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CAMAR.A. DOS DEPUTADOS 

1-1 ISTO RI CC) 

DOS 

ASSUMPTOS MAIS IMPOR TAN~rES TRATADOS 
NAS SESSÜES Dl!i NOVEMBRO 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 

O Sr. Bevilaqua, na sessão de 1, tratou da questu:o levantada pela com
panhia Industrial de Stearioa a proposito de um acto do ministedo da fazenda ; 
e o Sr. F. Glicflrio, na de 3, depois de varias considerações sobre medidas toma
das pelo governo em relação á estrada de Ferro Central, mandou á mesa . um 
re.querimento de informações àcerc.a de um desastre occorrido nessa via~ferrea: 

ORÇAl\IEN'fOS 

O projecto fixando a receita geral no exercício de 1892 entrou na sessão 
de 1 em 2" discussão, que ficou encerrada não havendo quem tornasse a palavra; 
procedendo-se a sua votação na de 3. 

Começou na sessão de 2 e continuou na de 3, a discussão do orçamento do 
ministerio da lnstrucção Publica, Correios e Telegraphos, orando o Sr. Erico 
Coelho, nas duas sessões . . 

Na sessão de 2 foi lido e r emettido a cornmissüo um officio do Senado com
municando ter sustentado por mais de dous terços as tres emendas ao orçamento 
do ministerio do intedor, não acceitas pela Oamara na sessão de 24 do setembro ; 
e votou-se em 3o. discussão o orçamento do miuisterio da fazenda. 
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H ISTO RICO 

QUESTÕES :FJNANCEHUS 

Na sessão de 1, o Sr . Serzedello fundamentou um requerimento, pedindo as 
seguintes informações: 

Qual Ç o lastm em apolices e em ouro depositado pelos bancos emissores ; 
Em que üpoca foram feíto.s estes deposites ; . 
De 15 de outubro em deunte fez algum banco omissor deposito em apolice:;, 

out·o ou ca.mbiat!:> pat·a habilita r ~s novas emissões~ · · 

RESPONSABILIDADE DO PRESlbENTE DA REPUBLlCA 

· Lido em sessã:o de 2 o officio tio Senado enviando. approvado por dons terços 
de votos, o projecto definindo os crimes de responsabilidade do Presidente da. 
Rep'.tblica, ao qual fôra negada sancçilo, requeren o St'. Amphilophio a inclusão 
immediat !1. dess1! projecto na ordem do dia seguinte, independente de impt·essão e 
de qualquer parecer. . · · · . . . . 

Combatido pelos Srs. SeYerino Vieira e Alcindo Guanabara, foi o requeri
mento retirado pelo seu a utot·, depois de o su.stentar, tendo o SL·. Presidente 
declarado que a mesa daria o pmjecto para discussão quando o julgasse opportuno, 
cumprindo o regimento e a Constituição. 

REGIMENTO I N'l'SRN9 

J\lstificada pelo Sr. Arlolpho Gordo foi . na sessão de 1 offerecida a seguinte 
indicação : - · 

« Indicamos que a votà<:.ão 'ela le i eleitoral sejll. feita por títulos,· salvando-se 
as emendas, ficando dest'arte suspensas nesta parte as disposições do regimento 
durante os ultimos dias da. pt·esente sessão.-Augu.sto de Ft•eitas.-Adolpho 
Gordo. -UcluJa. Rodngues .-F1·o;nça Cm·valho.-Jesuino de Albuqtterque,
kdstides lllaia.-AzertJdo.-Oliveira Pinto: ·--Schmidt.-Leopoldo de . Bu
lhõe.~.-Artkur R ios.-M. de. Magalhaés.-Nilo Peçanha.-Pires de Alb~-
CJUCI'<Juc.-Pau'ta Ar·guUo:-Lauro MvJ.ler.-Barõosa Lz·ma.- Serzedelto.
Santos Per.aira.- Rvdrigues Atves,-Moracs Bary·os. -Al(redo Ellis ~>. 

A Mesa, na sessilo de 2, deu pareoot• favor~vel a esta 1ndicação. que foi 
approvad:t na de 3. . · 

O Sr . Costa Machado , na sessão de 2, reclamou pelo andamento da indicação, 
que com out ros apresentara em 22 do agosto; autorizando a Mesa a pub1icar no 

. fim do cada mez o numero de faltas ne comparecimento às sessões de cada 
deputado. 
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HlSTORICO 5 

. Tendo o Si'. Bevila.qua, na s!'!ssãri de 2, oommunicado que . o Sr. Joii<J Lopes 
não podia àcceitar o Cârgo de 1° vice-presidente, para o qual íôrà reeleito na de · 
31 de outubro, procedeu-sé naquelle dia á coneluSlio da eleição para cs cargos 
vagos da Mesa, que ficou definitivamente constituída pelos Srs. Barnardíno de 
Campos, pt·esidente _; Astolpho Pio, I 0 -vice-presidente; Oliveira Yalladlto, 2°vice
presidente; Betíort Vieira, Ju secretario; Eduardo Gonçalves, 2° secretario; 
Athàyde Jüniot, 3<» secretario_; Paula Guimarães, 4° ~ref.rtrio. . 

As cedulas.recebidas para eletçãd do 111 vicê""Presidente forlo 182 c para a 
do 1° secretar io 133, :ficando assim corrigidos os numeras constantes da pag. 26. 

RENUNCIA DE MANDATO 

. Na sessão de 1 o Sr. Homero Baptista apresentou um telegramllla em · qtie o 
Sr • . Assi~ Brazil insistia pela sua renuncia de seu 1ogar na deputação rlo estado 
do Rio (h·ande do Sul .. Na sessão seguinte a- commissãode constituição, otividà. 
a, respeito, opi!JQU que fosse. acceita a renuncia, divergindo deste parecer os 
Srs. Leovigildo Filgueiras e ·chagas ~obato que, e:n voto separado, opinaram que 

· a renuncia não dependia ,te deliberaçiio da Oamara. 

LEI ELEITORAL 

Começou na sessão de 3, ficando interrómpida pela horá. a votação em Z. dis-. 
c;:us.são do projecty do S~nado r·egulando . o rirócéssó dáS eleições para . os càrgos 
federaes, com . as etnf>ndas offerecidas. · 

No dia 4_ uma força militar, que desde . a · mndl'l1gada ooct'lpli.ra o edificio da 
Cn:ma:ra, vedou JJ- entrada ao Sr. Pre$idente'e demais deputildos que· compareceram 
à hora regimental . . ·. 
· Tinha publieádo o J)iario Official desse dia IM seguintes decretos: 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazll: 

Tençlo em consideração o que nesta data expõe em manifesto ao pai r. , 
Decreta: 
Art . 1. ° Fica dissolvido o Congi'esso NaCional eleito em 15 de setembro de 

1890. . . 
Art. 2. o E' convocada a nação pa_ra, em êpoca que ulte~iormente se fixam, 

escolher novos representantes. · . 
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6 HISTORICO 

Art. 3. 0 O governo expedirà ·para esse fim um regulamento eleitoral, asse-
gurà.ndo ao paiz plena liberdade nessa escolha. . . 

Art. 4. o O novo Congresso procederà á. revisão da Constí tuição de 24 de 
fevereiro deste anno.nos pontos que serãoindicados no decreto de convocação. 

Art. 5. 0 Essa revisão em caso algum versara sobre as disposiçues consti
tucionaesque estabelecem a. fórma republicana federativa e a inviolabilidade dos 
direitos concernentes á liberdade e segurança individual. 

Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocios do Interior assim o faça executar. 
Capital Federal, em 3 de novembro de 1891, 3° da Republica.- MANOEL 

DEoDORO DA FoNSECA.- Trt'stão de Alencar Araripe.. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 

Tendo em vista os factos e circumstancias. constantes do lllanifosto dirigido 
nesta data ao paiz e dos q 1,1aes se evidencia o imminente perigo que correm a con
servação e estabilidade da fórma republicana, consagrada pela Constitujção de 24 
de fevel'eiro do corrente anno ; 

Considerando que é da maxima urgencia atalhar desde logo o movimento, quo 
no sentido da restauração monarchica, para deshonra e ruina da patda, começa a 
operar-se e patentemente se revela ainda áOs menos perspica.~es; 

·· Considerando que a salvação e segurança das no-ras in$tituíções, que tanto 
incremento e prosperidade vão dando ao paiz, exigem promptas e extraordinarias 
providências, na al.tura dos gravissimos perigos que a. estão ameaçando: 

Resolve e decreta o seguinte : 
Art. 1. o São declarados em estado de sitio o Districto Federal e a cidade de 

Nitheroy e suspensas as garantias constitucionaos pelo prazo de dous mezes. 
Art. 2. 0 Seril:o severamente reprimidos quaesquer actos e manifestações 

contrarias ã. ordem · e segurança publica. · 
· Art. 3. 0 O governo nomeara uma commissao incumbida de processa!' e 

julgar sumJ;nariamente os inimigos da Republica e os que por qualquer fórmlt 
contribuirem para alterar a ordem publica. 

Art. 4. 0 Serão, sem demora uem processo, deportados, para lagar que no 
acto se designarà, os cídadU:os que o devam ser, a bem da segul'ança publica e da 
estabilidade da fórrna republicana, e em geral os que pertUrbarem gravemente a 
ordem, ou se lhe tornarem perigosos. 

Art. 5. 0 O governo opportunamente dar à conta ao Congresso Nacional das 
providencias excepcionaes. tomadas em virtude deste decreto. 

O Ministro de Estado dos Negocios da Justiça o faça executar. 
Capital Federal, em 3 de novembro de ~891, 3• da Republica.- MANOEL 

DEoDoRo DA FoNSECA.- Antonio J,uiz Affonso de Carvalho. 
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O.A~R.A. DOS DEPUTADOS 
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8 INi51ég 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 
PRIUEIRA SESSAO DA PRDIEIRA LEGISLt\1'URA DO CONGRESSO NAQlONAL 

[~ 105"- SESSÃO, EM 1 DE NOVE"!BR.O DE 1891 

Prcsidcncia do S1-. BtJrnarclino de Campos 

Ao meio-dia, procede-se à. chumadn, à. qual 
respondem os vinte Srs. deputados: Bez·nar
dino de Campos, Ga,rcia Pires, Nilo Peçanlla, 
Rodrigues Fernn.ndes, Azeredl1, Pires e Al
buquerque, Antiío de Faria, Mallool Fnlgon
cio, Cht\gas Lobato, João Luiz, Oliveira V<\l
ladão, Uz·brmo Marcondes, Paula Argollo, 
Thomaz Delfino,Joaquim Pernambuco, Athay
de Junior, Hnmero Baptista, Cnstodio de 
Mello, França Carvalho e Baptista da Molta. 

0 SR. PRESIDENTE-Em virtude de deli,... 
beracão da Camara, foi reformada a dispo
sição t•egimentn.l que mandava abrir a se'ssão 
depois qne houvesse um terço de depntados 
presentes, passando a sessão a abrir-se com 
qnalquer .numero. 

Nesta conformidade, abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a acta da 

sessão anterior. ' 
Niio ha expediente a ler. 

PRIMEIRA PA[{,TE DA ORDEM DO DIA 

O SR.. PRESIDENTE dechwa qne não ha nu
mero par:t vot:tL' as matarias encerradas, e 
por isso, passa-se. :1 2• uiSCllSSãO do art. I o 
do projecto n. 255, que fixn. n. receitn. geral 
da Republica, 

São lidas, apoiadas e enviadas á commissão, 
as seguintes · 

Emendas 

Art. I o; onde diz: 60 o 1 o á taxo. addicional 
sobre vinhos, cervejtt, etc., diga-se 80 °/o. 

Cnmarn V. V. 

Supprimn.m-se as p:.>.Javras : Imposto de 
tran:>rnissiío de propried<v.le nn. capital, etc., 
até-cobradas em estampilhas. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. No dia I de janeit•o de 1892 cessará 

em todos os estados a cobrança. de todo e 
qnn.lquer imposto comprehendido nas disposi
ções do§ 2°, art. 9° e n. 1 do art. ll da Con
stituição ~a ~epublica, qualquer que seja a 
sua denommaçao. 

Sala das sessões, I de novembro de 1891.
Aristides ~11-:~ia. 

E' permittido aos estado:; do Rio de .Janeiro 
S. Pt\ulo, Minas Geracs e Espirito Santo, a 
:.1rrecadação de seus impostos de exportação 
no Districto Federal, procedendo cada um 
desses estados de harmonia com sua iegis
l:lção fiscal. 

Sala das sessões, 1 de novembro de 1891.-
0liveira Pinto,-Alcindo Guanabara. --Alberto 
BrandtJo.-Fomeca Hermes.-Nilo Pcçanha. 
-Cyrillo de Lemos. -Antonio Olyr~.tho. -Du
tra Nicacio.-Astolpho Pio.-Rodri(!v:es Fer
nandes. -Manoel Coelho Bastos do N ascimerz
to.-Barbosa Lima.-Pires de Albuquerque.
Paula Argollo.-Rewmba.-Lui::: J.lfurat.
Dionysio Cerqueira.-111 anhaes Barreto.-Lau
ro Uulle1·.- Vú·gilio Pessoa.-Anfriso Fialho 
-Leite Oiticica.-Athaydc Jtenior.-Lacerda 
Coutinho. -F. S chimidt. 

Art. 1. 0 E' estabeleci,Jo o imposto addi
cional de 2 °/o sobre volumes entrados nas 
alfandegas do estado das Alagóas, na fórma 
da legislação estabelecida, com o fim especial 
de pagar as subvençues, que a verba compor
tar, as companhias de nave~ação transatlan· 
tica. que tocarem no porto ao M11cei6. 

Paragrapho unico. O governo federal eu
trará em accordo com essas companhias at-

1 
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téndend.o de prefere nela às ses-uintes: Royal 
Mo.íl Stea.ms Pahet Cnmpany, Cnargeurs Re't(
~ís e United States Pah.et Company, fazendo 
contracto com outras, não obstante, si não 

. puder chegar a accm·do com estua.-Leite Oi
tíoioq,.-GaiJino Besouro. 

Náo se acha.ndo presentes os Srs. deputa
dos inscrir}tos e nin~uem pedindo a. pi\lavra, 
é eoce1·rada a di~cus~ã':l do art. 1 o. 

São successivnmen te postos em 2" discus
são que é sem debate encerrada, os n.rts. 2", 
3o, 4o, e 5u do prqjccto. . 

o Sn.. Pn.EíliDENTr:l declara que, esgotada a 
mn.h~ría do:'iigoad~1 para debate e, visto ni1o 
haver numero para votar, suspende o; sessão 
ntó haver numero. 

(Suspeode-se a sessão às 12 horas e lO 
minutos.) 

A' 1 hora e 10 minu' os, procede-se a ch,t
mada, o vorific:t-so osto.rom presentes mais 
os setjuintos Sr~.: BoJrort Vieirn, Uchôa Ro
drigues, In di o do Braz i I, Innoconcio Sorzo
dollo, Nina. Ribeiro, PArtro Chermont, Mattn, 
Bacellar, Gosta Rollrigues, Casimiro Junior, 
Anfl•izo Fi:llho, Nogueira Paranagua, Pil•es 
Ferreira, Martinho Kodrigul3s, B~trbosa. Li
ma, Bozerr·H, Frect~~rico Bot'ges, José Bevila
qua, NaBcim·~nto, Retumba, Tolentino de 
Carvalho, Juvencio de Aguiar, H.aymundo 
Bandeira. Anoibal Fulcão, M~it•a de Vascon
cellos, João Vitdra, Espirito S<Lnto, Bellar
mino Carneiro, Oiticica, Gn.bino Bezouro, Au· 
gusto de Freitas, /1.1•thur Rios, Severino Vi
eira., S:1ntos P~reira, P~wli.t Guimnràes, Dio
nyzio Cet'quei!•a, Leovigildo Filguoil.•:ts, Se· 
ba;stião La.ndulpho, MciOiz Freire, Fonseca 
Hermes. CirJ•Ilo d(~ Lemos, Alberto Brnnd;i o, 
Olivei!'n. PintQ, J\lcindo Gul'tn:\hat1\. Aristides 
Lobo, Jesnin6 de All,uquerque, Figueil·edD, 
Antonio Olyntho, A!exundre Stockler, Gou· 
ça.lves Chaves, Dutra Nicacio, Corrêa R~bel
lo, Astolpho Pio, !il'istirles Mtlia, Gonç ,.lves 
Ramos, Cn.rlos i.lns Çhaç;as, Domingos Rocha, 
Costa. Machado, Domtngos Porto, Palettn, 
Bueno de Pniva, Martinhr;; Prado Junior,. 
Franciseo Glicerio, Morae~ Bu.rros, Adolpho 
Gordo Mut•sa, Ror.ll'iguos A! vos, A lt'e8do· 
Elis, 'Leopoldo de Bnlllües, Bellarmino do 
Mend<mça., M::~.rciano de Ma.g-n,lhã~s. L:\uro 
Muller, Ca.rlos Campos, Schmidt, Lacerda 
Coutinho, Borges de Medei('os, Alcides Lima, 
Abren, Co.ssio.uo do Na.scimellto c Demetrio 
Ribeiro. 

Deixam de compa.recer com cn.us::t. p:n•tíci
pa.da os Srs . Cantão, Henrique de Carvalho, 
J'oüo Lopes, Jus tininno Llo Serpn., Pedro Ve
lho, Amol'im Oarciu., Pedro Americo, R.osll. e 
Silvu.Andre Cavalcante, Theophi lodos Santos, 
Pontos de Miranda, Leandro Maciel, Milton, 
Amphilophio, Vtriu.to de Medeiros, Gabriel de 
Magalhães, Matta Mach~o, Costa Sonna, 

Lamounier, Alvaro Botelho, JoãO de A.veUar, 
l'"erreirtt Pires, Cesario Mott'l, Lopes Clm,ves, 
Doming-os de Mora.es, Carva.lhal, Almeida 
Nogu11ir:1, Fleury Curado, Edua1•do Gr•ncal
ves, Fernanrles Flot·es e Rocha. O:lorio ; e 
sem causa participada os Srs. Neb on. José 
Av&lino, Gonçalo de Lagos, Almino Affonso, 
Miguel Costrn, Epit(Lcio, Clouto Cartaxo, Sa 
Ao(!r•a.de, Gonco.lves Ferreil"'J., José Mariuno, 
Pereira rle Lyra, João de Siquoim,, Luiz de 
Andrade, Fblisbello Freira, To::;tu, Se:tbra, 
Zama, M'II'Colino Moura, Francisco Sodré, 
B. de S. Mn.r.~os, Prisco Paraiz.o, Fons~ca. e 
Silva, Manhüos Barreto, Joaquim Breves, 
Virgilio Pessoa, Lufz Mura.t, F'róes da Cruz, 
Erico Coelho, Samt}aio Fel'l'az, Lop •s Trovão, 
Jacques oul"ique, Mayrin lc l''ut·quirn '\Ver
neci(, Vinhae:;, Badarô, João Pinheiro, Paci· 
fico Mnscar~>nhus, Leonel Filho, Jacob da. 
Paixão, l'~erreit·a Brandão, AtnP.rico Luz, 
Fr•ancisco Veiga, Felicinno Peona. Vi otti, 
Fr·ancb:co Amat'ál, Ferreira R.u.bdlo, M\)n
teíro da Sil v(t, Angelo Pinheiro, ?aulíno 
Carli)S, Costa .I unior, Cnrlos Garcin, Moreira 
da Si! va, Caetano de Albuquerqué, Ferna ndo 
Simus, Victorino Monteiro, Per"'ira. da Costa; 
J11lio de Castilho, Fernnndo Abbot e f'..1enna 
8tlrreto 

O SR.. PRESIDENTE- Achando-se presentes 
apenas 9S Srs. deputados e. portaotc, não 
sendú possi vel occupar-se 3. Cam<ltt~ com as. 
mataria:,; da or1lem do dia, as qr1:1e' com:tam 
(l0 VOtnÇ[O, prt.S~à-SI~ a hora destirlad:;1. à :Lpre~ 
seotação de indicações, requerimentos, etc. 

O Sr. Serzedello-Sr. presidente,. 
pedi a palavi"a p •ro. fa,zer um reqncrirnento 
e,;peruuclo que L\ Ct\ffiHra tios ~rs. o~ putados 
approve-o com ~" m<1xima urgeneia, e que o 
podet' executivo se aprcs:>e tánlllom :1 remet
ter as in!'ot•m:H,)ves que tenho a bonm de 
pedir. 

Um elos homenes que no regirneu pnssauo 
costnmt~.\':t f,z(~t·, pelo seu elevado espirito e 
petos S<lus dotes omtorios ;J.S d eHcins du.~ gran
des discussae ~ que se davam no SBio do pn.r
lnmento, em certl\ ópocn. comecava os seus 
diSCUl'SOS Cl)ffi :J. SO(~Uitlta phrase momortWél 
n:~ nossa historht parlament:tr : 

«Lou-vado seja. Deus, ninda vive o rei ! !» 
Eu nií.o sei~ diantl3 do que !:la pnssa em 

nosso pniz. e pelo que tenho l ido todos os 
dias, no levanlar-me, nos jo!'oaes que tém a 
seu c:wgo a emproitauo. de defende•· o Go
veruo •.. 

O S1t. GABINO BEzotnto -E injuriar n Ca· 
ffi'\1'3.. 

o SR.. Sllllt~EDln,w-... si devo hoje prin
ciph~r a ligeit·u. oração que fuç o tambcm deste 
mollo : louva.rlo soja Deus, aiudu, vive e Con
gresso! (M.,•ito bem. Apoiados). · 



Câmara dos Deputados - Impresso em 06/0212015 15:03 - Página 5 de 19 

Sessão em 1 de Novembro de 1891 3 

Ainda hoje Yui sorprendido ao ler um dos 
jornaes, que ~e diz mais ligado ao poder ~x
ecutivo, e CUJO redactor costuma ser ouvtdo 
nas conferencias ministeriues, tantas são ;1s 
ameaças, tantas silo as phr;1ses ?-u·!~dos;\S 
que nelle encontram-se em relação a. extslen
cia do Congresso, que e a. H.epublica (apoiados 
.nume·rosos), que é a Fede1•ação. (Apoiados.) 

o SR.. BAR.nozA. LIMA-.E' o ministro sup
plementar da Republica. 

o Sn.. SER.ZEDELLo-Nesse.;; periodos de seu 
m·tigo de ruodo n.rdem e queimamn.s rnab 
pungentes ironia~ ao Con:.rt·.esso, ao \)<ISSo 
que em todos os c1rculos otllcw.es nos fcJ.í'em 
as mais treslouc<\dus ameaças ! ! 

Pois hem, e.;;tou decidido, custe o quo cus
tar, a cumprir o m~u dever. (Apoi~~os. J1il.'ito 
bem.) Não sai fugu~ n. rnspoH::;nbllidade das 
gra odes c difficeis .situ:1çõe~ em que possa 
achar-me no meu pa!Z. Ter~1 n. coragem rle 
sellar, si fdr preciso, com n min~a vida, C?m 
a min h<t coragem, a. honra da mmha. 1Ja.trta.. 
(Apoiados.) Venho, pois, ma5s uma vez fazer 
um requerimento, pedindo informações sobre 
assumpto, que julgo de masima importuncia. 

estrangeiras que teem relações comnosco; só 
não estão os interessados! (Apoiados.) 

Entretanto, não se procura ver as causas 
reaes, palpa:veis, dos pbenoxnenos que se pas
sam entre nós . 

De um lado, os representantGs de um poder 
que vae o.o encontro dosverdadeiros interesses 
nacionaes. são ameaçados por aquelles que se 
dizem representantes e guaL·das dos segr~dos 
do pocler que nos gover•na; de outc·o Indo, 
tod:\s as l ~is que "t"Otamos, ~odos os e;;forç~s 
que emp1·egamos parn. orga,msar o p:uz, sao 
ann·ultado~ pelo ~buso do ,eto ·.que só tem 
servido IJllra tirar o prestigio do velho · e glo
rioso solattdo, a que maus conselheiros arras
tam no abysmo, cav!lndo a ruína de seu 
nome e a desgraça ela patria. 

Por su:1. .vez os ttmigos do governo, a.f!uel
les que repl'esentarn n. sua opinião, aquelles 
que lhes são ml\is ligados, tidos e havidos 
como interpretes de seu modo de ver, esses 
a.pressam-se em declarar, Ol'(t que o Senado 
não estarà de acc:ordo com a opinião da Ca
nt:tra, o que não podemos esperar do patrio
tismo d:tquella elevadtí éorpot'ação, (apoiados); 
or:, que os proj~ctos :tcceito!S e votados !)elo 
Congr(!.SSO teem contra si o ,e to presirlencial... 
do Sr. barão dt3 Lucona-pa.ra dizer m•lis ex
n.ctamente a verdade. 

v. ~x. e a cà.mara sab:lm as diffic:uldarles 
fi.nanceir:ts que assoberbam o paiz. O espírito 
publico, o paiz inteiro, vio •~ cogitação pu
triotica, o alevantado interesse com quo o 
parlamento procm·ou vot:tr a::; medidas q.ue O Srt. GABH-ro BEsoun.o- O Presidente da 
entendi~t necessariu.s, nü.u para. !'Ol ver da. uotte Revuolicu. e;;tá. ~:>equestradQ. 
para o dia a. crise, não para. por meio d~ um o Sa. SER.ZEDELLO - ·O meu requerimento, 
milagre, como se tem pretendido, elevar n. Sr . presirlente, nü.o tem o intuito de forne· 
taxa cto c:\mbio a um:\ situ·1çi1o a que não cer-rne occ11siao para responder i~qualles que 
pórle àttiogir, tão gr<tt?-tles. ::;:1o os err~s ac- veem no projecto acceito e votu.do ne::.t~1. Ca
cumulndos, tn.nto inepcta e wcompetenct:\ tem mara, as c:wsas de depreciação de nossos ti
manitestüdo o ministro du. ftLZendt~ (muito tulos no estrangeiro, e a justiticu.tiva da. 
bern). tão miL vontãde tem re\·ala.do M pro- depreciação . cambial, por·que estas cn.u;;as 
jecto banco.t·io obrtt de p:\tt·iotismo e de a.mot• devem ser procuradtts na desconfiaoço., na. 
ti. ltepublíca ; mas P<Wt~ c''m pt•u,.lencil\ serem instu.bliid:Hle, na incertoz:\ do dia. de amanhã, 
o.ttenuados os eil'eitos da cl'ise lina.uceira, nas aprr.eltensões sobre •~ et·de.m, nas ~me · ,ças 
llreparando o regimen lia conlln.nçtt e u. ele- de contlJctos, ntL de:;iw,l'monm de vn;tas do 
Vaçtio do CI'OJito. ex:ocuti VO e do !egiSitl.tiVO, nos t'Utnfll'GS que 

Os in tet•essos inconfesStLvds, o Governo t\ especn h\çü.o pronwve, n::~. inc:1pn.cithde de 
irritado u L oll'ensa •• sou umor• pro11rio '~x:plo- quem 1lit·ige as finanças, no receio de · novas 
rado JJOl' esses interes ·:os, teem, porem, pet·- emissões e, o que é mais grave, na ce1·tez:o de 
vertirlo todas as norm:ts do bom senso o da que essas emissues teem sido pmpttradas e· 
logictL; tem-se procumrlo illudit• '"opinião pu~ que scrâ bUt'hodt~ a. lei quo votamos. (ripoia• 
blicll.; te\\'\-,.;e p•·ocm':\do levt\ntllr umt\ espe- dos.) 
cie de sarcasmo mistUI·ado de grittt ridícula t 
em torno do projecto que foi votado nesb O rcquerimonto nito tom esseintuito; amo 
cn.sn., attdbuindo-lhe g-rande e cruel decepção porém, o li.m clt\ro, fi rmo, de obter in~ort_m~
paln. bttix:t const:tnte dos nossos t itulo:;; Iltts ções exactas sobro um facto que n. priOCip~() 
Praças estrun,g-eiras e I)ela depressão cadtl· vez teYo o c:.tr<lCtet· de nm rumor, mas que ultt

nmmentl:l se accentuou o alarmou ns con
m:1iGr do cn.mbio. sciencias honest:ts. Est:1 divulgado que a 

O Sa. GAll!No BBsourw-Perlidia contra a proporção que se votn.va nesta casa o pro-
Republica. jecto \)'<~,ncu.r\o \\m\tt\udo t\ S omissões, bu,ncos 

O Sa. SERsmmtr..o-0 que e fóra de d\tvida emissot·es e, o que é mais, do a.ccordo com o 
õ que com a opinião da. Cttmara estit todo o ministro da fazenda, llrepar~vam ~ la~;tro 
commorcio està a opiniú.o esclarecida dos en- necessario paro. se furtn.t•em as medtdtts ro
tenuidos e 'da imprensa, estão todas as praças ·strictivas desta mesma emissão, impostas 
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pela. lei, e burlarem por este meio completa
mente o seu effeito. 

O S:r. Adolpho Gordo-Sr. pre
sidente, pecli a. p:tlavra pam mandar :1 mesa. 
uma intlicnçüo; r•elo nosso regimento a vota
cão dos projectos em 2" discussão tem de · ser 
feita por n.l'tig-os. Entt•etauto, faltam poucos 
11ias pat·a ncalnLr :t sessão, e o pro,jecto eleito
ral, one absoiutumcnte precisa ser ultimado 
nestn.'::-css;1o, tem se~senttt e ta.ntos artigos, 
havendo cor•c:t de 200 emendas. Portanto, 
apre::;euto ttllr:t indtcaç,ão para que sejam sus
pensas as clispnsi.;:õ•Js do regimento neste ~o.so, 
::..fim de se votar o projeC\to por titulas, sn.lv() 
as emend:ts. 

Consta-me que um dos hnncos mais impor
tantes tem, não procurado o ouro necess~wio 
para depositar no Thosouro como lustro ; 
mas querendo fazer ver ao Senado qne o pro
jacto Jinanceir;> não veiu ao encontro das 
necessidades publicas, tem sim concorrido ao 
met·cado de cam blaes, tem, o que é mais 
grave, concorrido a compra de efreitos parti
culares, de efi'<:!itos negociaveis sobr·~:: café, 
para em teoca tle\les obter o ouro neccs;;ario 
e b01 bi li ta r-se convenientemente pnl'<" novas 
emissões. Vem ú nwsn e é envin.da it commissão de 

policia a seguinte Ora, V. E:x:. Sr. pr~:siden te, comprehenrle 
bem que diante de umn. situação atllictiva, 
quando são poucas as cambiaes otrerecidas 
para corn el!as pag-ar dividas no estrang-cit·o, 
quando essns cnmbiaes vi.io prestar-s!l não ao 
seu verdadeiro pr.pel, mas a um papel espe
cial·, o de constituírem o lastro 1 am os bancos 
emissores fazerem 110'\'as emissões, ou, o que 
e o mesmo, conseguirem por troca com o go
'Verno esse lastro, contra a vontade expressn 
da lei, da nação e do parlamento, não SA pórle 
desejar obter a confiança, base essencial de 
todo o credito e sem a qual :::erà. impossivcl 
conseguir a elevação do cambio e tlo$ nossos 
titulas nus praças estrangeiras. · 

O Sn.. OrncrcA - Consta tambem que o 
governo està remettendo ouro para. a, Europi.1. 

O Sn.. SERZEDELLO - Eu não quero fazer 
asseverações vagas, nem nccusaçues gt•aves, 
nfflrmanclo sem os documentos que o Poder 
Ex,.,cutivo nfí.o espera que se vote a lei, no 
parlam"'nto, par:\ assumi!· a clictn.dut·a tinan
ceim ; e que mancommunado com os bancos 
procura illaque;tr a nossa boa f~. illudir o fim 
aas nossas medidas, . permittindo aos bancos 
emissores :tbn.t•t•otarem mais e mnis o nosso 
mel'cado de papo! ioconverti vel. Por ls~o, 
formulei um requerimento que passo a ler, 
esperando q11e urt primeira sessão elle seja 
vetado (lc1). 

Vem a mes::t., é iido, apoiado e posto em 
discussilo, que é sem debate ericerratht, tict\ndo 
adinda a votuçfio, o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que "' mesa da Camara requisite 
do govemo as seguintes informaç6es: 

1." Qual ó o lastro em apolices e em ouro 
depositado pelos bancos emissores ; 
. 2." Em que época foram feitos estes depo

Sltos ; 
3." De 15 de outubro em dcn.nte fez algum 

banco emissor deposito em apolices, ouro ou 
oamuiues par~ hn.bilitar-se as P..ovas emissões 1 

Sulu. das sessõ~s. 1 de novembro de 1891.
Scl·:eclello. 

lmlicaçcto 

Indicamos f]UO n. votação da lei eleitoral 
se.ittfeitu. por Li tufos, salvando-se as emendas, 
ficv.ndo tlcstn :Hte ~u ~~pemit\S nosttL parte as 
disposiçõc3 do regimento durante os ultimes 
dias da presente sessão. 

Sal:t das scs~õe~, l do novembro de 1891.
Atepusto rJ.e Fr11itas. -Jtrlolpltn Gordn.- Uchôa 
Rodrigues.-França Carvalho.-Jesttino ele Al
buque,·que. -.t11"i.~tidas JIJaia. -A :;ercáo .-Oli
veira Pir.to.-:ichmirl:.-Leopol(lo 1/.c Butltões. 
- Artlmr Rio.~.- M. de M agathiles.- Nilo 
Peçanlm.- Pires da Alúttque1·que.- Patela Ar
gollo.-Lauru li!lttltJr.-Harbosa Lima.-Ser
::eclello.-Smrtos Percira.-Rodrigues Alves.
Moracs Bai"I'Os. -Atfi•edo E Uis. 

OSr.·. Ho~nero :Baptista-Desde 
o inicio dos tmbttlhos do Congresso Consti
tuinte, cliv~rsos representantes teem apresen
tado ron uucia do seu m<'ndn.to. A renunci:v ó 
um n.cto pnt•nmente pessoal. Cada deputn.do 
tem a. comprehensli.o doseu dever. A oinguem 
cumpre llt'etondt)l' o desvio da lir.hn. poi· elle 
preferidn. pn.ra uornm de sm~ courlucttt. 
As~im llOi8, qtmndo um represent:u1te do 

povo ofrm•cco a ronnncin. do sou mand!tto, pa
rece ao omdot• prudon to o judicioso nfí.o pre
tondt3r crear oblces ú rmtlisação do desejo ma
nif'ostado por esto l't)presentnnte. 

Acabn. do recelMr um telegramnm do repre
sentante tio Rio Grttntle, o 8r. Assis Brazil, 
dizendo-lho f]Uo, si a most" não tomou conheci
mento da. t•euunclu pot• elle apresentad<t na 
ultimt\ rounlito do Congresso Constil.uinte,. 
dosejavn. quo rt mosa e a. Camu.ra !>oubessem 
que u. sua ro:>oluciio ern il'revogn.vel e por
tanto, ostn.vl.'. do pé n. sua renunci:t .. 

Aprovoitn. o ensejo para scientificar :i. Ca
marn. dn. tlolihorncilo do seu patt•icio e ::tmigo. 
e pede a S. Ex. o Sr. presidente que dê as 
providoncin s que o cttso oxige. 

o Sn.. Pn.E~IDENTE- Peco ao Sr. depu
tado quo envie á mesa o telegramma, para. 
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que, de conformido:tde com o que n.caba de 
dizer, a commissão de legisln.ção possa inter
por o seu parecer. 

Vem :1 mesn. e ó enviado a com missão . de 
constituição, ·legislação e justiça o seguinte 

Telegramma 

Porto i\legt•e, 30 do outubt•o de 1891. 
Deputado Homero- Si Natal niT.o apresen

tou minha . nova 1.leclamçilo renunci:~, peço, 
autot'iso, insist:.l,m mesa tomar conhecim•Jnto. 
Resolução it·rsvoga ve1. -Assis .. 

O Sr. Costa 1'\-.(aoh:;~clo- Ha 
mais do uous · mezes tive a honrn llo apr·e
sentar it consideração lia Cnmara. uma moçüo, 
tendo por tl.m conseguir quR a mesa, no Hm 
do cad:t mez, fizesse publicar o uumero de 
fttlt:ts dadas pelos deputados e fos~e a idéa 
aproveititvel ou não, o certo ó que estava 
no direito de fazer este pedido ; etlt1•etanto, 
até hoje a mesa nito se tem dignado dar o seu 
parecer a respeito. 

Por esta mesma occasiüo, o illustre depu
tado pelo Part1.nà, o Sr. Marciano de Magã
lbães, apresentou outri\. iodicação para que 
não se tlzesSB desconto no subsidio do 
deputauo que désse mais de tre:; üLltas. 

De dia em dia. avulta :t uecessidnde desttl. 
Camara t.1mar uma. medida. a este respeito, 
não ou·endo a. nenhum dos meus illustres 
collegas. q nttndo e certo que o art. 22 da 
Constituição, preceítúa que, durante as 
sessões. vencerão os senadores c os deputados 
um sub;;idio pecuniu.rio. 

Or[t, não póde haver sessão algumn. sem 
nume1'0 de !.leputt\dos, e, pot•tnnto, a conse
quenci :~ forçatla, e que dim:toa do principio 
<.la Constituição, é que o deputado que nü:o se 
.n.pt'eseutn.r n5.o póde receber subsidio, e é 
terminante '" disposição da Constituiçito, por
que: si o clep:J.tado ou o senador nito devem 
traballuw de graçn., segue-se que toem a obri~ 
.gaçito de cumprir o seu dever, i~to é, do 
trabttllwr. 

Os dopuhtdos toem umtt retribuição p1·o 
labo1·e, e si assim ô, como póck essu. Camara 
conserval'-se · indill'erente tt de" iditt de parte 
de seus membros ? 

Pois nü:o é um escn.ndalo te;• a Camara 
resolv ido ante-hontem que trabalharitt nos 
domingos e dias feriados, resolução que fbi 
sanccionadn. pela maioria, e esta Camttra, 
no dia do hoje, uito poder se reunir '? 

Isto não póde continuar. Pat·ece qu.~ ha um 
plano occul to de cansar aquelles que sü:o con
stantes neste recinto, com o llm de não se 
votar as leis a.nuuus. 

Mas, como fazer recn.hir a responsabilidade 
sobre aquelles que faltam as sessões ~ 

· Sô ha um ·. meio ~ é a publicidade de seus 
nomes, e não se diga que essa publicillade 
consttt do Diario O!ficial, porque quasi nin
gnem recorre 11 elle para., todos os dias, ver 
o:; nomes dos que faltam, emqun.nto que, 
sendo estas Ü\ ltas commemoruclas no Hm do 
mez, mai::; facilmente o publico tem conhe-
cimento. · 

Não queda levantu.r esta questão, mas o 
devm· obt•iga-:me a isto, e pouco impol'ta~me 
incorret· no desagrado de flUem quer qu~ 
seja. 

Vot.l!:s-:\Iuito bom; muito bom ! 

o Stt . Prmsro~-::>:TE-As observações do Sr. 
deputado serão tomadas em consideração pela 
nw::m. 

O S1.~. Bevilaq_ua-Sr. Presidente, 
eu quc• t'itt lazer um requerimento, mas tal 
tem sido :1 sintt malfadada dos requerimento:;~ 
aqui apresentados, quo me limitarei a dirigir 
um appollo, hoJe I de novembro, na vespera 
lle llnados, ao Sr . Presidente da Republica, 
ptLl'it que S. Ex:., ao menos por eff6ito deste 
processo, tome conhecimente de um facto 
escandaloso. 

.'\qui foi distribuído um folheto intitulado 
-Att~1Uado do Sr. minist'I'O L ·uoena. 

Tive :t curiosidade de ler estas paginas 
( (olitcanclo wn Uvro ). Eíiectivu.moute. como 
denuncia este folheto, que n:lo tem um re
sponsavel firmando~o, mns que foi impresso 
em typvgru.phiu respeitabillissim~• . desta ca
pital, no JornaZ ;lo Commercio, encontra-se 
n:trrações vercladeiramente assornbr·osas p~ra 
não dizer escand:11osas! . .. (Lê .) · 

Depois de historiar minuciosu.rnente todos 
os factos, trn.nscreventlo todos os documentos, 
constantes de requerim~ntos com os l'espe
ctivos despachos ou sem elles, copias dos 
decretos do governo e da concessão, etc., o 
folheto traz uma tabella demonstrativa do 
pre,j uizo que tem o The~ouro Nacionu.l pelas 
M.ga.tetla.s, pelas mign,lhi.\S que deixou o 
sr: Lucena ao teliz concessionario, e, o que é 
mttis, segundo diz S. Ex:., tudo por amor á 
fa.zend:t publica, em beneficio do Thesouro! •.. 

