu nobre amigo portanto (é elle pro- e~s:t _R~tl~e~~il~l co~~ a. ga.~~nfo .,:los co,'.!so~i
o::>rio rmem o diz). nem ~ouhe como entender- da.do~ 1Doleze:., 1.1<io, mo' ido Pv10 des~J O ~a se com C) Lff;1do;i"s~ CO Ui!l!J JJcmh, que, tlentl'e t\OC~· ele rcp~e~i, h~s, mns j)Ol't') t~e lJlla nao 
to'l?s 0~ tmico::; <la pt1l.ça .te Lond_rc~, é 0 que n~c~~tay~i ~\ 01~ern~ao ~o~:~ fl'<.tl':l!'.tl~~ ~le f_uDClo~ 
maiores reb~ü::5 tt)m com 0 Brazil, 6 cspe- Lt~'.1.leuo", n.ts coud1çue,, qae .tll..t~ e,,tabe 
·ci::i.lmente c::im o Rio Lle Janairo. Tem esse le'-'-~~e . 
banco como directot• nrn inglcz, mas um in- Nili'l '·endo cllll'O e nri.o conhecendo toüas as 
.~lez, qu~ vt1le t:w~o como um . brnzi!<'.i!'o, o cir~nmstanci•lS d:.t coml;inaç::ip. o JJMSei o se
-~1·. F . J:oale; pois e elle um antigo iltrn;;o do gumte teleS'r<tullna. ao meLl 1l1 ust re colle~ : 
Brazil, conhecit.io dos brazituil'o:5, que teem <?.0 Bi.l::'.CO d~ Re11ub1icn. so (lCceit>\ o cret.lito 
vinjndo lleht Enr·ora. Este mesmo homen1, g'(lrantido por fundos brar.ileiros; ccns:ilidaclo3 
a.qui citado pelo meu amigo, teve n. crc:cld<1de inglczes. nli.o.,, Nilo se fez a opct>o.ç5".o . 
de n~ar-S\l a entrar em correspoudcncilt ·rermintt<la assim a commiss::í.o de que o meu 
<!Olll o Banco di~ Repuhlic..'l, qunodo a. questão ilh:stre collega tinha. sido encarro;.f<.tdo na 
se r eduzia fc um:L simples g-arant in. praç:c de Londres, voltou para o R.ió de Ja-

0 Loncloa e'<: Counry B ani•, qu~ acaba.vr, de neíro, completament~ lin•e d[I iucumbencia, 
:Ser o cor respondente cio Banco N1tcioual, r e- que o Banco t((I. Repul.ilica. lhe havia deleg«ido. 
pre3ellta.<l? ~ela caixn. .fil ial, que lit ~xist i:i., e Cumpre-me aqui frisar um ponto ; a míssào, 
que por dwe1to pertencia ao Bitnco aa. Repu- que levoa mea collega :1. Londres, nã.o foi 
tilica,·. negou credi to a nm e;;tnbslecimento procur;u• o correspondente A. ou B; foi con
bra.zileiro, e nem sir1uer quiz ou,•ir foliar em "l"erter em b:1nco n. caixn. fil ial do B~nco Na
'transa~ões com ellc. cíomtl, l),'te lilli já ~sl::w;i ct·e:u.la e operando. 

Porque ., Pol'que o cambio tiuh<\ b..i.ixado ! S. Ex:. n<i.:> quiz fazer isso, porque divers.i.s 
Porque o Banco d:t RepubliccJ. irnsceu de um pessoas, a quem consultou·, mostromm-se 
lk'tnco que tinlhl, no desempenho ue sua. mls· arlvcrsns a. esse p\::i.uo, por11ne <i. vista chi ba.ix:i. 
são, concorriJo p:J.ra o de3envolvlmento da do c~imbío, nüo era. opportuno empregar ca
t'iquezn. nacional, incitando á vida e ao tra- pitaes. 
balllo, o povo bra.zileiro, q11e accusa.vam de Or:i., o nobre deputa.do, certo como devia. 
:inerte e intlotente e dando impulso its gr.l!lcles estar da. improcedencia. desses pratcxtos, tle-
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veria ter insistido 11<\ fundação Llessé b:.mco, 
a exemplo do que se fez em Lisboa e em 
Pariz. Nisso não era só o Banco da. Republica, 
quem lucl'ava, era o Brasil inteiro. 

Creados os bnncos com os fundos existentes 
na dita. ca.ix:a, !ilial do Banco Nacional, e que 
pertenciam ao Banco da RepulJlica, o sacri
!icio da passngem de ca.pitacs p:1ra lit seria 
amplameute compens:i.do pelas vanh1gens das 
operações. 

Não em só a Rothscllild que se poJin. re
correr. Com p1·ehendo bem a recus:l o a 
exigenci::i tl·~ H.otii:dültl, il vista <la cxposiç,ito 
que se 1110 fez. 

Rothsd1ild, bem esi;brccido, e foib a insis
tencia. nilo quereria penlet· um frc;.tnez com~ 
nó.s- 13razil e lm1zileiros. Ell,~ l'ú, de vet 
em qaam!o, rcsi::;tencias; promove a klixa 
<lo.; ti tu los, rec~1s:i. creditos. mas estit sempre 
a. 1.leseja.r que nilo ihe fuj:•mos; porque o 
Bl'azil, por mnito fine se tent0 arruinai-o, 
por maio1·es desastres llnanceil'os, que o asso
berbem e pareçam levai-o ao ahysrno, o Brazil 
é o Bl'<lzil e tem muita pujança e bastantes 
recm·sos cconomicos para poder s0l\·er per
feita e pontualmente, os seus compromissos. 
(Jfo :tc ue ;;1 ! .M. i1i10 bem ! ) 

Eis o ponto do -discurso do meu nobre amigo, 
a que alludi, p1mt e simple~mente pa.r;~ cum
primentar o meu paiz, e~pecialrnente para. 
comprimentar aquella classe de cidadãos, que, 
antes de 15 <le 110,·embl'o, eram os propugna. 
dores d~t id~a republicana. O Sr. Co:1cle apre
senta-se :tqui como republicano llistorico; 
quer dizer que antes de 15 de noYemhl'o já o 
Cl't\. E11 não tive essa. fortuna; só o rui de 
15 de now::m!Jro pa1\\ cà. 

O mais, a. que se referiu o meu nohre amigo, 
13ertence il quc::;tã.o elo Banco. que ji~ está sul:.. 
1icientemen te doba.tida. A · ma~·ua. questão 
consiste na. divida. dos dircctores, de:-,oi:; ela 
l'eorganiznção do Banco dos E~tados-Unidos. 

Q1.rnnto a este topice jú. tive occasiã.o O.e me 
cx:p!i~a.i• n:L ultima sessão; não vale n. pena 
repetir os mesmos argumento~, pois seria fa
tigar inutilmente a •c"l.ttençã.o d.a Canrn.ra. 

Ha, po1·em, um asserto, que é preciso ficar 
claro e definido. Asseverei que ordinaria
mente os rlirectores de bancos transig-em com 
os proprios bancos, accrescentei que isto 
em uma. operaç::.l.o muito legal, desde que, 
nem a lei gel'«l nem a lei organict\ dos esta
belecimentçs o f1t·ohibem. Não podia, pois, 
levar a censur..t aos meus colleg;.\S. Poderia. 
entender-se que tinlrn. sido uma demasia; mas 
unicament1~ em relação aos dircctores do Bãn
co dos Estados-Unidos do Brazil, e não aos: 
do Banco da Republica. o qunl , por sna lei 
escripta., nü.o póde ter contas com os seus .di
r.ectores. 

As contas dos directores do Banco dos Es
tados-Unidos éstão em liquidação; e tão 

depressa esteja esta terminada, communi
cal-o-hei á Gamara, para. que fique sciente. 

Preciso, porém, provar o meu asserto. 
Como esta. quesfüo veiu crear um systemn 

completamente novo-o de se abrirem aqui os 
livros, cuja escripturação e1·;\ até agora ma
teria r~serrnda, que nem o proprio nccionista, 
a não ser membro ela commis;;ã.o 11,,c::tl, podi::\ 
Yer e íJUO nem o j ui;: ele co·nmercio podia ex
aminar senão em occasiües cspeciaiissimas, e 
nnic -t1nente referentes ao ponto, p~ll'<\ que se 
concede o exame; e como inl'elizm8nte, este 
eslylo foi aqui ina.n.Q'nrado pelo ml!n nobre 
c•.ol lcg-:1 e amigo, posso tarnbem, nii.o como 
deldo1·, dizer que o Sr. Conde ele Fi~ueireclo 
tem contas com o füt.nco Nacional, que o Sr. 
Gracie tambem as teve cem o fütnco Nacional, 
pot· si e pela sna ca.~a commercid, da qua! 
er<i socio solida rio. 

O Sr... ZA'.IIA.-0 11ue it1te1·essa isso ú, repre
sentação nacional ? 

O SR. ?IL\.YP..J'.'iK-:\fos e nma questão que se
levantou, e crr.io que n:.to cston 01T80tlendo 
a ninguem. 

llepito: não venho como dehtor. Desejo 
t!p2nns provar o que de0larei aqui- que os 
directores de b1ncos eram 01·dim\l'iameute de
vedores ou tinham transacções com os mes
mos !Janco.s; eram pessoas jurídicas como
quae:>quel' outras. Nilo er<\. portanto, desai
r0.so que os directores do Banco <los Estados. 
Unidos fossem devedot·es a esse estabeleci
mento; quando 11<\ maiorii~ dos caso.s,.outros 
o sã.o. 

Di:ixando ago1'a de parte este incidente, a 
que nlludi apenas para me explicar, preciso
passcu· a, l\brit' tn.mbem os livros d0 B:rnco da 
Republic:t e -vir dizer quanto este bn 1Jco deve~ 
e qu:1es os recur.sos, qu ~ tem para ~ol ver os. 
seu:> compromissos. 

O passivo do banco, isto é, aquillo que elle
deve de momento a cr~dores, que lhe podem 
exigir on á vista, on em certos e cletermina
dos prazos, som ma, em 60. 000 coutos de réis~ 
como segue (lê) : 

Todo o p1ssi vo exigivel it vist<\ e a prazo
nüo excede 60.00():000$, sendo por deposito· 
em conta de movimento 12.000:000$, por de
posito e contas a prazo e lettl';~s 23. 000: 000$,. 
sommando isso 35.000:0008000. 

,\gora )111, por saque.; 038: 000$, no Thesouro· 
Nacional 15. 000 : 000$, e ao Ba.u co elo Brazil, 
por diversos emprestirnos g·arantidos a 
quantia de 9.950:000.$fJOO. '"' 

Parn. füzel' fa':e n. este p<iSSiYo o banco tem: 
Em caixa 18.000:000.~. em apolices da di

vida. publica. 22.000:000$. em leti•as de:;con
tad~s J:3.000:000$, ou tot:ü de 53.000:000$, 
a1ém de 7.000:000$ em. c/c a prazo, e mais 
4.400:000$ em acções e títulos, que passaram
do Banco Nacional, por occasfüo da fusão. 
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Ahi estã.o 64.400 :000$000. 
Isto qut!r dizer que o banco, ainda. pótle 

ter um sal do de 4 . 400 : 000.$000, só com 13:;se 
activo. 

O SR. 01r1crcA-'.Isso é pouco. 

Tril. ta-se d:1 segunda pouta do <lilemma, que 
cu mesmo indiquei d :t lll'imeira. vez que me 
con be a. honra de fü.llnr dei'ta tribnna. 

'S":to cansam em sua foin · d~trnidom os 
rrne tomam n peito desacre:litar o banco. 
Sapadores cl;is tl'êvas, re~os:1 m-se lutar a 

O S1c :.\LHmll'K-)lão sei si ê pouco 011 se peito rleS!'Olie1'to e lanç:un de ernt><'scada con
é muito; :ligo que, ::ind!l. quando o :icti;.o es- trn elle todo,; os pro.iectis Nã.0 füze111 escolha 
tíves:>e 1m n•~Stn(l. linha do pn..'<sivo, em o que de armas, nnue;i, porém, 1rw ne.i am ~LS tle 
basta.v;1; pr,r•1ne quem possue tanto ()Unnto ~a viilhe iN lc-nl. Porrp1e se esconrlem, mos
cleve. p<•len•l,, pngar n divio:t no scn c1·cdor, tr:uido que não tccin ;\ cor::;em de seus 
ê rico. (Apoiados) . acto:;? 

Assim na demonstraçiio, que :icn.l.Jo de titzer Entm esse:; inimigos :i lguns h:1, ()lle ele vi-
:i. Ca111a1~1, te11ho pot· lim lev:ir-lhe a con,·ic- s•'ir·a <!1·guir!a, 111;1;; i;o!i r<:Sj•unsahiliilade col
çüo ,fo (jll•• o e~t:ulo do hanco 11ilo é o que le.::til·:i, e:::;:;-z·inwm n:i nrcn;i. . 
arnlnm """''"llnn.Jo sens ~1·aluitos e pervc1·- citm-.~i o .ft1•111tl rio Bi·u.;ü, qno uns snasco-
sos iuimi~os. lnmn:is editori:11•s inse!'o! ai·ti ;:os açnlamlo 

La ;·01·:, t; ,, ardil. a calumnia e a in,iul'i:t e ainda m:iis a d ·sconri anç:1., ])l'et'1rnd··urlo pro
toda~ ª" ont1·:is armas envene1!ad11s. "ºm rpw \':li' rp1e 0 Banco ela 1t.,,p11bl ic;i. n:lo pórle 
prel1~11.! 1~ 111 li~1·w o Hau t·o da H.••pnbli!'n .. E" e111itli1• mais . por']m~ jit u1t1~ 1 pa:;:-011 <'S limites 
um 1lh1no $:·tnnico. que >e urde r:om a iilé:1 •la e111i:;s;-1o concí!•lii'la, qnan:lo •!pu blico e està 
nrme e i!l;\lutlavel üe derr1lira pr·im.-,ir;t in,.;ti- patent•· nos ol hos de t o.Jus os qul) c11nhecem 
tuiçito r1>pnldkana. P<'tra cor11provnr :linda o:< C<>ntra ·::l o:; e:\ lei. que reg-em o l1:rnco, que 
mnis o qne nllirmo vou Jer nm t e l••g1·nr111J1a, e!le t1ei11 a metade du suÍL emi:;:;iio r e;\
que a in<la hontem foi remetti<lo de ::), Paulo Jisou . 
e que e;;t;i. ]JUlilic::ttlO no Dia.-io de Noticias ,\inrh d~tn. Lrilrnn:i. foi lança.!~ sobre o 
O t~leg-r:11nm:t diz (lê): B:tnco d;\ fü•pul1lic:i uma i n~inuação pet>lida. 

s. Paulo 26- K~ftt·o-me ú compra da. embsii.o ((O 13.inco d o 
(( :'. tfü·ma-se aqui que o coronel Gentil de Br·azil-

C;1stru <lSW:1lhou hontem maievola.inen te no O Banr.o dn H.epul.Jli ca tl~rnsi.i;iu <·om .:) B!l.n· 
Rio Clã1·0 e ontros pontos havei• um d1•sfülriue co do Drilzil, conq1ramh1-lhe :i eruis~ão ; por
de S4 :ü00$, no Banco da H.l?puhlica, a coo se- qne 1 Po1·q11e, pol' 11i~posiciio de ~nrt lP-i org-a.
l harnlo o povo a não receber su.1s not ;tS . nica , tin lm o direito de coocorrer P"r•l a u111-
0utl'os indivi1luos apa niguad1)S susleotam a fiMção da. moai!a, e o meio, que t~n~1a. para 
mesma propn'":mda de descredito.,,. . cbe1,,rar f1 esse resultado em arlqmr1r, com 

"\' vht.:i dist~, ~sta ou niLo contlrm!vlo o J m<lÍS ou mea• s s.:crilicio, os J~rivile~ios de ou
pl:l.no 1h consp1r.:tçao que se t r:ima. errLJlt':1. o í tros bancos. f'.n1. pura. e. simple~mcnte le
Banco da J{t!J!Uhlica. 'I (Apoiadvs.) r:ssa con- 1 ••1do por es ta 1dea , a11~01• :1 .. ado P'.'l' ~eu con
spiraçrw 11ão se . limita a Capital Federal , j>i. i ~l':lt11, e el;~u'.l 11do n'' lei, ~ue re•1h;--:ou <l ')Uella 
caminh~ p:1r;1. o 1nter~nr, rleix,rnrlo ns rastr~s' 11;1po 1·tant1~~in 1a lr.nns.~~ao:. Aqui, porém, se 
nesta c1r.l:ide. onde m~o pó.!e ser bem su::ced1- i disse qnP, esse prw1leg10 toi compr;Ldo por 
da, porqne o' cri te rio e " il lust raç;"i,.. .. de seus l 57. OQO:OOO$ e 'llle o 11nnco pa.g-011 uma com
bal1itantes a rcpell~m; caminha , favone;;-

1 
missa.orle 1.400:000$000. 

da por ii0a l(IS subversivos. ! E' simplesmente u ma iufamia. 
E' a cnmp :nha •lo descredito, com ()ll e se l VozEs-vh ! 

"Pretende sor prenrler n boa. fü elo povo dlls 1 

estados, que1 i.moranrlo comp!et:imente o que 1 O SR. l\fA 111r.-;r;:- H:l dois bancos envol
se pa,;&1;1q11l, uão está no fücto dos contrnctos li virlos nesht tl':immcção : o Bllnco da R~pu
e d<ts l•:b, que reg ulnm os est:1hc~lec:mentos lilic:\. e o B;inco elo Brazil ; e si não 
bancarias e das conclições, em q t1e r-1 les se ! consinto qne o ln héo c.'l.ia. sobre a :.ldminis
acllam. Levam nisso o reprovad~ intuito de J tt'aç-~o do Banco da Repu~lica,. não_ dei
gernr .a. ctesco11tia11ça. e conse~mr o descah1- x;ire1 t amllem qne elle vá ferir, s1qner, 
bro dn. iosfüuição, à que vot~m odio entra- de leve a. arlministr;iç:ão do Ba.nco do Bra
nhavel~n ponto de aconselhar que não rece- Y.il. A oper;1ção com o Banco do Braz:il é um 
!oiam suas notus- acto de comn:crcio licito e honesto. 

Parece-me que, averi'»undo, e:::te é o caso O Banco do Braz:il estav:\ no :;rozo de seu 
de recorrer-se a autoridaâe policial (apoindas) previ legio, conto o Bnnco da Republica. 
porque ja não se trata de um(l, luta, em que De~1·jando o governo que o Banco da Re
cada um saeriOca. a lgmnas acções de um . publica puzcsse em pratica tudo o qnP. lhe 
ac~1· vo, que formou, para atirtll-:is à. pra<;a 1 r11cultasse a l:'U<t lei or~nica, ~fim de se 
publir•t por um preço miseravel, com o fim ! chegi1r a uni!icaçã.o da. moeda, o Bttnco da 
manifesto de promover e manter a baixa . Republica contractou coro o do Brazil a ac-
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quisiçiio rle seu privilegio e por elle pagou tenho a honra de lhe informar o seguinte: o 
7. 7UO :000$1100. Banco do Brazil niio autorison o Sr. conde de 

O Banco do Brazil tinha em circulação Figueiredo, nem outra qualqimr ressoa a 
notas no valot' de 50.000:000~. 'lUe estivam fazer a i1rguição de que se tr;lta, ao Banco da 
garuntida:; no Thesouro por 25.0110;000$ em R1~pul.J1ca, pois que a iudispensavel reserva 
ouro. o que quer dizer que o Banco ela dos neg-ocios que por elle transitam jámais 
Republi.!a, adquirindo por este preço a. foi trahida pela sua administração ou pelos 
emissiio, comµrav:t 25.000:000$ em ouro. seus ernpreg.,1dos. E:;te banco nunca exigiu a 

O meu illustre collega foi mal int'orma.- liqnidaç:ão dns contas, a que S. Ex. se refere; 
mado. Eu ex: pliquei o facto p •l'<l qne S. Ex. apenas n<i vencimento de uma. deltas, fez a 
nã.o sej;1, corno tenho sido, victima. de c0 11nrnunicaçiio de costume ao Banco da Re
muít.1s e infamantes i111pufações. S. Ex. dis- pul,Jica, para qu,~ a pngasse, ou reformasse 
se-o po1'<iUe lh'o disseram. como melhor !lle conviesse. 

Von 1iltima1·, cumpl"in·lo o emp..,nlto, q11e « Au torbanclo-o a fazer desta minha res-
tomei corn a Camar;i, de mo~tm1· que o men posta o uso, que lhe corn·ier, me sub:;crevo 
cóllega :tindn. foi mal inf"o1·m:1do, quanto <.!O de V. Ex. amigo attencioso etc. - Diogo 
facto, cp1e allfrmou da tl'i1>1111a, que o Brnco Diiai·tc Silr;a.)) 
da fü~pnldica nâu pócle :,olHl' o :::eu debito Eis a contirmnção cabal, incontestavel do 
para cum um credor, que lh'o exigiu. que db,;::i no meu dbcurso de ante-hontem. 

Appellei para a honra, para a di:.;níd::ule, Não P,l'<l po:>:-ivel qne o Banco do Brazil, um 
para. o earacter do meu col IL•ga, a lim de que banco amigo, o mais antigo da Republica 
vie.,se rlesf':1ze1· immediat:1m nte arp1ella. de- e riue tantos ~erviços, tem prestado e que 
sairu,a, :lll'lrrnac;ão, que mio era. d ;gnn. t!elle e ta.ntas raízes tem no no:;so vasto territorio, 
prejudic:i va o cretlito do Rinr·o, que eu diri- não havendo relnçiio commerr:ial, mdividual, 
gia.. P .. rn. i:i:-;o perniittarn-me <•S nobres de-1 economic:t e financeira qne não tenha passado 
putado;; Iêr 1111:a carta, que a t:d r<~speito fiz 1 pur elle, niio era possível, digo, que esse 
âirigir ao B:mco ilo !3razil, l em, como ares- banco, ainda mesmo quando houvesse inti
po:;ta r1'C2hida do mesmo banco. mado o Banco da Republica par;i, solver um 

« Exrn. Sr. conselheiro Dio.::oDuwte Silvn. compromisso e e:;te não sati:;fizesse, fosse 
dig·nis,...ímo dil'ector cio Banco do Br;1zil-Em parn :1 pr:1ça assotdlrn.r tal impontualidade. O 
um di::;c11r80, hontem proo unci do na Carnar;t B,rnco do Br:•zil, sempre tão circumspecto e 
dos Deputados, em respo:;ta. ao do ~r. con:;e- criterio::;o, s.1be que, guardando reserva em 
lheiro ~· 1·ancisco rle Paula Mn.yri11k, o Sr. taes as::;umpto'> zela peh sua proprhl. vida, 
Conde rlc F'igneiredo fez po5itiva allns[o :10 porquA a queda, cio Banco da Republica seria 
facto de h:1Ver si lo rrcla.rnado do Banco da a. queda do Banco do Bt•azil e a ruína: de todos 
Republica o qne este devia " nmn in:;tituição os bancos. 
baur«:1rh dl?sta pr:1ça e ter o b:1 nco, n:l im- Como era .1)ois,possivel acreditar-se que elle, 
possi!ii!irhu!e de pagar de prompto, solicit;t- credor elo H:inco da Republica, fosse em taes 
do a conce::;:;ão de solver o debito em presta- circ11111st:111cias atear o facho, para dahi vir a 
ções. desor(l•·m e a anarchh1? 

« Como o Banco do Rra7.il seja o unico es- A decl:m1ção, pois, que o meu collega aqui 
tabelecirnento, com quem o l:!:tn ,·o da RP.pU- fez ac1~rca do fücto nlludido, foi tambern filha 
blica t.·m duas contas de cauçã.11, s ~ndo umn. de uma inrormac;ão falsa. 
sobre ap?lic(·~ rlo _estado ~e. ?vl\n_n~ Geraes e Eu jil. disse a v. Ex. com toda a franqueza: 
outra ~0 11re .t:t~lo., de <lua.:; l~f~\ r_t.•ntes em~ o Ba.ncn da Republica. tem effectivamente e 
prezas, conta:s acerca das qu.1es tive uma vez conlinuará a ter contas abertas com o Banco 
a honra '.le entender-me com .V. Ex.' pel}~- do Br. zi l, porque nisso enxerg<t cooveniencia. 
lbe se dq:me em ~1o_menagem a verdade, re~- o dinhe::iro, qne representa a divida do Banco 
ponrler ao pé dest.i ·. do Br .• zil, é dinheiro que não e~tá na caixa. do · 

«Se V - Ex. ~;ito:1'1sou d~. 9mtlquer .modo 0 banco e sim na circulação, fomen~ando e des
Sr. Co~de ele Frºu~i~edo a. _t,lzer ao ~,1,nco da envolvendo o trabalho nacional. Os titulos, 
Re~ub!Jca ª. ~~g;urç~o. de 1 ~P?~tuahrl:ide _no que gnrantem esta. divida, são de maior res
p?en~ento d<1::; '.ul.ud1d'.~. C• ntas e, ontr~s1~, peitabilidade ; consistem em n:polices does
::;1 ~ B·'. nco ~lo Hra.zll ex1~m de qualq~1er forma. tado de Minas Gera.es e bons titulas de em
a. ltqmd~çª.º dessas contas. ~utor1sando-me prezas comnierciaes. 
Y. Ex· ·1 füze!' de sua. resposta o US? que Mas, sr. presidente, a consequencia de tudo 
Julgar conveniente, mu1t~ me penhorara. quanto se tem uito fóra desta casa., na im-

.,. Te~h0 a honr~ de s~b:;creve_r-me com ~odo prensa, na tribuna da Gamara pelos discursos, 
o r~spe1to e ~ons1ler1 ç~o de v_. \?::C· amigo, :is noticias rios desastres financeiros assoalha
·obrigado e criado-Barr.io de Ofrvei?·a Castro.» dos e dasta degrin,qolade, em que se diz irem 

e Rio, 27 de agosto de 1891-Exm. Sr. Barão os négocios do Banco da Republica o qual é 
de Oliveira Castro-Em respost:.i. a carta retro, pintado a beira do abysmo, que amanhã o hade 
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tragar, a consequencia disto tmlo jà :üm- l'fa poucos di:.ts a Camara, .i i~ realmente 
Yessou a estr<ula de forro e calliu como raio em preoccupadct com a situaçlo tinanceim do 
Ouro Pl•eto. pai?., com os embaraços da nossa. circulação 

O i:rm·ernatlor de ::l!inas, durante e ~o•erno monetaria, com os rumores que percol'ram o 
})l'ov'íso1•io, pedü·a ao Banco dos Estacíos Uni- puJjlico, pertul'lrn1do a vida do cretlilo ; a 
dos, poL' um füyor especial, que fizesse áqnelle Gamara, aotecipando-se a qual1-iue1· <1conteci
estado nm cmp1•cstimo de 10 mil contos. menta, creou unm commiss[o especial,a quen~ 
O Banco elas E~taclos L"nid.os effectuou esse cornmetteu o enc:1r.~:o de examinar a 8itnação 
emprestimo a \Ju Q/• e juros de 5 °) 0 t:rando fltrnncei1·a e ele apresentar metlitlas attiuentes 
d[). circulação esl'a gr:lnde somma p::tr:l :luxilittt· a stttisfazer todas ns exigencius. 
aquella eircumscrip(~ão, q11,indo podht clella A Camam uca.ba ele ou vir o iuciuente 'P:wlc.-
auforir I1csta eapittll muito maiores vti.nta~ens meu lar de que totlos teem coubecímento. 

J.quelle gorn1·naclor, não voi.lenuo avüllllr o Deixando de lailo rrual quel' v;·eoet:upaç,ão 
que 11ewh1 ele Ye!·dade em tothls essas notich1s, que se possa ttlleg··n· ii ~ ]12SSO«S do;; dou5 
que por <llli ~e 1wopalam, ordena ao lJanco, de c-randes Yulto:> lina 11c~i1·os, e Je.-ando as 
íJnem clle se ~occorrel':i. para lhe emp1·est~{· iiossas vistas ao íim 11ni cn r1uc _!Hl5 comt;ote, 
dinheiro, !)Ue pe3·~1sse no snldo tlc 1.800 contos rptc nos int0t·e:;sa e ao p:liz, o 110~c:o ch:Yer 0 
e lhe dessa entrada nas calX<\S do Banco do enl1'egat• n eo;sa com1 11iss:w qnc .i:'t l'oi c1·c~Hhl, 
Br<túl. e r111c ê composta de col\eg-as 1rn;,;os, o c~tutlo 

Vê\'. Ex., sr·. presidente, vê a Camarn, vê o da m:•tcria, r1uc c;;p,·cialmcnl0 se entenda 
1xüz inteiro qual o cffeito tla prop:i.~md:~ fll- com esse,; homens q11G pl'e~i:lem o 13:\nco dl\ 
nesta, IJ.llG teve po1· alro a\Jalm· a ~confünç:a RGpul1lb1, proceda ;i, um inrp1crito lante 
no Banco d<J. Republic:l. tr tão bem Ul'tlida a qu:111to sej;i, possirnl, e qne po;~uin.lo cuiila
intl"if:('a, tão feroz n. guerra que sobe nté as tlO$t\rneute em :;u:. mão es~e trab:ll l10 o venlm 
altas regiões governawentaes, obliternntlo n. trazei· ao conhecimento rfa Carnara e no ilc 
rnemorüt dos serYiços prestados. (Jfoilu &em, paiz, pat'a qnc possamos t om•u· :neJi lfa,; cner~ 
muito /!e;ii.) gicas soure tal assumpto. 

o SR. ARISTIDES Lono (;;ela or(lcm) renuer :\~o c~t:\ndo no nwmla.t.o ccn ~.;ri~lo ú com-
urgencin p:11'a apresenta/uma irn1ic 1 ç,iio~ mi~.s;.w absoluta:nente o ~ 11r1ucrtlo ;l <J i~e me 

Con:mltadn n Cnmara concede a ur!!encia retiro, ell:i p1·ec1sa,antes (:e tuuo,:i :i.utor1tlade 
pedida. ' V 1 d;1. Cani.:tr:t e nestas conLltçücs aprese nto umll. 

iml1caçao. 
O Sr. A.rill!'tides :r.,.o"Qo - O ele- Yem it me.s<l., é lida, npoi:ltla e iio.stu em 

b~te que .. :i c.a.mara pr~sencic·u em tlua'i\ se:;-

1 

discu~siio n, seguinte 
soes e CllJa 1mport~:1cm ella terit com cer-
teza. podido medir, exige 110 meu modo tle . . c-:-
pensnr, da parte da Camara dos Srs. De- l:.'\DIC.\., .• \o 
'[lutados a inter>ençiío da sun autoric1:1de 
no processo economico fin;11rn8il'o que se nc<tlJ:l 
de desdobrar e que estú. rcclttrnando medidas 
qne occon:.1m :i. situação q1rn é <le todos co
nhecida. 

Este debate s~ria absolutamente improficl10, 
seria estel'il, ;;i :1pó5 cllc a Camara ai.Lo ]Jl'o
curtcsse. orientar-se, não tomnsse pé nestes 
acontec1me1~tos e não auloriza~~e sot.re elle 
medidas para qualquer cimumsta.ncia qnc 
porventura, como uma consequencia. illeri
fa•el se possa dar 110 futm•o. 

Nestns comlições, vou offerecer 1i. comide
ra.ç'âo qa C:.tmara. uma indicação que no meu 
modo ue entender resume a. necessidade aessa 
intervenç~rro parlamentar, e remjá sutisfü.zer 
a especl:açiio do paiz e ús necessidades da. 
praça do Rio de Janeiro, que synthetisa e re
presenta. em si a grD..ntle massa do credito 
nacional. 

Elln. tambem· Cúl'l'esponde ao dever de:;te 
parlamento, a quem cnmprP. 7.eb.1' pelos ':iJtos 
interesses que lhe estão con1faclos. 
. lia ::inda uma. circnrnst ancia qile se prende 
a moç.."lo que vou otrerecer. 

Indico que a commissão especial, nomeada 
por esta camara pnra e~tu'.lar :t situação fi.
ll<mceira. d,i, Repnblic(l. e otiet'cccr plano sobre 
elb, se,iit encaITeg<tcLt de examin.1r, tinto 
q unnto ll1e si:ja, po;;si vai, 011 inclua no seu 
trahalho, o e$tudo que lhe fo1' st1gg-erido pela 
rlisc11ssão havir.la nesta cr1mu.rt~ sot.1·e as emis
sões <le papel banc::trio, ba.i x[t de cambio e si
tnaç[to dos banco;; e;nissDres.-Aristides Lvbo_ 

0 SR. SERZEDET,T,Q (pela 01 ·fli)Jí1.) pediu a . 
palaYm apenas com o intuito de fazer uma 
rlech1·;ic;.J.o em nome da. co:nrnissão especial 
nomeai.la por esta Gamara para fazer o e~tudo 
tinrmceil'O debaixo do ponto de vista que O· 
paiz já conhece. 

O contcuclo ela indicaçü.o do Sr·. Aristides 
Lobo estú mais ou menos exp1•es:;o 1m incli
caç:ilo apresentada j.e-!o nobre representante 
pelo Hio Grande do Snl, o Sr. Demetrio 
Ribeiro, mas não obstante a commis~ão não 
se oppõe á passagem dessri. nova iudicaçãc, 
porque a commissão sõ tem o de.sejo de trG.
zer ao seio du. Camara, depois de um largo 
estudo, a solnç;Io mais conveniente e cfficaz 
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para solver a questão financeir,i e dissipar de 
uma Yez parn sempre do espirito publico as 
tluvidas ele riue não ha confiança na moeda 
trduciarhl. que tem sido emittida. 

Portanto, em nome da Commissão, declara 
que el!a ar;eita a patriotic<l. indicação feita 
relo nosso chefe e- m11igo o Sr. Aristides 
Lobo. 

o SR. SERZEDELLO (pela ordem) pede a pa-
lavra. ·' 

o SR. PRESIDEXTE - Antes de dar a pala-
vra a V. Ex., preciso dar uma explicação ao 
Sr. deputado Oiticica. 

Em primeiro logar devo dizer que não foi 
'iolado o regimento. 

O SR. 01TrcrcA-Eu disse prejudicado. 
O Sr:.. PRE::.:rnExT:.: - Abriu-se debate por 

O Sr. Oiticica (pela onle;n) nfio vae expressa deliberação da Carnara (opofollos e 
tliscutir ;t indicação, mas simplesmente fazer ·111.uito ueiil), seguindo-se todos os tnimites 
um pedido it mesa ou ú commissiio especial rei::imcntaes. O que V. Ex. dcsej~l e que~ 
nomeada. cu~1rnb5iio dê seu par·.~cer e apresente-o á 

S. Ex. o S!'. prc~idc!l to ,.e r1nc nesta casa C;:ma1·a no m:i is cnl'to prazo pos;;irel. 
se tem cst:il1c·lecido um dck1.tc 1h; mais im- i o SR. CHncrcA-Ccrtamcnte; neste sentido 
port:~ntes,_si:m eomtndo harer cOL\sa aJ3·m11a foi qnc fallei. 
em dl:lcn:;;ao. 

Este debato e llltl dos mai:; ~·1•aycs, j)O\'í'jM 
enYO[í·c todos os dia.~ o c1·mlito da p!·imeirn OS.:.•. :...;przor-dcllo pcdin a p:1lnvra, 
instituição do p:ti;:: e pôtle procluzit· c .. nse- pcll'que temlo f'<d J;1do cm nome da cnrnmissãc 
qucncias g·t·.tYe.~. como \ic~jo 1ledaron ll<t tl'i- julgou fJ.\\13 nã.o 1\evi-.1, continn:w ::t di$c%siio. 
b1mt o iw!Jrc r0presenla11to pela Capital. O scn Jim 0 0ue a cci:rnnissito, (lcpois de seu 
Federa!. exame, formule e parecer, a pr·escut:intlo-o <i 

Este debate continúa e continuarii ató que Carnar·n, ntim de que ;:lll'a-:;c então, si a 
a commis:;ii..o c~pecial dê o seu p;irecer-, t:ilrc.z camara. entender e julg;.u· con;-cnientc, debate 
depois ele :::e te;· •. ·m prodnúdo todos os effeitos com nrorcito 
pernicio:;os qnG a situação da pr;1ça parece A Camaras;~be que trata-se de l'l11 :-issumpto 
trazer c0msigo. importante, que envolve o credito da mais 

Pref'cl'eria qne, em vez ela commissão espe- importante instituição bancaria da Republica. 
cial dem01·a1· este trabalho. s. Ex. ou a ca- O assumpto, portanto, nlí.o e mais para, a 
mara resolvesse um meio de alJrie 0 debate discussão; é pam a cogitaç:ão, para estndo da 
franco, descle .iii, sobre este assnnipto, porque com missão, qne da1'á a solução mais compa-· 
o credito sGndo como é uma questão delicada, tível com os interesses do paiz. 
não comporta, estas constantes e dfo.rias diva-
gações. O §r. Lauro 'Th:lulle1" (1ielaordem) 

s. Ex. comprehencle que o paiz vae ficar diz que tratando-se ele um:l irnlicação que não 
ã. espera elo parecer da commissã.o, e pela, vê impugnada e que parece-lhe dern ser ap
latitucle que se riuer dar a este parecer, ji:. proyada pela Gamara, por isso que si o rctar
-pela indicação primitivameufe apresentaua, da,mento m\ solução póde porventura afüctar 
ja peia. indicüçilo manchula il, mesa agora pelo 0 credito do uma instituiçiio bancaria, muito 
Sr. /1ri5tides Lobo, forçosamente se ha do ele· nrn.is prejudicado se1·ia elle si dessemos uma 
morar, e o credito publico continu~1rà a soiTrer solução do afogadilllo, sem os documentos pre
estes attrictos que siio tão prejudiciaes. cisos para form::irmos juizo; p:ira ~-:. elucidação 

Pedia, portanto, que se abrisse um debate· dn. questão, devemos esperar o pn.reeer da 
franco solJre a questã.o, afim de se não pro- commissiio ja nomeatla. 
longar por muitos <lias uma discussão que já Pede as. Ex. o Sr. presidente que con
foi classificachl. ele duelo entre dous homens sulte a Camara. si consente no eucercamento 
respeitaveis e cuja palavra é sempre ouvida, da discussão. 
com attençiio por todo o paiz. E' posto a votos e approvado o roqueri--

Pergunfa a S. Ex. si prohibe a discussão mento do sr. Lauro Muller. 
ou se abre debate franco. Não podemos estar Em seguida, é posta à votos e approntcla a, 
ouvindo um <lfa o Sr. deputado Ma:yrink, indicação do Sr. Aristides Lobo. 
outro dia o Sr. deputado Figueiredo sobre 
actos pal'ticalares que não resolvem a situa
ção economica e Jinanceira do paiz. 

Si S. Ex. abre debate franco. tomaremos 
;) palavra, aíim de que se.ja esclarecida a 
quesfü(· financeira. O que não quer o orarlor 
é que se.ja prejudicado o regimento da casa, 
não estabelecendo debate amplo sobre a 
moção. 

Co.:no.r:1. V. I1 

O SR. PRESIDESTE ãeclara que se v::i.e en
trar na 2a. parte da ordem do dia, visto que 
a 1 a. parte Jlcou prej udicacla pela hora. 

O SR. ARISTIDES Lona (pela ordem) requer 
que seja interrompida a 2"' parte d<t ordem 
do dia, afim de apresentar uma moção. 

E' posto a votos e appwvaclo o requeri
mento do Sr. Aristides Lobo. 

70 
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O S r. A .r i sti d e s L o l>o (occupaii
do a t1·il;1mu) di-. que, depois úa ín1lic:1çiio 
que teo;e :t honra de ofierecer á consideração 
·aa Cnma1•a e à qual muito assi;.:nnladarnente 
deu o e •ract..;,r e o t~·po de um vel'lb J eirn 
inquerito parli\meutat\ a P.x:emplo <lo r1ue SQ 
füz em paizes nrnis ndiantado5, como por
e:xem11lo '" lnghLterra, cumpr ia complet:H' 
este t1·3iin lho rpre deve te•· log;ir na ~es~ão 
de h< •je, offcrecendo ma.is um al\'itre. O de 
hute qne foi in:;titni1lo pemnte a. C:imara 
pelo 01·~1 lor que acaba tle de\x;w ;1 triliuni\ 
tem dous a5pectos, o economico e Jin::tnceiro e 
o asptcto polit ico . 

A C:i 111:1r:t l>U\'Í!I ~r:l.\'issim:is re1'<J l :iç<'.ic~ 
fei! n~ 1Psti lr ilmn:1;<J!te dt~h:1111 pal l'n 1· no 
e~pi ríto ,10 ptl.l'la111e11to e rio i1ail ~1 s 11w is 
séri:i s 1l11"ilbs :i. 1·e,;p~i lo de lll<1chimw\>1!:< <Jll<! 
teudc111 a S•tl•\'e1· im· ns inst1t11i~·ü 1 ':i :1rto:u·,-

A 1 ':t 111a ra não póclc ~~r i11di ffe1·011I(' ;1 •1111· 
it;1,j;1 ~c;.:unrnça. uo c;;i)il'ilo ti< > nos..o l'"'"1; 
como of1•1•ll:;Íl:oria 1los :11los ole:;tinus cio p:oil., 
niio 1>0,le se in>lill'él'enlc n. essa:; 1i1aclii!laCi11·s 
qne 111•e t1:n tlem t r:-1zcr cm p<;1•f1ctna <\t;' \lm;i'io 

·e dilfü:rrldatles tmh a -,;ida wrcional. 
V.->rn.n:; q11e dhi a. di:i, delJ:: ixo de vm'io,; :i.s

p~tos. ~,.; a.present<im entre uós ter1·m'<:s qn1• 
se !1:i o podein 1~xpl ic11i-; ora é a :1gi l a<;ão de :i trn 
d:i. v i•la economica, ora :i. pl'opag;w1la ahcl'b 
·~ th\.l'a contr1~ ~s iustituiçõe:S que e;;t;tbelt:!t:e
:110S. 

Nest:is ron·Ji ç·üe~, o parlament o, leY:111fan-
1\o-s1• 1\iantl! do go>erno, com 11 stw autorid;cde 
legi~!nttYn , precis..'1. dize1•-l he ; tnrn:te cnid:ido; 
a. Rer,uf.J ic:1 reclamn, exige plenn trnnr)liili
dnd~; ~em ella o c~pirito !JUblito não tem ~o
ce~o: n.~ lin •nça.;; e,;tar<io evidentemente agi
t~rla~. e a virh nnc:ional viver«\ em completa 
econ:.t:mte a uarchi:1 . 

Conclue mn.o claudo ã. mesa. u..rna. moç..'io . 
Vem ú mesa, é litla, apoiado, o posta. em dis

cn~são ,,. seg-uin te 

MOÇÃO 

t ides Lobo. Sn!Je pcrfcittimente qual a grande 
)l!'t!occll (J<1Ç:ã.u dv seu espil·it o, qual n. nobre e 
altiva. cog-it<1ç:ão úo seu animv, e quaes os 
impulso> geil<.!l'o:>os do 5eu cornção. 

S<t l.JC (J uo o seu patd otismo, a s1ia vitla. e a 
sua a.ttent;ã.o se concentro.m de1\UtC> d;\ iden. 
rle quo :L Kepuhl!ca s~j:t intangh·el, de que 
elln siga Ú•!~:1 ssomllJ'ada, e possa fina lmente 
consol1dur-se de um modo tll'lli nitivo, ina\k'\
hl vel nv solo .SO,!,"tado ele llOSS<i putria.. 

~la~ o ol~actor enlewle r1ue a :1Ctllal mocão 
nii.o pôde :;er Yot:td<L pela Crun:1ni, pt>r varias 
cons1de1 ·:. ç0u~ ; por!JrW a ~na Yotai.;üo parece 
>e111 1lul' 1d:L 11 "'uh11111;1 •1 uc C;üilinn. b;ttc as 
portas de ltu1 ria . 

.\ YO l<11;;ºw d 1;,~a 1n01;-:io p:m:cé i!ldkar rinc ; l 

Rc11u1.J i<:a e,tú .:m 110ri;:os ; e no c111lanlo, o 
::;, .• pn";i1h•nte ~alie rpw, pvr lllaiot·,.;; fIUC 
"""j:1111 :• C•.'ll~ j lil' Ç<il·~ . L'(•I' ll l<'I j,; l l'Ul li <:ll •k•s e 
,.1m lc1.,; r1n1! "' :ia11 1 o:; 1: 1a 1wjo . .;, a f{••1111 IJl ic:.l 
''"\ú l1tl)111llul:., gar;111li1lu, por-11111? lia tle ser 
-11o lc11L:11 !a pel;t.s lia,rot.1etts <lo •~Xercito, pela 
lw .• nll':t tl :i ar1 n:1da e encont1•:t a nmior de-
1l ic~1)11 11n c~ 1·11·ilo tl•t [!OtJtlla1;ã.o. 

J [,!:'/1) ÚC'fll .• 

:\ 1~ .. IJ1t l 11i.~a . n pP;mr de.s;;cs manejos surdos, 
:ipezai· dt:>i;:1s aspir:içws qU·J S. Ex. j á tão 
lll' il llu11l<!1w~11 le rleiiuin nesta C:\maro.. llc o.s
JlÍl<t<;íie . .; nu;;tal;óca .. -; ; tl R•)pUIJ lic::~ está per-
1'eit:111H:n te ;::1ranti<la e as~gurarfa , porque, 
ante~ 1.le tu0 ln u ·pr inci p;\lmenle <1. Repuh\ic.'I. 
:i poin-~e no espi ito, 110 criterio e no lia.ti·io
tiso:o do po,·o brazileil'o. 

()fJ1ito bem; ~;iuilo bem .. ) 

O S r. -~rist;ides Lobo, autor 
da rn rrçüo que aculJn de ser i m11uguad:i. pelo 
sPU iJln, tr<) nmigo e comp1nheiro, vem tri
lmoa. explicar o seu pensn,ment o. 

A C<1niara ha de reco1•tlar·se de que o orndo1• 
dí>sc qu,, a lfopnliliC<t devia sent ir-se com
plet ~111 .<rnta t 1·;111quH1:1, l<J'a<;as ;,o a.lto hem 
senso, ao canicter e nos ]>rin•:ip ios de justiça 
e de ordem do espíri to bmziloil'o. 

A Camara. rio:; De'[mfados, t en do ouvirlo :1s 
l'evelac;ões produzidas no 1leLate tomado so
bre fitJ:111ças, 'lntes de passar ã ordem rlo din, 
.conth r111c o Poiler E.'lecutivo tomnrit ns pro
videndas para. garan tia. e est abilidade do 
credito.~A·ris!ides Lobo. 

O seu fim não foi pór em tluví!I" a exlsten
e.ua. da. ordem publica. ; t~m r..erh•za e abso 
luta condcçiio de que ns institu[~ões repu
lilietl!l<lS uão 1)odem soifr1'r o rnenor abalo, · 
:;ej;1m quae;; !01·em as aspii~<lções dos macbi
nadores . 

O S 1·., Ser?t:edello - Sente-se !'eal
men leem-uma <las occasiõ•!s mais émbam:. 
ços.1s rla sun. vida ; sente-se <:!Iil i:omµleto 
difficuldade vendo-se na ob1·ig·açã.o de il' 
contt·::i·ial' a moção que acaha de ser llpresen
tada 1,1:;!0 s.iu chefe e amigo o Sr. "\tistides 
Lo ho. (Apoiados .) 

Nin;:uem mais do que o orndor rende home
nage:n e tribut o de admiração ., respeit o à» 
-0pi11iõe; do 11otavel republlml:uo o Sr.Dr.Aris-

Mas o que não quer, o que não péde to
lerar é qne os porlel'es publicas <le.-te paiz, 
por dem;,"i«do coatiaotes, ou por iodilforen
tes, cleixe.m caminho hir.!;O a esta propaganda 
fun estn, qne nü.o podendo destruir a instít ui
i;o.ão repulil ícana, tem todavia o deptora.vel 
merito de traz" r os espiritos em sot·re::alto 
e a:> CO!l:>Ciencias màis 011 ru~mcs pertur
badas. 

Foi este o seu intuito, e nã.o o de alarmar, 
como suppoz o seu ilustre companheiro. 
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O orndor tem plena contiança na conscien
cia nacional; tem certeza ele que cont11mos 
com poderosos elementos para tlebellar qm1es
quer pretençües ousadas e insolentrs para 
destruir a H.epublica; mns o rrue é incontes
tavel e pal'eC!3 f'óra de duvida é que exi:;te 
algnm trnbalho neste sentido e qne os l'actos 
chamam a nos5a attenç[o pal'a este ti:rreno, 
nãn podendo o parlamento permanecer in
difforente :t isto. 

O sen p .. nto de vi::;ta e es;;:encialmente eco
no111ico e é pu;;11a1· por aquil lo que se acha 
mais prol'nnd:unente pet't111·b:.c!o. 

Todn:; p,:tes rnnnej11s políticos convergem 
para es,c ponto, e n<is te1110;; o dt1ver de des
as.;ornl1r·ar o pair. 1lesta ,zu,•rra sm'lla, para 
que o t r·a l 1al ho se l'(~sta li · l<'çn. e se consiga 
a con:'olid:11;ão das e:1qrrcr.:1s•~doscapitaesq11c 
t'or:irn ··mpreg-:vlm; nas i11d11strias e qne não 
podr.m rlr·sen\·o\'l:el'-Se, att,•nto o e,;ta•lo a.nor
mal ern qnn se J)l'OC11r;1 manter a n ·ção. 

Foi bto sômente o 'JUe preoccupon ao ora
•lor e nad:t mnis. 

O 82.-. Lauro :i)íuller pe1lio ::. pn.
lavra parn dccla1·:1r que \\lia contN a indi
ca<;il.o al'resentad:1 pelo Sr. Aristides Lolio, 
aqual 110s f;iz recurdar tem pus idos e não 
aqunJJes do regiro ·n act11al. 

No rf>!!imen em r1uc est:1rnos, ncnbado o 
parlamentarismo, niio nos cabe fitr.er recom
mem!••<;ües nem votar n1oções que são vc1·da
dei1·os voti·s de c;infian<'ª e rle:;conôanç.L pel:i 
mnneír:1 «omo são l'edi.!?'idos. 

Nós não podemos ter c11nti;rnçn. ou descon
finnç:1. po1:em'-s sim respo;1s;1lJ1l!s:1r aquelles 
QU t! nõiocnmpr·irem osd8ver.~s que lhes iucnm
bem ::;egundo a Constituição. 

A rec• mendn~~ão por· pa1·te 1!0 Cong-resso 
paret:c irregular no regímen em que e~tamos, 

e e por esta razão, e taml.iem porqne 
os far.tos aetuaes não $ão tão graves. 
que exijam este precedente. Eis porqúe vota 
contl':i a moção apresentada, embora. com pe
zar seu, vbto o nome que a fit·ma. 

O Sr. Vinhaes -Ainda hoje ou
vimos o nobre deputado por S. Paulo fazer 
accus?ções a este .!?'over·no. Nã.o concordo, 
portanto. que se h1e dê prova. de cón
fian<;a p:.ra que li1n<:e mão de meios exng
gerarlo!', como devem sei· aquelles que exige 
a questão que se deliate. 

Acho extraordinario que pouco depois se 
procure f!i:,;ting!lil-o cnm um voto de coofürnç;a 
em :issumpto de t:il importancia como. o qne 
diz rf'~1.1eito ao estado presente ela pra~ desta 
cidade. 

Si PStt"! governo peiado, como se acha pela 
Constilt1i~·ão, tem praticado toda a sorte de 
prepotencias e arbitrariedades, como agora 

:;;e pretenrle est :~uder-lhe mais o poder, quando 
delle füz tã.o mã.o uso ? 

Eis, Sr. pre,-idente, o motivo per que, pela 
primeira vez. di vil:jo de meu illustre collega, 
o Sr. Aristides Lobo. 

O Sr. Co:ri.·êa Rabello lamenta 
discordar prof'untlamente ela indic:ação que 
esta em discus~ão ,apresentada pelo seu illus
tr·e chefe republicano. 

Da discussiio re . .;ulta que pail'a sobre o paiz 
uma. crise financeir;t. 

1fas, per·gnnta o ornc101·, quaes são os inte
resses mab de pr:rto reridos por e:;ta c1·ise7 
L-l:t dum; ordens de intet'<~sse,; em jogo. Os in
tere:;se dns :icciom,;tas iJ,, Banco da Repulilica 
e n:; intr~ re:::scs" !.!'er:1e~ da 11:1<~io. 

Qlla.nto a.ris prii11eit·os,bto e;os interesses dos 
crt11lores do Banr;o d<L J{ep11bl ic:i, colll•!U" nto 
sej:1m rcspeitaveb, 11:1d:1. tem rp1c ,·er esta 
Camara, porr1ue SÜ.•l transacções puramente 
co111me1·eiae:::; rpwnto aos segundos, isto é, os 
in te1·esses gar.ws d:t naç::Lo, de que a Gamara. 
deve tomar conhecimento é sol.ire o papel-
1noe1_!.t que existe em circulação, por e!Ieito 
do cursn l'o1·çwJo. 

Pergunl<t si 11011e1·ii o governo, a respeito 
da. depreciar:;ão que so(fi'e nctnalrnent~ a 
moeda tlo Banco da. R~public;i, tom:ir provi
denci:t proâcua, 'l ue possn, traze1· resultado 
pratico. Parece-lhe qne ê impossivel. Isto 
está fóm de sua. alç::d:i. 

Comp 'te, diz a. noss:1. Constituiçiio, priva
tiva.mente ao Cong·1·essn «cw•:ir hnnc:os de 
emissão () legislar sobre institui\;ões banca
ri;1s. » 

Or<t , si. no Congr·esso compete legisl;;.r sobre 
emissão, ê claro quH o govel'Uo u5o póde 
tomnr medida proticua. para que se 1·ecom
menrle o 'V:llor desta mesma emissão. 

O Banco da Republica f'oi autorisndo, e 
d' 11 hi proveio o nosso grande mal, a emittir 
com curso forçado pnpel-moerl.a; e uma con
dição que torna 1•ste papel-moedtl. permn nente 
e que a emissão será por 60 annos: isto é, 
pelo prazo de duração do banco. 

Mas, desde que o rlecreto de 6 de dezembro 
estabeleceu qne o B'mco dit Republica seria 
obrig<tdo a re,.;gatar em especie metallica 1/3 
da sua emi~são, quanrlo o cambio· estivesse ao 
par durante um anno, êSte facto, . si não fa
lham ns leis da logica, influiu par;'!. a baixa 
do cambio 

Ora, em vista destas considerações, o ora
dor a.credita. que, si de!'mos autodsnção ao 
governo. conformJ foi pedida pela moção do 
illustre deputado p ~lo l~io de J;meiro, com
m<>ttemos um erro, porque antorisamos a 
augmentar o papel-moeda de curso forçado, 
caus1t«le toda a nossa ruina. 

O Ban<'O da Republica joga com os inter
esses nacionaes; é o pobre, é o rico, é o la-
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-vrado1\ é o opcrario, todo;; emfün que tecm 
interesses nest:i instituição, porouG si a:;siin 
não !Or ~1iio ]JOderiio Cil!lliJI't\l' ;.:ei;ero,; ; nín
gnem pode dlspeni:;a.i' <'I cM·aroh par•l. comer 
feijão, ag-a!b para cose!' l'Ôllpt1, etc. 

J\fai o que e fae.to <S q1rn famben1 nrnitn
ge~te trabalhL\ no campo para em·iquecer 
mmta genta clit praça .. 

P~r todas esh1s ni~v~~ nifo 11odc votar .. 
moçao. 

O Sr. -~ris"tide:$ Lobo <li;: wie 
tem ~ertcza ª~'~51lul:i de que não foi comp1·c
!1en~1d~1 rni lllt1<;:io IJliC ap1·esentou. O dcli.1tc 
rnst1ln1Ji:1 pc!l'den a directriz ele seu eixo. 
T~·at9n_-,;c d;t q11~~tii.~ de Jes~1·iminaçrto de ;1t
tr11Jn1~·ul''3 r·o:1st1lnc111n:1e.s que den·rn LC!' os 
pollci·c.;; riu\tlico~ e tla~ "ttril.Jtti('i}es que tlcre 
t~1· c~ta Co.mar<t ; ma,; o 01·0.do1· não tl·atou 
d1~so. 

O seu p1·cposito tmico fol, mando de um di
reito e de um úcY.ar que :L Constitniçií.o iinpü~ 
no 11:1rl:trne11t,), isto u, vehtr na '-!'ua1·d11 th\ 
CousLitnição e tlas lol~, r1JcommG1Hi:u· e tle
dar;u·_, ~i fa,~to fo:;~~ p1·eci;;o, com a, 1mlior 
en~rg:1a, ao Podei' Exccnti•:o, que rt y;J;l e o 
Cl'cd110 do pail se ,1cl1tn-am p1·ofomhmente 
Jlertnrb::vio~,_ q ::e e_~LL dtnit~:,o e e~t::i. ortl0m 
ele COll::;llS !)<L() llenttnl COll lll!U<11' o que. pOl'· 
tanto, era Lle,·et• tio Puder Execllth·o imp xlir 
que cllas co11tinuassem. 

Esta5;1tteibuiçü8S est,10 Di'L:ocis:i.mente dcn tro 
da Constiluiçüo, e 5Ó eiTml:nnenit se ]Jt.ic!e 
l1r~tender «crecli1ar r;ne rt CoD3titniçc[o ex
orbita''ª ele :mn faculd<1d e e r,ttribuh,:ão. 

Otwiu cuin to.lã ;~ ;cttenç;1o o nobre deJll!
ü\do que tlcab~. del sentar-;;c e Yiu rn:w ~lJ r• 
instituiu o llebate em um ten·ano int eil·:1mc1;t~ 
di 1crso rlv.'}uelle em qne elle derh ~e;· col
locado. 

Eiitrchnto, o 01·ado1· si não conseguiu rine 
a. ,,cam~t~•l comp1·,;!ie11desse o seu pcn~:\!ue11to, 
n,10 pr P. ~~mle 1ev<1l-a ::i. cpe p:·<.lttr1ae um Qcto 
n. que DÜO ost:'c l'CSO)Vi•fo. 

Acl~a que n.!primeira in<lica~fto. que se refere 
espewtlmcote •lO crer.lito elo pniz, póde shtis
faze1' em g1~1_nde parte ; e em t rnio o cnso pe
rante o J:lubllco, ])erante o ;::overno insti tuin
se um deb:1 ~e que o àeY~ acl vertir de q 1ie elle 
deve cnmpt'U'. os sens (lev-eres no que púrle 
haver de mehndroso e 1ie serio na sit:i<'çiio 
que atravessamo;:;. 
P~r1~so , 0 orador pede a r e timtl:i. de sun, 

moçao. (Jluito u~m ; mufto vem .) 

Cons1;rtada., a camar,i concede a r .:!tira
<la pecfüla. 

TERCEIRA PARTE: D,\. on.DE1I DO !)lA 

O Sr. presi1lente de~lara pr~indicada pela 
110.rt\ a 2" parte d;J. ordem do dia, e de-

chlra (]Ue vac continua:· a :?~ discus~ã.o uo 
prqjecto n. 115, Jh:a m!o a,5 forç:is de terra 
parn o exemicio <le 1892. 

Y.em il me:>::i., ó lida, t~poiarfa e posta 
co:1J u:1tanJ1:nte em dhcussiio ; i .s<:g-u!nte 

J1a 11;'ojccw ele lei rle fi;-•:açrlo de fo•·ras 
de te; ·n~ 

,\ri. 1• § 3° do ~uhsti htti'rn da, commi,;;s:ío. 
mg-:1-:;c :- de 20.0(10 IJl'•\<:as - cm ,·cz de -
2·1.817 pmcns. 

Ai·t. -1.0 Dtg-:1-~:- Se:·il, <\o frie:;, :>.nn ri:; e 
rf,~ r;nati'o p:irn. os q nr~ desi:;·na•!o::; p h ;;orte 
nao ~e !lp1·e~1~nt:U'em no temp? mn.t·c:v!o para 
1) sc1·Ytl;o -, cm \"•='/. 111! - >cr·a d ,~ fJlll\
ti·o :rnnos e de ci:ico l'~ll'.\ os r;nc... a te o 
flnal. 

,\1·l. 7. 0 Sn\Jstitna-sc:-A pwtit' 1l:1 cl;:ita 
da prc~cnte lei ncnlm111 off!eiaJ. ~cwlo de 
corpo :11·1·e;:dmcnta<lo. 11oderá se;• t r:rnsrerído 
11l.'n1 1·1·o:no,·i,\o p:u a rf'!l'l''l l.'>';1edal ou 
e;;t;vlo-maio;· ih a.rmtl. n rpre pe1·te1u,c1·, >em 
qnP, tenh:.i. nm anuo de eltectiw• scn·i r,:o nos 
l;atal110es ou rc~imcnt os c1u sn:1 a 1·ma . 

P<'.l'<lf\1':1pho ll!.li co. ,\ s 1)l'OllJOÇGes rlos 
offic1ao.> t.111 nm1a de eng-enlw.r-in e do esta.do-
1mior de attlll11tr·ia sel'ão ~~mpre pnrn os 
b:1t;1lhões ou r egimentos tlas respectivas 
arnJas. 

Art. 9.• Su'u~titml-Se : - F icn. c:-:tincto o 
qua<.lro extmnmnerario rreatlo j)elo decreto 
n. 800 do 21 de novembro de JSSfl . 

A1·t. ! l. Sn11 primam-se as p :1 liln';1s:-e sem 
<1 lleraçttO elo pe~so:.i.l or<\ ex i~tente . 

,\rt. lií. Accrescente-se: - 1) i;oY~rno man
rla1'it p!'aticar, pelo t empo de. sei:> meies a 
nn~ anuo, nas e.strad<\S •.!e rcrt'O. telGg"l"'apl1os 
e outros sen'tç:os \1e cug-;:nharfa do Eotado, 
o~ ulmnnos ela:; escol~s mill tnre;; que con
dlHrem o curso ele eniren \l:11· ia . 

Art. !ti .. 4/lcre3cen te·se ao t;rn.1 :- [~de
rendo para ns JWCm(11;ües ser rnlg-i dos os 
exames praticos de n,ue t r;\\::i.m os nú::.. 28 e 
2\) do re~ulamento üti 31 de 1mu·~o de 
JS5L. ~ " 

Art. 17: 
I e ) 4c~rescenle·se :- Por espaço de qua

tro annos. 
I b ) Snpprimr:.-se. 
Art. 17 : 

. I () SulJstíturt-se : - Estnbefecev que os 
rn~truetores elas escolas milil ares t erão v en
cimea tos militares. 

ll 3ª) Dig-u-se - A Repar tiçúo do Quartel 
.Mestre_-Gener:il e a lntendeucí:l da Guerm 
pa~sarao a coustituir mfüi unica r epartiçã o e 
o A~·senal de Guerm. da Càpi t<ü Fet\eral e ti 
fabrica de m•m11;;; da Conceiçfüi uma outra 
pelas quaes ... O mais como está.. ' 
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.Accrescente-se ainda. ao substitutivo : 
Art .... Fictl. o governo tambem autorisado 

a reformar, sem augmento de despeza, a. 
escola de ..:.p1·entlize:; artilheiros, trnnsí'or
manclo-n, em uma escola de sargentos para 
todas n.s twmas. 

Art. •.. Fic;1111 extinctos os nrs3naes de 
guerra. dos estados 1ü Billin. e Pará, as com
pa.nhi:is de api·enllizcs militares de !\linas 
Geraes e Goyaz, <1 c:Judelaria clomestic:1. e 
de exp31·icncia de Santa. Crnz, os presídios 
militn.rn.3 tle Goya;:, e totl::ts as colonia;;; mili· 
tares, com excepç.i.o das qtte c:>tivercm col-

·loca.das ~m territul"io litigioso ou rws :;u~i:; 
prornixilladc::;. 

.-\rt. ... Fie L o PoJct' Exccutl\·ri bmlicrn 
autori;;:tdo ;t 1· ,_: !iH·1ua1·, ::;eg-nndo n::; });1sr! . .; tio 
regulamenh) 1!0 l85:J. o :;ysle:111:1. 1\e !'ut•neci
meuto aos <'üt'pos, 1·1}ven .. lo par<1 i.;lo os rcgu
Iam,·ntos Yi0entc.~. 

Saln. :l;\S scssú2s, 27 de a.;;o:;to de IS<Jf .-G. 
Bcsotci·o. 

Emcntla ao art. 18 do substituti.-o 

Accre:scente-S':l: - ":\ii.o se entendendo, 
11orern, <.:om d ks n3 üisposi~ües do ttrt. 7". 

Saht elas sc.õslícs, 27 de a.gosto de ISOL-G. 
Besouro. 

O Sr. Dio:uysio Cerqueira
Sr. presidente, a exemplo de alguns dos 
oradores qne me pl'Ccecleram nesta tribuna, 
discutinüo o projecto de lei de dx:,tç[o de 
forças de terra., exemplo qne sõ imito pela. 
fo1·c;<.t das cíecmrnstancias, peço permissã.o it 
Ca.mnra pat'l.i profct'ir algumas palavras, que 
são um peotesto cootr<t accusações leva.ntatlas 
aqui contra. os dous ml\.i:; eminentes vultos da 
Republica. actualmente. 

Um delles e a syothese daquella grande 
propaga.o eh das itlé~ts democ:ra tir;as, que durou 
20 annos, semp:·e energ-ica., semµre tenaz, 
sempre comedia, sempre intelligente, sempre 
eheia ele esperanças, e que teve-p01' desenlace 
a revolução de 15 de novembro. 

E' um homem que p~r assim dizer, é a 
incarnação dti alma renublicana. 

O outro é o mais prêstigioso representante 
da força, armad<t, que estencleu no momento 
psycholog-ico a mão forte e . valorosa, que 
del'ruiu o throno. 

Entre estes dons vultos apparece a figura 
calma, sympatbica e energica dnquelle que 
foi denominado o patrhwcba da Rcpublic'.1. 

Foi elle o élo q ne ligou o povo a.o exercito. 
Morreu depois da proctamação da Republica 

A Ca.mar~ sa.be quP. choveram sobre elle os 
doestas e injurias; morreu e é um immortal. 

Contra os dous que são hoje os m,i.iores re
sponsa veis da revolu~ão, sã.o dirigidos os maio-

res ataques e os mais injustos, ll1;)S eu estou 
convencido que esses golpes, mal vibrados, 
porque são sem consciencia, resvn.lam nos seus 
escudos de fina temp3ra, cuja mater-ia prima 
é uma reputação inimaculada de honestidade 
e paü·iotismo. 

Senhores, ;-ús todos. qne sois lidos na his
tor·ia poli.tica dos Estados Unidos, percebereis 
ti analogia. 

Jolln Ja.y o gramle .inir. dr1. cürte suprema 
da Guião, depois da. in1lepcndencia, aquelle 
homem tle almo. austera. e rn1le, um dos 
;;randes rechctot'es e.lo I:edemlistn, em compa
ohht 1lc 1-Iamilt1.>t1 e :\T:ic!bon; c.;;,~o liomcm foi 
atira1\o ús gemoni;1s pelo p:u•t!•lo :11.:v1~1·so. 
Pc!lirnm ató pal'a C'l\\c n. g-nil11oli11n; disseram 
f!lle n!le tinlla Yen1lido <1 !{epnblica aos 
in~lezcs. 

\V:i:-:lting-ton ('oi accnsacto m:lis de nma vez 
1le ter rnetirlo lll<lOS ct'iminosa:; no Thesouro 
11a l: nião, a ponto do ser preciso o grande 
secreto.rio L!o Thesouro, [-fa.mliton, fazer 
publicar o balan~o daquel l<t repa!'ti(;ii.o. 

Et•a ch<unndo o Ce5at' ela America. 
Dizhun qirn cl\e era o idolo de barro que era 
preciso destruir. 

Passaram-se os tempos e elles pass:iram ú. 
historia, o primeiro cotno um alma. stoica, o 
tabernacu~o de todas as virtudes, e o outro 
como o mtliS virtuoso dos grandes homens. 

U)r Si:. DEPUTADO - Quem sã.o esses 
bomens1 

O Sr:.. D10:-11sro CERQUEIRA- Quintino Bo
CllYUY<t q_ue foi actaca.do no primeiro discurso 
sobre fixação de torça militar, e Deodoro da 
t<o~seca- Niio q1.ti_z citar nom13~, porque 
sabia, que era. peL"te1tamente entendido. 

Tendo cb.do expansão a sentimentos conti
clos na minlrn alma, em magna tensão, vou 
entrar na discussã.o do projecto de 1ixüção elas 
forças de terra. · 

A commissão, nprese:1tando· csto projecto, 
niio teve tt pretenc;.ã.o de fazer uma obra per
t'eittt. 

Não é uma lei, é um pro.jecto que ella con
t::i. vu. que estu. Gamara em sua sabedoria, bav-ia 
de aperfeiçoar. 

Algumas impugnações foram feitas á. diver
sns disposições, e eu procura.rei ,justificar o 
parecel' da commissi.'io tanto quanto mo fór 
possivel, proceclendo por ordem cllrouolo
.u·ica. 
~ O pt'imeiro orado1· que se occupou deste pro
jecto, o meu sympatico amigo e deputado 
pelo P<tl'à, que illumina sempre a tribuna com 
os cla.rõas de sua. pahwra vibmnte e cheia tle 
scintillações, começou impugnando o art. 18 
do pro.jecto. 

s. Ex. cumpriu o seu <lever, defündendo 
uma corporação i!lu3tre por tolos os títulos, 
uma. corpor3ção digna do nosso apreço e dti. 
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consideração do paiz pelos relevantes servi-1· linhas tcle;tra.phicn.s, para construéç;l o de 
ços que tem prc:>tado na instruc~ão cb moei- . qna1·teis; as.,irn como os officiaes do e:>b de
dade milíla.r. 1 maior de artilharia niio poli.em 1líri gir esta-

Com a convicção que leva a p;1h\.vra tio ll8lecimento8 militm~;;. Os otnci<tes do e,;tado
nobre deput;1do aos espi:Hos daquelles qne o maior de P c!<1sse não podem clesempenlH r a 
ouvem, corre sarios perigos o art. IS Jo pro- su;\ missão. que é a de agentes de co 1J rn;trnlo. 
jecto, e p<1ra qne tal nii.o aconteça, é q_ll<l "\l 1~rn •listo, os lentes das escolas rn i itares 
vo~ defender, ou antes, ju~füicar o voto que j g-os,1111 rle vantagen;; qu~ não tee ~u os olficbes 
de1. 1 úos corpos. Ri;;t~t a. rn:imon 1J1!1dudc pam 

Digo com Cr<lnqneza, que estri 1lisp0siçüo 1 constitui(' um:i rnutigem extc;ior·dimwia, e 
tet'ia mab cabime nto em urno. lei e~pcdal <le 1!

1 

teen1, n.!ém ue~t;1, ot1ti·a,s, l'.\es como o uh-eito 
pronioi;ões. ma.s nem P••l' i;;so deixo de reco- à ,iubiht~·iio e rel'OI'ma. 
nheeer a suu. nece:;~idtLd e e asna utilidade. i E" justo que csteHlbtinc1.os funccionar ios, 

o SR. S101t1.1,D!·:r.r.o- .Tit 1) alg11nm cau;:t o 1 crne :ibraçat•.1111 an1e:.: a carrei ra do rrnfes-
recoul1ece1· que ella cslit mal Cl>lloe;Hh. ~nratio \lo qne :t e:1rr(·i 1·:1 111ilit:1r, tr•nliam os 

o ~ii. Dio:>Y,_10 Clm<.!Ulrn:A _Como a Ca- ! rnesmos dit·cit11s rpic, os ~ ''u~ c:imara1las ..• 
mar" sal.e, o leo-i.,la1li1t· con~t1t11i11t·~ !Jl'or- nrnn 1 O . .; Sl:~. S1·:ttl.El•El.LO 1: J ACi..! 1' 1".8 On:tQUF. 
nivelar rpmnto J•O:'::'ivel o~ üirdtv", a,; Yan- i rlüo :1parlc.,, 
tu~e'.1". e .~ 111rns d:ts fluas clas~o~, r.! 11 exere! to 1 9 .:::.tl. IJ:o=--Ysto Ct·:r.Qt:t·:u:A _ ... C)ne estão 
e d.: .11 rn.i. ln. . . , . ~111 n1tos :1 pa,,sn1· 111e ~es ~ lll• !F.e~ e :tle :1110os 

S.'~'.l ª.~Jl)ll'l~lS _ ,Jll.l';rl1~0S."· 1lll.l\"Cl'~~\111c?.tc .c<'.- 1 tl:ls rc;:'Ílí1.·~ iln1•11ths e ing r;il<IS i.las t'1•()1lÍCÍrnS 
nh'..'1<lo-.-E~1·'..'t4., '.'.' !'ª'. '~11·' c~ii~'>''~1 •ap,i,ª 1 Jo!1g·i1HJl\a::, m11it<1~ vcl<.l:'.. ,;em recur,;os: s~
rlo."~arol el CIJ·"f"'t01 lllll t<l •. ii/. !l>1.JllfiCllliH. . 1.)rntus :"L lllOl'l'Cl'cJJfi u a S [Cii l'eS ']U<l al i; SU.0 
~Em ~:w~:ts ig-unes, :t eq1119i1de rcq11enlz-) (.!Jlc.lerníc:Ls e tlll.ula:; vezes a te •le fo111e ·1 .\ clla 

re1t'.1s 1s-11aes, e o,; c:1,;n,; ~rpllp:'.l.rGúos ÚeYeni i rp1e b;to nf10 e equitativo. Si honver otnciues 
ser JUl_:r;1dos p~lo mesm? crtlet·io. » . 1 que se to1·11em ci·~uoms do recoohecimen to do 
r.os otnc:a:s d.'.' .mn~1nh:1,_.lentes '.l~ E~.~o\: t i 1'.".tri:l pela irn rnrtmrni(l. dos t1 ·:~ 11 r1 lhos scioa

Rtval, p~tl(.!m ~.e\ inomm_1d,o~ pu1.lnli'?.m~1 t1ncos r1ne vrodnzirem, qn::ndo :i. ppét r-ecer 
<l~de'. e ?: offict.le, tio ~xci ?ito, !.en:e~ d.: 1 corpo qne preench<t est<i c~ nil.iç iio, é cuso do 
Ee,c? l,\_M11lt::i.r, p'.ldem ~er ptomo' ido~ poi al gnm !eµ:isbLtn.·o decretar ª. lU;l excepção 
u.nt1;-:mda<l.e ? por n:_ercc11nento •.. • cm lei, promm·cudo-o por ser~· iço;; rele-

O!Ierecem-~: uu:i .,_ hy!)othe~e•, par::t e,ta- Yantes on actos de intel li ,,.encia. 
b el ccer '" eqn;paraçao: ou dar :i.os lent'!S da ) . '? _ . 
Escola :'faval o dire ito de ser em promovidos M11s, destle QllC El-Re1, D. Jmo \ '!, pelo 
por merecimento, on tit~w aos lantes das : Conde d~ Linhal'es em l8I O, creo~1 a ::i.ca~t~rn!a 
esc.ola,s ilo exercito este direito, que j il. go. 3,tm. · 1 real m1hta r , .no Rto de _.faneiro, ;lte hoJe. 

i . . ·w.:- .. _ , ner.!1um professor p1·odm111 obra ta!, ~o b o 
"'..nied da t?111·:<h 11~1:' commi_,;,tO poJe ,"~\ ponto de vist<t scientitico, que mci·ecesse esta 

c?n ~1cler,ld::t ,rnt1pathlC<\, porque va.e f'!n excepçf(o da le l. 
direitos ele que se achn.vam de posse c1clndaos 1 . , _ 
militares muit? distinctos; entretanto, _t :~es O Sti. JAcQt:Es _:11:• 1t~Qu r-: - Ja v c; que nao 
foram os motivo;; que actuur:1m no e~p11·1to sou eu só que pcrb,t ,1s~11h . . . . 
du commis~ão, que ell::i. ni.Lo pode deixai• Je \' • . ~st:J fo l!anrlo n~1 Llos mais útslmctos pr o
consígn~1r esta. mediuo, no pi·ojecto que olfçi- nsswnnes do exercito. 
receu :.i. ::ü t:1 aprecfo çil.o d<• Camara, e esses-, O Sn.. D1oxrsro CimQuEIRA- Entr etanto 0. 
motivo;; e essas consideraç:ões fomm :i.s se- 1

1 

m1wi~tcr io mHi tar contava homens como 0 
. t " g um es : ViscomLi do H.io Branco, Benjamin Constant. 
o lente militar per tence, como os seus ca.- . ~ellegarde , Antonio ~Ianoel de ::iteuo, An

marndas, aos quadros do exercito; mas, pela, t1oclln Fauree tantosout~s. 
vit <\licierla ile e i.namovibil id:tde de que gosam, Acho que ha :im mel•), . que nií.o aconse
e em vil't?(ie du, disposi~:.10 coust it11cioun.J, lho, n:as emtt.~, e um m~10. de r esolve.r a. 
que prohibrn as accumulações, n ü.o póde d.es- questao, coocilmmlo. os . d1rettos 1l os offic1aes 
empenhar cn,raos inhereutes á profissão pro- empl'egados no mag1ster10 com os daq uel!es 
])riamente militar. que não. ri1z.ez.n par te delle : bastaria. extín-

- j guir a. vitalmedade e coosidera.r o magi~tei' io 
, ·O· SR ~ S~~ZEDEL~o ~ ~· · Ex. :ch: .que ~eu- ti.a parte dos militares como commissõc~ tem~ 
:;ma.l' t,1c.t~c·;. ror titic.1ç,lo e estl a te;:,ia nu.o e para rias A miuha opinião no.da. vale (não 
senico miltt,tr · apoiaclo) e por isso itwoco em auxílio a auto-

0 SR. DIOXYSIO CERQUEIRA - Os ofticiaes ridade de um escríp tor milit ar talvez o mai$.
engenheiros não podem ser norreudos para uotavel úa Fraoç:i, o a.ctuitl "'~nerà.l Lew al. 
commissõ:is de fortificaçfio de fronteiras, para ' Diz elle: as escolas milita.resº devem ser or-· 
levantamento de C<\r~'ls geogra.pbieas, de 1 ganisadti.s como os corpos de t r opa, os offi-
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ciaes nevem render-se frequentemente, por- Deu-se grande desenvolvimento á p 1 rte 
que não ha narla peior do que estes pseudo scientifica, comprometendo-se um pouco a 
militares que p;1ssam a vida nas esC•Jlas; nca · parte propriamente militar. 
bam por separar-se <lo . exercito, tr<lnsfor· Para explicar a minh:1 asserção, basta 
mam-se em pedagogos, vivem de velhns tra- dizer qne nas escol is militares, exbte a
dições, perdem o interesse pe 1as questões penas uma cadeira de arte militar, nm curso 
militares e não ficn.m em estado rle rl ir igir 1le <)ito annos de duração. 
os seus discipnlos na estr;1d;c dos melhora- 1 o SP... MAncIANO DE MAGALHlss-Qmtntas 
mentos. Pret:i::;o declarar ~ne não se applica cadeiras deveria h~Lver-? 
este juizo as nossas escolas militm·es. 

O Srt. DIONTSIO CERQUEIRA- Devia haver 
O SR. BF.VlLAQUA- Perfeitamente. Et•a :i mais, assim corno a;; ha. nn::; escolas da 

observaçiLo qu1da pe1lír a V. Ex. Elil"opa,. 
O SR. SmizEnEr.Lo- E' uma opinião r1ue Como Y. Ex. s:-tbe, a tactica~ tem muitos 

v. Ex. reco11llece que não é applicavel ao r:1mos, tem a sullegetica, r/lw trata eh mo
caso. lii li,;:1çü.o ; a proegetica, que trata d<ts m:ir-

O SR. Dro:\Y:-i!O Cimi~cimu.- Tem n.l~nma cll ·1;;; a m.achetka, 'lUC tr;1t:i. do 1~ 1 nnhate; 
cou:;:i . Diz e118. seria lll'e!"cril'cf, t:uito 'JÚ>.' n.to la s,tt·atopr~d11, que trata tlo repouso d:is tropas 
possível, m11pregaT"em-se o,; p1•ofe.-;5.1rr.s c1v1::, etc •etc. 
escolhendo-se os honwns mais 1mllnr.ntes cinr. 1 O S1t. S1mzEom,LO- Tudo b.~o é re::ü, 
<l?sr.m_penh:1ri~111 se.:m•a1:1entc mr>lh_ol' estas\ ma:'i esti1 _tudo. incluído nu, 9:.~rlcir~a; ma.s se 
d1ffice1s fnncçoes 1lo que .JO''dnS omc1:ll'S riue s. Rx. q111zer(;1zei· eS5a espc~1ncaç:ao , porca
:xpenas s; tbem tanto qu:1.nto um bom al11mot1. 1 !leir:t~, então nem em vinte a.nno:; se com
o general Lrnval exprime-se rlcste modo em pleta. a e 1.lucaçiio militanlo ollicial. 
reln~ão ª? exercito francn!. ~0.i 0 cor·po de o Sn.. Droxrsro CERQUEIRA-O alurnno dtt 
offi.cmes e compo~:o d~ n"~ 1 rnli~lad~s: F. par;t escola militar Site apenas sabendo que existe 
d~~on~t~· 1r. ~ne 1~to e mm~o exeqn'.vel e~tre tactica e e::;trategia, e tlca. só com os meios de 
no,, ba::it.1. c1t. 1r o_l,tc~o que ::ie rleu 0 ª~~o r .is- poder estudar. bto é a verdade. 
sa,clo na rcol'gams.1<;a.o das escolas nnl1tn.res. 

o illnst rP. 1llinist1·6 de enfüo, que conhecia O Sr:.. '31mZEDELLO- E' f1: unit::~t cousa 
os seus homens, porque tinha si lo me~tre com que se sae dn.s e~colas, e sabendo es
delles , achou nos quadros dezenas de omc1aes tudar. 
capazes de irem reger cad·~iras n as escnlns; o Sr.. DroN1s10 CERQUEIRA- Nas escolas 
e po..;so attestal-o, porque já fui comman- cla França, da Russia e dit Allemanha, não 
dante ele um•l. escola, militar e os vi desem- se trata de füzer doutores. mas sim d . ~ razer 
penh:1 r muito sa.tisfactoriamente as suas solei.adas. Esta. ma.nia de ' bacharelado tem 
funcções. concorrido poderosamente p:tra npaís: tu 1r o 

Como já disse, acho quG esta medida tem exercito, pennitt:im o neologismo. Eu dese
mais cabimento em uma lei especial de pro- jarh1 até qne os militares nã.0 fossem douto
moções; e da m1nlrn. parte, individualmente, re:> nem bachareis. 
porqu • não fallo em norl?e rtL commissãn, Na Eseol~\ Superior de Guerra, qne devia 
não fa.ço ahsolutn.m o,nte questão deste ponto. ser toila pratica, de accordo corri. a. escola da 
Apeo11.S vim justificar o voto que dei M Allem::i,nha, que é o typo mais perfoito da 
art. 18. organisaçno das escolns deste genero, dh-se 

um desenvolvimento enorme ao estudo theo-Agora von trntar d~ um ass~mptc 1.Jnstante 
melindroso, no 'lttal nao quererm. entr·ar, por
que si fosse ·simplesmente obedecer aos im
pulsos do n1eu coraç>iL•>, estaria nesta tri
buna combatendo esta medirl.a. 

Reílro-me á reorg-anisaçlo do ensino militar 
que, sob o ponto de vista scientifico, 6 invul
neritvel. 

Esta reforma feita pelo finado Sr. Benjamin 
Constant é a melhor qne se tem feito neste 
lla.iz. Sob o ponto de vista scient\fü:o, foi a. 
unica reforma que oberleceu a. um pJ.ino,a um 
systema, estabelecendo o ensino integral, de 
accordo com a. classill.caç:fo dos conheci
mentos humanos <lo grande chefe d:t escola 
positivista, o immortal Augusto Comte. 

Mas, apezar de toda a sua invulnerabilida.
de, ella tem como Achilles, o seu tendão. · 

rico. 
O fim principal da commissüo dando ao go

verno auto1·bu.ção para roformar o regula
mento dns escolas, foi diminuir a duração 
dos cursos e tornar mais pratico o en::;ino 
respeitan<io, porêm, as bases . scientificus do 
regulamento do anno passado. 

O SR. BEVILAQUA- Mas nesse governo ha 
competencia. pam o executar ? 

O SR. DroNTsro CERQUEIRA- Não tenho o 
habito da tribnna e por isso, par•• não me 
desviar da. discussão peço aos me•1s nohres 
colleg-as que não me deem mnitos apartes. 

Como ia dizendo, a ~ommissão teve por fim 
tornar mais curto o tirocínio dos estudantes 
militares nas escolas, que realmente é dema · 
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si<1'.lo ion;:;o. Dez anno::; para se l'ilzel' U!.11 
omcbl ó mn: to. 

Sou tlc:i opinirro f!tD nilo devi:mos imilal' 
tmlo o que se faz no e;;tr:uigeii·o, m::is ilen~
mos imitar t~•n to quanto i'úr possi ve l, e tnn to 
qu'1n to se poss:c o.dapt:n• ao noc;rn cst:ido rlc 
ci ,· ifüaçii.o, o nue se dit Jl<'S 1miz~ mais <tUl:l
ant.1olos em :'l~5umptos milit;1res. 

Os p:ti7.es qn~ o<:eup<tm a \"anguarda na. 
(;llel'm sii.o i:icon'.est:tvelmeu~e ii Alle1'.1•tuha, 
a Fraw;a , a ltuss1a, a. Ausirta, a ltal;a e a 
:Belgica. 

:Xo exercito !'nsso, por exemplo, além (ll\s 
escolas e:i~··~c i a;:,; lle infant;tria e cn.vall i:u-ia, 
cujo cur~o .,; !"!lllito p;:lp:wno, tle dous anuos, 
na qu:it1·;i es,~o l :i.s rnilit:lrP.;; snperio1•e,;. l-h 
-a escol<i d~ est;t•.lo-maior ~iclwla~. <t es~ol•\ de 
ar·tiili:u•l:1 '.\iichcl, a. cscoh. de cu;;enlrnria 
?iichobs, e<\ :\c:<llemh\ .imi·lica mílít~ti', toLias 
,com a su:t sêde cm S. Pel:lr,;bur!;o . 

Ne;;t.:t. o curso é tle tl'eS anno:s._e na a~:\de
mia de esta.do-mri~or é de dou::; :ll11H.lS e lllélo. 

Nas outras duas, apen•l.:S ele dous. 
Acl10 q nc estas escolas preenchem per

feibmen te o tim l)ara IJ.Ue for;tm cre;1<la.s, isto 
é, pat'<1 f,)rm:trl.lm homens ele guerra. 

Basta co?ihece1· o quàdr,1 do esto.do-maior 
<lo gcnet•ú:üo r-uss:i, pura se v er, que tenl10 
raztto no c;ne •lllh'mo. · 

Vê-3e aUi o general Drngomiro\\·, o ch3fe 
actual e de mab prestigio da. e;;cola. russa., 
es:;a escolit siogular, qne pouc:> caso fãZ, oa 
l1ií.o tinto como em o~tros p:tizes, dos melho
Tamentos 111 at1)l'Í<\C~ e considera. como princi
pêll elemento ,fa g-uerrn., o homem. ~ . 

Diz uque\ le g-eneml ~1ue :1 b:üalha nao e 
mais do qne o homem em . face do homem, 
com totl:t$ :is suns gr.inde7A'1.S e desl'alle
cimcntos mo1·aes 13 como conseqnencia o listo 
e aphroi,;:110 militai• no exercito i·nsso 
que t\ bilh e lonc 1. e a lin.yoneta. 1:. . S<l7 
úia : ellc res::-.1 \·e as su:i.s acções de g-uet·r~1. a 
lJayoneta, e '' p1\)'i'<\ e~ti1. na c:impauha tla 
'Bul!!'a.ri:i,. 

Vê-se nintb n:-. Ru;;si<i. o ~cner::tl Totleben; 
o rlefenso1· el e Sebastopol; o gener al Gourko, 
o bravo commandante 1lo exercito da Bnlg•\ 
ria ; o gene1·a Knrapotch!ne, cuja ca1•reira 
militar é 11m~1 serie 1le g lorins e Skobcl~w, o 
heróe branco ofas Montanhas Verdes. 

Acho qne estes homens que ac..'1.1.io c.le cito.r, 
]_lOtlem so1Trer um confronto, n~o desvantajo
so, com o nosso quadro de: officmes geuemes, 
.e 'a te mesm'o ·com to<ln~ o:; homen;; de guerra 
mais notaveis deste paiz. 

o que se dit em relaçlo <i. Rnssia, fü\-Sé 
tambem em relaçuo a França e à Allemnuha.. 

Nii Fr.11iç1i os genem.es Lewal, M~ribel, 
Thiebault Ferron, e n:i. Allcmn.tilla, Wal<lcr
.see Yon sChielfcr e outt•os, e todos elles sii.o 
verd<tdeiros homens de guerra e teem da.:lo 
Jll'OYas exuberantes do quanto valem. 

Poi cm Yi ;tn. cle3ti\S c::insi:leraçUc.; <1ue a 
commi:;~ib, !'a7.cnrlo :i comp;i.1•t\Ç:ito cl:t tluração 
tlo tit'.>cinio e::'col:i.r actual no Br:17.il com o 
rios p:üzcs mui~ :vlí:intados no assnmpt.o, iul
g-on con Yc~nicn tc qne fosse cl b re1l11zido ;i S 
<tn110;;, o IJ.He é aintl:t muito Sllperior ao elas 
nwll101·e:> cscola.s ela Em·opn.. 

Só n:\ Turqni:l., cu_i ~i ínstrucvão militnr foi 
m·g-:rni.;ac\;i pelo fü1rü.o Colmar rnn der Goltr., 
~ q1u o curso 1l:is e"colns d de O :1nnos . 

Tenrlo jnstilic:vlo, como mo pnrotc, ;:i. cl is
po5içilo Llu pl'O,j<!c to lia commbsü.o dr: marinha 
o:: gncrl'•l, com relnç:'i.o ús e;;cola:;, passo agora. 
n t1·:1l:\r ele t1m:t idêa l:tllç~icl:i <l:i tt·ibnna. pelo 
m~n illustl'c amigo o hoaiwlo dcputatlo pelo 
P:i!'á; :i coavenicnc-i:\. d:t ú.~tinc1;:l.o ,\,) a l;;uus 
a1·se11aes. 

Concor1lo inteir::i.mcntc <~nm :-; . Ex. e lan-
1,,:i:·ci a rninlia !J:1 rra mai~ l•):lg.:i . 

Ne~te a:;:inmpto son ttdn:r. nm 11ouco cxn;::-
gl)1·;u!o, 'i\HL al~ r:ulical, e en to?JLb que iinra. 
a;: n~c<!_~;;i tlõ\dcs tio nosso exr.rci to e l!larinh:i, 
lllLO preci$t\lllOS de l l arsenMs. 

o S1t . Aiwom- Nfü> hn. duYitl;:i.. 
o SR. D!O:\'YiHO !)!; Cr.RQL'l':!l~A- suppri!lli

rh o;; :n·õenacs üe murinlm e .!:?'uerr;t do P::l.l'i\. 
( Y «o apoiatlos .) ~ 

Deb:c-:ne conclui1· t• expo>i•;âo do meu pla
no, flll C não pn.s~ <la unH piln.utasi.L, que en
t retan to p:.>tbria e a.U deve 1°i:i ser tran!.for
marfo. em_ 1•ealicl~Jl! com a q uai 50 poderin. lu
c1•m• o pniz. 

S11pprimil'i1 os arseuues ele m:wlnh~. e 
guerl'n. do Par:i., Peru~mlmco e Bahia, 1111 n.to 
supprimirin. o arsennl de ~uc1Ta, conserYaudo 
o de m:winlla. ConSilr•aria o nrssual de guer
r;i do iUo Grande do Sul e extingnir i:i o de 
guerra lle ?>fatto Gros;;o, fica.udo o de ma1'i-
11h;1 do Ladnrio . Isto thtri:i Jogar o. uma grou
de r~ducçii.o na de.;;pe7.;\. F11l'in. constl'uir nm 
rtrsenal can tt•a l cm $. Paulo, em S. Joflo tle 
lpauema, que tem todas as coadiçues precisas. 

Cre:wirl no Par:i, ou no .!l.mnonns, que 
s~o . estados Frollteiros, um só :wsen:tl que se 
lin11t:\sse a sunrles concertos, p:ir-qnti teem si
do est<1s as !':uas füncGi)e3, descle :t su::i. ct'ea~.ão 
até hoje, e funcç,ões qc:o nem sempr~ hão sido 
bem d.esernpenhadns- _ 

O S 1~ . BE;:Ean.u.- E' por que tendo tiquel
les est.'l<los florestas immen&1.S, mandam-se 
daqui madeír:i.s pa1-a a copstrucção no Pal'â.. 