Estas pequenas ninharias, meus s0nhores, 
montam apenas a.. 1.200:000$! 1.200:000$, . 
como podereis verificar nesta tabellu. ! 

A tltntn.s co.usus se tem attribuido as diffi· 
culdades das nossas condições tinttnceiras e 
tantos esfoJ.•ços teem sido tentados para me
lhoml~as mas, tudo debalde ! 

E' que snbsiste esta caustt permanente 
de todos os desastres, que se tem man
tillo forte e inabalavel pela erronea con
fiança do Sr. Presidente da Republica ! 
Quem não và claramente que a permanencia 
do Sr. Lucena tem sido uma causa impor
tante pam esse descredito, de que tanto sa 
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. falia. e mais ímporta.nte do que · jogatinas 
etJCommodas avultadus, machinat;ões de es
pecuhulores, sobastiaoü:mo e tudo o mais que 
se repete a cada passo? ! Nem hu. a menor 
duvida! ... 

companhias coogeneres e especialmente con 
tra a puternal concessão Figueiredo. 

Devo ueclamr que não conheço absoluta-· 
mente nenhum rlos cidadãos a que me tenho 
referido. 

Infelizmente é esta a vcrdaue tristíssima e 
incoute:stavel I 

No caso actual os factos veam aqui perfeita
mente <l<~m,.,n::;trados é n. consequenc1a é que, 
si nenhum acto ulterior vier revogar o que 
se acha consal!rado, o Thesouro Publico sara 
lesado om 1. 200:000$000 ! 

Lm 8(·. Munoel Gomo.,: da Costa Figueiredo 
obtuve em 15 tlo outul.Jl'O de 1800 liLvor·es t'X• 
trMrtlinnl'ios, incomprehensi veb pal''t til IH\ 
em preza indn~tt·ial, jú. \JastalÜt) dflsouvolvidn 
entre nós-o l'u.hr·ico de vela::;_; e S•' ~~~ prcr:i
sarem de ra vor a! ;.rum do Estado, ln l ú :t rc
munerução que deixa semolllanto inuustl·ia. 

O Sr. rnin istro da fnr.enrla do on t:io, fJilf' 
nnturnlmente roi forçado a fazor semolhnnt• ·s 
concessões, vendo que esta lesa vn gru nrie
tnento os interesses do Estmlo, mncndt•U :1 

miio e em 4 tio novemhro do me::;mo a11no l'e~, 
baixar um decreto que annullava cornplr • t~t
mente o e!Teito dnquelln.conce:-::;;io e de quaes
quer out l'nS congeneres,e por couso()ttencia, ti
caria burlada a. tentativa. de enriquecer ús 
pri")OS'iS a tms tnntos pa tl•iotns! . . l~r . •, como 
se rliz, ·umn concessão para ser met·ca.dejttda, 
par:t set· ven•lida a quem m :ds desse ! 
Ma~ mu•\ou-se o minísterio, e este in tre

pido negociante do concessões npresAntou->e 
a varias emprezas, corno se demon:;trn 
no folheto; a sua concessão foi repelli•la p<~r 
muitos, mas por fim houve um que melhor 
contava com a. bondade geuero~ e com o cri
te rio administrativo de nosso novo ministro 
da tilzenda, e adquiriu :1 concessão \>OI' um:• 
qu:1nth1. ~'Voltada; esquecendo proposital
mente. por·que à o facto irrefutavel, que esta 
concessão estava a.nnullada pelo decreto pos
teriot• do 4 ~e novembt'o ... 

O Sr. Henrique de Luct~mt acha.ndo que er;~ 
muito onerosa parn os cofl'e:> publicas a con
ceS>\ão tle que estavn. empos;sado e ~r. Fig-uei
redo restringi.tt n somma. enorme de f:1vores, 
mas deixando Sltbsistirem alguns privilegias 
mini mos fJUe davam apenas a m\g-n lha Ot• 
1.2110:000$ em prejuizo dos cofres publico!:> t 

Esta questão chegou a meu conhecimento 
pda leitura deste folheto e pelo diulogo 
puhlic:ldO no Jornal do Ccmmercio. Este:; ci
tlarlãos ou são pussiv.:is da justiça. puiJiica 
como criminosos e devem ser pror:es:wdos por 
c:l!umnindol'et'l, ou aquilio que dizem sob a. 
responsahilídnde tle seus nomes é u. verdade, 
mas nma tristili!!Ímn verdade! ..• 

Este dinll•go ó um a ttestado bastante do 
lastillWSO o:;latlo t.le ll0!3SaS fin:toç:ts. flOI'!]liO e 
a m•ntlemnaçiio c:\hu.l rle inca pncit!ado ptll'!l. 
sru g- t• rentu. ,\in la quando nü.o cstiv• •s$H so .. 
l••'.iam••nte pl'ovad.t pol' muitos ontr11s r:~ctos, 
:t htcompetcncia nbsoluta do ministro dM. fa· 
Ztlll'll\ llll ~eSl:ÍO rJos importantes 1nter'OSS6S 
n:tdor1:ws, ba::;tnrh\ este dialogo · pur11 de
rnonstml~a ! 

s,•. presidc>nttl, cu não conhecia. a c:tpnci
•l:uio. a competcncia. do Sr. Henrique Lucena, 
p<wque o! lo mi.o doisou de si ra~to :t!gurn na. 
histor·in. l!n:mceim do imperio; a nilo ser no 
rt'gh:tro dns violencins sanguinaria~ rla blliJCa 
politicagem, em que ora ex.imi.o, íucompa.
l'fl.Vel •.• 

Mas, na R.epnhlica, S. Ex. apresentou-se 
como salvador, restaurador de no~sas tioao-· 
Ç:•S !. . • 

S. gx. demittiu o seu collega, cuja grr~nde 
competencin ticou assigna lada pelo eucaixo
tameuto de uma quantia. avultada em ouro 
pnra ser remetlida para. Londr·es, sem que 
h ou v esse ne. essidade justitlcavel e muito 
m~>nos .i nstllicada para se mel hnn te remessa t 

Entt·etanto, o Sr·. ministro da. fhzendt~ acaba 
ue fazer uma igtiUl remessa, unte:::, rnuito· 
mnior reme:;s:• e prt~cisamente na ot:cashlo em 
que se cogitava tle rcfazer .o lustro meta.llico 
dos bnncos emisSo1•e,; ! Agora S. Ex. dá esta. 
provn. do modo pelo qual compr·ehl~lltle a. 
ge,;tü.o d0s negocio~ publicas, tirou o sen di .. 
plornn. de Hn:,nct>iro encaixotar\o1·, tia embal
tugem, como se diz no commercio . .. 

B' tri~te e edílicnnte ! A que ntãn~ of;tá en~ 
tre~ne t:unan h hOmma. de intere~::ws ! ..• 

E ainda disse que .o coitado do Sr. Arat·ipe 
errou porque considertwa em vi;.;or o decreto 
de 4 tle novembro! .•. Pobre do Sr. Ara-

O di~~ log-o é digno de leitura e do enn lteci
tnP.nto .de toda a n ção ; até paroc• ·-me fJUe a 
circnlaciio do Jornal é pequena parn qtw tiqae 
sntficieutemeote conhecida e c.rchivn.d!\. (m di-· 

rip~!. .. -
Eu estava com a impressão deixnda -pe\11. 

leitura deste folheto, quando fu i hoje ~orpre
hendído \}elll. -publicacão feita no Jornal dn 
Oommercio, de um dialogo ha.vido hootem ou 

·ante hontem entre os reprsentu.ntes da Com-
panhia lndustrialdeSteurin :, que protestaram 
perante o go'Vei'no contra. os desnecessarios 
favore:; e privilegias concedidos a quaesquer 

zt•nrlo encnixotada ... ) para sam p1·a a cornpe· 
tencia fioanceb·a e administrativa do Sr. mi
nistro ·(lu. fazenda. 

Peoo. portanto, n V. Ex:., Sr. presillente, 
que faç:~ ndtiitar ao meu protesto, ou antes ao 
meu appello no Presidente da H.opuhlicn este 
artigo que a meu ver à um acto !;lnlftci .. nte
mente compr<>bl\tot•io dll. incapaci la1le !tbsn
luta do Sr. bacharel Henrique de Lucena, 
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para continuar criminosamente na. gestão da . 
pasta da fazenda. ' · 

O Presidente da Republica, provavelmente 
não lera este jornal, mas supponho que 
appellanrlo daqui para S. Ex., alguns amigos 
mais dedicados consigam vencer os obst~
culos que pr·ivam S. Ex. de tomar conheci
mento de todas estas causas que se pns:,:nm cá 
por lmixo, e que · escapam ao Olympo, e con
sigam que a sua consciencia lhe aconselhe 
alguma !liotlidn. patriotiéa. qu~ venha satis
fazer a nnciBdade da opinião puhlica e dar-lhe 
uma s:ttisf'açiio merdcida e tlevida. S. Ex. 
está hypuoti~wlo e não percebe qne seu de~as
trauo compadre h1~ muito que foi llomittido, a 
bom do sor•viço publico por todas as opiniões 
sem;al;«s «.• patriotas •.. 

LP.rnhr·c-so o illustre mnrechnl que seus 
ttctos h•HIS. m;si m como os S(;l us cn p ri c h os e 
ns cond••sccndt·•ncins demnsi:tdas l'::tra com seu 
omnipot.mto compadre hão de ber t·ev,sto:; e 
julf;udos irnp111•cinlmtmte pela historia! 

E a .iustiçn. histor·ica em sua s"vcritlnda não 
attende a atllhados nem u. incensndor·es ge
!1Ufl:,xos ! 

Coragem 1· patriotismo, Sr. niar·echal, par:t 
o · bem d.L pntt·ia e para honra do nome 
de S. Ex. ! 

(Muit!J bem; muito bem. O ora,lor e compri
mentado.) 

O S ·r. Bartio de Lt'Cena . e os . directo·res dq, 
Companhin Industrial de Stearina. - Vamos 
tra;:erno uomiuio do publico e tios accioni::Jtas 
desta t:omp tnhia, bem como ao de todos os 
industria(:l::;. o l'esultado de uma c:onft!roucia. 
que tivtmos com o Sr. Barüode L11cena, para 
tratar ·le uegocios, que. pr·ejudic:.ndo immen
samente t~ nossa industr·ia, prtlndtlm-se a 
interes,.;es ;,.rernes do paiz, que ficam sacri
ficados em proveito de interesses particu
lares. 

Devem nota r os leitores, no dialogo que 
vam11s tr.,.nscrever, que o Sr. Barão deu a. 
entenrler· tot• errado : mas «de,de que este 
erro (sic) r'•·lH'esent:wu. um acto do governo, 
elle não o l'evogn.va» porque o g-overtto não 
póde ter dn:ts opiniões, mesmo t•rt·ando ! 

Ao:; accionistas desta compttnhla. pat•tt os 
quaes esptJcial1nente escrevemo~, tlesPjumos 
provnr que temos cumpritlo o· nos:;o devet-, 
pugn:t ndo por todos os meios, par:~ bem collo
ca.rmos o:; seus ca.pitaes e intet·esses, •• nos 
confiado~ ; e, :;ó nos consideraremos vencltlos, 
depois que os Srs. representantt>s dl) povo 
resolvdrt•m no Congresso Nacional, si deve
remos ou não curvar a cabeça. e entreg11r a 
noss:L f01·Lun<t aos c;tpriéhos de um minh;tro. 
. Ante':S rlisso. clamttremos sempre pelo nosso 

drreito, pel L jmstiçu. de nossa causa e pelos 
inte1'e1:Hes d•L cc)mmissilo. 

Vamo . .; f'lzer n. nossa narrativa por dialogo 
e, desde jà, garantimos a veracidado do que 

vae. trnnscripto ; e temos o direi te de ser 
acreditarlos, porque nenhum dos ahaixo assi
gnados depende nem precisa. dos favores do 
Sr. ministro Lucena para viver. 

Eis a verdade : 
A nossa · attitude em preSt'lnça do Sr. mi

Llistro foi sempre respeitosa e delicada e as 
respostas de S. Ex. sempre arrogantes e 
aut:Jritarias. 
Comp. - Representamos a Companhia ln

dustrial de Steariua, de quu somos di
rectores. Por I!O!lselhn da um amigo 
de V. Ex. t·iemos aqui. para pellirmos 
justiça em uma cau::;a, que somos obi'i
gados a defendfll', em desempenho do 
cnrgo que oc1:upa.mos . gsso amigo de 
V. Bx. nos gat·autiu que V. Ex. fora 
illrLqueado em sua boa. fú, e que, certa. 
mente, uiín S•J rccus:tri:L a fazer nos 
ju~tica depois de no::; ter ouvido. 

Barão - Jú, sei do que se tr•:tta. E' do nccordo 
qut~ fiz com a Companhia Sabão e Velas, 
não e·~ 

Comp. - Exactamente... Esse accordo de 
v. Ex .•• 

Bat•ão ....... Os senhores devem n.pplnudir ter eu 
reduzido n tres annos. um mouopolio 
que o Sr. Ruy firm<•u por• :~o annos! 

Cornp.- Esse:\ceot·do, Exm., longede t'ttvo. 
recer á industri~t e aos cofr·es pui.Jlicos, 
'\'eio, ao coutrario, mais onerai-o~. 

Bttrüo- Qual! histori:,s ... pois si <lU corto 27 
annos de monopolio, e dou sómente 
tr·es como inderrmi!;ação do~ pt•ej uizos 
queo~ pobres homens sotl'r·em! si eu 
tive até de appcllar para o patriotismo 
delles para. conseguir isto ! 

Gomp. - E a reversão? .•. 
Barão - Qual rever~ão! • Que vai fitzer o go

verno, no tlm de :30 annos, com uma 
fabrica 'que não valerit 40 contos. ! 

Gomp.- Per·dão; V. Ex:. foi mal informado, 
o Sr. Ruy Btrbostt deu uma concessão 
que era na ver·dade um moropolio; re
conhecendo, porem, elle propl'io o mal 
que ct1usou, promulgou o decreto de 
4 de novembro, cer·ceando e restrin
gini10 os favores dessa e de outras con
ces~ões ... 

B<\rão - Mas que não tem applicação ao 
caso. 

Comp. - Pedimos permissão para contestar; 
essa. lei tanto tem applicação uo caso, 
que o antec<.:lssot• de V. Ex. indeferiu a. 
petiçü.o que V. Ex. acaba da deferir 
por accordo. · · 

o Sr. conselheiro Araripe, em face 
do decreto ele 4 de novembro, só con
ceden isenção de direito para os gene
ros de que não houvesse manuf11ctura. 
no pai<~, bom como para; u. mu.tel'ia. pri· 
ma de producção nacionai ; e deferiu 
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· .fi•voro.velmente só qu:.mto a. pinf10, 
pavios o pi<pel. . 

Barão-o Ar:.\ripe enganou-se. Elle não· po
dia. fu7.er que.o fez. E então os homens 
vão pet'der o que pag-aram pel:l 
concessão! 600 contos t '1... · 

· Comp.-Não custou 600:000$ a concessão oi 
Comp:tnhla Sabão e Velas; esta com

prott-a por :~oo :000$00. 
Barilo-Não foi. Comprou por ô00:000$000. 
Comp.-Podemos pro\·~r n V. Ex. rptc o custo 

rlella fc>i 1lo 300:000~ , mostrQndo . a 
V. E~. llnh!ic:\ l'órma d:\ egcriptura, 
no t:1bel íito Cutitro. 

Bnriío-Eu seí tli:;~o; runsollas dot•nm por fót't\ 
mais :wn:o0()$000. . · 

Comp.--lgoornv:lllWS este p~.rticul:tr do quo 
V. J~x. nos veio olucillnrj mas. o. nós 
pouco lmr•wta quo custnsse ooo ou 
300:0008, pol'i"(ue, felizmonto, nii.o p<l
gnmos nonhurn vintom . nosso noin do 

··noi!Sos ~edotlistns; o quo . não fJUot·o
mos ponim agom ê png-ut" iurlh·ccta
meotc o mal que não rtzamos: e parn 
isso rccórremos n V. Ex., certo.:; tle 
que. mrlndar;'L cancellar e~se l\ccorrlo, 
ficando om pleno vigor n. concossúo. 
regul:lda llelo decreto du 4 do novem
bro. 

Bo.1'iio-!sso ou n:lo faço. . 
Comp.-H.cccorraremos ao Cougrosso, o~ccJ .. 

· Jentíssimo. 
Bnrão'-Pois sim, recorram .. 
Comp. -ll!n.s . •. V. Ex. podin. · mand:w ~~:-:ecu

tar essa concessão de accurdo com o.. 
lei que a. rcg'tlla. . 

Barão- Para qtte os senhores estão per1lendo 
tempo ~ Por que não mo vieram fallnr 
antes de eu fazer o acco.rdo ~ Nem eu 
sabia existir outra fabrica ele velas no 
· paiz;, além da compn.nhia « sabiio e 
1relas ~ ; si os senhores me houvessem 
fa.IIado desde o prin()fplo, como falln· 
ra.m -com o Araripe, eu nilo l\.tria se
melhante accordo; mas, agora. estit 
féito, · est;'~ feito; é só por tres :t.onos, 
isso passa depressa. . 

Comp. - Mn.s fec1nu·emos nossos estabeleci~ 
meutos durante tres annos, excolleu
tissimo. 

Barão- Si quizorem . · 
Comp. -0. mOdo do V. Ex. encaror ast:t. ques· 

. tão não é t~o simples como V. Ex. 
julsa. .. O accordo que V. Ex . foz nfi,o 
preJUdJCa. sómente a. nossa fnbrtcn, :.t l~ 
canoa a lndustria em geral, a. classe 
dos fabricantes de so.bU:a é·. enorme; te· 
mos mo.is de 30 fabricas de sa.bão aqui, 
al6m dns quo existem em S. P1\ulo, no 
Rio Grande do Sul, Bll.hi~, Perc.am· 
bnco, etc., . que ficam arruinadas com 
essa accordo. 

Barão - Ma.s não- dei concessão de mate ri~ 
prima pnrn. f:tàrica!'" sallrí.o. . 

Corrip . ...:.lndirectarnente V. E :c. · deu, porque o
fa,bL'ica.nte de velt~.s nü.o "{lcide deixalr 
de faiJI'ioar Sllbf'l.O, uma vez que o acido· 
oleit.:o, ou tido na maoipttluçr1.0, não péde· 
te1· outra appliea.ç[o •• não ser· ao fá
brico de s;.~.bã.o. 

lla.rão - 01",>, os senhores querem que o mi'
nistro :>ui!Jn. de tudo !" Sei !<'1 com o
que. se fa:t. v das Mrn sab:1.o ! ... Por· 
que ni'1.0 me vieram os S<!nhore5 contn.r 
o~s:• l\it:torh\ touu. nn tcs tlo cn fa.zer o 
accordo 't 

Comp.- i\:lo viemos, pot·quo uinguem so.hln 
dello, o nom filo pouco potliumos co
git.tr do quo \'. Ex. jnlgn:l::!o o docroto 
do 4 do uo"·emuro St~ll l np(JI"ica<;ii.o ú. 
conca-3silo da 15 de outubro ~ tanto 
mais, j!t cst:tml.o n tloutl'i nu. llrmnda 
pelo nntecossar de V •. E:(,; o Sr. con-
~olllclro Amripc. · · 

Bàrüo- Jil.tlisso que o Ara1•ipe enganou-se. 
.Os seuho!'Cll nito me quorom compro
llonuiH' ! Concordo que os senhores tem 
toda. a _r,\zilo; mas, uma voz que os 
homon!" pagaram, nlío devem perder o 
seu dln1tsiro. · 

Comp.- Aos compro.dol·es d"a .concesS<'lo ne-
. · nhum direito assistia de [Jedirem in-

donmi-srt~ão. LemlJre-se V. 8:r. ~ue 
ellcs compraro.m-na. a 30 de ·novembro, 
qtiando o decreto que· reguluvo. a coo- · 
c~ssiio, foi publicado 'Ointe e seis: dias. · 
antes. 

Barao-Náo é poss:vol t 
Comp.-E' Jmblico. Podemos· prov:t.r. 
~rão-Os senhores nào dizem· que viw-para 

o Congresso~ 
Comp.-C:lso V. Ex. não nos fnç:t. justica. 

Nada pedimos ao governo, não quere
mos n~gr:>v:tr as rendas publicas; pe
dimos , porém, a V. E.:o:., pediremos ao 
Sr. Generalíssimo Deodoro, ao Con
gresso, emfim·,que não nos sacrifiquam, 
que não sacritiquem n. fo1•tuna do.todos 
os iodustriues do paiz, representnda po::
mais de 20".000:000$, para. s:1tvar 
300~000$ que um gn.nn.ncioso etnl'l'e
gou para mooopolisar uma industrià. 

Barão-Mas o caso é que elles pag.aram. 
Porque _ os senhot•es nã.o cOml).t't\l'am a. 
concossao'?' 

Comp.-Porquo nüoacreditavnmos, nem acre
ditamos que semeH1ante aiJsurdo possa 
viogur. · · 

Ba.rão-Mu.s, a.gor:l. ost:í. feito. Viessem ll.ntes 
explica~me tudl) isso, p()rque eu não 
faria. o n~ordo. 

Comp.-Logo, V . E:\ . concordn; qua temos · 
. direito uo que pedimos . · 

Dal"lo-Natur:ümente ; os senoores: tem toda 
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razilo ; mas eu nado. mais lhos posso 
fazer. · 

Comp.-Perdão; em todo o tempo ê tempo 
de fazer-se justiça; e ella: nunca. vem 
tnrde, desde que vem reparar um m~.L 
causa-do inconscientemente; to.nto que 
o p!'oprio ministro que deu essu. con
cessü.o, promulgou um decreto regul•\
mentaudo-.a. 

Baruo-~ilo o p01:1 ia ft\zer. Deu, e'tavo. dado.. 
J i~ disse, o Ruy andou mal ; a lei nilo 
tem olfoito t·otroactiyo. 

Comp.~Bxm.;qucirn rlh o mais, pódo dar o 
zuonos. O Sr. 1\.uy dl!U a concossr~o o 
•k•pois rc~nlatuorltou o;;s:t. mexm:l con 
co~siín; · foi um- proce•limouto muito 
cort'Octo ..• (Nessn occusiüo S. Ex. lo-
vnutou-so irt·itn.t!o) ; . 

Bnrão-E os seuhot·es nfio ma f'lttcrem com
· prohendor ! Di;rn-lllo, doutot· (dirl~in
dO-St.l a um amif!'O üalle cntuo pt·e
~;ente): o senhor é jurista; ll Ruy podia. 
.c! '<!t\1' umn. Loi re~tt·l ngimlo tllt'eitos 
ndqniridos ... 

Comp.-Pcrdfio, nito lli.\via. direitos n.uqni
rillos. 

Barão-Deixem-me fulln:r... gu oonto n his
toria. O Ruy tl!lu umn. concessão, o 

· homem vc;,ucleu essa concessli.o .•. 
Comp.-V. Ex. está precipitando; o conr.es

sionario não vendou untes do sea-untlo 
decreto ; o decreto é tle 4 de novêmbt·o. 
e o · concessionario vendeu a concesstio 
e.m 3D de no•'embro. 

Barão-Nii.o me interrompam . . Eu conto· o. 
bistorilt . O homt.m \'eridou essa. con
cessão . Podia o Ruy restringir os fo.~ 
vo!'es que tinh~1, dado·, e que base:l.do, 
nelles, o homem comprou t · 

{) inter[lello.do-Neste caso, não ; a lei n~o 
tem efl.'eito retroo.ctivo. · 

.cQmp.-Contada ~" histori:l. como V. E:< . o 
fc~, lllllg'Uem dei:>:a lle lhe dar l'!IZ[O. 

Barüo-Ot•a, os senhores porqoo u5.o indem
nismn ao conce~sionario ? 

Neste llonto, o Sr. B~rão retirou-se para, um 
gn.uinetc contiguo, e ficúmos conver
s~mdo com unt nosso o.mig;o, que encon
trámos erucasn. do Sr . 13:trií.o. Despe
dimo-nos depois, e retiramo-nos. · 

O que fica oscripto é o. exprc~üo da ver
-dade ; porq uau to tuclc se passou em voz a.lt::t, 
diante de grande numero de seuhoras o de 
oo.vo.lhoiros que se acha.~am presentes em casa. 
-do Sr. &riio, ás s horas da noite de hontoro. 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1891.
.0 presidente, Dr. Julio Brandão. -u secre
tario. Honorio Guirnar<tcs Jl.foni.::.-0 gorente, 
Antonio Joaquim, da Silva. 

C:unnra. V. v 

O Sr. Pires Ferreira-Sr. pre.:. 
sideo!e, <.le novo venho pedir a V. Ex. para 
f:\zer com que sej(l, coHocado na ordem do dia, 
o pl'ojecto vindo do Senado em re!<1ção aos 
soccorros do Phtuhy. E o meu requerimento 
é i'und(tdo no segui o te: O projecto passou em 
3 .. tliscussilo. no Sem.tl.o, tenuo pn.t•ecer Cavo-· 
t'<WGllln commissiio de orç~meuto ; veio· par:~. 
est<1 C<lfllnl':\, teve parecer f•woravel dü. com
mis~:i.u da orçamento e passou tnmbem na 
::~~ rliHcussão. Ot·[l., p:trcce-rne que tendo sido a 
r.liscus.:;:io en~erraola e o pr·Qjecto v atado, oão 
porliam mais ser· :rd•licionallns a ellc nmendas 
quo acarr"'tn. vam desper.as. Mas,q uantlo mesmo 
cst:•s enJatuJas lle,i:ün uJ·gcntes. JIOriJne tL·atam 
de soccm•rus aos ost:rdol';'de Alngoa!>, B:thin e 
PnrallyiJu, par·cce-me, que n:'Lo se do,·ia pro
lollur o projectu, dnndo->e depois ltndmnento. 
a essas omondas, que tamhem tratavam de 
Mg'OCÍO<i de ju~tiçu. . . . . 

Ptwta.nto, requeiro quo o proJecto SGJI1 
co\ locado m\ ordem do diL\, o.tlrn tlo ~131' vott\.i.lo 
amnnM. · 

O Srt. Pm·:~lrJg:-;m-Inlormo ao nol.lro depu~ 
tndo quo. ao projHctn 11 que se t•eíere, for::t.rn . 
ofi'c:recidas emendas e cstns ememlns foru.in 
ti. comlllbstío quo niudtt niio dou p:trecor. sohra 
el!o.s. 

o Sr. Severino Vlei:ra- Sr. 
presidente, peço ~t V. 8x. que iutBl'ponlla. o 
seu vn.timento pern.nte ü il\ustre commissüo 
de orçamento, fJUro dnr quanto antes seu 
pãreccr ~obt•o ns emendrts oiTcrecid:ts :lO 
projecto a que ncaba de rererir~se o meu no
bt•e collvg;t o St'. Pires Ferreira, visto tra
tar-se de materia. muito ut•gento. 

0 Sn.. PRHSIDENTB-0 pedido do nobH 
:Jeputauo s.erít satisfeito. 

Vem á mesa. a seguiu te 

1JaGlaraçr1o 

Declaro que si estivesse \lresente votaria. 
contt'(l. o subsidio U:\ sessüo prorogaclu..-Jf. 
Prado Jv.nior . 

Vi'ic a. imprirnit· as se~uintes 

Il.cdacçücs 

N. 215 E- 1891 

Rcdaoçlía do add:'tivo dcstttcado do pl'l>,iecto 
n. 2f;) D, 01·çomen!o da daspe;;a do lWnis
tcrio da Agricultw·a, Commcrcio e Obras 
Ptlblica.s. 

O Congre55o Naciono.l decr~to. : 
Art. I. • Sor·ão respeit(\di\S as ~ervidões 

constituidas sobre terras devolutas e as pos-
2 
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ses de mnis de a.nno e dia, nellas existentes, 
limita.das ao cultivado e outro tu.nto em maLtlt, 
desde que os interessados próve!l'l . cultur<t er
fectivu. e morada habitual antel'ior a 24 de 
fevereiro de 1891. 

Art. 2, 0 Revogam-se as disposições em 
contrario: · 

Sala das com missões, I de novembro de 1891. 
-Baptista <la Motta. -Jut~enc io de AfJ!.Iiar . 

l'i. 215 F- 1891 

.RedaéçltD · tio · additioo de~lm,,t.tJ.o rlo prnjl!clo 
t'l . 21!1 ]), orçamento dt, dc.•pc::n tltJ ll!r'ni.<
tcrio da Agricultura, Ou>lltliCrcio e O&t•trs 
Publicas, . 

· O Congresso Nacional dec:J·et:~ : 
Art. 1 .. " As del!aproprim;õcs por utilidatl.e 

publica., no intore~s•J rln. Unh1o, ou pol' con
cossü~:s :~ empl'azas illril virluaes ou collecti 
'Vn8, Sf'1 podt•T'ito ser nutot'iS!Lol;t~ •l0poi:s que 'o 
Fodor Leg-islntivo re~ular o assumpto. . 

Art. 2~ 0 1\evogam-~o !l.S uispo:;í~ue~ em 
contrario. 

· Sala. o la~ com missões, I rle novemhrode 1891. 
-Btrpcista da lliolta.-J11vcncio de .4.guiar. 

N, 215 G -1891 

Rcdacçlia do addítivo destacado do prnjccto 
71. 215 D, orçamentv da despeza do Jl:linis
teri() .da Agricultura, Commercio c 011>"«11 
Publicas 

O Congresso N::teional decreta: 
Artigo unico~ São· re '"O;!adas. as disposições 

5.. e. 6• . das ob~erváçUes geraes do reg ula
mento n. 405 de 17 de maio de 1890. 

SaiQ, das cornmissões, I Lle novembro de 
.1891 .- JHvcncio de Aouiar. - Baptista da 
Motta. 

o governo a.utorisa.do a inoovar com a The 
Cearà Httrbour Corpor(J.tion Limited o non
trttcto exi.,tente, elevado seu ca.pítal á somma 
de 4 .874:000$ com a garantia de .6 •f, ao 
t~nO:o, pagos na fórmu. até agora obs~rV<Illa, 
e pelo tempo tle 25 annos, e bem assim tt lb.e 
C')nceder prazo ·~ull'lcieute para o. execução 
dtLS obr:ls encetadas e das que accresc•wem. 

,\rt. 2.• Ltevogam-se us dbposiçues em 
cootrat•io. 

Snl:.t das commissuos, 1 de novamht'o de 
1891 .-Bupli~ta rla illutta. -Jtlvencio àc Agul<W. 

N. 215 l-18~}1 

Rctln.cçl1o tln wLlitino tleslacatlo do prnjecto 
,1, :!L;") D, orç1" uenla clu dcsp<J:;a c.Lo Jllirtis
terio 1/,a Ayrictlllw·a, ·Coll~mcrcio c Obras 
Pttblicas. 

O Coubr•esso N:•cional decrebL: 
·Art. L o Fica. o governo n.utorisn.do a. des

pe ndm· ate a IJUantin. lle 400:000$ p:~m a. 
runlis:~çã.o da. lig-:ociio da es tt•ttrl. ~ de t'urro no 
C:l:;tatlo d•~ ~ahia, de uccot•do com os es tuúos 
já appi'ov:•dos otü;·e tts estt•o.dm; Centra l e 
S. Fl'a!lld~o e s. Francisco e Jn.cu. 

At·t. 2.• l{.~:~vogMl-se as disposições em 
contmrio. · · 

Sala llus commissões, l de Do'\'embl'O de 
189 1.....:.Daptista daMotta.-Jv.1Jenciu de Aguiar. 

N. 215 J-1891 

Rer/,acç<io rlu atiditi1)o destacado llo p1·ojccto 
n . 215 D, orça •• umto da 1lespe::a do i\Jinis
t~,·io da Ayl'icult1wa. Comme,·cio e Obras 
P u!JMca:; . 

· O Cougresso Nacional decreta: 
Art . 1.• Fica. o governo autot•i:;ado n pngar 

:r o p:~dre Anto11io Martucci, o QUI:! lhe é de
\•irlo pur· Sd r·viços de pl'opagallda tl)l · I~UI'''P!l. 
em f<WOJ' tia imttligração, não e xce1e!)(lO u. 
quuntia dll l:OUU$cJUO. 

N. 215 H -18\:'H 
Art. 2.o t<.evogam-se as disposições em 

· contrario. 

Redacçtto rJ,o adclitivo de<taCIIrlo do projscto 
n ." 21:) D, orçamento dJ.r. dcspe:a do Mini~
terio dn. A!Jricuttura, Commercio e Obras 
Publicas · 

. O Coogt·esso N:lciona.l decretlt: . 
Art. 1.• PMa. conclu~ão das obras do porto 

dn. Fot•taleza e tmb<1olhos :lccossorios, iocl u~iv~· 
dr .• gu.ge;n indispensa.vel par:L corrigir o es
tado MLual do mesmo porto, e ·mu.utel-o, lloa. 

~aln. das commisslías, 1 de no\·embro de 
1891. - .Baptista da Motta .- Jr.mcnc~o de 
llyt~iCit'. 

O Sn. . PnESIOENTE designa. o.. soguinto or
dem uo dia !1'•1':' a sessão de ll.ma.uhã: 

Continuação ria eleição da. mesa; 
Votao;io da.s seguir\tes materit~s: 
Projecto n ~ ~-\3. r egulando o pr01~esso das 

el~ições para os cu.l'gos fedoro.o:> (2a disc.us-
l!ào); . 
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· Projecto o .' 246 A, fixando as despe:>.as do 
Mioisterio dos Negocios da Fazenda (3• dis
cussão); 

Pro,jecto n. 5 E, estabeleceorlo as incom
·patibilidndes entre os carg(tS redemes e esta

. (ioacs, não saDCI!ionado e ji\ approv:.u.lo pelo 
Senado (discussão unic..'i); · . 

Proojecto n. 230, a pprovn.ndo o t r atado de 
::t.rbit•·amento fi rmado em W'~Whiogton em 28 
de abril do a nno passado eni re os pleni po
tenciarios de nações amoric:1.nas (2" discus
são); 

Projocto n. 248, do Senndo, autorizando o 
governo a mandnr construir JIOÇOS aJ'tesinnos 
nos mnnicipio~ da campo-M:llot• e ontr·o.~. rio 
estnrio do Piauhy (2'• discussão); · 

Projecto n . 243, do Senado, olevll!ldo á 
z~ classe ·O. administrnçito rios coneios no 
estado do Amazonas (2• discus~ão); 

Projccto n. 255, llxttntlo a. t•Jcoitt~ gorai tia 
Repnblie;.~; 

Terceira cliscussito do projeÍ!to ri. 245 n. 
fix<~.n ol o a oP.speUl. do "Ministol'iu ria lustrucçilu 
Publica, Cor reios e TelegJ·apllos; . 

Discussão Unh~t\ das emcmrl:t ~ do Son ·•tlo no 
pro,je(:to 203 F, tlmo,lo a:; dt !Sfll!ZUs do Ml
nisturio d o); Nail'oc.ios tla. Mar·inha ; 

Discussií.o nnica dos se;:rni n tl'ii ndrlili vos 
destacados rio projecto n. 215 B, que !bm a 
despez.'lo do Mioisterio dos Negncio:> riü Guerm. 

N. 215 E,-münt.lando re~p~·itni' ns sorvldões 
c<>nstituid:ts sobre tet•ra:; devolutas o · as 
posses de mais de anoo e diu; 

N. ~ 15 F, r·cgulaildo as desapropriações por 
utilidade publica; 

N. 215 G, rcvognndo ·as disposiçiies 5n e 6• 
das ob~er v:t.~ões geraes do re,!!'ulamento o. 406 
de 17 de maio de 1890, rel:l.t ivos :•os augme n· 
tos de 25 c 15 •;. (L o.lguns e rnpregailos d:L 
Estrada de Ferro Ccntr<\l do Br<~ ZII; 

N. 215 H n.utot•isando o gover·uo o. inno
var o contracto tlXistente com a The Cearú 
Harúour Corpora.tion .Limited J.llU"at -a co-nclusão 
das obr11s do porto de Fortale;m; · 

M. 215 1, aut.oris~ndo o ~overno a despen
der nté a quo.utm de 40tl :000$ pant ti. ligacl1o 
da. estrada da ferro no est:1do da. Btlhin do 
acco•'do com os estudos j:l. :t pprov:tdos entre 
~estradas Centrn l eS. Fra.ociscoe S. Fran
CJ.SCo e Jucú; 

N • 215 J, autorisa.ndo o governo a pagar 
ao padre Anto:Jio Mu.i•tucci pelo tjue lhe é 
devi~o por ~e~viç~s de t~rop agauda na Europa 
em ta.vor da unuugraçu.o. 

Lovu.nta-se a. sossão á.s 2 horas. 
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Pr-esidencia do Sr. B ernardino de Campos 

Ao meio dia, procede-se ó. chamadi', a qual 
r espondem os Srs . . Bernardino d•l Campos 
Belfort Vie i['O., Eliua.rdo Gor.çalyas, f icho~ 
Rodrigues, Indio do Brazi!, Innocencio Ser~ze
dello, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, · 
Matta Bacellnr, Costa H.orlrignes, C;'l.~imiro 
Jt1nior, Rodrigues ~·ern:.llldes, No:t11eira Pa
I'" na.g-uâ, J>ire~ F'erreim, Mtwt inho H..odl'igues, 
RRrhosn L,lmu, Buzorrll, J u~t111iano tl~ S~t·va, 
l~rodertco Bol'g'AS, Jo~•i Beviluqua. José ,\ ve
lino, Gonçalo do l.Jr~go!>, · Nuscí rwmto, ,, mo
I'irn Garcia, l·:pitacio, t:i/t ,\ndl'arlt', Couto 
C:trt:Lxo. ll.etum l~: ~. Tolontino tio CH. r'val h o, 
Gunr:alves l~ot·t•oim, Josu Maria no .. ioa.•1uim 
Pornamlnwo, J n v"ncio de Agnbtr, 1\nrir·e C•l l
V•H~Hn ti.l~.:tymnrrdu Bnnduit·t~,i\ nnihtll l•'a l··:io, 
Per·ei l'<l c!" Lyra,Joii.o \ ' i!!il'a,Lulzdo ,\ udratle1 
H$pit·ito S:ln to, 13•11h~•·mitto Cnrllc!il~•. Oilidc!il, 
G:dtino B"l:iOUI'O, tvo do Pt•tulo, Oliv"i•·:• V:t lh~ . 
dií.o, Fc lilo\hollo (<r·eir·e, Augusto t!P l•'r,.it••s, 
!·';tu la .\l'g'ollo . To:; ta , ,\ r t hnr. ltios, IJm·ci:L P i
r·es. Soverino Vitltt·a , Sant <)S Pllr'eira,(;u:;torlio 
tiB Mello, Paul:i Guimar:i.es,tltilton, .\ mphilo
phio.l.''r;tndsc•o Sru h·é, Dionysio C!lt'qii<'Í I''L• Leo
v ig ildo l~ i lguei ras,S~ba.stiã.o Lo.ntlulpho.lh r·ilo 
de · s . Mt~r ·cos, Pi r·es e AliJurpter·qúe , Pr•isco 
P<LJ'tlizo, Mttniz l<'t•eir.~ . Athaytle J uu ío t·.F,.n
scc•~ e ~il \'O.. ~~on::;ec:• Hermes; N iln PHQan h a, 
Urb:\no Marcondes, Mnnlüles Bar·reto, Cyr illo 
d·~ Lemos. Alherto Hl'andií.o, Oli ve ir~L 1-' in to, 
Virgílio Pes:;ou., Fl':•nç<\ Oar·valho, B;tptista. 
cht Motta, i\ J'istiue:; Lobo, Furquim Wel'llHCK, 
Thomaz Uelfino, Figueiredo, An tonio OJ_yn l ho, 
B:.vlarô, João Pin heir·o, P :tciflco Mnsc-tt•enhlls, 
Chrwas .LoL ,:~.to, Alexaudt>e Stockler, Mnttn 
Machado, L~mounier, Alvn.r o Bote lho, Gon- . 
çal ves Ch:we~. F~lician o Penm~. Dntrl\ Nica
cio, Cor~·ê1\ R:.dl~llo, M0;noel Ful~(JUo·io, A~
tolpho P10, Ar1sttdes Mam, Gooçu .. l ves a,.,. mos, 
Cal'lo~ lias Chaga~, Domingos l~ocha, Cos ta 
Machado; Domingos Porto. Ferreit•n ,{nhello 
Bueno de Paivu, João Luiz, Martinl10 P r"dÓ 
.Juniot·, Fraltcl~co Glicot•io, Gesarlu Motta, 
Mor':l.es Barros, Adolpho Gordo, Mut'sll., 
Rodl'i1,!'ues Al ves, .\l rrodo Ellis , Morei ra 
d 11. Silvt>, Ruuíii.o Junior, Leopoldo de 
Bulhü!!S. Azel'edo, Marciano de · Mng-.tlhãcs, 
Fernando Simas, Lauro Mullor , Lacerda. Cou
tinho, Pel'eim 1ia Cos ta , Antão d~ F .. ria., 
Bot•gos do Medeiros, Alcides Lima, Abreu, 
Homero Bap1ista, Ca~iuno do NtL~cimen to e 
Demetl'io Ribeiro. · 

Abre-se a ·sessão. 
Fa ltnm com C:IUSD. participada os Srs. Hen

rique de Carvalho, João Lopes, Petlro Velho, 
Pe·!ro Americo, ltosa. e Silva, Theophilo dQS 
Santos, Pontes de Miranda., Leandro Maciel,. 
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Viriato de Medeiros, Cost!l. Salln!l., Gabriel de Artigo adrlili'l.lo 
1\Iag<tlhií.es, Fet•reira Pires, Jotto de 11.vel!ar, 
Lopes Cl1aves, Fleury Curado, Cn,rvillhal, Art. Da. ver•ba co!lsig-nada, no art. 2B 
Car!o; Garcia, Almeidu. Nogueir.L, Guimari'í:es solJ a ruhric:t- Teleg-pphos -de~lm:;a-se a 
Natal, Thomaz Flores e Rocha Owrio; e sem qun.ntin. de 12:000$. par:~ construcç~ de uma 
causa participn.da, os Sr·s.: N'elson, Almino lir.ha telegt•aphic[t que. ligue Serrn.r ia à cí
A:tronso, Miguel Castro, Jofi.o de Siqueira, dndedo Mtw de Hesp:mba, em .Mim,s Geraes. 
Mnrcolino 1\icmm, Sealmt, Zn.mn., Joaquim d d 
Brcves, Luiz Muro.t, Fróes da Cl'Ut., Lopes Sala. das sessões, 2 e novembt•o e 189L-
T - · 1 • Gon,:alues Ramos. rovao, Mnyrm ~. Jesmno de Albuquerque, 
Vinhfles, l•'n\.ncisco v~)iga, Viotti, Americo [{est:tbele'"n.-se o § 17 da proposta do. com• 
J-uz •. Jacob da Paixão, LL'Ouel ~~i!llo, Montei- missã.o do Sen:vlo, seudo 16:000$ p:.wa compra 
l'O tla Sllv1.1., Fcrreirt\ Br;tnrl:i.o, Prnncisco () ene:~doruução de livros, jornn.es, acqusição 
Amat'al, Angelo Pio.lH~it·o, Pattlino cru·los, e rcp:tros de moveis, .m:tppas, estampas,i mu
C!wtano de Allmqucrqne, J3,Jllrrrmino llo l\len- ~eo~ esc(')l:tros, npLlarelllos e in::.trnmentos, 
donc:~, ~chmiclt, Victodno Monte\t>o, .Julio de de,;pezas tlo g·r,binete, illuminnci•o, bboru.to
Cnstilhos, !lleunn. Barreto e FenHtndc. ,\ lJ- t•ío:; e· gt•tl.ti!icnção aos profliissores elos cursos, 
-bott, aos autot·es o truductores de obt•as de re-

W lida a sem dobatu :1pprovada. n. acto. da conhecido vn.lor pellagogico, imp1'cssão da 
se~::;iio antcl'ior. revista, mcmol'ins c out ro;; tra.balhos didn.-

0 St~. lo SEcRETARIO procoue :\. leitura do ctivos. 
seguinte · Sala rlut< sessues, 2 do !lovembro de 1891.-

Falis&elto Freire.-UY"bano Marcomi as.-Gli-
EX.PEDlENTg cerio.-M. lraUadao.-lvo do Prado. 