O SR. D1oxy~10 0ERQCJ3IR A.- No anuo pnssa
do deu-se aqui um Cacto muito eloquente para, 
demonstrar que o proprio n.rseual de guerra 
ela Cap!tal Federo.l não póde satisfazer uas 
condições e m que se ach::t, ás exigencias do 
ser viço a q ue se dCi.itioa. 

o Sn.. C USTODIO DE_MELLO- Com respeito 
:i.os arsenaes de marmlin., eu respondl!reí a 
VV. EE:i:. · 
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O SR. D10NYSIO CERQU_ETRA - Sinto _muito 1 tados Unidos, vê-se que se equivalem. En
·es~r ?~c~y•tnd~ a attenç<t_o da Cama~,\ mdo a treta nto, os l~st;idos Uniii?S _são cortarlos por 
hora J::t tao adiantada; ainda no a11no pus- urna n-rande rêde de viaçao tanto ferrea. 
sado o S:r. Floriano. ~eixoto, senr~o mini~tro como fluvial. De morlo que o' t1·ansporte de 
da g-uerra, p:m1 sat1stazer aos pedidos de for- tropas faz-se r;1pidamente. O exercito ame
damento do exe1·cito, recorreu ao arsenal de ric .. no é de 25.000 homens. 
guerra, que pos~me uma. o!ficinn. de alfaiate 
-<lom treteutris e tr.ntos oper;tri0s, e o arsen;d 
não pôde satisf 1zer, e foi preciso ch<tmar a 
concnl'rencia publica, e Sã.be qua.l foi o re$ul
tado ~ u fü.rllamento foi muito melhor e mais 
barato_ 

Acho <Jne estas cousas deviam sei• entre
:gues á. industria particular e nii.o ao E::;tado. 

O SR.. VALLADlo-E houve uma economia 
.de 80: 000$U00 . 

O SR. DroNYSIO CERQUEIRA - Fez-se o für
dameu to com uma economia de 8U:000$000, 
seguudo diz o Sr. V;tlladão, que ern. en tü.o o 
secreta1fo do ministro da. guerra. 

Agora vou tratar de nm ponto importante, 
que é o etrectivo do exercito. 

A conunissã.o cooceden1lo o n11mero de pra
ças pedido JJelo governo, attendeu á conside
raçio de O!'dem muito di 11\wente daquel las 
que ·se snppõe. Ella não attendeu absolrita
mente àconsider:1ções politicas da actu:ll1d tde, 
porque, apezar do que dizem, não creio 
absolutamente na seriedade desse,; ifülividuos, 
que querem a volta da monarchia, porque 
elles não amam-n'a; se amassem-n\t teriam 
protestado a 15 ue novembro. 

Isto não pass:L de uma nostalgia das perdi
das posiçõ~s. As considerações a que a com
missão attendeu, são de outra ordem. Atten
deu ú, vastidão do nosso territorio, em que 
não hn. facilidade de communicação ; attendeu 
que não temo:; uma reserva, de modo que é 
imp:)ssível a mobilisação immediata em uma 
emergeocia. isto é, a passCJg_eui do pé de paz 
para o pé de guerl"a., como nos aconteceu na. 
guerra d~ Pa~·aguay, antes da qual tinhamos 
um exercito msufficiente, e fomos forç:1dos a 
reconer aos bravos voluntarias da patria, 
que, entretanto, no principio sram soldados 
bisonhos. 

O certo é que vimo-nos em apuTos serios. 
Si fosse ma!s cap:1z o general Robles, pa

raguayo, teria amquillaao completamente o 
exer:.'ito brazileiro, em Entre Rios. 

O ;:.reneral <Jsorio viu-se muitas vezes do
miuado pela. idéa de um eucontro de suns for
ças em l'eduzido numero com as de R.obles, 
que ascendiam a 30.000 homens. 

Portanto, não é muito que tenhamos um 
:pessoal de 24.000 e tau tos homens, emquanto 
·não tivermos uma reserva. 

UM: SR. DEPUTADo-0 melhor é crearmos a 
reserva. 

o SR- DroNYs10 CERQUEIRA - Comparando 
.a extensão do nosso territorio com o dos Es-

Camara T. II 

o SR. CUSTODIO de MELLO- E tem milícia. 
civica bem organisada. 

O Sr-:.. DroNYSio CERQUEIRA - Dem~is ha 
?-ma circ.um:Stanc1a rle muito J?eso: a politica 
10ternac1onal em relação a no~. 

Os Estatlos Unidos não teem vizinhos a re
ceiar. 

K;tá linlitndo ao norte pelas regiões ge
la.das da America lngleza, a lestf:l pelo oc
ceano A tia n tico, a oeste pelo Pacifico, ao sul 
pelo Mexieu. 

Entretanto, podemos ser compellidos em 
uma emergencía a guarnecer as fronteiras 
rapidamente. 

A questão de tempo é hoje import:lnte. 
A officialidacle tã0 instruída da r·rança vê

se em serios :ipuros para. resolver o pro
blema d<~ mobilisação e da concentração de 
trop;is ua. fronteira;hoje póde collocar 30u.OOO 
h'>mens nas fronteiras em cinco dias: a Alle
manh<> póde mobilisar as suas forças e inva
dir com 300. 000 homens o territorio fr<.1.ncez 
em tres dias. 

Nós, com a força espalhada nos estados, 
não o faremos nem em tres mezes. 

Foram estas as considerações que mais in-
1 uiram no animo da. commissão. 

Desde que Cl'earmos uma reserva, re11uzire
mos o exercito as neces:;idades iotlispensaveis 
da guarniç.'io do paiz, 12 a 13 mil homens, 
porque ne::;te caso podemos mobilisar e acudir 
promptamente as fronteiras. 

Sr. presidente, devo referir-me a uma 
emenda aµresentada pelo meu ctistincto col
l :~ga pelo Ceará para regular a lei do sortP,iO. 
Nell ~1 S. Ex_ não estabelece certas isenções, 
o que podia 'Passar desapercebido si S. Ex. 
não chamasse para ellas a attenção da Cu
mara. Refiro-me a não isenção do clero do 
serviço militar. 

Si é verdade que o Estado não tem reli
gião, é iocontestavel que o povo é l'eligioso. 

E o povo é um factor muito impor·tante, 
um elemento que -deve-se ter muito em conta 
principalmente em um governo democr11t1co. 

Nós não devemos neste momento procurar 
alienar as sympatlüas de certa:; classes para. 
a nossa nova Republica, principalmente de 
uma classe que tem enorme prestigio e exer
ce muita influenci<t no paiz. 

o SR. BARBOSA LIMA-Já alienamos desde 
que não consignamos verba no orçamento. 

O SR. D10NYs10 CERQUEIRA-V. Ex. permit
ta que lhe diga, é muito doutrinaria; e o 

71 
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doutrinarismo produz mitos etreitos em poli
tica; é como diz Bluntchili; os tbeoricos pro
curam chegar as mais altas fôrmulas do 
principio, e com elbs vilo ás ultim:i.s oonse~ 
quencias. 
Vemo~ IJUn a!\ ultimas consequcncius poclem 

trazer grnnde desa.rmnjo que a prudeucia e 
patriotismo acousslham nfLo provoc.w e sem 
vantagem alguma pnrn. ns iustituiçõ~s e para 
a patl'in. 

Com elTeito, senhores. qun.l é a vantagem 
que póde ndvir paro a Republica de se pór 
uma. 1nochil :~ às costas de uc1 vir;ario? (Riso.) 
Jit se Ioi o tempo cm que Julio 11, o P<lpa, 
punha o c:\pncele na. cabcç:i. ~ vesth\ a cou
mça p:u-a Ü' comm:tndar a :n·lilharia no sitio 
de Miraudola.. JiL se foi o tempo em que o 
bispo de Senlis punha em ordem de batalha 
o exercito ele Philippe Au~usto; e na mesm;\ 
])atalha de Bo\'ines o Lispo de Beauvais de
cidio. <la Yictoria a füvor dns força.s fr:UJcez."\s, 
ma.taudo oom a. s11:i. m:\SS..'\ de ferro o com
m:i.nda.nte ili\S forças inglezas. Elle usava. 
uma. mnss:i. de ferro porque oão podia usar 
lança, nem montante, nem o misericorrlia, 
·visto as leis canonicas prollibirem nos sacer
dotes derrarriat· sangue. 

O clero muitas vezes tem-s0 desvimlo <ln. 
normn. dos seus deveres; principaltnenle o 
alto clero ; e ha.ja vista aquella. funesta po
litim do p:i.pa.do nos fin!i da. idade media e 
principio da. ídade moderna, que inspiraram 
a l\Iacl.Jlavel o seu celebre livro, O 1>ri11.:ipe, 
1Jtt0 divorciou a politica. da moral e que 0 
aii;icla o ovang-elho elo governo égo!sta dos 
reis. 

Mas nós t1.go:ra niio estamos aqui como ca
valheiros andantes a desfazer ag~rnvos ; o 
que devemos fazer é attendermos as condi
ções politiaas elo nosso paiz. Portanto acho 
que o meu nobre colle!!a çleve fnzer, e si não 
:fizer eu o fi'.l.I"ei , um aufütl\·o M seu projecto, 
isentando o clero da:; funcções milit3I'es, até 
porque nilo füzel--o seria uma cousa que pro-
vocaria. o riso, senão a bttimn. · 

.A bor:i. estA muito :uli~\nta.da e sinto-me 
acanha.do nessa tribuna., obrigando os meus 
collegas n. ouvir-me ; n:ias vou resumir. 

Devo tambem referir-me ao que disse o meu 
velho ami~o e denutado iielas Alagõ~s, clas
sificando ue pro{iosta do governo o facto de 
bn.ver o·cifüulão ministro da guerr-a. tratado 
.no seio da. commissão tio. iocompatibilisa.çãn 
dos milita"l'es para. os cargos políticos de elei-
çã.o popular. . 

A proposta do "'Overno está impressa junto 
ao J)rojecto Je lei ~e fixação de forças de terra. 
e della. n&o consta semelhante cousa.. Foi 

; antes uma consulta do Sr. ministro da_ guerra 
do que uma proposta. (Imerrupçao.) 

O ministro da guerra devia. saber que isto 
er.i. uma medida inconstitucional, e que não 

podia. merecer da parte da commi5$ão ser t~ 
nmda em consideração. 

.!\Ias, ~pezar desta. medida. ser inconstittr
cion:tl, aclto-(1. tão necess:.i.rio. e tlo urgen
te, que ~te serln. capaz de pedit· a revisifo da 
Coustituiçiio para 9.ue se consignasse nella a 
completa incoiupat1bi!ic:!Ade dos militares para 
as funcci!es políticos; e emqu:1.Dto isto nã0-
c:i:istir n. paz da Repulllic.'l. nfl.O estará. se
zura.. 
V A politic:l. é o escolho que as republicas 
sul- americanas teem eucontra<lo na. sua vida · 
ainda füo curt.i. 

Esta opinião que sustento niio e noni. . 
' O S1t. 13.uums.\ LrnA-A con3tih1i<:ão amc

ricn.n:i. incompalibilisa to•los :•quelles que di
recta ou iutli l'cCt(l.llleute <lepcnJ.om úo t11esou
l'O publico. 

O S~. Dio~'l:>to C1::r.q;;1m~ .I\. - l•'oi uni e1•1•0 
<\ Constituicüo estipular q11~ os alnnmos <las 
C-<col;l.5 wilitnrcs tenham o direito de sutrra
gio, ou possam votar. 

Re(:0rtlo-me do facto que se deu, ainda. 
hn. ponço tempo na escola de Porto Alegre, elo. 
qu;ll fm comm:mdaute, e r ecortlo-me :se:npre 
com dor, porque trago desse estll.belecimentc 
de_ iostrucçiio as mais g-rat~ls recordações, e 
rm testemnhn. do espirita de disciplina. que· 
ahi reinava; recordo-me sempre com vercta.
clt!ir:l dor tios factos que l:i. se cleram ultima
mente e que fizeram com que o respectivo
commantlante, o tencmte-ooroncl Vespaslano, 
que é um e:>plrito que conl1eço perfeita
mente pela. sua austeridade, pela. sua bondade 
e pela sua elevação fosse obrigado a tomar 
medidas que estou certo que o seu coração 
não aconsell1a ~a, mas q ne fü rrun aconsellladns. 
fJGla disciplina. e pela necessidade de manter· 
a ordem, e recordando-me dellas não posso· 
deixar de a.ttribuil-as ao direito de voto que 
se deu nos nlumnos e (l. SUll etrectiva. inter
ferencia na política rio-gra.udense: 

E ·vou pro">a.1-o: 
Eleitores como emm, envolvidos naquella. 

politicn. agitada. do Rio Grande <lo Sul os 
alumnos ~ram solicitaclos por todos os chefes. 
dos p:i.rt1dos; e o que aconteceu 1 Oividiram
se e fizeram uma verdnd<lil'a setlicão mili
tar na escola, a ponto de, segundo consta
me, <\ITOmba.rem a.s ;i.rreca.daçó?S de arma
~eotos; para que ~ A pntría. não corri.a pe-
rigo. . 

q ~teto deploravel den-se na. êpoca da.s. 
elo1çoos do estado. Qual a c:i.u:;o. do tudo isto~ 
A politica no exercito. 

Peço licença. á Camam pnra ler um tre
cho de um <looumento official, que mereceu & 
aprrovação nü.o só do corpJ docente l.laqnello. 
escola, corno lambem do cot·po administrati
vo, Jos alumnos, o~ci:i.es e pra~.as de pret, 
que mnudnmm publlcaL-o Dl imprensa, e di:;-
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tribuir milhares de exemplares a todo o exer
cito; prova essa de que concordavam inteira
mente com as idéas nelle emittidas. 

O SR. GABINO BEsouRo-Si a. escola. tivesse 
continuado a. ser commandada por V. Ex., 

· o facto não se teria dado. 
O SR.. D10:1\TSIO CERQUEIRA - (lendo) 
« Depois da profunda e radical metamor

phose que, cm hemdíta hora, operou-se no 
pa.iz, não era licito nem possível ao exercito 
11ue representou nelln. papel proeminente, dei
xar de tomar pal'te ;i.ctiva e saliente nas lu
tas politicus no iutuito patriotico de tlrmar 
em bases solidas, segnt'<lS e vcrclatleiramente 
Jemocr.tticas, a grtwde republb• que se le
vant::wa radiante, íllumiuando com a sua 
luz benefic<t e pura a alma do povo, que sor
ria. cheio de ospe1·anças, vendo fugir para 
sempre as sombras da monarchia, que es
tioln.va-o. 

Transposto c~te perioclo Cr"itico de agita
ções ; passa.da a plmse melindrosa ela orga
nisação, em que cle~·emos estar todos de prom
rtidão para enft•ent•U' com os inimigos úesco
bertos e os fal:;;os amigos da Republica. e con
taminar os planos subversivos daquelles, que 
julgando amal-a, pregam inconscientemente 
a anarchia ; depois de estabelecido o regir..en 
legal e consolid<ida a nova fórmá ele ·governo, 
é necessario e o patriotismo exige, piira. que 
o Brazil marche sem receios, desu.ssombrado 
e tranquillo aos seus altos destinos,que entre 
em plenitude de açção o poder civil e que o 
exercito recolha-se a quarteis e embainhe a 
espada, satisfeito dos louros que colheu, para 
dedicar-se aos seus elevados mistercs , ins
truindo-se e preparando-se por um estudo 
aturado e sério, por um traball10 intelligente 
e sem treguas, para correr as fronteiras 
quando lá troar ameaçador o canhi'í.o inimigo. 

Não deve enfüo o exercito immiscuir-se 
nas luctas inglorias dos partidos i deve sem
pre evítal-as. 

Não sou da.quelles que pensam que as ban
deiras dos partidos politicos são sempre os su
darios que amortall.larão mais tarde o cada'
Yer da patria. 

Não-algnmas vezes não é assim. 
Penso, entretanto, que no coração leal e 

sem remorsos do verdadeiro soldado só deve 
hayer logar para o amor sacrosanto da pa
tria. Os amores apaixonados e muitas vezes 
impuros dos partidos o profanam e polluem. 

O partido do exercito, unido e forte, .. deve 
ser ti Republica, a grande patria, a nossa mãe 
commum, como dizia Lammenais, a alma 
parens, a unidade nn. qual os indivíduos in
tegram-se; a entidade santa que exprime a. fü
são de todos os interesses. em um só, de todas 
as vidas em uma só e immortal. » 

Esta foi sempre a minha opinfüo, e estou 
convencido de que é a opinião da quasi tota
lidade da parte dirigente do exercito . 

A hora vn,e mnito adiantn.dti e, como não
quero abusar mais ela bene\·olencia da Cama-· 
ra, concluo aqui as minhas obserYações por 
hoje. 

Vozr-:s-Muito bem. (O ornclor foi compri
mcatado.) 

Fica a discussuo adiada pela hora. 
Vae a impt'imir o seguinte : 

Contrcicto de smicamcnto da Caj1iWl Fede;y(6 

A' c0mmissü.o de oliras publicas e colonisa
Gi:i.o foi presente o contracto celebrado peh· 
lntetlllencia Municipal com os Dl's. Hilario 
Soares de Gouvêa. e João da Costa Lima e 
Castro para a execução dos serviços dn, dre
na!.?'em do solo e do calçamento estanque das 
rua,; e praç.as tlesb capital para o fim desa
neal-as. 

De accordo com o parecer n. 67, já publi
cado no Diai·io do Congresso, pensa esta com
missã.o que o assumpt0 deve ser encarado sob 
o triplice aspecto - constitucional, sanitaric · 
e economico. . 

Qtrnnto ao primeiro, isto é, o que se refere · 
b, competenCia ou incompetenci<l. do Poder 
Legislativo para. intervir na questão, consi
deração que serviu de base uníca aos Yotos 
divergentes dos Srs. deputados Joiio Vieira e· 
Erico Coelho no parecer acima mencionado, à 
commis&1o parece que, pelo menos na Camara,. 
não mais se póde sobre o caso tentar estabele
cer debate, porquanto esta, quasi unanime- · 
mente, reconheceu-s'.?. competente quando ap
proYou a indicação apreseutn.d~iua sessão de S · 
de julho pelos Srs. Antão de Faria, Glicerio~ 
Custodio tle Mello e Vinhaes. 

Sobre este ponto, pois, não insistirit. 

Examinando o contracto na parte relativ~ 
aos serviços a executar para conseg·uir-se e· 
saneamento desta capital, a coramissão, pelo · 
estudo a que procedeu, julga-se habilitadaª ' 
afilrmar que elle nenhuma garo.ntüt offerece· 
de bom exito. 

O problema do saneamento do Rio de Ja 
neiro é complexo; sua solução depende de
medidas diversas que devem ser executadas 
systematicamente e segundo o grito de in
fluencia que cada uma dellas póde ter sobre 
as condições geraes da salubridade. 

Antes de tudo cumpre aos poderes publicos 
assentar no plano geral das obras ou serviço~ 
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~" realiiar e na or•l•' lll de prt'for. ·1wi:~ a que teJ'llaS tios tnbo;; e ga.let'Í>lS se füça o escoa
tleve ticar :;ulJordiuada a execuç:io 1h·Jl,,,;, menlo .J .. s ••;.;na;i, ou si, !"i na.lmen~.,, construir 
ordem esta crne EÕ deve St:1· .d t.,r·a1fa 01·"11º" esp··daGS. E 11este ultimo C<\SO são 
quando alguma daquP.lr<J.8 mt~di.f;i~ pn IP.1· s1•r "'11d:1 qu1~stü!ls de art·• impor·t;,ucfo.- a. pro
realiz,_ufa. sem perturbnção rio rel'ei··d, • pl • 110 l'u odid,1de e111 qu~ devem ser eollo 1~a !os e;sas 
e mediante ~espezas relati•:ime nt~ pe·l'l'm":;. d n:U• :>, ti. .!i:;po~içiio ~eral da re,[e, ;i de ter-

:\ re~olu~~t.Odaquelle problema. ~i:.: a l c"m- mi11<11::io do,; .liau1etro,; •los coll<•ctores e a da 
prehende u. dos tres problema.,; p:irciat:s :>t:- JJ ·;;•ç:l.o cbs cisternas ou escna .. toru'OS. 
g uintes: Di.tn res11lta qn~ na con recçito de um tal 

l.º Saneamaato da atlrniosphe>·a rl.n. cirlnde. µ\1100 n;\.11 inf1ue tanto a consi1l1'rac;1io rla, si-
od tuat,;:ln dos 11mu·teiiões, r u11:> e f>rti":1s, e nue para o qne concorrem p ero:;nml:' 11te a a.t·:.io- v ,, 

rtsaç.."io e a limpeza, das rnas e pra.i;as. rnuitns veze~ uni b .• m system:i. de di"<~nagem 
2.º Sa.net;L1i1.Ci'ltO do clo•t1icilfo . ~,,t., Ol \j•·Ctivo irnpõ • t\ neC<!sSi1la1le de estn.11elecer ureuos que 

depenue tla. observancia de tri;;; µrc:c. tt·.•~, a .. tra 1·1':>~e111 o sub-sólo dii s partes da cidade 
saber: ncw1~'l'1as pel;t ~diticaçâo. 

a.) retírau1\ immecliad;t de todos os re~iiluo, ll•J i ' l"~i1end~--e dest;1s C0!1Si1leraçi:ies riue um 
produzidos na habitaç,lo; 1>lanu o:·;.;.,.nizado 5<lm aqtwlles e~tndo:; pr<!-

b) evitar que nella penetre 0 ar vi"i"do rios 1•ius e crndr; tis rl1·e11os são l>l'Ojectarlos sômeote 
tuho;; de 1!P.Sr.:trg-.t estah ~lec:id<'!' pat':l 0 e.goto no :;nu :<u! o ·la.; ruas e p1;1ç: •:;;, nií.o pó•1e nem 
de matel'iUS l'eC;\eS e agu<1 S ~ervid,,s; di>Vi; Íllopir:ir CD·•IÍ<tn<).-'t :• lg"nma . QU;i!quer 

e) m:111ter nestt\ c;:i.nulisaçiin 11111n. corrl't1te q1rn ~ej.1. a ri~put<\~:;io sci••Dtillc:i e a, resp 1~itu
cootinua de ar, afim de se tornar t;lo ·ffootk i 1.11i ·hle r!e quem o conf,·ccion:11", 11d trn,halho 
quanto 11ossi•el a oxydação das nia l•1 r1 ·~ or- as>1~n l<t1»1 fJuamlo muito em uma pre;;u111pç:i.o 
ganic;;:s e a. nttenuaç.\o do viru;; da:; 111111.,~lia-::; 01.1 liypol ht~se, ma.:;, ~ci~ntirtcame11te fallando, 
:r.ymothicas. é co1uplt>. tam,..nt0 destituído de valor á falta 

· l z de zwm lia,;!) séria. Para consegmr-se um ta e eside,·aw·n. silo 
nece;:sm·ios-o :iperCeiço:un•mto do ~"'n''Ç·• ,,0 Corn rel:içiio no Rio de .Janeiro, os unicos 
trnusporte rlo Hxo, ~ cre:içfi.o d" uma l'"liei" e,;t11do;; l'<>g•1 h res que axfatem solwo o. f<)r
sanitat-b que iospeccionc os h 1bitaçue,;. ~- re v'- mnç:i.n g-enl 1>gica e sobre :1 origem e ma.is 
si'í.o completa tlo nosso pessímo sy ·t· ·ln>t .i .~ co111 liçõr s•lo 1"n1;1>l de agn;t sabterra11e•l são os 
ca,11;1 lisaÇ<'i.o domestica e tlos tubo~ ou g •• 11 .. 1·ias do •· tig-en heiro Ltevy • 
de esgoto em tmla a cidad:~, abunJaucia de 1~,;t .. 11rotis,;ional affü-ma (ofilcio n. 206 de 
agua, etc. 28 1le julh1 de 18Si, dil'iglilo "º miní<;tro do 

3 _0 Sarienmento do solo . Em rez1»1 ist•I ÍllllJGl'IO), IJ,t.,e<\•lo em sens important~s t raba
póde ser con;;eguido torna.orlo-se estanrine:> a lho;;. QUB - a direcçao du.s a.gw1.~ su/lterrnnea.s 
canalisação tuhulnr e as ga lerias •los e~g-otns absCJltll<.cmcnte nada tem ti.e coni•ntrni ~-o rn. adi. 
de mo.terfas fecnes e a.zuas servi•!ns, e:;t;i:,,._ r ccçifo 1l"' r u"s ; :1fürma ainrl;l, justificando 
Iecenrl.o-se uma drenagem permBn vel u, pi·o- van t;ojo,;amen t.e a ~ua opini:lo, que-piini: allai
fundidaJ.e sufficiente, 0 calçam 'nto est:wque, x11i· crmsi 1err1ueimente o ltmçl'll de agua sito 
a. r éga e a v arredura das ru:is e Pl"•Ç-ts . dis;>eri..<11 Dâs tubos ou galerias de drenagem, 

A drenagem tem por fins pr incip·.e-; nper;l r (orman.rlo rerle. 
o eo:l:ugo e concorrer paro. a nxat;ào do nível E accr,·sc~mla.: 
do lençol dn. ag-ua subL1;rni.nea, nivel cu.ia~ «O prnjccto a n.doptar consiste principal 
oscillações, facilitando (quando baixa' a ;1cçio ·e e,;::;encialmeute na construcção de um 
simultnne:t do ar e da agu;\. sobre as m,,tel' ia:; i:el'lo numei·o l!e pOÇJS, suhterra.ocos. de di
or;:ranicas contidas no sub-::;ólo, pror.luzem men~õ~s cou,,ideraveis, aa.s liuhas indicadas. 
uellas prompta decomposi~ão. a1:tu:1ndo como ::ollectores, 1leritro dos quaes 

Um plano de dre.nagern para o sub-~ó!o de toda a :1gna subtermneu. tio dístricto ~ infil
uma. cidade qnn.lquer não deve, poréru. s~r tr:u·:\. IM' grrivitaç:to. DcSSPS poços será 
confeccioMdo sem series estuios com relaçiio e.s·.?:otaá:i. a <1gu,t por meio de bomOO.s a v:i,
â. formaç;i.o • geologica do terreno so ire qne por, etc. >~ 
ella assenta, ao lençol da agua. anjo 'JO! ume, S'ilbe11do-se. como todos sal1em, que o plano 
profctndidn.oe~:declividtvle, oscillações ·le nível tios Llrs. Gouvê;i. e Lima. e Castro foi coofec
e direcção cump_re determinar com a waxima cíonado s~m p:·évios estudos indi~peusaveis, e 
cautela. con~i11ern.ndo-:;e que os dreoos que se propoem 

Este ·e;;tudo e absolufamente iorli$penswe1, P.Stabeler:er acompanham :is ruas e praças 
porque só elle póde indicar qu··l o me,hnr r.k>sta. C.'lpital (cl msnlas 23; e 24ª do contra~ 
meio a :ulopfar para obter-se a baixa e a fi- etc), o qne rl P.rllo11stra que elles não tiveram 
xidez do nivel do lençol- si o da captacãtl •la em con~i·leracão a discordancia ent re a ciire
agua em 'POÇOS convenieotemen1e estHbele- ~§"' dã corr~nte liquida subterranea e a das 
ciaos, ~i o d 3 aproveitar-se a canalisaçã:o dos l'Ua~, muito rigorosamente se cooclne que o 
esgotos para. que ao longo das pal'edes e::i::- proJi::cto por elles apresentado não pa.s.sa. de 
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um tent:1men phantasioso e niio póde pJr isso 
corresponder efficazmente ao lim a que e des
tinado. 

CALÇ.\MEXTO ESTA"NQUE - A vantagem do 
ca!çalllento estanriue não consiste sórnente, 
como se tem affirmado, em evitar a pene
tração di1s ag- 'as da cl1uva. no sub-::;,olo. nem 
esta consideração tem o valor que lt1e querem 
attribuir aqui os seus p:1rtidarit,s. Pelo con
trario, si só a etla se devesse attenrler, pare
ce que a impermeabilidade dos calçalllentos 
devera ser, até cei·to ponto, conde11nwda. 

De fücto. segundo a opiniii.n. de Chevreu~I, 
citada pelo St·. Dr. Paula Fr.·1tas na sess;10 
de 8 dejulllo no lnstitnto Polytech~iicn, opi
nião quer.. t 1miiem a de Fo1_iss:1g1·1v.es .e. dr! 

out1·0,,; hygi•'nista::> e eng•·nltetros s:101ta1w::;, a 
drenacrem n:io serve simplesmente para op1~
rar o ~11xu~u do solo o a baixa <lo Ien<;nl dt~ 
arrua mas ;;inJ:1 par-a estalielec,~1· nm atfü1xo 
constanle de ar no solo, nr este qne po1· se11 
OXYl.!"eno l·l'01uz :t combu::;tií.o lenta dos su!
furetos (tr-,1n::;ro1-manilu-o:; em sulfatos, 1les~1-
tui<los tle cheiro sulruroso) e das :mlJ.-;ta11c1a~ 
orgn,nicas. 

Evi·lent__;men:e a imperme:1.11ili1hvfo do cal
çamento, Lu pedindo n. penetra(':lo tio nr e da 
ao-ua. on1le este existe em tli-..-;oln<;,:"io. diminue 
e$e,;muxo <füíiculta.ndo be,- eornhu-tüe:;. 

Por i.:;so !nesmo. diz ainr!a Fu11•::::1g·!'ive::;, o 
Sr. Cheneuil, perante a ,\c1demiada..; Scien
cias, flecla.rou n:lo julg:ir :1in1\a re::;olvitla. a 
questão tfa utilidade dos c.tlçam 'nto:s es
tanques. 

Outra. onsideraçiio, poré·n, pó le ,jn;;titic;ir 
essa medida: é a de concurr·er e! bt para a 
maior facilidade da remoçií.0 do pó da;; rnns e 
praça.;; em t,~mpo secco e da l:trria por occasião 
das chuvas, evitando-se dAS5'~ modo os d·~po
sito;; de subsb.nci:ts organie:1s na snperílcie d· 1 

solo e a con~eqnente reprodu•'ção 1]0:; g-ernrnns 
e do 1'irus d:ts rnolestia' zymotlticas, gqrmens 
que in feccion:1m a :1thmosphe1·a ~!"? g:·ande:
cidailes e~n'~ se d·~senvolvem pr·o1h7Msarneut", 
segu~do demonstram os tr·abalhus de Miq11el. 
no po e lam:t Ins ruas. . . 

A rernução de:;tes 1letr1ctos deve ser feita 
por mein rle varreduras realizadas depois de 
chuva ou de abunditnte r·ega. 

«Achava êacircumstancia mais favoravel 
para. effectuar-se a limpeza. Em titlta d1~lla 
a re()'a p!·orh1z os me::>mos resúlta.fos, permit
tindg :L fixaçii.o e a reuniii.o da poeira, utim de 
facilitar a sua remoção. » · 

Mas para que o calça~ento e~t:rn·1:ie rea
lize efficazmen te fal e ffe1to é n 1cess·1..r1.o q ne a 
sua impermeabili.i:tde ~eja estahele?ida rlesd~ 
a super/i,cie, afim de evitar os rlepns1tos de po 
e suhstanchs or<.!'anicas n~1sj1111t•.s ri11•1 sepa
ram os par1illelipipedos, depositas que são 
uma caus:1 de infdcção. 

Estará ne.-tas condições o calçnment·) con
tractado com os Srs. Drs. Gouvêa e Lima e 
Ca-.tr"? 

Evi !entemente não. Sobre uma camada. de 
conc1·eto co1P vinte e cinco centirn,~tros (Om,25) 
rle e:spe,.o..:11:·:t eHes dispoem outra de areia 
com .iez (Om, 1 O), e sob1·e esfa, º· c:• IÇ•tmt;nto a. 
P" r;d !..J' pi pedo,-, enchendo os mter,;t1c1os ou 
jnnt:1s co111 ;1reht. . . . _ 

Os depo:.;ito,; orgamcos, pois, contrnuarao a 
:mbsi:.;tir n>1 super·ticie do ,;olo e, mesmo q~e a 
lnten1l1·ncia se resolvesse a efl'8c:tu:1r a 11m
l'eza rl:i,; r·u:1,; como ncima,_ indicámos, nin~a 
ns:;;irn, pnrte dariuelles clepos1tos se mtuterao 
110:; int••r.,tieío,.; na:; nwsmns co11di~'õe.; em que 
ltoie se irnnterfam si o se!'viço da rega e 
va.rred1n·a ro .. ::; • esta!Jelecido. 

:-; .. b ,,,_t,• ponto de vbb, iudnbit:n-elmente 
11ad:1 l11t:l'a e:;t:t capital com o calç:unento 
eo11t1·:v:r .. d1). 

C:n11~ider.1d:1, porém, :t quest:1o sob outro 
;tspect«. a. 1·e:;ol11çã,o do Sr._ mini.:;ti·o llO inte-
1·io1·, au turi1.:1 ndo a ex:ecuçao de uma tal me
·li<l •, é .Je _gmvis:;imas _cunsequencias para a 
santfa p11ul1c:t nesta capital. . . 

N;11"l;i pr·ej rl'lica tanto a salulJJ'ldade do Rio 
de .Ja11<1ir·u eorno o füz o seu :;;ystdinét de es
'"oto::;. U111a, c:tnnlisação permeiwel, ;:i, falta 
~e ven ti 1 :1 ç-ão con \'enien te das g-n lel'i:ts e tu
bos, a <ietfü:iencia de a!.!"ua para lava.l-o:;, etc., 
,;i.u circ11111sbncias que coocorren1 p;tra odes
en vol 1•i1t1:,11to de eman:1çMs pe1·kosa.,; que, 
l111·n, 11·10 im.•ura, ;t athmo~pl1ern, d;l cidade e 
pen.·tranrlo nas habitações, são a pi·incipal 
cau,;:t. se~·un·lo afürmam os competente:>; das 
tebre:;; typ!Joydes, da ct;phteria. etc. 

E,,-.;·is «111, na.çõ•~s niio teem pres~ntemente 
etfoito. tã' sen::;iveis porque se de.;envolvem 
em tu la a p;trte. devido á permealiiliuar!e do 
5,,\0, enconkanrlo uma graude mas.:;a de ar 
'lª"' em µ, rte lhes n1111id~a a intem;ifl;trl~ de 
ac<;ãv. Gonceu tradas, por-em, em detenmna
.Jos pn11tu,;, penetrando apenas nas habita
ções, é t«wa tle duvida que se fürão sentir e 
de modo deplorabilbsimo. 

A r·e,;peito. a commissão deve lembrar a 
se.<7ninte criteriosa opiuião do Dr. :\1 feedo 
P•~t.:becc~. ex-engenheiro lia Repartição Fiscal 
dos r.;,.g,itos: 

« Quanto ao cnlcamento estanque parece
me ná, ser conveniente, não só pehs razões 
sdcrntilk,s, apresentadas pelo distincto lente 
de hygie11e, Dr. [{ocha Faria, no seu p lrecer 
1i1>. 20 de junho p·1ss:1.do.como tamhem po::riu?, 
passan lo em mnitós log:1re~ os_c:nos pr·mct
pae:::; dos e:::;g .. to:> sob as hab1tnçoes, de:::;de que 
se torne irnperirie;tvel o calçame~to d;is ruas, 
necessa ria meo te as emttnaçõ·.~s desses esgotos 
(n:t maioria µermeaveis e de junta::; ahel'tas), 
com as dn sul1-,;olo, invadirão a.s bab,tações 
com a maior intensidade.» 

O calçamento estanque é, pois, medida 
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airnla dbpcn~a\·el e 1p1c n·:mhuma orportuni
·<fade tem no p<escnte ; lle todn.s as q uc inte
ressam ltO prol1lcn:n. do saneamento ú talvez 

.:J.. que deva ser realizada em ultimo log-a1·. 
Resumindo e accentuando ao mesmo'tcmpo 

o seu modo de ver quanto á. ordem segundo a 
qual devem ser realizados os servi~·os neces
sarios tl resoluç~ão methoclica e efücaz da 
,-ç_uestão, a commissão pensa : 

1° que a drenagem projectada, pelos Srs. 
'.Drs. Hilario ele Gouvêa e Lim::i, e Cn.stro é ele 
:::e.rnltados problernaticos por c:lrecer de base 
scientitica ; 

2° r1uc o c~1lç:1mc,nto cstanqne,actnalmcntc, 
pl'fJduzirá 1·esultallos completamente nc;.:-a-

-tivos; ~ 
3° que as medidas a realizar antes de quacs

r;riier outms devem ser : 
- a) abastecimento alJuntlantc tlc agua :.í 
·cidade; 

b) revisiio completa 1.la canalisnç~iio domi
ciliar e das galerias de esgotos, aperfeiçoando-
se este serviço de accordo com as pre~cri
pções d<t eng-enh:tria sanitaria modern:L; 

e) drenagem elo sub-solo, estabelecilh'. me-
·1i::rnte plano qne se baseie em estuclo.s serias; 

d) arbol'isação das n.venhlas e praças; 
e) crençiio de uma policia sanitaria; n reconstrucção do actual calçamento, fa-

formações precisas elh encontrou no µarecer 
do intendente de obras municipaes, Dr. Vi
cente José rlo Carvalho Filho, parecer qne, á 
requisiçiio do deputado Antilo de Faria, foi, 
por cópia, remettido it Camara com o ofücio 
elo i\Iinisterio elo Interior sob n. 2360 de 
:31 de julho findo. 

Nesse trabalho sfo os preç:os da proposta 
Gom·éa-Lima e Castro indicados; tanto os 
que se reterem ao serviço de drenagem como 
os que dizem respeito ao calç:amento es
tancrne. 

EÍl-os: 
P.\lL\ O C.\Lr:.\:\IE~l'O I~ST.\~QGE 

l'o~ iiUJlto r1!wrl;·atlo 

::'ESIG~;.\Ç~n ~ 
:; .. 

~- o. 

~ 2 

+ ' 

zendo-o assentar sobre uma camada de m<ic-
1 
____________ _:_ _ _:.. __ .:....___ 

-~1d:11n de vinte a ·vinte e cinco centimetros ele 
€spessura: 

Por metro 1!1r&ico 

• _q) i·egulàrisação do serviço ele limpeza pu-
ebca. . ,\rei:t ..••.•..•••.•..•..•...••.•••..•... Concreto ••..• ·····················1······ ..... · 1 GO~~>OO 

• ···-· 3;$02'5 
..... .• ~-;Oi._í '.llovimento de terras ................... . 

Estudando o contracto sob o pouto de vista 
do onus que elle impõe aos cofres rnunicipa.es, 
a commissiio te.-e n:::cessidade de procurar 
obter peecbas inf'orma1:ões sobre as concliçües 
dtt propost<t de que elle resultou. Essas in-

:\'o pre«o 1$0:m est:i computada :i verba de 72ü réis 
relnti\":L :'t regularisa~.ü..o tlo lc_~tTeno. 

:,;endo rle Om,:r; a altura m:>xima da cscavar;ão a fazer 
p:i.r:t esta 1·e:;ularis:t<;iio. o que por metro quadrado d:"t 
Qm3 .3::iO~ segue-se 11ue o pte1 .. ~o do metro cnh1co ele e~c:t
\":t<;iio e de :Z$0i4, como mi indlcaào no tina! d:t tabella. 

Cin~cnto .... ........................... . 
_.a .. reia. . ..... · ............................ . 
Escav:v;iio par:i. :is cisternas ....... . 
Escoramento de ia e ;2:~ ordens ....... . 

· ldem de 3.i. •••• : •••••••••• __ ••••••••••• 
Assenta.rnento de iª or1Jem .... ••••••..• 
Idem de 2a ..•••.•••.•....•••..•..••.•• 
Idem de 3" .•..••••••.•.•.••••••••••••• 
EJJtulho •.•••••••••.••••.••••••••••.•••• 
Restabelecimento do cal,;:unento .....• 
_.\lvenaria ordinaria com arg:un:issa de 

2 de cimento para 3 de areia ••••.•• 
::Rejuntamento ••.•••••..••.••••••..•.•• 
.Ese:n·ar;.iio para assentar os drcnos .. 

Pre1;0 inicial 

iOOSOOO 
30~000 
2~000 
iB500 
1~00 

1~~000 
1osooo 
1)~000 

BSOO 
5~00J 

4.0~000 
3~000 
2~000 

Quebra, 
c~..,,~ntuacs 

5 % 

10:;:::000 
31:)500 

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

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

.................... ............... ............... 
·············· .............. ............... 
................ 
·············· 
.............. 1 

Eventu:leS 
(j •;:, ou 10 % 

H1~:300 
33.~390 
:2.)120 
1$5\iO 

i~;~~õ 
i0.3GOO 

Gi,;:3GO 
$84.~ 
5~00 

4-1$000 
3~00. 
2~200 

Direc•:iio 
e e\·enLuacs 

10 ~º 

122~·i30 
::k>87irl 
2$332 
i:;i4D 
1i'39.l 
13~UU2 
11:,;·iúO 

G!.:900 
-~'l~:l 
~ss~o 

/18~400 
3$330 

. 2.~420 

Beneficio .. 
o rganiz~v:io 

da 
companhia 

20 1~Ó 

14.Gi:91ü 
·í/j$Oi5 

2...:iOS 
2$090 
1i;;ô7\l 

1üS7üO 
13$'.,02 
i'$395 
1:$120 
G~JOJ 

58:"080 
~$356 
2$904 
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Do exame comparativo destas duas tabellas se verifica. que, para o calçamento estanque, 
o preço elo metro cubico de areia foi computado em 2.$500, ao passo que, para o serviço da 
drenas-em, naturalmente por méro engano, elle se eleva a 30$000. 

So 0ste engano produz, no orçamento dos contractantes, um erro, para. mais, de cerca 
de 420: 000$000 . 

A' excepção do preço tla areia na primeira tabella, quasi todos os outros são altos e 
excedem muito úquelles pelos qnaes a Intendeucia costuma fazer os seus contractos para 
a execução de obras. O quadro seguinte indica, a diíiereuça entre estes preços razoaveis 
e O!! tla proposta e contracto. 

Ç?G.\rlRO CO'.\fP.\JL\Tl\"O 

Especi1ic!11~:t.n 
I't'C•,'t)!{ 

razoa veis. 
Pre1·n~ 

do contt·acLo 1---------
l'ara mais ! l'am meuos 

J.ev:int:imcntn. rcwü•;ilo do c:iJ.::imcnto :ict1w.! e rcg11bl"i-
s:l.<~:Lo d1) tct•r(~n11 . ............................................... . 

C:t!f;:trncnto ............................................ .. 
<;oncl'etn ............................................... .. 
Aeei:i. (!" t,tltdl:•) ...................................... .. 
).fo\·imento ,]o tel'r:\s .................................... . 
Ciu~entu .................................................. . 

l~~~~~~~~~~;";,'~~.'.~'1;; 'êi~t~;;;;;::::: :: : : : : : : : :: ::: : : : :: : : :: : 
Escor:i.mentn 1le iª e 2u ot'<lelll ......................... .. 
I<leni <ie ;;a ............................................ .. 
Entulho ................................................. . 
\{ e,.t:il>elec\n1ento do cal~:imento ........................ . 

1:"200 
í~OO!) 

52~000 
7$000 

:<MO 
00i'OOO 

ii<OOO 
1i'2()0 
1.::000 
1~000 

·1~~l:1G 
~~íiO 

00:'500 
3~0:!5 

:!.'º''~l 
'i·íü~üiti 

\it.:·'; l; ~ 
111,i » 

1í).:) » 

. ·2;1~:ú· :;~ .. 
1>:1,2 » 

52n,n » 
1:J3, 1 ,, 
10:J.\l,, 

SO,:S% 

.Alvenaria. Ol.·tlinari.a, argamass:t Je i de cirnento prtra :J 
de :i.t·~i:t .............................................. . 

:::200 
4~000 

30.«000 
2~01)0 
1$100 

·'l;i~075 

2~7HS 
2!':0}\) 
1:§t;i!) 
11'!20 
G~9'Ji:J 

::;s.-<oso 
.j..:3-,(j 

G7~U >> 
4ô0.0,, 
7(~,.. 

03,G )) 
117.S >> 
iiH;o ~> ~~{~~.;~;~~n~~;~ · ;~;~.~,·t;~· ~-~· ·d·~;~;s::::::::::::::::::::: 

Custo, coUocai'cio do clrcno de J:i orckm, ent·itlho, rc11osi~·ào 
2~UÚ·i 

llo cal1~wiicHtu. vo1 .. met,,o cotrenltJ ...................... .. 
Jd1Ji'it ele 2ª orde;;i .......... ••••••••.••••••••••••.••.•••••• 

Jdeii?. (li] :;~\ ordOin .......................................... . 

Os -preços \'elativos <\OS seniços indicados 
em italico nesta tabelht foram compostos, to
mando-se por base os preços elementares con
stante:> da p1•opust<"' e os <•presentatlos como 
·razoa veis pelo Sr. intendente Vicente ele Car
valho, e levando-se em conta, no preparo da, 
argamassa destinada ao fabrico dos clrenos, a 
verba. de 50 º/o para a mão de obra. 

Nessa, composiçifo a verba destinada ao as
sentamento dos clrenos foi, para. os preços do 
con:-1·acto, de 16~790 p::i.ra os collectot'es de l"· 
ordem, de 13$992 para. os de 2a e de 8$3~15 
para os de 3" ; para os preços denominados -
razoaveis-, esse assentamento foi computado 
•1 razã:o de i$ o metro corrente, -quantia esta 
que aquelle intendente afürma ser o preço 
mcdio regular. 

Um outro dos preços por S. S. indicados, 
que a commissão julga deficiente é o de 200 
réis por metro cubico de entiill10. Parece-lhe 
que a reposi.çi:í,o de terra nas cavas, depois de 
feito o assentamento do dreno, exigindo que 
essa terra fique sufficieutemente socada, den 
;Ser orçr~cla à razão de 800 réis. 