Oficios : 
Do Sr. 1" 3ecreta.rio do Scnn.rlo, de 31 de 

outuliro ultimo, commnnica.ndo (Jlle aquella 
ca.mar:t, em sessrí.o de 30 elo mos mo mcz ap
_provou por mais do dons terços, n.S tres et~t.Hl
di:\s, da. proposiçüo qu•,1 fixa. as despe:~,as do Ml
nistel'io do Interior p1u•a o exe!;'Cicio de 1892 
as qun.•?s. não h:wütm sic\o acceita.s por està 

. Camam -A' commissão do or·çamento. 
Do governt\dOl' do estttdo dt\ B:~hi:L tlo !?S 

do mosmo mcz, tru.nsrnittinuo inform:\çues 
sobre os limites dnquc!le estado c os de Su.nta 
'Catharina, colhirlos pelo Dr . . José de Oliveira 
Campos, l.Jil.Jliothoc.wio da Bibliothec.i Publlct~ 
:-A: commissão de cou~tituiçao, leg'i.sluçii.o e 
JUSttçt~. . 

ORDI!:M DO D!A 

O SR. Pn.ESlDE:-<TE - Não hn.vendo no rc
.cinto numero pa.rn. votar ns matarias desig"m1.·· 
dns orn ordem do !lia, o!ltl•:t em:;;~ discusS:ii.o o 
projccto u. 245 13, ~uo tixa o. dcspez:\ do Mi
nis te rio d[!, Instrucçtt.o Pul.ilica, Correios e To
.legraphos. 

São lidas, :1poi::tda.s o envi::l.d.as ~ commissão 
.as s~gnintes. 

Emendas 

[nclu:\-se no orçamento tt quantia de 
30:000$ para consh'ueção dn linha telegra
,Phic:> do Thoresina :i. cidade do Atno.l'ttnt~, 
no Pin.uhy. 

Sala llns sessões. 2 de uo,•embro do 1891.
Pires Ferreira.-N Of/Ucira P aranaguâ. 

Ao n. 26 (telegr:.lphos) uccrescente-se: nes
iinn.ndo-se dtt verbo. o. quo.ntia de 30:000$ 
pm•:t construccü.o de um ramal t e le~r::tpbico 
rlesde Ang-it:os, ponto termilmi d•• línha ex~ 
isten te, até Mac,w, com o desenvolvimento 
de 66 de ki lomt~tros (no estado do Rio Grande 
do Norte), confot'me estudos feitos. 

~ala rln.s sessões, 31 de outubro de 1891.
Amorim Gcwcia.-J. de S erpa.-Tol entil10 de 
Ca1·valho.-ln.dw elo Bra::il.-Att,gHsto de Frei-
las.- Leovigildo Fi lgHeiras .-F. Sodre.-Ivo 
rlo Prado.-Fonseca e Silua.-CaHtao .-Gon
çalo de La.r;os.-Ma~oel Coelho Eastos do Nas
cimento.- Retu.mua.- A. Botelh.o .- Pires 
Ferreir11..- P(mla Guiman7es.- Couto Ca?'
taxo. -Epitacio Pessoa. -Sd Andraáe. 

Sojam equiparados os voncimeutos tios osta
fetas· dn. l{.epa.rtiçiio Gerai dos Telegraphos 
a.os dos c:wteiros do Correio Geral. 

Scjn.m elevados os vencimentos, de vinte 
por cento, aos empregn.rlos subo.lternos, até 
inspectm· de linhll., dt~ H.epartiçao Ger al dos 
Telegtàphos. 

Sab das sessões, 26 de outubro de 1891.
Pires Ferreim. 

Sem u.ugmento d& despeza da verlla rospa
ct\vn., equiparem-se os vencimentos do secra
tnl'io dl~ Sscob Nacional ele Bell(1.S Artes f\OS 
t.lo secreto,rio do Instituto Nacional dCl Musico., 

Sal r\ das sessões, 2 de novembro de 1891.
Joaquim Pcr11ambuco.- Perei'l"a de Lyra,~ 
BcUarmin.:; Carneiro. 

Sejam restn.belecida.s as seguintes verbas : 
2 . .Coosellw de Iustrucç.t1o 

Superior............ 41:900$000 
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13. ReClif~-BeUarmino Ca1-neiro- J. V. Meifa 
tle Vasoonacttos-Pereira de Lyra. 

14. 

15. 

Inspectorin. Geral da 
lnstruc~~ Primaria e 
Secundl\ri:.\ (la Capital 
Federa!. •...•••.•.•. 

Instrucção Primaria. do 
1° e 2° gritos ....... . 

Pedagogium ......... . 

Art. Ficn.m equiplW;\dos os vencimentos 
135:920$000 dosempregt~lús d:t ltepn.rtiçã.o GeraJ eles Te

leg-t'tl..pf1os, Ms dos empregadQS do Cor.r·eio Ge-
1.415:680~000 ral, no, me~mo.. pt•oporçi.i.o que tlcar est::tbe le-

46:200$000 cic.l~t p::u•u. o~ telegraplli:;tas. 

Teleyraph-;s 
Sala d:ls sessües-12 de novembt•o.tle 1S9L

Gabino Bcs<.ouro!:....~Vilo P~.-•çan!1a. 

AugrMnte-se i~ Ye!'iJn. n. 11-,Escola Poly-
Ao nàditivo quo tr:ltll dn O:]lliparnç~l.o tlo; teclllli<:a- com :t qunzüia do l :200~ pa."ra. 

vencimcmtos. tl?s telogt•npho!.> a~cl'c~cr.mto-so: pn.gt~nwnt.o du. gt•attllc:tyCt~ q no_loi n.t·~·,ilradn. 

1 «o os do:; nd,]tmtos dos PI'lÜIC!\IItu:> 1\o 1~ ao propat•adot• do chtmic:~ JJHiustt•ml pOP 
classe dessa. ultimn. mp:trtiçi!.o » oxot•cet• i;;uno~; lhtic:ç~,~ ,junto i~ c:~<ldt':L do 

Art. (n.tlditivo) .. O:l OnliH'n;;ailo!l tlr~ l~o- physlc:t imlustrial. -l~'pi,acio Pcs~oa. I· 
~l\rt!ç:~o u~rlll do~. ·r:olo;.:mpll~:>. 1!r:o Jh:~~~n ,\rlig-o :ui• li livo. ....-' 
lequ.tStt:J.•l.a~:~ ?>r .numatotl? "rl~n,;~u,nt 1 1·1 1 ~ l?i.c:L o Porlot• .t·;xocutivo nntorisado a, dos-
sClrvJço 111 op!IO d.LrfUO!IIL 1 °1'•11 ll~nt • Cl) li pono!ut• n qu•tn tr·L •lu SO• UUO$ com ~ •on•· tr•n -
llUi\1'~0 n. pet•cebet· pot• oll:L os r·ospucttVO>l l'ltO rb ctl i llc,i<i p~ll';L ~ C~rr,;io do Cc~tl'•'t~ v~
vencunent~;,;, llc<tmlo :\~~~~~ 1'0 "0~11 '~0 ~1 p:~t·a- (hmdu applicar :1. essa do.>[WUL o pro :lrt~lo t]() 
!iru.pho ~tmco d~ art. 1\JõJ úo ro;., nlt lll<J lt tlll prurlln <!In quo l'tlllcct~ltla lt tho~otu·;w i~t do 
:G Je m:no Ui.l 18QO. mesmo ostatlo. 

Sala. das SllS~ões, 2 1le novotnhr•o rio 1891.- . tl • 0 L 
M. Vallmltio.- Pattl'J. A,·uoUo .- Cu..çtmiio rle S:I\U. ~ts. so:.slír.~, ~ .rle nnvem?ro llo 18.)1.-
Méll(}. -Fetl,,·7Jc/.tc Frcil·c.-l vo do Prado. .!. rle &l pa.-JI,,t.'·tmfto Rodr•gues • -.lJunoaC 

Coelho lJcL~tos do A r.tsctmento, 
Ao a.rtigoatlditi'VG quo mandn. (JI'[uipn.l•ttr os ~.- l"d · d · t· · , t 

venu· n '!l to· do· tele"'t'npllistas da I"' 2• e 3~ ..,.t~ 1 as_: n.por:l n.s ~ pos .\S CODJUnc.mneu e 
cluss~s ~os d~s ;fficin~, do, cort·ehn; d~ igu~.cs em dtscussuo as segututes 
categorins-,uccrescante.;se, depois r:lns paltt• 
vras 3" classe- e adjuntos telog-rtt-phistn.s. 

Sala dns sessões, 2 de novembro de 1891.
-Eellarmino Carneiro.-Pe>·eira de Lyra.
Eduanlo Gonçal'tles. 

Ao 1.\rtigo o.C.diti vo lettr~ ( G): 
Conceder aos praticantes h Rep,\rtiçilo tlos 

Telographos umn. di~tt•in. maxim11. do 2$ p1·o 
labore, sem mai:; vencimento algum. 

Sala das sessões, 2 de novembro de 1891.
Eduardo Gonçal1>es. 

Ao artigo ndditi vo-lettra (l') : 
. Rever a ta.balla dos vencimentos do '[lesSor\l 

de linh:t dos t,~legrnphos, est:l-belecendo van
tagens equiva.lentes ás quo fo1·em cnncedid:ts 
ao pessoal de telegraphiSt!LS. 

Sn.\n, das sessües, 2 de novemb1•o rle 1891. 
Edua.rdo Gonçat·IJas.-BcUarmino Carneiro. 

Accrescente·SCl onde convier : 
Consi"'ne·S:3 n. verba. de 3:200$ pn,ra pll.ga

mento rfo sccretn.rio da Directoriu. da lnstruc
ção Publica rio estado rlo Rio <3-raode do SuL 
-Oassiano do Nascim ento. 

Al't. l" n. 5. A ugmen te· se a verba i1om a. 
quantia. necessaría. par<t o pagamento ao Dr. 
João ,José de Pinto Junior,conforme o requeri
mento por elle dirigido a esta Cn.mura, do 
que se està :1 dever-lhe ·da. gr1l.tiflcação do 
director interino da. Faculdade de Direito do 

Emendas 

Fiei\. desannexo.d:~. '" C:\deirn. de latim da de 
pot'tuguez, na E::;cola. Normal. Aug-tnente-se 
lt verl)i\ com o. qnn.ntia necessn.ria. para .P<~ga
mento dos vencimentos do respectivo pl·o
fessor. 

S;'Lla das sessões, 2 de novembro de 1891.
Epitacio Pessoa.- J. RetumlJct. 

Art. · AOS alumoos da Escoht Agricola da. 
Bahia q11e forem appt•ovatlos nas matarias. 
que constitnem o curso de agdmeusura na. · 
l~scola. Po l~·techn ictt seriL conferida, à carta. 
do u.grimcnso\·cs, com o.s rcg-a.lin.s o direitos 
n. ollt\ inherentes om toda a t<.epublica. 

Sal:\ da.s se>sões de 28 de outubro de 1891.
Pin~sde ...i!lnr~~&el·q<~.:: .-ilfar colina M onra.
G~rc;ia Pirf.s.- Ctlstoclio de M cltfJ.- F. So
drd. -Lcmclul.pho Medrado.- Santos Pera ira. 
- Gonçalo de L~gos.- Paulo Ar_qoUo.- J. J. 
Scabl'Ct.- Paula Gr.dmaraes.- Barr1o de S. 
M<trcos. - Ce;:m· Zama.- Moltct Bacella1·;
B<ti'ÚOSC! Lima.- ~H·tllw· .Rios. 

A o:->:tinguir o Internato do Gymnasio Nn.cio
nal, pnss~tdo o pessoal r.locente p:Lrn.. o Ex:ter.
nato, onue set·vir:i, ücando extinctos os lo~ 
gnres em caso de vag~. 

Sala. das se~slíes, 2 de novembro do 1801.
Cllagas Lobatu.- A1·istides Maict~ 
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Art. Seloão validos para a matricula. nos 
cursos de ensiuo superior os exames de 
prepa.r;;.torios nos Gymna.sios Mineiros, corri 
séde em Ouro-Preto e Ha.rbacena. . 

Saht !las sessõeS, 2 de novembro de 1891.
G(mçalves Ramos. 

do seu vulto venera.ndo, os arranjos feito 
pelo Pt·esidente da Republica. á C\lStu. de re·' 
taliações d!!. obt·a do primeiro ministro dn. 
lnstrucç;ão Publica.. 

Sou tlo.quelles · que mais prezam a rne
mot·ia. ue l:lanjamin C'onsta.nt Considero-o 
como um exemplo •lG virtudes varonis, pri
vadas e civic.t:s . . Fili seudesdpulo, sena.migo, 

o Sr. Erico Ooelho-Saío dn po4 seu medico, seu ccllobot·ador na obra de re· 
sicão ob.;cura. que occupo na l•anc:Jdt~ tlutni 4 fol·mo. da 1nstr1:ccií.o Publica, toetl.nte ás fu.
neuse, vara. tr;Ltar de n.s:sumpto de minha. cultla.rlos de me•lidna. Mn.is do que nínguem, 
pradilecção; retiro-me a que:>tiles Ja inslru~:- faQo justil.::\ tll! inton<,•Oes olevn.dns que o guia
ção IJUblicll. . mm u .. slé tt•:1balhot ln~no de moit~ mezes, o 

Tenho de discorrol' demorndn.monto sobre que suu ot•gmllsmo, jü. minudo por cruel on
ns ta.b'ollas orçamentarin~ ~Lpr'tllla .ltudas pelo rermid.H.lc), uito compoJ•tuvu. Nrnguom melhor 
goveruo, · ~firn tle justHlc.\r u mu. lon~a :sorio do quu uu pMo u.)lll!!:ll' do sou tt\lonlo · bri
da útn'!ndu.s. Tenho du crltic:\1' ~ovo•·amonta lh"nto o ul'udiçil.o Vtt!jta, do suu cornçllo mag• 
os netos elo Pre~ldonte da :tépuiJII·,a, a re· UlLlllmo o motle!llltt lncompnru.vol que mult&s 
spoito desto ramo du ndmlnis~ruçiio, Ct\T'coo VOílO:IríluVLLYl\" con•le~cou•lar· oom ns opinll!es 
de muito te •Iipo, e em v l~ta thstu doclat•o ue 1u.qu~llell ljllO ::IG IH'O!!t.lLv~m~ socundal·o nesse 
anterniin preci~rn• hoje, mais do que nunc:t, dn tl•rllll;lho, o i~o Jllll'U niL11 for ·ir l:iU!:Ice(Jtlblll
beuevoloncia. rJesta illustro •t~somltlê. t . l~ogo dad011, wet11no om detrimento de suae oon
à cumat•a que me ·escute. o, desculpandCI vic.;oes. 
minha;; r:~.ltn!!, isto e, algurrm inconvoniencl:t Pelcl CJliO ltJVi> d t lo 'l'U o. Ct~mul'o. que sou 
da liuguugem, CRSO vil. Ol!litl longe do QUO !n~u:;pa!tn Oo Cl'itlcu.r U. Olll'l~ de t'eor~ani
pt•ctendc, pOl'qUt\Dto hei lle tratar· de cer•to~ Z'•r;ilo do<HI:lino promulgada cotn nu.sstgnu
nssumptos elleabrosos,. t enha pnl':\ commigo tur·u. tio Bonjumin Coust1mt. . 
:L!~uma. condcscandeucaa. E~>per•o ser tmlado Isto po:;tu, ·elevo fnzl;)r ú. Cama.ra algumas 
pelos illu:otres Srs. represl;)ulautes com o revelar.-oos. Posso di·zer que tenho IJrocura
mesmo :tcatarrtento com que costumo ouvir n. ção do mor•to I' ora isso, A Cnnmra verâ., pot• 
todos que sobem à tribuna. umu. circumstancia. que daqui a pouco rofe-

Escnstuio é diz•Jr a Cnm:trn que sou um t•ebal- ri r·ei, flUO •!e u.lg-um modo mt~ acho. autorisado 
de iJ. influt~uci:~ prer:;idenci:d . sou um ctescoo- pu.t·a deste pllsto, com toda. ·a. solemuidade, . 
tente com a Repnblicu. que temos; mas teu • reivindicar o pens:tmenlo do prilneiró minis
a m;~is vlv:~ fe, que a. Cllnstituição federal ha. tro ela lnskn~ç:lo Publicl~,o qua l na reorgani
dt; ter 0 s eu dia de expansão. Tenho ft:i em que sação do on,;ino otflcial t'oi sacr·ificado por 
a. R.epubl)c·t se lm de fazer 110mo nós a pr.oje- imposiçws do chei'e do go~erno provísorio. 
ctn.mo:; em 24 de revereiro. Por· emquaoto, ao Varias são as pr·•Vas que tenho a. ndduzir 
atra.vess•1.r n. pl'imeim qu;.vlm, tem ella. ;.ido pl\t':l. demom;tt·ot· que se devo distinguit• na 
perturb1tdt\ por al}ut-!lles quo devb.m ob~er·var obra de Benjamin Constant duas partes; uma, 
e fazer obserYat' a Constituição; porem dia o seu vasto plano de ensino . que obedece ~ 
virâ., ta.l vcn u:i.o e:>teja longe, em que Deus umt~ certo. orientação philo<iophica. como eUe 
ha de vingar a Republicu.. · a. tinha, isto é o en~in.:> integ1·ai, tlesde as 

Peço licença a V. Ex:, ~r. presidente, para escolas de )o grâ.o a.t~ a s de -ensino. superior 
preto1·ir por algum tempo a rnateri~ em dii>~ ou techuico ; t\ outr•a parte refel'ente a 
cuss::í.o, :.tim de deslindar um:J. meud:~ em quo ot·gauis..'l~o des;;es ins titutos otliciacs. 
t em an•l:.do euvol~·ido o nome legenlhwio de E' dtt seguucb. qoe vou trntn.1• ' e decla.ro 
Ben,ji1min Coostant.· · ao pni1.,pP.r.rnte l\ C:unara. que me e3CI1ta, que 

No dit~ de hoje, CO'lS(lg'l'a.do ao culto dos neste particul:lr :1 obra. de Benjamin Cons
mortos , pertnitta-me v. Ex. que comece o tant foi fl e::nn:tntelad:' a von tade do chefe do 
me11 dlsclll'so rcmemora.udo os f~itos 1.10 Bcn- goverúo provisorio que, attendendo á cllus
ja.min Constaot tanto como admioist l' .dot·, nm de pt•etendoutcs a lagares Vttgos, impo~: 
quanto como promotor dr. Re publiru. Sempre ao Mio i~torio da lnstrucçtto uma organbnciío 
que se altude aq11i ou f'ôra dttqui aos feito~ de capdcllos:t em ver, t.le sel· tt:ll fol'me, de sol'te 
Benjamin Constunt na pasta du. lnstruc<;~o Pu~ que, cotejando-se os regulamentos suhscriptos 
blica; sempre que se fal'la om reconsidet•ar os por Benj:\rniu Con:;tant, verificase não terem 
regult~mentosexpedidoscom u.sua. as:;ignatum, u1litla.de de vistas os institutos do mesmo 
Io:r:.ontu.tn-se prote:;tos_: uns sinceramente ia· griLo: o todo é uma manta de retalhos. 
spn-ados pela veneraçao da qu:ll se fez credot• Preso M leito da rnoles tia crllcia.nte que lhe 
o pa.tri•~rchu. da R.epubUca; outros refal:;en.da- abreviou os rlias preciosissimos, rn..htdo dá 
mente ~Y.PI>Cl'itas, t~ro~uraudo :~.cob1n:tar, com desgost.os poliLioos, cercado polos importunos 
o presttgtO da BeilJ(Iomm Constant e a sombra. . que lhe aram recambiados do pa.lacio do I ta-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 15:03+ Página 5 de 29 

Sessão em 2 de NOvembro de 1891 15 

marn.ty, afim de serem accomrnotlados a todo Recife, das es.colas Polytechnicn. e de Minas 
transe nos institutos de ensino que estava em d~ Ouro Preto. 
via d>l cre~u·, B~njamin Coo~tant dizin.~rhe: Tive a. honra de ser escolhido pal'a mernbro 
.cTrato simplesmente, para deixar cópia de da commissão de cinco cathedraticos encarre
meus e!;l"orços, de não sacrifica.r o meu plano gada de formul,n· estat uto,; para a. Faculdade 
de ·•nsino.» . de Medicina do Rio de Janeiro. 

Benjamin Constant, dirigiodo~se a amigos lteunimo~uos ~· prqjectu.mos a reforma de 
-que o cercu.vam, taes como Lauro Sodré, Be~ con l'ormidau'i com o;; precedentes da Facul
vilaqua., a mnn e outros, repetia : <~-Conto dade e .smts aspir;1çüe.-;; conipulsando para e~se 
quc1 a. todo o tempo, peJ•aute o Congresso. os ftm actns de se:;sões ria coo.,.re~acão, mamo
amigos rostaiJ~Iecerão o meu pcnsameento no ••ias historicMs, relatarias du. drreetoria e so
que se achur adulterado, ~OJ11. referente ao br·etUilo ob~ervand~J os defeitos dos 6,\;tu.tutos 
plnoo de ansino, sajn (~ or-gani~nção dos decl'etrvios em 1884 
Instítutos.• !<~laboramos o nosso parecer sob n. fórma 

Vuu f,~zcr n historio. da reforma da Fa- breve de . ostu.tutos, afim de snhmettel-o a 
culdnde de Medicina, e por estn,acamaro.qrw consi•lo!'açiio do g-overno, como de facto {oi 
julgue o que foro.m as cios outros institutos de apresentado uo cirl:vlão · Sr. Cesar•io 1\1 vim, 
em;lno superior. que uesto t~mpo occupava. a. pasta. clo ioterior. 

Vor·~!t'·hn quanto sou verdai~iro, atHr- O Sr. Cesr~rio Alvim mostJ•ou desde o meu 
mando que na obra de Be!ijamin Constant primoirc encontr•o "Jom s. Ex. pouco interesse 
ha ~luns portes, uma que lha p'.lrtence e outra por essa reforma, fosse porque tinha a ioten 
que fui alterada, pelo empenho, pelo campa~ ção de contrariar os actos do seu nn tecessor, 
drio. pelas trnnsacções polit;cas, a capricho como partlceu a muita gente; fosse levarl.o vor 
do chefe do go-verno provisor·io. COll!liiler<•çõas de economia, objecto de sua. 

Releva diz~r. porem, que qllil.ndo a obra de preoccup: .. ~ão con~tu.nte, conforme me confes
Benjumin Consto.nt fosse. perfeit:t . e elle a sou: o cer·to d que, sem oppor resol uta.meute ú, 
l10uvesse realisado como pretendia, to pico por rtlforma, !"esol v eu protel;:.i-<.J.. Gntr•ltanto de~ 
·to pico, não Vl!jo a razão por que não poderia a cidio, a meu rogo. Sl1.jeitar o proj·!Cto en
Carnara ayp\ica~se ao trabalho de retocal-ã commeudado pelo seu nntec~ssor ao juizo da 
em nm sentido ou em outro. congreg>~çil.ode F:tculdade, afim de examinai-o 

Pot• ventura as disposições du. Constituição. e~crupulwamento e emittil.' sobro eU~ seu 
·l"' 24 de fevereiro, em m:tteria de instrucção ponderoso p<tre:·,er. 
i?"G,. " ':.; h~o 1e ticar lettra morta, visto as- A maioria da. congregar;U:o da. Faculdade, 
tar<Jm <:.!:! t'" "i.n ~~;o. com os r egt1lamcmtos e x- porém, esquivmt-:;e t4 essa incum bencir\, ou 
pedidos com a rubrl;)a ti~.· r.,rtd:Ldor da Repu~ pot•que alguns prore<>sores se vis:;em pre
blica ~ Seria a.bsurdo. JUdicados nos .,;eus interesses privados, pois o 

Forçoso é, pois, reconsiderar G8 Gsta.tuto~ pl"ojedo Sllpprimia. entJ•e out!'as vanta~?ens o 
referentes ao ensin0 oftlcial, pautando-os otccrescimo de vencimentos, m• proporção dos 
pel:t Constituição ; muito em:bom o nome ue nuno~ de exez•cicio, ac,tba:vu. com as propillt\S 
Ben,iamin Constaut figure nesses decretos. :1 que eram ollt'ig;tdos os examina ndos em 

O ahtrido que se le>anta. a pretexto de que certas condiçües, etc., etc., o caso foi que .a 
.a, Cumara ~sta escarrando .. ~~ """'"':.oria de congregaçãn n:i.o quíz emittir opinião sobre 
Benjo1111in Const a.nt, com desmantelar os re- a obra d:\ commissão, dnndo proYa, do. SUf\ mâ. 
gulamentos da instruccito pul:Jlica,e de~tituido vontade com o rejeitat• in lim ine o trabalho 
àe senso cornmum. que o governo lhe incumbira. de examinar. 

Nó$, legis ladores, h:wemos de formular Glla tin lia obl'igaçfio de pronunciar~se. Não 
os Ol"çamentos,segundo o flUO se acha explicito o fez, limituntltH>O a formular uma contra
na Con~tituiçiT.o. Não podemos adoptnr os re ~ rieda(le por ne,!:;açü.o, sem o,lle~tar os motivos 
gularnflntos, promulg<ldos ante~ da 24 de feve- de suu. 1.liscordancitt. Quaudo Benjamin Com;
reir·o, nos pontos em que ferem à Gonstituiç:""ío, tant certilicoil·Se da opposiçií.o systematica e 
como tL Camm•a 5 a primeira :t reconhecer· apaixonada, que a congregaç:io assumira 
confol"mtl as omond;tS apresentu.das ua. 2~ dis nesta questão, résol v eu cllam:w n. cou~a a. si. 
cussão deste orçamento. Convidou-m0 e a ontt·os profissio::mes de sua. 

P romotti historiar a re forma da Faculdade con llnnça, e em uma serie de conferencias, 
do Mllúicina: Cal~ o-hei em poucas palavrn.s. effectuadu.s em smt proprio. casl\

1 
tratou de 

Poucos dias depois de proclamada a Repu- f;-zer olJrtt com o projocto olu.uorado pela 
blicn., o mett illustre amig-o Sr. Aristides Lobo commissilo. 
resolveu noroet\1' varias commissü,~s,compostus Neste ponto devo accrcsctmtttr que quando 
de cnthedraticos,tnnto das faculdades de me- Benjamin Constttut a..<;sumiu a pasta da instruc-
dicina do Rio do Janoit·o como da Bahia e do ção publica, dei-mo ao trabalho de e stlrever 
m~Jsmo modo no tocante ás faculdades da um livr·o que sn.hiu dos lll'elos da Imprensa 

,sciencia.s sociaes e juridicas de S. Paulo e do Nacion~tl,no qual,refutando o parecer emittido 
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pela m;liori::t. dn. congregaçü.o 11:1 Faculdade 
contra. o trabalho da commbsão de que fui re
lator, desenvolvi os pontos principaes do 
pro,jecto. 

Benjn.min Coustant, compuls:tndo este livro 
ue 140 paginas, ouvindo-me com aquella isen
ção de animoque o caracterisava, consultando 
os protlssionaes notave~s a. que l~:L pouco allu
di, para em colluboraçao comtmgo dar anda· 
manto à rel"orma1 chegou a adoptu.r novo pro
jecto qtto foi apre::;entt1.rlo :t todos os membros 
do governo provisorio. l~stil prc•sente nestn. 
cttSt\ um illustt·o momllro do ;;ovot·no provi
sorio, f( li O podor•it con tt·ariat·-tue se acaso não 
reprodnr.o o. vet·d111lo. 

o pt'oljodo de Bonj:tmin Constnnt, unani
montonto nccelto pnlos rnembt•os do governo 
lJl'OVÍSOI'ÍO, foi pulllictLdO IJOI' SU:t OI'dCtll ll!t 
Ga:;cla da Notic:ias de ~·! de outubro de 1890; 
porq11tulto, so.!.Jondo que encontrttt•ht. insnpe
ro.vol reluctnncia por parte do~ Dictador, .ii~ 
nesse tempo minado por solio!itaçuos de . t <·tb 
v.. aorta. Benjamin Com;tant,r:Jierindo-se á pn
blicaçü.o da Ga:ota dizio.: « rtc:t isto pn.r;t que 
se conheçtl. qual o meu pensamento com re
Iaçü.o it recrgn.nisnção <lo ensino ollich\l d(l. 
medicina e da pharmacia. 

Fuço notar de p:~.ssagem, que . o projeclo de 
Benjamin Constant estil. mrlis tle conformi
dade com as idéns que expendi no livro que 
dei à pnlllicidade, do que se nclm o projecto 
primitivo dn. commissão de que fui membro 
relator. No seio dt~ commissii.o tive necessi
dade de s:lcrHicar umns tu.ntas idi:\as, para 
não mé pór em antagonism" com os compa
nheiros; ainda. mais porque previ:~ que o 
Sr. Cesario Alvlm,preoccupado com economia 
como andtwa, se lhe fa'lassem·em nm gmnde 
plano ue ensino seria capaz de bradar: Aqui 
del Rei ... ! 

Os esto.tutos mandados publ!ca.r por Ben
jamin Con3tnnt na Ga:eta de 24 de outubro 
do anno pn.ssttdo, sü.o mais conlormes às mi
nhas idêas; pois desde as pt•imeiras conferen
cias que tive . com o benemerito primeiro 
ministro da instrucção,acha.mo~nos de a.ccordo 
em quasi todos os pontos. 
. Tive a franqueza de declarar ao presudo 

mestre que contasse com minha sincera cal· 
laboração, comtanto que ampliasse o plano 
de ensino medico tradicionn.l ; si, porém, in
tentasse restringil-o on pediria dispensa da 
honro.>a tarefa de njud[l.l-o. 

Vi que elle não tratava de restringir, mas 
de alargar o ensino,e folguei com isso e não me 
poupéi a ct\nceil.·a.s a llem da reconstituição 
das faculdades de medicina o da creação das 
escolas superiores de pbarmacia. 

Quando presumia, senhores, que o regula
mento,acceito em conselho de ministros do go
"Veroo provisorio, seria levado a . effeito, 
surgiu da parte do chefe do governo provi-

sorio uma série de objecções destitnidas de 
fundn:mento que foram entNgues a Benjamin 
Constant, para que elle attentlesse áquelles 
pontos de · sua reform:.~ que oram incon vcni
entes. (Mostra ttns ·papeis.) 

O illnstre ministro da instt·ucção publica 
deu-me a lêr a papellada. Em resposta ao 
que dirigi-lhe uma carta,q•1e tambem chegJu 
ao conhecimento dos demais membPos do go
verno provism·io; na qual eu ret'utei as ob
jecções lovaut~tdas pelo Marech:dissimo em 
muteria de ensino medico ao ministro da ins
tt·ucção publica ! 

A despeito da segtm1ln. refutaçiio, desta vez 
n.llm tle sustentar a obra de Bl}nj:.tmim Cons
t:~nt o de miuha obscura. colln.boraçii.o, foi o 
ministro obrigado 11 sacrificar seu plano de 
t•eli:>t·nm,á vontade da cong-regação da Fa.cul
,Jade de medicina, por ordem do Oict:tdor. De
clarou~se-lhe peremptoriamente, que o re
gnlttmen to nãoseria expedido senão com cer
tas restdcçües. Ora, c9mo fiz ver á Camara 
ern principio do meu discut•so, não admira 
qae Benjttmim Constant, que procurava 
sa.lvar sobretudo seu plano de ensino, con
sentisse em que mutilassem o projecto;esp_e
ranrio, porém, . quo o congresso o retocarta, 
como cet·ta.rnente ha de fazel-o, 

Foi ouvid1t pelo. segunda vez a congregação 
dn. Faculdade de Medicina., que alterou como 
lhe pareceu o projecto de Benjamin Constant 
em pontos essenciaes e de encontro ás convic
ç.ues do ministro. Em fim o regulamento appa
receu no Diario 0/ficio.l successiyamente nos 
dias 14 e 15 de janeiro do corrente anoo, em 
em virtude de uma circumstancia que passo 
a referir. 

Algnns membros dn. congregnção da Facul
dade de Medicina, qua teimo.t·am em me at
tribuir a paternidn.tle do primeiro projecto, 
não attendendo que elle fora obm de cinco ca
tbedraticos ; aquelles mesmos que insistem 
em dar-me a autoria do pro.jecto alias ela
borado por B:~nj amiu Constant, clm . a mi
nha collaboração e de outros profissionaes. 
ú. ultimn. hot•n imaginaram tomar sua 
desforro., arrancando-me, por uma disposição 
singular dos estatutos, a cu.deira que pro
fesso, a qual conquistei na. Faculdauo de Me
dicina nam curso cel~bt·e: . des.::ulpe a Ca.
mara o referir esta pal'ticularidadl3. 

Pt•etendi:tm esses meus amiguinhos restrin
gir as disciplinas da cadeira, que me com
pete, à gynecologia, abstrahindo da clinica. 
obestretico., que é o ru.mo essencial. 

Benjamin Constant soube, ao ler a 
a publicação official do 14 de janeiro, que a 
congregação da Faculdade des;;o · modo fe-o 
rit1.-mc como professor, a titulo de das
forçar-se do director que nãopuctuarn. ·co.m 
seus pequenos arranjos aos, quaes, salvo hon
rosas e~cepções, estão acostuma.do; os seus 
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membros. Do seu leito de agonia deu or~ 
dem para que fosse restabelecida a disposi~ 
ção de seu regulamento neste ponto; pois 
já se oppozera formalmente úquella in
versão acintosa á minha qualidade de cathe
dratico de clinica obesteh·ica_ 

Aqui tem a Cama.rn. explicado porque es
ses regulamentos foram publicados em dous 
dias consecutivos .no Diario O(ficial ; e não 
tivesse Beo,ju.min Coustnnt rtci.vertido a tem· 
po, e eu teria, . em pa.ga de meus esforços 
como reformador da Faculdade, sido o!Jrigado 
por dignidade a renunciarao mesmo ternpo o 
logar de director e O C:trgo de proft3SSOr 1 

como era minha resolução. 
Muitas vezes solicitei de Benjamim Con

stant a minha ex:oneraçü.o da funcção ue tlire~ 
ctor, dizendo-lhe que me parocio. ser tt miulm 
presença na directoria da Fnculdatlo o que 
embaraçava sua administração neste ramo do 
seu ministerio; mas ella,comprehendendo qtw 
{3U obetlecia a principias, · mas não me deixava 
arrastar pela corrente dosinteresses,insto.va.
me para qu') ficasse a seu lado-

Em considet•nção it contlançtt e boas manei
ras com que sempre me honrou, na quulidt\do 
de seu auxiliar,comprometti-me n. permo,necer 
na. directoria da Faculdade, emquanto o!l13 
fosse o ministro da instr.ucçii.o publica, e 
assim fiz. 

))ias depois que Benjamim donstant fa!le
eeu, resignei esse logar, para não mais tornar 
a acceital-o. 

Seriu.long-o expor á Cn.mara os pontos em 
que o t•egulamento que Benjamim Constant 
tinha em vista, respeito ao ensino da medi
cina, divergem essencialmente dos regula
mentos publicados com a sua assignatura a 
14 e 15 dejt\neiro do corrente anuo. 

Seria isso ma teria. para um longo confronto, 
mas pretendo abreviar; pois a mínhn. grande 
difficuldade neste momento é resumir o que 
tenho a dizer à Camara sobre as ta boas orca
mentarias. Posso asseverar no entanto que 
foram sacrificadas as idóas primordeaes do 
fundador da H.epublictt. 

0 SP.. CEsARIO MOTTA-Isso é muito im• 
portante. 

O Sn.. Earco CoELHo-A demonstração do 
que digo viril. a seu tempo,na proximn. sessão 
legislativa, quando a Cn.mara tomar a peito 
reconsiderar, como deve, a organisação dos 
.institutos de instrucção publica estipeudiu.dos 
P!'llos cofres da União. 

Passo a expor à Camara em que consiste a. 
disparidade de organisação dos institutos de 
~nsino . superior A technico. E' uma manta de 
retalhos, disse ha pouco. Não tem unidade de 
vistas. 

Aqui va.e a · demonstração; ha.ja a vistO. os 
funccionarios da mesma herarchia, aquinho

·Cn.mnrn. V. V 

ados divers::.mente nos institutos do mesmo 
~râ.o e a~é d::t mesma_ designação. A regra 
cte provtmento é val'lavel de um para ou
tros institutos_ 

O regimenescolar varia da mesma sorte. 
Sem demorar-me mais do que é preciso. 

vou apontar à Camara os fundamentos do 
que acal.Jo de . articular. 

Ao passo que em todas as instituições de 
ensino superior, Faculdades de sciencias so
ciaes e jurh!icas, Escola Polytechnica, e na 
Escola de Minas de Ouro Preto, a jubilação .ó 
um fu.vot• concedido com todos os vencimen
tos, aos funccionario::; que invo.lidam moral ou 
physicnmonte, antes tlo prnzo legal ; nas Fa
culdades do motliclno. nii.o se ohsorva estn. re
gra, o l'unccionn.rio quo por motivos de força 
mu.iorllca impossibilitado do sot•vi!·, notes dos 
25 unuos, tom npm;eutudorin com os venci
mentos proporcionaes n.o tempo do elterciclo. 

Segundo o rogulttmento do.s Fncnltlades de 
sciencias sociu.os e Juridicus, ol.Jsorvn, o lU't. 89 
quo o governo potiort\ nomear, independente 
uo concut·so, ou contratar pesso!t que reuna 
certos requisitos, afim tlo pr·over u. vaga. de ca
thedratico, qun.ndo mt Nspectiva secção esti
var tambem vu.go o logttr de substituto. · De
mais, pttt•a. e cargo de substituto dispõe, no 
art. 90, que as nomeaç15es se farão · por con
curso, e notwt. 9l,abre mat•gem para o go
vePno prover as vagas de substituto, dispen
sando o concurso. 

Na Escola Polytechnica o concurso é re
gra; pn.ra os logares de substituto e . profes
sor, mas o governo poderá prenchel-os sem 
essa. forma.iid<~de, precedendo indicação no
minal, por dous terços de votos da congre
gação. 

Para a Escola de Minas de Ouro Preto a 
disposição regimental é semelhante, com a dif
ferença que a nomeação sem concurso não de
pende de indicação nominal, por parte . da. 
congregação . 

Os estatutos das Faculdades de medicina. 
porém conteem diversa mataria. O substituto 
é nomeado por concurso e dando-se simulta
neamente ns vagas de cathedratico e substi
tuto, a f<J.Culdade tratará de preencher 
ambas, sempre por concurso. 

Nas Faculdades de medicina a congregação 
propõe o nome do concurrente mn.is habili
tado, afim do governo nomeai-o. Na Escola 
Polytechnica observa-se diversa norma, a 
saber, o "'OVerno escolhet·á entre os concur
rentes cTassificados pela congregação nos 
dous primeiros logaros. 

Respeito ao provimento na Escola de Minas 
de Ouro Preto, o art. 57 do .ragult\meoto res
pectivo 1•esa, que o governo escolhera entre 
os. candidatos classificados nos dous primeiros 
lagares, no caso de uma só vaga, e entre os 
tresprimeiros si houver duas vagas. Os es-

3 
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ta.tutos das Faculda.tles de Direito consignam 
neste particular disposição semclh:tnte às Fn·
cultlades de medicina, salvo o condição inex
plicavel de ser preciso dous terços d·: votos 
para habilitação quando hou'l"er um só cn.n-
didato. . · 

Com relação ao regimen escol:n·~ nc.to que 
na. Escoh\ Polvtechnic..'l. e nrL de Minas rle 
Ouro Preto só se adrnittem oxa.mes em dua.s 
épocas do nnno, mede:tntc n. t:tx : ~ · d~ 40$ pa.r-n, 
os a.lumuos matriculado~ e 80$ para os atum
nos · tiV!.'-!S. NãS Facut<.la.de~ tle medicina e 
nns de sciencias sociae:o o .iurirJicas permit
tem ... se elames em qm~lquat• época. do Hnno, 
urna va:r. que os ex:amilwndo!> paguem no\o·as 
taxas, em benetleio dos ex:~minadortJS, na r:t
zãode 15$ por cada um, a 5$ paru. o se(ll'et:u·io. 

Pez·gunto à Camaru. so em vi::~ta dest:~,.. 
dispnridados, trataodo-~e lle institur.os .:tn
cines do me!.'IDO grao,como ::;ij oepttl'l~ llOS esla
.tutos que acabo dt~ compa11•r. per;,unto sr. 
Benjamim Constant; ospiri!o !ucitlo, m~tho
dico e recto, teria. subscripto de uom gmdo 
essa obra. d'lscosida 'i 

Nã.o ha duvidn, que o reformador t•lVe do 
ceder ás ímposiçuesdo Oi!.:l:\•l~·r. ·s,,i qna t<l· 
~uns collaboradore;; otih.:iaes •lc Benjam111 
uoostant foram os primeiros a. minu.l-a.eu1 ~nc
cessivas vh;it11S ll.O palacio ltam:\r<ity1á r·esitlen 
cia dG mioistt•o e vice versa, ati,.cbLndo in· 
teresse pelo ensino, mas só.etwirhndo ol> mr~ios 
de a.l.'raojar ca.da qu:ll as cousns a seu ~sito. 
em prejuiso da uniformidade que esses wsti
tutos deviam ter a cet-tos resp~ítos . 

Quem tlen os golpes m<\is rudes na olJr;~ d n 
Benjamim Constant foi o proprio Presidente 
da. Republic:t, depois de promulgo.du. :.t Consti-
tuição üa. 24 de fevereiro. · . 

UM Sn.. DEPUTADO di um apat•te: 
O SN. Earco Co"ELHO-:- O governo, a pre

te~to de re~ular u. ttccumulaçi\o da.s fuMçõe;; 
de lente cathedrntico e dire••tor dos inst itutos 
de ensino supe1·ior, expediu o decrf3t() de 7 de 
fev~reiro, em perfeita antinomia. com o que 
:tl.rinàra. n(l. vespera. 
· Vou ler à. Cumara asses dous actos do 
governo, que revelam o seu elos plante ~m ma
teria de pt•ovimento dos logn.res lle instt·ucçã.o 

·publico.. 
No decreto de 6 de fevorciro, diz.o governo 

·(lêJ: 
. .. Fita.m pi'Ovisoria.men te suspensas n.s dis
posit;ões dos a.ctmio~ reg-ulamentos dns insti
tQtos otii.ciaes de instrucção de qua,lq uer t;rào 
ou natureza.reta.tivos a provimento, exerctcio, 
licenças. fa.ltas, penas, p1•emios e jubilação, 
devendo no entretanto reger-se esta. m;lteria. 
pelos regulamentos que estavam em vigor pur 
oooasilio lle se expedirem as de qu<'~ se trut;~. » 

No dia seguiot•), o governo, tratando de 
. colloca.r :L c'fittsma de n.tllha.doil DOS loga.ro:l 

vngos é n clV<Urlente crendoS) experiiu o de
cre-to n. 1341, concebido no:; suguintes tei'
mos (lê): 

«- As primeiras uomenções q11fi se tiverem 
de faze L' p · m pr ·eenclli rnt~Ilto dos Jogares 
vago::; ou novamente crr~ado::;, qu•~r do ves!>Oal 
•Loceilte~ qt~er. rlo (~dmioistratl v o. dai:! fac~l
dades ae. dtr(~rto e tio~ cnrsus prep·· r;t tonos 
a.unexos, bem corno dos demais in~ti t11tos de 
eusioo sup0rior• .P. tecllnico pot! ~r'Ít,o realhm.r-se 
iudependeut t5mcnte · .chlS ela usulas estabele
cillas [Jelos l'i!Sp~ti vos reg ulamentos. » 
. ~ ..... .... .. .. -................... . ........ . . ' .. 

O :-:1~ . PttKSIDI~N1'1>- Tenho a ohsrJt•v:~r ao 
SI'. d.eput:r,lo c/uo SLll'ilL convenleute terminar 
a~ suas .consl1 eJ'avOes, v islo já ha ver uurnero 
pa1·•~ :;o procJ. la r· ú e lcliÇliO t.lu mesa. 

O ~lt. gruco Coro:Lrro - !)orno rli.;sa em 
prlncitiio tio meu tlhscur·so, tenh• • nnce:-~:-oi<lntle 
do ulongur-rile .- N<to posso limitH <tll minhas 
cou~!doa·uçoes, uu 'iue tli.ssc. o por · i~o peço 
u. V. Ex;~ · qu~ me con:;int;\ pt'l)se;.:,lir. . 

O Slt. Pau~swrn:-:T r·i - Ha.v~o~n .to numero 
pa.t•a se votar V. I•: :c. tP.m de inter·romper o 
sou tliscun;o; é 1lo r·eglcrsento. . 

O SR.. E;H.lCO Go•~r...ao - E:;pet·o qne V Ex. 
me com;iutu pro:wguír, quando eatend.er . 

(O S,-. iú·ico Coel!Lo interromp11 o seu dis~ 
CU1'$0 ) 

0 SR. DEVIt.AQUA. (pela ordem) ~ AU
t~S de procetler-St:l a eleição tln. . mes·1, peço 
liceuc:t. a V. 8x . e :\. cns:~. l'at'<\ cornmnnicar 
qne o nosso di:;tincto collega o Sr .. l oii.o Lopes, 
que rvi ua ultbm sessão reeleito vice-pre
sidente. acha-se actaalmenté eufm·mo e im• 
[.lOS::'libilitado de es: ~revet•. Por e:; te motivo 
:~ind:~. não havia s•)licitndo excu:;a do cargo 
p;tra o qual l'Or·a, nleito. 

HQje elle pediu-me·que fl.zesse esta commu
oic.'lção •. ma.nit'~sta.utlo ao mesmo. tem(>O o 
s~atiurento que tem de não podt!t' ,!star pre
seute par;\ col.l:•lloràr cCJm seu s collel{aS da. 
opposição para a constituição da novu mesa. 

Fez-mo .vor l]llO o motivo a~ sua. snhida 
rlel' r·ehende-so f\c:ilmeute dos u ltimos factos 
conhecidos da. Cumat"\ e. nrez:~.r· de não esta.r 
de pleno :~ccordo com a interprataçc1o dada. a.o. 
regiml3nto, até tne$rno nào se achando isolado 
neste porito de vi.-;to., i~lo 9, parocenolo-lhe 
que o veto devi u. s ,•r d:Ldo logo paru. a. delibe- . 
racã.o da. ca.s:1, em todo caso elle n.cceitou as . 
consequendas do incidente occt'rritlo o, com~ 
partic;prmdo da renilrrciu. offer·ecida pelo illus
tre presi<iente da. tnesa, tol'o:,da. s nlidària 
Cttm S . Es:., não lhê ê possiyel accoitar sua 
reeleição. . 

Agt·ndece a. hont'(l. que lhe foi confe~ida., 
m:1s nilo pótla acceit<l.l-n.,mormente emcompe- . 
tencio. com um distincto collaga da opposiçâo • 
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A verba consignada •.. Tenho rlito e Y. Ex:. procederá como achar 
conveniente. 

0 SR.. RODR.IGUES ALVES (pela ordem e pa1·a 
negocio urgr.nte) pede que ante~ da eleição 
da mes L seja consultada a Camara si con
sente que seja discutida e votada a redac
ção do orçamento da Agricultura, que se acha 
ha dias sobre a mesa. 

0 SR.. PRESIDENTE - V. Ex. estit dis
cutindo. 

O Sa. BEVILAQUA -Neste caso V. Ex:- me 
dara a. palavra opportunamente. 

O Sa. BEVILAQUA (pela ordem) -Sr. pre
sidente, a redacção do projecto da Agricul
tura parece-me que tem uma lacun~. 

Consultada, a Camara approva o requeri
mento do Sr. Rodrigues Alves. 

E; lida e posta em discussão a seguinte 
redacção: 

N. 215 D- 1891 

Reaacçcr:o do projecto n. 31:') B, deste amw, que fixa a despe::a ~lo jMini~terio da Agricultto-a, 
Comme1·cio e Obras Publicas para o cxtJrciciojdc 1893 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. O Presidente da Republica é autorisado a despender no exercício de 1892,_ ~lo 
Ministerio da Agricultura, Commercie e Obras Publicas, a quantia de 67.172:576$355 

Assim distribuída : 

1 • Secretaria de Estado - Supprimidas as consignações 
de 9:600$ para um. secretario; 3:000$ para auxi
liares do official de gabinetA ; 3:600$ de gratificação 
do. calculo a empreg:~dos da 2"' secção da directoria; 
3:000$ p:Lra despeza::; de estabelecimento do ministro 
e 15:000$ no material. .......................... . 

2. Eventuaes- sendo 600:000$ destina1los a auxiliar a 
representação dos Estados Unidos do Brazil na expo
sição internacional de Chica,;o ......•..........•.•• 

3. Terras Publicas e Colonisaçã.o -sendo para : 
lnspectoria geral, l'eduzido o pessoal a um inspector, 

um ajudil.nte, dous chefes de secção, um official 
technico, dous officitles, um archivista, dous ama
nuenses, tres interpretes, seis ajudantes de inter
prete, um porteiro, dous contínuos e um guarda, 
mantidos os actuaes vencimentos e incluida a verba 
para material ......................•.•........... 

Agencias nos Estados do. Amazonas, Parú, Maranhão, 
Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, Pilt'ahyba, 
Alagôas, Serg-ipe e Mn.tto Grosso, quando se tornem 
necesstwias, mcluida a verba para expediente .... 

Delegacias de 3"" classe em Pernambuco, Bahia e Minas, 
cada uma com um df:!legado, um escripturario, um 
interprete, um porteiro- continuo, incluída a verba 
para o expediente e aluguel de casa ..••............. 

Delegacias de 2n. classe no Espírito Santo, Paraná e 
santa Catbarina, reduzido o pessoal de cada uma a 
um del~gado, um auxiliar technico, um escripturario, 
um interprete, dous agentes auxiliares e um por-
teiro-continuo, incluída a ve'rba para o expediente e 
aluguel de casa •.••••••••••••••••.••••••••.••••••• 

359:310$000 

610:000$000 

9[):500$000 

42:000$000 

46 : 000$000· 

70:400$000> 
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Delegacias de 1:1o classe no Rio Gra.nde do Sul e em 
S. Paulo, reduzido o pessoal de cada umn. n. um de~ 
legado, Uli! ajudante tecbnico, um escripturario, um 
interprete, tres agentes auxiliares e um porteiro
continuo, incluida a verba para expediente e aluguel 
de casa ...••.....•...•. · ................•.......••. 

Hospedarias da ilha das Flores e Pinheiros, e transporte 
de immigrantes para os esta.dos .................. .. 

Pàgamento de passagens a immigrantes, pt•opaganda, etc. 
Serviço de colonisação nos Estados sendo para : 

Pernambuco .•......•..•.....•.• ~ ...•...•.......•....... ·• 
Bahia .......•.......•.........••.......•.............. 
Espirito Santo ..•.•......•••.•..•.•........•..•. .....•. 
Paranit ..... ,. •... _ .... ~ .................................. . 
Santa Catharína...... . • . . . . , ........................ . 
S. Paulo .••...•• · •....••••.•...•..•...•...............• 
Rio Grande do Sul. . , ••. ; ... , • , ..• , . , ................. . 
Minas Geru.es .... ....... ~,. ............... ~. , ............. .-
Amazonas., , .................... , ...... ··, .... , . , ........ .. 
Pará .. ........................... · ....... ·. . . . .. . . .. . ...... . 
M:lranhüo .....••......••.. , .•..•.••...•.••.•..•. ~ •.••• 
Piauhy •..............•...•.••.....•.• , .••.. · ...•.•...•.. 
Ceará. .. , ..••. ·, •....••.••....•.. , ....•....... , ......• , 
Rio Grande do N<'rte .•.•..•........•................... 
Parahyb:1 •. · •....••. . .••... · ••••••••...••.•.•••..•••••••. 
~o\lagóas ...........•...........•........... ." .......... . 
Sergipe .............•.....•........................... 
Matto Grosso ....•........•......•••......•.•..••...••• 
Introducção e localisaçilo de familius em nucleos, em vir~ 

tUde de contractos validamente celebrados e que não 
tenham incorrido em caducidade .....••....•..•.••. 

4. Ca.techess -destinados 45:000$ para este serviço 
no estado de Matto Grosso ...................... . 

5. Auxilio a ngricultura o engenhos contrnes, sendo 
61:460$ para o cnsteio do Jardim Botn.nico dtl. Lagóa,; 
20:000$ para auxilio ao Instituto Bahiano de Agri~ 
cultura; 10:000$ para a impressão da.l!lora Brazi
liense,· 12:400$ p:~.r~t o Laboratorio de Blologin; 6:000$ 
ue SUb\'enção a Colonia Blaziana; 6~1:000$ para 
garantia aos engenhos centraes e sua fiscalisaçã:o, 
reduzida a 95:000$ a consignação das tabellas para. 
premio aos fabricantes de assucar; 30:000$ de sub
·venç.üo ;10 Lyceu de Agronomia e Vcterinaria da 
cidade de Pelotas, no l{.io Grande do Sul ; 30:000$ 
para a Escola Agricola e Viticola de Taquary no 
estatlo do Rio Grnnde do Sul; 10:000$ para. sub
venção no Asylo Agricoln ué Sant3. ls3.bel, man
tido pela. Sociedade Protectora. da Infancia Desam
parada, nn, estação do Dcst~ugano; 40:000$ para 
:.t Co!onitl. Agricola Orphanologica Isabel, do estado 
de Pernambuco e 4:800$ pal·u. subvenção à Escola 
Central de Ensino Gratuito a Meninos Desvalidos de 
Maceió, estado de Alagôas ; 800:000$ para ns sub
'Venções e garantias provenientes de contractos va
lidos e que não tenham incorrido em cadLlcidade •••• 

6. Subvenção á.s companhias de mivegar;lio n. vapor. 
Rupprimidos: 300 :000~ de subvençfi.o no Lloyd para 
transporta de immigrn.ntes; 150:000$ pa.rn. a nn:v-e
gacão do Aragllaya, Norte G seus nffinentes; 150 :000.'~ 

52:800$000 

1.092:884$000 
5.850:000$000 

300:000$000 
300:000$000 
32.5:000lSOOO 
:~o o: ooosooo 
450:0G0$000 
::!00:000$000 
800:000$000 
225:000$000 
150:000$000 
150:000$000 
100:000$000 
80:000$01}() 
80:000$000 
80:000$000 
SO:OOOSOOO 

100:000$000 
100:000$000 
80:000$000 

746:416$000 12.000:000$000 

............ "' . 60:000$000 

...... " .. • . ' ..... 1.645:660$000 



Câmara dos Deputados - Impresso em 06/02/2015 15:03 - Página 11 de 29 

Sessão em 2 de Novembro de 1891 

de subvenção á em preza de linha de vapores frigori
feros e conce<lidos 130:000$ para as responsabilidades 
provenientes de contractos legalmente feitos .••..•. 

7. Subvenção t\ Sociedade Au.x:iliadora da Industria Na-
ciona.l ..........................•................. 

8. Corpo de Bombeiros - Supprimida à consignação de 
100:000$ para as ob:as do quartel central e de 
9:877$935 no material, e estabelecida, a consignação 
de 109:87i$935 para a creação da 4"' companhia .... 

9. Estrn.da de Ferro do Sobral - lleduzid::~. 'a quantia de 
30:000$ no pessoal inferior e no material •........ . 

10. Idem de Baturite- Reduzida a, verba de eventuaes1 
na importancia úe 62:756$997 ....... ; .........•.••. 

11 . Idem de Paulo Affonso ................. · . .........•. 
12. Idem Central de .Pernambuco- R.eduz!t.los 30:000~ 

de eventu::tes ........•...•..............•...•..... 
13. Idem Sul de Pern:tmbuco .................... . .. . 
14. Prolong::tmento da Estrada de Ferro d:t Bahia, e 

mmal, quA a ligue it Estracht Centrttl cb Bahia ...... . 
15. Est.mda de Ferro de r:>orto Alegro a Urugua,yana, 

reduzil1os 18:467.$918 de eventuaes •........... . ..•. 
16. Estrada de Ferro Central do Brazil- Mantidas ns 

verbas da tabella em vigor e addicionada n qun.ntia 
de 1.000:000$ com a obrigação de etl"ect.un.r a extincção 
do pavtano de Jui?. de Fôrn, St>parados os serviços 
do trafego do dtt constl'ucção ..•..•....... . .•..... 

17.- Creditos especiaes: Sendo 2.000:000$ para o pro-
longamento da Estrada de Ferro Central; 

3. 000:000.$ idem idem de Por to Alegre .a Uruguayana ; 
1.500:000$ idem idem de Baturité ; 
1.000:000$ idem idem da Bahia; 
2.000:000$ para a Estrada de Fer.ro Centrnl de Per

nambuco (obras . em construcção, incluiotlo o ramal 
da Tapera á Gloria de Goita) e 2. 000:000$ para a 
Estrada de Ferro Sul de Pernambuco (construcção 
elos ramaes da Paquevirtt á Imperatriz, Angelim a 
Aguas . Bellas, Timbauba ao Pilar e :\1ulungú à 
Ala.gõa Grande); 

500:000$ para o mma.l de Guar::tbira a Nova Cruz, con
forme o decreto .que determinou a ligação elas es
tradas de ferro do Rio Grande do Norte, Parahyba, 
Pern::tmbuco e Alagoas; 

600:000$ para o prolongamento da Estrn.da de Ferro 
Conde d'Eu, uo estado da Parahyba, a: começar de 
Al::tgõa Grande em direcoão à. C!1mpinn. Grande, 
conforme os estudo;; jit feitos e 

66:000$ para os estudos do ramal de Sant' Anua do Livra
mento a entronc!\r na Estrada de · Ferro de Bagé 
a Cacequy, no estado elo Rio Grn.nde do Sul ...•. • ..• 

18. Garantia de juros ::t estradas a ferro, sendo: 
8.610:666$452 para a gar::tntia das estradas em trafego; 
2.000:000$ para as estradas em construcção em vir-

tude da lei de 1888 e anteriores ; 
1.200:000$ para as novas concessões constantes de con

tractos validos e que não tenham incorrido ou não 
venham a incorrer em caducidade .....•.....•..... 

19. Obras di versus nos estados- Augmentacln. a verba 
com as quantias de: 

100:000$ .para. melhoramento do porto da Amarração, 
estado do Piaully ; · · 

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

21 

3.420:240$000 

6:000$000 

582:340$450 

211:632,$265 

538:503$638 
156:303$450 

435:820~700 
641 :055$000 

900:000$000 

1. 547:906.$520 

12.482:195$3i3 

12.6G6:000$000 

11.810:666$452 
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100:000$ pa.ra. as estradas a cargo da commissão esti>a-
. teo!!'ica do Paranâ. ; · . . 

· 100:000$ para a continuação da estrada · de rodagem 
O. Francisca. em Santa Catha.rina· ; 

.36:000$ pai-a garantia de juros do porto de Jaraguá, 
no estado das Alag6as ; · 

. 36:000$ para garantia rle juros do porto da Laguna, 
. estado de Santa Catharina ; . . . · 

.30:000$ para explornção e demarcação dos 14.400 
"-. kiloml;}tros quadrados no planalto central -da Re!JU· 

· bllea, para onde tem de ser oppm·tunamente mudada 
a Capital Federnl ; · . ·. . . 

300: 000$ para pagamento dns dr·a.g-ns necessnrias no ser
viço de melhoramento dos portos de Paranaguó. e 
Desterro. . · . 

Reduzidas: a 500i000$ o. verba. para poços artesi11nos 
contr'Aetados; 1). l87:00::1C a destioníla. no melhora
mento do l'io S. Frunci~co; a 120:0110$ 11 ·do molho· 
ra.m~nto do porto do Mn.ranhão; d~ 350:000$ a verba 
destinada. aos trabalhos _n. exooutn.rGm-se peln com
missão du.s obrn.s du. bnr·rn. do porto do Rio Graode . 
do Sul. · · · . 

Dentro desta _verbn. sarA applicada a. quantia de 50:000$ 
para nulCll!o da construcção d:~ estrada entre os estados 
da Matto Grosso e Parit .......................... . . 

20. Fabrica de Ferro de s. João de Ypa.nemo. .••.•.•... 
6. R9~: 7f16$700 . 

205:17.-$800 

. At't. (o.dditivo). A Escola Ágronomicn. de Campinas é transférida para o estado de 
. S. Paulo. 
. . · Art .• (arlditivo). Logo que esteja definitivamente orgnnisado o Districto F"'deral1 o 
Poder .Executivo far-lhe-hn. entrega dos ja1·dins publicas, excl:'ptuando o Jar·dim Bohntco, 
coja despeza continuará a cargo da. União; passeios, horta víticola e estação Philoxerica 
da Penha, servicos de esgoto, illuniinação e de obr:~s pnhlicas da Capital e Estrndu. de 
Ferro do Rio do Ouro, c11nsta.ntes dos§§ 5o, 9<>, lO e 20 ·d:lS 1<1bellas explicativas. ~J rovi
dencianrlo de modo a exonerar-se dos encargos ·provenientes de q uaesquer c:mtractos. 

·§. Emquanto não estiver. orgn.nisa.do o Districto Federa.!, · o Poder Executivo é 
autorisado a abrir os creditas necessarios para custear esses serviços, de -accordo com o 
orçamento v ig"n te; · _ . . · _ · . 

Art. (additivo). Orga.nisa.do o Districto Federal e feita a transferencin. llos serviços 
a: que se refere o artigo antecertente, considerar-se-hão supprimidas a Ia directoria- das 
obras -public •s e 2a secção da liirectoria da agricultura, ti"A~nrló o governo autorisado a 
reform•tr a secretaria. e :l t:1zer OlttrH.s reducções, que julg:ll' nece~-;sarias no pessoal. · 

· . Art. (n.dditivo) . Ficam prohibid:-ts, descia já, as concessões com garantias de juros ou 
subvenções, sem especial autorisação do Congresso: · · . 

. §. A() Poder Executivo não é pe1·mitti•lo renovar ()m favor de individuo ou emrreza de 
. qna.lqtHlr natureza as concessões com gara atia rlu juros ou subvenção que tiverem caducado, 

venbam a caducar ou tiquem sem;effelto por quaesquer C..'l.usas rie direito. · 
· §. H.eputam-se caduaas o.s concessõ~s com -g••rantia da juros ou subvenção que não 
se torna.r·em eiTactivas nos prazos das cooc~s~ões ou dos contl'actos, não sendo licita a 

· renovação desses P.razos. . · 
· §. As · com'pnnhias ou emprezas, que gozarem de garantia de juros ,ou subvenco~s são 
obrigadns a entrar para o !besouro Nacional comas quotas que tivoPem sido deter•mínadas 
pelo ~oder Executivo, ou que corbtn:l'el~ dq.s ~abellas pat•a. a occurrencia das rle~pe~n.s de · 
:tlsea.h:;acão pelo decreto n ~ , de 1 ~90, tost1 tutda. sob a clausula de a despeza nao eJ:cS!iet
á receita. proveniente da.quella. arrecadacão. 

Art. {adliitivo). A concessão de pri~ilegio de qualquer natureza. não so tort:JB.rá etl'ACtiva 
Sém -a a.pprovação do Con~:,-resso . . · · . 

§, Esta disposição é a.ppJiC:~vel MS oontractos de no.vego.ção . oom subvenção e que 
forem renovados. . . . 

Art . (additivo). Contínúa. ein vigor o art. 14 da. lei n. 3397 de 24 da novombro·:de ' l:SSS 
que autorisou o Poder Executivo à r esgatar as _estradas de ferro' do Recife a _ S. · P'l"c.Hlcisco, 
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e Bahia as. Frnncisco, não podendo, porém, arrendar qualquer das vias fet·reas da Uniüo 
sem ~n 1-ll'essn. a utor·isação dn Cougresso Nacion~tl. 

Art. (:tdditivo). Aos concl-lssionarios de engenhos centraes, cujas concessões não 
tiverem sido' ou não forem julg••das caducas, a ,juizo do Poder Executivo, ê facultativo o 
uso e Pstal,elecimento de Ü1bricus pelo systema de diffusão ou expr •ssão. 

\T't. (artditivo). As ve!'tJüS destinadas aos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, 
Pia.uhy, C<1arlt, H.io Grande do Norte, Parahyba, Alagô'IS, Serg-ipe e Matto Grosso para. o 
serviço <le CillulliSação de qne trata o. art. n. 3, serii.o entr ~gu•~s aos estados á proporção 
que elles forem reuli,;ando os rliversos tr<~balhos e ser·viç(lS necessarios ao povoamento dos 
nucleos por nacionaes e esti'allgeiros, compotindo ao gover·no a fisc~disação dos referidos 
serviços. 

Os fl:;caes serão pag-os por conta. dessa,; mesmns verhas, devendo ser, pnra. taes cnrgos 
e pnra as ;~grmcias, nomeados dH pr·eferencin os funcl!ionarios que ftlr•~m dispensados da 
insp0t•to1·ia, d<.•le~acia e cornmis~ões de tert•as, em consequrmcht d<t reducção do pes::;oal. 

I•'i~:t b 111hern o governo r.ut()!'isado a pr·ovirlenciar de modo que, sem pr·ejuizo do ser
viç-o riA immigrnção, seja tra11sf<~rido o de colonisaçii.o :1os estados, :1 medidn. que cada 
um d·~stes se habilite pm•:t assumir as respom:abiliúmles de um tttl encargo. 

Sala dn.s commi::>sões, 31 de outubro d·~ 1891.- Jt,uencio ele Aguiar .-Baptista 
da Motca. 

O ~H.. Br.viLAQUA-:\s minhns observações 
são restrn•! IAs. A Wlrba con~i!:m:td:t no orç•t
mentll rlr~sde m: tempo,; do irn (Jer·io gnr:mtintlo 
juros rnr:, asobrns do po:·t·' •in Cear:i. foi por 
deliber··çii.o rln Camara :IUgrmmtada. Or<l, 
esta veriJ:l j:i.vigorava em tod s os or"çamAntos 
e devin. fi;;u"rar neste com m:~is o accre:;c1mo. 
Surpreheu lt>u-me ver estn verba destiiéada 
em pr·ojecto especial; não vejo razão p 1ra 
isso. 

Rogo, poi:-:, a V. Ex. que 1lo :1s pr<~videncias 
pnra l'o;·rigi.t· este engnno, p••rque não pó le 
semelh~wt<~ fa.lta ser nttrihuitln. sinão a en
gano. (Apoiarlose não apoiados.) 

Vem á mesa, . é lido, apohdo e posto con
junctamente em discnssão,o seguinte 

Requerimento 

Propomos que. a redncçfio do nrçamento dn 
Agri•·ultur:• volte á commh;são pa.m ser in
cluída a verb<~ votada parrt as obras do porto 
de Ceara. 

Sala rl"S sessões, 2 de novembro de 1891.
Josc B'e1Jilaq1ta. -Frederico S. Borges .-Be
::errit.-Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima.,...;O art.li\0 
do l'Pgimento diz (lê): 

Em vir·tude desta disposição, a commissão 
de 1•edacção entencléu snparar do projecto 
votndo em 3 .. rlis~ussão estas disposições -p:~ra 
consti tnirem projecto a par·te. En tr·e ellas 
esta uma rehtiva ao por·to do Ceará. Bn
searlo nos motivos que costumam preoccupnr 
o orador, com a isenção de que tem dado 
provns, p, ra nfi.o ser contestado, observa que 
essa emenrf:t r<'lativa ao vortn do Ceat•à foi 
aqui a.presenb1da. quando ja existia verba no 

. orçamento. O orador e seus companheiros 

apresentaram uma emendn. augmentando esta 
Vf1I"bi1. · 

0 :SR. JUSTINJANO DE SERPA-Não apoiado, 
augrncnto~l··SO e autorizou-se o governo a in
novnr o contru.cto. 

0 St:.. BARBOSA LIMA-Diz que já leu o ar~ 
ti,zo do Regimento. Parece-lhe que si a pro
posito do por·to do Cear·a apresent::.ram-se 
outras emendas reV1tivns ao Natal, Sergip9, 
isto é. n. ohjecto de igual natureza, ta3s 
emenrins rleviam constituir projecto a parte. 

O que ft~?. o orador e seus companheiros de 
deputação foi ampliar :t emenda. 

:Si deve ser destacada esta emenda em pro
.iecto a. pn.l'tf1, pergunta: porque razão não 
foram de:-.tnca•las as outras emeurla,; ~ 

Acredita que se fez comprehenderbem; as
severa. qu·~ em caso nenhum interesse alg-um · 
tem nesta. .,ue,;tü.o, e pare<'e~lhe que protel
lar e adiar ê aggravai·. A Cnmam decidira se 
convem ag~raV':lr as ditllculdades e tornar 
qua~í impossivel as deliberações· sobre este 
aSBumpto. 

O Sr.Feli~bello Freire diz que 
as obset·vações feitas pelo seu nobre collega le
v:lm-o ~t exp!icar, como membro .da commis
são de reducçio, a redacção do orçamento da 
Agricultura. 

o art. 130 do re"'iqJento diz (l§): «.As 
emendas ou 'lrtigos a~ditivos, desde que não 
verswem sobre o projActo, . mlls entenderem 
ou nmpliarem a disposição delle a objecto de 
igual naturer.a ou a outros individu_os, serão 
redigidos, depois rle approvados, em pí'ojectos 
~epar>Jdos.parn. terem discussão especial antes 
de serem rPmettidos ao Senado.A Cama.ra..po
dera acceital~s ou r•ejeitul-os depois de en;. 
cerrnda essa. discussão, que corresponderà. á 
terceira do projecto ordinario.,. 
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. Parece ao orador que todos estes additi:vos 1 dnr prolongar umn. estrada já existente, 
que a commissão de rcducçiio elaborou como mandasse a pretexto da verba-estradas da 
projecto {!.· parte obedecem a este art. 130. ferro -construir o ma nova estrada. Assim 
Taoto quanto lhe foi possível, tratou de ap;.. é que teria verdadeira npplicação o art. 130. 
plicar esse artigo; e si a commissão de redac- A prevalecer a doutrinn. do nobre deputado 
ção cabiu em erro, a Camara corrigil-o-hn, . . Sr. Felisbello Freire, segue-se que a. Cnmara 

Parece-lhe; entretanto, que todos esses ad- votou uma promessa; e não umn. l'e<\lidade ; 
ditivos que a commissão collocon em projecto não dotou o estado A ou B de um ser-viço 
á parte est.cndem disposições de orçamento o. que é indispensavel; apenas fe:~; uma pro-
obJecto de 1gual natureza. . · messa. 
· ·Em todo o caso, o. comrnissão de redacção Mas ntto é isto o que quer o orador & seuB 
não teve nenhum interesse em prejudicar os compMheirns de deputação, :porque :lpprova.
additivos, e si errou, foi de nccordo com o du. a radacção do orç:.amento a · mandando-o 
espírito do n.rtigo do regimento. para o Senado atlm de seguir os tr:imites le-

. g:~es, é deixar nf!ui entalado ess(j projecto, qua 
O Sr. Arthur Rios pediu n. só t<WÍL andamento quando o orçamento j á 

palt~.vra jlll,ro. n.llrereutar uma reclfl.m~ü.o nü.o ?UdeL' ter verba de~tinrnla. pnrn. o fim que 
1dentica a do nobre collega o Sr. Bal'bosa dzsejam. ficando assim nullit1cado. uma vo-
Lirna. · tação dtt Camura. 

A Camara appro-vou na discussão do orça- Assim, pois, rr.quer que o projecto de OL'-
·mento da. agricnltura uma emenda, o:trerecida çamonto Sl~a reenviodo a commissão ele re
p<;>r nm illustre representante da Bahia, mo.n- d<\CÇÜ.O lll\l'U. que se inclua no, .verba...;.Estra
âando accrescer de -100 contos o. verba.- Es- da de ferro da Bahia aS. Fr'ancisco, n. qua.n-

. tro.i.las de Ferro-par:>, a juncção das estradns tia de 400:000$ para a l i;;·:lç[o corn a. estrn.d~ 
da Bahia. Entretanto IJ orador teve hoje o central, cio conformidade com o que o. CàmaL'a · 

. desprnzcr de ver redigida em projecto sepo.- votou. · 
l'ado, no IJia,·io Ofllcial, est::lo emenda addi- Vem a mes[l,, e lido, apoiado e posto con-
tiva. junctameot\3 em discussão o seguinte · 

·Esta. emenda. versa sobre matetia que j á 
existia, .no orçamento ; houve apenas am
pliàção da verba; e tratando do. juncçii.o das 
duas estradas, não se póde applica.r a dispo
sição do art. 130, porque não é mat.eri:J. nova, 
não é uma, uov-a. estrn.da qu~ se vae fnzer. 

A prevalecer o principio adaptado pel:t 
comroíssii.o de r edacçü.o, f!.cam . burlados os 
bons desejos da Caml1.ra. manifestados em uma 
-vota.cão. 

.Requeiro que o proj ecto de orçamento do 
Minísterio d;.t Agricultur3. em ultima reda.c,;. 
ção volte á com missão para ser nella incluída 
n verba de 400:000$ votada pela Camaru. paro 
a ligação P.o prolongt~meato à Estrada. .de
Ferro Central da Bahi:~.. 
' Sala. das sessões.-Arthur Rios • . . Nem o orador nom seus . companheiros de 

deputação · estão esct•ovendo cartns uo elei to
r-ado, mas .estão dofen:lendl> o~ interesses dos · O Sr. Justiniano Serpa.
estados quo representam. . Quando ha pouco o Sr. Barbosu, Limt~ uirigia. 

Pol' conscquenciu., entende que, mesmo á uma reclu.maçii.o u. proposito dt\. redo.cçú.o do 
vista da. disposição do art. 130, deve esta ot·çamento . do Miuísterio d<t Agricultura, o 
redacçli.o voltar a commissão, paro. incluir orador d~u um ,tao apoiado, que passa. agora. · 
nu.s differentes -verbas os novos creditas, ou a explicar. 
a a.mpliaçií.o da. verblb vott\da pelu. Cumttra Est<l elo nccordo com S. Kc quanto ;1 ne· 
.em 3u discussão. cesskl::ule dn. obro. a. que n.llude o :\dditivo a. 

O art. 130 diz (lG) «As emendas ou urtigas que S. E:<. se referiu, e com a uJ·geoci~ ioa.~ 
additivos, desde que não versnrem sobre pro- diovel destes trabalhos e com a j•lSt ioo. coin 
jecto, mais estenderem ou ampliarem a dis- que procedeu a. Cam::wa acceitnndo a. emenda 
posição delle a objecto de ig-ual nnturesa ou a.presentnd~t pelo orador · e seus cotle~as. 
n. outros indivíduos, ser-:io reduzidos, depois Deu, porém, um nito apoiado, a.o seu !llustre 
de · approvndos, em PL'ojeeto separado p:>.ra collegn., quando tratou d!t não applicabilidade 
terem discussão especial antes de serem re- do a.rt. l30 do regimento ao cn.so em questão. 
metidM ao Senado. A Co.rnni'á podara accei- Embora tenha. igual interesse ao que t eem 
tal-as ou regei tal-as depois de encerrada. essa. · os seus collegas . da represap tação na adopção 
discussão, que corresponderá a 3'" do projecto desst\ mediria , entende, comtudo, que n. com-
ordinario•» · · missão de redacção procedl)u correctamente. 

Orn.-objecto da. mesma. natureza.- não quer Touos os additi vo:$ que a commilõsito retirou 
dizer-mesmo objecto. A a.pplicação do a.rt. e nlguns que deveria. retirar,teem de figurar 
130 teria.logar si a emenda, em vez de man- em projecto esp13cial, porque nilo se tl'a.ta. d·e 

r . • . 
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crear uma obra, mas de moditloar a natureza 
d~lla, e, nestes termos, as disposições espe
ciae3, pasEam por outra. U.íscussií.o, e veem em 
projctto es2ecial. · .. 

Si o orador entendesse que o reg1mento 
:podia ser modificado,. pediria que a emenda 
entrasse no orçamento, mas ntí.o vr: perigo 
nenimm, desde que elln. estâ em ordem do dia 
e póde seguir para o Senado. 

Explicado assim o seu pensrtmento,mantem 
a sua opinião ma.nifestarJa ern um a,parte. 

o Sn.. Fn.EDER.lco BoltG8s niLo tomaria 
parte neste incidente que se agita, si porven
cura motivos de ordem superior não o deter
min:.J.Ssem a. '[)edit• por (Llgum tempo, lt atteu-
ção da Ca.nmra. · 

P~;.rece ao orador que os illustres membt•os 
da commissü.o dG redttcçü.o interpretam o :l.t't. 
130 do regimento de modo a contrariar, como 
bem disse o Sr. Arthur H. i os, o pensamento da, 
Camam manifestado em v o taçü.o. 

0 SR. BAPTISTA l>A 1\IO'I'TA- Queixe-se do 
regimento. 

0 SR. FREDERICO BORGES gueixn,-se dt~ 
commissito de redacçü:o. 

A verbn. estava. cousignn.(}n, no orçümento, 
e n emenda Mditiva. trah unlc!tiYJente de dar 
autorisacã.o ao governo prtt•a. titzer o con
tracto sob taes e tnes bases. 
Om~ ast:~ nutorisação pôcle t)tT não ser usa(h 

pêlo govor·oo desde que entender- qtte 1at ne~ 
cessidade daquello. obrn, sob as bctses qtw a 
Camaru o,pprovou. · 

O orarlorvê quQ se propo.ram mttis di!ficnl
do.dcs atim do '()rivnr-se o Cen.ra, .iá tito infeliz, 
desta verbn, tü.o neccssarit~ lJUt'{b obras no.
quelle estado. 