G:Ji'3):J 

~~~~.{~ 
1:32;:000 
u1;;::~uo 

GG~OOO 

iiS',;; )) 
113.6 » 
Sí,1,, 

E:>fa consideração levou. a commiss[o a dei
xar de parte os preços de 608399, 45$099 e 
35$848 e a adoptar, em logar destes, os se
guintes, que resultam da alteraç.ão inclicada: 

05$199, 48$399 e 38$248 

Tomando por base todos os elementos nu
mericos precedentemente estabelecidos nas 
tabelltis anteriores e jogando ainda com os 
tres ultimes preços modificados, rióde ella, 
graças as indicações do parecer do engenheiro 
Carvalho, sobre as quantidades de obra a 
rea.lizar,restabelecer o orçamento da proposta. 
e confeccionar o orçamento que razoa
velmente devera servir de fundamento ao 
contrn.cto. Eil-os: 

Orçamento da proposta ..•• 
Ou, arredondando ..•••..•• 
Orçainento i·a::oavet •••••.•• 
Ou arredondando .••.•.... 
Di.1Ierença para menos •..• 

Ou 31,2 °/o 

39. 981 : 523$200 
4 o. 000: 000$000 
27 .473 :995$930 
27.500:000$000 
12.500:000$000 
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No ul limn dc1:-l•·S or ca.meu los a commi;;s[c 
nüo quii iucl11 il' porccut:i;:cm ;i lguma a ti
tulo do e\'1' nl1iaes, IJcneficio, etc., pcrqne 
elle as,enta ~ol11·e fü p1·eç11s 1wlos qu<1es ha
bitnalment e a l11tl!nde11d:t contn.cta :: s suas 
obras, p1·ecos nos quae:;,oaturc.J men te, os em
preiteiros encontram ni;:1rgem para att~odcr 
ã ess.1s de~pews eveut11aes e outr.•s o pm"(L 
garnn tia rio~ lucros, medeante os quai:s as
sumem ellcs os compromi.s~os e contru.bem 
onerosas obrig-ações. 

Nas ruas \lUe se abrirem fntnramenfo e nas 
actuaes que !orem ahng;idns. rediftc;~
dai<, etc. , ti e:-;:r1 g-erado o preço de 28$>0u por 
metro qti:alra<l o i.le calç;tmentn (1; J;iu, uli1 35•) 
e e;;:,~ P.tlc tle nl•\i5 de 41 •/o au pl'eço razmtvel 
de ~0$)\JO. 

D•! ;1ccnrdo com as disposições iln clausul:i.3" 
do C(l!l tr.,c t•>, e 11f10 u-;.1.ndo a J1uoicipalid :1•l0 
do seu direito de rescbão, no fim de 5') anUPS 
teril. d ··~ 1.endi1lo a eu'lrrue somma de 
1'12..650: 000~ em pro•eito dos cnntr:"lct:mtes . 

Si. por'm~ ~ ll i7.er m:1r d"sse rlir ··it c1, não o 
podem 1';1zer sinito depois rle 20 a11nos. nrns 
pa.r:• isso ter~ d ~ sqjeitar-se a um~ indem~1i
S;H,~·10 que. pe h1 clausula. 123, l itter11f;ncntc rn
terpretaJa, se eleva a 50. 0CO:ú0fl$, qn;ilquer 
que seja a época em que es~•i resc:siio tenha 
lognr . 

D:tl1i r~sul fa qne, nc5te e;1so, ::i. l nlendencio. 
íica sujeita " nm;t de!:;pE-7.a. total equiva le::te 
á som ma de 50 . 000:000$ com as q11R11tias já 
pugas até ú data da r escisfo . 

o qu:1dro se~uiote indicará m elhor '' im
portan~ia lle~e~ onns MS dif!er~otos hypo
tb eses que :.e podem 1.fo.1• ; 

20 annos ..... .. .. . 
25 ) . .. . ...• . 
30 )} ••• .•• ••. 
35 » . . .. .. .. . 
40 )} •• •. . •.•• 
45 » •..... ••. 
4.9 )} • •• •• ••• • 

Onus pu:>. :>. fateorl enci:>. 

102. 650 : ooosooo 
ll7 .G50:0U\l$0\•0 
132. t150: Qr)o!;:UOO 
147. o.:;o: oo; ~noo 
162. ().')IJ: 000$000 
l 77 _o ·,o. ou11$000 
l89.65u:OOú$000 

Em resumo) a. commissl1o entende que o 
contracto é"inconveuiente, quet• se o consi
dere sob o pnntp devist(l.sanitario. quer Sí:l o 
estllde cm refol;ã.o aoscompl'omissos .le or<lem 
financeira, que delle resultam para a Munici
palidade. 

Sttla Lias s9ssões, 28 de agosto de 189 l . -
Antilo de Far ia. - Pedro Vd''º . - Dominqo:; 
Rocha.-Jo~i B e'l)ilaqu<:1 . -G,.1Jino Besou>"o .
F . Schmidt. - Al['l"edo Elfü.-Jo.cqt!% Ou
ri2ue. 

O SR. PREsIDE:>ITF. clesigor. para ãmanhã a. 
seguinte orúcm do dia: 

Vot.1çã.o da. mataria eocerrarla ; 
Cl n li11m•ção da. l "' discus,ão do projecto 

n . 70, e:i.liuguiuuo a legacão junto ao Vn.
tica.no. 

l a dh;cussão do projecto n. 87 A, annulando· 
a. coocl'ssii.o de estrad~1s, f~ibs d~~ois da 
pr omulg,,ção da Const.i tuiç,.·fo ; 
. 1 ~ tliscn:;~iio do pr(~je<:to n. 108, reguhuido 

a . compPteoi:h\ rins po•fores reder;1e:; e esta
doaes sobre vi:•s tle communicaç:."io ; 

Di:;cussão n11ica ilo !•l'<·.i~eto n 98, conce
den•io n Cl:im r!e Faro i\lonte:; :t pensão 
co1TeSp11nrhrnte :10 sohlo IJH<l rcc•·hia ~en li
na•lo li lho, ,) fl:):l ,\ntonio ti•· c.~ !'ljll~i ra :iioates, 
morto nn c·•mpan h:t do P<ira;::-u:•.r ; 

Di~cusoão do p • 1·ecer u . ;,; ~. ~ulir•• t\ rocla
m;Lç:ão de ArtiJoro Aug-u.;to X.a 1.·kr Pi
uhei1·0 ; 

Discns&io unica do projecto o. !Ofl, conce
cleo.r!o lhi11ç,t :io D1·. Philo;;oni-• Lopes 
L'tiD!!U:L:iSÚ. : 

1~ ·(11,;cu~'to do pt·•·jecto n. 36 A, le:;itima
ç;\.o tl os t'ilhns espu:·ios ; 

CC1ntion:•i;âu rl:t l • discns;:ão do projecto 
ll. 9~, e!ev:1ndo a C•1t egoria iJe · C11tleirn a 
:1uh1. de i1ppaNlhos e m<tllohras da E;;cola 
Narnl. 

2~ parte (ás 2 horas ou antes) 

Continn:i.ção da 2" diicnssã.o do projecto 
u . 80, onn1nisa.ndo o Dbtricto FeLlera l: 
Conti u~a<:fto .lo projecto n. 7l A, muJauç.'\ 

c:,L Capital FdLleril.l. 

3-• pa.-tc (<!s 3 ho;·as ou anies) 

Continunc;iío da 2" cUscussio do proj ectc; 
n. 115, tixandl) t\s fo rças de terra. pal'"- O a.nno 
t.le 1892. 

LeYu.riht-se a sessã::> as 4 hot'as e 40 mi.nu 
tos d'1 t:.trde. 

54• SESSÃO E~I 29 DE AGOSTO DE 1891 

Presidencia do Sr . Jíatla Machado 

Ao meio d in, o Sr. presidente d~'clara que 
não ba expedie11ti; (l ler antes .-Ja acta . 

O Sr. Buen o de Paiva- Sr. 
presidente, V. C:x. e a. Camo.1-a :;à.I) teste
munhas do moJo pelo qual a ban .,:ath mineira 
tem pro•:umúo cu•nprír Dllsl.a c;1$a o l.tou
roso 1naod:tto que lhe fo i C<)nfiado ; V. E:c . & 
a casa siio testemunhas da maneira cordata. 
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pela qual nós, os repre.:;eatantes de Minas do p~1z, qwrndo os estados eram governados 
Geraes, temos procurario cumprir o uos:>o por energumenos politícos ..• 
dever, tratando de evitar embar<iço,; ao an- UM SR. DEPUTA.DO _ verdadeiros ty-
damento reguLLr dos nossos tra.balhos e pro- rannos. 
curando não crear tropeços à boa marcha du. 
arlminbtraçã.o governamental. . o SR.. BUENfl DE PAIVA- ••• que fil'ava.mos 

Conscios dos deveres qne pesn.m sobre os pezarosns qnando, por tod:t iL parte, a. rorça 
deputados da Ia a.,;semt;lé, leg-hlativi\ da omuirJote11te do poder central esm:1gav, a 
Republica Brazileira, os deputados mineiros, a:;pír;1ç:\o dos povo,; '}Ue querinm con,,t ituír-se 
quer pertençam a essit phalange de bata- "utonomos na. União; esta vamos t1·istouhos 
lhadores cujas armas decomb:ite se :ifi:iram m;ts c:ilados. porque Minas Geraes, a patria 
nas Jurtas inc~uentis rJa. pr·opaganda, qiwr heroica ·líl Tirad.•ntes. era respeit •1iln.. 
pertenç.tm a nos outros l]lle sem nos pren- 2\fas, ho}~, Sr. p1·esii.le11t~, 11111 t'acto 'lUe 
derml)saopa.;;~ac!o trarliccionalrla Republica, acab:L ele d 1tr-s1~ em relaçiio a :\1in is 1i1n•:ies, 
accl)itamos entrcta.nto a victoria de 15 ue em apparencia in~ignific:i.r1te, mas enja,; ('00-
novemhro e dedicamos ú. causn. <l:l pa.tl'Ía. 0 se1pwnci:1s pl)dcm se•· f.tt:tes, porl]ll•~. 1le pe
no~so htkoto, 0 nosso esl'or·ço e iledíc:iç:1o, cp1êuo qne é, pó1l ·-sr: tornn.r g1·an le dr· 1n:iis, 
acima de tudo colloi'·a.m a r.stalJilidade <la obl"Í:.!<t a der 1taçi"to mineir•t a. vir fll".Jt••star. 
Republicn, a. esta.bilida.de da. oi·g-:tnb:i-;-.fí.o (.4poiados e 11iuito bem da. cle1)11-lw; ito ,,ti .. ei,.rt.) 
politica ct·e·1d l em 15 de novembro e ainda O SR.. ASTOLPHO P10 - lntervenç•Io in
acima de tudo a felicidade da patriu. bra- justiticavel. 
zileira. O Sr:.. Bu8NO DR PAIVA-Y. Ex:- e <\ C••-

Acima das noSStlS divergencias. e acima maranãodeseonhecem que a constitni1/io mi
do desancontro de opiniões que pon·<:mtura n~in1, promul~·a·fa a 15 de Junho, e11truu em 
nós, os deputados mineir·os, tenhamo:; no execução, determiuando, no a.rti:,!'O 4.0 ptra
terreno li uit·itlo (la politic;i. d•) nos:;o es- grapho unico da!S disposições p1·0\'i"o1·ia,,, que 
bdo, temos tir!o em vis' a. unicam:!Ut<i u 1~:;t;l ao p1·e:;ide11te eleito do e:;tado de ?ü iuas C<lbe 
casa a decretação rias leis •'.0111pbuie11ta.res da a attrilmiçü.u de nome:lr a. magisti-:it111-;1 do 
nossa lei orgn nicn, de 24 de t'everuirn. estatlo . En tr.-tantü, longos <lias cir>pnis de 

E, Sr. presidente, assirn procedP.ndo, ma.n- sua p1·omulgação, vem o Diai ·io 0/fi.-ial ·lar 
temos inteiI'a unidade de vist<i s com os a noticia. de que o ministro dil. ju,.,t1Ç:l no
nossos comp:ttriot<\S, os ti!bos do heroic~o nMl.r;l p:tra \1111as um juiz de direito, cow in
est:ido de Minas GeraP.s, e cami11lwn10s rle fraci;ão da disposição expt'essa do uo~s·i µ:1cto 
a.ccorrlo com os representantes do congrP.sso constitucional, btu é, violando a c.irta iu
estadual mineiro (apoiarlos) que co1n t•dento, violnvd 'l:ts noss;1s liberdades mineiras. 
com rledicação e com a 1nax:ima illuslr:lGii.o, E::>se facto parece mínimo; mas qnan1lo 
decretaram, entre os primeiros, um:t c .. nstitai- Minas, qne até :1gtirt't. parecia rasµeit:ula pelo 
çãodas maisderuoc1•:tticas, tl:is 111ais lh·-i-e:; dos poder· e• ntrnl, \'e as s11as disposições vi.>la.das. 
estados da União Brazileim. (.4.p9iado.~ ; muito nos minei!'OS receia.mos (jUe de vioie1icia em 
bem.) violencia a nos,;,L lii>erdade se :rniquil le, e a 

Sr. presidente~ a. constituição miilPir;i, rle- nos:::a con,..tituiçã.o se transforme em p 1pel 
cretad<1 pelos nossos co11cído1dãos de Minas. sem prestigio pet·;.rnte as forçn.s do p0der cen
póde-se, sem receio, sem metlo algnm, com..'. tral. 
parar às constituições dos pov11s m ·is :idean- Ah! Sr. presi•lente, V. Ex. onviu h?ntem 
tados e mais livres; e é com orgulho que nós, e a c.1rnara. t;imbem, rel.onr Deste recrnto a 
os filhos de Minas Geraes, relendo as pn.ginas pahwra inspirada, tia.tri•>tica e elo11uente do 
do codigc fund;,menta.l da noss;t. pi1lria., i!lustre deputido p•1r S. Pt\Ulo. b:lle disse e; 
vemos uelle consign:1dos os prindpios de li- muito Lem, representando o senlimento rio 
berdade e de democracin, torn;@lo a patria. heroico povo pa111i:;ta. que S. Paulo r· s;iei
mioeir;< um esta.e.lo antonomo, livre e inda- tava e muito a União br.,zileira; que qneL'ía, 
pendente como pa.rte int ... gra.nte da grand·e como Minas o quer, que continue se1upr1; in
União Sul Americana .. (Muito bem.) tangível, gran.Je e poderosa. a uuiãosul-ame-

E é por isso, Sr. presidente, qu :, seotin- rica.0;1_ 
do-nos ultinos de ser mind1·os, ""caramt)s a Nós os mineiros tambem o queremos; 
nossa cart;.t constitucional co o svrub ,Jo ria nó:; queremos que o Braz.íl, que n0::; fui 
nossa. liberdade, da noss·1 in .... ependencin, do legado e •m to~h a sua. gril.nd·~z:t. pelos 
nosso engr<Uldecimento; e é por bso que ho,je no~s~s aoteptssados, possa ser leg tdo a.os 
afasta.mo-nos do nosso silencio, rleix:; mos de · nos:sos !ilhos co•n essa mesma grau.teza que 
parte nossa qui.:t 0 ç;.l? systema.tica, p ·ra. le- o torna um gigante d t Amr:,ric:i do Sul. Mu.s 
vantarmos tfü,te recmto um protesto so- assim como S. Pauto, poderoso pd s suas 
lemne. ~ó;, que até agol'a ouviamoscom rhuezas, graude pela iniciativa. <le s0us d.
tristeza as queixas levan.tadas de norte a sul 1 lhos, gigante;:;co pelo animo ousado dt3sses 
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paulistas historkos, :\linas tamllem, :Minas, 
2.~e e '" palria ela. lilm:dade,_ ;). ,pn.tria ~e 
u1•adentes, ar1uelle que foi o primeiro l;r:1;;·1-
leiro que sonhou esse ideal que em 15 de 
novern~JI'O se tornou umri. realidade, ?iíirnlS 
tambem quce, lambem exige que ü sua Con
stituição ~eja respeitada e que não possa. ser 
viohlda pelo poder díctntorial, que ;lind:t pn.
Tece querer SUUSlstir, 

Anela pelo> ares, corre pOl' tod:i parte 
eS$e rroteo multiforne tle sel;u~tianismo. 
Dir.em 'l uc ellc tem po,ler liara. esp:ifü::tr 
pelo centro de s. Paulo o t "sprestigio do 
fümco eh• Repnblica; !füem que elle n.nth\ 
pela bolsa a faze!' c.:1hirem os titulo;;; dizem 
que ellc vac pela classe ope1·aifa e pt'Ole
ttria a. levantar as •1nJ~as.. . Is to ú um;~ 
ironin ! Es~e seba.stiaÍ1ismo não e mais ue 
que um 1i'il).1tasm:i inventatlo ad hoc, para 
que os P•'l.triot::i~, para que os repnbiicanos, 
ll:.U«i que aquelles que teem f-i nas suas 
crenças e crenç:a nas instituiçi:íes que crcn.
ram, vejam-se vascillauí:es e deem fo:•ça ao 
governo que 03 quer m<i.tn.r. 

O SR.Bt:LHuEs - 0 uníco sebasfümista ú o 
g·oYemo. 

o SR. BUEXO llE P.\IV,\ - !\:lo receio o 
sebastianismo; repito e torno miuhas as pala
>Tas do il!nstre tribuno paulista. 

O system'1. republicano no Brazil tornou-se 
poderoso e forte ; ,1 Republica es tá esl<tbele
cid[L sobra bnses que nilo podem abalar-se; e 
para que isso continue não e preciso combater 
o sehastiauisrno que, é u:n roylho, mas 1)lan
tar- se a moralidade nri. administração e in
cutir no animo do povo a certew. e conviC\lltO 
de qne nós ontros legislamos obedecendo aos 
]lt'incipios da moralidi!cle e :i.o respeito à lei 
fuudamenta.l qne creou a. federa.ção. 

Esta é q:~e e a verdade : plante-se ri. mora
fü~ade nos netos U.o g-?vei·no; re5peite-3e a 
lei e sobretudo respeite-se a autonomin dos 
es~'\úos e v. Ex. e a Camam e o paiz io
·!e1ro hã.ode ver que este sebastia.nismo não 
µassa de um mytho ; e uma phn.ntn..<;nu
goria. cr.aa.da !Jelo ideal doentio de quem quer 
torturar-nos com estes receios epl.Jerneros e 
sem conscauencias. 

Quando Ô acto r1Jvolueionario de 15 de no
vemb1·0 ::;urg-iu, encontrou a. 11opulação bru.
zileira indefferente i1. queda dn.s instituições 
que tombavam e ao mesmo tempo euthu
síasta. pelas illstitu!çiJes que se crea.vam. 

Não se supponha. que os bra:~ilciros, que nli.o 
trabalharam pela Republica antes da. revo
lução, eram ttbyssinios qne · apedrejn.vam o 
sol no occaso ; não, aco:;tumaüos a. verem
se manietados sob a centralisação tyrannica 
do imperio, elles seulhuu a neceSliidade de 
crear-se a autonomia. dos estafos pa.ra que, 
frvres e independentes, pudessem alcançar a 

conquista do futuro e dn. líberdatle. (Jluito 
bem . ) 

1\Iinas Gemes, por mim e pelos meus illus
tres collegas, protesta. coot1·a o neto do Sr. 
miuistro ela justiça. ( 1pofoclos genies da brm
cmla mineil"a.) 

Minas Gcracs não ndnútte que o governo 
central và. pertarba.r a. ma.rchn. lt·anquilla e 
serena, até agora seguitla. na. sua. organisa1:.ão 
republicana. 

?ili nas Geraes quet• fazer parte d<l federaç~üo 
braziieira e respeita os laços tratlicion:ies 
que a. prendem aos outro> estado:; da União, 
ma;; ,; cio!\.'t de mais po1· ;i.1111<J.llas reg:d i;l!; 
que em 15 ele 110\'embro lhe prometteram e 
•1ue a Gonstitniç;'lo Federal JJ;e g-:H"<Lntiu . 

o Sn . PAULA ARGOLO - E havemos i.\e 
fazer respeitar, custe o que <:nstar. 

O SR. BuE:.:o UE PAIYA - :\Iinas, a. pae;i.tn , 
Mioas, :i burgue1Ã1., le'mnta- se bó:'culea na 
defez,i das suas liberdacbs. (M••itr,, b 1:111 .• ) 

Tt:>nhn prnzel' de rApresentaJ' a grande ban
cai.la ele )Iinn.s, de represent<W batttlhadores 
historicos do tempo dti prop1\g-aorla e putl'io
tas clistinctos · que acceitai·am :i. fórm:i. de go
ve1·110 por patriotismo, e pnr isso mando ú 
mesêl. um requerimento syndie<rntlo dos mo
tÍl'OS que levaram o Sr . ministro ela jubtiçn., 
viohrndo expressamente a rlisposiç-ão da nossa. 
Constit uiç;io, a uomenr um 111r,g-istrado paro. 
a comn.rc:i de Caldas, no esta.to d<e ;\linus . 

o SR . BELFORT VIEIRA - Quer crear pen
sionistas do Estudo. 

O SR. Bt:Exo DE PA1vA-Qu:rndo o nobre 
p re;;i,h~nte de Minas Ge1·aes, zelando pelos 
cofres da União, não tem querido fazer no
meações de magistrados, pol'que a justiça lhe 
nmudit que a provei te para a nova. organisaçfi.o 
os magistr:Ldos que estão cm dispon1bilidacle , 
o governo central vae f•tzer novtis nomea
ções! 

Nós, q1.1e precisamos de todo esfot'Ç'.o, que 
precisamos de toclo afinco par;t que as fiuançns 
do. União se equilibrem, mutilando despezas e 
füzeodo com <[ue a receita sulm, fazendo des
appa.recer do paiz o panico tlnancoiro, que o 
m;>oberba, vemos o govemo centr.i l, a quem 
;rande parte da deputação mineira tem 
acompanhado no que é de jastiça, procurar 
augmento <le clespezas inuteis e otr~nder os 
brios de um estado cio>o do sua indcpen.
dencia._ 

Eis o que me cuml!ria dizer,fundamentaodo 
o requerimento que a bancada. mineira di-· 
rige a mesa, e proiestando por mim e pelos 
mineiros, contr'1. todo e qualquer abuso, 
contra todo. e qualquer violnçü.o da consti
Lui~.ão que consideramos como o laba.nim sa
grado cl~s conquistas ele nossas liberdades. 
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Vo:ms-Muito bem. 
(O oradm· d compr imen.tado e abraçado po1· 

~odos os Srs. deputados presentes.) 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto em 
discussão, que é encerrada sem debate, fi
cando adiada a votação, o seguinte 

Requei·imcnto 

Requeremos que o ministro d<:t jnstiça in
forme com urgencia <Juaes os motivo~ íJ.lle de
terminaram o provimento <l:t com:trca de 
Cald:,is. cm i\Ii:1:1~ Geraes, qnan<lo jú !'oi pro
mulg:ula a. 1;1-. nstitni<:ão d;H1ncllc estado, qne 
em um do ~ons artigos conc01lc ao jJl'esidentc 
eleiton fücuirln.dc de· pro,·er :is conmr,;as ,-a
;;a~, at.~ a dellniti va n pprnv;1ç:ão da 01·:;nni
sação judieiaria . - Fa,·dra Pii-e.~.-.tstol11h'J 
Pio. - Antonio Ol:1;ufw.- Chayas Lobato.
Gabriel de Magall1iics.-Franciscu 1lmaral.
Alexa;ufrc Stochler. - Jilatta .Jiaclw.r.lo.- La
moun;ei- G-odnfi·edo.- Bueno de Pair:a.- C. 
Palleta.- Jocio lui-::.-Costa Jl:Lachado.- Pa
cifico Jfasc :i;·enhas. -F errei1·a Raúello.- Do
mingos Roch(I .. - ,llwro Bote!ho.- Francisco 
1ieiga.-Polycm·po Viotti.-C. Rabello. 

O Sr. Jofl<> de Siqueira -Pedi 
a pahvrn. para. apresentar um pro,jecto 
que julgo ue impresciudivel nece~si<lade ; 
mas antes de o fazer, não posso deixar sem 
protesto <1S palavras hontem prot'eridas pelo 
Sr. deputado llfartinho Prado. Or:.wa S. Ex:. 
e dizia que era contraria a todas as conces
sões onerosissimas ao Estado, e innocen
temente fui em apoio de s. Ex. e apontei o 
contrato para a immigr·ação feito no tempo da 
monarclüa e ainda hoje existente. 

O Sr.. BF.RNARDrno DE CA:i1pos-O contracto 
não foi feito com elle. 

O Sr:.. Jolo DE StQUEIRA-Apenas disse que 
havia. um contr<l cto onerosissimo, e fui assim 
com o meu aparte em apoio de S. Ex., e a 
razão é a seguinte : 

Na assemblâ constituintes. Ex:. digno de
putado por S. Paulo, apresentou uma emenda 
modificando os contractos, para, a immigra
ção, feitos pelo governo provisorio. 

Votei contra esta emenda, ape7.ar dos 
taes cootr;1ctos serem onerosissimos nos cofres 
publicas, porque ia colloc:ir nas mãos de Fio
rita & Comp. toda a immigração pftra o 
Brazil. 

Vê, pois, V. Ex. que o honrado deputado 
por S. Paulo condemnou taes constractos e 
eu dando um aparte vim 0m auxilio de 
S. Ex., auxilio de que s. Ex. podia aprovei
tar-se na tribuna naquelle momento parn 
causticar aquelles que pretendem essas con-

cessões e pendurarem-se nas tetas do The
souro '(lUblíco. 

O Sr... BELFORT VIEIRA - Ha quem tenha 
esse desejo ~ 

o Sn. • .Jolo DE SIQUEIRA- o illustre depu
tado rez accusações ao govcmo 1Je íJUe alguem 
tinha-se proposto a advogar· os intere:::ses de 
uma companhia de esttada de forro para. 
s. P:-tulo percebendo 1.500:000$. Porem o 
illnstre deputado deve sabei· í[tie, em todas as 
epor::i~. dão-se factos identicos, prnvo,~aclos por 
especnl:idores e s. Ex. na occasiiio em que 
a irn p1·n11~a lcvanton-sn para accn~al-o como 
cn11ce~~ionario cfo contracto;; de in1111i g-ração si 
n:io '>·in-so acercado pelos taes :vlvog-ados ad
mi11islrativos foi por scl' S. Ex. irmã.o do 
l\!ini::;t1·0 tln. Ag-ricultm•;t de então, e tambem 
porqne o fim lle S. Ex. era presfür serviços 
ii sim t•Jt'ra. 

S. Ex. disse que eu er«t governista por 
emproitadn, (o termo é offensivo) ; declaro á 
Gamara e no pniz que nnncn, passou por minlin. 
imaginação ser empreiteiro ele defesa do go
·verno nem r.le cous<t alguma ne~te paiz. 

Não existe nas secretarias de esb1do um 
só requerimento l)edinclo uma concessão ou 
l:tvra.udo contrnctos com o g-overno para 
mette1· mão criminosa no Thesouro Publico. 

Defendo o governo, porqne vejo nn, admi
nistração homens que servem · o p<l.iz com 
honr;i, civismo o sabedoria; defendo o go
veruo, pOl'í[lle vejo ser sua. política. de con
cilh ção, a unica compatível n;:i, actualidade. 
(.Apoiado.<.) 

Não farei como os illustres deputados que 
teem pretendido levantar n, bandeira da po
lí tiC':i, exclusivista, compondo-se ministerios 
puramente de republicanos e arrastando a 
grande maioria da nação, composta dos an
tigos partidos, tornando-se ess::i.' maioria es
trangcir<• na propria patria. ( ,1p oiado,; ; 
m uito bem,.) 

Feitas estas considerações, afim de mostrar 
que não tive intenção de offender o illustre 
deputado, que eu não sabia si teve ou não 
contractos onerosíssimos de colonisação, de
sejava que a mesa observasse o regimento, 
pedindo ''º illuslre deput.:tdo que retirasse 
as expressões. oflensivns dirigidas à. minha 
pessoa. 

Dada. esta explicação, Sr. presidente, 
ten110 por fun apresentar um projecto de lei 
que diz respeito a immigracão. Entriste
ceu-me l)l'Ofundamente a noticia que li IlOS 
jornaes sobre a immigração chine7.a para o 
estado da Ba.hia. Nós, os abolicionistas, ·com
batemos ::i. idéa de uma segunda escravidão, 
idêa que foi levantada pelo ministerio Marti
nho Campos e pelo visconde de Sinimbti quando 
ministro noregimen passado. Aniquillada a 
escravidão negm não devemos crear outra 
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com todo seu cortejo do horrores (apoiados) ; 
e p•u·a evitar de um•• vez a idé<t da coloni!i<lr 
<>.ão clüneza e m<>smo ele· africana, tenho <t 
honra tle aprcscntnr á Camur:.i o seguinte 
projecto ti.e 1& (Muito bem) . 

Vem â m~sa e liC<\ pal'a opportunameute 
ser submet tido à cooiiideraçiio da Cam.u•a., o 
SP..guiute 

PROJF.CTO X. l-ii- 1891 

Fecha os J•Ortos bta:;;il<Jiros r.i im;11.igraç1í o cr.sia~ 
tica e africana 

O Cong-res~o Nacional dccrc t:i.: 
Art. l. 0 Siio fechados os pol'tu:; bra~ileiros 

a im:ni;;1 aciio a~b1tica e afric<111: 1. 
• ~rt. :.? . u l•'icaa1 ri:vug-aJa,; as Ji.;posi<;<'h~s e11) 

cont1•ar!O. 

S. R. - Sn.la d:is se5. ... ões, 20 de agosto de 
1891. - Juao de S0ueira. 

O :Sr. Serzed(.•llo -P·~rli :i 11:i l :1w::1 
para razel' n:n:, o.leci Tr.1ç~.i.•.• r1uc ;1U. l~ ti". u.!:11.i : 
se mesmo e:n u:n 1>ed:,fo il u1e:;;1. 

V. i·:x:, Sr. presi•J,3nto, compr-ci1e111.le qne 
tOílCls !lOS temos 11el!c~,.; i 1 l:ii.le Je m:Ln t ' l ' o 
m dllr zelo, o 111.i.ior cuhla·lo e ;t m:L!o1· r<H·
dade n:i:< nossos opinivL>S nesta Camar·il , m <t
:r:imJ qu;in.Jo e~sas opiniões pod,;m retel'ir-:;e 
a <l~~nrn ptus UU rn:LÍOI' ~r:l Vida<lc, da lll:tior 
imporbncb, e qne exi~em, por·tanto, touo 
o cmJ:11 lo e todos o~ escril(m los. 

De\'\rlo, sem du»uln. neuhnma, ú. acitição 
que qu:1si sempre reina. uest-i CalllôLI«\. à:; 
co11vP.r5:, s constantes que pertlJ!·barn a,; <lis
cu:>;;õ~s !•ie;;mo as ma.is gra.ves, e as m:iis 
serrn~, <fa-s ·~ o f:1cto tH\turnl rle nffo serem 
ap:iuhndo~ com fi.d.e lidade 0$ debute:; que o.qui 
se trava m. 

Por outro htlo, muitas vezes rlevido á ª"'
glomeraçã.o •lw grupos que se formam, acci1-
tece qrn~ temos a in f.,licidade de ver no 
d!'~ SP.':'.1 in t<• mJ>.ju_r1mes, no tr~1mumpto rf:, s 
d1~cn:<~u0s p1·onum:1aila.s oest1i Cnm:1.ra solwt! 
ass!lmpto ~o maio1· in t•iresse publico e rJ,1 
m;11ur g-ra •11.la·le, r,equellO$ ;zruc ".io>. pequen·1s 
coo versa;; a.mi,;tosas ditas em vo;.: muito baixa 
quasi iJ. ;;urdi.n;t e em cert:1 in liiLidndc. m:i; 
que, no entanto. iofelizmeute, sã·, no rifa. 
seguinte . tra.oscripta.s como se los:;em pro
nu·1ci.v1as 'em voz :Llta. com todo o "aract01· 
da pablicid<t le. (Apoiados .) 

o SR. .JusTCTlt.XO DE SERPA-Mi!S nós só 
podemo$ füc11 lisitr o Dia rio O!fi.c fol. 

O SR.. SE!lZEDELLo- Ni.i.n é q11e:>tão de tls~
lisw diarfos ou o Diario Offkiat, é IJ.Ue:>tão <l <: 
r esµe1to ao pal'htmento e a os debates ela 
Camara, ~ questão de respeito à moralülade 

e grirvid:ule desta cas:1 e :is discu!'i~es que 
temos. 

V. Ex:. comprehP.nde bem que ::partes n !ta
mente inconv1:nientes inse1·t0~ no cor ro do 
discurso p1·on11ntliado por rrna lqu•;r l'epr,isen
hnte da Carnnrn, mas que. si !Os;;ern p1·ore
rido;;, o or·;,cfor n:-i.o os dei xaria. S:lrn resposta, 
ou s i for arn ditos foi com certez<l em coo
vers•1 p:L1'licnla r ami;;tos;.~, em ;;racejo muito 
\<oixo, :>em de leve oITemler· ao or;Hlor, V . Ex. 
com prellcurle bem riue esses n.pn.1-tf'~ puloli
cados 110 clirt seguin te corno se f._,sse111 pro
nn11eiadl)~ cm·a;>1, Ji<'i' ''/i tomanr um:c ta l pro
po1·ç~o q1v, 011 éXpO<'rn ,1 p:ir l:w1e11 to :10 ridi
cn l" . li1~1nd11 ;1 ::1-.1,·irla1le an Jcha l t•, ou su
ir'ilam o 0!'.1t loi· ;'1 a)H'cCia<;úcs lllunus UCCO\'O
s:1~ ( .·Jp11Ú!•/iJ.I".) 

o $1t. B r·: \ 'lf.AIJUA - ~o emta11 to apartes 
\H'Ol<!t'id ,,:; IJ0:11 :lll", ~ilo St1J1plfo1idu,; . 

o Sr~. ~fü~r.eIJ r·:LLo - '.\la :; , rl izia cu, (Jlle 
tinha n · ~c,~:;~i- la u 1i de nllirmaP bem 11 minha 
01 iini:i o rpte i 11 f<~l izmente 1.x:lo menos no dis
c111·s1> <Jllc 1'l'OJ1•111ciei a res peito da iuclie;.1<;.10 
:>tforeci la pelo nwu il Jn, tn) colleg.t e ch·:fA o 
S1·. :\l'i>frle:; Lolio, a J'c8pcito tla <J lh)~tão 
liiiauceir·.,, •kpoi,; uo ourhlo~ u:> dou~ 1J<Lut1ut!i-
1·os, uiiu veiu cla ramente ex pre:;:,;a .• 

En tlis'ie n:i s1ig-1mda pat't8, in· lo ao encon
tro ·las observações que o ílh1st1·e l'CiWesen
tan te das AI •;:rt-ins havia feito ue;;t,. Cnrnii;ra, 
que en entenrf ia qne o de ti:1te tlevh c;,ss;w ; 
'] tle e1·n. 11cc:1siiio ile ser o a:;s11111 pto r~ , t 1Jd ad() 
e 111erlit;1clo no :seio da conm1is:;.ln, n' i•n r[ , que· 
Vú11hn. e l l1t depois trazer o ;;eu :•a.r1icet• e 
:::ol \''lr <•ssim a crise real ou li :tieb, verd:t
deirn oa 11ãn, ma.s que, a litrnl de contas, e~tá. 
no e~pil·ito pub lico, p<tira. sobre to·hs as con~ 
scienci"" e traz e111 pertur b:içii.o continua 
to1joil :t'luelles que se interes>:tm pela fe lici
dad" e pr·osper'iola le (Leste palr. . 

Nesfa occ11siiio tiz notnr ao meu colleg-<•, com 
todo o re~ péito e consirler:wão rr1e· t •·ihnto à 
su:1 pes:'O:t. llUe s. ·Es:. bavh siflo incollP.rente 
e illo~·ico. por1p1e, ao (Xl.SSO qne n:io :i o:'cei lava 
n. dhc11~~ão feita, como dis~e, :i. 1·et,tJhos, em 
v1.<rias occasiões. ;10 passo que reco11:1ecia a 
necessirlarie rle não along;;r o :1;;~n 1 npto para 
não tra zer 1n:\is auit:ldo o espi,.ito pub lit:'O e 
em rl itficnl1lncfa;; o cmdito, S. E~ . a~ll :\.l'<l con
veniente perlir :i. m~n. um ni vitre p;,r ;t se 
fr;,far d'l as::nrnpto em uma uiscussão va~ta. e 
ampla . 
. f o1i ne;;t.t occ1si:io q11e ~mi\ti a minha opi-

111ao, rlimnrlo ri·aucameote que enten1lia que 
mio em rn ;i is conveniente m;inter :~ di5cu.;sã:o, 
raze r di:;curso~. coatintrnr o deb;ite j a feito 
entre rlons il li1stres baoq11eiro:>, p,1L\}tle a 
ver.!a·le .i i~ e;;t l v;\ na co:isciencia µui.1Eca. e na. 
conscieDd :t d>t C;im•1ra.. 

Fal l:lram as '1ua.s a.utoridades em fim.nç,s,. 
muito mais autorii:lades ainda porque repre-
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sentam os altos interesses economicos da 
pra~'.ª do Rio de Jnneiro, e a Gamara ~em hoje, 
pelos dis.;ur·sos pronuncia~os, um me10 segur:o 
e tit·mc para, <1juiza.r perf'e1tamente qual a s1-
tuaç5.o financeira. do paiz. . 

A questiio não é mab, portanto, para_ dis
cursos no seio do parlamento ; a. questuo é 
para estudo; é para a commissão, exarni_nando 
calnw.mente. com toda a prudenc•a e .com 
totlct :t reflexlio o nssumpto, tr .. zer ao se10 do 
parlamento <L soluçilo par~i a crh~e. (..4 .. poiados, 
muitu hein.) . _ 

Nessa wc;isiiío tra. var-se-ha a cltscu~sao ; 
agora é q 11e ella não pôde continuar por esta 
t'ó1·11m. ,.;c·in ruwlamonto, sem LiL,;e nenhnma, 
sem pÍ·uveitn para o iuter'!3Sse pn_Llico, :t nã.o 
ser parn provocar urra ct·:se mais tl'emenua 
que aqnel la riue j:'t existe. (~tpniados.) 

V. Ex. vê que tenho raza.o p tra esta re
clanrnç<i.11, poque o que está Ili) Diari~ do 
e ongresso, e !Oi interpr~ta1 lo. d<:t m~sma fol'mn. 
pelo .lomaldo Commercrn, exprnne.1nstamente 
o contr'<1r10 d:tquillo que eu oi:sse. u que esta 
trao::;cl'ipto indica que ~u pe~ia :unplidã~ p«ra 
o debate e uma vasta d1scu::;sao, quando, .iustõt
mente ao contrürio, petlia. q1~e esS·• di:;t:ussão 
cessasse, e que a comm1ssao apressasse º? 
seus trabalhos; para trazer o seu parecer a 
Camartt. 

Mas nã.o e só isto. 
Quando o meu illustre chefe e amig~ o ~r. 

Ari::•ti.!es Lobo, apresentou e~n. sua p_ru:ne1~a 
moção, es:::.a de caracter po\ltico, fm a tri
buna e com todo o respeito e acatamento que 
me merece a sua pessoa, di::;cordei apresen
tando as considerações por qne o fazia. lnfe
lizmP.nte, porém, a principn.l co~sid~ração, 
áqur,l!a que eu reputava da m:i.1or l!npor
tancia, aquella sobre o qual tmha JUsta
m?nte accentun.do tod-." a minha, n.r~umenta
tação, essa derappareceu do meu dis?urso ; 
devido tnlvez à perturbação qu3 remouno 
recinto, niio foi apanharia convenientemente. 

Nessa or.c:isião fri3ei terminantemente 
que não tinhn. absolntam~nt~ receio der~
stauração nem do sebast1amsmo. Acredi
tava que havia realmente uma conspiração 
de mà -vontade, surda, t;•emendn, e profunda 
contra o partido republicano, conspiração 
que se ori :"inava do despeito e da má von
tade d1~ muitos, mas que infelizmente encon
trava tambem apoio nos nossos erros, no de
ficit enorme que nos assoberba ; e mais do 
que isto, no facto de estar gerindo os des~i
nos do paiz um governo incompetente e m
capaz; e mais ainda, no facto desse gover
no vi ver completamente atrastado da <i.lrna e 
do espírito repuhlicano da nossa, terra. 

E' este o fundamento principal que ali
mentit esses espíritos futeis que sonham tal
vez com a icléa de uma restauração, de um 
novo regimen. Acceitemos por isso a critica. 

de nossos actos e corrijamos os nossos erros e 
a Republica estará a cavalleiro de todas as 
dilll culdades. 

Feitas estas observações, espero quo tique 
assim p1•1·f'eitameute clara a minha opinião, 
ao-radeceudo a V. Ex. o ter-me coneeclitio a 
p~lavra par·a o poder fazer com verdade e 
exactidão. 

Em seguida, proce1le-se a chamnda, :1 qual 
respond mos Srs. Mattn. 1fach:v1o, Nina Ri.
beiro, Rodrig-ues Fernandes, Nogueira Para
naµ-uú, Al varo Batel ho, Bdl'ort Vieira, 111dio 
do Bra:dl, lnnoeencio Serzr,rlello, Cantão, 
Pedr·o Chermnnt, l\latta 8acel lar, CL·,ta 
IWdrigues, Casimiro Junior, Anl'rbio F'ialho, 
Nebo11, Pires l<'errdra, i\fo rtin 110 Rorlri;:aes, 
Barbosa Lima, Bezerril, Jo;io Lope:;, .Jus
tiniano ele Serpa, José Avelino, Jo:ié Bevi
Iaqu:1, Gonç-.alo de Lagos, Na:;cimento, Pedro 
Velho, ,\morim Garcia, Epit;icio, Couto 
Cartaxo, Sà Andrade, Josr;; Mariano, .Joaq11im 
Pe1·numb,1co, Anure Cav111c1uüj, An nibal 
Falcãu, João Vieira, João de Si·1neira., Luiz 
de Andm·le. Oiticica, Gabino Besouro, Ivo 
do Pra1ln, Olivefra. V~lladão, Leanilro M;.ciel, 
Feli::;bello Freire, P.tula Argollo, Tosta, 
Seabra, Z:1m:1, Arthur Rios, Garcict Pires, 
Santos Pereil'a, Custodio de Mello, P;•ula 
Guimarães, illiltou, Francisco Sodré, Diony
zio Cerqu ·ira, Leovigildo Filgueiras, BMão 
de S. Marcos, Med.rado, Pires e Albuquer
que, Pri:-:co Paraíso, Moniz Fr0ire, Oliveira. 
Pinto, Virgílio Pessoa, Baptist<t da:. Mo:ta, 
Alcindo Guanahara, Sampaio Ferraz. Lopes 
Trovão, Fnrquim Werueck., Vinhaes, Thornaz 
DeHino, Figueiredo, Antoniu Olyntho, Badaró, 
Pacifico Mascarenhas. Gatiriel de M;,g.rlbães, 
Chagas Lobato, Alexandre Stock.ler, Fran
cisco Veiga, Lamounier, Corrêa Rabello, 
Astolpho Pio, Carlos Chagas, F1\1 nsisco 
Amaral, Domingos Rocha, Costa. Mach·1 do, 
Ferl'eira Raàello, Bueno de Paiva, Fe1·reira 
Pires, João Luiz, Bernardino de Campos, 
Francisco G licerio, Ces,irio Motta, l\1 oraes 
Bi1rros, Doming-os de Moraes, Adolµl10 Gordo, 
Angelo Pinheiro, Mursa, Paulino Carlos, 
costa Junior, Alfredo Ellis, Roclrigues Alves, 
l\1oreira da Silva, Leopoldo d.e Bulhões. Gui
marães Natal, Azeredo, .Mar·ciano de Mnga
lhães, Eduardo Gonça,lves, Fernando Si1nas, 
Lauro Muller, Carlos Campos, Schim.idt, 
Antão de Faria, Borges de Medeiros, Alc1des 
Lima, Abreu, Ca:ssia.no do Nascimento, De
metrio Ribeiro e Menna Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Faltam com causa participada os Srs. Pa

letta, Retumba, Henrique àe Carvalho, Mi
guel Castro, Pedro Amarico, Rosa e Silva, 
Theophilo dos Santos, Pontes de Miranda, 
Augusto de Freitas, Severino Vieira, Amphi
lophio, Nilo Peça.nha, Urbano Marcondes, Cy-
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rillo de Lemos, Alberto Brandão, Yirinto de 
Medeiros, Aristitles Lobo, João Pinheiro, Le
onel Filho, costa Sennn,, Gonçalves Cll<tves, 
Americo Luz, l\Iuuoel Fulgencio, Gonç•~l ves 
Rn.mos, .lo:to lle A vellar, Carv-..üh::i.l, Cat-los 
Gurci<l, Almeida Nogueir.:i,, Fleury Curado, 
Bell::trmioo de Menclouç:i., Thomaz Flores e 
Rochu OSOi'io; e sem causa partici]Xldti os Srs. 
Frederico Borges, Almino Affonso, Tolentino 
de Ca1·v~\lho, Gon~.,\lves Ferrefra, Juvenc\o de 
Aguiar,Raynrnndo Bandeira, Pereira de Lyra 
l\:leira de Vasconcellos, Marcolino l\1otm1, 
Athaydc .lnniot', Fonseca. e Silva, Fonseca 
Hel'l11es, l\lauhiies Barreto, Joaquim füeves, 
França. Cm·valho, Luiz ?IIurat, Fróe;; da 
Cruz. Erico Coelho, Jac1Jue,; Ourique,~1ay1·ink, 
Jesuino de .~lbnqnerque, Jacob tia. Paixii.o, 
Ferreira Br.indão, Feliciano Penna, Yiotti, 
A1·i:Stitles ?ilain, l\Ionteit'O da Silva. ::.\fartinlio 
Prado Junior, Lopes Chaves, Rubfüo Jun·1or, 
Caetano •le Albuquerque, Lac3rda Coutinho, 
Victorino :Monteiro, Pereira da Costa, Julio 
de Castilhos, Homero Bapfüta., Ferll<tndo 
Abbott. 

E' lida e sem tlebate appron.dti a actn. da 
sessão anterior. 

o Sr=:.. 2'' SECRETARlO (sc;·cindo de 1°) dá 
conta d.o seguinte 

EXPEDIENTE 

OJllcios: 
Do 1'linisterio dos Negoci.os do lnteriol\ de 

2í do corrente, em resposta ao olI:icio desta 
Gamara, de 22 do mesmo mez, declarando 
que todos os papeis concernentes ao parecer 
do intendente de hygiene do conselho da In
ten1lenci.a, 11uuicip:.ü, sobre o contracto de sa
neamento foram enviados ao mesmo cons3!ho 
que os solicitou p.'.tra satisfazer ú requisiçii.o 
desta Cnmara.- A quem fez a requisiçiio 
(Sr. tleputa.do Thomn:z Deltino.) 

Do Ministerio dos Neg;ocios ua Fazenda, de 
2í do corrente, em resposta ao officio desta 
Gamara n. 4.4, de 1 do corrente mez, enviando 
a relação dns aposentadoi·ias concedidas a 
empregados daquell~ mini?terio, _desde a l)ro
clamação da. Repubhca ate l de Julho 'llt1mo, 
deixando rJ.e enviar as concedidas pelos ou
tros ministerios.- A quem fez a requisição 
(Sr. deputado Lamounier). . 

Do mesmo • ministerio e de igual data, em 
resposta. ao c1esta camara n. 158, de 22 do 
mesmo mez, declarando que, em cumprimento 
da clausul<1 do contracto que obrigou o Bauco 
da Republica a amortisar 10.000:000$ no 
corrente, tem elle já amortisado somma su
perior a 3.000:000$.- A quem fez a requisi
ção (Sr. deputado Zama). 

Do Ministerio dos Negocios da Guerra, de 
26 do corrente, em resposta ao desta Gamara 

11. G3, de 22 do mesmo mez, informando sobre 
os motiyos que determinaram a prisão do 
tenente Annil.Jal Eloy Cardoso.-A qnem fez 
a requisição (Sr. clepntado Bevilaqua). 

Do Ministel'io dos Negocios da. Ag;ricultnra, 
tle 28 do corrente, em resposta ao oJflcio desta 
Camara n. 05, de 10 de julho ultimo, e em 
adctitn.mento ao seu antctior officio. decla
rando que o Ministerio d;1 Fazenda iiiformou 
que, em. virtude do decreto n. 438 de 11 
deste mez, só podem ser cumpridos~ em re
lação a cada estado, o art. 0° âas disposições 
preliminares e os a.rts. :}• e 5v das disposições 
transitorias dn. Constituiçiio da Republica 
depois qne o respectivo Cong-resso tiver vo~ 
tado a. lei do orçamcn to. - A q 110111 fez a re
quisição (Sr. deputado Canalha!). 

Do mesmo ministerio e r.10 if_:'nal dat:l, em 
resposta ao desta C:imar<:. n. 180, de 2.1 do 
corrente, tlechlTando riuc o goYorno t1o estado 
do Rio ele Janeiro dei:~ou de ser ouvi.lo sobre 
~ concessão da. linha ferreri. do Rio elas Flores 
à estação de Sapopemb:i..-"\ í]uem foz :t re11ui
siçiio (Sr. deputado Alcindo Guanabara). 

Do me:.;mo mini;;terio e de ig-un.l t1ata. em 
resposta. ao desta Gamara n. 102 do corrente, 
envianüo o quadro tla.s concessões de eng-e
nhos centraes, cujo.s contractos fomm rcscin
ditlos pelo ex-minister-:o b:trão de Lucena.
A quem fez a. requísiç:ü.o (Sr. deputado João 
de ::=iqueira). 

Do mesmo mi_niste1·io e de iguu.l thta, em 
rc3posta ao offic10 Jesb Gamara n. 187, de 24 
do corrente, informando sobre os mothros que
cleterminaram a concessão ela estradn. ele 
ferro da foz do rio Aquicla.mann,, no l\Iirnnda, 
estado de ?lfatto Grosso, a entroncar-se na 
Estracla de ferro de Ar;waqnara ou nn. de 
Jahú. - A quem fez a. rcquisiç:io (Sr. depu
fatlo Alfredo Ellis e outros). 

Da Intentlencia Municipal dn. Villa de
Alagoa de Baixo, estado de Pernambuco, ele 
14 do corrente, em·iando n. representaçüo de 
seus municipes, µedindo a revogação do art. 
3:30 do novo Codigo Criminal. -A' commissiio 
de constituição, legislação e justiça. 

Reriuerimentos : 
De Miguel Cardoso e outros, per.lindo di

'Versos f;.wo1·e:, -pa1'<e a Yillü. Modello que pre
teudem füad.ur na. raiz d<t serra da Tijuca.-A,. 
commissã.o de fazenda ; 

De Palhares & Comp. ,pe<lindo a continuação 
<la 9onstrucçüo do ramal telegrahpico, ligando 
a c1dn.'1c de Tllerezin::i. e Parna.hvbn.. - A'. 
commissão ele obras publicas ; · 

De José Joaquim da. Assumpção, pedindo 
consentimento para por si ou syndicato or
ganisar um banco cooperativo de credito real 
baseado na hypotheca de immoveis urlJauos e 
ruraes.-A' commissão de fazenda; 

De Newton Cesar Burlamaqui e outros, pe
dindo r·eparação pelo damno que . lhes foi cau-
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sado pelo decreto de 28 de novembro de 1890. 
-A' mesma commissão. 

E' li<lo o seguinte ofücio : 
Ao Sr. presidente da camara dos Depu

tad0s. 
O Sr. Presidente da. Republica devolve á 

Cam~1ra iniciadora, como lhe · prescreve o 
art. 37, § 1°, da. Constituição Federal, o auto
grapl10 incluso uo decreto do Congresso Na
ciona.l limitando os poderes dos g·overnadores 
dos estados ainda não organisados, e estabele
cendo outras providencins sobre o me~mo as
sumpto, ao qn:ll deixou de dar n. sn.ncçao pelos 
motivos que o acompa11llam.-T. de .tlenca• 
. r1rarij1e. 

O Congrcso :Nacional decreta : 
Art. l.º E" vedado aos g-overnadores dos 

estados ainda. nã.o organisado:;: 
l", impedir, por qualquer meio, qne o es

t::tdo decrete a. respectiva constituiçii.Q dentro 
do lapso de tempo ])rescripto IL al't. 2° das 
disposições tr~'l.nsitorias dt\ Constituiç:Io Fe
deral; 

2º, Deixar de convocar ·o congresso ou a 
nssembléa constituinte do est:.cdo n.té dous 
mezes depois da nublícaç[o des~:t lei; 

:3°, intervir, por qualquer fürma, no pro
cesso dit verificação de poderes dos membros 
que compoem o Congresso Constituinte .do 
estado ou tentar contra o acto dessa ver1ô.
caçiio e a validade de seus effeitos ; 

4º, adin.r, prorogar ou dissolver o Con