O Sr. S~-ve:rino Vieira-Sr. 
presidente, o o.l vitre de set' a emenda redigida 
em projecto especial illnde completamente a 
intenção da. Cn.mo.ra manifestadt\ em votação 
solemne na ultima discuss;1o do projecto. 

Neste sentido entendo que é de inteira jus
tiça que o projecto volte · ú com missão . p~~r<~ 
serem preenchidas as formalidades lembradas 
pelos meus collegas. 

O SR. Pn.ESIDEN'l'ln-03 Srs. deputados pelo 
Ceara reclammn contra o fti.cto de havel' a 
commiss5o de r edacção destacr~odo do projecto 
de orçu.mtmto :l.S emendu.s l' i31etivas ao porto 
da Fortaleza. 

Os Srs. deputados paln- Bahia fazem igua.l 
declaração quanto as emendas relatiVt\S V, es
trada. central da Bahia. 

Devo observar. que, em bom. destacD..das do 
-projecto do orça.mént.l da ag-ricultura, estas 
emendas constituindo projectos espociaes, 
foram d:1.das p:tra ordem do dia. e nadem ser 
diScutidas e votadas hoje. (Apoiados .) 

Cn:nnra V. Y 

Quanto á reclnmnçüo dos Srs. doputnclos 
pelo Coar•ti., clovo ousonar quo a commlssiio 
de orça.mento destacon a emenda relativa no 
porto dn Fortnle;m, por entender que conti
nha ~Lutol'isa.ção para innovll.ção do contracto. 
o assim contem ob,íecto ditrerente daquelle de 
que trn.t:.t"''tt o proj·~cto (le orçnomento. 

Quanto a ra'clamaç5.o dos Srs. deputados 
pela. Bahia, ~ts emendas tratam de urrw. nova 
lignç[o. il-1a.s como a ret.ln,oção esh~ sujeita a. 
discussão e podem as emendas passar peloS· 
tramite~ regimentaes, vou suomettel-as à 
con:>ideraçU.o da. Cam~w:\ que l'esolvel'à. wmo 
entender. 

Continth, pois, a discussão das emendas 
a preseo lndas sobre a redacciio. ( Pau.~a . ) 

Si nlio ha quem peça n. pn.lavl.'n. dou pO!' 
encerrada. n disc.usiiiio . ( Pr.: t~~a. .) 

Eshi enccrrt\dü. (L cliscussiLo . 
0 Sn.. SEV8R!NO VIEIRA ( pela ordem) 

Creio que V. Ex. declarou encerra.d('l, a dis
cussão do requerimento apresentado pelo· 
honrado deputado peht Bnhia... · 

o Sr. PR.ESIDENTI•J .,.... Declarei encet•rada a 
discussão sobre a redr.cçilo. · 

O SR. S~VP.RINO VIEIRA - Mas V . Ex. deve 
lembr,•r-se que eu tinha pedido a palavra 
pi!.ra o[l"erecet> ~ma emenda ao n . 14 do 
art. 10. 

O Sa. PrtP.SID1<::-;"Tl!!- V. Ex. comprehende 
querlepois de ter decl::trado, encerrada a dis
cussão, não poS$o ... 

0 SR. SEVERINO V IEIRA-V. Ex:. devere-· 
cot·d~w-se de que foi i meso. e pedia palavra. 

O Sn.. PrtESIPENTFl- Si a Camara. ordenar 
que o projecto '\·olt~ b. commissão de re
dm:ÇiLo, '(ler•anté clln, V. E:t. poderi1. fazer suas 
observações. 

O Sn.. S:n:vE&I~"o VmmA - Desde que 
V. Ex:. insiste em declarn.r encerrada a dis
cussão, tenclo com n.u tecedoncirt pedido a pa
lavra, n ii.o posso dsb:~r de manifestar meu 
pezar por nilo poder oirerecer a emenda que 
_pretendia. . . 

Srio successi\rnmen te postos a. votos e rejei ~ 
tados os requerimento;; offtJrecidos pelos Srs. 
Bevilnqu11 e Arthnr Rios. 

E' post<1. a votos o approvada a redacç[o. 
dopr~jacto n. 215 B. 

O Sn.. PRESIMNTF. n.nnuncin. que se vae· 
continuar a eleição da mesa. Na sessão de· 
sabbado [lO J?roceder-se a 2° escrutin[o pará 
eleiQão do 1 o secret::trio, verifrcou~se nü.o ha~ 
ver numero, tlcando, por isso, adiada n. elei
ção . Vae, pois proceder-se a 2° escr11tit1i~ 
entra os dois Srs. deputados Belfort Vieira a 
Retumba, os quaes foram os mais votados. 

Os S11s. EnUAl1.DO GoNçALY·E~ E fn.A.NçA. 
4 
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CAttvAr,HO (pela ordP.n~) requerem que :L elei-
ção sejn feita por cbamn,dn.. · 

. Consultada, a Camnra a.pprovn. o requeri
mento. 

Procede-se à eleição de lo secrebrio por 
chamada: 

São recolhidas 132 cedulas que npresentatn 
o·seguiote resultado: 
Betr· .rt Vieira.................. 76 votos 
Retumba,..................... 54: ·c. 
Cedulus em br:mco ...•• ; . . . . ... 3 

Total........... 133 « 
E' eleito e proclamado 1 o secretario o Sr. 

Belfort Vieira. · . 
(Ocr.ttpa ·• cadeil'a tlc 1° secretario o Sr. Bet--

fort Vieira). · . . 
O SR. PRF.SIDENTE-0 Sr~ dAputndo João 

Lopes l'SCIISa o lo.::-ar rle 1° vice presicieute 
por iotern:e•fio do Sr. Bevilaqna.. Vou sujei
tar a renuncia a con.,:idor.lção da Camnro._ Os 
senhores que approvnm a renuncia, queiram 
!e vau ta r·S!!. · · 
. E' approvada a renuncia por 58 votos con-
tra 47. . 

(As.ffime a presidenciá o SI". OU~:~cira Val
t~'.i!!o, 2° uice-pl'ssidetttc) . 
· Proce;le-se a eieiçã.o do 1° vicc-prasiriente. 
Silo reco lhírlas 126 cedulus que apresen~m 

o segui11te resultado: . 
Astolpho Pio •. . • _ ..•... _ •...•. 
Gonçalves Ch:tves . ... __ .. _ ... . 
Oliveir:~ Pinto •.... _ .. _. :_ .•. . 
'Figueir~• lo e Leovigildo Fil:;uei-

ras, dous c·•da. um .. _ .. . . __ . ~ 
Alberto Br.1~.-!ão, Nilo Pe~~nha, 

Feliciano Penna., Mn:rcolino 
Moura, . José Mariano e Leo-
polrto de Bulhões, -um cada um 

Codulas em branco . •..... . ....• 

68 votos 
42 » 
6 )} 

4 

TotaL............ 132 ~ 

E' eieito e proclamado 1 o ''ice-presidente o 
SrAstolpho Pio. 

· Procr:lde-se á eleição para 2° secretario. 
Sno recolhidas 130 cadulas, que o:presontam 

o seguinte resultado: 
Edllardo Gonçalves............ 68 votos 
Bueno rle Paivn........... . .... 49 » 
Tosta. .. ••..•... . • ·....... .• . . 2 -. 
Ratomba, Saverinot Vieira., .João 
· Loi~, Virgílio Pessoa, Nina. 

Ribeiro, Custorlio de Mello ·a 
'Murs:a, nm cnda um.......... 7 » 

Cedulo.s .em brn.nco •.•. _. .. . ... 4 , 

TotaL............ 130 ,. 

E' eleito o proclamado 2., ~retnrio o Sr. 
Eduardo Gonç(l.lves, que Qecapa a respectiva, 
cadeira. · · 

Assume a presidencia. o Sr. Astol'pl~o Pi~, 
(tn vice-presiden!e) 

Procede-se a P.leicão de 3° e 4~ secretnrios. 
Sã.(l r~colhi•ias 127 cedulas, que apre:lentam 

o seguinte resultado; 
Para 3o secretario : 

Alhnyde Junío.-........... , . •• 
Cassiano rlo Nnscimento •..• .• •• 
Paula GuimHrÜ.PS . ..••• .•.• , ••. 
Nn~u•·h·n ~·nrani1gun .• , . • . • ,,,, 
Felh;uello Fr~b·e: Cnntão e Ho-
m·~ro Baptistn.. nm ' 'oto cr.da · 
um ... • .... - .. : ...•... ·.;.· · · 

Cedulas em brancos .•.•....•••• 

e5 votos . 
30 • 
15 . » 

. 4 l> 

3 » 
10 

Total. .. -... ...... . 127 
E' eleito c proclnm:.ú.lo 3° secretario o Sr. 

1\thayde Junior, que occupo. a reSilecth"rt ca· 
deira,_ · · 

Para 4° secretnrio : 
Pnula GuirnarãrlS, . , •••••. •• , •• 
rl!I!"Si •no do ~:,~l!imGnto ... , •..• 
Nog-unir:t P:~ ra•1a~nâ . . ..... , •. , 
A thnyde .lnnior .•..•...•..••.• 
'Dutra. Nicacio .•.•..• , •. ; ..•..• 
Bnrbnsà. Lima .• Oitici<"-<1, Fer reira 
· Rnhello, Brlpt.i~ta ria Motta, 

Cart'l.xo. Cnsta. Machtúlo e Fi
gn~iredo. um voto cada tim •• 

Cedulas em branco .•• . ••• •• _ • •• 

Tota.l. •...•.•...• . 

i9 votos 
14 .,. 
]2 » 
~ » 
2 » 

7 • 
· lO 

127 
E' eleito · e pro~'la.marlo 4o secretn.rio o 

Sr. Pnuln. Guimarães, que occupfl a :respe-
ttiva cafleira. · . 

Ficn.m eleitos s•Ú>rientns os Sl'S. Cassiano 
do Nascimento e Nogueira Parnnng11a. 

O SR.. ARTIIUR. I<Ios (pela ordotml- Pela 
or•lem dns mil terias darlns p itl'n. os t •1hn.lhos de 
hnje deva se,zuil'-se ag-ora a votaçilo cl11. lei 
ebitornl ; m~s V. Ex. e a Cnmarn comnre
hendem QUf.l é uma lêi extensa, .cnjn, votnção · 
não pórle ter lo~ar nonvenieiltemente, na 
nl tim~ hm•a •la sessão, faltando apenas 10 
min11tos. 

Portanto, l'equeiro preferenchL JlA.l'n. a vota
cfio do orç~mento da. F 1 ?;encla, com prnroga.;. 
çã.o tla hora r~té conclnsao dessa vot11ç.~.o . 

Consultaria,, a Cn.mnra concede . a 'prefe-
renein. pedidn.. . . 
· O Sa. PR'&SIDENTE- A' vista. rln. rlelihera
çiio· que a. Camn.T'>t acaba." de toma•-. o Sr. }0 

seerAta.rio vae·. pruc•'C"r à leltum do pnr"cer 
d11. commissiio de orçamento, sobre a!: amAo• las 
nife~Aoidas n.o projecto o. 246 A, em 3" dis-:
cussao. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 15:03+ Página 17 de 29 

Sessão em 2 de Novembro de f801 27 

O Sn. 1 o SECR.l~TARIO proeed~ á leitura. do 
seg11iote ·parecer : 

N. 246B- 1801 

Emc'!ldas o/fcrccida.s ao orçMntJnio da cles
pe:a do Ministerio da Fa~enda (em 3a dis
cussdo). 

A' commissãll de orç·1mento for·am pre
sentrs v a r·iu8 emendas o(r,m~<~í las ao pr•ojecto 
de ot·catncnto dtl. despeza tio Minhiterio da Fa
zend:~ ('am o proxiwo ox~Jrcicio, e, tendo-as 
oxnminado, é de parecet• : 

Que ch'l vem ser apprV>'IIUHS: 
A de n. 2, que m:n'lrln. mencionar nos bole

tins mcusaes das alrandeg;'s a importancia 
dos ciirdlm; rle importnçã.o niio C11!tr:odos e da 
oulru:; pro videncius sob I'~ o ;~:,.suntpto; 

A elo n. 3, que devu a verL>·,, de «Obras», 
ucstinamlo 200 000$ purt~ u. coo:;trucção de 
uma poute rm Aliílllde~u de Santos, em vista 
lia~ informnçüe~ que recebeu sobr•ea urgeucia 
clestu :;en iço ; 
· A deu- ~::!, napnrte quereduz~L5.889:513$332 
a w:wb· das «Aifandegas». 

Qu ' sej:1m destacad •S par•n. constituirem 
projecto especiul e serem m.•lhor- e~tud::vlus: 

A de u. 5, que manriu, afJ•ttla1· 2:000$ an• 
nu:!e8 a. ca1la um dos f'S•·rhii.es d••. juiz ele 
~90t;iio •lo Districto Fe•lerul. materht o:ottt mal 
t.:oltuc:tda uo ttrç:.mcnto ,f;, do~p,··;r.a, o 

i\ ,J<, n. 17, quo extingue as thesnor:\rlas 
e e8tabolece bases para a reorgunisução da~ 
alf .ndeg-as. 

Purece iJ, commisSã<i que nii.o devem srr 
approv-,1das : 

As de ns.'l, lO, 12, 14. 15 e 2.\ 2"' parte, por 
não ser opportuno pt-ovidenci::r-se sobr•e a 
mn teri1t de que tratam, deSd<H[Ue u. C<lmmiSSÜ.O 
apre,;entou emenda auto x-is • ndo o goveT·oo a 
rlll"ormul' as roparliçõ ·s tio faílelld•t, sujei
tando o !;eu ucto ü nppt-ovHcão. do Congr-e~so; 

A do n. 6. por entender ~· commh;,ão con
venieato ~~g-uaJ'dar o voto Jo Sllnado sobre o 
·aJrau!let;amento dos" port,1s, par•a coral' da 
despez.a' do. pessoal resp1 ·c ti v o ; 

.ü de n. Zl, por esta1· a suam 'teriajapre
venidl~ em uma emenda dn commb~ão ; 

.As demais, com exce!Jção da dv n. 16, sobre 
a oual uão cumpre a commi~~ão dar pllorecer, 
não devem tamLem sei' :l ppt·ov<~das, ou porque 
não encerram ma teria urgente uu porque tra
tam d[.) assumlJto estrarihu o.o orçamento da 
fazenda. 

EMENDAS DA. CO~Il\!I~SXO 

RestaheleQa-se a "'·erbn. do 
§ 23- Juros dos bilhetes n.o 
TlJesouro •.•......•....... 

Acm·escente-so: 
§ Para fliflerença de com-

bios •..••.....•.•.......... 
§ Lo,bor'(ltol'io Nncionnl 

,Je An~ly~es nn Alt:1ndegtt. 
d1l Co.r•itnl G'(!flern.l (do con-
for·mid:vlo corn o decreto n. 
277 G. de 22 de mr\rcr• do 
1~<.90), - s •ndo - P·~ssoa.l 
:=!O:G00$000 e M n. te r in. l 
12:400$000- ......... . .... . 
Ao§ 17: 

Heduzn-se n. verl)a n, 
79:454$000 e substituam-se 
H !i palavras- «augme11tndu. 
com :~ t1Wlllth\ de l7 :.500$ 
J•arn. Cllstoio •13. CJUinta dn 
Boa-Vista e ,;nas depen
dc.mci::us»-- por e~tas- «in
clusive a quinta da.. Boa
Vista. e suas dependencins .» 

BOO: 000$000 

10 .000:000$000 

43:000$000 

Ao additi vo flD, depois da pniavra. cor
responda - ncerescente-se -«para custeio 
dos prnpri~ s D9.cionaes o serviço »- O mais 
como est::~ no artigo. 

Snbstitun~se o additivo l o pelo seguinte~ 
(( Ficarno sopprimid•1s a.s collt.ctorias e a R.e

ceboril'ria. da vupila.l Feder;•l, devendo esta 
passa.1· p:tm a municipa!iuade úo Districto 
Pederal, logo que f;1Stej tL regularmente con-
stituirln . · 

Eml']uanto não for reorganisa.do o serviço 
a c;trgo rlas collectorins e não passa para a. 
municipa.lidadê o dn. r ecebedoria., serão um e 
'.>utro evitados polo g overno da União por 
meio de Cl'editos supplementares, dentro aas 
verbus :respectivas do orçamento vigente.» 

AddititJO 

o Poder Exerutivo é nutorisado a reorga
nü;ar as repartiçoes de thzenda,sem n.ugmonto 
de despezu. e su,jeitando o seu acto a appro· 
va.çi'i.o uo Congresso . 

Saln. dns commissves, 30 do ootubt'o de 1891. 
-Rodrigue s Al·~>cs.- Rteb iao·Jtmior.- Mot-aes 
Barr/)s,- Albarto Brcmdão .- /3erzedello .001"
r!Ja.- Figueiredo , 

Em.?n.das a q«e refere. o par-ecer 
·saladas cotnrnissões, 2 rle novembro de'l891. 

-Rodrigues Al'lles.- Ser:;edello Corrêa.- N. 1-Supprimllm-se dons logares de confe-. 
-Alberto Bro.ndao.- Moraes Ba:rros.-Fi- .rentes e um de ]o oscripturario na Alfand~ga 

;!JU()iretJo. da Capital Federal, creados pelo Poder · Ex-
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cutivo, por• decreto de 26 de setembro ul
timo. 
· Sala dus com missões, 30 de outubro ·de 1891. 
- B.a,·bCJ~·ct Lima. . 

N. 2- Art. Nos boletins meus~es do rcm
dimento das alfandegas se mencionará tam
bem a im-porta.nci:.t dos direitos de importação 
não cobrados, em· virtude de concessão do 
poder competente, meocionn.ndo-se com toda 
a clareza. e descríminadamente a natureza. e 

·. quantidade elos objectos assim importados, o 
nome dn. pessoa, emprezn., companhia. ou in
~titui_yito, em favor da qut\l se concetleu a 
1sençao dos mesmos direitos, quttl o o.cto que 
autorisou e outros qu:~.esquer c.Jsch\recim:mt(lS 
julg-ados uteis pela respectiva. · repurtição 
fiscal. · . 

Sala das sessões, 30 de outubr•o de 1891.
Francisco cfa · Veiga.- Feliciano Penna.
Be::cr·ril. - .Mivloet Fulgencio . -L(tcerdc Cvtt
tinho . -Cassiano do Nascimcl~o .-Bt{CIIO <k 
Paiva.-Lamounier. -Joüo Lui; . - Francisco 
Amar(ll.- Pacifico IYiascarenltu.s.- Domingos 
Porto.- Co.,./,og Chagas.- Jocio Pinheiro.
JJo min,qos RocAa. -Frcuiça Carvalho.- i1l m·
tinlw Prado ]lmio,· .-Alcides Lima.~Chagas 
Loõato. -GUce?·io. 

N. 3-:-Ao n. 28-A• verba-obras-diga-se: 
811 :200$, sendo 200:000S para a constx·ucção 
de uma ponte n~ a.lfa.ndega. de Stl.iltos. 

Sala tlas sessões, 30 de outubro de 1891 . -
Bcrnal'dino de Campos .-Pires Farreira.
Mw·sa.-Adolpho Gr;m~o.- Alfrai:o EUis.
Costa J!m ior ;-N oguai~·a Pa?·a;nayu.à .-Bar
"bosa Lima.-:-Antii:o do Fu:l'ia.-..1.stdpho Pio. 
-J. de Sarpa.-Arthur Rios.-Glido'l'iCJ.
Cesario . da Motta. 

N. 4-Art. Fica o governo, desde ja. auto· 
risado a m andar pagar tvtas as cautas de 
exercicios findos, constantes de soccorros 
publicas, devhlt~.mente pro::esstl.das na. The
SOUl'al'ia. de Fn:zendn. do Ce::u·à, abrindo o 
respectivo credito. 

Sala dn.s sessões, 30 cle outubro de .l 891. 
Ma.rtinhoRodrigucs.-J; de Sc,·pa. 

,N. 5- Accrescente-se : «A carlu. um dos 
. e ser i vã.es do juiz do soc~'iio elo Districto F' e
dera I. de accordo com o di~posto no n.l't. 358 
do decreto n. 848 de ll ~le outub1•o da 1890, 

. e por não terem direito ás custas nos co.usas 
ftscaes em que a ft~zenda decu.hir~ será nbo
nado o ordenado de 2:000$ unnuaes, a conto.r 
da data. .de seus exercidos, sem . prejui~o da 
-por~entagem · a que se refere o mencionado 
a.rt1go. 

Saln. das sessões, 30 de outubro de 1891.
Frederico B orges . 

N. 6-Fica o governo Mtorisndo a f!)zer a 
· despeza. uecessaria com o Tlessoa.l das alfQn-

degas que forem estabelecidas n os portos de
Garg:thú,Ma<!a.M e Angra dos Reis, no estado· 
do Rio de Jan.eiro. 

Sn.la. das commissues, 24 de outubro de 1891. 
-F. 711 ay~i11k. -Figttai1·odo . -- S!w.::oâelto .
Dcme~rio Ribeiro. · 

N. '1- Ao artigo additivo sobre a Quinta 
dn. Boa Vista, n.cerescente-se : sem pre.,. 
.i~izo Jos actut~.es empregados . - Fonseca e 
Sllva. · . . . 

N·. 8- Art. O Poder Executivo óuutori
sa!lo n. mnuthll' pagar peln. verb~ -Ex~rc.icios 
lindos- n. gr.ttltlcaçu.o a qtre hver dlt•etto o 
Dr; Alexanilre Atl'onso de .::a.rv:llho tlttra.nto 
O tempo am (]110 éXerceu como pt'epar:tdor as 
cadeiras de modicina. oper:\toria e de :J.na
tomia descripti va. na Puculrlade de Medicina 
da. Bahi:l... . 

Snln. d<\S sessões, 30 de outubro de 1891.
Ignacio Tosta.- Pa'l.( la. Guimm·•tes. - . Barao .. 
de S. 1l:l aJ·c.os. 

N. s:J- Auxilio à Santa Casn. da Misari-
cordia do Ceara, 20:000$000. · 

Sn.la das sessões, 30 de outubro .de 1891.-
J. Se·1·pa . · 

N. 10-l!'ica elevada ã c::tthegoria rle 2:~o or-
dem n, :l.lfaodega do Amazonas. ·· 
. Sala das sessões,·3o de outuhl'o de 1891.-' 
U chôa 1?-otl,rigues.-Bdfort Vieí1·a.-Be::erriL 
-J. de Se1·pa. -L. lliüZler. 

N . li-Fica ôgoverno autorisado tt díspen-· 
der, ein caso de ca.lami.\.lt\de publict\ em qual
quer estud.o rio. Uniüo, a quantít\ neccssaria 
com soccorros publicos, devendo, porem, sus
tal-os pelos meios i ndirectos. 

So.la das ses5oes, 30 de outubro üe 1891.-· 
ll1at·:ir~.ho Rodrigues.- J. de Scrpa. 
. N. 12- Fica elevado i ca.thegorin. d::t do · 

· Mnronh!to a n.tr:!.ndega. uo estado do Cenri. 
Snla das sessões, 30 de outubro de 1891.-

8 (1.1"/Josa Lima.-Joao Lopes. -Be:;enil .-Be
vitaqtta. 

N. 13-Pnrn. aluguel dos predios onde de
vem funcctonar as prétorias 21 : OOQ$,de accor
do com o que foi orçado par:t 1891. 

Sa.la dn.s sessões, 30 de outubro de l S91.
Pi,·cs Fer)·eira.-Ne!son. 

N. 14-0s vencimentos dos empregu.dos das 
n.lfnndegas lic.'\m cln.ssincados em dons terços 
de or<iena,do e um terço de grlltiJlcnção, con10 · 
os dos outros empregados federn.cs , ---., 

Sa.la. dos sessoes, 24 do outubro de 1801.-
Epitaoio Possoo.. --,-_..__ 

· N. 15-Fico. o governo n.utoris~do a elevar· 
á cu.thegorin. de alfnndego. t\ meso. de rendtl.s-. 
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de Antonina, no estado do Paraná, sem exce
der as forças do orçamento. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1891.
. BelaJ·mino Afendonça.- FeJ·nando Simas.

Edu.arda Gonçalves. 
N. 16-0nde se diz: Fica o governo auto

risada a dispender ~~té ú, quantia. de 20:000$, 
llO actual exercício, com o mausolêo em ho
menagem à memoria do fundador da Repu
blíca. Benjamin Constant. Accrescente~se: 
respeitando e r8presentando a.s crenças do 
illustre morto. 

E re1!ijl\.~se: Fica o g-ovet•no at1torisndo n 
dispen(let• até a qua.ntiil. iie 20:000$, no actun.l 
exercício, com o mausoleo em homenagem n. 
roemoria do fundador da H.epublica, Ben
jamin Constant, l'espeitando e represen
tando ns crenças do illustre morto. 

Sala d:ts sessões, 30 de outnbt•o de 1891.
Josi. BeuilaqHa.- Demetrio Ribeil'o.- Be
::euil. - Dionysio Cerquei1·a. - Ser;;edello 
Corréa. -A. Stocl,ler .- Mt'-rsa . ...,.. Antiro de 
li'aria.-Ba;·bosa. Lima.-Urba.no 111arcondes. 
~Aristides Lollo. -Moni~ Freire. -Ouseodio 
de .J.llello.-Lauro J.1{Ütler.-B. Carneiro.
F. Sol~midt .-Ucllôa RodJ'i[Jues .-Aristides 
.J.11ai(l..-lvo do Prado.-FelisbeUo Frcirc.
Raym~mdo Bandeit-a. -J. V. ~lfeira de Vas
co~teeltos. -Atltayde Jwzior. -11! atta Eacettar. 
-Cantao.- Joaqicim Pernambuco.- Baptista 
ela .lifot!a.-Marciano de JJiagatMes. · 

N. 1i-At•t. São extintas as thesournrias 
de fazenda, no.> cskdos, bem como o logar de 
-procurador dos feitos da fazeoda, cujas func
ções passarão a ser e:!l:ercidas pelos procuL'a
dores seccionu.es. 

Art. O gOYerno reorganisarb. fLS ulfQnde
gas da R.epublica. de accordo com as bases re
sultantes dos oreditos coocedid?S na. presente 
lei, fazenda-se n. n.rreco.do.ção _, tt distribuiçã.o 
da receita public~ por uma só repm'tição. 

Art. As alfandegas da. R.epublica. devorã.o 
ter duas seccoes; uma de n.rreca.da~"io e a. ou
tra de pagamentos, sob u, direccão de um ins
pector e distr·ibuiLlo o pesso::~.l com'aproveita
mento dos actuaes empregados das thezou
rarias de fazenda e das ali'andeg<ts~ 

Art. A alfaudeg-a da. Capital :Federal cou
stituirà, pol' si, nmt~ classe á parte; com re
gulamento que o governo f<tra e sujeitura ú 
approva.ção uo Cong·resso Nacional em sua 
pritneim reunião, úevendo continuar esta. re
partição a funccionar como actn:\lmeota. 
· § O governo organisal'i~o o Tribunal de Con
tas, assim como dará o novo regulamento no 
Thesouro Nacior1al, nfl. fórma do artigo. 

Art. As alfundogas dos estados distribuir
se-hão em 3 classes, com o pessoal indicado 
na presente lei para cada uma : 

ln classe.: alft\ndega do Parit, de Pernam-

buco, da Bahia, de Santos e Po:rto Ale
~re. (Rendimento acima de 10.000:000$ Do 
2. 500: 000$000) • 

2~ classe: a.lrandegas de Manàos, Ceará, 
Maranhão, Pa.rnhyba, Maceió, Santa Cathari
na. e .Rio Grnndo do Sul. (Rendimento de 
2.500 a 500 contos). 

3:>. classe: ~df<"lndegas do i.lio Grande do 
Norte, Paru.hyba, Araca.ju, Espit•ito ~anto, 
Pamuagnà, Uruguayuna e Corumbá.. (Ren
dimento de 500 a 100 contos). 

§ Nus cidades elo Penado o . de Goyaz, bem 
como nos portos al!'andegn.dos e cujo rendi
mento !lã o for superior a cem contos da reis, 
haverá umn.delegu.ciado ThezouroFedern.l com 
o pesson.l e ordenados que lhes vão indicadús. 

Art. O pessoal das :J.lfandegas coilstarà; 
§ 1. o }"- classe: 

1 lnspector com o 
ordenado de .. 

2 Directores ..... . 
10 Escriptur.lrios .• 
20 Amanuenses ...• 

1 Thasoureiro .•.. 
2 Fi~is ........•.. 
1 Cartorario •..•. 
1 Porteiro .•... . • 
3 Contínuos ..... . 
1 Ajudante do por-

teiro ......... . 
1 Guarda-mor ... . 
l Ajudante ..... .. 
1 Adrninistr a do r 

das capatazias. 
1 Ajudante ...... . 
5 Fieis de arma-

zem •••.•• . ... 

9.000$000 
7;000$000 
4:800$000 
3:6008000 
6:000$000 
2:400$000. 
2~0008000 
3:GOOS01JO 
l :200$000 

1: 200$000 
4:800$000 
2:400$000 

3:600$000 
2:400$000 

3:000$000 

9.000$000 
14: oooi. ooo 
48:000 OOtl 
72:000.000 
G:000$000 
4·800$000 
2:000$000 
3:600$000 
3:600$000 

1 :200~000 
4:8008000 
2:400$000 

3:600$000 
2:400$000 

15:000$000 

§ 2.o-Alfandegas de 2n classe: 
l.Inspector ....•. 
2 Directores ....•. 
8 Escripturarios .• 

16. Amanuenses ... 
1 Thesoureiro •... 
1 Fiel .......... . 
1 Cartorario •.... 
l Porteiro ...... . 
2 Continuos ..... .. 
1 Guarda-mór ... . 
I Administ:r a do r 

de capatazias .. 
2 Fieis de arma-

zem ••.••.•... 

7:200$000 7:200$000 
6:000~000 12:000$000 
3:000$000 24:800$000 
2 :400$000 38:400$000 
4:800$000 4:800$000 
2:400$000 2:400$000 
2:000$000 2:000$000 
3:000~000 3:000$000 
1: 000$000 2:000$000 
3:600$000 3:600$000 

3:000$000 

2:400$000 
-......;;;,..!..-...--

3:000$00(} 

4: 4.00$000 

§ 3.0 - Alfa.ndegas de 3" classe~ 
1 1ospoct9r....... 6:000$000 
4 Escripturarios.. 3:600~ 

6:000$000 
14:400$000 
19 :200.'~000 
3:600$000 

8 Amanuenses.,.. 2:400~000 
1 Thesoureiro. • . . 3: 600$000 
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1 Cartor:l.rio ..... 
1 Porteiro.: ....•. 
1 Continuo ..•.... 
l Fieled armazem. 

2:000$000 
2:000$000 
1:000$000 
1:200$000 

2:000$000 . N.22-Art. Snpprima-se a vet•ba do n.32-
2:000~0I) Secçucs dG tl::Jtatititica. anuiuas is a.s;;.>ciações 
1 :OOn$000 commercíaes e que tic;.trão extinctas.- Oiti
! :200$000 cica. 

N. '23-Em vez de 5. 952:913$332 consigna-
Art. Nas cidades do Penedo e de Gosa.zs •lo:> nv n. 12 p:~ra alfand-•R"as, dig-a.-se 

bem como no estado ~e Minas Geraes e nn. 5.889:5l3$332, devendo a di/fereoç:1 ·p~ra. 
cidades e pot•tos onde nao 11011 ver n.lfan<.leg-as, monos de 7::l: 400$ sar reati:::ttd<J, na \•erb, crea.da 
e tambem nos por·tos nonmente ~!flmdeg-a.dos pGlo decreto u .106 de Jo de fevereit•o de 1890 
e cujas rend!ls 'nã.o ~orem super~or~\; ;t cem . J.l::lrn. a delegacia e policia tl.sca!, cnnsignaudo
contos de re1s, havern nn:•• •lelaoac1n. tlo go· so 200$. pat·a o chefe de s~cção; 150.$ ·p •ra. o 
yerno federal com o segmnte pes~o:tl : sub-chef•~. e 70$ p:ot•a :.o praça. de cu.va ti;J.ria, 