gresso Constituinte do estudo ou tentar, por 
qualquer meio, contra suas deliberações e 
seus actos, ou contra. a continuidade de seus 
trabalhos; 

5°, arrogar-se qualquer autoridade sobre 
o regimeu ou a polida interna do Congresso 
Constituinte ou impedir sob qualqul3r pre
texto, sua reunião no local que o Congresso 
escolher, não seudo o editicio occupado por 
aliz-uma repartição publica, caso em que a 
designação do local será feita de accordo com 
o governador e medeante autorisação deste. 

Art. 2.0 As infracções da presente lei se
rão punidas com a pena de prisão com tra
balho pol' dous a seis annos e de perda do 
emprego, com inllabilitação para outro, no 
governo ou na administração federal. 

Art. 3.0 São declarados nullos de pleno 
direito por infringentes da Constituição Fe
deral, toclos os actos incriminados por esta 
lei a.inda que anteriores â sua publicação. 

Àrt. 4. 0 Entende-se or~anisado e no goso 
de suas fuucções autonomas o estado que 
tiver sua constituição approvada e promul
gada por maioria absoluta ele votos, com re
lação ao total de sua representação e que 
tiver eleito o governador e vice-governador 
de accordo com a sua constituiç;.'io. 

Paragr·apllo unico. São nullos de pleno di
reito, pam dar logar á sua. renovação, os 
actos e as deliberações tomadas sem a pre
sença. <laquella maioria. 

Art. 5. 0 Revogam-se as dispo:;içües em 
contrario. 

Senado F.:der.tl, 22 de ngosto de 1891.
P n ulente José de Mm ·aes e Barros, vice-pre
sidente.- Joli.o Pedro Bel/'orl Vieira, 1° se
cretario.-Gil Dini:; Goulart. 2' secretario.
./olio Soares Neiva. 3° secrétar·io. - Vi;·gilio 
Climaco D,imasio, pelo 4° secretario. 

Nego s1•ncçeio a e:<;te decreto por consideral-o 
inco~1stitucional, como exponho Ut\S couside
raçõe~ que o acompanham . 

Capital Federal, 28 do agosto de 1891.
Jlai•nel Deodoro dn Fonse r:a.- T. de . ..1 le11 ca1 · 
.:L·a,·:11e. 

Não sancciono o decreto do Congresso Na
cional, que limita os poderes dos governadores 
dos esta.dos aind<\ não 01·ga.nísaüos e estabe
lece outras providencias sol.J1·e o mesmo as
sumpto, por consicleral-o inconstitucional, 
visto como contém disposição retroactiva, 
atacJ. o principio federativo e contraria a 
divisão dos poderes nacionaes. 

Qu,mto (LO 1° ponto, vê-se que os governa
dor0s dos estad.os tinham pela legislação 
vigente (art. '1º do decreto de 4 de outubrc· 
de 1890) a facuhlade de lixar o dht ela abel'
tum das ass':lmbléas legislativas que convo
cassem para. a organisaç:üo dos mesmo::; 
estados, e, no exerci cio dessa a ttribuição, 
algu.ns delles adiaram taes assembléas. 

Sendo legitimo este acto não póde deixar 
de subsistir em todos os seus etreitos, no· 
emt<tnto, o art. 3° do decreto do Congresso 
tende a nulliL'.icar o adiamento e tudo quanto 
depois delle se houver praticado. 

O adii.•mento das assembléas estaduaes não · 
era considerado acto criminoso ; pelo contra
rio, constituiu uma medida que os g0verna
dores podi.'.lln empregar no caso de conve
niencia publica. 

O referido decreto, entretanto, a eleva à 
categoria de crime e declara nullos de pleno 
direito os adiamentos e os actos subsequentes 
embora praticados antes da publicação da lei 
proposta. 

Esta disposição esta em formal ant:tgQ
nísmo com o art. 11, § :1° da Constituição 
Federal, que diz: 

«E' vedado aos estaclos como á 'União pre
screver lei.s retroacti vas. » 

O art. 4° do decreto tambem encerra dispo
sição retroactiva. Determino. este artigo que
se considere «organisai.lo e no goso de suas 
funcções autonomas o estado qu~ tiver sua; 
constituição approvada e promulgada por· 
maioria absoluta de '\"atos com relaçfío ~ao· 
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totai d,~ su:~ reprcsentnçcÜ•), e IJUe 1i>'ef' ele~ to 
o z,,yo1•n;«](l;' e o VÍCl'-,(!'OY<'!r'W•riOI' dfl ;·CCC•r•lo 
colíi 11 :>t:t1 con::.titui<;ão ·», e !'11l1w1w de nulli
dad<~ .rp;:ra dar log:i1· a ~11:1 rem•V;11,ofü• :ios 
ac t"s e :1:, 1 lelí!Jera~·iies tum<i<las S•.'nt a pr•c
·sern;:i. 11.H•jll ·l la. tna inria». 

A ·~0!1.;,.fp1encia dc,.te 11rr~~ito serú. a nnlli
n c:11;ão d:L :t UtOOOmi:1 do; eStarJo,; j:·I O!'f:!illl Í:;<;1· 

do,;, si por , ... 11 tm·a ~1~ 1lecl;11~11;•)~s d\: 1J1H~ ~e 
t1·;1 t:i l t 1«~re1 11 ~ i1lo to111:tdi1~ p01· »ituple~ maio
ria <IP dei'ª r:.rlo,.; present~s. 

Ora, ntio ·~~tan<lo ;is as,.cmhlé:1s le;;bh1 ti
V:ld •1 1w ,;e çon.:;tit u iram, !"'l' f .. r<;a do d t:11!11 
dt>t:r<'l ··· ri·~ 4 ,Je ••Utuhro de !i:-i'!.JO. i11 1t il.i1tl:ts de 
deli l•t>r ;1 1· Jml' e~ta m::iori:1, é claro 'JltC ''" 
su:i ,; r·~"'l ui;õe:: assim lil-m:•d:.t> ioco1·i·e1·Ju em 

par:t annull;<r ou punir esses mesmos actos, 
nuuc~i, porém, inntdil·liS por umci lei, o que 
impt1rtarin. :l ~1:hshtni(.}iio do Poder Judi
l'i~ • Pio pelo L1·7isln tivo, com viotacão mani
l'<:st:i dos p1·ecdtos consagrados nos citados 
:11 ti2os. 

,.\ •ém rlis!'o, 11ito é permissive! que o Poder 
Le;.:·bl:sth·o uinda anoulle, por ,·ia <le leis, 
:ido,; cln :rdmiobtmçiio: cont'uodir-se-lliam 
: 1~si 111 tlou-; potlerc,;, o Legis\;1 tivu e o Executi· 
,.o. cuja:; attr-i l:miçüe:; a Con!ititu!ção se11arou, 
iucilit111n cJ.,-o:s !larm(ouicos e indcpencleot,!S, e 
o Con ~r°"~º N:1cioo:il afostar-s~-h ia, deste 
mo•lo, d;i alta. mis,;5,o ct•t::ulor<l 'lUe à su:i, 
~aLe.Jo1·ia re~eJ'\'ou o nosso üxligo Puii tico. 

nn l!itl:1de. e , :1pplicaud·~e:i no,-a dis po:si.;tio · J d d 1 l 
a 1':11 'lo~ c11n,.1ir11:1•!os ~oli 01111·0 1·e;:i:11en, 1h1·- C<tptt:i.l Fe 011\ l, 28 e ;igosto e 89 • 
si::- lm ;\ n:troactividade que ~ t:oo~t:tu i<::"lo 
F~den11 ni:inda. cvitm·. liLl.:wmz. Dr;:oooRo nA FoNsi::cA. 

Qii:.: .to :•o st>:.rundo pronto, voriflcarn-.;;e mo
tivos is11aln1e11tc pomleru:.us. T. áe ,t/encar .Araripc . 

A ron~ti tni ção Fede:·,;! (i\l't, ll3) entre2·ou 
nos c,,ct;i.i0s a ~un. oi·g«rnisa~::in, qu~ devÕl'in Yai U. imprimir para entrar na ordem dos 
ope_i·:u·-~·l C<)nr .. rnie "~ 1•eg-1·,t~ e~tarnida~ pel:l trahalllos. 
le!.!'l:Sl• çan \·:::ente. e dec:la:·ou uo al'i. ti " l'Jlle 
o °Go\·,·1·nn Pe•ler:il não podel'ht intervn• nu:i • • 
meswns e,;t: do.> siniio nos c.·~os c1u qu(i ti:ls,e O . Sr. Ange lo P:i.nheiro si 
pr·etbo : repelli r inni~rLo ebt:r D!!ei•·a on de Ufl.) tlYe>se rle .ti-atar de um negocio que 
e~tad.i cntr-e outro estado, m:intr·r a lorn1<1 r·eputa de nlto mtere~se para o _esfario q~e 
rel'ublir·i1n;: fe1leratiV!l, rest:ihe!ec•r :i or·tlem ! repres~ota. ne,;t:i. casa, de cert o oao tomo.r?a 
e trc•nqu11l1d,1de i1requi;i:ção1los respec:tivo$!º P}'P.C1oso tempo a C:im:~ra, aprese nt <•ndo o 
g-ovei·no~. e tlnalmente ass -o·umr a axel·uçilo (Jl'OJccto que tem eru mao e pelo qun 1 ticam 
das lel ~ e ::;eotenças feck·r;ie; Declarou mais :1 c~cQ•h:s nllhn<!_egas . ~os por tais. de lg uape, 
ki Fnn;'amental da Republico. no art. 20 das Li ba_tuba, S . ::iebastmo e Cuna.nea, no estudo 
disi")Si<;ões trn.n::;itoríus, q•1e. i;i a l:u1n estndo de :::>. Paulo. 
até "º Jim de 189-2 não hou"e;;se rlecretmlo ;1 O projeeto que tem a lwura de ol!erecer ã 
sua Cc•t'l'>l1tuiç'io, <r.Serh• submettido por aclo consideração da Caniara é de grande inte
<ln C:onzre>-<;0 Naciom1.I, a· de um dos outros t'<?S-;e par-a o 1-stado de s Paulo e 2nra a, 
qne mais C.'\)DVeniente a eSõ<L adaptação pi'l· Rep 1.lica; logo que sejam ioaugul",úfas as 
recess·~ . » c·st.r<idas de ie1·ro que se dirigem a0s portos 

Dahi r<!sulta. que ao dito Cong-ressi não mencion,.dos, com certeza seroo centros im
compet•: i:itervir no que tol'n ü. úrg:uiis.'tção portaatissimos de e:\porbç.-\o e um escoa.dou
dc1:; estadns, sinào no caso figurado pelo re- rJ rl:i prod t1C<"ão do sudoeste e centro do 
fe riJo art. 2• . f.'S tu.lo â1i S. Paulo . Segundo a Constituição 

o ('ongr es:;o Nacion<il, entretinto, sem a t- d·~ 24 de fovereiro, infelizmente teem de 
tender a esb lir?-1t.1~ão, firmn:i ~ovas :egras Sei' Sllpl'imidi\S muitas the.)OUrariaS da 
pai·~ es:;a org<l:m~açao, assu~unrio iiss1m fü. União e por 1:;to é uma necessidade palpu.vel 
cu l1 :.,1 d~:; const1tumte::; q~e O<lO !hc podem ser 1 o :1 lfamfo~:1mento do>; portos da União, no 
attr1 l1u11las p~l)l. a. espec1e em funcçoas ord!- numero dos qirnes estão os a que vem de 
nal'i<'S- Mf,,rir-se. situados no estado de S. Pa.ulo. 

Qiwnto ao terceiro ponto, tioálmente, nlOi\- ' 
trn-s~ qne, nos ·termos dos arts. 69 _e 60 r!a Sendo, como espera, j ulgado objecto de de-
Coo~titnição Federal, compete aos tribuoaGs liber;ição pela. illustre casa o projecto que 
_judici:irio;; o conhécimeolo dos C<J.sos em que t f'.m ª honra de oITerecer á sua consideração, 
se contesta :i validade dos acws !los governo:; chuma a attencão da. honrad:i comroissão e 
estado: es ou se tr-ata de crimes 11oliticos. espero. 0 seu pa recer para amplamente, de· 

Si, poh, governadores ha que_ taoh:_1m com- talbadameute, justificar a utilidade da medido. 
melfiilo aclos llullos ou pulllve1s adt:-lDdoas ciue }lropüe. 
~~emb1éas CílD:stitninws dos est ado:.i com m- Vem ã. mP-sa e fica. para opportunamente 
frarção da Constituição e leis fede1aes, o re- suser bmettido a consiaeração da Camara o 
medio é recorrer a.os sobrerlitos tribunaes seguinte 
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PROJECTO N. 148 - 1891 

Crêa alfandegas nos portos de Ig11.ape, Ubatuba, 
S.Sebasliiio e Cananea,no Estado de S.Pai,lo 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l . 0 Silo crendas alfündegas nos portos 

de lgua.pe, Uhatuba, S. Sebastião e Ca.nanéa, 
no Estado de s. Ptlulo. 

Art. 2. 0 J:<,icam revogadas as disposições em 
contrar~o. 

Sala <la,s sessões, 29 de agosto de 1891-
ilngelo Pirilu;iro.- Á.. jJ[oreirrJ. da Silua.-

0 sa. Jos1~ l\faRIA:'fO convencido de que 
não poderã usar da palavra neste i:iomento 
sem viohtr o regimento, desde que nao. tenha, 
urnoencia pura isso, portanto, vem pedtr que 
o Sr. presidente consulte a castt si lh'a con
cede por alguns minutos. 

o SR. PRESIDENTE üiz que não 1rn,via 
numero para votar, mas o nobre ~epu
tado pótle contar com a beni::volencia da 
mesa. 

mentalismo do governo 13rovisorio, de que 
infelizmente, se deixou possuir, o orador re
sponde que não ha tal, e ne!!l o nobre depu
tado deve fazer uma defeza tu.o fünebre desse 
governo. · 

E' mais positivo, mais justo mesmo, dizen~o 
q_ue olle nüo extirpou o mal porque nao 
poude. 

o Sn. PRESIDENTE observa ao orador que 
esta esgotada a hora. 

o SR. Jos:E MARIA~o nesse caso requer 
urgenci<1 por 15 minutos. 

Consultada a Cam,ira, é concedida a ur .. 
gencia.. 

o Sa. J osÉ MA.RlANo continuando diz que 
ninguem se illuda, para extinguir de uma 
vez pam sompre à advocacia admínistrati!'"a, 
seri preciso muito trabalho e sobretud~ muit~ 
energia, e por isso é que torna a dizer, s1 
durante o poder dictatorial, que tinha leis de 
ex:cepção, nã.o poude ser extincta. essa perni
ciosa, advocacia, quanto roais agora que, 
quasi se acham restabelecidn.s as antigas pra
ticas administrativas. 

o facto do governo dar uzna concessão, nã~ 
O Sr. José ~Lariano é o \lri- quer nem póde dizer que elle tenha cedido a 

meiro a fazer justic;.a ao nobre deputado a.uvocacia administrativa, porque do contra
por s. Pau_lo, que levantando b?ntem graves rio serfa por 0 governo em. difficuldades_, e 
accusações nesta casa, relattvas a. uma aseim hnpedir-se o desenvolvllllento do pa1z. 
concessão de estrada de ferro de S. Panlo, A um aparte do Sr. Ivo do Prado, dizendo 
declarou reconhecer a probidade _do Sr. 0 que melhor seria sempre abrir-se concur: 
Bar1io de Lucent1 e seus companlle1ros de rencia, o orador observR que nem sempre e 
ministerio. isso possivel. 

s. Ex. é certo não quiz atacar a llonra. dos Quando um homem requer uma empr~za 
ministros mas armara o efieito, o que reveh\ que ideou, cogitou e planejou, não ha_ direito 
n-randes dotes oratorios cercando-se do appa- em 1JOr-se 0 seu plano em concurrenc1a. 
~ato do momento· Estava reservado ao Sr. Barão de Lucena, 

Quando ouviu o ex:ordio do seu discurso diz ainda o orador, a gloria de fazer conces
suppoz que S · Ex· ia fulminar o governo sões por moldes novos. As concessões feitas 
com a revela.ç~ão ele um desses actos q';le __ o por s. Ex. for<1.m sem garantias de juros e 
tornam para, sempre cond~mm1.do pela orm~1ao sem que os concessionarias possam ~m tempo 
public'.1 · O orad9r por isso mes??o, fo1 o al "'UID· reclama!-a, e com a reversao para o 
primeiro que pediu a S. Ex. que iormul~s~e esgtdo de todas ella.s no fim de50 annos. . 
'"" sua accusação em termos claros e positi- Passando a tratar do facto a que se referiu 
vos, e tanto mais que o nobre ~epufa~o na sessão antecedente o Sr. Martinho Prado, 
falbwa da mais desbragada advocacia adm1- 0 orador diz que não conhece bem os porme
uistratí va. . . . . . nores mas admittído que seja o facto como 

Mas ·essa lepra da advocacia, adnumstrattva foi n~rrado não póde caber a mínima par-
nã.o é ver?erada po1~ ~·.Ex. na ~amara, cella de responsabilidade ao Sr. :Rarão de 
pela pr·imeira >:ez1 p01s, Jª durante o:s traba- Lucena. 
lhos da Coustitumte o nobre depu~ado pro- A diversos apartes que lhe perguntam o 
fligou íortemen~e essa advocacia, sen~o nome do advoo-ado administrativo que tratou 
ministro da agr1cutura o Sr. general Gl!- da concessão: que se referiu o Sr. o Martinho 
cerio. _ Prado, o orador responde que perguntem isso 

Que culpa tem o actual governo de nao se ao in,,.lez que denuncia a existencia de tal 
ter podido ainda extirpar esse grande mal da lepraºnesse negocio. 
corrupçã?, que tanto se _condemna.va no pas- O SR PRESIDENTE observa que o tempo da 
sado reo-1men, quando nao poude elle ser ex- ": - ,.,. t d 
tincto :o inaugurar-se a Republica e sob o urgenc1a esta.esºo a o. . 
rroverno provisorio qúe lhe deu vida~ O SR. JosE MARIANO pede que SeJa con-
0 A um aparte do Sr. Serzedello, dizend? sultada ~ Cama~a afim de lhe ser prorog-a.da 
que esse mal não foi extirpado pelo senti- a urgencia até as 2 horas, o que obtem. 

Cam:lr:i. V 1I 73 
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Desenvolvendo a questão, repete que ore
presentante da Companhia Paulista que de
nunciou em sua carta o apparecimento de uma 
tereeira pessoa p1•opondo-se a obter o decreto 
pela somma de 1.500:000$, é. quem melhor 
-póde declarar o nome do advogado adminis
trativo. 

O facto hontem articulado no meio de uma 
gyrandofa de adjectivos atroadores, só vem 
tornar evidente a coragem e decisão do Sr. 
Barão de Lucena. 

Desses factos destaca-se o seguinte : 
Etrectivamente, quando na pasta da agri

cultura, o Sr. Barão de Lucena teve occasião 
de conferenciar com o representante da Com
panhia Paulista e com o seu a.d vogado, elles 
desenvolveram o plano da em preza, mostran
do a expectativa attrahente e seductora. 

O nobre Ministro da Agricultura ouviu o 
representante da companhia, e além das 
razões de ordem· economica, foram apresen
tadas as rasões de orde1il política, que os 
governos não podem desprezar. 

O Sr. Lucena ficou, é verdade, impressio
nado pelas vantagens que a estrada poderia 
trazer ao florescente estado de S. Paulo 
e e:ffectivamerite, com os dados colhidos, man
dou lavrar o decreto da. concessão. 

Adoecendo o Sr. Barão de Lucena,fi.caram 
muitos papeis sem asua assignatura; restabe...; 
lecelido-se s. Ex. passou-se para a pasta da 
fazenda,sendo substituído na pasta que S. Ex:. 
occupava, pelo Sr. João Barbalho, que estu
dando a concessão de que se trata, tantas fo
ram as duvidas e informações contrarias as 
primitivas que o governo sustou a p!.'omulga
ção do decreto. 

O governo tomando esta resolução: que a 
bancã.da paulista acaba de proclamar de alto 
interesse para o estado de S. Paulo, não oba
d'eceu á advocacia administrativa que con
forme se affirma queria-lhe arrancar essa 
concessão. 

O Sr~Barão de Lucena em todas as questões 
publicas assiin procede~ pois as resolve . inspi
rando-se no cumprimento do dever e nos inte
resses nacionaes. 

Vem á mEts.a e fica para opportunamente ser 
submettido á consideração· da Gamara o se

·- guinte 

Requerimento 

Requeiro que se solicite do governo cópia 
dos pa.receres e informações aadas sobre a 
pretenção da S. Paulo Railway & C. para a 
elefação do seu capital-. 

sala das . sessões, 29 de agosto de 1891.
Jose Mariano. 

: Em seo-uida, são lidos, apohdos, julgados 
objeetos de deliberação enviados ás respecti
vas commissões os seguintes projectos: 

N. 147, do Sr. João de Siqueir<.1., fechando 
os portos do Brazil à immigração asia.tica e 
africa.na.- A' commissão de obras publicas e 
colonisação. 

N. 148, do Srs- Angelo Pinheiro e Moreira 
da Silva, croando alfandega em alguns por
tos do estado de S. Paulo. - A' commissão 
de fazenda. 

O SR. PRESIDENTE-Tendo assignado ore
querimento apresentado hoje pelo senhor 
Bueno de Paiva, cvnvido o Sr. 1° vice-presi-
1lente a vir occupar a cadeira. da presidencia, 
durante a votação. 

E' posto a votos e approvado o requeri
mento do Sr. Bueno de Paiva e outros, apre
sentado na sessão de hoje. 

(O Sr. p;-esidente occiipa a cadeira da presi
dcncia.) 

PRIMEIRA PAl-~TE DA ORDEM DO DIA 

E' posto <1. votos e approvado em primeira 
discussão o projecto n. 72 A, que reconhecP
validos para. a matricula nos cursos supe
riores da União os exa.mes terminaes feitos 
em estabelecimentos particulares de ensino, 
medeaute condições que estabelece. 

O SR. PRESIDENTE declara que se vae 
passar á 2ª parte da ordem do dia, conti
nuando a 2" discussão 1lo projecto n. 80, que 
reorganisa o Districto Federal. 

o SR. ALCINDO GUANABARA (vela ordem)
Peço a V- Ex. que consulte á. Camara si con
cede urgencia pari1 que, com preterição das 
outras materias, da 2" e 3ª parte da ordem do 
dia, seja discutido agora o projecto n. 87 A, 
annullaodo as concessões de estradas de ferro 
feitas depois de promulgada a Constituição. 
' Consultada, a Gamara concede a urgencia 
pedida. 

o ,SR. FRANCISCO SoDRÉ (pela ordem) re
quer verificação. 
. Procede-se á verificação e é approvado o 
requerimento de urgencia. · 
' o SR. THOMAZ DELFINO (pela. ordem)-Como 
a materia que, em virtude da urgencia, se 
vae discuth· levará naturalmente pouco tempo, 
.para não prejudicar o projecto da reorganisa
ção da municipalidade da Capital Federal, que 
é assumpto importante, peço a V. Ex. que 
consulte á Camara sobre si concede prefe
rencia para a discussão do projecto n._ 80, 
sobre as outras materias da ordem do dia. 

O SR. PRESIDENTE- Estes requerimentos 
.para inversão da· ordem do dia são sempre 
apresentados na hora do expediente ; como, 
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porém, no regimento não vejo artigo nenhum O SR. PRESIDENTE - Agora vae proce
que prohiba a sua apresentação em qualquer der-se a chamada para verificar-se si ha. 
occasião, acceito o requerimento e vou pol-o numero. 
a votação. Procede-se á chamada. 

Consultada, a Ca.mara resolve conceder a 0 sa. PRESIDENTE_ Pela chamada, veri-· 
preferencia requerida. fica-se estarem 115 Srs. deputados; -vae por-

o SR. JosÉ MARIANO (pela ordem) -Depois tanto, ser submettido a votos o requerimento 
que V. Ex. proclamou lia. pouco o resul tudo do Sr. Thomaz Delfino. . . 
da votaçü.o, retiraram-se alguns Srs. depu- o SR. THoMAz DELFINO (pe'ta ordem) -
tados : e por isso requeiro verificação da vo- ·Requeiro a retira!ila do meu requerimento. 
tação. 

E' feita a verificação e reconhece-se não . Consultada a Camara, é retirado o reque-
haver numero no recinto. .rimento. 

o SR. CosTA JUNIOR (pela ordem) diz que O SR. PRESIDENTE annuncia a Ia. discussão 
não é possível assistir-se impassivel ao modo do projecto n. 8i .A. 
como procede a minoria, que sustenta o actual O Sr:.. ANGELO PINHEIRO (pela ordem) -
governo. Pedi a pa.lav-pa para declarar á mesa que em 

Protesta contra o procedimento que ella companhia do Sr. Glicerio e Chagas Lobato, 
acaba de ter. não estava.mos presentes na occasião da cha-

Como o Sr. presidente acabou de observar, mada, -por i.sso que trabalha.vamos na com
posta a votos a urgencia, verificou-se que .missão de que fazemos parte. 
hávia 103 deputados presentes. O SR. PRESIDENTE - V. Ex. so póde fa-

0 Sn.. JosE' 11-faRIANO-Mas,como julgaram zer essa declaração amanhã, na hora do expe-, 
resol vida a questão, sahiram da sala. diente. Agora só pôde pedir a palavra pela 

o SR. CosTA JumoR-Passou a urgencia ; ordem para dirigir a discussão que vae prin-
mas na occasiã.o propria o Sr. José Mariano cipiar sobre o projecto n. 87 A. . · 
não se lembrou de reclamar a verificação da Entra em discussão esse projecto e tem a. 
votação, porque suppunha que no recinto pn.lavra o Sr. Justiniano Serpa. 
havia. numero legal ; mas, passado aJguns 
minutos, quando notou que algunsdeputados 
se haviam retirado, foi quando pediu que se 
verificasse a votação. 

Pede licença para observar que não é muito 
regular este procedimento; por.que u. verifi.
cação da votação só se podia fazer emquanto 
na sala estivessem todos os deputados que 
haviam votado. . 

Lamenta que se pratiquem esses actos, 
que não estão de accordo com o regimento 
da casa. 

O SR.. PRESIDENTE- O requerimento do 
Sr. José :Mariano foi feito immediatamente á. 
votação, isto e, logo depois que a mesa de
clarou approvada a urgencia; no emtanto o 
-protesto do Sr. deputado não nos faz pre
scindir do que determina o regimento, que 

- é fazer a chamada. 

o Sr. Justiniano de . Serpa. 
n~o es~ava prep~rado para tomar. -parte na 
d1scussao do proJecto. Fal-o, porém, no in-. 
tuito de justificar o seu voto, pela iropor-
tancía do assu!)lpto. . . . ., . 

Não póde deix.ar de impugnar.o prójecto~· 
Considera-o inconstitucional, , in.i:onveniente 
e até anarchico. Tem o maior respéito_~s 
alheias opiniões; mas não póde deixar de usar 
desta linguagem, porque é a unica que traduz 
a verdade. . . ·. :. , 

O projecto deterinina a an:nullação dê todas 
as concessões. de estradas de ferro feitas pero 
~overno depois de promulgada a Constituição 
aa Republica. Respeita os intuitos que deter
minaram a sua apresentação; mas não póde 
deixar de impugnal-o pelos perigos resul
tantes da doutrina que encerra. ·· · . " ·. 

Pouco importa ao orador -saber si são ou 
não vantajosas, si são ou não convenientes 
as concessões que se pretende ·annullar . 
Preoccupa-o a questão de principios e é o 
pon~o da questão que se propõe discutir e 
elucJdar. · · · 

O projecto é visivelmente inconstitucional 
(apoiados e riao apoiados), e ha necessidade de 
esforço para demonstrar essa verdade. : . · 

Que se pretende1 Alinullar, julgar· - d~. 
nenhum e:ffeito concessões feitas:pelo governo 

O SR. THOMAz DELF!NO (pela ordem) - no . uzo de uma. a.ttribuiçã.O legal, no ei:ercicio 
Peço a V. Ex. que consulte à Camara si de uma competencia incontestavel. (Trocam
permitte que eu retire o meu. requerimento . . se P,1Jartes .• ),..,.....,....,.,,r• ·~· · ··•e=·~--· ···-·-·--

.,.,,;._...,,:... _____ ~- ""I . . 1".? .• :~c·':'.'"";: .. •;k:'·'"'."·''1. ;ff;:. ,.;.::•· .. ~.•·'c~.···· ···•· "' · ~.- · 

Declaro que de ora em deante a. mesa não 
dará o palavra 13ela ordem sinão nos termos 
restrictos do regimento, porque a ordem per
turba-se exactamente pelas repetidas vezes 
que se falla pela ordem. 

A .. mesa resolve . conceder a palavra pela 
ordem unicamente quando. se iniciar adis
cussão de qualquer projecto ou quando se 
proceder a qualquer votação. 
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Amparam-se os ~utores ~o projecto . e n. 
commissão, que considerou digno da acceita
<;.ão da Gamara, nos arts. 13, 34 e 48 dn. 
Constituição. Os dous ultimos artigos citados 
não resolvem n. questão; o art. 13 ampara 
justamente a opinião que o condemna, que o 
fulmina. 

Pensam os autores do projecto que a 
ausencia de disposição constituciona.l, auto
risando o Poder Executivo a fazer concessües 
de estradas de ferro, é argumento bastante 
para. se concluir que elle está impedido ele 
füzel-as. Não pensa assim o 0rador. 

Si não ha disposição constitucional expressa 
neste sentido, tambem não ha reconhecendo 
a competencia do Co~gresso. . . 

A questão tem, pois, de ser resolv1dn, a luz 
dos princípios. (Apoiados e apt<,-tes). 

O Congresso, como Poder Legislativo que 
e, tem competencia para legislar sobre viação 
ferrea, como sobre toclos os assumptos que se 
prendem ávida da União. O Poder Executivo, 
ae accôrdo com as leis votadas, com as regras 
e princípios estabelecidos, tem competencia 
para fazer as concessões. 

Um legisla, o outro executa. Um poder 
complet~~ a acç.ão do outro: ~e _outro modo 
não se pode entender a Constitmçao. 

O art. 13, longe de contrariar ess::i. doutriua, 
sustenta-a. Ali1 se preceitua que o clirei_to ~a 
União e dos Estados de legislm·e1n sobre v1açao 
ferrea ser<1 regulado por lei federal. 

Ora, legislar é estabelecer regras, é de~er
minar as condições em que podam ser feitas 
concessões dessa nat11rezn. Não é, como pre
tendem, fazer concessões, concedel-as ou 
annullal-as. 

Sustentar semelhante doutrina seria estabe
lecer a confusão dos poderes, n. anarchia nas 
leis e na administração. (Trocam-se muitos 
apartes). 

O orador só conhece um meio de tornar o 
Con "Tesso tão forte quanto deve ser deante 
dos ~utros poderes da l{epublica:-é manter
se elle dentro da Constituiçãp, não consen
tindo invasões dos outros poderes, nem inva
dindo a esphera de acção que a estes reservou 
a Constituição. 

Fazer concessões de estradas <l.e ferro ou 
de outra natereza é acto administrativo, que 
cabe ao Poder·Executivo e não ao Congresso. 

Como, pois,annullar essas concessões 
quando feitas,· pelo poder co~pe_tente, no 
exercicio de uma funcção constituc1onal ~ 

Pretende-se que essas concessões foram 
feitas com violação das leis. 

O orador não entra no estudo desse lado da 
questão. Não. tem a Gamara co~hecimento 
dellas, não pode, portant~, examma:l-nas e 
julgal-as. Mas, si forar.i 1llegaes, s1 atacam 
direitos das estradas ou de outras emprezas, 
alli estã. o Poder Judiciario federal compe-

tente para annullal-as. Nada de invadir 
alheia, esphera, de aci:.ão. O Congresso é um _ 
poder politico, mas para ser forte precisa de 
metter-se dentro da Constituição. O poder 
que exhorbita, é um poder que se mullifica. 
O prestigio do Congresso só pôde resultar do 
acerto elas nossas decisõl!s. (lliuitos apoiados.) 

.Allegm.n que o decreto em que se fundou o 
governo se ach<t revogado pela Constituiçiio. 
Não é verda1ieir<t nem acceitavel essa opi
nião. 

Os decretos do governo provisorio só 
podem ser revogados pelo Congresso. Não 
Coram ató aaora pelos meios constitucionaes, 
não o pode1n ser pelo projecto. 

Relembra o qua se passou no Congresso 
Constituinte. Este não revogou nem approvou 
os decretos da dictadura. Não resolveu sobre 
o assumpto, deixando que o fizesse o parla
mento com pruclencia, calma e patriotismo. 
Nã.o podia .i ulgar actos e leis que não conha-
cht. (Apartes.) 

Mas, si o tlecreto estit cm vigor e si o 
governo fez concessões de accordo com os 
seus preceitos, como annullar os seus actos, 
praticados legalmente, no exercicio de uma 
i'uncção constitucional~ 

Não o podemos fazer, não temos o direito 
de o fazer. (Apoiados e não apoiados.) 

Revoguemos a lei, legislemos sobre as 
futuras concessões, limitemos o campo ele 
acção do Poder Executivo, mas não nos tor
nemos omnipotentes, com violação da Consti
tuição e grave damno do interesse na
cionn.l. 

O projecto, em seu laconismo admiravel, 
golpêa mortaJmente leis 1'! concessões, pertur
bando relações jurídicas resultantes de netos 
legues, que só pelos meios regulares, com 
muito estudo e prudencia, podem ser annnl• 
lados. 

A anarchh nilo póde nem deve partir do 
Congresso. 
. Fôra um erro, um grave erro corrigir os 
decretos do governo commettendo desacertos 
peiores. 

Antes de deixar a tribuna, o orador precisa 
fazer uma declaração. Não conhece as 
concessões que o projecto pretende annullar. 
Nada tem com e!las. Não quer saber quaes 
são. Preoccupa-o a idéa de tornarmo-nos 
fortes dentro da Constituição e obedece, no 
estudo da pro,jecto, ao impulso do dever e ás 
inspirações do patriotismo. 

(0 omdoi· e comprimentaclo.) 

O Sr. Bernardino de Canipos 
-Estou de accordo com o nobre deputado 
pelo Cearú no ponto em que, ao iniciar o seu 
discurso, annuncia aimportancia doassumpto 
que o projecto encerra. 
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Realmente o p1·ojecto que se discute não 
vis(l, simplesmente resolver relatív::unente a 
concessões rle vias ferreas, porque tem nm 
ulco.nce mafor e ma1s vnsto, qual ô o ele fir
mar a íntelligencfa das disposições consti
tucionacs na. p;trte relntivn ás attribuições e 
funcç.Oes dos podel'cs pu'olicos. 

O honrado deputado que impugnou o pare~ 
ctw da com missão de legislação e justiça, póc!e 
tlizP,r-se, resumiu os rundamentos da sua 
impugnaGIT.o em dous pontos principa.es. 

Elle nega a co111petencia do Poder Legisht
tivo para annullar as concessões a qne se re
fore o projecto, e affirmll. a com]lctenci{l do 
Poder Executivo pam fü.zer· ;is concessões que 
se pretende a1mullar. No intuito 1.le fuuda
inent;i.r as suas asserçõe;;, S. Ex. fez um:1 
rapida e h<\bil, l'Orém menos verdadeira, ex
posição de princípios de direito constitucional 
para cheo-ar à alfirrnação de que asconcessües 
de estra.ã'as de ferro constituem assumpto ele 
ordem a.dminístrati va, e que por tanto não 
pódem escapar a compdencia do Poder Exe
cutivo. 

Alcanç:tnclo esta conclusão, S. Ex. poude 
a.ttingír a outra proposição, isto e, n, incom
pctcncia elo Poder Legislativo para o assumpto 
visto como o Poder Legislativo não póde ~d
ministrar, p".lrque serh\ isso a confusi:ío tlos 
podet'es e a ;lllarchfa, segundo n. ordem de 
idéas seguida por s. Ex. 

"\.argumentação do nobre deputado pelo 
Cearit, embora verdadeira em alguns pontos, 
ê completamente erronea no que diz resr..eito 
ao projecto. 

E' verdade e seri impossível contestar, que 
as attribuições adminbtrativas competem ao 
Poder Executivo e não ao legislativo ; mas o 
que são as ruocçües administrativas ? São 
funcções de execução, por isso cllas perten
cem ao Poder Executivo, mas quando o Poder 
Executivo administra, o que executa senão 
uma lei? 

Cousa alguma; ao contrario, avocou a5 func
ções lcg-islativM,decrctundo uma lei, a.o fazer 
<\S concessões, visto não haver lei que as au
torisasse. 

Já vê n Gamara que a argumentação do no
bre deputado não tem fundamento,e nüo póde 
~tttiugir o fim por elle visado, porque Ille 
faltam todos os elemGntos para que poS&'\ 
procedei·. 

AS concessões a respeito de viaç[o consti
tuem um nssumpto da, maior magnitude e 
relevnncia., que ttlfocta a vida economica do 
p:üz. e cncei·m em si interesses de oruem 
politlc:\ ~ <l1lmirl\strativa e estratcgiro. Re
ve~tindo-. e ll<Jst:\ impor-taoci:.\, não póde es
ca.par :"! avç:1o <lo podei• :vlminislr:.ttivo. 

lI~ as~umrtos tle igual ou menor ímpor
tancm, a este, CXJli'CSSiLmente declaruLlos ob
jecto li e lei. 

A~sim é rine a Constituição attribue à com
petend~t do Pouer LcgisJ;,tivo n na."Vegação 
interna riun.ntlo se e~tende a mais de um es
tado ou terrttorlo cstrnogeiro ; assim é que 
attl'ilmc ao Podei· Legisluth•o o alfündega
mento dos portos e a segu1·:i.nça. das fron
teír<Y.>. 

Sem duvii.ln lm nestes assumptos, como em 
outros, um:"! pnrta qno cahe sob a competencia 
da adrninistraçrw; porque não ha lei alguma 
que J105oa. est!apar á r1cçito do Poder E::.ecutiYo, 
por isso que tod<L n Ie1 tem e:i::ecuçao ; mas 
isto não quer dizei· que toda esta materia. 
falte uma p:~rtc u. respeito da qual sómente 
possa ri:isolver o Poder Legislativo. 

O Poder Executivo não apparece sinão para 
dat· vid{\, e oot·~o aos preceitos emanados do 
Corpo Leg-i::;lativo. Sómente depois que existe 
a. lei, à que se clã ingresso â acção do Poder 
Executivo. 

Si como diss~, todos estes assmnptos que 
enumerei são da competencia do Poaei• Le
gislati...-o, por que ru:dlo escaparia â sua com
petencit~ aquillo qu.e rliz respeito à vi.acção 

Portanto, nã-o lla duvida al<>uma relati- p11plica ~ Por que não competirà ao Poder 
vn.menteú. a.ffirmaçã,o rlo nobre âeputauo que Legislativo 03t:ibelece1· um plano f:"eral de 
ao Poder Executivo competem as attribuições viação? 
administrathras; entr.>.ta.nto elle está em e1•ro, l Porque razão ~e tfrari1 aos r epresentantes 
quando, em ralação ás concessões feitas pelo do ])ovo. a !il.culdade de estudar o pl;1no mais 
governo, proaurn. mnpil.ral-as com as attri- conveniente, m:i.s udaptnvcl as condições da 
buíções administrativas ilo Poder Executivo. vida economicn, as e~igen~hs estmtegicas, 

A qnestão não é de saber a quem compete politi(.'~S e administrativas da nação? 
administrar, ma;; sim decidil.' si :.i. viação pu- Si, Sr. presirlente, do Poder Legislativo sàe 
blica. é assumpto legislativo ou administra- a lei qne esfabelece o D.!fande~mento, que 
tivo. dispõe a respeito <la segurança. aas fronteiras, 

Entendemos que este ol~ecto cahe sob a al- porque Mgar ao Poder Legislativo ~111uillo que 
çada legislativa e que sómente depoi;; de ha- está co-relat:tmente ligado a estes nssum
ver lei é que no Potlor Executivo compete in- ptos. como é a v-iação geral 1 Porque dar ao 
tervir -para dar-lhe a realidade -pratica. Poder L~gislti.ti-vo a attribuição iie alfandegar 

E' então a plmse da u.dministraçIT.o. um ~orto e uão a de re$Olver sC)bre as vias de 
Diz o nobre deputado que o gov·erno func- communicação com esse port o ? Por que esta

cionava como poder admioistratra.tivo. Mas belecer medidas de vigilança. nas fronteiras 
o ~ue é que elle executava. ou administrava ~ e não decretar estradas conv~r~entes ã.s fron-
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teira~ 1 . Seria um_a contradicção do poder 
~~!lstitumt~ que nao se deveria suppor, ainda 
quando nao houvesse disposição expressa 
o art. 13 da Constituição que determina ~ 
competencia do Poder Legislativo para resol
ver a respeito da viação. 
· q~art. 13 da Constituição diz « o direito da 
Uma<? e _dos Es~a4os cJ.e legislarem a respeito 
de viaçao sera regulado ·por lei do Con-
gresso.» · · 

Vemos que essa prescripção constitucional 
contem duas partes: a lª affirma na expres
~ão-direito de legislarem-que os assumptos 
concernentes a viação publica dependem de 
~e~; n~ 2ª parte aquella que refere a deter
mma9ao da competencia, torna-a dependente 
ae le1 do congresso. . 

Publicas destina-se a :firmar a competencia 
entre a União e os Estados. 

Eu disse, em aparte, quando orava o meu 
illustre collega deputado pelo Ceará, que 
considerava revogado, em parte, o decreto 
de junho de 1890. Vou explicar o meu pensa
mento, que parece não ter merecido approva
ção do meu illustre chefe e amigo, deputado 
por S. Paulo, ex-ministro da agricultura. 

Considero derogado o decreto do governo 
no ponto em que se refere ao governo 
federal; isto é, ao governo da dictadura. 

Pode-se, talvez, admittir a sua permanen
cia no que diz respeito a discriminação da 
competencia entre a União e os Estados. Nem 
por isso serão legaes as concessões do Poder 
Executivo. 

?ortanto, o art. 13° tem duas prescripçües. o illustre deputado pelo Ceará argumentou O SR. GLICERIO dá um aparte. 
exclusivamente com a 2ª parte, mas esque- O Srr. BERNARDINO DE CA!IIPos-Considero, 
ceu-se da Ia que affirma cathegoricamente inevitavelmente, derogado neste ponto o 
que as concessões de estradas de ferro de- decreto porque, como se declara na exposiç;.1o 
pendem de lei, constituem mataria. sujeita ao de motivos do projecto, o decreto do governo 
Poder Legislativo. nã.o cogitou· das funcções dos poderes publi-

y. Ex. e a casa conhecem a força desta cos, federaes, não tratou de organisar os 
e~re~são-dir~it? de legislar. A constituição poderes da União de traçar-lhes normas de 
nao diz:-o direito de fazer concessões." A acção. 
constituição emprega a palavra-legislar e Nem podia cogitar deste assumpto, porque 
a attribuicão de legislar só compete ao co~po não pretendia ser a Constituição do paiz. 
Iegislativo: : • · · O decreto de junho de 1890 exclusivamente 
· o·sa. Í!ELFORT YmiRA:-Temos de obser- cogitou de descriminaras competencias entre 
varo plano de Viação geral. a União e os estados. Mas o que é que na-

quelle tempo representava a União 1 A União 
O SR· BERNARDINO DE CA!l!Pos- Sim, se- era representada pela dictadura, isto é, por 

nhor :·lá ·chegarei. · um poder que encerrava em suas mãos a 
~ra, ~e a ·viação publica é assumpto de somma de todos os poderes. 

leg1slaçao na phrase precisa e claríssima do Ora, é possivel que nesta parte o decreto 
ar~. 13 qa Constituição, é"certo tambem que de junho se ache em vigor, deante da Consti
ao Poder Legislativo, assiste a faculdade de tuição de 24 de fevereiro, que dividiu os po
julgar nullas as concessões feitas contra esta deres publicos, que regulou as suas funcções, 
disposiçã~ constitucional ; porque estas coil- que reduziu o Poder Executivo ás suas devi
cessões :qao. repr~sentam cousa;· alguma, não das proporções, ã esphera que naturalmente 
geram direitos; sao uma abe!'ração, 11ma in- elle devia ter no mecanismo constitucional~ 
vasão manifesta das faculdades le<>islativas Por certo que não. Nesta parte o decreto 
porque só o Poder Legislativo tem g direito ~ .de junho está derogado, visto como elle se 
incontestavel, de· estaôelecer, como disse u~ contrapõe ás prescripções da Constituição; e 
plano de viação, de dispor soberanam~nte nem seria necessario a disposição do art. 83 
como entender, sobre este assumpto ; de esta: da· Constituição, .que mn;nda que não sejam 
belecer, decretar as estradas que. julgar con- observadas as leis ~nter1ores que se contra
venien~es aos interesses· publicos, na direcção -puzere!Il ás suas dis.posições, v~st~ ~omo seria 
que ~he aprouver e mediante as condições que 1mposs1vel que depois da Constrtmçao de 24 de 
julgar mais.j.ustas,mais adequadas ao tim que fevereiro se pqdesse continuar ainda a enten.: 
tiver em· vista. · · · · der que o Poder Executivo manteria as func-

Este 'prbjeêto que obteve a esclarecida e ções legislativas. · · 
prestigfosa·adhesão dà commissão de consti- O SR. ANTÃO DE FARIA-Tem sido o maior 
túixã~>,}egis~~ção 'e justiça, ·não tem outro desproposito . que o governo_ constituc_ional 
f!rtj smao, firlllan~o a.· competencia do con- tem com~ett1do. ~ssas_ conces.oses de lmhas 
grasso, desdbstrw.r o caminho que tiver de fe~reas sao uma v1olaçao mamfesta aos pre~ 
l?eguir o poder publico, para estabelecer uma c~itos da Constituição; e são um erro de gra
lei· s~bia, ~ conveniente aos interesses ge- vissimas consequencias futuras. 
raes. : . o SR. BERNARDINO DE CA..'l\IPOS-Esta é a 

·o-proJecto da illustre commissão de Obras doutrina acceitaveI immediata e directa-
. . . .. . . ' . .. 
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mente dedu,.iti'l. dos pre".eitos da nossa orga- Nelle acha ingresso o interesse particular 