derrogado nest.• pu.rte o decreto n. 8()~ ed 4 
~~~?~~gg de outubro •le 180!.-Alcides Lima.-Ilom.eto 
1 : 8tJO$OoO Baptista.-V ictorino Monteiro. 

1 Dele3ado do governo fe1eral. .• 
1 Esm·iptul'a.rio ....... , ...••.... 
2 Amauuenses .•.. , •........•••. 
1 The:suuL·eiro ................. . 
1 Continuo ........... · .•........ 

3:800$001J N. 24-Art. Ficam isentos de direitos :-~dua
l :OOCl$000 neiro:> as i'drragfluo; e machinismos destina

do:; â Usina S:tnta Cruz, da Corn:l.z'c:~ de Ga
mctleir;:, do ostarlo de Pern n.mbnco, concedid(L 
pelo governo e~ta.do:Ll. 

Art. O numero de guardas, bem como 
os trabalhadores e outros oecessarios par.~ o 
serviço ~era fixado pelo governo, tendo em 
consideração as necessitlaues do Sel.'viço. 

Art. Na reorg·nnhw.çilo dos quo.rlros Jas 
alfu.ndegas deverá o gove,·co fazer incluir os 
actuaes empregados, devendo dispensa,•· os 
qut;) excotlerem dos quadt•os e (]lle tiverem 
menos de 10 aonos de serviço; si os qn:trlros 
não tiCi\rem completos com os de ·mrds·de 10 
annos, serão aproveitados os que ti verem 
roa]s ttlmpo de ser" iço dentre os nctuaes. 

§ Os empregados não o.provaitado:5 serão 
chamados á . pl'Oporção das vagas que se 
forem a.b1indo conforme o.s C.'\tegorhw que 
exercem nctualmente. 

Art. O governo con virlará a. voltat' ao ex
ercicio do seu emprego, por occa.slão da reor
ganisaÇ<"í.O dos quadros da.s. alfandega.s~ os 
em~!'egadt>s apos~;:ntados, sem ser !)élas leis 
ordwarias anteriores à sua. nposent:tdorio. e 
comprehendidos nos r egul;;.mentos das rep:tr
tições a que pertencerem, e que não se acha
rem iovalidos para o set•viço, na fórma elo 
artigo da Constituição, devendo cassar as 
aposentadorias aos que nií.o .quizarem voltar 
n.os mesmos empregos. . 

N. 18-Art .. Supprima-se a. verba-Repa.r~ 
tições e lagares extü1ctos, devendo o gover·no 
al?~oveitar os empregt\dos l'espectivos na i'!.l
orgu.nisaçiio das alfandogns, na fórma do ar
tigo s.ntecetlento. 

"N. Hl-A\•t. Supprima-se do n. 13 o. verba 
correspondonto a colloctot>ia.s, 1,ue devem ficar 
extinctus ao começar o el(erciolo. 

N. 20- Reduza-se a. .verba- Quinta 
da Boa Vista- na quantia correspondente li O 
excesso da quantia conslgu.1d:t nu. verba
mais para o mesmo tfrn, sob a rubrica-Pro~ 
prios nacionaes. 

N'. 21-Art'. Restabeleca-se·a verbo.-Juros 
de bilhetes do' Thesouro, emettidos como an
tecipação: da· t-ecei tu, 800: 000$000~ 

Sttl:1 das sessões, 30 de outubro !la i891.
Joao de Sigueira. 

N. 25-.\.o additivo referente no serviço da 
Quint:t da. Boa Vi~ta, depois das pa. l:.vra.s
suppr!m!ndo n pharmaci::t nella estabelecidat 
;lccrescante-se: e aposentado o mettioo l'espe
ctivo, Or. Luiz G;tutiie Ley, por contar mais 
de 30 anno~ de set·~·iços. 
· Sala das sessõ~s, 30 do outubro de 1891 .
A. A::;e,·edo. 

N. 26-0 governo resga.tarú, as npoliceos e 
juros vencidGs, até a data em que se eft'ectuar 
o pa.gamento, dos emitidos pelos respectivos 
eshldos. antes de 15 de novembro de 1889.sub--· 
stituindo-as pol' npolicos ~eraes (lo .1nro de 
5°/,,·. que poderão ser daoos aos possuirlores 
das dos est:•do~, que os quizet•em receber ao 
pn.r, obrL.:ados no!:l musmos cstndos a indom
oisar, logo quo molliore sua situação tinf1D
Cijirat o Thesouro Federal.-Frodcrico Bi;r
!J.cs. 

Additivo M orçam euto da Fnzenda 

Art. Ficao governo cmtorisado ::\ de~q>ender 
o. quantil\, de lOO:OOO$ com a cnnstt·ucc:l.o de 
u:n editlcio pa1·•~ alf;•ndegn, du. cu.pital do Ama· 
Muas, deventlo dt:l~d e ja m~~ndar iniciar ns 
ohras constnntes do orç..'\mento orgaoisado em 
1882 p~lo engenheiro milit(l,r Feliciano Anto-
nio Benjamin. · . 

Sala. das slls:>ões, . de outubro de 1891.
Uchôa Ror.lrigue.,·.-Ba[. fort Vieira. '-Epitacio 
Pess~a.-.Yirgitio Pessoa .-Amorim G!lrtia. 
-·Pires de Albuguerque .- Mà-r!inho Rodri• 
gues. -Garcia Pires . -Manoel Coelho Bastos 
do Nascímrmto .-França CarJJalho·.-Joaquim. 
Pernamlntco. - Cneta.no de Albuquerque. -. 
Barbosa Lima.- CantcTo.- Jr! atta Bacctlar. 
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-BeUarmino 11fendonça.- P. Velho.-Jor1o 
. Lopts.-lJiónyso CerqtJ.eira.-Pa:ulrc Argotto. 
.-Nina l<ibciro.-Sâ Andrade.-J. de Serpa. 
- Jou} Be,itaqua • ..:.... C. do N'ascimento.
F. ,~'cltimidt.-Lauro Mütter.-Augusto Vi
nhaes.-Ct.rtos Camposo-Bc:terril.- Frede
rico .Bórges.- N'ogv.tJira Parar~~rgv.d.-lau ·do 
Prario .- Fetisbello FnJire,- F. Eada!·d.
Tolen.tíno de Ca-rvalho ,._Thoma.-. Dclftno·. 

o SR. PRE!:õiDENTE - Na forma do regi· 
manto, crn 3"' discussão ll votncão recae sob1'e 
as emendas: sómente depoi~ elo se hu.ver à. 
Camura manifestal1o sobr·e estns, é o projecto 
submettido em g-lobo á sn:~ appr-ovnção. Vão, 
pois, entrar em. Yo!.açiio u.s omentlns. . 

E' po.;ta. n. votos e rejeitnilil. a onionu;\ sup
presstva, olferecida pelo Sr. Bllrboz~~ Lima. 

São post:1s succe8sivamente a. votos o :tp-
prova.das . as seguintes emenrlus. · . 

Al't. Nos boletins mens.\eS do rendimento 
dt~-s u.lfntttlegas se menmon~trá. tambem n. i:n
portancíll. dos direitos d~. importação não co
brados, em virtudé de concessão do poder 
competente, maócionando.-sa com toda clt:~.rc?.a 
e dêscr·iminadamente a natul'e:m e qúnntidncle 
dos obj•:ctos assim importndos, o nom~ da 
pes.-;oa, empreza., companhlll. ou instituic;ii.o 
em favor du. . qual se concedeu a isenção dos 
me::;mos direitos, qual o acto que a.utorisou e 
outros qnaesquer esclarecimcmtos ,julgados 
uteis pela respectiva repartição fiscal. 
. S<lln. elas sessões, 30 de ontubro. de 1891.
Fraltcisco da Veiga.;-F'eliciano Penna..-...Be·
:;err-it. -Manoel Ful(lencio. -La c arda Couti
nho.- Cussiano d.o Nascimento .-Bueno -de 
PaiiJa. - Ln:ma uni e r-~ -.Ja,zo L-ai::.-Francisco 
Amaral. -Pacifico MascarmlhO.s. - Dom.i'fl[JOS 
Porta .- Ca1·ws Chagas.- Joao Pinlleiro.
Domin,qos Rocha..-França Carvallto. -Mor
inlto P t·ado Jtmior . -Alcides Linia, -Chagas 

tLobato. -G&iverio. 
. Ao. · 11. 28-A' verbfl. -obras- diga-se: 

811 :200$, sendo 200:000$ para :t- coostruccão 
de umtL ponte na. alfande_g-a do S.'l.ntos. 

S:tln. tin.s sessões, 30 do outubro do I891. -
11erna1'rlir~o de Campos. -Pi·J•cs Per,·eira.
.Mursa..- Adolpho Gordo -Alfredo ElUs.
Costa. Junior.- Nogueira Para11aguà.- Bar~ 

· boza Lima.-Antáo de Faria. -Astolplw Pio . 
-J. de Serpa.-Artlwr Rios.-Gticerio.-
Ccsario Motta, . 

E ' posto n. votos e r egei tado por 70 votos 
contra 38, o additivo otTerecido pelo Sr. Mn.r
tínho Rodrigues e outro. 

E' posto a votos e rejeitn.do o ndd.itivo om~
recido pelo Sr. Frederi<'.o Borges . 

-E' posta a votos a rejeitado. por 58 contrn. 
5~ votos n. emenda offerecida pelos Srs. May
rmk e outros. 

O Sn. . OL!VElRA PII\'TO (pela oráe·m) julga 
de seu dever observar que essa emeuda esta . 
nssiguada. pelos Sr·s. Mayr·iok, Figueiredo, 
Serzedello e Demetrio Ribeiro; não foi npre~ 
seot:1da. pela deputação do estado do Rio de 
Janeiro. fJ.Ue nem delta teve conhecimento; é, 
como vô tL Cazn;Jr:l, du. inciativa. da commissão 
de orçamento. Não pócle explicat· o voto da. 
.Cam.n•a., siniío poltt f<\lta de conbe.cimento 
pleno da procedeucia da emenda. · 

Requer, pot·tan to, veriticn.çilo dit votoção. 
O Sr. Slmr.EDELLO (para umr.t · e;cplic<tçf!o) 

••hset·vn. que, 1lesde flUO o uobro deputrulo pelo 
Rio de Janctro rol'ct•iu·so no seu nome, pl'ociso. 
dar um<~ i!Xpllcuçáo, A commil:lsfi.o de orça
mento nü.o quet· rocusar nquillo quo a Camnrt\ 
já o.pprovou no pt·ojacto all'ando;.:-an·lo os 
pot'tos de quo se . tr:.ltn.. Mns en toudou que, 
Hiio sendo ainda leíd~~ R~; publica e.;se pt·o,jecto, 

J
Jorquo. não foi sttncciooado, nií.o úevta desde 
ú. cotl'signat~ verba pa r• a sem e I hac te despezn., . 

vorquo, pnra o . :Lnno, em maio, o Po· ler Ex
c ·utivo solicitará do parlamento os meios 
noceSSitt'ios para o dispendio decret~t<lo · em 
lei d!:l tcr•mim•du.. O p!'Ocedimento di ~ cummi~ .. 
siio foi perfeitamente coherente e cot•t•r~cto. 

O SR.. Pa~srnENTE- O Sr. Oliveira Pinto · 
requer veriticaç;io. A votae<1o foi verificada ; 
por isso, a mesa não acce it:.\ essé requeri- · 
mento. 
· · O SR ~ 0 LIVEIRA PI~To (pela ordl:m) requer · 
nova. votação . 

Consultada., n. Garoara. nega. 
E' posta ~ votos e l'ejeitada a emendo. of

ferC\cida. pelo Sr. Fonseca e Silva. · 
: B' . ig-uu.tmente posta o votos c rejeitada a 
emenda do Sr. Tosta e outros. 

O SR. F'RI\?fÇA CAS.VAL~O (pela ardem) 
requer verificação. . 

Vel'itlcaodo-se. reconhece-se terem vota
do a favor62 e contra 57 Srs. deputados . 

E' approvada a seguiu t e emenda : 
Art. O Poder Executivo é ~utorillado ::i. · 

mandar pnga.r pela verba-Exercícios tlndos
a grntHlco.cão n. que tiver direito o Dr•. Ale
xnndre Affonso de· Carvalho d•u·nnta o tempo 
em que exerceu como preparauor us ci~<.leiras . 
de medicina O(Jerator•b e de v.natomia descri
ptivu. :ua. Fuculdttde de Meciicina d:~. Bahia . . · 
· Snl<, d:ts sessues, 30 cl.e outubro de 1 89L~ 

l [Jnacio Tosta. -Patlla G-úiman1es . ~Barao tk 
S. llfatcos. 

São postas successivamente a vot~s e re
jeitadas as emendas ofi'erecidas pelos Srs • . J . 
Serpo., Uchôa Rodtigues e outros, Martioho 
R.od.rigues e outros, Barbosa. Ltmn. e outros. 

O SR. BAltBosa Ln.-I:A. (pela 01-dem) requar· 
que se vel'ifique a votação da. sua emenda •. 
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Procede-se à verificação e reconhece-se 
terem votado a favor 40 e contra 63 Sr.s. 
deputados. . 

E' rejeitada. n. emenda. 
. E' posta a. . votos e rejeitn.da a emenda oft'e-

recida pelo Sr. Pires Ferreira e outro_ · 
São ·J?osto.s a. votos e rejeitadas as emendas 

.o.ffereCldas pelos Srs. Epitacio e Bellarmiuo 
de .Mendonça e outros. 

. E' po!itn. a votos e npprovada a seguinte 
emenda: . . 

Onde se diz: Fico. o g-overno n.utot;isado a 
despendeL' ·até o. quanti:J. de 20:000$, no actuul 
exercicio, com o mausol~o em homenagem á 
memorin, do fund:ulor da Republica-B~nja
min Constu.ut - a.ccrcsccuto-:;;e: ltespci tn.odo 
e representando as m·cn1,·as do iUustt·e mOl·to. 

E redija..;se: Fica. o govel'UO nutoL'i:>:tdo t~ 
despender ató a quautin da 20:000$, no actual 
exércicio, coin o mausol~o em homcnacram it 
memoL'it" do fundadol'lht Republica-Deojamin 
Constant, -respeitando a represonttmilo u~ 
~renÇD.s do illust1·e morto. . 

Sala das sessões, 30 ue outubro ele 1891 . -
..Josê Bevilaqua.-Dematrio IWJ(JiJ·o.-Bc::el'J"i/.. 
-Dionysio CelY.lueiJ'a;-Scr.::edello COi'l't!a. 
·A. StochLer .- 11[tt1'Sf.l,- Antao .<le Fal·icx.
Ba,·bosa Lima.. -U J'bar~o M cn·coades. -A.risti
des L o li o. -Moni::: F1·eií·e. -Custoc/io de J1I ollo. 
-Lauro Milllcr.-B. C.ameiro.-ll', Sch;lliclt. 
- Uohôa RodrirJW!s .-A.-istides Ma!a.-lvo do 
P rado .-Feli~bello Freire. -Rcty1atmrlo Bun
deira .- J. V. M'eim de t'asconcellos. 
A,thayde Junior. -lrlatlt' Bace f.lu1· . - Ca.ntilc>.
Joaquim Pernambuco.-Baptista da ff!olta, -
M arciano de lJ:lct,Qalluies . · . 

·São sucéossivamenta po~tns a. votos e rejei
tadas nove emenuas oiTerecidu.s pelo Sr. Oiti-
.eica. · 

São successivamente postas n. voto.s e ap-
provadas as seguintes emendas: · 
Restabeleça-se a verba. do 

§ 23- juros dos bilhetes ao 
Thesouro ...... . -.-...... 800:000$000 

· Accrescente-se : 
§ Paru. ditrerença de ca.m

bios.................... 10.000:000$000 
§ Laboratorio Nuciotml d~ 
Analys~s na. alfandaga. du. 
Capital Federal (rle confor

. miao.de com o decreto o. 
277 G, de 22 de março de 
1890), - sendo,- pessoal 
.30 : 600$000 e muteriu.l 
12:400$000.... . . . . . . . . . . . 43:000$000 
Ao§ 17: 

Reduza-se a verbn. a. 79:454$ 
e substituam- se ilS pala
vra,<~--ca.ug(Xlentada. com a · 

qua.ntia. de li:500$ pat"a. 
custeio da. quinta da Boa
Vista e suas dependenciaS» 
-vor estas- «inclusive a 
qumta da Bon~ Vista e suas 
dependencias. » 
AO nuditivo 3•, depois da pa.lavra...;.corres

IlODda - accresceote-se - c. para custeio dos 
proprios nacion,,es o servíço1>-Q mais como 
esti~ no artigo. 

Substitun-se o adtlittvo 1° pelo seguinte : 
Ficu.rilo supprimida.s u.s colleotorins c o. Re

cebellm·ia th~ Capitul Federal, dovondo esta 
pas~a1• p:~ r:~ a municipnliriado do Distl'icto 
I-'~rleral, logo rtuu estojo. rogulnrmente cousti~ 
l tadn. . · 

Emqunnto nilo for Ol'~nnisudo o serviço n. 
ct\l';:o tias ;·ollo~torias o ouo passa para a mu
nicipal!dndo o r.ln H.ocebedorin, serão um e 
ontt·o ma.utidos pelo ;ovoroo do. Onii!o por · 
moio do ct•otlitos supplementnres d•~ ntro dn.s 
verba~ respactl\'t\S uo orçamento vigente. 

O Potlet• Execut\vo é autorisado .a raorgo.- . 
nir;nL' :tsrapnrtkües de f!l.zenrlu, sem augmanto · 
da JospeztL '3 sujeitttndo o ~oti neto ú. npprova
çiio do Congresso. 

Sala das commissões, 30 de outub~o de 1891 
~Rodl'igues Aluas. -Rubiao Jv.nior . - Moraes 
Bal·i·os.-Albe!·to Brand(io.-Ser.:edello Cor
r8a.-Figueircdo. 

r:• posta a voto,_ e rejeitada a emenda sup
pressiva d<L '\'erb:~ secção da estntistica. a.n
oexns á.s n.ssoeiações commarciaes, otrerecido 
pelo Sr- Oiticica. · 

E' posto. u. votos e approvada · a 1" par te 
da emenda· do Sr- Alcides Lima e outros nos 
seguintes ternios : 

Ern ver. de 5.962:913$332 coosi~nt\dos no . 
o. 12 para nlfaodegas,di,~a-se 5 .889:5 13~332, 

E' rejeitndu. a 2• p::u:te. 
São igualmente postas a votos e rejeitadas 

ns emendas additivas ofl'erecidas pelos Srs . 
Joii.o de Siqueira, Azeredo e f'rederico 
Borges . 

FtCilm prejudicO-das todn.s as outras emen
do.s o!feL't~cidas pelo St". Alcides Li;nn. e 
outros. · 

&' posto a votos e rejeitado o additivo óf
ferecido ))alo Sr. Ucboa Rodrigues e outros; 
n.utorlsnndo o governo a despender 100:000$ 
com t\ alfandega du. c.'l.pital do estado do 
Amnzonns. 

E' com a~ einendns a;pprovadas adapt ado 
em 3" discussão o segninte 

PROJECTON . 246 .\. 

O Congresso Naciono.l -decreto.: 
Fica o Presidente da ReJ?ublica au

torisado a · expender no exerc1,clo de 1892, 
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pelo ~inisterio dos Negocíos . da. Fazenda, a 
quantia de •.... ; ... · ·~ ..•... 59.~65;888$133 

20. Gra.tiflcaçoos por servi
ços temporo~.rios e ex
truord ina.rios .. . •...• 

21. Dm;pezas eventuaes . ..• 
22; Juros diversos .•••.•• ~ . 

As~im distribuída: 

· I. Juros, amortização e 
mu.is despezas da di-
vida. ext~rna. ...... . 

2. Ditos idem dos empres
timos naciooaes da 
1868, 1879 e 1889 .•• 

3. Ditos idem da divida in-
terna fundad<~ •. ; .•. 

. 4. Ditos da cliviu•~ iu~dpta 
. nii.o runua.âa .•...•. 

5. Caixa de Amortização ; 
reduzida. de 30:0000 
u. verba pedida. pa.ra 
encommenda.s de no-
tas ................ . 

6. Pensionistns .......... . 
7. ·Aposentados •..••.• . .•. 

· 8. Empregados de reparti
ções e logares extin-
·ctos . ... .. .. ... . ... . . 

9. Thesouro Nacional. ... . 
10. Thesoura.rias de Fa

zenda; reduzida de 
282: 116~600o.qua.ntiu. 
pedida para o c11steio 

desta.<l repartições .••.•..•• 
1!. Juizo · Seccional. ..•... ; 
12. Alfandegas .• •. •••. . .. - . 
13. Recebedoria da. capital 

Federal; supprima.-se 
para ~assar á. Muni-. 
cipaliéiade. 

14. Mesas de rendas e col
lectorias ; su ppri
ma-se collectorias 
para· ser custeado 

. esse serviço pelo go
veruo por conta de 
creditos supp!emen
tares até que se 
reorganize ..•.•.... 

15. Casn,da Moeda eresga,te 
do cofre .....• .•. .... 

16. Administração diaman
. tina;supprima-se para 
passar aos estiulos 

. respectivos. . 
17. Dita e custeio das fá-

. · zendas e despezas 
com os proprios na:.. 
cionaes, augmentada. 
com a quantia. de 
17:500$ pàra custeio 
da quinta da Bon. Vista. 
e sun.s dependencias .• 

18. Imprensa Nacional e 
· Díario Offici.a.t, •.••.• 
19 • .Ajuda de custo ...... .. 

C~ml\t<a. V, V 

13.387:808$000 
23. Ditos dos bilhetes do 

T hesouro; supprima.se 
por não existir divida 
desta natureza. 

9 . 038 : 805$000 24. 

18.832:8\H$000 

Ditos dos titulas de reo-
da. emittidos -para in
demnisa~o dos ser
viços de . ingenuos; 
supprima-se por niio · 
tal' !:>ido reclamado atá . 

7:000$000 

• HJ5:200$000 
2.43~:261$947 
2.484:254$698 

agora. 
25. Cornmissoes de corretn.

noens : reduzida de 
§o:OOO$ n. quantia pe· 
did:\ ..• I I I I I I 1 14 1 • .• I 

26. Juros dos emprestimos 
· . dos cofres dos or-

phãos . . ... . ..... ~ . . . 
88: 135$000 27. Ditos dos depositas das 

651:584$666 cnixus economica.s e 

I • 000 : 000$000 
120:717$500 

5. 962:913$322 

2i5: 623$000 

.44.4: 480$000 

81 :614$000 

. 573:000$000 
20:000$000 

montes de soccorro ... 
28. .Obras •.•••..• , •..•.•.. 
29. Exercícios findos ... . , .• · 
30. Adeantamento da ga

rantia provincia,l da 
2 °/ o â.s estradas de 
ferro da Bahia e Par-
uambuoo ............ . 

31. Reposições o restitui-

32. 
ç~es .......... . ~ .. . .. .. ; 

Secções de estatística 
commercin..l annoxo.s 
as associações com-
merciues •..••. · . • ... 

Leis ns. 1837 de 27 de 
setembro de 18'70; ar- . 
tigo unico e 2348 de 
25 de éi.gosto de 1873, 
art. . 7°, paragra.pllo 
unico,n. 4. Fabrico de 
moeda de nickel e de 
b1·onzo ...... ..•....• 

Lei n. 2348 de 25 de 
agostode l873,art. 11, 
§ 5o, n. 2. Premio 
aos constructores de 
mwios do paiz ...•.•• 

Art. (additivo). Fico.m 
supprim.idas as colle
ct9rin.s e cujo serviço, 
emquanto não fór ra- . 
organísudo, sora cclD
tracto.do pelo g-overno 
por meio de creditas 
::;upplementares den
tro do. somma. de .•.•• 

33 

20: 000$000 
100:000$000 
350:000$000 

30:000$000 

600:000$000 

1,000:000$000 
6 11 : 200$000 
800: 000.$000 

450~000$000 . 

90:000$000 

148:400$000 

20:000$000 

50:000~'000 

1 .234:~00 
. 5 
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Art. (additivo). Fica. o governo autori
sado a abrir creditas supplementares para 
satisfazal' o pagamento de meio-soldo, monte
pio e sua contribuição, desde maio proximo 
passado até o fim do exercício de .1892. 

Art. (aditivo). Fica o ~overno autorisado 
a liquidar com o estado do Rio de J~neiro a 
importancia. ~e l.425:329$B96 pro_vemente ~a 
garantia. de Juros de 2 o /o pagos a companhia 
emprezai"ia da construcção do. Estrada de 
Ferro D. Pedro li. que mais tarde passou no 
domin i o do, nacão. 
. t'Árt. (additivo). Fica o governo autorisado 
n. reorgiLnisa.r no limité do. verba. éollSignada 
-Serviço d11. n.dminl~truQitO e conservação d:.t 
Qulntt~ dn. Boa Vi~ta. e todas o.s su11s dopen
dencias, supprimindo a. pharma.cio. nello. esta
belecida. 

Art. (additivo). Fica o ~overno auturlsado 
a despender até a qua..otuL de 20:000$ no 
nctua.l exercicio com o ma.usoléo em ho~e
nagem à memória do fundador da Republica. 
-l::lenjamin constant. 

Art. (a.dditivo). Fica o go•erno autorisado 
a rever o regulamento e tabella do montepio 
da fazenda.; propoodo ao Congresso as modi
ficaÇões ou q ua esquer. rnadidas . que julgar 
convenientes; suspendendo desde logo sua 
execução. si assim o entender ... 

Art. (a.dditivo). FiCa. o governo autorisado 
a indemnisa.r com a qbanUa de 300:000$ a 
viu va e herdeiros de Joseph Hancox, pela 
rescisão do seu CODtrncto para 1."8.Da.lisaçii.o e 
esgoto de agua.s pluviaes. . 

Art. (additivo). Fica revoza,do o decreto 
n. 823 A, de 6 de outubro de 1890, que au
torison a conversão das apolices de 5 o I o .em 
4 °/~ ouro. 

Sala das com missões, 2õ de outubro de 1891. 
-Rodrigues Alves.-Rubiao Junior.-Serze
dello.-Moraes Barros.-Demetrio Ribeiro. 
-Figuei.,-edo. 

Vae o proj43cto á conimissão do redacção, 
para posteriormente ser remettido ao Se
nado. 

O SR.. SEVERINO VniiR.A (pela ordem) re
quer prorogação da sessã.b para proceder-se 
á. votação do orça.merito da receita. 

Consultada, a Camara. a.pprova o requeri
mento. 
· ó SR; ÁNPlliLOPIDO (pela ordcm)-Consta
ma que acaba de chegar do Senado a lei que 
define os delictos do Presidente da Republica, 
loi que, tendo r.~(~ebido o l:'eto do Poder E.x
écutivo a.eaha. de ser votada por grande mal o
ria no Senado, que a8Sim praticou um acto 
de grande patriotismo.· 

O men fim, pedindo a V. Ex. a palavra 
pela ordem, neste momento, ó requerer que 
se consulte S. Ca.mara sobr()l ai consente que 

essa loi seja dada p'Lro ordem do dia de ama
nhã, independente do parecer da commissã.o, 
e scmelhnnten.ente ao que se fez no Senado. 
Essa lei viril. pôr fim a dictadura, porque 
actualmente não . temos outra consa sinão 
o regimen da dictadura; e assim é urgente 
que essa lei seja uma realidade. E como ne
nhum assumpto se impõe mais à nossacon
sideração neste momeuto, animo-me a pedir 
a V. l!:x. essa. providencia. contando que ella 
será approvuda pela Ca~ara. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA (pela ordem)-Pa~ 
reca-me que devemos prooeder- coro toda a. 
cn.lmo., quanto mnior for a questão do que se 
tratar. Si votarmos o requerimento do nobre 
deputado. meu illustre amigo, a quem consi· 
dero e acato muito, vamos praticar um acto 
que não me parece muito regula.r. e ao qual 
se póde applicar, permitta-me V. Ex que me 
sirva de umn. exJ?ressão muito vulgar, para 
qul).liíkar o "\)rocedlmento da Camara; ao qual 
se póde applicar. digo, o dito de andar o c~rro 
deante dos bois. Só dev~mos ter noticia da 
che~adâ do projecto a esta. Ca.ma.ra; por inter~ 
mea.io da mesa. Or-J., como ê que nií.o sabe
mos si a mes:.\ jà recebeu osse projecto vindo 
do Senado, o havemos de votar que o mesmo 
projecto entra na ordem do dia 1 

O S.a. PR.ESID&"'l"TE responde que não póde 
tomar em consideração· o requerimento do 
nobr6 deputado, porque a mesa ainda nãó 
tomou conhecimento do officio do Senado ~ 
vae-so pro~doi" a votação , dll, receita geral 
da Ropubhca., conforme a Co.ma.ra. aca.bo. de 
resolver, a. requorimoo.to do Sr. deputado 
sev<>rino Vieira. 

Procede-se á vota.Qã.o do art l q e vérifioa-se 
que não ha. numero. 

O SR. PR:ESIDETE- Estando quasi esgotada 
a hora regimental e havendo~se retirado do 
editl.cio &"ra.nde numero de. Srs. deputados, 
torna-se ais~ensa. vel a chamada. 

Passa-se a hora dest inada. à apresentação 
de indicações, \'equerimentos, etc . 

0 SR.. OLIVEIRA. PINTO (pela ordem)·~ 
Em face da. disposicão do regimento, V. J!:x. 
tem de mandar procecl,er à chamada.. 

O SR.. BELFc.RT VIEIRA (1° secretario) -A 
observação do nobre deputado teria. cabimento 
si ni.í.o trabo.lhassemos em hora de pi-orogação, 
e, si alguma mataria tem de ficar sacrineadà; 
é a sobre que versá a prorogação. e Des· 
tas condições a mesa procede correctamente; 
passando ao expediente. 

O Ss.. OLIVEIRA Pnt'I'O (pe~a ordem)-A 
hora regimental p11ro. se levantar a sessão e 
as 5 horas, por do li borac;;ii.o tomada. pela Ca.
ma.ra, não ha muitos dias; mas hoje tendo 
sido prorogada. a. sessão .até as 6 horas, é à 
essa. hora que devem termino.r os DC?SSOS tra-
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balhos, e, portanto, verificando~se não haver art. 53 da. CoJ?stituii;i.ikl, elle t<.m . sempre, 
numero para. votação; V. Ex . tem demandai· quer.para. os.c.rtme:3 c~lli.muns, .q~er pa.rl:l.o~ 
proceder a chama.da. de conformidatle com o de respon~btl.tdi~de, foro prevJito-hrlr•. que, 

. regimento. · · · · parll. os prtmetros, é o Snprt!lt :o··J l' i i;uuu.l J.<'e-
0 SR. AR.THUR RIO~ (peZa·oràem)-Ó . illus- deral, e par a. o~ ~~~:.:·tlndo,;. o Stl :litdo ; 

tre deputado quFJ me precedeu, estâ levao- 2.~ No art. 10, qut:~ tev.., l:lm .vista o art. 
tando um castello que .não tem alicerces. 109, § 2• do codig-o penal, supprime da detl-

A hora regimental de tebriinar a seSsão, é nição deste as .lla.la.vra.s - por meio de forç;u. 
âs 4 horas !la hrda. · ou amençtig de violencia.- resultando qu~, 
· Peço a S . E r . que leia o regimon to po.ra como esta conMbiúa a disposição, na parte 
não jocorr3r outra vez em erro. · rtnu.l, negaria. ao presidente o direito de 

Diz o art. 150 do regimento (lê): exercer o t>e~o. o qual, em ultima. unalyse, . 

d . · · import;~ em-obrigar cada um1~ das Cama.t'll.S 
«Sempre que sa. ezxar de fu.r.cr qualquer elo Congresso n exet•cer ns suas funcçlies con

vota.ção por niio achar-se pre~ente Ílilmero i · · d 
legal de deputados quando oiio C!Stejarn pra~ st tutctono.es e corto modo..:-isto é, de o.coor-
enchidas us horas dos trabalhos. l?t'oceder-!:la- rio aom t\ Constituição e os Interesses da 
h11. r. no,·u. ohamada.,menciooaado-::;a n1t uotlL Nuçii.o, O.l't. 37• § lo da Constituiçii.o, que 

. assim é violndo; 
os nomes dos que se houverem retirado com 3.• Dotlne, no art. 34, entre os crimes de 
causa, participàda. ou sem elln..» bll "d d d ora. estando preenehidas us hOl'í\S do trl~- respons:L I a e o Presidente .cprovocar a.l-
balho, . o que signitica e~ta. chamu.uu 1 Nada gum crime por discursos proferidos pubiica
mais do .:JUe per turbttl' os ultimos momentos meut~ ou por escriptos at'flxados ou postoS 
que no:; restão para trata.r. de ot~ectos de em ctrculDI'.ão». facto que nã.o se póde capi~ 
expediente, que são mais itnl)Ortáutes do que tular como crime de responsabilidade. pois 

15 O . t ~ w este presuppõe, como elemento essencial o 
os ou i mmu os que se vu.o consumir a:cerctcio da qualquer autoridade ou furiccão 
nestD. nomenclatura de deputados. publica, por occasião e com o abuso do qual 

o S.R.. PRSIDENTE :-Vae proceder-se á lei- se commetta, tanto qua só pódé ser pmticado 
tW'a dé Utn officio vindo do Senado: por funccionario nublico. E desta. arte in-

O· Sr. i o S:Eca.ETAR.Iti procede à ieitura de frige o art • 54§§ 1 • e 3o da ·Constituição, 
um ·omcio do Sr. 1• .secretario do Senado, que mandr. nesta lei definir sómente crimes 
datado de hoje, remettendo o decreto do Con- de responsabilidade ; . 
gresso Nacional e. que especifica os é!'illies de 4. 0 Prevê, no a.rt. 43, oorno crime de re
reponsabili!lade do Presid~ilte da &epublica,) sponsa.bilidade do Presidente ((Usar mal de 
ao qual fm negada sanc{'ao, e que, nos ter- sua. autortdade, commettenlio excessos ou 
mos do art. 37 § a~ da. Coostitmção Federal, abusos t1~() especificados na ze·i, . que tenham 
obt~ve naquela ca,,nara dous tàrços dos silt- produzido damno provado a algnm parti
fmgios presentes, votando a f.:.vor do pro- c1.1lar ou ao estado», b que é contra principio 
jecto 33 srs. senador'=ls e 11 contra . elementar de direitoériminal (art. 1• do co-

. digo.Criminal de 1830; art . }o do novo Co-
A essa communicaÇ<ío acompanhe\ a. se- digo Penal), . contra. 0 a.rt. 1 u deste mesmo 

guiote proje<'to, que diz : .((São cdmes dEi respon
sabilidade do Presidente dá. Republica Os que 
esta. lei especificar:~>, e contra o a.rt. 72 § 1° . 
dl\ Constituição, que . preceitua : «Niriguern 
póde ser obrigado a fa.zet• ou dei.x:ar de fazer 
alguma cousa., sinão em vir.tude d:t .lei)), não 
se compreheodendo, pois, crime consistente 

. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Nag-o sa.ncçito a este decreto do Congresso 
Naci.onll lpor júts-al-o incons~i~uci.ono.t pelos 
motlVoS declarados na e:xpost~J.o JUnta. 

Capital Federal, 29 de ontubro de 1891 • 

.MANOEL DEODoRO D.A. FONSECA. 

Antonio Luiz Àtfonso d-e Carooiho 

O projecto .do .lei ·do Congresso Nacional, 
que éspecit!cn. os crimes de l'l'lsponsabilidade 
do Presidente da Republica, ofl'ende mais de 
uma vez a Constituição Faderal, porquanto ; 

i . o Na. ultima. parte do art. 20, tambem 
sujeit(l. o presidente á justiça. ordlnarin., ao 
~oro coounum~ quando é certo ·que, pelo 

em . factos não especitl~dos em lei, . 
Negu, porto,nto, saJ;~cç;i.o a. este urojecto .de 

lei e o devolvo it. Ca.maru. iuiciadora, na fór
ma. do. art. 37 § 1° da Coustituiçii,o . 

. Capital Federal, . 29 de outubro de i~i, 
3., da. Reptiblicá. · 

MANOEL DEODORO D.A. FONSECA 

/.~,ntonio Lui.:: Affonso d~ ÚlM>alho 

O Sr . .AD:J.philophio vem reiterar 
o requerimento feito antes de se entrar na. 
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hora. do expediente, a qual suppuuha. jà ter Ora.,' o quo S. Ex. deseja. com tanta ·sofrre
começado quando terminou .a votaçã.o do or- guidão p,óde ser t'oito pel(l. boo. vontade da 
çamento da fazenda; e como o Sr. presidente mes:L, a cujo critcrio a Qa.ma.ro. deve confiar 
declarou que por não ter a mesa tomado co- iotoiramoute suu. direcçü:o . 
nheaimento official do offlcio do Senado, não Trn.ta-se do umamaterit4 s6ri.t e grave, a 
podia proferir deferimento ou indeferimento respeito da qual a Cama.ra não devo deseja.t• 
sobre o assumuto do requerimento, .renova-o ser averbada. de precipitada. 
nos termos jfA. expostos. . Aproveito. a. occn.sião para declarar que não 

Requer que, attenta a Ul'gencia e á impor- se ftlia à n"lnh.um dos pa.rtidos, porque não os 
tancia do assumpto, sejam sut1mettidas a apre- vê constituídos; nem póde amda nrregímen
ciação da Ca.mara as razões. que levaram o tar-se em nennum dos ·grupos da Ca.mnrn.. 
'Presidente da Republica a oppol' o seu 1>eto á Não tem visto nesses grupos uma. boa oric:m
lei que define os crimes de respooStlbilidade tn.Qão e alguns delle~, sem necessidade, mos- . 
do primeiro magistrado da No.cão. · trn.m desejos de precipita:r o debate. Tnm-

Abunda.ndo nas considerações que foram bem não 6 derensor do governo •~ quem n~o 
adduzidas no Senado, e far.endo-o.s suas, pede apoi:l. e cujos netos procura, julgnr com o seu 
ao Sr. presidente, que, si o assumpto for Lla. criterlo de ·ropresotltaote da Nn.çú.o, ccmsn
competencia da mesa, digoe-so dn.l' ptll'A or- ranuo-os, verboro.ndo-os, quunilo "!nteudel' 
dem do dia de amanhã esta mo. teria, indepen- que uã.o LOerocem n sua a.pprovação, e nccei
dente de parecer da ~»mmiss::i.o, de impl'es- tando-os, qunndo reconhecer quo elles estão 
são e de qnMsquer outros actosAue, porven- bem inspirados. · . 
~ura, possam demorar a deliberaç§.o ân. ca- Na hypotlleso, não tem necessidade de a.n• 
ma.ra.. tecipar o sen juizo, jit.atnrmatlo em sua con. 

S~ a mesà não . puder resolver a respeito, sciencia. . 
env1a um requerimento para que a Ca.rnam Entretanto, não sabé si todos os rnêmbros 
resolva.. da Camara, embora com mais illustração e 

Vem a· mesa, é lido, apoiado E! posto tim competeneia, se acham no mesmo caso. E' 
discussão o seguinte preciso, pois, _decidir a. questão com calma e 

Reqt~rimento 

Requeiro que seja posto em ordem do dia 
de amanhã, independentemente do ir.lpres
são e parecer de qualquer com missão. o pro
jacto não sa.occiona.do que define os crimes 

· de responsQ.bilidade do Presidente da R.e
publica. 

Sala das St)SSões~ 2 de novembro de 1891 .-
Ampkilophio. · 

. O Sr. ~e-verino Vieira. tem 
sobre a mataria de que trata o requerimento, 
opinião que jã é conhecida. '{l3lo seu a utor. 

Deve ser. portanto, insuspeito á S. Ex. op-
pondo-se ao que propõe. • 

Perante o regimento da Camara, o reque
rimento não se justificn.. Tratil-se de nm 
simples pedido de urgencia o não de mataria 
propria desta hora do exiJediente porque ore

. queriniento ficará prejudicado si não houver 
numero para votar-se • . 

O q.ue requereu o nobre deputado 1 Que o 
projecto da lei a que o Presidente da. ·R.epu
blica oppoz O· seu voto seja collocado na ordem 
do dia. de amanhã; isto quer dizer que S- Ex, 
pede que o projecto seja dado '[)ara a ordem 
do dia de u.mn.nha.n, mas ni:Lo hcwenclo hoje 
numero só amn.nha.n se vota.rú. o . requeri-
mento. . 

Si o nobre deputado obtiver urgencia, a.indn. 
tendo a melhor solução, só depois de amanhã 
~ que deverà o pNjecto entrar em discussão •. 

com pondera~a.o. 
Respondendo a ~iversos apa rtes, diz que se 

podesso ter u.utor1dnde perante o governo, 
procuraria fazel-o seguir as boas· doutrinas. 
Nessa luta. oudesaccordo que existe entre o 
governo e n.sCama~as, se estas teem errado, 
o governo tem errado muito m:tis. Mas todos 
os desvios do Senado teem encontrado corre
ctlvo na Camara.; todos oe desvios da Camara. 
teem enr.ontraâo correctivo no Senado ; infe
lizmente, porém, os desvit•s e os er!.'os do 
governo não teem encontrado correctivo em 
ponto algum . 

Permit tam ·lhe os nobres deputados que em 
sua. pbrasa de plabeo e . de homem rude, de
clare que esta precipitação é a.té mesmo 
impolitico.. Entendo que niio deve proseguir ; 
ttpeno.s quor n.ssignn.Lat• um facto que não 
pode deixar de imp1•essioua r o espirito da 
Camarn., de ter sido u.nnunciada a remessa do 
officio do . R(mado por outrem · que não o orgão 
competente da casa . 

O Sr. A.l:nphilophio diz que n.pezn.r 
da. muito. considcro,ção que lhe merece o illus· 
tro doputado -pela. Bahia, uiio pode a.cceitar o · 
conselho que ::i. Ex:. lhe deu. 

O nobre deputa.do nã.o póde, apreciando as 
ro.zões que justifico.ram o requerimento, che
go.r á ou.tra couclu~o alàm de que não tevo · 
o orador intuito diverso do c~mprimento do 
seu dever. · . · 

Tem.stdo o.prflsenta.dos na. camo.ra. requeri
mentos indenticos sobre ma.teria de so~enos . 
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importancia e foi attentondo á urgencia é 
importancia do assumpto, que vinha terminar 
o regimem da dictadura, na qual ainda se 
a.cha o paiz, que o orador pedia a dispensa da 
publicação e . do parecer de qualquer com
missão para o proJecto. 

Parecia-lhe . perfeitn,monte justificado este 
requerimento e desuec&ssario prolongar a so
lução da mataria, d<..~do que ella foi longa
mente estudada pela Camara em tres discus
sões succesivas,em outras tres no Senado, no
tando-se que as razõos da não f!ancção 
foram dispensadas de publicação e de parecer 
da commlss!to nu. outra casa do parlamento. 

A Camara não se deve suppór com maior 
isenção de espírito, nem dotada de qualidad0s 
suoeriores ás que possuem os cidadãos, que 
fórmam o outro ramo de Poder Legislativo. 
Si alli, em .virtude de um requerimento igual 
ao que o orador reproduziu, entendeu-se que 
aquella alta corporação em seu criterio, em 
sua sabedoria e em seu patriotismo, poclia 
incluir o projecto na ordem do di<t seguinte 
independente de parécer da commissão, inde· 
pendente de publicaçü.o, independente de 