nisaçft.0 política e das ,füposiQões do nosso cii- amparado nas conveniencias politieas, nas 
reito publico. , considerações pa.rtidarias e em todaessa força 

Esta questão deve merece!' toda a n.ttenç-.ã.o que se levanta artificiosamente, cercando os 
Trata-se de ,julg;n· do. 01·g·:1nisuçi\.o e 11o ministros e que e representada. pela. advocacia 

funccionameoto dos poderes. · administrativa . 
Todo o cuidado e escrupulo &\.o prech;os, Ora, quem Ignora que muito mais difficil-

taoto mo.is quanto nos acha.mos no ensaio, no mente estas intrusões ille~tlmas conseguirão 
principio <l:t installa.çã.o de um regímen novo. penetrar no seio do parta.manto, do que no 

Estamos formando direito novo, :issim pois, gabinete de um ministro ! Lã é um homem 
é n.messa.rio que os limites das attribuiçVes isolado, lut:mdo contra a. forQQ,, contra o . 
dos poderes publicos s~jam perfeita e cuidado- prestigio, contra o arra.stamento e as seduc-
samente descriminados, qne rstabelecamos ções rle um milhão de cousas solicitantes 
bons priucipios. que incessantemente o rodeiam, como embos-

0 regimen presidencial é uma instituiç;1o .

1 

cadas que se armam, procurando colhel', em 
em que o Poder K'l:ecutivo, recebendo uma suas malhas, a boa. fé, quando não conseguem 
gt'1.nde :;om111<\ de for~!a, ue prestigio, lia at- u. cumplicidade, a. perv-ersão. 
tribuiç~s. todavia não tem, em reluç.1o 110 Nc pnr!amento, estão o. fiscalisa.çã.o dos gru
Poder Legislativo, as prisües, as liga~•ões que pos políticos, dos partidos, o interesse dos es
encontram-se no regimen pa1•!ame11tar entre htdo::; pntriotlcamente representados pelas 
estes dous poderes. deputações, o contraste das minorias, e das 

No regimen que adopt~mc.s, o Poder Ex- maiorias, a discussão e a publicidane, a. re
ricutiv(•, aão é, como se dizia no regimen par- prcsentaQão nacional, por suas mil fórmas, fa· 
la.ment:ir, uma commbsã.o do parlamento, zendo prevalecer, em vez do interesse parti.
não depende da conlianca dn. camara dos culnro interesse publico e impondo-o. 
Deputados. Ellerece!Je a suainvestidura dl- Não entrarei no exame das concessões 
rectamente da nac;'ào. E' um poder que se a que o projecto se refere, porque a questão 
levanta dMnte do Poder Legíshtivo, igual não é propriamente das coacessoes, é a da. 
t\ este, ol'iundo da mesma origem. coustitucíoualidade, é uma questão de direHo, 

Dentro das suns attribuições todos os po- de competencia.. . . . 
deres publlcos são .perfeitamente i!nlaes· mus M:as se l;1oçarmos um hge1ro golpe de Vista. 
pelo seu caracter, pela sua. proprià in- pal"J. os_actos do governo represen~d~ n,osta 
dole, por que e um poder que dispõe da. f.:>rça, concessao, êncontrarem~s, sem duvida a,1-
que tem em su,1s mãos uma "'rande somma. de gum~, a sua condemnaçao e comprova,das as 
attribuiç5es, de actividades"" clirectas oa so- cons1de1-a.ções que fizeID:OS.= _ 
ciedade, 0 Poder Executivo, deve circurnscre- O que fez o l\Overn~ smao ceder, nao ~ea.nte 
ver-se ti, orbita legal da sua. acção. d~ convenien~1a publica, não dea.nte ~e l~pe-

Si, por qualquer fôrma, pouco a pouco gra- r1osas deter_mi.aa.ções de ordem superior . 
dat1va.mente, for invadindo as a.ttríbuições Em rela~o ao estado de S. ~a.ajo, yossq 
dos outros poderes, afinal oonstituir-se-ha affi~mar, n~ se consultara.mas mdíca.çoes,,a.s. 
omnipoteote, e achar-nos hemos dentro de ma1s_ comesmhas e vulgares das convenienc~ll$ 
algum tempo dPante de Ullla dictadura perfei- pubTbcnbs. • ffi V E · . l 
tamente inte"'rada,. . am em posso_ a. rmar a . x., ~pooia -

A' cada poâer a sua esphera., a sua orbit<~ mente em relaçao as concessões de vias far
de acção. Não consintamos que uma parcella reas para ~porto ~e Santos, .que em S. Paulo, 
IJOr minima, por pequena. que seja., das nos- estaques~ é muito conb.ec1da. e estu~da, e. 
sas attribuições possa ser retirada das 00,,._ que a soluça.o que lhe deu o governo, nao éa 
tações do Poder Legislativo, para ser tra~- melhor· 
ferida ao Poder Executivo. E, quando ess.a Não houve estudo nem exame po~ parte do 
competencin de resolver por um plano geral governo, nen;i. consta que tiyesse aprove1.~o 
que abranja toda a ordem de interesses liga- as informaoues que poderia. obter el,ll. S"º· 
dos ao assumpto da. viação publica, for man- Paulo. 
tida ao corpo legislativo, não se terá assim Eu quereria. que a.quelles qu.e. entoam_ hY!D'"· 
feito roais do que obedecer a principios que n~ á. a1t!}inistração actual me explica,ss,em·a 
não podem ser postergarlos, oonveniencia.s que ordem de motivos de. conven.iencia. pu-. 
que devem ser guardadas. · blica. para. S. Paulo, ou para. o Jlaiz, obedeceu: 

Não ba assumpto que mais pos;a ser ex- o governo do Sr. Lucena. qua,ndQ fez as CQll• · 
plorado pelo interesse perticular, em que cessões de estradas de. ferro para o porto ·d~ 
mais difficil e pouco e sustentavel seja a po· Santos~ · 
siçáo de um homem publico, de que o coocer- Para conhecer a leviandade, ineoherencia 
nen te a conceS>ão tle vias-ferrens e as de e irregularidad9 do procedimento do gqverno, 
qua.lquer ordem . basta esboç:i,r uma das phases deste negocio. 
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Em 1890, quando governava o estado de e assim em condições de a dicidir, o governo 
S. Paulo o meu amigo e chefe o Sr. Prudente avoca-o a si. 
de Moraes, com grande sabedoria e a isempção Desejava que o nobre deputado pelo Ceará 
de animo e rectidão de ca,racter que o Con- me explica,sse como l)Óde ser o a,cto da dicta
gresso todo lhe reconheceu,o governo proYiso- dura, que tem caracter legislativo e reco
rio, por um aviso, a:ffectou à competencia do nhece a, competencia do estado de S. P:i.ulo 
governador de S. Paulo as questões relativas para as concessões, revogado pelo actual 
ás estradas de ferro daquelle estado, inclusive Pocler Executivo constitucional. 
a de Santos. Como pócle este governo que tem attribui-

O sr. Prudente de l\foraes objectou ao go· ções limitadas na Constituição, revogar um 
verno que não julgava, determinada regular- acto do Poder Legislativo, poi8, tal ar;1 o go
mente a competencia que em attribuida n.o verno provisorio que expediu u decreto de 
governador de s.Pn.ulo por um simples aviso, junho de 1890, e em virtude delle reconheceu 
que sendo a materia regida por lei geral, só- a competcncia de S. Paulo. 
mente podi<t ser clara e firmemente reg·u- O S1t. .1usTINIA'NO S1m.PA-E' este o p1·in-
lada a competencia por meio ele outra lei. cipio em f:1ce do direito constitucional. 

Foi então que o illustrado e patriotico de- O SR:BERXARurxo DE CA:1rpo;;:- Eis pois, 
putado por S. Paulo o Sr. Francisco Glicerio, as principaes considerações que tenho para 
então ministro da agricultura, tratou de cs- fundamentar o projecto 11ne nn e os meus 
tudar o assumpto e promulgar o decreto d<:l companheiro,,; tivemos a honra de submetter 
junho de 1890, entendendo o governo ele -a consideração da Camn.ra, pedindo sua annu
então, que, em consequencia das disposiç~ües encia, sua acquiescencia piira que possa cou
desse decreto, ficava tirmacla a competencia verter-se em lei. 
elo governador de S. Paulo. V. Ex:. vê, Sr. presidente, que tenho 1ir-

Assim, entendeu 0 proprio <roverno provi- mad? a c_o1~1petenc!a do Poder Lep;islativo já 
sorio que essa competencia era incontesta- n_i1 d1spos1çao term1_:iante do art. 13° que con
velmente do estado de s. Paulo e 0 decreto si.dera_ ta~~ conce~soes. ~omo assumpto de le
de 26 de junho de 1890 confirmara essa opi _ g1slaçao,_ Jª nas .d1apos1çoes ~sparç?-s d~ :.wt .34 
nião. Tal ficou sendo a lei. que attr1bu~m a competenc1?' leg1slat1ya as-

o sr. Prudente de :Moraes mandou então sumptas de igual ou menor 1mportanc1a,. 
estudar o assumpto e quanto mais o profun- O SR. LEOYEGILDO FILGUEIRAS dá um 
dava mais difficuldades levantavam-se, prin- aparte. 
ci~a~mente quanto aos pretendentes à, con- o sa. BERNARDINO DE CAllIPos-Explicarei 
ce:;sao. o meu pensamento. O art. :34 dá competencia 

Espiri~o superior dominado pelas mais pu- ao Couhresso p::tra legislar sobre navegaçüo 
ras inspirações da justiça e do patriotismo, de rios que banharem mais de um estado ou 
contrariavam-no as difficuldades da escolha que estendam-se a. territorio estmngeiro. 
entre as propostas, afim de estabelecer apre- Isto trouxe-me ao espirito a mesma objec-
ferencia. ção que parece formular o nobre deputado 

Cercavam-no as solitações de variadas pre- pela Bahia. 
tenções que, á porfia esforçavam-se no ofr'ere- Entretanto, penso que determinando o 
cimento de vantagens e conveniencias ge- art. 34, n. 6, a competencia, exclusiva do 
raes que distinguissem-nas justiticand0 a sua Congresso Nacional, a Constituição quiz de:;de 
adopção. logo, excluir a hypothese de poder ficar per-

Tratava-se de uma das mais vitaes necessi- tencendo aos estados esta materia, quando em 
dacle, para os interesses peculiares do estado obdiencia ao art. 13 se determinarem as com-
de S. Paulo. petencias. 

Desde logo, S. Ex. entendeu que somente Mas, entendendo nccessario fazer esta es-
por meio de concurrencia publica, e depois pecificação em relação á navegação interna, 
dos indispensavéis estudos technicos lhe era a Constituição não entendeu do mesmo modo 
licito resolver a questão. quanto a viação geral. 

A magnitude àá- questão, as circumstancias Não se póde, porém, concluir que não seja 
políticas, o-respeito á lega lida.de e ao regi- assumpto legislativo a viação por não vir 
men representativo,influiram no animo do Sr. expresso e especificado no art. 34, visto como 
Prudente no sentido de entre~;ar ao congresso quer para a União quer para os estados a 
paulista a resolução do negoci.o, pois tambem competencia do Poder Legislativo está fir
se approximava a desejada phase constitucio- mada no art. 13° tanto para a viação ferrea 
nal. como para a navegação. (Apartes.) 

Eis aqui o motivo porque j;lsta questão não V. Ex. jurisconsulto esclarecido conhece a 
se acha resolvida pelo gove:crio fle.s. Paulo. signi~ca9ã_? das ':!_isposições do art: 48 da 
E. agOI?fl,i gue se acha organi&\~C~~ ~~qelle estado Constrtuiçao q. ue dao ao Poder Executivo a at.., 
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tribuição de sanccionar, promulgar, publicar 
as leis, expedir decretos, regulamentos e in
strucção para. a smi execução. 

Nesta disposição cabe toda a ordem de con
siderações enunciadas pelo meu illu l tre col
Ieg<<, isto é, o art. 48 estabelece competencia 
1)ara o Poder Executivo, mas exige que lwja 
lei cuja execução se faça,. ~ 

Vou concluir agradecendo a attenção dos 
meus collegas e pedindo que quanto antes se 
converta em lei este projecto, não por espirita 
de opposição ao governo, mas para, que tome
mos uma resoluçii.o que affirme ainda uma 
vez a mais razoavel e verdadeira. iutellíg-en
cia a respeito tia. <loterminaç:"io das compctcn
cias dos poderes Iegisl:ttivo e executivo. 

Como .ii~ ob;;ervei, da obsc1·vancia rig-orosn, 
<las competencias ~ qne ha de vir o nndàmcnto 
regular das novas instituições. (J"'>luito bem. O 
orador e felicitado ao descei· da trib una.) 

E' adiada a discussão pela horc1. 
Veem ú. mesa as seguintes 

DcclaraçõBs 

A Commiss<"io de Orc;.amento não descobre 
vantagem para. a União na venda de uma 
de smts estradt•s de ferro situada em Estado 
onde outra existe, nem póde admittir a pos
sibilidade de um novo onus para os cofres pu
blicos, qual o que se derivará da garantia de 
juros p;i,ra o cay;fütl de:Stinado ao prolon~a
mento <la estrada, na hypothese do arrenaa
mento. 

A verba destinada no p1ano do proximo 
orça.menta do l\Iinisterio da Agricultura para 
o custeio das estradas de ferro do Estado, seu 
prolongamento e gnrantfa de juros, com 
cxcln~ào da Estradn. de Fer1·0 Centr:i.l o a do 
Rio do Ouro, é orça1fa na, elova,da. somma ele 
4:~.:20H::H:3$185, :>em f<tllar nos cnearg-os qn
htí.o de provir das innmnel'as concessües foitn.. 
nn :urno passado o começo rlo actnal. A Com
miss:lo <lo Orçam!mto não pôde, portanto, an
nuir o augmento de <lespeza de tnl natureza 
cmquanto não melhorarem as condições fi
n:mceiras do paiz, e é de pari:cer que o pro
jecto n. 2, submettido ao seu exame, não 
deva ser approva.do. 

Sa.la das commissões, 2.:S de n,gosto de 1891. 
-Roclrigues J!.lves .-lJemetrio Ri/Jciro.-Fi
guciredo.-Serzeclello Corr8a -Morae.~ Barroso Declaro que votei contra o requerimento 

apresenta.do nn, sessão de hoje pelo Sr. depu-
tado Francisco P<ÜVU.. PARECER N. 7 SOBRE o I'RO.JECTO N. 2 DESTE 

Sala das 8essões, 29 de agosto ele 1891 .-
F. Ba1iersó. ~ 

Reclamo contra a exclusão do meu nome 
na. acta publicada no Diario Official de entre os 
qu~ compareceram à sessão de hontem, á qual 
estive presente, desde seu inicio. 

Sala das se55ões, 29 de agosto de 189 l . -
Francisco Veiga . 

Vão a imprimie os seguintes 

PARECERES 

N. 2 A-1891 

RejrJita o projecto n. 2 que autoriza o S r _ JWC

sidente da Republica a arrendai· ou vender a 
est1·ada de ferro de Batii-rite, no Estado 
do Ceará. 

AXNO 

A' Commissão de Filzenda e Industrias foi 
presente o projecto elo Sr. deputado J. de 
~erp<t, <tutorizando o Sr. Presidente da Re
publica a mandar vender ou arrendar a Es
trttda de Ferro de Baturité a uma empreza ou 
companhb, que a prolongue até a cidade do 
Crato, concedendo-se, na llypothese de arren
damento, garantia. de juros não excedente de 
6 º/o sbbre o capital empregado nas obras do 
prolongamento. 

Ao projecto não precedeu consideração al
guma, quer escripta, quer verbal, elo seu au
tor, .que habilitasse a commissão a compre
hencler o alca.nce ou vantagem que se tem 
em vista com o projecto. A commissão estu
dou-o, mas não põde encontrar razão nem 
conveniencia alguma p<im aconselhar a sua 
adopção. · 

A estradti de que se trata tinha em 31 de 
A Commíssão de Orçamento, tendo exami- dezembro ultimo 1201.,760 em trafego da ca

nado o J_)rojecto n. 2 deste anno, que autoriza r-ital á cidade de Baturite com ramaes para o 
o Presiaente da Republicn. a arrendar ou porto e para a cidade de M11ra.ngua.pe. em 
vender a Estrada de Ferro de Baturité, no perfeito estn.d.o de conservação e dando saldo 
Ceará, á em preza ou com1)anhi<i que se obri- bem regular. 
gue a prolongar a dita estrada até á cidade A esse trafego deve-se addicionar 45 kilo
do Crato, podendo, no caso do arrendamento, metros já construidos no prolongamento da 
conceder ú. empreza gara,ntía de jnros, que linha principal que se dirige para o Quixadá; 
nã,o exceda de 6 º/o sobre o capital empregado porquanto já foram inauguradas as estações 
nas obras do prolongamento, está de accorclo ae Riachão e Cangaty. . · 
com as conclusões do parecer dQ Commiss~o Existem mais estudados definitivamente 
de Fazenda. . 41 kilometros Q9ID duas. ~~.~a,ções, uma das 

Cmnap. Y. F 74 
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qun.es é a de Quixadà, onde o Governo e:;til licit:mdo garantia de juros ao ca'l?ita.l de 
construindo um grande açude. Os trab1lhos 1.500:000$ para a fundaç;.ío <le um engenho 
de assentamento da linha no prolongamento central no Estado do Paranú, é de parecer 
vão proseg~indo,_ si !leu~ que lentamente, e ao que não póde s<::r ::i.ttendido o petícionario. 
Governo nao sera düfic1l mandar construir a A lei n. 2687 de 6 de no-vembro de 18i5 
estr~~11 ate ao Crato: ponto para onde tambem a.utorizou o Governo a garantir <.tté 7 °/o de 
se dirige a Estrada de Ferro de Caruarü. juros annual ao capital rnaximo de 30.000:000$ 

Assim pois: p<tra o estabelecimento de engenhos centraes 
Considerando que a Estrada de Ferro tle de nssucar e de alcool. Pelo decr13to n. 525 

Baturité não e a unica. estrada. de ferro fe- de 26dejnnho de lt190foielevado a 60.000:000$ 
dera.1, mesmo no Esfado do Ceara; ;"tquelle capital e reduzida a 6 °/o a garantia 

Considerando que essa estra.da não emba.- dos respectivos juros. 
raça o desenvolvimento que possam ter as Segundo se lê no rela.torto deste anno do 
outras e::>ttada.s de ferro '.'Oncedida::; a empN- :Ministro da Agricultura, era de 61.900:000$ o 
zas particulares naquelle Estado; capital que encontrou garantido para taes 

Considcr:l.ndo mais~ que, ;\lém de ser essa fab1'i<'l'.S, m<\S que, tendo sido a:p):)licada a, J)ena 
estrada. uma das poucas que niio pesam c0111 de caducidade ;i diYcrsas concessões no 
defi.cit.~ no orçamento, deixará de prestará valor de 21.850:000$, e efl'.ectivamente 
~n.1~0. e ao Esta~o do Cearú .os r;,tp_idos e va- d_e 40.05U:000$ o cap2t11.l 11.ctualniente ~aran
llos1ss1mos serviços a que e destinada por tido ou meno~ 19. 900:000$ do que a lmpor
occasiiio das secca.s, si passar par<l mnu. em- tancía que foi o Governo autorizado a garantir 
preza particular ; pelo citado decreto n. 525. 

Consideptndo,. fin:1l1nente, que n. medida. A ~omm~ssão pondera que o systema de ga-
tomadn, isoladamente para esse estrada ú rant1a, de .im·os -para engenhos centra.es de 
oGl.ios:i, não só para a zelos;t admiuistração assucar e alcool, por motivos que não é op
que :.\ uirige, como princi palment<~ para o Es- portuoo imlag-ar. não tem produiido os resul
tado que ella serve : ta•Jos espe1·ado:; e está persuadida de que, 

E' de parecei' que o projecto não seja aceito. não obstante o s;tldo daquelle credito, e obra 
Sala das sessões da Commi:;sã.o de Fazenda. -:: de patriotismo não crear novos encargos ao 

Industrias, 9 de julho de 1891.- AAolpho Pio. Thesonro, devendo, ao contrario, constituir 
-Beze~TiL.-1\Ittr:ia-Antonio Olyntlw.-Poly- empenho geral o de reduzir q1lanto possivel 
carpo Viotti.-Leite Oiticica. a despeza publica. 

E' este o p1•ojecto a que se referem os dous E' assim a commissão de parecer que deve 
pareceres acinm : ser indeferido o requerimento. 

N. 2- 1891 Sala dtis commissões, 25 de agosto de 1891. 
-Rodrigues Alves. - Demetrio Ribeiro.
Figueireclo. - Ser~edello Cori·êa. - J.:foraes 
Barros. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica 

autorizado a arrendar ou vender a Estrada 
de Ferro de Baturite, no Estado do Cear-.1 á 
emprezà ou companhia que se obrigar a. p1;0-
longar a dita estrad~t até á cidade do Crato, 
no mesmo Estado. 

Art. 2. 0 No caso do ai-rendame11to, o Go
-verno pode1·ii conceder ã. empreza garantia 
de juro~, que não exceda de 6 °;0 , sobre o 
capital · ·empregado nas obru.s do prolonga~ 
mento. · 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 25 de junho de 1891.-J. 
Serpa~ •. : · 

N. lll - 1891 

Indefere a petiçíio de Maurício Sinke, solicr 
tando ga1·antia de jiwos ao capital ae 
1. .ú00:000$ para a fundaçuo de um engenho 
central do Paraná. 

A commissã.o de Orçamento, tendo exami
nado o requerimento de Mauricio Sinke, so-

N. 112- 1891 

InrltJ_"ei·e a petiçii.o de Jailo Feri·eira de Azevedo 
e outro para estabetece1· uma linha de pa
quetes a 'Dapor enti·e os poi·ios de Santos e 
N ew- Yorh r,om escala por diversos portos 

Foi presente á Commissão de Orçamento o 
requerimento de João Ferreira de Azevedo e 
Manoel Pedro Moreira de Oliveira, propondo
se a estabelecer uma linha de paquetes a 
vapor eutre os portos de Santos e New-York 
com escala pelos portos do Rio, Bahia, Per
nambuco, Maranhão, Pará., Havana e Balti
more, e solicifando uma subvenção de 28:000$ 
em moeda nacional, por cada Yi8-gem redonda, 
durante o prn.zo de 25 a110os. 

A commissão, não obstante as vantagens 
que offerecem os requerentes em compensação 
dos auxílios solicita.dos, não reputa acceita.
vel a -pretenção 
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São de tal naturez.i. os encargos que one
ram o Thesouro, que só em casos muito exce
pcionaes a commissão se animará a propor à 
Gamara dos Deputado3 augmento de despeza 
ainda a mais insignificante. ' 

Cumpre reflectir que, nos calcules da des
peza . d_o .Mini~terio da Agricultura para. o 
exerc1c10 proximo de 1892, · a verba desti
nada a. -subvenção ás companhias de nave
gação a vapor-é orçada na elevada somma 
de 3.890:240$ e que a União subvenciona já 
com a quantia annual de 190:000$ a United 
States and Brnzil 1líail Steam Ship Company 
pnra o fim de realizar um:.i. viag-em redonda 
por mez entre os portos de 'New-York. e 
Santos com escnlns. 

O contracto que estn.beleceu estn, subr-enção, 
segundo s1:: lê no relatorio do ministro da 
agrfoultura, ultimamente distribuido, termi
narà a l O de novembro de 1807. 

Nestes termos, a. commissão é de parecer 
que o requerimento utio deve ser deferido. 

Saln. das commissües, 25 de agosto de l89L 
Rod1·igues .Alves. -Demetrio R ibeiro.-Fig11ei
?·edo. - Serzedello CorríJa.- Moraes Ban·os. 

N. 113 - 1891 

Indefere a petiçiio dtt engenheiro Diogo Fer
reira de Almeida, solicitando que seja a?Ato
risado o re:spectfoo ministro a fazer effe
cti1'a a garantia de juros que lhe foi conce
dida. 

O engenheiro Diogo Ferreira de Almeida 
alléga: 

que, sendo con~essionario de uma estrada 
de ferro da cidade.de Propria á Capella, no 
Estado de Sergipe, com um desenvolvimento 
de IOO kilometros, senclo a concessão feita 
pelo gove1·nador do respectivo ·Esta;do com 
g~rantia ~e juros de 6 °/0 ao anno atê ao ma
x1mo capital de 30:000$ por kilometro, re
quereu. ao Governo Pro-visorjo fiança dessa 
garantia, que 1he foi ·concedida, · tenclo ·sido 
~avrado e assignado e respectivo decreto e 
impressas as clausulas do contracto ; ·· · 

CJ.ú.e, porên:i, . antes de serem assignadas e 
publicadas as clausulas referidas, tendo sido 
promulgada a· Constituição da Republica, o 
MiI1istro ·da Agricultura em despacho· decht
rou ser da 'competencia do Podei• Legislativo 
o arbitramento de despezas, e 
· pede a _autor!-Z;lçâo que for precisa para que 
o respectivo ministro mande fü.zer etrectiva a 
garantia. 
· Tea.do· examinado o requerimento, entende 
a commissão, que não deve ser deferido. 

Trata-se de concessão feita pelo governa
dor de um Estado para estrada de seu terri
torio, e á commissão parece sufficiente e effi-

ec-.z a garantia, que a.llega ter o peticionario, 
para levar por deante a construcção a que se 
refere. . 

Si, porém, a. fiança, que solicita, póde si
gniticar um onus para os cofres publicos, a 
aommissão toma a iiberdll.de de aconselhar a 
sua rejeição, em vista dos actuaes encargos 
do Thesouro. 

Basta. reflectir nas responsabilidades do 
orçamento para o custeio das estradas de 
ferro do Estadu, seu prolongamento e garan
tia de juros, para que a Camarados Deputados 
se convença da necessidade de não aggravar 
de um cdtil as despezas da União sobre tal 
assumpto, emqul\nto não melhorarem as suas 
condições financeiras. 

Do plano de orçamento do. despeza do Mi
nister10 da Agricultura para o exercício de 
1892, que se encontra no relatorio do Minis
tro cta Fazenda, se vê que, incluida a Es
trn.da de Ferro Central e a do R.io do Ouro, a 
verba destinada. ao 'custeio das estradas de 
ferro do Estado e prolongamentos é orçada 
em 4.574:112$625, a dos creditos especiaes em 
18.386:352.$753 e a de garantias de juros em 
20 .248:847$803. 

Seria rematada. imprudencía, em vista de 
tão elevad~• responsabilidade, que se póde 
aggravar extremamente logo que se tornem 
effectivns as numerosas concessões feitas no 
decurso do anno ·findo e começe do actual, 
contrahir novos compromissos. 

A commissão é, pois, de parecer que seja 
indeferido o requerimento. 

Sala das commissões, 25 de aa-osto de 1891. 
-Roclriyues Alves. -Demetrio 1Jlibeiro. -Fi
gueiredo.-Ser.zedello Corrêa.-Moraes Barros 

o SR. PRESIDENTE . designa a seguinte 
ordem do dia para a sessão de 31 do cor
rente: 

to. parte (11.te eis 2 horas) 

Continu\Ç<'i.o da l"' discussão do projecto 
n. 70~ extinguindo a legação junto ao Va-
ticano ·; · 

2ª discussão do projecto n. l A, prohibindo 
o uso de títalos e condecorações ; 

Continuação da lo. discussão do projecto 
n. 87 A, annullando a concessão de estradas, 
feitas depois da promulgação da Constitui
ção;-

1"- discussão do projecto n. 108, regulando 
a competencia dos poderes federaes e esta
doaes sobre via de communicação ; 

Discussão uníca do projecto n. 98, conce
dendo a Clara de Faro Montes a pensão 
corresponciente ao soldo que recebia. seu :finado 
filho, José Antonio de · Cerqueira Montes, 
morto na campanha do Paraguay ; · · · 
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Discussão do parecer n. 53, sobre n. recla
mação de Artidoro Augusto Xavier Pinheiro; 

Discussão unica do projecto n. IOO, conce
dendo licença ao Dr. Philogeuio Lopes Utin
guassú; 

l:l discussiio do projecto n. 36, legitimando 
os filhos espnrios ; 

Continuação da 1 :l discussão do projecto 
n. 92, elevando à categoria. ue cadeira a auh\ 
de apparelhos e manob1'<.1s déi Escola N:ixa!. 

;?o. pa1·tc (às 2 horas ou antes) 

Coutinuaç;1o ,fa 2" discussão do pr~jccto 
n. 80, organisn.nrlo o Distric::to Federal ; 

Coutinu::wão <la 2"- discnssão tlo projecto 
n. 115, lixan1lo as forças de tcrl'a. ptwa. o n.uno 
de 1892; 

Continuação tla cliscus::;ão llo projecto n. i l A 
sobre mudança da Capital Federal. 

Levanta-se a sessão as 4 horas d:t tartle. 

550. SESSÃO E)I 31 DE A.GOSTO DE 1891 

Prcsidcncia do S r .Joaqui;;i Pcmambuco (vice
JJresidcnte) 

precisamente no intuito de apressar n. elabo
ração da lei e o,;; tràmites tle su~t discu:::&to nas 
duns C<\Sà5 do Cougres...;:o. 

A isto accresce que ncha-se já vencida mai,;; 
de metade do lapso de temp' da actual sc:osão 
legislativa; e o orador receia que o cong:res.->O 
venha a ser colloc:tdo na tri::>te con tingencia 
de umà pr0rogação de seus tl'aball1os, si desde 
já. não fol' adopta.do o expediente de serem 
preferidos p,wa discus~o aquclles projectos 
que, por smt naturezn. e Cltracter de nrgen
cir. não podem ser a.dia.dos p<<ra outr<t ses&to, 
como são os da,;; duas leis que regul:1m n, res
pon:::abilid;tde do Presidente 1ln. Repnlilicn., o 
•ht lei eleitoral e o~ da fixação de forças e or~ 
ç::unentos. 

Em 1·elaçii.o it lei que define os tlelictos tle 
responsabilidatle do Presideute dn. Republica, 
o orador diz, que uão tem necessidade de jus
tiricar ;t urgencia. dessn. lei, em um regimen 
puramente presidencial, e deante do qual não 
dispõe o Congresso de outros meios pa.ra. con
ter os abusos do executivo siuã.o a repressü.o 
penal estabelecida por semelhante lei (apoia
dos), fica.ndo aos tribuuaes ordinarios a appli
caÇ'.ão das outras }Jenas. 

Insiste, portanto, no seu pedido, agra.tle
cendo ao Sr. presidente a palavra que lhe foi 
concedida e ii Gamara. a attençã.o com que o 
ouviu. 

Ao meio-dia., o Sr. pt>esi<leute de:::lara não o Sr. '1."hoJD.az Del:fino - Não 
haver sobre a mesa expediente a ler antes du, me demorarei muito tempo na tribuna. 
acta. V. Ex. v& que todos os dias são trazidas a 

esta Gamam. queixa~ de diversos estados, 
O Sr . .A.lllph:ilophio diz que tendo 1 muitas vezes ql_laSi 01·ganisados, com? Goyaz, 

lido nosjornaes ha alguns dhls '"noticia de ha- . Alngoas, Sergipe pelas consta,utes rnvasões 
ver sido approvado, em sua ultima redacção, do p_oder centra_!. . . 
pelo Senado, oprojecto de lei que define os cri- Nao ha .porçao de territor~o, que possa a 
mes de responsabilidade elo Presidente da Re- esse respeito ter tanta ra.zao de rec!amar 
publica, não sabe si o autographo desse proje- cont~.-i, o po_der centr<Ü como. es~~ porçao do 
cto foijá enviado á camara,e no c:\SO Miirma- B_razil, designada pela Consti tmçao como Ca-
tivo, si acba,se elle sotre a mesa., on ainda pttal Feder~l: . . 
na secr9taria; pelo que pede ao Sr. presidente · O commerc10 desta cidade sotire as maiores 
que o informe do que sabe a este respeito. vexações. 

Os generos commerciaes permanecem por 
O Sr. PRESIDENTE diz que o projecto já está largo tempo retidos na, Alfandega, pagando 

na casa e vae ter destino opportunameute. os commerciantes armazenagens e impostos e 
O SR. AllIPHILOPHIO agradece a informação encontrando naquella repartição embaraços 

do Sr. presidente, e prevalece-se da palavra pal'i1 a sahid<t,que o governo póde obviar, ou
para requerEr."·que o projecto seja incluiclo na vidos os chefes daquelles serviços e atten
ordem do dia de amanhã., attento o se'Q cara- denclo as 1)rovidencias que propuzerem. 

· cter de urge!lcia, reconhecido p::ila propria Por outro lado a estrada de ferro, não por 
Constituição, que terminantemente prescreve sua mi direcção, porque o funccionario que 
a promulgação dessa lei e da, processoal, que está á sua frente é muito disti.ncto e cuida
lhe é connexa, nn. 1 .. sessão da actual legis- doso, mas por derlciencia de meios de trans
latura. porte, não entrega os generos commer-

0 projecto dessa lei jà approvada pelo Se- ciaes a esta cidade com a, brevidade que era 
nado, independe do parecer de qualquer das para desejar. 
commissões da Camara, porque foi elaborado As industrias que se desenvolvem, que 
por uma commissão mixt::i. de senadores e de mandam buscar na Europa machinas de que 
deputados> commissão reque:ridi:i, pelo Sena.do, precisarn veem-se tolhidas, diffl.cultadas. O 
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simples viver, lXWa muitos é sofüimento. O 
alu;.;uel da. casa, o pão, o carvão, a lenha e a 
roupa, tudo isto soffreu uma tal elevaçrt0 de 
preço que ns classes opernrins, qne menos 
proventos teem dé seu trabalho, veem-se an
gustiadas. 

Mas s1 essas classes teern obtido, pela pro
cura dos trabalhadores de toda, especie, maior 
retribuição do seu labor, não acontece o 
mesmo com os empregados puLJlicos,que veem 
encarecer os In<~iosde subsistenciti, quando os 
seus 01·denados se conservam os mesmos de 
antigamente. 

Não sou dos que pensam qne o go•:om~ 
é culpado de tudo o que nconteee de mao: si 
ha ca!or,o governo é culpado; si ha frio, é 
por causa do governo, si o boud quebra as 
pernas de um transeunte, a cans<t e o go
verno. 

Mas incontestavelmente 11ão se pode dei:rnr 
de reconhecer a má direcção c0ntral, influindo 
nos negocios desta cidade. 

Com· certeza, si o governo quizesse evitar 
inconvenientes que existem nos despachos da 
Alfandega e no transporte pela estrada de 
ferro, podia fazer com facilidade, porque tem 
meios decisivo:; de que lançar mão. 

UM SR. DEPVTADO - O governo póde au
gmentar os vencimentos dos empregados pu
blico:; ? 

o SR. THO:IIAZ DELFINO- Não póde. Não 
disse que o governo tinha n culpa de tudo 
quanto se passa ; sei que regular ven
cimentos dos empregados publico compete 
ao Congresso ; e quanto ao au~mento de 
alugueis fü1s casas não depende do governo 
de ponto algum. Mas o que é fóra de du
vida é que ha um commercio licito, que 
aufere lucros do capital empregado e o multi
plica pelo e.;;forço; e ha um commercio illicito 
no município, indigno, que o governo póde 
cohibir : e ele que modo ? Tendo na capital 
uma intendencia que observe os principios 
mais comesinhos de decencia, e que não viva 
apenas na elaboração clan(Jestina de con
tractos, que sórprehendem o puulico e chamam 
logo para ella a indignação geral. 

Não posso deixar de notar que as grandes 
difficuldades que se sentem para a acquisição 
dos generos de primeira necessidade dependem 
do governo, porque conserva iutlividuos que 
em vez de terem em vista o interesse dos mu
nicipes, de garantir a subsistencia à pobreza e 
porem peias ao commercio illicito, procuram 
abusar da posição que occupam na Inten
dencia da Capital, para crear monopolios, 
como o da carne verde, que passará elas mãos 
de dous particulares parn, as de outros que 
foram chamados para uma especie de con-
currencia. -

Sr. presidente, V. Ex. sabe que o con-

tracto do saneamento que a commissão de 
hyg·iene da Gamara dos Deputados condemnon 
em sua maioria, assim como a commissão de 
obras, em parecer que veíu hontem publi
cado no Diario elo Congresso; V. Ex. sabe que 
o contracto do saneamento é repellido pela 
opinião publica, pelas autoridades mais com
petentes e que a Camara vae julgar delle 
proximamente. 

Agora que ? m_unicipio està prestes a re
ceber '' orgamsaçao normal e detinitiva ba
nido ~ regímen. dictatorial u.inrh persist~nte, 
parecw. co?vemente, natural, logico, respei
t::\llor dr.. cidade o do Congresso, que o ""overno 
não i_n terviesse mais na vida local do0 Rio de 
Janeiro. 

Entretanto um aviso do l\Iinisterio do In
t.críor do 2.1 c!e ngosto ele 1891, vem dar mais 
torça a es~a 111 te~tlencía dictatorial, força de 
que.ella nao precisa, por que auusa extraordi
nariamente úa que tem. 

_Este <1Viso do S1:- ministr~ do interior, que 
n~w que!'o. exammar deba.1xo do ponto de 
V!Sta ?a le1, l'eCO}Uffienda a intendencia que 
orgamse um proJecto detalhado e minucioso 
dos melhoramentos ma.teriaes que convém 
estabelecer nesta cidade,abrindo ruas e lar"'as 
arterias de communicação. ;::, 

Diz S. Ex. na sua recommendação (lê): 

. « Pa.1•a esse projecto, que constituirá me
dida c~mplementar das obras de saneamento 
que va.o ser executadas, poderá servir de 
base, S! o Conselho de lntendencia o julgar 
conveniente, a planta da cidade que nos 
termos da ?lausula VI do contracto appr~vado 
por ~ortarra deste ministerio de ô de julho 
prox1mo findo, lhe tem de ser apresentado em 
breve pi·azo pelos concessionarias. » 

y ~-V. Ex. que o governo sem attender ã 
opIJ?-l~ta da Ca.mara. ainda não manifestada 
pos1t1vamente, sem attender aos reclamos da 
opiniã~ pu!Jlic~, .sem attender ao juizo dos 
profiss1onaes, msrste ~m fazer vigorar este 
contracto de saneamento. 

A Intendencia pareceu até certo ponto Iimi
~acla nas suas. p_r~tensões invasoras, pelo pro
.1ecto que aqui foi apresentado,restrinofodo as 
suas funcções a mero expediente. ô 

Mas o governo veiu dar-lhe novo alento 
veiu dizer-lhe que prosiga no seu caminho' 
que. invada a~ ?-t~ribuições que devem com~. 
pet1r ao mumc1pio,normalmente constituido e 
q•1e abuse da força que o governo dictatori~l 
ll1e deu e que o actual, que deveria ser con~ 
stitucional, lhe mantem. · 

E o secretario .de Estado2 que sei que é 
um homem. respertavel_e digno, que é um 
velho servidor da naçao, sem querer, com 
c~rteza, levado talvez pela celebre mão invi
s1v~l de que fallava n. carta do inglez, lida 
ultimamente nesta Camara, vem tambem in• 
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terTir pia.;:ra. fazer caminhar a. ma.china de sentante da capital Federal. mas de ne?lb.um 
destruiça.c> c~amada - saneamento. modo quero systematicamente contribuir para 
, .· o ~-v-~:rn_<::»provisorio, como a antiga Ca- desprestigiar o governo. · 
mara dos. ~31utados,concedeu pl'ivilegio e au- Entendo que o homem publico que ataca o 
tórisa.çã.C> ~a a _ abertura de novas ruas e governo, si não tem muito cuidado, si não . 
a.venida.s 7i~a capital. está com a raz-â.o, com a verdade, com a ver-

0 roin • :str <:::> do interior não diz a que re- dade incontestavel, não só se desprestigia a 
gimen ftc=am- 1!'1;ijeitas estas autorisa.ções; e não si proprio, como às instituições do paiz. 

· contente: e::r::r:L_ intervir para invadir a zona de E ninguem mais do que eu respeita e acata 
' a.ttribtii.ções..,,,_ que devem caber ao municipio as no~as instituições, que espero ver des
autonom<:>~ C:::Seixa tudo isso no vacuo, indeciso, envolvidas e integralisadas, como sempre foi 

·' sem se ~~:s::- o que quer, parecendo que com minha aspiração. 
o seu a.~o -==sómente visaª proteger os inter- E' lido e fica sobre a mesa para opportuna-

.. esses do:s ec>3ltracta:ntes do saneamento . ,.. mente ser submettido à consideração da Ca-
V. E:x: - ~~ a ~ha extrema mode~çao, mara o seguinte 

. tratand<> d.E3 negocios de tan~ ~ravidade- ·' . 
para. a. Ca.""E>ital Federal; o cuidaao que te-
Ilho em. d~ nenhum modo ferir o governo Requerimento 

e atac:a;i-o violentamente; mas pergunto: 
por a.ca.s<:> ~ póde tirar ao governo a respon- Requeiro que a mesa, pelos tramites legaes, 
sabilida.d'C3 e.31CJ2 toda esta somma de actos pre- obtenha do &"overno informações sobre os mo
. d t d l tivos que aeterminaram o aviso de 24 ae 
potentemeXll...-:te pratica os, e em 0 0 0 ma - agosto de 1891, do ministro do interior á. In
estar q-ci~ ~nesta capital '? Póde.,.se-l.J;i~ tirar tendencia da Capital Federal. 
a. respo::13:Sa.C.Slidade no modo por que dmge a · 
Estrada. de :Ferro Central, no modo por que Sala das sesSões, 31 de agosto de 1891.-

.' funcci<>~ 3l- Alfandega,no modo por que a ln- Thoma; Delfino. 
tendenc:ia. ~unicipal age, creando monopolios 
odiosissfiXXl~ e Dão atenuando · de nenhuma 
maneira.. os. que existem'? 

Sinto n~sidade de responsabilisar por 
tudo istc:::> ~ homens que teem em suas mãos 
adir~ ~eral do 1Jaiz. (Interrupções.) 

O qu.~ h~ é uma Intendencja meramente 
dictat<>~- que depende do governo, como 

· to.dos os odi==- .s se está verificando, e se verifica 
a.gora. por -aste aviso; aliã.s, não sei mesmo 
como :n.<:> ::r~imen presidencial se póde gover
Dar por :xn.E!!=::llo de .avisos. 

UK ~- 3C:>EPUTADO-Apressemos a lei orga
D.isad<>r.a.. d<:» município. 
- o s& _ T::::EioMAZ DELFINO - Mas emquanto 

· a. lei o~ca não for approvada, é nc:cessa
·rio que <> g--.c::>verno não intervenha para per
turbar a..s ~ssas condições economicas, e para 
mâ.n.ter • • • • •-a intendencia, cuja preoccui>ação 

.. . · ê :faze:i:.- <X>:IC3.tractos, que despertam o clamor 
' jlublicC:>., ~ d~curar completamente os negocios 
1llunici.pa.ess-

, Cada, _61?.c:::Jca. tem suas ~cter~ões, tem 
nomes - ~ ~es, que são, 1JOde-se dizer, a sua. 
C()nsubst::a.~iação. .. 
. · .Q , p~e:i::JCC> imperio, como a C!tmara sabe, foi 

-. - .. a ·ca~; o se,,,oUndo imperio foi o lapis fa
. ':i tidico; ~ -p.:=arece que este esta.do actual de 
';· : gQ.ver.n.~ ~ublica.no põde ser a mão. in'l1isi1'el. 
: ,, . . . Sei q~e <:lia Sr . . ministro de interior é dotado 
.. :· daS l'.ll-eih.o~..es e honradas intenQões; entre
:~ . ~to.,. q-o.e"lC31'.i sa.be si a mao imnsi'Del ·não influa 
> sobre.~-~-~ · . 

·· ·. · -~ da. .trfüuna, tendo lavrado este 
,. , p~tes:t<>, c=:omprindo o meu dever de repre-

O Sr. Oesa.rio Mot'ta.-Si, como diz . 
um grande pensador, a decadencia da admi
ração é a prova do rebaixamento moral de 
um povo, nada póde :Provar melhor a sua in
capacidade do que o mdi:fferentismo deante de 
factos que possam impulsionar ou fazer re
tardar a evolução social. Impressionistas por 
atavismo, por isso mesmo somos os primeiros 
a prestar o nosso culto e a nossa homenagem 
a todos aquelles que concorrem para o bem, 
para o d~senvolvimento e pa.ra o progresso 
da humamdade. 

Por estes motivos, todos os phenomenos 
que se passam no mundo moral,toClos QS acon
tecimentos que influem na marcha da huma
nidade, não pc>dero deixar de despertar o 
nosso senso a:ffectivo, e recebem como que 
uma. sancção prestada por nós, · mostrando 
assim que somos dignos filhos desse povo que 
tinha o Capitolio para levar a elle os gran
des triumphadores, assim como o Paiiiheon 
para se1Jultar os seus mortos illustres. 

Sabemos que um facto acaba de enlutar não 
só Portugal, como o Brazil. 

Acaba de fallecer Latino Coelho. 
Si não bastasse a circumstaricia de ser um 

dos mais dLc:tinctos cultores da ·· lingna qne 
fa.llamos, um dos ultimos, ou talvez o umco 
herdeiro de Camões e Hercú1ano; si não bas
tasse o. facto de merecer a nossa admiração 
pelo caracter {>uro e integro, pela dedicação 
ao seu paiz e as grandes iaéas, pelos seus es
tudos academicos, emfun, pelo conc11rso-pres
tado pelo seu talento á causa da humaniâà.de; 
si tudo~ Dão fosse . ~ciente ·abi ·estava 
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na memoria. dos republicanos brazileiros o e, afinal, por um alvitre proprio do gasto 
'P3pel importan~ que elle d~npenhou, logo parlamentarismo, a discussão foi adiada in-
depois do dia 15 de novembro, servindo definidamente. . 
na Europa de arauto para intimar aos povos A questão, entretanto, precisa ser decidida 
do velho ·mundo a queda da dynastia e pro-- agora, de modo terminante, jã porque o Se
clamação da Re[>ublica Brazileira. Quando os nado, intervindo para resolvel- a ordinaria;,. 
nossos diplomatas taparam os ouvidos para mente, induz n. crer na não e:ffectividade da 
não ouvir as acclamações à Republica, qua0:do pa.ssagero. desses b~ns pàra o patrirnonio dos 
oecultaram. telegramrnas para não darem ~n- es~os, ªP.esa:r: da cl8::r:eza inilludivel 40 pre
formações acerca do nosso novo estado social ceito constitucional; Ja porque o Sr. mmistro 
e politico, foi Latino Coelho quem com o pre- da fazenda, como se vê do rela.torio apresen
stigio do seu nome, com a honorabilidade de tado, indebitamente tomou a deliberação de 
sua palavra. most:ou na · Em:opa q~e estava vep.der alguns dell~.;;,:~ni . crimiU:6so desre5-' 
fundada. a. Repubhca no Braz1I, pedindo para peito ao consagradp;.na·gra.nde lei~ · . ... . 
ella. o respeito universal. _ o sa. BELFORT'.'v:i:E~RA.-Vencleu '? Vi edi~ 
. Portanto, temos to.da a ra.zao P?-ra \)restar taes para venda éin hasta publica 

smcera. homenagem a sua memoria, e é neste . · • 
Sentido que mando a mesa esta indicação. as- O Sa. HOMERO BAP:l'ISTA - Sim~ autorisou 
signada por diversos collegas de todas as a venda de . alguns·.A~sses bens situados no 
procedencias, mostrando assim que somos uni;- norte do ~- _ - · · . . . . . . . · .- · 
formes em reconhecer os serviços prestados a ~embre1-m~, então, Sr. · presi~epte, 110 m- · 
Republica Brazileira pelos .verdadeiros apos- tmto ~e concorrer pa~ a ~ecISao final da. 
tolos da democracia. (M?.'ito bem.) · mater1a, d~ offerecer a. consideração daCa..-

E' lido e fica sobre a mesa para opportuna- mara 0 proJecto que vou ler, o qual foi tam
bem assignado por alguns dos illustres 

mente ser tomado em consideraçãoo seguinte srs. deputados. Eis o projecto. (Lê.) 
Sr. presidente, na discussão produzida no 

Requerimento Congresso Constituinte, o criterio regulador 
da passagem dos proprios nacionaes para. 

Requeremos que se insira na acta um voto os estados foi a necessidade que delles · 
de pezar pelo fallecimento do eminente litte- tinham a União e os estados, conforme os 
rato e grande democrata portuguez J. M. serviços, as attribuições e a competencia 
Latino Coelho, a caja dedicação a causa repu- correspondente distribuídos a um e outros 
blicana mµito deveu, em seu começo, a Repu- desses membros componentes d::i Repnblica, 
blica ~ra.zileira. foi a applicação a dar a esses bens para o 

Sala das sessões, 31 de agosto 'de 1891.- fuaccionamento da administração, para a es
Domingos de Moraes.-GUcerio.-C. Paletta. timulação das industrias, para o desenvolvi.;. 
J. A1'ellar.-Moraes Barros. - Cesa.rio Motta ment? da.nossa riqueza. 
Junior.-Adolpho Gordo. --G. Besouro.-A. A lmha de sepa~ dos serviços federa.as 
heredo.-Mursa.-Baptista r1a Motta.~ Car- e estadua.es fico~ prec1samen~ ~sentada, de ,,,aTJuil.- B~ Campos .-Alfredo EUis._;,.Pa.u- !llod~ que o ~eg1slador const1tu1~te, com o 
lino Carlos. - Alexaflllre Stochler. -Oliveira 1ntu1to de nao perturbar a acçao governa
Pinto. -Lors Tro-oa.o. -U cMa Rodrigues.- ~ental da . União, reseryou-lhe os bens in- __ 
1-MJ do Prarlo.-FeUsbello Freire.-Joao de ruspensavelS .ª sens_serviços; e. com o pensa.
Siqueira,.- J. Retv.mba.-SamJ)'Zio Ferra::.- mento. de ~mpuls1onar o d~nvolviznento 
Joaquim Pernambuco. - Eduardo GonçaL'Des. ma.teria! dos estados e proporcionar-lhes os 

meios necessarios para satis'fação dos set'IS 
encargos, incorporou, ao patrimonfo delles, 

O Sr' Ho:inero Baptiste. - Ha todos os demais propr1os nacionaes. 
dias oécn~oa-se o !::iena.do de uma questão de Tanto foi esse o criterio que presidiu á pre
real importancia., tanto para a União, como ceituação dessa. medida, que um dos seus 
Na.rã os estados, de wna questã.o decorrente iniciado~s, justifl.ca.ndo o seu patriotico in;.. _ · 

d~ =fffu?Joº F~1;~~~a~s!~e!° !:~~ tento, d1sse: _ . . . · ·. 
va. e immediata ao domínio dos estados, em · «Os pal~J<?S de pres1dent~ d~ provmma; 
cujo territorio estiverem situa.dos, dos pro- as ~ !3-e tribunaes, de res1denc1a dos-ebef~ 
prios nácionaes, que não forem necessarios ~e_ policia, as ~rras e fazendas que co~tí- _ 
para serviços da União. . . . tu1am bens nac~onaes, passam, pelo ~~tivo 

· Tramo largo debate sobre a questão in- que apresentamos,a pertencer ao domuuo dos 
· dica.da., a. esclar.ecída. assembléa . esmerilhou o .estados. > 
as.smnp~, _d0S,!le a pre~_ i!,a ~mpetencia . Portanto, si foi com o intnito consigriado · · 
para ~tdil-o até a .conSideraçoo singular de -nessas palavras que o legisla.dor constitufute ·; ._ 
que envt?l~ um pronuncia~ento sepa~tista, pr~moveu o · reeonhOOim.ento do doininio ~ -doS ·. · · ·· 
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estados sobre os proprios nacionaes nelles regimen federativo. Creiam outros no se
situados, si foi obedecendo a esse pensamento pera.tismo, cu n~o creio. (Apoiado.) 
que o Congresso Constituinte votou a disposi- Sr. presidente, não descubro, realmente, o 
ç.ão do paragrapbo unico do art. 64 c!e nossa motivo plausível CJU•) produziu a crüa guerra 
lei funda.mental, não ac110 explicavel, nem movida por distioctos senadores ao projecto 
legitima a transgressão do estatuto consti-

1 
que cansagrava, sob fórma ordíuaria, a dispo

tucional par parte do Poder Executivo, as- · sição constitucion<i1. 
sumindo e exercendo a attribuição superior de Como quer que seja, porem, devemos ser 
dispor de bens eliminados de seu patrimonio; os primeiros a dar prova cabal de respeito á 
não ac110 jucliciosa, :iem loglca a conducta do Constituição, que todos nós adoptamos. 
Senado, pretendendo restringir, com prejuiz0 .a.lêm disso, nenhuma consideraçã.o nos deve 
]Xtra os esfados, o peincip.io que elle a_judou- impellir a, com justeza, cercear o dominio 
nos a consagrn.r no corpo da Constituição. dos estados, cujo engra.n<lecimeuto, pOi' amor 

Aiucla. que tribute o n:uior respeito à opi- da União, devemos iomentar. 
nitto emittilla por illustres representante~ tia Penso, pois, rine a Gamara. prestará um 
outr;t cmnara, seja-me permittido, deste nssig-nalado serYiço ao paiz, estudando e de
modo, e:5bl1c;n.r com thtnqnez:\ o deSt\CCOl'do cidindo o assumpto Je que tracta o projecto, 
em que me vejo de suas excellencias. qnc tenho a honr;i de apresentar, com o unico 

Sr. -presidente, nn.s federn.ções, t\ vidn. nn.- tim.<le servir it caus<t tiublica. (Muito bem, 
cionn.l alastra-se pela superftcir: inteira rlo mmto be;;i.) 
paiz: e, em t~da a parte,. no mais longiquo E' lido e fica sobre a mesa, :para 01lportuna.
reca11to, palpita a energia do homem com mente sei· submettido à consideração da ca
todos os estimulos decorrentes do meio em mnra, o seguinte 
que elle se agita, meio constantemente ~w~
ventado pelas impulsões da autonoil1fa. e liber
dade que lhe permitte o regimen goverDa
men tal. 

Como expressão real e genuína da col
lectividade brazileira, a fa,ião, a grande 
syllthese das unidades sociaes que formam 
essa collectividade, vae buscar mi agitaç'.áo 
vital dos estados a seiva que a avigora. e en
grandece ; e, por isso mesmo, a grandeza e 
prosperidade da União defluem, como natural 
resultn.nte, da grandeza e prosperidade dos 
estados. 

A proposito dess:.\ questão dos proprios na
cionaes, em investidas asper[ls contra um 
phantastico intuito de extranho separatismo 
tem-s3 accusado a todos nós e acerba.mente 
lastim&do que a União não ten11a advogados. 
que os representantes, abandonando-a, sô 
cuidem dos interesses dos estados. 

Mas isto, Sr. presidente, é a.temorisar o 
espirito publico com o vf:lgo de uma aspiração, 
si existe, que não se traduz em realidade. 

Não comprehendo o separatismo uo mo
rnen.to actual, quando a ob:ra da federação 
ainda está em meio, quando é impossivel 
prever, e muito menosjulgar da sua inapti·· 
dão como fórma governativa, para solver o 
1•roblema brazileiro. 

O que vejo, ·pela observação. dos successos 
políticos, é palpitar, com a nitidez de um 
facto incontroverso, a necessidade geral da 
conservaç.io do grande todo nacional, o que 
·vejo brilhante no espírito do velho partido 
republicano e esse mesmo pensamento do~ 
minador que o impulsionava outr'om adis
pender o maximo esforço, a fazei' o maior dos 
sacrificios para a implantação no paiz do 

PROJECTO 

' O Congresso Nacional decreta : 
A!'t. 1.° Fazem pa!'te, desdeji\, do domínio 

dos estados em cujo territorio existirem, nos 
termos do paragrapho unico do art. 64 da 
Constituição : 

I. Os palacios presidenciaes, casas de re
lações e todos os bens que eram destinados a 
serviÇ'OS, por força do novo regímen, devol
vidos aos estados ; 

Il . As partes de c..'lJ.llpo ou lllatto, predíos 
ou outros quaesquer immoveis, provindos 
para o domínio antigo nacional, por divida, 
successão em ultimo grào ou titulo legitimo; 

lll. As fazendas tle creação e campos que 
não estejam destinados a serviços d tt União e 
por esta. e:trectivarnente occupatlos, assim 
c.omo as partes desses campos que não sejam 
no presente por ella utilisadas. 

IV. As fabricas que constituem gravame 
para o The.souro Federal. 

Art. 2. º Revogam-se as d\sposiçêíes em 
contrario. 

Sala das sessões, 31 de a."osto de 1891.
Homero Baptista.- A.ngelo Piriliefro.-Mursa. 
-GUcerio.- Campos.-J. Avellar.-Pereira 
da Costa. 

Em seguidt\, procede-se à chamada, à qual 
respondem os Srs. Joaquim Pernambuco, Pa
letta, Retumba, Rodrigues Fernandes, No
gueira Paranaguá, Uchôa Rodrigues, Belfort 
Vieira, Indio do Br::tzil, Innocencio Serzedello, 
Cantão,Matta Bacellar, Cosfa Rodrigues, Hen 
rique de Carvalho, Anfriso Fialho, Pires Fer
reira, Martinho Rodrigues, Bezerril, Fra- . 
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derico Borges, José Avelino, José Beviln,
qua, Nascimento, Püdro Velho, Amorirn 

Garcia, Epitacio, Couto Cartaxo, Sá /\ndrade, 
Tolentino de C;.irv<üho,Gonç,Jl ve:; Ferreirn.,An
dré Cav<:tlcanti, Anníbttl Falcão, Pereira 1'1e 
LyrB, João de Siqueira., João Vieii·a , Luiz rle 
Andrade,Espil·ito Saoto,Bellarmino Carneiro, 
Oitícica, Gabiuo Besouro, Ivo do Prado, Oli
veim Valhidfio, Leandro Maciel, 'Felisbello 
Freire, Paula ~1rgo!1o, tosta., Sea!m1, Arthnr 
Rios, Garcia Pires, Santos Pereirn, Custodio 
de ?iiello, Paula. Guimn,rães, Milton, Amphi
lophio, Francísco Sotlré, Dyouisio Cerqueír·•l, 
Leovígildo FiJg·ueirns, Bar·ão de S. :'lfa!'cos, 
·Medrado, Pires Albuquerque, Prbco Pai'<lizo, 
l\Iuniz Freire, Athayde .Junior, Fon::;eca l-for
mes,.Manhlí.es Barreto, Oliveira. Pinto, Vi!'gilio 
Pessoa, Luiz :\Jurat, Bapti::;ta da :\loltt1, 
Samp<\io Ferraz, Lopes T1•ovã.o, .lacqnes Ou
rique, A1•i::;tides Lobo, l?urquim We1·11eck, 
Thomaz Deltino, Figueiredo, Antonio Olyn
tho, Badaró, Gabriel de J\fagalhües, Clm· 
gas Lobato, Alexandre Stockler, Franci::;co 
Veiga, Larnounier, Alvat·o Botelho, J\l;1nod 
Fulgeucio, Astolpho Pio, Carlos Clm;;as, 
r'rancisco Amar<.tl, Costtt l\Iachado, ,Joilo 
de Avellar, Ferreira lhtbello, Bueno de 
Paiva, Ferreira Pire::::, João Lniz, Martinho 
Prado .Junior, Bernardino de Campo~, Fra,n
cisco Glicerio, Casario Motta, i\loraes l:ktrro,,;, 
Domingos de Moraes, Adolpllo Goi·tlo, C<U·· 
valhaL Mur::::a, Paulino Carlos, Cosl<t Jnuior. 
Rodrigues Alves, .Alfredo !<.:llb, ~foreil'a d;Í. 
:Silva, Leopoldo de Bulhões, Guimarães :\fatal, 
Azeredo, .Marciano de Magalllàes, Eduardo 
Gonçalves, Lauro l\1üller, Carlos Campos, 
Schmidt, Lacerda Coutinho, Pereira da Costa. 
Antão de Faria, Borges de Medeiros. Alcides 
Lima, Abreu, Homero Bapti;:;ta, Cassiano do 
Nascimento, Demet1•io R.ib.eiro e Menna Bar
reto. 

Abre-se <t s'3ssão. 
Deixam de comparecer com causa partici

pada os Srs. Matta. .Machado, Nina l-t\belro, 
João Lopes, Justiniano de Serp:1, Barbosa 
Lima, Miguel Castro, Pedl'o Americo, H.osa 
e Silva, Theophilo dos Santos, Pontes de 
Miranda, Augusto de Freitas, Zama, Seve-
1'iuo Vieira, Nilo Peçanh<t, Urbano Mnrcon
des, Cyrillo de Lemo5, Alberto Brandão, Vi
riato de Medeiros, Franl}a Carvalho, João 
Pinheiro, Leonel Filho, Costa Senna, Gon
çalves Chaves,Americo Luz, Viotti, Dutra Ni
cacio, Gonçal"'l"es Ramos, Aristides Maia, Do
mingos Rocha, Angelo Pinheiro, Carlos Gar
cia, Almeida Nogueira. Fleury Curado, Leo-

- poldo de Bulhões, Belarmino de Mendonça 
·rhomaz Flores e Rocha Osorio; e sem causa 
participada os Srs. Pel:iro Chermont, Casimiro 
Jnnior, Nelson, Gonçalo · de Lagos, Almino 
A.:tfonso, José Mariano, Juvencio de Aguiar, 
Raymundo Bandeira, Meira de Va.sconcellos, 

Cania.ra. V. II 

l\fo.1·culino Moura, Fonsec<t - e Silva, Joaquim 
Bi-eve~.Fróes dtt C1·uz,, Alcinclo Guanabara, 
Et·ico C•)el110, i\fayriuk., Jesuino de Albuquer
que, Vinb<>es, Pacifico Mascarenhas, Jacob 
da P:tix:Io, Fert·cira Bt«indiio, Domingos Por
to, ~Ionteiro cb :)ilvn,, Lopes Cha.ves, Rubião 
.Jnni(lt', Cact;.ino de Albuquerque, Fernando 
:-'imas, Vidorino Monteiro, Julio de Casti:. 
lhos e Fernando Ab\;ott. 

E' lida e sem debate approvalla a. acta da 
~essão anterior. 

O SR- 1° SgcrrnTAruo procede it leitur<L do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

OIIkios: 
Do .Jliniste1·iu 1lo:; Negocios do lnterior, de 

~1' do l'.Ot·rcnte, L1·ansmiltiu1lo o oJiicio tio 
vice-governador do estaúo de Pernambuco, 
solicitando um credito consideravel para. oc
eon·fü· ::ts <lespezas com indigentes victimados 
p~l;t ~ecca e variola.-A' commissão ele orça-
111011 to. 

Do .Ministel'io dos Negocios da füzenda, de 
igual 1Ja ta, em resposta ao officio n. 137 de 
15 deste mez, remetteudo por cópia o quadro 
organisa.do pela Alfümlega do Rio de Janeiro, 
demou::;tr·ando por quantidades e respectivos 
ditoeito::;a importação havida, de fumo, phos· 
phoros, sa,l, gelo e medicamentos preparados, 
nos exercícios de 1886 a 1889 .- A quem fez <l. 
requisição ( commi::;são de orçamento. ) 

Do Ministerio dos Negocios da Guerra, de 
27 do corrente, em resposta ao ofil.cio desta 
Gamara n. 164, de 22 tlo mesmo mez, envi
ando o pro,jecto de lei estabelecendo o modo e 
as condições de recrutamento para o exer
cito e a1·macla.- A quem reza requisição. 
(Sr. deputado l\farciano de Magalhães. ) 

Do governaci.or uo estado de Minas Geraes, 
de 26 uo corrente, pedindo isenção de direitos 
para materiaes e ·machinismos destinados à 
coostrucç,ão e custeio de uma usina e suas 
succursae:;, para o fabrico de velas stearinas, 
sabonetes e ontros cosmeticos, em Barbacena. 
-A' coo:nnissão de fazenda. 

Do governador do estado de S. Paulo, de 
28 do corrente, enviando o officio da Inten
dencía. Municipa.l Lle s. Carlos do Pinhal, 
pedindo isenção de direitos para os materiaes 
que forem impoittdos com destino à Empreza 
de Luz ElectriC<l. na referida cidade.-A' mes
ma comrnissão. 

Requerimentos: 
De Antonio .Alves de Oliveira e Castro. 

pedindo isenção de direitos de importação 
para a ma.teria prima destinada ao estabele
cimento de fiação de tecidos de sua proprieda
de.-A' mesma commissão. 

75 
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De Augusto Maria Coral, pedindo isenção 
Je direitos para o kerozene bruto que impor
tar.-A' mesm::i. commissão. 

De Thereza de Alcanfara Camara, pedindo 
permuta da apoiice da divida do governo do 
Paraguay pela da divida bmzileira.-A' mes
ma commissão. 

De Felippe Nery da Silva, pMiudo melhora
mento de aposentaderia.-A' mesma com
missão. 

Do engenheiro Jero11ymo Furtado de Men
donça, a.presentando um projecto ]Xtra de
belar a secca do Cearà. - A' ccmmissii.o ele 
obras publico.s. 

De Francisco de Paula Valladares, pro
pondo-se a fundar um banco destinado a 
facilitar capitaes para. a construcção de 
predios, por sua conta ou rle terceiros, me
deante certos favores que solícíta.-A' com
missão de fazenda. 

De Balthazar Bernardino Baptista Pe
reira, lente substituto da Escola Naval, 
pedindo um anno de licença com tcdos os 
vencimentos.- A' commissão de petições e 
11oderes. 

De Alfredo Sol ano da Fonsec..'t e outro, 
propondo-se, medeante certos favores que 
:;olicítam, montar bolsas de café nesta ca
pital e em Santos. - A' commissão de fa
zenda. 

Dos escrivães do tribunal do jury desta 
capitn.l, pedindo elevai:.ão de seus vencimen
tos. -A' commissão ele orçamento. 

O Sr. Sam.paio Ferraz - Sr. 
µresident~, pedi a palavra tão sómente para 
ter a honra de apresentar a est:l Camara a 
re~resentação que lhe e dirigida e que estã. 
ass1gnada. por alguns representantes de nu
cleos de operarios, não só desta capital como 
dos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul. 

Os pontos assignalados nesta representaçã9 
focontestavelmente teem extraor(linaria im
portancia. 

São os operarias que se dirigem a Gamara, 
para pedir providencias urgentes e promptas 
a respeito do estado de carestia dos generes 
alimenticios, das taxas excessivas · que são 
neste momento cobradas, quando é de ver-se 
e de notarase que o paiz apresenta certo as
pecto de prosperidade. 

Sr. presidente, hu. um verdadeiro contraste 
neste momento entre a situação da pobreza e 
a das classes abastadas : de um lado vê-se o 
fausto, o luxo, a. opulencia ; do outro lado, 
a carestia e a miseria. 

Sr. presidente, já vae como que irradiando
se na consciencia publica que o novo regímen 
de governo, que as novas instituições inau
guradas com tanta gloria e brilho para esta 
patria, são o motivo deste estado de cousas. 

:Mas e prccbo que os representantes da 
nação digam ao povo que é falsa esta 
opinião ... 

O SR. FIGuEmEno - Apoiado. 
O SR. SA:\IPAIO FERRAZ- ••• e que estes 

prejuizos o preconceitos que são todos os dias 
ass<teados contr~ a Republíca proposital, 
peryerf:.n, e miseravelmente partem de meia 
duz1a de especulallores da consciencia po- . 
pular. · 

A H.epublica des~j<\ a. abastança. para as 
classes proletarias ; a Republica deséja. 
or.dem per:feitamente gara_nt~d~; a. Repu
blica desQ)<\ qne a Constitmç:ao SeJ:L effi
cazmente _pra.ti~ada e exercitada (a11oiados); 
a R.epublie<\ ve com dor, que em seu seio 
existem eidadilo:; brasileiros que macbiriam 
coutr<L elhi ; e essas machinações teem 
como alvo a ingenuidade popular, tL boa 
fé do povo. 

Dizem ao povo : ha ca.restiu. ·1 E' devida ao 
novo regímen de governo. Os generos estão 
excessivamente caro:;, é devido isso ao novo 
regimen de governo. Ha violencias contra o 
pobre e o desamparado~ Tudo se deve ao novo 
regímen de governo. 

Ora, V. Ex. comprehende que essas cousas 
podem lastrar na consciencia publica. 

Ainda hoje tivemos a magua de ver um 
telegramma dirigido ao Sr. Presidente da 
Republica. em termos inconsiderados e incon
venientes, pelo governador de Sergipe, pro
testando contra um acto emanado desta Ca
mara,e affirmando que não deixarà o seu posto 
sinão por violencia, ameaçando assim o par
lamento e as proprias instituições, por isto 
tudo tomo a liberdade de fazer estas conside
rações, guando e certo que tem a. maior im
portancia esta. representaÇ'.ão dos operarios 
que commungam comnosco na mesma fé, e 
amanhã, si preciso for, pelejarão contra os 
desejos altamente reprovaveis de meia duzia. 
de brazileiros falsificados. (llfuito bem.) 

O Sn.. ARGOLLo-Verdatleiros especuladores. 
O Sn.. S.UIPAIO FERRAZ - A monarchia 

cabiu sem pretestos; A Republica não cabirá. 
sem protestos e sem muito sangue (apoiados, 
mnito bem) se não houve na·monarchia quem 
tivesse coragem para morrer defendendo, ha 
na. Republica. quem morra par ella. (Apoiados; 
mitito bem.) 

Entendo que devemos protestar contra as 
machinações estultas e inconvenientes de 
meia duzia de especuladores despeitados e 
dominados pela insania. 

o SR.. LOPES TROVÃO-E' boln velar. 
O S&. SAMPAIO FER.R.Az-0 operario. quei

xa-se com razão. Entende que a falta de 
generos, que as desordens, que os . Gonfilctos 
veem do governo; que o governo fàlsifica a 

·· ·-··sacfitlcros-J.JaL..,,._ ... __ ·~r--·--- ···---·-- _____ _ _____ ________ _ 

~~-==-----....-------lllllllllii---
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Constituicão e as r.1·e0Qas, que o 70-çcrno e 
quem machiua contra. a. segurança. <las insti
tu.iç~ões nascentes. 

Assim pois, senhores, nós r1uo lemos o de
ver, e o rlevei• ~!{rodo de velar pela polire1.a, 
pelos ucsamparl\llo5 e pelos que so!frem, este
jamos no uo&so posto de honra, par(t :protes
far contra. est<l.s macbinações, coutm o acto 
tlc um ,;oven1ador que m:n1d•~ dizer ao Presi
ueu te ua Republica, a este glorioso militar, 
11ue não ot>edece âs leís do :paiz e que só por 
meio da violencia. deixará <\S suas funcções. 

Para. esta amhlcia é preciso um:i. otitr:l.: 
Jizer a estes g-a.rimpeiros, o. estes explora
dores, qu.e a. Republica não se teme elas suas 
ameaças Meis e pueris. (AJX!.l'tcs . ) 

que é ver<ladc é quo <t Republica n;to póde 
viver scuiio do elérnento popuh~r, e senão ua. 
cousideraçifo e re~pcito que os pequenos e os 
pobres tenham por elb. . 

Quem sappuzer que esto regi.meu de go
vel'Uo se implantarâ µor meio das armas, das 
ba.ionetas, uo exercito, engana-se perfeita
mente, porque o verdadeil'O exercito é aquelle 
([Ue é constituído lJelo poYo, e a verdru.leir.i. 
forçii. é aquella que na~e da conscienc;.a pu
blica. 

O contraste é enorme: por um lado o 111::m 
e a. pompa, p Ol' otltro o. miseriu e carestia. 
:-:Ião é possivel cootiuuar <1ssim, e. i1ortanto, 
defendamos as massas poplllares, defündamos 
os prolet::i.rios, -porque sera com elles que ci
menta.remos as novas instituições. 

Nem r.\ uin <lelegudo legitimo que falla., 
porque e um governo que {oi eleito' por 12 
\'Otos em um~ assemllléa de 24 membros,e que 
foi exercer esse ctw;o parn, sahit' delle um Peço a. V. Ex. que mande publicar no 
distincto militar, como o coronel l\foraes, que Diu.rio do Congresso a represeulação que vou 
a.ca.bava de fü.zer uma admiuistraç~o honesta mandar parn a mesa, que comeÇ<'1. fazendo 
0 brilhante escoimada de erros e de abusos. n.lguns considerandos, e termina -pedindo u.o:,; 

E esta. autoridade que foi nccintemeute re- Srs. deputados o seguinte. (Lê.) 
lil'aua rlo seu posto, ~ substituída por um go- Estando na. tribunn. peço mais um minuto 
vernador eleito por 12 votos, em uma assem- d:t preciosa. atteni;<'lo da Cam:ira para. torm.r·
bléa. de 24 membros! ! me echo, bem coroo dous collegas da capital 

E é este governa.dor,ocor~uel V1cente_R.ibei- Feder,il, das constantes reclamações que são 
t'o,que tell'. a cora_gem ~te tl1z~r: ao ~res1deD;te feitas relativamente ao serviço do Hospital 
•fa Repub~1ca:-nao.objecere1 ~s leis do pai~, de s. Sebastião nesta. cidade. Como V. E:x:. 
lm uma le1 9ue restr~nge '.ts minhas o.ttr1bu2- sabe, este hospital està, como todos os outros 
ções,m~s nao ~e ret~ra.re1 do meu posto senao pulJlicos, 1.\ ctirgo do Minísterio do Interior ; e 
por meio .da. violencia. . . a. ca.mar a. s.-~be que todos os dias se levantam 

9 que e ver~ad~, senh?res, e que IS!<> d~- reclnma~ões a respaito do serviço desses hos
prune a. consc1encia. ?tLcwna.l,. a consc1.eneta pitaes. 
do parlamento, e,ma1s do qae lSSO, deprime a _ _ . 
propria ~epublica. o o proprio chere áo Esta.- N<~ conheço e hosp1ta.l ; ;ret~ndo la, p~ra 
ao, que devia immedin.tameute respontler ele 1>1sii examinar e para gue nao se acredite 
àl'J.uelle ti:ilegl'amma com uma demissão ti. bem qu.e r~cel;o co1~0 verd<\de1r~s todas e qua.es
do se1·viç,o publico, a bem da. Republica. quer miormaçoes que me dao ·! mas, o que é 

O ,,.overn:l.dorde Ser,,.ipe fallou em u01ile d;1 exacto e que se diz, por exemp o, que, duran
Ca~-iro., quando é ver'à[l.de que multos de- te a epi.d_emi~ da va.riolD., que est~ atacando 
put.'1.dos estão fôra della. extra.ordma.rmmente o povo, sncr1ficando 40 

. . a 50 victimas por aia, o tratamento alli é in-
0 esta.do de Santa. Ca.thar1:ia tarnbern pro- completo e irre,,.ula.r. 0 que consta e qmi uão 

testo~ contra esta. lei e, entu.o, ~ergu.n~o eu: tem havido 0 ºisolaihenta necessa.rio para, 
<JUal e_o_ pa:p~l que/ep~ese.n.tamos_aqui · Q~a.1 as molestias con~osas, sendo os doentes 
e a no:.sa. att1tude : ,Q!-lal e o etre1to da no:.sa conduzidos a tr'oche moche e os cada.veres 
obra_, d.o nosso s:icrtfi.cio caostaute e do dosso atirados sem formalidade alrruma para 11ma. 
llatr1otlsmo i 0 

• 11 Na minha -opinião esta. Ca.mara está sendo pequena. carroçr., que os leva a va a, com-
deprimida, esta sewlo abatida por aquelles mum. 
mesmos que se rlizem r-epresentautes da pri- ora, tudo isto impre>.Siona ma.lo povo e as 
meiro natoridu.de do pa1z. · clas:;es populares. O povo precisa. s:iber que 

Supponha e quasi que posso garantir justarnaute nestes tempos âe calamldade ha 
que esses telegJ.'ammas devem ter impressio- considera.cão e respeito pelos seus direitos e 
nado muito mál o espirita do Sr. Presidente pela. sua vida. 
da. Republica . E ·d - ·t d ti Par.i. concluir, Sr . presidente, as ligeiras Sta consi eraçao e respei 0 eve par r 
consideraÇÕeS que pretendia fazer, peço aos sobretudo desta Cam:u:a, e é por is.50 que peço 
meus collegas para que estejamos todos na. licença para apresentar o segtúnte requeri
brecha. JlM'A defender os lJObres opera.rios . mento. (U.) · 
Ist~ nãô à uma. expansão da rhetorica, e o Tenho concluido. (Muito 
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Vem a mesa, é lida e enviada a commissão 
de fazenda a seguinte 

Representaçiio 

lllustres Cidadãos Representantes da Re
publica dos E:stados do Brazil no Congresso 

·Nacional 
Os signa.tarios abaixo, representantes das 

collectividades operaria e proletaria na C:a
pital Federal, uzando do direito de petição, 
veem perante o Congresso Nacional apresen
tar a seguinte exposição-petição para o que 
pedem venia. 

Considerando que o apoio dos representan
tes da nação teem sua base firmada na maio
ria da nação, que é o povo; 

Considerando que na actualidade esse mes
mo povo ê por demais sacrificado pelo 
excessivo preço dos alugueis das habitações e 
dos generos de primeira necessidade; 

Considerando que os proprietn.rios e nego
ciantes accuzam por sua. vez pa.garem mais 
caro as mercadorias ele que precizam e pre
valecem-se desse motivo pam exigirem mais 
a differença daquellcs que estão sob sua. 
dependencia immediata; 

Considerando que ha abuso da pa.rte dos 
mesmos que, sob pretexto da differença ele 
5 °/0 que podem pagar a maior nos direitos, 
locupletam-se com 100 e 200 °/u do que é de 
justiça, e inculpam a nova fórma de goveroo 
como causa deste estado de cousas, apresen
tam ao Congresso Nacional, afim de resolver 
em sua sabedoria como for de ju3tiça, os se
guintes projectos : 

1. 0 Decretar a diminuição de 50 ° / º nos ge
neros de primeira necessidade que forem im
portados, emquanto a concurrencia nar.ional 
não favorecer; . 

2. 0 Decretar o maximo da porcentagem 
sobre o custo das mercadorias alimentícias 
para as vendas em grosso e a retalho. 

3. 0 Decretar a nacionalisaç.."ío do commercio 
a retalho, não admittindo que cidadão algum 
exerça-o sinão depois de certo prazo de esta
dio no pa,iz, exceptos os cidadãos natos ; 

4.• Decretar o valor estimativo predial, 
por avaliação, :fixando o maximo da taxa pro
-porcional sobre os alugueis comparativamente 
no -valor da propriedade ; 

2. 0 Excessivo imposto sobre joias de ouro 
e prata e brilhantes em obra, que depreciam 
pela sua iBtro<lucção o trabalho nacional ; 

3. 0 Estabelecer a repartição de contraste 
por lei para. as joias de ouro, prata e bri
llrn.ntes ; 

4.° Creação de impostos sobre o luxo das 
habitações e dos trens de passeios , palacios, 
creados etc.,que possuir cada cidadão, propor
cionalmente â. ostentação de cada um. 

Não é uma innovação o que temos n. honra 
de apresentar ao Congresso Nacional, e pe
dimos venia para. ponderar que a lei consti
tuciona.1 suissa, que é reputada uma das me
lhores, estabelece em seu art. 25 e paragra
phos, taxas aduaneiras elevadn$, sobre os 
objectos de luxo, e a mais baixa possivel para 
os generos de primeira necessidade e acces
sorios para as indastrias do paiz: assim como 
estabelece em outros artigos perfeitamente 
descriminados, que só depois ele cinco annes 
ele estadia no paiz e gosando das regalias de 
cidadão suisso, podera qualquer individuo es
tabelecer-se com o commercio a retalho. 

Presente1:nente na França, Belgica, etc., ha 
impostos sobre o luxo das habitações, criados, 
carruagens etc. 

Julgam os peticiouarios representantes uas 
collecti viclades operaria e proletaria, mere
cer a vossa attenção com a presente petição 
em favor das classes laboriosos, que, pelo tra
balho manual ceoperam pam o desenvolvi
mento progressivo do paiz, e que por suas 
condições não pódem pagar em igualdade a 
mesma somma de impostos directos ou indi
rectos, como aquelles que, além de não pro
duzirem materialmente µara grandeza do paiz 
estão por sua posição pecuniaria ao abrigo da 
miseria. 

Nestas condições, confiamos na justiça das 
vossas deliberações em prol do bem do povo 
representado por sua maioria, que de facto é a 
base social sobre que se firma a soberania 
nacional, os supplicantes esperam dos repre
sentantes da Nação - Justiça. 

Saude e fraternidade. 
Capital Federal, 25 de agosto de 1891. 
Antonio Joaquim Dias da Silva, presidente 

geral do Congresso Operario, e representando 
a Liga Operaria de Pelotas, no estado do Rio 
Grande do Sul. . 5. 0 Decretar a lei regulamentar sobre a 

exigencia a mais do que a que for estatuida Francisco Orti::. chefe do partido operario 
na taxa proporcional dos proprietarios infra- do estado do Rie de Janeiro. 
ctores, sob pena de multa, etc. 

Afim de resolver o desequilíbrio que p,oderá Francisco Pereira de Lacerda, presidente 
resultar para o Thesouro na decretação da- do p~rtido operaria da parochia de S. Chri
quellas leis, os peticiona.rios apresentam as stovao. 
seguintes fontes de renda : . Augi,sto Theodoro Hefüeterio. presidente do 

1° Elevação dos direitos aduaneiros sobre 1 partido operario de ltabira do ~1atto Dentro, 
'··-" n 0hj~~tos de nhantasia e lu:x-o; en1 Minas Geraes • 

. . · --·· ···· : - -- -"""".'---,--·----- - -·· --~----------·· 
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Arnoitio Tai>are.~ B astos, presidente cio par
tido proletario tlo Brazil. 

Vem i~ me&L, é litlo, apoia1io, 110 . .;:to em 
discus..<;(Lc, que é ~em deb;ite e11cer1·ada, tlcamlo 
n.diuda a votação, o seguinte 

. Re11ueremo,; que, por intcrmedio r.lu :Sr. mi
lll~t1·0 do lotiirior, á cujo cargo correm os 
bospitt\es publicos, sejam tla<las i me.~a. da 
Gamara infor maçõe5 sob1·0 :t ecouomia e :l.11.
ministra<;iio do hospit:il de S, Seba,;tiiio, con
tr;~ cnjn rognbridnde upparecem todos º" 
dia;: reclamaçües COU$hmte~ e a~~ic.luns. 

Sah da$ :$r.li'Süe~, 28 rle ag-o$tO de 1891. -
Josli Bcvitaqua. - S. Ftwra:: .- T/J,O;na:: Del
fi»o.- A«.r;iisto Vinhaes . 

São igualmente apoiados e postos em di~
CU:$..~O, que é ;;em tleb11te encerrn.da, tica.ndo 
:tdia<ltt ;l votaçüo, o~ requerimentos a.presen
tado::: na ~,;sã.o de hoje pelo:> Sr~ . Thomr.z 
Delfino e Cesario Motta. 

PR.1M8!RA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Contimia. a ! • di;;cu~~ão do pt·ojecto n. iO, 
que extingnc u lega.çi"io brnzileira, j1mto ao 
Vatica.no. 

O Sl· Couro Cartaxo-Não ve
nho, sr. ptesidente, pronunciar um tliscur;;o, 
por que .fallecem-me as condi(,.Jes ele orador ; 
subi ú tribuna para justiticar simplesmente 
meu voto ~obre o prqjecto, que tem por tlm 
extinguir a. legação elo Brazil junto rlo Va
ticano. 

Peço aos illustres autores do project o, à. 
cujo p~•t1·iotismo1 taleuto e dotes oratorios 
rendo merecidos elogios, licença para. dizer
lhes que, por mais que Lenha refiectido sobre 
o principio da liherdade de consciencia, sa
grado pelo legislador constituinte, e sobre os 
consectar-ios juridicos, quo delle resultam, 
não enxergu pam sua apre:>entação out1·0 
movei. sin<to mi1 vent1\de p:i.ra com a lgreja 
catholtCJ.. 

Estado livre na lgr~ja livre, ou Igreja 
livN no Estado livre, não quer dizer, se.. 
nhores, Juta entre o poder temporal e o 
poder espiritua l, mas mutuo respeito, agiodo 
cad;\ um delles dentro da. respect ivn. csphcro. 
pr.m o l:iem do homem, a quem recebem ao 
nascet· e condu?.em até ao tumulo. 

Dilforentemente dessas lutas encarniçadas, 
ele que fôr:t theatro a Europa, onde perduram 
reseotimeotos e preveuçues,na Americu., feliz .. 
mente, o pod~r temporal e o poder espiritual 
tem-se respeitado mutuamente, ma.rchando 

harmonioos para. a felicidade do individuo, da 
familitN e da sociedade. 

Foi sob os auspícios desta doutrina. que 
o governo dícttitorial decretou a separa
ção do Estado da Igreja, não fazendo mais 
do que saucciouar ao mesmo tempo uma das 
maiores aSj•irações da. democracia brazileira, 
e a. liberbç[to do poder espiritual fias pêas do 
direito <le p:v:lroado, igualmente desejai!a. pelo 
clero bro.zileiro; de modo que hoje todo 
nosso mnx.imo empenho devera ser não coar
ctar a Ji hewlarle de cJn.>cieocia, e não pertur
bar as relações de independeocia e de ha.r
munin. entre o Estndo •J a Igreja. 

Queiram 011 nilo, os il lustrcis membros d11 
commissito de diplomacia,autore~ rio projecto, 
n. verdatle é que se é possível dist ing:uir as 
obrigações elo cidadão para com o Estae10, dos 
deveres do crente parn. com i1 Igreja, é im
possível separar o cidadão do crente, porque 
o sentimento religioso aasce e desenvolve-se 
com o homem providencialmente, fütalmente, 
necessariamente. (Apoilulos . ) 

Não se transformam, Sr. JJresidente, de 
um tlia para outro, os costumes tra.d.icionaes 
de umn. nacão, do mesmo modo que não se 
improvisam ·1eis. as quaes, -para serem exe
q uiveis, dev~rão ser decretadas de confür
midade com suas tradições e costumes . 

Todos sabem que datam dos tempos colo
n iaes as trad-iç~ dr.s relações de nossa de
pendeocia espiritual p i ra com a Santa-Sé ; e 
porque, q11an<lo todas as nações do mundo, 
ca.tholic:is ou acu.tholicas, tenham ou não re-
1 igiiio offichtl, reconhecem o papa como chefe 
tio christiaaismo, e teem, por via de regra 
iucl nsive r. schismatica Russi.a, seus repre
sentantes ,iunto ao Summo Pontifice, nós que 
somos umo, naçri.o eminentemente catllolica ; 
lw.vemos tle desconhecel-o como chefü da re
ligião, que proressamos, bavemos de repudiar 
tl"adições seculares ; havemos de ret irar nossa. 
lega.;ão junto do Vaticano 1 (Ap oiados e apar
tes. ) 

O que se oppõe a. que, à semelhança de 
todas essns na..~õ~, cont inuemos à manter 
j unto do Vaticano a. nossa legação ? A Con
stituição dos Estados Uaidos do Brazil ~ Não 
encoll tro m•tigo a.lg um della, no qual esteja 
estatuida essa prohibição, e nem ella resulta 
de seu espfrito, como procurel provar no co
meço destas rudes considerações. (Não apoia
do~.) 

Por ventur:"l as nossas condições economi
cas não a. permittem ~ Não acredito que os 
illustres n.utores do projecto houvessem co
gitado da insignificant e despaza. de 19:688$ 
annuaes. 

O illustre deputado pelo Rio de Janeiro, 
um dos slgna.tarios, do projecto, Sr. Nilo 
Peçanha, cujo nome declino em signa.l de par
ticular estim:i., que voto-lhe, concluiu o seu 
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eloquente e nomvel discurso, a.Iludindo á 
transacç:ões que a Igreja está habituada a 
fazer com o poder· temporal. 

Responder-lhe-hei com a posic;-ão bistorica 
da Religião em presença da evolução de suas 
})hases, ora de superior, ora de igual, e ora 
de inferior. · 

Em virtude desta lei de evolução achou-se 
a religião, no seu primeiro período historico, 
em relaçã.o de superior para. com o Estado. 
Ma.is tarde, 13 em virtude desta mesma lei, o 
Estado assumiu a. posição de igual para ig-ual. 
l\Ias como toda reacção cemeça exagerautlo
outra lei historica-o Estauo usurpou a supe
rioridade. 

Eis como se e:cplicam as transacç-õcs, a que 
alludiu o nobre dermtado pelo H.io de .Janei1·0; 
e que a Igrc>ja, sem a mais le,·e otrensa. d,1 
seus preceitos fundameutaes, tem feito como 
poder temporal; por isso 1lisse qnc ditl'eren
ternente tht Enropa, entre o êst::ulo e a Ig-reja 
não havia luta na America, onde conserva
vam n, posiç-ão da igualdade, que l11es colll
pete. 

E. em fnce da nossa Constituiçii.o, o Estado 
e a Igreja são 1luas iostituiç~ües iguaes e ami
gas, que se conhecem e se respeitam mutua
mente, porque ella cousag-rou a lil.ierJade de 
consciencia ampla, incondicional e illimitada. 
Foi este um dos preceitos con~tituciona.es, que 
o legislador coniitituinte com grande sn,bedo
ria e maxima prudenciã estatuiu, porque uma 
sociedade, onde o Estado e a Igreja são obri
gados peh1 pressão da lei a desconhecer-se 
recipr·ocamente,é uma sociedade de barbaras; 
si nelhL campêa desassombradamente o athei::.
mo, é uma sociedade brutalisada. (llfoito 
bem; muito bem. O omdoi· e felicitado e com
p1·imentado.) 

E' posto a votos e approvado o reque
rimento apresentado nesta sessão pelo 
Sr. Cesario Motta e outros, propondo um 
voto de pezar pelo fallecimento do 3r. Latino 
Coelho. 

Continua a discussão do projecto n. 70. 

O Sr. Annibal Falcão - O hon. 
rado deputado que iniciou este debate, em
bor<t qualificasse com expressões de menos
preço a fórma do projecto, viu nelle envol
vida uma qqestão de magna. importüncía, 
por ser a consagração expressa d.e um corol
Jario logico d~ lei que separou a Igreja rlo 
Estado. • 

tivo preponderou em seu animo; esse, porém, 
é ele ;tlcance tal que me parece resumir e con
creti:Sar toda a obra. da. Republica. 

Effectiv::i.mente, si exceptuardes a magna 
reforma que estabeleceu a base de separaçiio 
do poder espiritual e do poder temporal, ne
nhuma outra, caracteristicamente 1'epubli
cana se tem realisado na o.ctual situação. 

E digo-o ousa.damente, porquanto o modo 
por que foi decretada a separação da Igreja 
do Estado não tem precedente em ncnhum<t 
outra legislação. 

Assim, os motivos que determinaram a, 
separaçã.o da lgre,ja e du E,;tado n<t Republica. 
i\urtc-Arnerican:l não ror'<'l.111 o:; mesmos que 
prcpo111foraram no espiri to do g-ow•rno repu
blicano do Brazil. Naquelle p:iiz foi o con-
1licto das differentes seitas l'e\igiosas p1·otes
tantcs entr0 si e com o prop1·io catho!1cismo, 