quaesquer delong-as preli.mínat·es, sem que 
possa ser increpado de precipitado semelhan
te procedimento, porque . estranh:tr-se que a 
Camara se conduza do · mesmo modo ? . 

Não assiste direito ao nobre deputado, para 
dizer que da parte do orador partiu um con~ 
selho de precipitação. Que actos tem pmti
cado que possam ser assim qualificados? 

Nilo tondo concorrido para .a fundação d~\ 
Republica, à qual, no entretanto, adheriu 
com · toda a sinceridade, tem se mantido na 
penumbra, não se envolvendl> em debates 
políticos, intervindo apenas uos assumptos 
que se prendem aos trabalhos d\1 commissão 
de que faz parte. 

Ora, este projecto ao qual o Presidente da 
Republica negou sancção, foi elaborado por 
uma commissão mixta a que pertenceu o 
orador, que se acha convencido de que elle 
constitue mataria urgente, a mais urgente de 
quantos o Congresso se possa oc;:\upar nesta 
sess:Io, porqutl, repete, traduz a terminação 
da dictadurá,que subsistirà. emquanto elle não 
for convertido em lei, tomem-se quantas 
deliberações se quizerem . 

O Sr. A.lcindo Guanabara 
pensa que n. questão que 11 Camara tem de re
solver é a mesm"' que foi levo.nto.da. ht\ .t\l
guns dias e sobre a qual foi dado um voto 
l>em si "'nificativo. 

O nobre · deputado pelo Cearà. o Sr. Bar
bosa Lima, requereu que viessem á ordem 
do dia. os pro.iectos de lei não stmccionudos 
'Pelo Presidente r.la. Republicn.. Suscitou-se a 
questão de que estes projectos deviam ir an
tes a uma commissão e a mesa então susten-

tou · esta theoria. Mas a camara firmada 
na lettra expressa da Constituição e na dis
posição terminante do art. 136 do regimen
to, manifestou-se por ~rande maioria no sen
tido de que taes 'PrOJectos inde'pendiam de 
parecer da commissão, sendo trazidos á or
dem do dia, d~:>sdefque a mesa que regula os 
trabalhos da Camara, o entendesse conveni
ente. 

A questão, por consequencia, esta dirimida. 
por si ; não é necessa.rio parecer de commis
são porque jú. as:>im o resolveu a Camara, e 
quanto a entrar o projecto na ordem do dia, 
a mesa, que tem toda a confiança da easa, 
deliberara como melhor o entender. 

Eis o seu voto na quéstão. 
0 SR. AMPHILOPHIO (pela ordem) pede a 

retiradado seu requerimento. 
0 SR. PRESIDENTE-Si O nobre deputado 

não tivesse apresentado um requerimento, a 
mesa tomaria a si incluindo na ordem do dia 
o projecto quando o julgasse opportuuo, 
cumprindo o regimento e a Constituição. Mas, 
uma ve7 que S. Ex. o o:trereceu, a mesa tinha. 
de o submetter a consideração da Camara. 

O SR.. AMPHlLOPH.i:o-Jà requeri a retirada 
do requerimento. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 225-1891 

Acccita a renuncia do mandato feita pelo Sr. 
Assis Brazil. deputado pelo estado do Rio 
Grande do Sul. 

A commissão de constituição, legislação 
e justiça, a. quem foi presente o telegramma 
expedido pelo deputado Assis Brazil, repre
sentante do estado de S.Pedro do Rio Grande 
do Sul, insistindo pela renuncia de seu man
dato, e de parear que se acceite a renuncia e 
se publique oíHcialmente. 

Saln. das sessões, 2 de novembro de 1891. 
-Gticerio. - Gonçalves Chaves. - Aristides 
Lobo. - Fhmça Carvalho. - Leopoldo de 
Bulhões. 

Voto em separado 

Sou de parecer que a renuncia de deputado 
não depende de delibe1·ação da Cn.mara, de
vemlo della coohecer apenas à mesa da mes· 
ma Camara, pu.r:t providenciar de accordo 
com a lei. - Lcovigildo Filgv.eiras.- De ac-
cordo. - Chagas Lobato. · 
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N • . 226...,..}891 

Suspsride a di$posiçao rkJ a~. 1.63 d9 ~egi
merzto interno rela.tiua . â votaçao dq,s mater.ias 
em 2• disc~ssao, para que seja votado por 
titulas o projecto de lei eleitoral. 

c) 600:000$000, que serão · applicados pelo 
governo do estado da Bahia em obras de uti...; 
!idade publica, como auxilio às populaçOes do 
referido estado; · 

d) elevando .a 1.000:000$000 a verba de 
800:000$000, de , que trata a emenda ante-
.cedente · · 

e) 400;000$000, qne serão applicados, pelo 
· A commissão de policio., examinan~ro a governrJ do estado da Parabyba. E-m obras de . 
indicação dos Srs. A . de Freitas e outros utilidade publict,, como auxilio âs populac;Oes 
par11. IJUe a .votação · do pro,iecto eleitoral do referido estado. . · 
seja fe1ta por títulos, Sll,l vu!l as emendas, é Pelo art. 5° da. Constituição Fe::Jeral in-
de parecer que seja eUa approvadl:l. · cumbe a cada estado prover, a expensas pro-
. Sala das sessCíes, 2 de novembro de 1891. _ prias, a~ necessidades de seu governo e admi
B. Campos.- c. Paletta.- Nina Ribeiro.-- nistra~1.o. Em caso, porém, de calamidade 
J. Retumba.-Rodrigu~s Fernandes. . publica, a União prestara soccorros ao estado 

que os sol\c\tnr. 
Ittd Pareca, em virtude da disposição constitu-

icaçlfo cioual, que a intervenção da União só se .pc
dera dar quando falharem aos estados os re-

Indtcamos que a votnção da lei eleitoral cursos necessal·ios para acudirem áquellas 
seja. feita. por titulos, salvando-se as emen- necessidades. Ora, não só não tem a commis:
do.s, ficando destt\ arte suspensas nesta parte são elementos pat•a àjuiza.r da . natureza dos 
ns disposições do regimento duranJe os ul- soccorros e do qllantum reclamado nas emen
tlmos dias da. presente sessão. das, como para. saber si aos estados faltam re4 

Sala. das sessões, l de novempro qe 189.1 , cursos para. providenciarem a respeito. 
-Augusto de Freitas. - Adolpho Gordo.- A commiSsão não terá duvid<ls ae conceder 
Uchôa Rodrigues.- França Carvalho.- Je- ao Pnder Executivo !lupplemento á verba. 
3uino de Albuquerque. - A ristides ll!aia. - .«Socorros Publlcos :., para acudir às neces
A:credo.-0 iveira Pinto.- Schmidt • ......,Leo- sidades urg~ntese imprescind\Yeis que occor~ 
poldo de Bulh6es.- A.rthur Rios.- M. de verem, e tem em estudos !lUmerosas solici.ta.
Magalhlles.-Nilo Peçanka,-Pires de Alb'!A- çOes identicas e uma mensagem · do Poder 
quergue.- Paula Argollo. - Limro Muller. Execut1vo a tal respeito. . · 
-Barbosa Lima.- Serzedello ~ - Santas Pe- Não pôde, porém, convir na concessão de 

. reira.- Rodrigues AL,es.-:- Moraes Barros. credites especiaes para serem entregues aos 
-Alfredo Eltis. . estados com destino a obras, por lhe falta

N. 2!)1 B :_ l89l 

(Do Senado) 

Amorisa o go'Verno a conceder ·ao estado do 
Piauhy o auxilio indispensaveZ ds neces
sidades produzidas pela secca. 

Foram presentes a commissão de orcamento 
diversas emendas ao projecto do Senado~ 
n. 2.?1 A, do corrente anno, autot•iznndo o flO
verno a conceder; dentro rla verba. .,; Socorros 
Publicos-. o auxilio iudispens(l.vel ;~o estado do 
Pia.uhy, para acudir às necessidades produzi-
das pela sêcca.. . · 

As emendas pretendem: 
a) autorizar o Poder Executivo a despander 

pela verba « Socorros Publicos » a quantiu. 
de 20:000$000, Pt\l'll attender a despezo.s ef
fectuadas com os 19-za.retos de ' 'al"iolosos no 
estado do R.io G-rande dó Sul ; . 
. b)conceder o credito especio.l de 200:000$000, 
para ser applicado ern S09COI'rOS as populações 
aos estados de AlagOas e Sergipf:lli 

rem aquelles ~sclareeiment<lS. 
Quanto {1. érnenda. classificada · em primeiro 

logar, letrn. a), pa.rece a commissã.o que pôde 
ser a.pprovada, por estat• de a.coordo com o 
penst).mento do project9. . · 

Dependendo as emendas de votação sim
plósmente. à. commissilo não cumpre otrerecer 
alvitre algum. · 

Sala das commissões, 2 de novembro lSQ 1. 
-Rodrigttes Alues.-M ora.es Ba.'Y't'os.-Serse
dello Correa..-:-Alberto Brafldlto.-FLgtteiredo. 

AJ-t. (a.dditivo). Fica, outro::;im, o Poder Ex:
acutiYo <~utorízado a despender, pela verba.
Soccorros Publicos-, a qua.ntia. de 20:000$ 
para atten~er a despezas jà e ft'ectnada.s com 
os la.zaret'>s de variolosos oo estàdo do R.io 
Grailde do Sul. · · 

Sala das sessoes, 29 de outubro de IS91.
c. U.Q Nàscimento.~ Borges de Medeiros.
Homero . Baptista. - Pereira . da Costa. -
Alcides Lima. 

Accrescen te~se: 
Art.. • . E' concedido tambem ao Poder 

Executivo . o credito especial de 200:000$, 
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para . ser applícado em socorros à população 
dos estados de Alagôas e de Sergipe, actual
mente. fiagellada pela sêcca. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1891. 
- G. Besouro.-..,Oiticica.- M. Valladlio. -.., 
Ivo do Prado.-- Felisbello Freire.~Lcandro 
.1.1/açie'l. 

Sub~menda ao additivo do Sr. Arthur 
Rios- sobre soccorros ás victimas da sêcca: 
Onde lê-se - seiscentos- lei::1~se mil. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1891. -
Dionysio Cerqueira. 

Art. Fica aberto no Ministerio do Intez·ior 
pela Vé!rba «Soccorros Publicos» um credito 
de quatrocentos contos, que serão applicados 
pelo ~overoo do estado da Parn.hybn. em 
obras de utilidade publico., como nuxilio ás 
populu9ões do referido estado, fittgellndas pela 
sêcca. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1891.
Epitacio.- Couto Cartaxo.- Sá Andrade. ·
J. Retumba. 

Art.. Fica aberto ao Ministerio do Interior, 
pela verba ~Soccorros Publicos» um credito 
de seiscentos contos, que serão ap1>1icados 
pelo gove-rno do . estado da Bahia em obras 
dé utilidàde publica como auxilio hs popu
lações dt> l'~ferido estado, flagelladas pela 
sêcca. . 

Sala das sessões, de outubro de 1891.- Ar
tl.ur Rios.~ ~e bastião Landulpho 'MedTado.
J. J. .Seabra.- F. Sodre.-:.Pires de A~bu
quer.gue.- Prisco Paraiso. -Leo:vigildo FiZ~ 
gueiras.- Amphilophio. -MarcoUino Moura. 
-Barao de ~- Marcos.-Severino Vieira.
Paula Guimàrrtes.-Ignacio Tosta.- A. Jlfil~ 
ton.-Dionysio Cerqueira. 

N. 255 A -1891 

Emendas e additi"os offerecidos em 2n discus
são ao orçamento da receita geral da Re
pubUca. 

(Parecer da commissão de orçamento) 

a receita, achando-se esses impostos jttstifi
cados na exposição de motivos. ao projecto c. e 
orçamento geraL 

A commissão entende dever ser approvada 
a emenda do Sr. deputado Oliveira Pinto e 
outros, permittindo aos Estados do Rio de Ja
neiro, S. Pau lo, Minas e espil·ito Santo a 
art·ecn.daçfio de seus impostos sobre a e:s:por
taç:\o no Districto Federal, procedendo cadn, 
um desses estados de harmonia com a sua le
gislaç.~o fiscal. 

A com missão ,julga que a emenda dos Srs. 
rl~>putndos Oiticica e Besouro é cootrn,rin. á 
rlisposicão do § 2• do art. 7• d<~- Coustituição 
Federal, o qun.I estatue que os impostos 
decretarlos pela União devem ser uniformes 
para todos os estados. A aggravação da 
tn:x:n sobrn os volumes importados pelas al~ 
f<tndegas tio esbdo de Alagoas, quebraria 
a uniformidade exigida pela Constituição. 

Sala das sessões, 2 de novembro de 1891.
Fiçueiredo, · relator. - Rodrigues Alves. -
.ilforaes Borros.-Ser:;edeUoCo·rrêa.- Alberto 
Brandt!o.- Demetrio Ribeiro. 

Emenda..~ 

Art. I•, onde diz: 60 •/o a taxa addicional 
sobre vinhos, cerveja, etc., diga.-se 80 . o jo. 

Supprimam-se as palavras : imposto de 
transmissão de propriedade na capital, etc., 
até -cobradas em estampilhas. 

Accrescente-se onde convier : 
Art. No dia 1 de janeiro de 1892 cessará 

em todos os estados a cobrança de todo e 
qualquer imposto comprehendido nil.s dispo
sições do§ 2•, :wt. 9• e .n. 1 do art. li da con
stituição da Republica, qualquer que seja a 
sua denominação. 

Sala das sessões, I de novembro de 1891.= 
Aristidea Maia. 

E' permittido aos estados do Rio de Janeiro 
S. Paulo, Minas Geraes e Espirit~ Santo, a 
arrecadação de seus impostos de exportação 
no Districto Federal, procedendo cada um 
desses esta,dos de harmonit\ com sua legis-

A commissão tendo examinado as emendas lação fisct~l. 
~presei:ttadas em segunda discussão ao pro- Sala das sessões, 1 de novembro de 1891.
Jecto de orçamento geral da receita, ê de Oliveira Pinto.-Alcindo Guanabara.:....Alberto 
pn,recer: Branr:lrto.-Foa:;eca Hermes.-NUo Peçarl/uz. 

Que a emenda do Sr. deputado Aristides -Oyrillo de Lemos.- Antonio Olyntho.-Du
Maia não deve ser approvn.dt\; O n.ugmento tra Nicacio.- Astolpho Pio.-Rodr(ques Fer
data~a addicional, além da proposta pela nandes.- .llfanoel r'<Jetho Bzstos do Nascimen
commlssão, sobre vinhos, cerveja, etc., tr<tria to.-Barb()sa Lima.-Pires de Albuquerquc.
gravame excessivo a importação desses ge~ Paula A~·gollo.- Retumba. -Luiz Murat. -
oeros, jit pes:tdamente tnrifados pela lei Dionysio Cerqueira. - Manhães Barreto. -
actmtl das :tlfandegas. Lauro Muller.- Virgitio Pessoa. - An(risío 

Quanto as suppressões de impo~tos con- Fialho.- Leite Oiticica.- Athaydc Junior.
stantes da mesma emonda ellas desfalcariam· Lacerda Oot,tinho.- F. Schimidt. 
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Art.· 1. 0 E' estabelecido o imposto addi
cional de 2ofo sobre volumes entrados nas 
alfandegas do estado de Alagoas, na fórma 
da legislação estabelecida, com o fim especial 
de pagar as subvenções, que a verba compor
tar, as companhias de navegação transatlan
tica que tocarem no porto de Maceió. 

Paragrapho unico. O governo federal en
trará em accordo com essas companhias at
tendendo de preferencia ás seguintes : Royat 
Mait Steams Paket Company, Chargeurs Ret~
nis e Uníted States Paket Company, f<1Zen<io 
contracto com outras, não obstante, sinão 
puder chegar a accorrlo com estas. -Leite Oi
ticica.- Gabino Besouro. 

O Sn.. PR.ESlDENTE designa à seguinte or
dem do dia para a sessão de amanhã: 

'!otação do projecto n. 255, ílll:ando u. re
ceita geral da Republica; 

Discussão unica do parecer n. 226 (da com
missão de polici~:~.) suspendendo a disposição 
do art. 16::! do regimento, relativa a vo
tação das matarias em 2"' discussão, para que 
seja votado pot' títulos o projecto de lei elei-
fu~. I 

Votação dos seguintes projectos: . . . 
N. 233, regulando o· processo das eletções 

para os cargos federaes (2"' discussão); 
N. 244, (do Senado), elev<:~.ndo á 2" classe a 

administração dos correios no estado do Ama
zonas (2• discussão) ; 

N. 5 E, estabelecendo as incompatibili
dades entre os cargos federaes e estadoaes, 
não sanccionado e já. app:rovado pG!o Senado 
(discussão unica) ; 

N. 230, approvando o tratado de arbitra
mento firmado em Wasbington,a 28 de abril 
do anno passado entre os plenipotenciarios 
de nações americanas (2" discussão) ; 

N. 248 (do Senado), autorisando o governo 
a mandar construir poços arte~ianos nos mu
nicipios de Campo-Maior e outros do estado 
do Piauhy (211. discussão) ; 

Continuação da 3" . discussão do projecto 
n. 245 B, fixando a despeza do Ministerio da 
lnstrucção Publica Correios e Telegrapho;;; 

Discussão unica das emendas do Senado ao 
projocto n. 203 F, fixando a despeza do Mi-
nisterio dos Negocies da Marinha; . 

Discussão unico. dos seg·uintes additi vos 
destacados do projecto n. 215 D que fixa a 
despeza do 1\iinisterio dos Negocias da Agl'i
culturn.: 

N. 215 E, mandando respeitar as servidões 
constituidas sobre terras devolutas e us pos
ses do mais de anno e dil.\; 

N. 215 F, regulando as desapl'opJ•iações por 
utilitlarle publica; 

N. 215 G, t•evognndo :ts disposições 5" o ô'' 
das ohservações g-et·acs do regulamento n .406 
ue li do maio de 1890, reln.ti vns nos augmen tos 

de 25 a 15 °/0 a alguns empregados da Es
trada de Ferro Central do Brazil ; 

N. 215 H, autorisando o governo a· rena. 
var o· contracto existente com a The Ceará 
Harbour Oorporation, Limited para a conclu
são das obras do porto da Fortaleza ; 

N. 215 I, autor1Sando o governo a despen
der até a quantia de 400:000$ para a ligação 
da estrada de ferro no estado iia Bahia, de 
accordo com os estudos já approvados entre 
as estradas Central, S. Franciseo e S. Fràn
cisco e Jacú: 

N. 215 J, autorisando o governo a pagarao 
padre Antonio Martucci o que lhe à devido 
por serviços de propaganda na Europa em 
favor d~1 immigração. 

2" discussão do projecto n. 247' A (do Se
nado), crenntlo uma escola de machinistas no 
estado do Pará. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas e 15 mi· 
nu tos. 

i07" &,ESSÃO E!.I 3 DE NOVEMBRO Dlil 1891 

Presidencia do Sr. Bernardino de Campos 

Ao meio-dia, procede-Sé a chamada, a qual 
respondem os Srs. Bernardino de Campos, . 
Belfort Vieira, Eduardo Gonçalves, Athayde 
Junior, Paula Guimarães, Uchóa Rodrigues, 
Indio do Brazil, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro .. 
Chermon t, Matta Bacellar, Costa .Rodrigues, 
Casimiro Junior, Rodrigues Fernandes, Hen
~ique de Cat•valho, Al1frisio Fialho, Nogueira 
Paranaguá, Pires Ferreira, Martinho Rorl.ri
gues, Bezerril,. Barbos;t Lima, Justiniano 
Serpa, Frederico Borges, JoSé Bevilaqua, José 
Avelino, Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
Amorim Garcia, Epitacio, Sá Andrade, Couto 
Cat'taxo, Retumba, Toleutino de Carvalho, 
Gonçalves Ferreira, José Marianno, Joaquim 
Pernambuco, Juvencio de Aguiar, André 
C::t.valcanti, R.aymundo Bandeira, Annibal 
F:dcão, Pereir:1 do Lyra, Meira de Vascon
cellos, João de Sir.ueira, João Vieit•a, Luiz 
de Andrade, 8spi rito Santo. Bellarmino 
Carneiro, Oiticica, Gabino Besouro, Ivo do 
Prudo, Oliveira Valladii.o, Felisbello l<'reire, 
Augusto de Freitas, Paula Argollo, Tosta, 
Seahra, Zn.ma~ Arthur Rios, Garcia. Pires, 
Severino Vieira, Santos Pereira; Custodio 
de MG!lo, Milton, Amphilophio, Francisco 
Sodr·é, Dionysio Cerquoirn., Leo•;igildo Fil
gueirns, Sebastião Lnndulpho, Btlrão de S. 
~1arco~, Pires e AlbuquerqHe, Moniz; Freire, 
Fonseca e Silvtt, Fonsec:1. Hermes, Nilo Pe
ç:tnlm, Urbn.no Marcondes, M(mhü.es Barreto, 
Oyri I lo do Lemos, A I borto Brandão, Oliveir:1 
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Pinto, Virgílio Pessoa, França Carvalho, 
Baptista da Motta, Fróes <.la Cruz, Alcindo 
Guanabara, Erico Coelho, Jacques Oul'ique, 
Aristides Lobo, Furquim Werneck, Vinhaes, 
Thomaz Delfino, Figueiredo, Antonio Olyn
tho, Badaró, João Pinheiro, Pacifico Masca
renhas, Leonel Filho, Chagas Lobato, Jacob 
da Paixão, Alexandre Stockler, Matta Ma
chado, Alvat·o Botelho, _Gonçalves Chaves, 
Feliciano Penna, Dutm Nicacio, Manoel 
Fulgencio, Astolpho. Pio, Aristides Maia, 
Carlos das Chagas, Francisco Amaral, Do
mingos Rocha, Costa Machado, Domingos 
Porto, Palettn, Ferreim Rabello, João Luiz, 
Martinho Prado Junior, Francisco Glícerio, 
Cesario Mo~ta, Moraes Barros, Domingos de 
Moraes, Adolpho Gordo, Mursa, Rodl'igues 
Alves, Pauliuo Carlos, Costa Junior, Alfredo 
Ellis, Moreira da Silva, Azeredo, Caetano 
de Albuquerque, Bellarmino de Mendonça, 
Marciano de Magalhães, Fernando Simas, 
Lauro Muller, Carla.:; Campos, Schimidt, 
Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pereirn. 
da Costa, Antão de Faria, Borges de Me
deiros, Alcides Lima, Homero Ba.ptista, Cas
siano do Nascimento e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 
Faltam com causa participada os Srs. João 

Lopes, Pedro Velho, Pedro Americo, Rosa e 
Silva, Theophilo dos Santos. Pontes de Mi
randa, Leandro Maciel, Viriato de Medeiros 
Costa Senna, Gabriel de Magalhães, Ferreirà 
Pires, João de A vellar, Lopes Chaves, Fleury 

. curado, Carvalhal, Carlos Garcia, Almeida 
·Nogueira, Guimarães Natal, Thomaz Flores 
e Rocha Osorio ; e sem causa participada, os 
Srs. lnnocencio SerzedelJ.o, Nelson, Almino 
A:a:onso, Miguel Castro, Prisco Paraizo, Mar
cohno Moura, Joaquim Breves, Luiz Murat 
Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, Mayrink; 
Jesmno de Albuquerque, Francisco Veig-a 
Viotti, Americo Luz, Corrêa Rabello, Gon~ 
çalves Ramos, Bueno de P~iva, Monteiro da 
Silva, Ferreira Brandão, Ane-elo Pinheiro, 
Rubião Junior, Leopoldo de Bulhões, Julio de 
Cast~lhos, Abreu, Fernando Abbott e Menna 
Barreto. 

E' lida e sem debate approvada a actn. da 
sessão anterior. 

Não ha expediente a ler. 
0 SR. PRESIDENTE-Não ha no recinto nu

mero para votar o pr~jecto n. 255. 
Segue-se na ordem do dia a discussrio unica 

do parecer. n. 226 (da commissão de policia. ) 
sus~endendo a disposição tlo art. 163 <lo 
regtmento, re!ativn. á votnçüo das matarias 
em 2a discussü.o,pam que seja votado por tí
tulos o projecto de lei eleitoral. 

E?tra em discussão o parecer. 
. Nmguom pede a pal:wt•n. e é encerrada, a 

:hscussão, ficando adiada a votação. 
Cunw.t•n V. V • 

Continua a 3" discussão do projecto n.245 B• 
fixando a despeza do Ministerio da lnstrucção 
Publica, Correios e Telegraphos. 

São lidas, apoiadas e enviadas á commissão 
as seguintes · 

Emendas 

Ao n. 29-Augmente-se a verba com mais 
10:000$ para subsidio â. Escola Domestica 
Nossa Senhora do Amparo. 

Sala das se~sões, 3 de novembro de 1891. 
- Attguseo T/inhaes.- Cyrillo de Lemos.
Fonseca Her-mes.- Nilo Peçanha.-11rança 
Carvalho. 

Ficam equipn.rados os vencimentos dos 
assistentes de clinica das faculctades ele me
dicina aos dos preparadores das mesmas 
escolas. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1891.·
.A. Stockler.-Lauro Müller. 
. Restabeleça-se a verba destinada ao paga

mento dos ajudantes de preparadores. 
Sala das se:>sões, 3 de novembro de 189~.

A. Stockler.-Lauro Müller. 
Ao n. 29-Accrescente-se: 10:000$ para au

xilio á Escola Domestica de Petropolis, esta
belecimento destinado á educação de orphãs 
desvalidas. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1891.
Matta Machado . 

Art. Fica o Poder· Executivo autorisado 
a rever as tarifas telegraphicas para estabe
lecer somente duas taxas, uma dos telegram
mas directos e outra dos que dependem de 
estações intermediarias. 

Sal::L dns sessões, 3 de novembro de 1891.
Homero Baptista.-Borges de Medeiros.-Po
reira da Costa.-0. do .Nascimento.-A~cides 
Lima. -Abret~.-Victorino lt:[onteiro. 

Restabeleça-se n. verba de 41:900$ consi
gnada para o conselho de instrucção superior, 
tn.bella sob n. 2. · 

Saht das sessões, 3 de novembro de 1891.
França OJ.rvalho. - Frdes da Cru:: - Urbano 
J.lf(&rcoitdes.- Nilo Peçanha.--, J. Mariano.
lndio do Bra::.il.-Joiio de Siqueira.- J. J. 
Seabra. 

Ao n. 5 do art. 1°, accrescente-se: e maiS 
300:QOO,<j; para. a continuu,ção das obras de seu 
edificio. . 

Saht dns sessões, 3 de novembro de 1891.
Juvcncio de Aguiar.- Jose Mariano.- Andre 
Cavalcar1ti. -Tolentino ele Carvalho. -Lu ia de 
Ancrrade.-Gonçalves Fen·eirn.-J. V. Meira 
de Vasconcellos.-Bellarmíno Carneí1·o .-Po
l'eira de Lyra. 
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Fica concedida a subvenção annual de 1:200$ 
ao Instituto Orphanologico de Educação, fun
dado na cidade de Souza, estado da Parahyba, 
pelo piedoso padre Dr .. Ibiapina. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1891.
Sd Andrade.-Sebtütir7() D:r.ndulpho Medra.tlo. 
-F. Sodrd.- Epiti!Cio Pe.w)a;-Cartaxo.
Amorim. Gan;ilt.- Pri.~co Pr1rai::o.- Santos 
Pereira.-J. RetwniJ!.l,- Fonseca e Sitva.
lgnacio Tosta. 

'- § 9° do art. tc-:-supprimam-se as palavrus : 
incluídas, etc. a. tê no tlm é, em vez ele 423:200$, 
diga-se 323: 200$000 , 

§ 15. Restabeleça·se 11. vcrbn. 
§ 16. Restabeleç~-se n. verba. 
§ ~2. Suppriffill-Se o n.ugmento de 10:800$ 

destmado a elevar os vencimentos de profes
sores, etc. 

§ 24~ Supprima-stl o accrescimo de 5:200$ 
para augmento de vencimentos de profes
sores, etc. 

§ 31. Substitua~:se pelo seguinte : 
Obras, incluídos 100:000$ para 

conclusão das obras da Facul-
dade de Medicina da Bahi<t.... 300:000$000 
O artigo additivo qt1e autorisa o Poder Ex-

ecuti'vo a at>rir creditos ptu•n occorrer às 
desp.ezas . com o~ serviços da ínstru~cão pri
maria e secundar1a, etc. seja substttutdo pelo 
seguinte: 
.. O Poder Executivo, logo que ficar consti~ 
tuido o Districto Federal, cessnrá de occorrer 
âs despezas com s. instrucçii.o primari.:\ e 
secundaria, inspactoria gera.! 1leste set•viço e 
escola normal, 'Pn.ssaorlo immerliatamente taes 
serviços a administraçito dnq uelle distt•icto. 

Sala das sessões, 3 de novemtro de 1891.-
Arthur .Rios. 

Art. Fica o governo autorlsado 11 de-
spender. por conta do credito de 1.500:000$ 
aberto pelo governo provisot·io, até a quantia 
de 250:000$ para a constrncção de novas Iin h as 
telegraphicas no esta• lo da 8ahia, cujos estu
dos foram approvados. 

Sala das sessões, 3 da novembro de l891.
A1'!hur Rios. 

N. 18-Supprimn-se n dospozn com o se
guinte pessoal que tlca dispensndo : 
l escriv~o, cujo serviço pas~arU. ao secret.""Lrlo . 
1 conservador. · 
I bedel. 
9 inspectoi'es . 
I gu:}rd~ da bibliotheca. 
1 ajudnnte do porteiro. 

Abata-se da verba a importuncin. de 30:840$, 
em quanto importl\m os vencimentos do pes
soal dispensado. 

N.l9-Supprima.-se a despeza com o se 
guio te pessoal, que fica dispensado: 
I escrivão. 
1 conservador. 
1 bedel. 
8 iospectorcs. 
1 guarda da bibliotheca. 
l ajudante do porteiro. 

Abata-se na verb(~ a importancia de 28:440$ 
correspondente aos vencimentos do pessoa.l 
dispensado . . 

supprima-se igualmente nesta ou na verba 
precc•uentll :1 importancia ue 6:000$ corre
spondente aos vencimentos de um director, 
que fica disrensado, passando os dous estabe
lecimentos a. ter uma só direcção. 

Sala dns sessões, 3 de novembt·o Lle 1891.
Seuef'irw Vieira. 

Art.. Fica o g-overno autorisado a p1•over 
de modo n serem· converticlos em inst itutos 
livres os cursos superiores rla Uaiao, a sal>sr: 
as faculdades de direito de S. Paulo e Recife, 
as de medicina da Bahia e Rio de Janeiro e 
Escola Pclytechnica e· a do minas ' do ouro 
Preto, soh as seguintes bases : · 

o.) cada um desses cursos coostituirà uma. 
pe~soa juriuica, que sera repr esentada em 
todt.s as suas relações por uma directoria 
composto. de um presidente e seis zeladores, 
eleitos pelos actuaes membro~ das corporações 
docentes entre si; 

b) organisadas legalmente estas institui
ções, o que o governo reconhecera pela 
approvaçã.o dos r espectivos estatutos, sera 
constituído, n. cada uma dellas, em apolices da 
divida publicn. inalienaveis, um patrimonio, 
que sara de 3.000·000$ pn.ra caàa uma das 
faculdades da mediciua, de 2.000:000$ para 
ca.dl), urna das de direito e pa ra a Escola Poli.:. 
technica, e de 1.500:000$ para a Escola de 
Minas de Ouro Preto, sendo a renda. destes 
pa.trimonios applicada á manute nção de e11.da 
uma dessas in:stituições, em auxilio de sua 
receita eventual; · 

c) passarão desde logo a. fa:~,er parte desse 
putrimonio os edificios onde funcciona.tn 
u.ctualmeute os cursos supet•iores, com todo o 
material technico que lhes pertence; 

d) o governo, por in termed i o de tiscaes de 
sua nomeação, tara a. in!lp ~cção desses esta
belecimentos, sómeute no que diz 'l'espeito a 
v erificar que efi"ecti vamente correspondem 
aos fins de sun. instituiçüo, mantendo r egu
la rmente o ensino adaptado pelo programma 
quo se propu:zer:lm; 

e) si ::t .i uizo desses fiscaes os estabeleci
mentos se desvi:trem dos fins de sua institui
ção, o g-overno mand::m1 pNceder a inquerit.o 
minucioso e si, pelo r esultttdo,. de llCcordo 
com a raspecti v a directorio., se tornar i tn-
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possivel corrigir os inconveni.:nt. es que mo ti-~ R-eduzir de 25:200$ a 21 :6oq~ 
varam o processo, serão decla-rados extinetos os pagamentos de se1s 
os mesmos estabelocimentos, liquidando-se substitutos, sendo na. razão 
para a União o seu patrimonio . . de 3:600$ annuaes ...... . 

Art. Fica o governo autorisado a entra!' A verba n. 6-Eliminem-se as 
em accorrlo com os govemos dos estado~ d.e quantias .de 4:200$ para. 
S .. Paulo e Pernambuco no sentido de passf\r pagn.mentodopreparador: 
a dírec:ção tlestes cur:;os :knnexos á~ facul· I :000$ para impressões e 
dadas dos mesmos estados. subvencionnndo·o~ encadernacues;6:000$ ptwa 
com a importancia dos vencimentos dos em- pre:nios aos membros do 
pregos n.c tuaos, omquauto e~tes e:<i:ltirem. magisterio que ~ompoze· 

Em fa.l ta de accordo, oorii.o suspensos esses . r~m obra.s destmadas ao 
cursos ; ensino ..•. . .. . ...•.....• 

Sála das sessCles, 3 de novembro de 1.391.- l:tedut.ir de 2:700~ n 2:400$ 
Severino Viei,.12 • o pn.gn.mento do porteiro 

A verba n. 2--Elimine-se . . 
A verba n.3-Elimioem~se as 

qua ntias de 7:200$ p<~<ra · 
pagamento do director: 
20:000$ para gra.tifiCtlÇC'les · 
de que tt•atam os ar~. 398 
e 454 dos estatutos respe
ctivos da faculdade: 2:000$ 

· para grotilicar lentes que 
se t~n!la~ distinguido no 
magrsteno. . . ........ ~ •.. 

. .R.eduzir~e25:200$ i2l:600$ 
os p!).gamentos rle seis ~ub
stitutos na razão de 3:600$ 
aonuoes ................ . 

· Eliminem-se as despezns <:om 
as aulas pmparatorias na 
quantia. de •...•.. : . .... . 

A orerba n.4-Eiiminem-seas 
quantias de 4i200$ pà ra 
pagamc>nto do prepa1•ador: 
l : 000$ para. im p·roSSÕês e 
encad.eruaç15es;6:000$ para 
premias aos memt1ros do 
mag1sterio que oompom
rern obras uestinad.'1S Ho 
ensino .... .. ... ." .•.•.... 

Reduzir de 2:700$ n. 2·400$ 
o pagamento do porteiro 

. Reduzir de 7:000$ :t 6:000$ 
pv.ra pagamento de :wqni~ 
sição e enca.derm.\Qii.ll de 
livros pu.m t\ bibliotheca., 
assignaturu de J•evist!ls, 
,ior:Iaesscientificos e im-
pressões ..••......•..... 

A verba n.5-Eiiminem-se as 
q uan tit\S de 7: 200$ pa.nt 
pagamento do dire~tor; 
20:000$ para as g-riLtitico.
ções de que tra. t•wll os arts. 
398 ·a 454 dos esta tutos 
mspectivos d :\ faculdade . . 

Eliminetn-se asdespezu.s fei
tas com ~- a.ulas prep:tra-
toriu.s na quantia rle . •. •• 

d :t faculdade ............ . 
41:000$000 R.eduzit' de 9:800.$ a 8:400$ 

os p~namentos de sete 
. g-uardos. sendo m~ razão 
de I :200$ annunes . .....• 

Reduzir de 2:700$ a. 2 :400$ 
o pagamento do porteiro 
para o r:urso ànnexo, em
quanto funccionar em edi~ 
ti cio separado .•...•..... 

29:200$000 Reduzir de 7:« 00$ a 6:000$ 
po-ra acquisiqü.o e encllder
nação de livros para a .bi
bliotheca, assigoaturn. de 

· ::\:600$000 révistas, jornaes sciontifi:
cose impressões •.•...... 

A verba n. 7 -,-Elimine-se as 
64:100$000 · quantias d~ i:200$ para. 

pa,<>amento dt> director: 
15:600$ para pa.g~<mentos 
çlo accrescímo de 20 °/o dos 

·sC:;us 'vencimentos a. 13 
lentes que contam ma is de 
lO a unos de exereicio: 
3.·200$ para pagamentos 
do accrescimo do seu .ven- · 

~ 1:209$000 cimento (~:800$) . t\ dous 
lentes que contam mais de 

300$000 25 aunos de exercicio: 
2:400.~ para pagamento do 
p.rofessor de clmica odon
tologica; 6:000$ de grati
ficação a 10 (:)nfermeiros 

l :000$000 

27!200$00C 

de clinica ............... . 
Reduúr de 108:000$:~ 00:000$ 

os pagamentos a 15lentes 
que dirigem laboratorios, 
na. mzão de 6:000$ an-
nuaes .................•. 

Reduz h· de 72:000$ a. 00:000$ 
· os pngamentos de lO ·len· 

tes cu.thedraticos e de c li· 
nica, na. rr.zií.o de 6:000$ 
::mnuaes . .. ...... . .... . .. · 

Reduzir de 50:400$ a 43:200$ 
64:600$000 ospaga.mentosde 12lentes 

43 

3:600$000 

11:200$000 

300$000 

1:400$000 

1 :000$000 

34: 400$000 . 

lB:OÓ0$000 

12:000$000 
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substitutos, na razão de 
3:600$ ann uaes •••••• •. .. 

A verba. n . 8-Eliminem-se 
as quantias de 1:200$ para. 
pagamento do accrescimo 
de 20 •lo dos seus veoci- · 
mantos ao secretario, por 
contar mais de lO annos 
de exercicio : 960$ pa.ra · 
pn.g-n.mento do accrescímo 
ae 20 •;. dos seus venci
mentos n.o bíbliothecat'io 
pot' conter mo.is do lO n.n
nos do oxorclcio ; 35: 000$ 
paro quaasquer despezas 
com o Illstituto odontolo
gico; 8.:000$ paro. premios 
aos lentes que compuze-

. rem o1Jrns do reconhecida 
utilldn.de aoensino; 8:000$ 

· po.ro. investigações scien~ 
titlcns o viagens do lentes 
no estrangeiro .. •••••..•. 

Reduzir de 6:000$ a 4:800$ 
o pagamento do secretario 

'Reduzit' de 2:700$ a 2:400$ 
· o pagamento do porteiro. 

Reduzir de 7;000$ o 6:000$ 
os pagamentos de cinco 
bedeis, na razão do I :200$ 
annuacs • •. •• .• , • ; .••• . •. 

Reduzir de 2:000$ a 1:800$ 
o pa~amento do: continuo 
set-vmdo na bibliotheca .• 

Reduzir de 61 :200$ a 40:800$ 
os pagamentos de 17 pre
paradol'as, no. razão de 
2:400$ a.nnuaos . ....... .. 

Reduzir de 4:800$ a 3:600$ 
o pagamento do chefe dos 
trabalhos n.natomicos e 
do muséu anatomo-:-p:ltho-
logico .... . ••...•.•...... · 

Redu4ir de 17 a 10 o numero 
de conservadores. 

Reduzir de 40:800$ a 12:000$ 
pu.ra pagamente~ de lO 
conservadores, na razão 
de 1:200$ annu~es ...... . 

Reduzir de 14:400$ a. 12:000$ 
~s pagamentos de 20 in
ternos de clínica, ua. ru.~ão 
de 600$ nnnunes ........ . 

MateL'iD.l 

Reduzir de 21: 120$ u. 12:960$ 
p '3.ra pagamentos de 18 
!serventes , na.· razão de 

· · '720$ annur1es ....•....... 
Redu<;ir de 7:000$ tL 6:000$ 

para acquisiçao de livros e 

7:200$000 

53:160$000 

· 1:200$000 

300$000 

. 1:000$000 

200$000 

20:400$000 

1:200$000 

28:800$000 

2:400$000 

8:160$000 

assigna.tura de .i ornaes 
scientificos .. .......... .. · 

Reduzir de 15 a 14 os ln.bo
ratol'ios. 

Accrescente-sc 20:000$ para 
os l4laboratorios) utensl-
lios, etc. . 

Accrescente-se 10:000$ para 
I O gn.binetas de clinico.. 

Accrescente-se 3:600$ -para 
conservação .de cn.da veres. 

Reduzir de :.S : 200$ a 2:000$ 
para. impt•essií.o, p11pel , 
pennas1 etc ..•..•.• , ,. . . . 

Reduzir ae 5:000$ a 2:000.t 
para o mul:leo u.na.torno
pathologico ... .. . ~ ... .. .. 

Reduzir de 8:000$ a 2:000~ 
. para asse\o dos mesmos 
edifl.cios ................ . 

Reduzir de 4:5CO$ a 2:000$ 
para pagamentos de dupli
rotas de vencimentos em 
caso de substituição . ou 
e:x:ercicio interno no caso 
de impedimento por mo
tivo de licença, serviço 
publico gratuito e obriga
torio por lei, ou de com
missão deste miaisterio • • . 

A verba n . 9-Eliminem-se 
as quantias .de 7:2~0$ para 
pagamento do dli'ect m· ; 
3: 600$ para 'j)agameo tos 
do accre3cimo de 20 °/ 0 dos 
seus vencimentos a tres 
lentes que contam mais 
de lO a.onos de exercicio; 
6:400$ para pagamento do 
accrese~mo do . seu reoue