rep1·eseu1 ado princ!palmento pelas populaçü.~s 
de origem fraoceza., que llete1·rninou a indi
forcn<;a tlo poder politíco nessa. qnestiio; en
tretanto, no Brazil a grande rel'orm<t foi o 
rcsulta,rlo inevitave~ da crescente emanci
pação das conseiencias, est:üieleceJJdo-se pa
ra.l lelnmente à quúda progressiva elo regimen 
catholico. 

E bnto foi assim qne, :J,O mesmo tempo que 
desliga.vamos o Estado das peias do regimen 
coucortlatario, gamntfamos '" plena indepen
clencia do catl1olicismo no Brazi.1, assegu
rando-lhe toda a liberdade no exercício do 
seu culto, e até amparavamos materialmente 
a situação do seu sacerdocio, mantendo-lhe 
o subsidio pecuniario fixado na legislação 
derogada. 

E5sa reforma não foi, portanto, como nos 
Esta.elos Uni<los, o resultado da competencia 
insoluvel das seitas religiosas ; foi ao 
contrario, a solução de uma questão histo
rica, quesfüo posta simultaneamente em to
das as nações occidentnes, e que nós logra
mos decidir de modo a collocar-nos incontes
tavelm,3nte, sob este ponto de vista, na 
linha mais avança.d;t do 'Progresso político. 
em virtude do afastamento irrevogavel do 
principal obstaculo á. elaboração da ordem 
nova. 

Disse um dos nobres deputados que impu
gnaram o projecto que elle nõ.o fôra. defen
dido. 

Ora, este só motivo, qne acaba de ser alle-

E viu bem S. Ex. Em respeito ú disposição 
constitucion<Ll, que, ratificando o decreto de 
7 :de janeiro de 1890, estabeleceu a com
pleta separação entre a sociedade religiosa e 
a sociedade política brazileira, foi que a com
missão de tratauos e diplomacia deliberou 
apresenfar este projecto à consideração da 
Gamara dos Deputados. Nenhum outrv mo-

gado e a que já se reforiu um dos membros 
da. <'ommíssão de diplomacia. e tratado:;, bas
taria P'1 ra mostrar a utilidade da medida ; 
mas, replicanuo a meu digno antagonista, eu 
poderio. a.ffirmn.r que o projecto não foi com
bati.lo, pois nã.o se referem à sua intrinseca 
ma teria as objecçõas formuladas. 

O primeiro ortldor que, depois do ~utor do 
voto em separado se manife1tou contra o 
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projecto, resumiu em tres pontos n. sm1, argu
mentação. 

O primeiro consist!n na. amrmar;ão de que o 
projecto era r~pngnante a doutrinas hoje 
aceitas e professadas 1ior escriptores de direito 
internacional. 

Lembrou S. Ex. que um escriptor italia.no 
sustenta,va que o papa, como chefe de uma as
sociação internacional, de uma, igl'eja, cujos 
crentes se acham disscminarlos por toda a sn
perficie da Terra, exercia tambem soberania, e 
que, portanto, tinha o direito de fazer-se re
pre;entar junto aos governo politicos, por 
meio de legações e embaix:vl::i.s. 

.Acudi logo <t S . E~., em aparte. que uão 
cont(~stava.que semelh;tntea.ssc1\:ão fo:';se foitn 
por Pasquale Fiore, autoridade em materht 
de tlireito publico intcrnacionnJ, embora elle 
proclame eS$a theoria em uma. obra que não 
é :;inão ligeiro resumo ele outro~ trab:tlhos 
sem:, e que parece hoje atloptada como li \TO 
de science pour les gens dit monde ; ma~ tal 
doutrina, accrescentei eu, não é nem verda
deira., nem coherente com idéas daquelle e:;cri
ptor, nem geralmente aceita. 

E' o proprio Fiore quem affirma ser elle o 
unico a a<loptal-a, contra tt opinião unanime 
dos internacionalistas ; e, o que é mais, elle 
proprio reconhece que não existe soberania, 
sem plena independencia das leis territoriaes. 

Ora, pergunto eu: si o papado, quer em 
relação aos ditiererites pa.izes occideutaes, 
quer em relação à propria lblia, :10 proprio 
exiguo territorio oude exerce,jurisilicção tem
poral, nã.o póde agir, corno lhe approuver, 
de encontro ás leis civis do estado ita
liano ; si, por exemplo, não póde adquirir ou 
alienar bens sem a intervenção de funccio· 
narios sobre os qunes não tem autoridade, e 
sem respeitar disposições que não promulgou 
nem póde alterar, onde está sua soberania~ 

E' o proprio autor a que o nobre deputado 
se soccorreu qnem apresenta esta objecç;.lo i 
theoria ele S. Ex. E' elle quem diz q11e a sobe
rania, papal é limit<"vla, restricta, especial
expressões antinomicas, que revelam a va
cillação do espirita do autor. 

Mas quero convir com o nobre deputado em 
que possa haver na Ma[!na Civitas pci·.~ona 
que não s~ja verdadcir-amente soberana; que 
as igrejas-e nã.o (1 igreja catholica somente, 
ao contrario du que)rracionalmente sustenta. 
Fiore, incorrendo em graves erros-tenham 
o dir(:lito de nomear e receber legados; mas 
qual a condição, segundo as regras estabele
cidas em direito internacional, para reconhe
cimento dessa personalidade? Ni1o é nem póde 
ser outra sinão a mesma consagração desta 
autonomia, declarada pelas ditrerentes poten
cias. Assim, a Associação independente do 
Congo é pessoa inter~acioual, porque varios 
goyernos eqropeus lhe reconheceram expres-

sarnente esse caracter. Esta no mesmo caso 
a Santn. Sé? Não. 

O nobre deputado referiu-se á lei de ga
rantias. Ma!> que é essa lei '1 Uma disposição 
de direito publico interno, e, como tal, obri
gando especialmente o governo italiano; n:fo 
é um pacto internacional. Estamos adstrictos 
a respeital-a, sacriticando uma das nossas 
disposições coustitucionaes? Ni1o. 

Sob este aspecto, pois-o do direito inter
nacional-as objecções lavantadas contra a 
medida de que o proiecto cogita não lhe in
firnmm a utilidade; mas, ainda quando pre
valecessem as theoria;; que os nobres de
putados foram buscar ao livro de Fiore, sub
sistia a. questão de saber si é compatível com 
o reg-imeu da separação da Igreja do Estado 
a manutençilo de uma legação diplomatica do 
Brazil junto iL Santa-Sé. 

Ora, essa, incompatibilillade é manifesta., 
em vista dos proprios t ermos da disposição 
constitucional, que torna defesas quaesquer 
relações de dependencia, protecção ou allian~a 
entre o Estado e as Egrejas. 

o segundo argumento que o nobre deputado 
por Minas Geraes produzin contra o projecto 
foi o seguinte: si se trata de realisar eco
nomi<.i s, essa é insignificante e ridicula. 

Senhores, não ·sei que haja ridi~ulo em 
cortar despezas inuteis. Em todo o caso, não 
foi motivo preponderante no animo da com
missiio, ao formular o projecto, reduzir os 
encargos do Estt"Luo com a nossa representação 
no exterior; a. razão capital do projecto já 
foi expressa, e espontaneamente o nobre de
putado a suggeriu, quando lhe reconheceu a 
importanciti politica e social. . 

Deixando de parte este argumento, que fo1 
s. Ex:. mesmo e só S. Ex. quem formulou, o 
nobre deputado tiassou a considerar o pro;iecto 
sob set1 aspecto verdadeiramente politico, 
aspecto duplo, conforme se encara a questão 
1)elo que diz respeito aos negocios interna
cionaes, e conforme se a encara nas suas 
relações com a situação interna do Brazil. 

Si não o illusti·e deputado, al~uns jorna
list<ls que se teem occupa.do uo asstJ.mpto 
lembraram que diversos paizes republicanos. 
como a França, e outros monarchicos, cujas 
populações ni1o são catholicas, reconheceram 
a necessidade de continuar a ter legações 
junto â Santa Sé, mesmo após a quéda do 

0

poder temporal do Papa; havendo até go
vernos que recentemente crearam legações 
no Vaticano. 

Para salientar a pretensa incoherencia ou 
o radicalismo da commissão de diplomacia e 
tratarlos um do~ jornaos a que alludo citou o 
nome de um estadista fr·ancez, Mr . . Jules 
Ferry, partidario da sustentaçãa da legação 
franceza junto a Leão Xlll. 

Felizmente o nobre derutado por Minas 
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Geraes não se soccorreu a citaçã.o tito r.letes- · 
tavel para os catholícos, porque l\fr . .Tnles 
Fcr-ry e o autor do ;wt. i 0 cl;c lei qne recusou 
à igreja catholica a libel'd;vle de P.nsino. 

Mas, senho1·es, o cllefo do partido opportn
nista tem interesse, como dcmonstron no par
hment0 do seu pu.iz, 1)or occ<'t5iito d;'t dis C'.m
são do orçamento do ministerio dos negocios 
estrangeiros em 1884, em q ne se manten lJ;'t a 
legação frnncezn, junto a Santa, Sê; e es:;e 
interesse e de duns na.turezas: primeiro, de 
natureza interna, porrpie, ao mesmo t .: mpo 
que dessa ar'te se susLmt•t o r eg-imen cb com
pressão eh igTe.ia cat11o!ic:111:\ 111·opt•ia Ft•:u1ça, 
o governo de Pnriz consen-a 1·elaçues com a 
Santa Sé para 1le certo motlo att ennar os 
attritos entre o clero nacional pet·:<cg-uid o o o 
Estado, qne, Am da1las cmerg-en<:ias, l'(.Jcl •:: 1·e
correr ao Pontillcc rom 1no pa1·a contc t· 
as explosões rcn.ccionaria,;, anti-1·ep1ililicnnas 
elos catholicos, insinuar-lhes, como nlti.ma
mente se tem dado, por intermedio dos bis
pos francezes, a allianç~a com ,, p:u·thlo do
minante ; segnudo. o ink!'es,;e qnc se lig;t à 
politico. exter ior dn. Fran~:a. sinü.o ú. politii~a 
opportunistn, triumphante 11esi.lc 1877, a qual 
consiste em suscitar todos os emb<mw0s ao 
governo do Quirinal, sobretudo desde que a 
Italia entrou para. a triplice alliança, e ne
nhum embaraço maior pó:le clle encontr;:lr 
ilo que o que lhe opplíe a intt>ctnsigencia do 
chete do catholicismo, que Mr. C;11·not pel'
siste em considemr princi.pc it<'tlhu10 com 
prctençue; ao pod•3r temporal nos antigos 
estado;; poutiticios. 

Como a F1•;rnça, é tambem l)Or motivos 
decorrentes da triplice allianç~a qne :i H.us:>hL 
tem legaç;lo jnnto ao V1üic:u10 ; e, si . po1· seu 
lado, a Inglaterra se resolveu'' r estabelecer 
as suas relações diplomatica.s com a S:rnt<'t 
Sé, foi por motivo de ordem inter na , par,1 
obter do papado sua inter;'enção jnnto aos 
bispos irlandezes, contr<L a cans:i do liome-
1·ule, intervenção que o mnndo viu att.o nito e 
a consciencia do clero nacional r1>pelliu. 

Assim que, póde mui justamente l\fr .. Jules 
Ferry considerar o V;iticano como o centro 
da intriga lliplomatic<.\ na Europa, o ninho 
onde se incubam todos os planos 1bs mo
dificações e tr .. msformações do equilibrio con-
tinental. • · 

Mas que tem com tudo bso a Repnblica 
Brazileira , felizmente livre das graves com
plicaçc1es que nmeaçam a Europa. ? 

Passando a considerar o assnmpto sob o 
ponto de vista da política intel'lla, o nobre 
deputado chegou a ameaçar-nos com uma 
conflagração, si persistíssemos em estabelecer 
definitivamente medidas que assegurassem a 
plena liberdade em ma teria. espiritual. 

A Republica do Brazil não j póde receiar 
taes conflagraçües. 

Quem as provocaria ? 
Sabemos qual ê a fraqueza material da 

Sr.nta Sé no que respeita a política externa, 
e, pot· outro lado, digo-o :sem ironia, não 
ser;t o exel'Cito de Mr. Charrette que poss;1 
vir empecer-nos o livre desenvolvimento das 
instituições republicanas. 

T<'ttnponco será o Pº''º brazileiro qne, por 
se ltarne supprimido a nossa legação jnuto 
ao Papa, vá insuegiI"-se r ontra o governo 
legal. Si o t1zesse, por grande que fosse a fra
rrueza do::; governantes, nn. massa. dos homens 
cm :ncip:1dos csfarin. forç:u. bast\wte pa.m con
t et• uma in,;un·eii;:.iio ret1·og-nch e fatal. ?\las 
n,io O fal'iL . 

RccJril t:-se o nobre de pnta fo 1lo qne snc
cedeo, em pleno rei;imen monarchico, quando 
n:i.a er;1 a it1 rl:t t:io :ti.leanta1b , a decomposição 
lfa fü catholica : foram coudemnados e en
C:trce1·ados don;; bispos, qn e, na derasa do~ tli
l'ditos rle :::na egt·cja, ousaram oppor-se ás 
preteo:;Des tyra.noicas de ministros que lhes 
ol'clenav;un satistizessem as velleidades ridi
cnlas ele burgue;\es semi-emancipados. 

Quem se oppoz enfüo :.10 despotismo tem-
poml? . 

Não nos empreste o nobre rleputado senti
mentos de hostilidade para com a igreja, ca.
tholica, a nôs que propugua.mos a. sua inde
pendeuci;\ e queremos restituir-lhe a digni
dade do seu sacerdocio. Somos dos que re
conhecem os incomp:i.r;wei.s ser>iços que a 
igreja catholica prestou ii Humanidade, e es
pecialmente os qne algumas de suas ordens 
religiosas fizeea:n ao Brazil, garantindo a 
lit1erllade dos indígenas e premunindo-no:> con
tea a civa do protestantismo, o que veiu a 
importar na, salvação da unidade nacional. 
Estamos dispostos a consagrar sempre esses 
ser viços e a. rememot'al-os para edificação das 
g·erações vindouras. 

E, si S. Ex:. quer verificar a sinceridade 
destas declarações, aproveite antes <'tS quali
rLtdes intrin::,ecas de seu espirita e applique 
o m pital va.lio50 de sua reconhecida illustra
ção nct obtençü.o elas reformas que nôs mes
mos proclamamo;; e qne decorrem do regímen 
da separação da Igreja do Estado. 

Pondere <JUe IH\ que~tõ8S mais graves para 
a liberdade da consciencin. catholica, e venha 
n.ux:iliar-nos na definição de que o Estado é 
incompetente par1't decidir sobre :1 ceremonia 
relig iosa do casamento, na decretação da li
berdade de instituir cemiterios, - respeitados 
os preceitos geraes de hygiene publica, -
tlnalmente, no reconhecimento do direito que 
ás associações religiosas cabe para livremente 
gerirem os seus bens, alienal-os e adquirir 
novos. 

Póde oJnobre deputado contar comnosco 
para essa obra de liberdade ou de libertação ; 
mas não para, que a igreja catholica venha 
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ainda. a exercer na :50ciedado temporal um 
papel prepood1}rante. 

,\dvirta. o nobre deputado que o ca.tholi
cismo expirante :;ó porlerà dignamente extin
g~ir-se, abriuc!o. mão da humilhante protec
çao do poder crvil. ( Contestacões.) 

Não, a igreja catholica não brilha com o 
mesmo fulgor que cerc<tva o solio pontifical 
dos Hildebrando:-; : longe vae a época. em 
que os imperadores penitentes faziam a. via
g~m a Ca°:ossa ; ~ivemo:> no seculo em que 
PIO VII foi a Par1z sagrar o cor:5o infame. 
(..111 uito bem ; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra. o Sr. 
José Avelino . 

o SR.. ANTONro AZEREDO:- Requeiro o 
encerramento dn. discussão. 

O Sr~. Jos1~ AvELIXo:- Eu jú estava com a 
palavra .. 

o SR. PRESIDENTE:- Nã.o podia deixar de 
\lar a palavra ao nob1·e deputado pelo Cear;i. 
que a tinha pedido a.ntes do requerimento. ' 

o SR.. JOSÉ AVELINO:- Eu desisto da pa
lavra . 

o SR.. ANTONIO AZEREDO:- Peço a retira
da do meu requerimento. 

o SR. PRESIDENTE: - o nobre deputado 
pelo Ceará. desiste da pala. vra ~ 

. SR. JosÉ Avm,rno:- Si é retirado o reque
rm1ento de encerrn.men to, fa llarei. 

o SR.. PRESIDENTE:- Tem a palavrn o 
Sr .. José Avelino. 

O Sr. -.Tosé Avelino entende que 
assumptos desta ordem não podem ser leva
dos de afogadilho. Na primeira discussão do 
assumpto, o debate é mais amplo, -para que 
cada orador possa expender francamente a 
sua. opinião. 

Não vem trazer no debate outros aro-u
mentos, sinão ligeiras observações que já ~x-· 
ternou na imprensa. 

Entende que a discussão não está sendo 
bem encaminhada ; não estú. sendo encarada 
pelo lado pratico, pelo lado <las conveniencias 
políticas e tradicções historica.s. 

Estado, mas ficou illumínando a consciencia 
dos cidadãos brazileh·os. 

A questão considerada por.este modo ~eYa
nos :i esta. outra consequencia : no reg1men 
do imperio tinltamos constantemente em con
flicto duas entidades que se diziam unid~ em 
consorcio hybrido, mas que não chegaram a 
accordo, e a religião estabeleceu um confücto 
fóra da propria lei que a constitaia em soc,ie
dade no Estado. Assim e que nunca podemos 
conseguir que os ordinarios no Brazil se sub
mettessem sinão á. autoridade espiritual, a 
que sempre recorriam. 

os ordinal'ios consideraram-se por tal 
form;i livres em suas relações officiaes que 
transferinun-se de diocese fl<\ra diocese, reti
ravam-se elo paiz, praticavam actos de .livre 
;·1.:çilo individual sem reconhecer autoridade 
par•t circumscreverem-se aos limites de em
pregados publico:;. 

Está. de accordo com os seus collegas acre
ditando que com a separação da Igreja do 
Estado realisamos um grande iden.1 da demo
cracia moderna . 

O orador vae ao ponto de dizer que a 
fórma de Camel' e de .Montalembert é a unica 
que se incompatibili~<i com as !nstituições ~e.
mocraticas; é '' unica que da ao pocler civil 
aquelle desprendimento e prestigio que são 
fndispensaveis todas as vezes que nos temos 
de encontrar na sociedade com aquillo que 
toca com o í'õro intimo, com a consciencia. 

Ora. si e assim, não podemos deixar de at
tender ta.mbem para outro lado serio da 
questão. Realisada a separação da Igreja do 
Estado por estes motivos q~e a:caba de ~x
pentler, nã.o se segue que a _ 1g:re3a catholl~a, 
apostolica. romana fique ehmrnada da socie
dade brasileira .. 

A separação da Igreja do Estado não quer 
dizer n eliminação da Igreja no Estado; esta
belecer o regímen leigo no ensino, não quer 
dizer a extincção da direcção espiritual e pre
terição das normas reaes e fundamentaes que 
formttm a consci encia. de um povo. 

Si a situação do Brazil, creada pelo decreto 
que separa a Igreja do Estado, é uma situa~.ão 
inteiramente nova, estabelecendo tambem re
lações jurídicas inteira.mente ~ovas, nií.o se 
segue dahi que tenhamos podido chegar ao 
estado tão perreito de relações e de indepen- · 
dencia, que se possa desde logo dispensar o 
antigo estado que funccionava sobre o regí
men antigo. 

Não se trata da questão de priucipio como 
3: sep~açc"'io d<;t Igreja do Estado. O assumpto 
fica c1rcumscr1pto a este terreno estreito do 
qual -não podemos sahir : ha ou não no Bra:~il 
a igreja official ? ha ou não no Brazil a reli
gião catholica, apostolica. romana '? Não ha., 
tal qual existia pelo consorcio da IgrPja do 
Estado. · 

Mas o que é iucontestavel é que destituída 
a Igreja pelo seu typo official, ficou a Igreja 
pelo seu typo natural, o que é incontestavel 
é que a Igreja deixou de ter vasta acção espi
ritual que encontrava no consorcio com o 

A Igreja e o Estado constituíram um con
sorcio, uma sociedade intima e perfeita até o 
ponto em que era considerado no tempo me
dieval o poder temporal. Era uma emanação 
do espirito de Deus illuminando todas as con
sciencias. Separada a Igreja do Estado, ha a 
liquidação forçosa, inevitavel do espolio das 
duas entidades. Havia um consorcio. 

C:i.m:i.r:i. V, II 7G 
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A Igreja concorreu para o casal com extra
ordinarios recursos temporaes, com bens enor
mes das instituições pias. 

Sabe acamara que em relação às institui
ções pias, para o culto divino, ellas são abso
lutamente perpetuas; e nem o decreto da 
separação da Igreja do Estado, nem qualquer 
outra disposição politica. que se possa, fazer 
na nossa sociedade, póde destruir ; porque 
ellas representam a consciencia e dignidade 
humanas, no que ha de mais augusto, e re
present<L um livro exercício de direito para os 
grandes princípios da vida espiritual. 

O orador està disposto mesmo a votar este 
projecto ; mas pede que atte111lmn ao seu na
tural acanhamento e :l. sua. !'alta de orien
taçii.o. 

Examinou attentamente este assmnpto e nté 
redigiu um livro que ó iucognito. 

Voltando ás instituic,;ões pias, diz que a na
tureza dellas é de tal ordern que não se póde 
alterar o typo ele cada uma. 

a restitue ao seu autor, o Sr. Le Roy Beau
lieu, no seu Estado Moderno . 

Concluindo, pede desculpa it Camara 1ior ter 
occupado a sua attencão cm assumpto para o 
qual não estava preparado, e especialmente 
ao seu amigo deputado por Matto Grosso, 
que na.sua posição de leader inter amicos da 
Gamara, b conduzindo e.ste assumpto para 
um encerramento inesperado ; pede ainda des~ 
culpa por ter fallado depois de um notavel 
jurisconsulto, o Sr. Amphilophio, que trouxe 
para e:;ta discussão tant<t luz e subsitlio que o 
orador quasi se sel'vin de suas observações; 
pede aos illnstl'CS deputados relevarem-lhe 
esln. ig-not'<tncin. onsatla no debate em que 
ent1·ou. Si os illustre> depntados entendem 
que o assumpto não estil su!Ucientemente dis
cutido, o orador contrilme para re,jeitar o en
cerramento, alim de que nesta matel'ia to
mem parte outros oraüores,sem rt\sga1· aspa
ginas de uma gloriosa. historia. 

Citara um facto muito recente que se deu Sr. 13evilaqua diz que a. Camara 
com o convento da Ajuda nesta capital. csti perfeitamente esclarecida e tem a sua 

Para se abrir no fundo daquelle conventv opinião form<ida a respeito do assnmpto em 
uma rua foi preciso que os pretendentes a discu:;são, apezar d<~ grande illustração, 
este beneficio publico. que tantas vantagens da grande c:lpacidade do notavel ora.do1• que 
tem trazido á cidade, mandassem alguem a acaba. de deixar a. tribuna, para esmag<tr os 
Roma entender-se com o papa, e a resolução argumentos irrespondiveis dos illustres au
levou tanto tempo que morreram as freiras. tores do projecto. 
Afinal veiu a ordem, mas não directa do papa, Considerando, portanto, perfeitamente dis
para que ao Sr. D. Pedro do Lacerda fosse cutitlo o assumpto, pede ao Sr. presidenta 
conferida a autoridade e investidura papal que consulte á Camm·a sopre si conced~ o eu" 
para que elle resolvesse dispensar aquella cerramento da discução, seguindo-se-lhe im·
casa, e o o Sr. Lacerda, que em seu espírito mediatamente a votação. 
de tenacidade e coragem para defender as Submettendo-se esse requerimento a votos, 
suas causas, resistiu e só cedeu a grandes verilica-se não haver numero. 
violencias. Procede-se á chamada, â. qual respondem 

A liquidação desse negocio terá, de ir de os srs: Belfort Vieira, Indio do Brazil, Inno-
futuro a Roma. cencio Serzedello, Cantão, Matta Bacr:illar, 

Todo o poder do illustre deputado, todas as Costa Rodrigues, Rodrigues Fernandes, An
revoluções que se levantam no globo, poderão friso Fialho, Nogueira Paranaguá, Bezerril, 
destrnir o Vaticano ? Sabe pet•feitamente qne Frederico Borges, José .Avelino, Josê Bevi
o Vaticano, como pharol que tem de espalhar laqua., Pedro Velho, Amorim Garcia, Epitacio, 
a luz em todo Uni verso, penetra nas conscien- couto Cartaxo, Sâ Andra~e, Retumba, Tolen
cias ; mas deve dizer que este Vaticano que· tino de carva.lho,Gouçalves Ferreira,Joaquim 
illumina não existe para a sociedade moderna. Pernambuco, Andr8 cavalcante, Annibal Fa.1-

Mas o Vaticano ha de existir emqnanto re- cão, .Toão Yieir<1, Luiz ele Andrade, Espirita 
presentar o typo unico da religião. no Uni- Santo, Bella.rmino Carneiro, Oiticica, Gabiqo 
verso, que ê a sua grandeza, a sua conquista. Bezouro, lvo do Prado. Oliveira Valladão, 
o ha de ser a sua gloria. Leandro Maciel, felisbello Freire, Paula Ar-

Na França, quando instituiu-se a Republica gollo, Tosta, Seabra, Arthm• Riqs, Garcia 
veiu clepois·:t reacção que destruiu a. reforma Pires, Santos Pereira, Çustodio de rvi:ello, Paula 
que tinha qnebrado as relações da Igreja com Guimarães, Milton, Amphilophio~ Francisco 
o Estado. • Sodré,Dionysio Cürqueira, Ba.rão de S. Marcos, 

O orador, ao concluir, ha poucos dias, um Pires e Albuquerque, Prisco Pa.rt•iso, Foµ
artigo, escreveu esta phráse: « Si a sociedade seca, Hermes, Manhães Barreto, Oliveira 
civil e a relig:osa se ignoram, chegaremos a Pinto, Baptista ela. Motta., Sampaio Ferraz, 
ter uma sociedade impossivel. )) O orador que Lopes Trovão, Aristides Lobo, Furquim 
com esta phrase defendeu os altos interesse~ Werneck., Thomaz Delfino, Figueiredo, An
da Igreja, lã na sachristia, foi condemnado. tonio Olyntho, Badaró, Chagas Lobato, Ale
Pois bem, esta phrase nãú é do orador, que 1 xandre Stock~er, Franpisc9 V~igl!-, Manoel 
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Fulge:1cio, ,\stolpho Pio, Carlos Chagas, 
Frauci:$CO Amaral. Costa l\laclnulo Pn.letta 
João de Avellar, F<:>rreira, R.'tl:ello)oão Luiz' 
Martinllo Prado Juuior, Bernardino de C,1m~ 
pos, Francisco Glicerio, Cezario Motta, .Mo
raes Barros, Domingos de Mora.es, Carvn.\hal, 
Mursa, Costa Junior, Rodrigues Alves Al
fredo Ellis, l\fo :-eira da Silva, Leopold~ de 
~ulhues, Guimarães Natal, Azeredo, Mar
czano de Mngalhães, Eduardo Goocnlves, 
Lauro :Muller, Carlos Campos, Schmielt, 
Laeerd<~ Coutinho, Pereira ela Costa 
A?füo <le Faria, Borges de l\forleiros,Aicide~ 
Li.ma,. A~reu, Cassiano do Nascimento, Deme
tr10 Ribeiro e l\lenna Barreto (100). 

O Sn .. ~RF.5IDE:'\T~: clecl~ra. nada_llaver para 
votar, l1cando a d1scussao do proJecto n. 70 
adiada peln. hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Contioút~ a 20. _tlís~ussão do projecto n. 80, 
que orgamsn. o D1str1cto Federal. 

. O Sr. Th.oDl.az Delfino começa 
dizendo qne sera. b1·eve para. attender à dis
cus:ião que deve solfrer a lei de fü:aç-ão de 
forças de terra. 

Anal~'sa o discurso de um honrado depu
tado ~elo estallo de Pernambuco, que discutiu 
o proJ.ect? de organisaçã.o <la municipalidade 
do D1sti·1cto Federal, com grande brilhan
tismo e encheu o assumpto de nuvens de 
ouro com a SUi.l. palavra brillmntissima. 

1fas, nuvens são sempre nuvens. Quer as 
derrame na ter~a a f.t.:,itüdade dn. noute, qner 
as espalhe na d1scussao, a palavra chispante 
de um orador de talento. Tentará acllar o 
caminho das suas idéas. 

Diz qua o regímen que se vne estabelecer 
pelo projecto da commissã.o é o mais demo
cratíco. possível, e que desafia a quem quer 
que seJ<t que mostre em grande cidade "'O
verno local tão rente aos principios libera~s. 

Descreve a administr&ção dos O'raudes cen
tros de população na Amcrica d<f Norte e cità. 
Brooklyn, :Eli.1iladelphia, Nova Orléans, Chi
cago, Nova-York e outros, como manchas 
confessadas publicàmente na. grande repn
blica nossa. irmã. 

O voto politico ditrere,na opinião de illustl'e 
escriptor que j:i citou, em e:::sencia do voto 
ndministra,tivo. ' 

Da. a r~\z~o <l:3: diff~re~ç::i., mostrando que 
é muito mais fac1l sn.l11r o bom administrador 
do conselho municipal, do que pelo modo por 
que.o quer o i!lustre collega, 

Diz que a lei de 1 de outubro, não cogitava 
em ponto algum da separnção do executivo do 
deliberativo municipal. 

_o presidente da ~~mara ·elos Deputados 
nao perde o s~u prestigio por ser eleito men
salmente por ella. 

Tão pouco perdeu o seu prestigio o Presi
dente da Republica por ter sido eleito pelo 
Congresso. 

O Hlustre deputado por Pernambuco a:ffir
mou que a antiga theoria de funcções proprias 
e delegadas, tinha influído, ao que parecia, 
muito no espírito da commissão na elaboração 
do prC1jecto. 

Referiu-se ainda às tendencias invasoras 
do Poder Executivo, que sempre se manifesta 
neste paiz perturbando e avassalando tudo. 
S. Ex. tem tofa a razão, e os factos moder
nos confirmam as suas asse~·ções; mas theoira 
outra,, que não fosse a do sei( govemment, 
entrou nas cogita.çoes da. commissão com 
orientaç-.ã.o, em primeiro logar, e no segundo 
na.da tem o Poder Executivo quu ver com a 
municipalidade. 

O prqjecto da commissã.o procurou resolver 
altos e importantes interesses. Não é só a 
parte eleitoral que é o.ttendida, é tambem o 
caso de uma guena, de uma. invasão epide
mica. do interior e do exterior, ã ainda mais o 
serviço do Corpo de Bombeiros, que é milita
risado como se sabe, é ainda. mais o caso de 
contractos que teem particulares com o 
governo, que devem S?ft'rer regimen novo, 
accommodado á. economia local. 

Devemos confiar que o Congresso saberá 
nas relações que tiver de m;:i.nter com a muni
cípio haver-se de maneira a jamais attenbr 
com as liber(lades e franquias. 

Defende o projecto da commissão quando 
prohibe n. erecção de esta.tuas e monumentos 
commemorativos. 

Explica que o projecto não foi comprehen
dido neste ponto. 

Não se trata de prohibição absoluta, confere 
simplesmente esta attribuição ao Congresso, 
supremo juiz em uma tão elevada remune
ração de grandes serviços. 

Diz que a cidade do Rio de Janeiro é uma 
culminancia, uma. montanha, sobre ella não 
deve existir uma formiga, um heroe de pe
quena gloria, e gloria por kilometro.s, mas um 
gigante,um vnlto da, est_atura de Tiradentes. 

P;\SSa a estudar o proJecto do nobre depu
tado pelo Rio de Janeiro, o Sr. Alcindo Gua
nabara, em alguns dos seus pontos, co
meçando pelo que estabelece rigorosissima 
restricç~ão e comprehend.e a lista dos que não 
pollem ,ser eleitos-os que occuparem cargos, 
empregos ou funcções remuneradas da União 
ou do districto. 

Só podem ser eleitos negociantes, indus
triaes, capitalistas. 

Passa a tratar dasattribn~ções extensissimas 
de policia que dá ao município, comprehen
deudo a policia administrativa em toda sua 
totalidade,a politica, a geral e municipal, e a 
polic~~ judiciaria. 
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Diz que nem o projecto neste ponto é con- que pede ao Poder Legislativo, á vista do dis 
stitucional. posto no § 4° do art. 4° da lei n. 589 de ~:r 

Descrev3 o prefeito do projeéto substitutivo, de setembro de 1850, em vigor, de accordo 
o governador, que e um poder fortíssimo com o art. 8:3 da, Constituição Federal, que 
des(le o nome com que é decorado,até a ma- resolv<i solJre a concessão do credito extraor
neira por que pódeagir em frente de um con- dinario de 6.000:000$ para completar o arma
sell10 que nada absolutamente vale, que o é mento, equipamento e arreiamento ele todos 
apenas de nome. os 1·eQ·imentos de artilharia e cavallaria e 

Diz, continuando no estudo do substitutiYo, dos batalhões de infantaria, e attender-se a 
que o governador cuja c1'eação se pede. não remonta da ca va.lhada do exercito, é de pa
só não tem ii sua frente um poder legislativo recel' que ú vista da necessidade inadiavel e 
que equilibre a s11:1 força incontractawl, urgente de reduzir-se a despeza, u.tim tle 
como tem as suas ordens uma somm:l enorme conseguir-se tau to quanto possível o equi
de empregados que acceita e demitte livre- lilJL•io or1:ament:1rio, não seja concedido ores
mente,como dispõe de um orçamento enorme, pectivo credito atê que votados os orçamentos 
como tem ainda força, exercito ele que póde e conhecidos bem exactamente os recursos e 
dispor a seu bel prazer. onus do Tlwsonro Pulilico possa o Poder Le-

Considera o projecto substitutivo ainda neste irblativo resolver com ac :rto. 
ponto inconstitucional, pois corresponde ú. ~ E' aiuda de opinião a commissão de orç,a
t'ormaçilo de um estado, o que a lei funda- mento que, tendo a llespeza com o :Ministerio 
mental veda. da G1rnrr<t crescido ele 18 .240:4408:->78 sobre 

Diz, terminando, que no dh om que esta a qmi.ntin votacht em 1889, e que era de 
zoua,chamada muoicipio neutro antigamente, 14.9\11:031$173, accrescimo permanente em 
for um estado, não sel'i o projecto do illustre mais de 4/5 -partes; e, considerando ainda 
deputado pelo estado do Rio de Janeiro que que, nelle não está incluído o credito auto-
ha de prevalecer no seu entender. rísado pela lei n. 30:30 de 9 de janeiro de 

Era um estado sem municipios. j 1881, na importancia de 4.000:000$, para, me-
0 Poder Executlvo, assim form:tdo, teria lhorar e au!.!mentar o armamento e equipa

füo violentas attribuições como o maior des- mento do exercito, credito que foi gasto em 
pota dos reis que possa existir. parte no exercicio de 1890, e em grande parte 

E' adiada a discussão pela hora. tambem no de 1891, niio deve o Ministerio da 
. O SE. SERZEDELLo· (pela ordem~- sr. pre- Guerra, ~1as cncom~en~as feitas par:::-a Eu: 

s1den te peço n, v. Ex. que consigne na or- ro_Pa_, exceder os iecm sos que ll~e :sao. per 
dem do dia, de modo a, não poder ser absolu- m1tttdos dentro desse mesmo credito ate q.ue 
tamente prejudicado, 0 pro.iecto ele lei fixando o ~arlnmento. resol \'ª sobre o novo credito 
as forças de terra. . pe.d1d~.-Rodn_qices A.~ves.~li!oraes Barros.-:-

V. Ex:. comprehende que não ha assumpto Figu~iredo.- Demetno Ribeiro.- Ser:;edelto 
hoje para a Gamam que sobreleve em impor- Correa, relator. 
tancia ao desse ; é o mais importante que nós 
temos, porque entende directamente com os 
OI'Ç'.amentos, e, sem que passe essa lei não 
será possível apresentarem-se os orçamentos 
á discussão. 

O SR.. PRESIDENTE - Devo ponderar ao 
nobre deputado que a mesa já, ~eve a mesma 
idéa, e tanto que se acha consignado na pri
meira parte da ordem do dia de amanhã, o 
projecto de lei sobre fixação de forças de terra. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 114-1891 

Mensagem do presidente da Republica 

.\ lei n. 3030 de 9 de janeiro de 1881, 
art. 2°, abriu ao Ministerio da Guerra, pa,ra 
melhorar e aug-mentar o armamento e equi
pamento do exercito, o credito extraordinario 
de 4.000:000$, que seria despendido nos exer
cícios dt~ 1880-1881 e 1881-1882. 

No exercicio de 1880-1881 nenhuma des
peza foi realisada por conta claquelle credito 
e sômente no de l881-1882 despendeu-se a 
quantia de 917: 094$031, ficando o saldo de 
3.082:905$869, que, pelo§ 19 do art. 6° da 
lei n. 3349 de 20 de outubro de 1887, foi man
dado applicar no exercicio de 1889. 

Adia a ,:esoluçiio sobre o pedido de ci-edito: Neste exercício effectuamm de~pezas f!~ 
extraordinario de 6.000:000$ para a valo_r de 39?:87~$_?16 e o saldo ver1ficad_o 101 
compra de armamento, equipamento e ar- por igu<il d1sp_os1ça~ d~s mgsmos paragraphos 
1·eiamento para os corpo.~ das tres ai·mas e e artigo tla le1 n: 3391 de - '1 de novembro de 
remohta da cavalhada do e:;;ercito. 1888 mandada vigorar no de 1889. 

A despeza deste exercicio importou em 
A commissão de orçamento tendo presente L383:0:34$529, ficando ainda o saldo de 

a mensagem do Presidente da Republica em 1.303:999$424 que tem sido applicado nos de 
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1890 e 1891, ex-vi dos decretos de 30 de de
zembro de 1889 e 12 de novembro de 1890, 
que mandaram vigorar nos ditos exercicios as 
leis ns. :3396 e 3397 de 21 de novembro de 
1888, sendo provavel esgotar-se, à vista das 
encommendas urgentes e indispensaveis, au
torisadas até esta datt'l. 

Sendo ainda necessario completar-se o ar
mamento, equipamento e arreiamento de todos 
os regimentos de artilha.ria, cavallaria e ba
talhões de infantaria, t~ bem assim attender
se á remonta da cavalhn.da do exercito, torn«
se precisa a concessão ele um credito extraor
di nario de ti.OOO:OOOS, que será deiipeodido 
nos exercicios de 1892; 1893 e 189-1. 

E porque ao Po1Je1· Legislativo compete, 
à vista do clí::;posto no § 4° do art. 4° dtt lei 
n. 589 de 9 de setembro de IR50, cm vigor, 
de accortlo com o art. 8:3 da Constituição Fe
cleral, resolver sobre a concessão de seme
lhante credito, submetto o assumpto ú i1pre
ciaçã.o do Congresso Nn.cional. 

Capital da Republic:t dos Estados Unidos do 
Brazil, 13 de agosto do 1891.-Manoel Deo
dm·o da Fonseca. 

N. 115 - 1801 

Nega competencia ci Gamara e ao Con91·esso 
para vcnloar penas impostas por crimes 
conimuns. 

A commissão ele Constituição, Legislação e 
Justiça, tendo examinado a petição em qna 
João Felix da Silva, ex-praça do Iº regimente 
de cavallaria ligeira, requer á Camara dos 
Deputados o perdão do resto do, pena do gráo 
maxiroo do art. 271 do Codigo Criminal, em 
que foi condemnado por sentença elo Jur·y em 
11 de outubro de 1880, é de parecer que não 
compete à Gamara nem ao Congresso, perdoar 
penas impostas por crimes communs, porque 
o art. 34 § 28 só antorisa ao Congresso per
doar penas impostas· por crime de respon
sabilidade, aos fuuccionarios federaes, não 
havendo, portanto, que deferir nessa, petição. 

Sala das commissões, 31 de agosto de 1891. 
- Amphilophio, presidente.- Leo'IJigildo Fil
gueiras.- Leopoldo de Bulhões.- Aristides 
Lobo.- Glicerio.- Chagas Lobato. 

N. 149 - 1891 

Autorisa o Poder Executivo a con,cede..,. jubi
laçcio à D. Josuina Cai· lota Tinoco da Silva, 
ex-professora publica da fazenda de Santa 
Cruz 

A commissão de instrucção e saude publica, 
a que foi presente a petição em que a ex
professora publica da fazenda de Santa Cruz, 

D .. Jesuina Carlota, Tinoco da Silva allega o 
direito que tem à sua jubilação e pede o pa
gamento de seus vencimentos, desde a data 
de sua dispensa ou demissão em novembro 
de 1890; 

Considern.ndo que a peticionaria serviu 
desde 15 ele abril de 18i2, em fJUe foi no
meada professora da escola dz. fazenda de 
Santa Cruz, nomeaçiio que consta <lo livro dos 
em pr·egados da mesma fazenda; 

Considerando que esta cadeira era desde 
aquella data incluid•t na lista, das que eram 
cou~ideradas cadeir,ls publicas do ensino pri
mimo; 

Considerando que a sua substituta pertence 
ú. cln~se das professorn.s pubi;ia e percepecs 
vencimentos pelo Thesouro hcaonal, comtb 
percebht a peticional'ia; 

Considerando que, além dos serviços remu
nerados com o diminuto vencimento de 50$ 
men&:es desde 15 de abril de l 872, tinha .ia 
exercido o mesmo log-M gratuitamente du
rante 5 annos; 

. Considerando mais que seu estado valetu
dmario não 1 he permitte prover os meios de 
subsistencia; e de parecer que seja deferida a 
dita petição e resolve apresentar o se
guinte 

Pi·oJecto 

Art. l.° Fica o Poder Executivo autori
sado a conceder a D. Jesuina Carlota Tinoco 
da Silva jubilação com os vencimentos cor
respondentes ao tempo que serviu como -pro
fessora da escola publica da fazer;.cla de Santa 
Cruz, contando-se tambem o tempo de ser
viço gratuito. 

Art. 2. o E' garantido o pagamento de seus 
vencimentos desde a data de sua demissã.o. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1891. -
Santos Pereira, relator. - Oli'l:!eii-a Pinto.
João Vieira.-Ferreira Cantão.-A. Azereáo. 
-Fiwqitim Werneck. 

O SR. PRESIDENTE designa a seguinte or
dem do dia pn,ra a sessão âe amanhã: 

l"- parte (até às 2 horas): 
Continuação da 2"' discussão do projecto, 

fixando as forças de terra para o anno de 
de 1892; 

Continuaç.io da l"- discussão · do projecto 
n. 70, extinguindo a legação junto ao Va
ticano; 

Continuaç.:~o da, 1 o. discussão do proj ecto 
n. 87, annullando as concessões de estradas 
de ferro, depois da promulgação da Consti
tuição; 
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2" discussão do projecto n. 1 A, prohibindo Continuaç~o d;.i. primeira discussão do µro-
o uso de titulas e condecorações; jecto o. il A mudando a. Capital Federàl: 

l"' discussão <lo projecto n. 108, regulando Di:5cussiio unica do projecto n. 98, conce-
a competencia da. união e dos estados, sobre deo<lo a Clara de Faro Montt3s a pensão cor 
vias de commuoicu.ção; respondente ao meio su.ltlo, que perceuia. seu 

Continuação da 2" discussão do projecto finado filho Alteres José Antonio de Cerqueira 
n. 92, elevando á categoria de c:tdeü·a a Monte:;, morto na campanl1<t do Pnragua.y. 
aula de apparelhos da escola naval. Discussão unica do parecer n. 5;3 recla-

2" parte (ás duas horns da tarde ou antes): ma_ç_ii.o de_Artí~oro Aug-u:;to Xavier Pin_heh'o. 
. _ . . . . Di::;c:ussao umca tlo p1·0Jccto u. 100, l!cen<;~L 

l." d1scussa.o tio pro.iecto n. l.36 do Sena.do, ao Dt'. Philo"onio Lopes Utin"uassü · 
defe1~indo os delictos. de responsabilit.bde ao 1 l ,• discussRo do projecto n. 

0 
91 aJhudega

Prcs1dente da R.epubl!cn.; meuto ae portos tlas 1\Iaca.hé 13 Ant;l':.ld os Reis. 
Continuação dn. :;eg-utH.ht 1liscus:;:Io do pro-

jecto n. SO organisando o Dbtricto Fedem!. Levanta-se a sessão ás quatro horas. 

FD[ no S:EGU~DO VOL1J:\1E 
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