ritnento inicial a quâtro 
lentes que contam mais de 
20 annos de exarcicio ; a 
razü.ó de 1/ 3 do mesmo 
vencimento: 2:400$ do 
professor de clínica odon
tológica; 6:000$ pu,m gra· 
titicação a 10 enrermeiros 
de clinlca ............... . 

Rednzirda 50:400$ n 43:200$ 
pa.ru. pagamentos da 12 
lentes substitutos, na l'a
:álo de 3:000$ annuaes . .. 

Reduzir de 108:000$ a 90:000$ 
para pa.gn.mentos de 15 
lentes cMbedraticos, que 
dirigem la.bol'o.torios, ntl. 
rnzfw de 6:000$ annunes .. 

Reduzir de 72:000$ a GO!OOO$ 
pll.r(lJ lJagameutos de 10 · 
!.entes cathedro.ticos e de 

1:000$000 

1:200.$000 

3:000$(100 

6:000$000 

2:500$000 

25: 600$000 

7:200$000 

18:000$000 
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clínica, na r:1zão de 6:000$ 
annuaes . .•....•......... 

A 'Ver '\:la. n. lO-Reduzir de 
6:000$ a -1:800.$ pam paga-·· 
me o to do secret<trio •....• 

Reduzir de 2:700$ a 2:400$ 
pn;ru.. pagamento do ·por-
teiro .........•...•..... 

Reduzir de 7:000$ a. 6:000B 
para pagamentos de cinco 
bedeis, na razüo do I :200$ 
annuues ................ . 

Reduzir de 2:800$ a 2:400$ 
para pagamentos de dous 
continuas, na razão de 
1:200$ annuo.os ......... . 

Reduzir de 2:000$ a I :800$ 
para pagamentos de um 
continuo, servindo na. bi-
bliothecr. •............•.• 

l:<.eduzir de 61 :200$ a 40:800$ 
para pa.ga.montos de 17 
'()reparadores, nn; razão de 
2:400$ annuaes ........ .. 

Reduzir de 4:800$ a 3:600$ 
para pagamento do chefe 
de trt~,ballios anatomicos e 
do museu anathomo-pa~ 
thologico .........•..•... 

Reduzir de 17 a. lO o numero 
de conservadores. 

Reduzir de 40:800$ t~ 12:000$ 
para pagamento de 10 
conser,•adores. na razão 
de 1:200$ annuaes ...•... 

Reduzir de 14:400$a 12:000$ 
para pagamentos de 20 in
ternos, na razão de 600$ 
annuaes ................ . 

Ma.terial como n;:~. emend::~. 
n.s ................... . 

A 'Verba. n. 11-Eliminem
sa as quantias de 7: 200$ 
para . pagamento do dire
ctor : 20:100$ de gratifi
cação a seis lentes e um 
'(lrofessor, a quem cabem 
50 ó.fo do vencimento pri· 
mitivo por contarem mais 
de 40 anzws de serviço, ou 
mais de 30 no mn.gisterio : 
2;000$ de gratificação de 
1/3 a um lente que conta 
mais de 25 annos de exer
cício ; 14:800$ de gratifi
cação a 11 lentes · e dous 
substitutos, a. quem cabem 
20 •/odo vencimento por 
contarem mais de lO annos 
de exercício ....•...•.... 

Reduzir de 42:000$ a 36:000$ 
para • pagamentos de ·1 O 

12:000$000 

1:200$000 

300$000 

1:000$000 

400$000 

200$000 

20:400$000 

1:200$000 

28:800$000 

2:400$000 

21 :.860$000 

44:100$000 

substitutos, mt razão de 
3:600$•wnuaes ..•...•... 

Reduzir de 33:600$ a 25:800$ 
parl\ pagamentos de oito 
professores, na razão de 
3:600$ annuaes ......... . 

A verba n.12-Eliminem-se 
as quantias de 3:000.$ para 
pagamento do agente the
soureiro; 13:200$ para pu.
gamentos de 11 d!I'ectoros 
ue labot•atorios j 3:960$ 
parn. pagamentos de tres 
auxiliares de gabinete; 
I :700B para. pagamentos 
do gunrda St)t•vinuo tle 
njuflante . do porteiro; 
1:760.$ para l?a~>"amento do 
guarda ser"Vmá'o de archi
vistu.; 6:000$ para manu
tenção de um alumno no 
estrangeiro ; 8:000$ para 
'Viagem scientlfica de um 
membro do corpo docente 
fóra do Brazil; 8:000$ pnra 
premias aos membros do 
magisterio que compuze
rem obras destinadas ao 
ensino e impressão della.s. 

Eleve-se de 3:000$ a. 3:600$ 
o pagamenlo pa·ea o aju
dante do bíbliotbecario. 

Reduzirde 28:800$a 19:200$ 
para pagamento de . oito 
preparadores, na ra.zã.o de 
2:400 annuaes ........ .. 

Reduzir de 12:000$ a. 6:000$ 
para pagamentos de cinco 
conservadores na razão de 
1:200$ annuo.es ......... . 

Reduzir de 3:100$ a 2:400$ 
para pagamento do por-
teiro .................•.. 

Reduzir de 4:200$ a 3:600$ 
para ptlgarnen tos de tres . 
guardas, na ra.zii:ode 1:200$ · 
u.nnuaes ................ . 

Reduzi!· de 1:700$ a 1:200$ 
para pag-amento de um 
guarda servindo de conti-
nuo .....•..........•.... 

Reduzir de 6:500$ a 3:000$ 
para despezas extraordi
narias e e'Ventuaes, inclu
Si'Ve illumina.ção interna e 
externa, concerto e com .. 
pra de moveis, n.sseio e 
conservação do edificio e 
publicações na Imprensa 
Nacional.' .... . ....... .. 

A verba n. 13-Elimine-se. 
A 'Verbo, n. 14-Eliminem-se 

45 

6:0 00$000 

7:800$000 

46:220$000 

9:600$000 

6:000$000 

7G0$000 

600$000 

500$000 

3:500$000 
23:600$000 
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as quantias de 7:200$ para 
pagamento do dírector ; 
1: 3~0$ para. pagamento do 
do auxiliar do gabiocte ; 
1:800$ para pensão a 
alumnos ..••.......•..... 

Reduzir de 14:400$ a 12:000$ 
para pagamento de dous 
lentes que dirigem lnbora· 
torios na í'a.zão de 6: 000$ 
a.nnun.es. • . . • . . • .•..... 

Reduzir de 6:400$ n. 6:000$ 
paro. pn.gnmento do lente 
que dirige excursão scl,m-
tlfica. .. ' .... · •..•.••........ 

Reduzir dé 6:200$ a 6:000$ 
pa.ra. pagamento (lO lente 
que dirige excursão de es-
tl·ada. de ferro .......... . 

Reduzir da 33:tl00$ u. ~5:800$ 
para pagamentos de oito 
substitutos, na razão ue 
3:600$ annuaas .........• 

Reduzir de 8:400$ •• 7:200~ 
para pagamento~ de dou:; 
professores, na razão tle 
3:660$ ann:uaes •• ~ ...... . 

B.eduzir de 4:800$ a 3:600$ 
para pa.gamen to do secre-
tario ••.••• • •••.•• ·. • · •• · 

Reduzir de 4:800$ a. 2:400$ 
para pagamentoii de dous 
conservadores, na razão 
de 1:200$ annuaes .•..... 

Reduzi!.' de 2:700$ a 2:400$ 
para paga.men to do por.:. 
teiro .•..•... · .•. • • • .. · • •. 

Reduzir de 1 ; 600$ a ,1 :200$ 
para pagamento de um 
tinU:o •.•.• •.•...•.••... · , · 

Reduzir de 2:760$ a 2:400$ 
pa.ra. pagamentos de ·dous 
guardas,na razão de 1:200$ 
annuaes ..•.....•........ 

A varba n. 15-Elimine--se. 
A verba n. 16-Elimine-:t;e. 
A verba n. l7-8limine-::le. 
A verba n. 18-Tra.nsformnr-

se o Instituto do Gymno.
sio Nacional em ~xtor
nato, e regule-se a das
peza de cenformidade com 
a emenda seguinte ..••.. 

A verba n. 19-Eliminem-se 
a.s quantias de 3:000$ para 
'{:lagamento do escrivão ; 
9:000$ para pagamento da 
gratiflcaçã.o addiciooal a 

. rentes j 6~000$ pat•a grati
. ftco.ção a lentes supple

mental.'es ; 840$ pàre. pa-

10:320$000 

2:400$000 

400$000 

200$000 

7:800$000 

1:200$000 

1:200$000 

2:400$000 

300$000 

400$000 

. 360$000 
135:920$000 

1.412:680$000 
46:200$000 

135:170$000 

gamento do ajudante do 
porteiro ............... ·, 

Eleve-se de 3:000$ a 3:600$ 
para pagamento do secre-
tario. · . · . 

Eleve-se de 5:400$ a 6:000$ 
annuaes p<lra. pagamentos 
de quatro lentes cornmuns 
aos dous estabelecimentos 
san1lo : urn de litterutura 
nacionn.l, um da biologia, 
um ds Hociologin. 11 moml. 
um da hh;tot•la. nni versnl. 

Reduzir· de 1:800$nl:200$ 
pa.r11. pago. :11 on to do con· 
sorVt\dor do gtLbinc:.te do 
sniencin~ physlcas ....... . 

Eleva~~e da I :400$ u. 2:000$ 
para pagamento do por-
teiro. . 

l{.edu<'.ir de 2:400$ a I :200$ 
vara pagamento do bedel. 

Reduzit' dol9:200$u. 14:400$ 
pari!. pngJ.mento da oito 
iospectot·es de nlumnos, 
na r:1zao da l : 800$ an-
nuaes ................ . 

A verba n. 20 -Elimine-se. 
A vt~rba. n. ~l-Reduzir de 

4: 800$ t\ 3: 600$ para pa
gamento de um pt>ofessor 
de desenho figurado .•... 

Eleve-se de 3: 240$ a 3: 600$ 
pn.ra pagamento de tres 
guardas, na razão de 
I :200$ annuae~. . 

Reduzir de 30:000$ a 20:000~ 
para acquisição de Q ua
dros, estatua.s e outras 
producçõe;; artisticn.s ..... 

Reduzir de 6:000$a 4:000$ 
para despezas extraor-di
n::trias e eventua.as, como 
publicaÇôes na Imprensa 
Nacional, c~talogos, ac~os 
solemnes, ltvros e reVIs
tas para bibliotheca ...... 

A verba n. 22-l:'lliltlinem-sa 
as quantias de 2:000$ para . 
pa.gamanto do economo: 
1:200$ par(!. pagamento do 
ajudante da inspectoria .. 

R.oduzir de 4:500$ o. 3:600$ 
para pagamento do secre-
tario ..........•........• 
Eleve-se de 57:000$ a 

68:400$ para pagamentos :1. 
19 prof0ssores, a S(Lbor: um 
do thooria. elemento.r, dous 
de so1fejo e canto ohoru.l, 
um do canto, dous de vi~ 
lino, do~s de piano, um de 

18:840$000 

600$000 

1:~00$000 

4:800$000 
130:360$000 

1:200$000 

liJ:000$000 

2:000$000 

3:200$000 

90o.'i;ooo 
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orgão, um de harpa, um rle 
violoncello, . um de coutra
bo.ixo, um de flauta, um de 
oboe e de fagote, um de cla
rinetta. um de trompo., cla
rim e trombone, um de har
monia, contrarwnto e fnga, 
um de composição e um de 
composição e esthetica., na 
razão de 3:600.S annuaes. 

Eleve~se . de $900 a 1 ~200$ 
do pagamento do guara-por· 
tão. 
A verba n. 23 -Eliminem

se as quantias G.e 9:000$ 
para pngnmen tos de cinco 
repetfrlores do curso . de 
sciencius e lettras ; 5: 400$ 
para pagamentos de tres 
rl.!petluores rio curso de 
musica; 2:400$ para pu.
"'amentos do economo ; 
Y:200$ para pagamento 
do auxiliar de escripta ; 
720$ para pagamento do 
ajudante do inspect0r ; 
720$ para. pagamento d,• 
ajudante da inspectoria; 
720$ para pagamanto do 
ajudante âo economo ; 
480$ para pagamento do 
ajudante do porteiro e con
tinuo; 600$ para paga
mento do feitor e com
prador; 720$ paru. paga
mentos de aspirantes ao 
magisterio; 11: 175$ para 
grrLtitieação aspecial aol:l 
professores .•........•... 
, Eleva-se de 5:400$ li. 6:000$ 

para pagamento do director. 
Eleva~se de 1 :500$ a I :800$ 

para pagamento da inspe-
ctora das alumnas- . 

Eleve;-se de 1:500$a 1:800$ 
para pagamento do inspe
ctor de alumnos. 

Eleve-se de 2:400$ a 3:600$ 
para pagamentos de um pro
fessor de gyninastica e um 
de afinaÇão e atlnador de 
piano, na razao de 1 : 800$ 
a.nnuaes. 

Eleve--se de 1:500$a 1:800$ 
para pagamento da mestra 
de trabalhos de agulha. 
. Eleve-se de 600$ a J :200$ 
para pagamento do porteiro. 
Redu1.ir de 9:500$ a 4:000$ 

para despezas di versas e 
extraordblarias .•••.•..•. 

32:735$000 

5:500$000 

A verba · n. 24~Eliminem
se as · quantias de 600$ 
par:~ pagnmeoto da grati
ticação da 5" parte do.s ven
cimentos de um lente ; 
200$ para pagamento da 
grn,tificação da 5o. parte 
dos vencimentos de um 
lente; 2:000$ para paga
mento do <\gente- .... - .. 
Eleve-se de 5:400$a 6:000$ 

par:.L pagamento 1lo director_ 
Elevo-Sé de 3:000$. tt3:600$ 

pat·a pannmento de um pro
t'esl:lot•. de linguagem arti
cul:t!h. 

Eleve-se de 3:000$ a 3:600$ 
para pagamento de um pro
fessor de mu.thematicas , 
goographitt e historio. do 
Brniil. 

Eleve-se de 2:200$lL 2:400$ 
o.nnuaes a dous prot~ssores 
de desenhos. · 

Eleve-se de 600$ a 1:200$ 
para pagamento rio medico. 

Eleve-se de 2:000$a 2:400$ 
para. pagamento do escriptu
rario. 

Eleve-se de 600$ a 1:200$ 
para pagamento do mostre 
ria gymoastica. 
Reduzir de 2:555$ a 2:400$ 

para pagamento do mestre 
encadernador. - .. -...... . 

2:800$000 

i55$00() 

Fica creado o logar de porteiro, Coni o ven• 
Ciinlmto de 1:200$ annuaes. 

São . corisíderadas interinas as nomeações 
feitas em virtude do decreto de 7 de feve
reiro de 1891, para os logares vagos recenté
mente creados nos institutos do ensino supe;.. 
rio~· ou techoico e Gymoasio Nacional; 

O governo 'provideneiarà no sentido de 
e:trectuar;..se os concursos para preenchi
mento de todos esses cargos, o mais breve 
possi vel; -E rico Coelho. 

O Sr. Erico Ooelho (signaes ge· 
raes de attençao)- Sr- Presidente, não faço a 
ioj urià a V. Ex., recto observador do regi
mento, de agradecer-lhe o ter-me dado a pa;;. 
lavra na sessão de hoje para continuar meu 
discurso interrompido hontem por motivo de 
força mo.ior. Peço â. V. Ex. e à Camara que, 
atteodeodo à cit·cumstancia de ser eu membro 
da commissão de instrucçã.o e saude publica e 
relator de varills pareceres que se referem a 
actos Ministerio da lnstrucção, passiveis de 
critic<L, não me obrigue a interromper de novo 
meu discurso, quaesquer que sejam as circutn'" 
stancias occurrentes á sessão, visto como V. 
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Ex. comprebende que um argumento !lão con- aquem do que se observou no ultimo àecennio 
vem ser expandido em peda9os, assm~ como do regimen imperial, quando o Sr. D. Pedr? II 
não póde ser ouvido nem hdo um d1scurso chu.rnou a si os negocias de instrucção publtc~, 
truncado. coino ê publico e notorio, estranho a. e:rclu~ao 

. Fui interrompido na sessão passada quando. desses funccionarios. 
contrapondo as expressões dos. decretos de ô O SR. SEABRA-Neste ponto V. Ex. não 
e 7 de fevereiro, eu pr_etendm. demonstrar tem razão. As 'Pessoas nomeadas são muito 
que as nomeações effect1vus, fe1tas pelo go- distinctas. 
verno 11ara os logares recentemente crendos, o SR. ERtco CoEtin.o-Não argumento <:.<~m 
segundo as reforl!.la~ promu~gad~s por B~n- personalidades. Sou o primeiro a re'!onhecer 
jamin Constunt,_sao 1osustem:-v~15 por v:mos que no numero dos nomeados ha homens de 

. motivos: primeuo, 'Porque sao llleg~es ess~s capacidade. Entre os membros desta casa hu. 
actos incoharentes d~1 Poder E:tacuttvo, pots alguos que foram cootemplados para esses lo-

. não se fundam em leis promulgadas pelo go- ~ares, aos quaes não farei em face a injuria 
verno provl.sorio ~ visto como estu.s for~m ae dizer que sam incompe!entes. Não !ll-C 
derrogadas em parte pelo decreto de 6 de Ja- preoccupo com as pessoas e s1m com os prm
neiro: são ainda lnsubsiste.ntes porqu~ a C~n- cipios. Quero profligar os actos em sua gene
stituição tendo surprehendldo ?5 funccJouarJOs ralidade ; portanto não abro excepções para 
de que trato illegalmente provldos, em l~~ares os membros desta assemblea, que foram 
vitalicios, ao Congresso cumpre. collsl erar acéommodados indevidamente pelo governo. 
nullas as nomeações. 

· o Sa. SEABRA-Mesmo no imperio foram o SR. SEABRA.-Onde está a nuUidade 1 nomeados lentes sem concurso. 
0 SR. ER'ldo COELHO- Attenda. V· Ex· á mi- 0 SR. ERICO COELHo-Mas qu(l.ndo o é:t-im· 

'nba argnmontaQão. Estou ~penas fazendo o parador, nos ultimos annos do seu reinado, 
enunciado. Carecendo a Mlnha palav:ra .de advertiu que convinha moralisa.r o Gilsino 
autoridade (rú!o apoiados), comosou o ~mmelro ~Superior, d.D.ndo prestigio aos membros do 
a reconhecer valho-me do parecer da com- magisterio, não cousaotiu mais que fosss pro
missão de. Instrucção Publica elaborado e já vido quem não hoavesse revelado a maior 
publicado no Diario d~ Congresso, parecer de somma. de cn.pacidade. a juizo dos jurys dos 
que fui relator, a re~pelto das rep~etenções ~os concursos; pois o sr. D. Pedro de Alcantara 
Drs. Ignacio Monteiro de Almeld~ Gouve•a., coruprehendeu que sem est(l, circumstancia o 
Domingos Alves de Mello e 'F'rancJSCO Ya:Ha- ensino officia.l carecia. de força moral. O go
dares adjuntos dn.s faculdades de medlcma, verno do imperio cingiu-se a esta regm, a 
na cohformidade dos estatutos de 1884, que vontade do ex-imperador Sr. D. Pedro de 
reclamam contra a preterição que soffreram, Alcantara nos ultimas tempos do seu regimen. 
não sendo contemplados no numero d~s desi- Aqui vae um ex-emplo. o illustre represen-

. gnados para os log-ares de lentes su~stLtutos; tanta da Bahi::t saiba, que a despeito de ser 
1sso a despeito de em concurso antenor terem eu republicano, como tal conhecido .pelo 
provado cap acída.de espeCial, cada qual a seu prolJdo e~-imperador, fui nomeado Qara uma 
modo de sorte a serem accommodados em cadeira. da Faculdade de Medicina, porque 
certaS secções da substitutos, como Ol,ltros 0 sua mage:stade entendeu que, á vista de 
foram. minbM provas de concurso. mandava a.justiça 

o SR. SEABRA:- Por direito não lhes que eu fossa o preferido para 11 cadeim vaga. 
cabia. Articúlo este facto sem receio de que me 

o SR. Ea1co CoELHo-Não lhes cabia essa a{:oimelfl de ~e~astia~li~ta, porque me apmz 
pretensã.o si 0 Presidente do, R.epublica. se render a rectldao d~JUlZO do Sr . D. Pedro II 
cio isse ao direito isto é, aos r egulamontos . as homenagens dev1das . 
pub~icados com s~a rubrica e subscriptos Passo~ ler a Camara os fundamentos do 
por Benjamin Constant. Não lhos cabo esse parecer da commissão de instrucção "PUblica..:~ 
direito •. , . Não foi tttna injustiça sua prete- :respeito das accommodaçOes illegaes a que 
riçao mas era uma equidade sua nomeação ha pouco alludi. 
a par das outras. o SR. SBABRA - No tempo da monurchia 

o sn.. SEABRA-Mas não tinham direito. tambem davam~se escandu.los. 
o sa. ERtco CoELHo-Não tinham esse di- O SR. ERico Co:mr.z.ro - Não e razão para 

rei to, já disse, si o governo observasse. os que os escl\ndnlos perdurem na. Republica.. 
regulamentos promulgados. Porém, v1sto Meu illustre apart(sta, J?l.'OVacto professor da 
como elle accommodou as suas creaturas nos faculdade do Recife, devm J?UgnB.r a meu lado 
loo-ares de ensino superior, com escandalo, a bem do prestigió do magtsterio official. s. 
ap'J>ellando para. os precedentes do imperio, Ex. sabe que nas n.ccommodações que censuro, 
quando nasto. -parte a republica fica muito para os logares vagos ê recentemente cren.dos. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 06/02/2015 15:03+ Página 10 de 36 

Sessao em 3 de Novembro de 1891 49 

foram incluidos até indivíduos extranhos aos 
coi.•pos docentes, isto é, que nunca IUOstrurnm 
para. o que j)ervinm. 

o Stt. ~EABI~A - N:to sü.o extranho~ sao 
profissíonae~. · · . ' 

O Sn.. l~~ttc_o COELHO - Não importa que 
fossem proti~s.tonaes, uma vez qne nfio. haviam 
provado habtlüaGõcs parao mag-istcrio. Passo n. 
ler o parecer de que fui relator, advcrttndo 
que. o, minha. I.Jallwra. sendo desautot•isa.da. (Jv7fJ 
(tpo:ados ), careço soccorrer-me da ~utori
dado do 1w1 orgnm llosln. Cn.m:.lt'a, a. sauor a 
comaLi~~ilo<lo illstt•ucçfi.o public:t, 

Aqut tem a Cnmnt·u. o parocct• quo ltwrei,. 
por mnndHdo tla comrni~,;ão do imltt·uc~~;ío e 
sn.ut1~ publica, e qno foi ntlopb\llO l:il)ltl di,;cr~
JlO.nCilt : 

<< l'l. COn1llliSSàO e do \lU.l'OCOl' ·qao lli'iO !in 
qlle clct'ot•ir sobre l\,;J petu;uc:Hlos Drs. knacio 
Montoiro do Alt,!leidt~ Gonvüa, oorninG"~i~ ,\!~ 
ves u(l Mello e l' ranctsco !la Pttul:~ Vn.l Lad:u·e~. 
pDt'qunnto C-"Cti,p:L tt tdl;~td:1 llO lJOllg't'l.lSSO 
nome:~r os funcciontu·ios civis e mílitar·es 
:ütribuiçã.o privativa tio Poder Exetmtivo, (~ 
a tant~ m~tltnm n:,; pt·etoncões explicitas elos 
dous prrmeu·os recln.mantC's ~ o sirnDles pt·o
testo Llo tor·ceiro. 

« Entende mais a commi~sfo.o qlio t:1.es no
. mançõcs se1'iam ill~gnes, n.indn qunndo elr~~
dundns pelo pvder. competente, em fn<.:e nü.o 
nito só \los cst[Ltutos que bnixm•em com o 
decreto n. 12i0 de 1 O de ja.neiro do m1no que 
corre, como tn.n:bem em vist•1 dos decrotos 
ns. 1340 e 13<Jl, tle G e i de Cevéreiro nind:t 
deste anno, pelns mr.ões que pa;;sn. :1 di'l.er : 

«No al't. lo do decreto u. 1J40 de G Lle fe
vereiro, dectu.rou o g-ovemo que ns disposi
cue.s do uect•eto. n. 1270 lle 1 o de jMeh•o, re
lattvas no provunento dos log-at•es nos insti
tutos de inst~uccã.o de qualquer :;ril.o on 
na.tnreza, assuu tn.mbem n.s re[~lrentes no 
e~ercicio dos 1\m~cionor·ios, tlca;vam proYiso
rramente s r1spensns, dev&urlo rc•,.er~se esta 
n~n.teril\ pelos re!;('~üa.mentos que :sk·w:Hn em 
Y1gor por occasmo de se expedir os de qLte 
Se tratava. 

«A execuçito, vois,dos estn.tutos decreta-dos 
a 10 de j:tneil•o de 1891 foi polo governo 
mesmo susk'tdatt O üe fevereiro, D[l, p[l,rte que 
dalluia o exercicio Llos funccion[l.rios e o morlo 
de prover os ct•rgos, mandando vigontr p:ml 
~ F<'tculdade de Medicina os estatutos de 25 
de outubro de 1884 mtquillo que tivesse re
laeão com a ma teria.. 

«Verdade a que no dia 7 de fevereiro, isto é, 
hora~ depois de ter expedido aquelle acto sus
.Penszvo da reforma decrotnda n. lO deja,neiro, 
o governo d ecidiu, que pu.ro. os legare~ vn.gõs 
ou novamente creados nos institutos de eu
sino, as nomeaÇões poderütm se> dnrindepen
dentemente dus clausulas ostu.bolecidns nos 
respl!ctivo~ regulo.ment~s. 

Ca.rn11t:t. V. V 

«A que reguln.m"lnto se refere o decreto de 7 
ele fevereir~ n? que diz respeito no provimento 
~los crtrgos ~ Su:w tle 10 de janeiro, no tocante 
as J:t'uculd::tdes de Medicina, elle jil. se achttva 
suspenso pelo decreto de G r.le fevereiro, re
stabelecendo nessa parte os est atutos de 25 de 
otlt.nbro de .1884: .;scusado era., pois, tornar a 
lcgtslat·. St, porém, a revo,.açào se entende 
u<lo ~om .os est,üutos lança.cfos pelo governo 
provlsoriO, m:.~,s com os anteriores do re!2i.rnen 
impeL·ial, inelu!>ive úS rle 25 d e outu!i'ro de 
188·1, o :teto de 7 (le f<.~vereiro tradm;iria ln.s
tim:wcl incoltcrencin. e desot'iontação dei go. 
vm·no rrne, com 24 ltot•as de espaço, mudou de 
pemJ:tr, uttm do acommodat• 1lm~entos e vinte 
o qun.tt·o protcgitlos, om ontt•os t..'tntos Io,.,n.res 
du magistoPio, alias a bertos . A concilri~ncin. 
dus compot~Jnlú!l. por rwome~~a. tio .. ovorno un. 
l!opnl>lica, insp!rndn. nos nwl !toros" prcc.mlon
tes do tempo tfo impet·ío. 

«O dN:t·ctt~_dc üdc fovet•tJiro, com o suspen
•lm· :t oxecn•;ao tio~ o"tatuto~ do lO de ja.neil•o 
J'nla.Uvamonlo no oxm·cicio dos l'uuccionarios, 
t~tt~teria IJUU ontanuo ::?m ns 1'uncçüos dos pl'o
lo~,;ot·cs · o seus u.m.:tllat•cs, mandn. ol!servat' 
ne~~a pnrliculnr os ost!~tu tos do 25 de outu
liL'o Llo 1884, os l'}lltl.o:> n iT.o sa ro l'erom ao exel"
cicio ~~os lentes .~u!Jstitutos, mus its · funcçues 
1!0 ad.]nnto c prep<LL'wlo!'. O dem'cto tl<J 7 de fe
vcroit•o reconsidern. n.pcnas o decreto de 10 de 
janeit·o no toc;tnto ao p1•eonchimento tios lo.:. 
gat·c:;~ V<lg'Os ou novnmcnta crmtdos, deixando 
tle rci'trtbeleccr ,os, estn~utos úe lO de janeiro 
uo concernente u. !unciiuO do lento substituto, 
pt\rte que L'ürtt suspons:t -provisoria.mcute pelo 
LleCI'eto du 6 Ll <.: fevereiro. Oro., como antes de 
noment• 03 funccionarios do que se trata, como 
PodCL' Executivo, o s-overl1o provisorio de
vet·~~ ter_ rcsta.belect~o, coh1o Léglslativo, 
:ts tuncçues ele f:;ubs tt ~uto. conforme est::t
tnit':l. o decreto de 10 de janeiro do mesmo 
:11mo, conclne rt commli;si'tO que os lentes 
sutlsti~utos nomeados pelo governo para as 
F'acultlades de .Meclicina. da. Ü.eoublícn.. a.ssim 
como outPos funcciolJ::tri os para. os élemn.is 
instittltos de instrllcção primt"~ri::l., sccun
dnl'Í:\ C SU pel'ÍOl' , q \le nao Se e:(f(.lctua.ram 
do conformldn.de com os r eg-ulamentos ante
riores t'Ls t•eformas decretadus pelo governo 
provisol'io, pnrticul:u•meute fa!l(l.n<b das Fa
culdade;; da Meilicinu , segundo o decreto de 
25 de outubro de 1884, !levam ser• ::nmulladas 
pelo Congresso como contrarias às leis org~ 
nicas desta e de outras instituiçoes. 

«Acresce que as nomeações illegaes e nullus 
expedidas pelo governo provisorro, foram sur: 
pn~hendidns pala Coustituição da RepuiJlica. 
ao ser promulga.dn. o. 24 de fevereir o, e mor
menta fl.gorn. não pódam subsistir como boas 
e validas, pelas considerações a. saber: 
· «Comqurtuto o provimento dos cargos civis e 
militares do. caracter federal. sejll. da aompa-

7 
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tencio.-privl\tiva do Presidente tln. n.apublica, r~tmn. do ensino officiaJ, mostrat1llo compre· 
força. ó. que nos nomeações se _ob~e:vom. as heusiio do que sej:\a respon;;<Lbil íthtde collec· 
restricções expressas no. CoostJtuJ~~o (vide tivu., o que lhlt<\ r econhecídanieute tt cong-re
n. 5 do a.rt. 48 <18.5 attribuiçõe~ do Pouer gnção da Faculdade lle Medicina. do Rio de 
Executivo); . · · . · Juueiro. · 

«Na, m~terin. de que se trata. as restr1cçoes ·o Sr. Uchótt. Cava.lca.n ti cal:\ no seu rela-
Glcpressas na Constituição são as q ne doconern t.orio estas Circnmstancías, mas ,iiL :~. CallltLra. 
do n.rt. 73,sccçlio Il, da decta?·r.r.çtZCit.tc direitos. delLis teni conhecimento pato pm·ecer que li 
o qual resn. que os cargos publicas, civis · ou ha. momelltos. ·E, o que e mais, ao pnsso que 
militares são :Lccessiveis a todos o;;; br·a~ileiros, mandou a.brír concnrso p:.tra provct· os I ngares 
observadas :i.s condições de c:tpacidi\de cspeclttl de r.l1rtoiro tlo correio, o governo dcsp~chou 
que n. lei estatuir. · proCessor·es p:trn. as f<lculrlades e escola.,; supe· 
· (,Nü.o ha duYida que o Presidente do. Repu- riores, cr:n·:·an1.lo os ouvidos U.s rectu.mações 
blica, ao nomcnr funcciouat'io,; ús Facnl~ uos cot•pos docentes. 
daúes de l\1euicin:t e outros im;titutos d:1 (AJlctrtcs c.m siiJnal (lc approvaçc!o. Pl'ote;;
Republicn., não consultou :ts coutliçOes de ca- t rJ$. Intén·upç<'tv pm· imtantc.~ . O Sr. Prt:xidcnt~ 
pacido.do especial ostatuidas em .lei, pois ·em fa• soar o.;; t ympu.110') . . . 
fo.co do~ cst;~tutos impol'htes niio revogados A congreg:1 (,-:;~o d:t Factlldn.\lo lln. Rl hi:t pro
nesse pnrticulnr, notes mn.nti<.lo!:; pelo :lecrClto teston contra a conset·vaçito •h adjunto Sr. Dt\ 
de G ele fevereiro. assim como em vi:-;t:\ das lr;uacio 1\!ontoiro de Al moid~\. ctou\'ô:t, que 
reformas promnlgadas depois de 15 de n~· tmhn. provado e:n concur3o ttpthlõos cspcc!Ms 
vembro. o coucul'so parn, ·se n.put·ttra t!apn.ct- p:.\l':l o lur;:w de :vljtmto :·L ~acloit•a do üplltn.l
dnde especi:\L dos C<'tt>dillatos· <~ c:wreim do mt1 lo;-i:-~, e·que foi convertiuo em prcpat•n.úot• 
ma.gisterio, IH'a regra geral. 1.h~ c:uleit•a ile rnedicion. opot•atoria; no passo 

<tAbusos não autorisnm outros . Os rocln.- quo 0 Sl' . Or. Clodou.ldod~ Audrado 11 ua tnos
ma.ntcs. Drs . lg-nncio Monteiro do Almei~.ln. tram lw.hilltaçües par:t o cargl> do ad,jnnto ito 

. Gouveia, Doming-os Alves de .Mello o Ft•ancisco mediciun. o peru tot•i:L foi h forc~t oncai:mrlo como 
de Pauln. V~tlladares não <levem ser contem- substituto âe clinic:t ophtalmologicn.. Nesta 
plados, como substitutos das Facnlclatles de pnrticllln.t• a con;rogação ch~ lhculdntle dn. 
Medicina., omqua.oto nü.o pr•ovnrem em co·n- Ba.hit~ lu.vrou parecer' com o que :>•l conl'ormou 
curso C.'\]X\Cidn.de especial pttl'aos curgos desta. a respectivn. dircctorh~ e o SL'. li chó:~. Ga.val
nov·a cu.tegori(l.. · canti, como ministro da Instrucçã.o Publica. 

«Coherentc com a opiniüo qt1e emittiu sobre não publica no sou relatorio esta circum:;t.:mcia. 
o projecto 11. 18 A que regula por concurso o as:;im <~omoo:> protestos da. Escolat~olytaclmicn. 
provimeu ~o du.s cadeit·as de ensino secunda- elo l~io de Janeiro sobre o me;;mo assum·· 
rio e superior ou technico, 'n. commis<;lo li- t · 
mito.-se •~ reclarnilt' por está. mo•li<ia. .legisla- p ~i·.::;. <lepntados si eu me ·propusesse a. cri
tiv:J. que .virá moru.tisn.r os i ustítllto~ de ins- tic;w 0 relntorio ~obre instt·ucção publica.. 
trucção ymbl!ca. anarchisados pelo governo do Sr. Uchéla. ca.vaJca.nti, ::~.lias menos deS·· 
nestes uH:mos tempos. . frnctavel do que o despacho üe S. Ex .• 

«Sala drt commissão de instrucçuo e sntide como miuistro d:t agricuUura, fi. rt3spoito 
·publicas -Erico Coelho, como l'(:)lator · -san- ::~.o chamado l:::co-nea)·o do sua descoberta, 
tos Péreira.-Gonçalves Ru.mos.-Ferreiru. tomn.rin. todo o tempo precioso qne esta 

· Cantão.-Alexnndre Stocklor.-A. Azm•e!lo. nssemblé.\ me concedo po.rn. assmnpto set·io. 
-Furquim 'Verneck. » Vou ::~.preciara proposta ele OL'O~mento do 
. Verda.do ó quo o governo commotteu ás Ministerio dalnstt·ncçU.o Publica, no ponto de. 
cougreg-n.ções tlas faculdades o direito de re- vist;\ t~onstitucional. 
clamarem contrll. ns nomeações expedidas As tu.bellas ot•çatnentltt'ias, apresentndas 
em virtude do decreto de 7 de levet·eil'o o só- pelo Presidente dtt Rcpubtica ú :l.p[H'•>Vaçã.o 
mente duQ,s corporações lll'Otestnram contra do Congre~so, &"ío inncceitaveis em muitos 
as accomrümodnções iuconvenieutes 1:\Vl'adas pontos; visto como nibo respeit<tm as re;,!'t'<\S· 
a capricho do g-overno. Retiro-me :i. l~acutdat.le est:\I.Je!ecidn.s no pn.cto fuath~meutttlüe 24 de 
da Bn.hin. a ít Escola. Polytechnica do H.io de Fevereiro. · . 
Ja;neiro. · E' 1'ór:1 de duvida., que a Constituicão no 

Note, porém, a Ca.ma.rtt que o Sr. Uchôa art. 34 n. 3.0 incmnbiudo pt·(v:~tlvt~mente ao 
·Cavalcanti, cala no se1l relataria, como mi- Congresso legislar sobr e o ansiuo superior no 
nistro 'da instrucçü.o publica, estas circums- districto federal, tleve esta serviço ser feito· 
taocias; nü.o se refere nem ao protçsto do. iJ. ex pensa.~ dos cofres follerao~ . · . 

. coo~regr:.çü.o da Fnculd:\do do Medicina d~~ Incumbe, tnmbem, mas não prhro.tivameote,. · 
Bahm., nem a.o dn. Escol!!. Polytochnicn. do Rio no Congresso prover, po1• outrM pala.vt•a.s,. 
de Janeiro quo tem dado o o:templo a outras sub~illia.r, alimentar, on como melhot• noine· · 
corporações do qunnto so interessa pela . boa huja,os institutos de ius trucçii.o soc~ndo.l'ia no. 
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· · districto Cecleru.l. Fóra disso, niio vejo ponto sejam parn, aterrorisar um pai:.~ rico corno 0 
algum em que a Constituiç:1o se refira. a obri- nos~o, todavia .attendendo nus !'ructos do eu
gaefi,o tlo Congre~so estipendi:u· com dinheiL·os sino official, s~~he muito caro.:~ Uuião tt fot•ma-
dt\ Uniiio a instr•ucção superior e secnn- turu. de tm.cha.t·eis e doutores. . 
clar io nos Estados, e ainda menos a instruc-
ção pl'Íffi:1.Via; Sflj:\ nO districtO fecl<:!rt\1 sejn. 0 Sr~ . 8EAI3aA-l':ntão 11 COUclur:;iio a flUe 
1\0S Estu.dcs da [{,epublicn.. V· B:c quer chegar, e que deve-se acabar, 

A Constituiçií.o nü.o autorisa 0 governo ale- com o ensino o!IicioJ. • 
gi.sla.r soht'e ri Ot'g(l.nisaçlto de fa.cutd:J.de!:i O Sa. Earco CoEr.no-A coriclusão a que 

. fivres, como féz o governo. . à Camttra chegàl'ú, em ~.·i>;ta destas c:Ie:;pozas 
Note rt. Caml1l'D., que não concordo com . t:!Sii:l. c de conformiclade com o que está e.;.;t:tbelecido 

deci~rí.o, porque soj~L adverso ús f:ict!lcltulos •w r governos dcmoc!'ati~oi!; ó qtw n. Un!ão não 
livre:>: :1.0 contr:\l'ÍO, 1110 opponho :10 ons!no tülHII> interesse em fül'ln:\1' Jogist:l.S, mc:clicos . 
omcial, d<~vondo n eam:ll'n. 1ovnt• em linh:l do o ot~g-cnh~ir•os,. dcYe quanto antes . restringir 
conh~ min!m in::;usp~içii.o ncsb\ 1mrtiünlat·i- l:wnao oxtmgu1r o.ssas do~pcza:). (Apoiados.) 
d11de. pois per lenço no nmgistor·io o!ltci:~l. NU.~ lli~cu to os sc!'vicos qua 0 onsino otncial 9 S}t. ~~ABRA-Isto uii.o ü proririo de· um 
!lU pUl'lOl' fJÓ•lo JWOStO.r pol' OlUI]l\O.IltO i SÚ (>l\ IZ ClVlhsaÚo . . 
quor·o, pnh:~ t•thcllus orçnmontar•i:•s, moslrar O Su.. Etuco Com.wJ-0 qilo cham:~. V. Ex. · 
qu•tlllo u d i~>tlondioso nos coft•es rln Vniiio n pa.iz civilisado em umtaritL tio instruc~~1o otn
furmatnr~L do IJ:wlul.l'ols, doutores, etc. p\llo clal ·~ Serú. ~~ Allemanlla. univcr~itnri:~ que 
flUO c:sltL Ol';.t:tnh;nllt1, sonha t•econstruir a t:•cul ~hv.lt~ tio Sale!'no? 

Pttsso n ler um cnlculo, do rrunl so. do~ ou os &tadol:i Unidos, cu.i ~t constitait;ão V. Ex. 
})rohondom alg:1ri.,;mos di "nos d~~ nttcnçitc da copiou, como on copioi,nn. 91.10-lidauo lle mem
CL\mnr:\ (li:) : c · · lwos do Congr.:sso Con~tituulto ?- Nos Estados 

Sog'undo 0 orÇ<'mento pnm 0 nnno do 1800 Uuirlos, typo de progresso moral o ntn.terial, . 
cadn. L>:tclmr:cl u13 s. Ptmlo custou 1 :53!ls227 . V· Ex. encontra., jú, nlio t'LLllo da ora-ctni~ação 
cnun. baclml'cl . do l~euife custou 2:o55~0Sl ~ uni. versitar~n., m:.:s o. cn:>ino otn;.;lál? . Ahi, 
ca.dn. dMto1• em mediciná do Rio de innei~ de~de o ensmo prumr.rta n.tó zw superior ou 
ro custou ·~:8828028 ; cada. doutor em medi- technico, eí:ità tudo ontrcg-nc il.micioliVt\ par
cina peln. Bahia, cttstou l8:7?0~; C(l.da en,.,.e- ticular. E' esta. a rog"L':t que ett queria ver 

· nbeiro civU .Lia Escob Polytechnicn. · custou ndoptàdu no meu pniz. Sobre esta nssumpto 
13:5G5$.'3S4. · . . reprodubso a opioiàdo qued exarei no livro 

· Considl;)!'t\ndo que com a ol'gani~~ção dns que p11 Uquei, quan o era irector U"- Facul
Fa.culdadt?s Livre.,:, de Scienci:\S Soches 9 .l n- dado de Medicina. do J{.[o de J;Lnciro, pags. 59 · 
ridioas, de Medicina, etc., como estil. se pro- e seguintes (mostra ndo wnu b'roclwra). 
movendo no Districto Federal e nn. B:\.hb. 0 Pretlro que dos cot'1·es publicas S.."-Í:l o nu
cujos exemplos nfio deb::.trão de ser imít~\dos xilio uocessn.rio aos Eshtdos t•obt·os, paro a 
por out.ros·Bstaclos prosperas, a frequencia dos clitusü.o do ensino prin:ndo, pois, '" escola. 
uctuaes institutos de ensino sup ,~rlor. alimen- popular é a base da . instt·ucção do cidadão, à 
ta<los polt~ "Gniiio, diminuirá naturalmeute, mnnutensão de institntos ele inr>trucçií.o su
ao passo que as despezn.s consignadas no or- perior ou technic.'l. E' de~tc pooto lle vista ·qu<:l 
camenlo ])t\rn. 1892 subiram ele ponto, ca.l'is- encaro o ensino official em um . p:üz den1o
s~mos sahirüo uos cofres :publicas esses profis- cmtico, em umn. Rt)publicn. Federal, como a: . 
SlOn<teS. · que !andamos. (Apoiados.) 

Tomnndo,porc;m, os mesmos nlgarismos,Jos ·O Sn.. Eatco CoELÚo- Permitta-me a Ca
doutot>es, b:ic!mreis o engenheiros que se for~ ffit\m que diga. o quo penso, -pot· mais g!'ave 
nmram em lSIJO, em ve:.-; de diminui l-os, mas qu,~ seju,. O Mmistro ch~ tnstrucçC~o Publica, se
sô l.l.ttemlendo ao augumento das despezi\s crotario do Marecht\lissimo, ao que parece, eu
com o~sn.s instituições, V\lrifica-so o seguiu- C<\rrogou tL alguem do escre,~or sobro Facul
te . CuJo. bachttrel de S. Pauto nos custa.ri\. dn.des Livres o quo se lc a. p:~g·inas 91 o 92do 
no ex.~rcicio de 1802, 3 ~575$; cada bacharel seu relato rio, porque n;:i.o act-cdito que um 
do Recife JJOS custarú 6:506.\?122; c:\dn. doutor homem serio, como o Sr. Ochô~ CtWLtlcanti, 
pela Fulcuid~tde de Medicinn. do Rio da Jn- u.nime-se azomba.rdtLi.(;HoranciadoCoogresso, 
neiro nos custará 9:021~449; co.do. doutor pe l::~. dizendo, como nsseverou. quo o governo in
li'aculdade ue Medici no. do. Bo.hia. o. insignifi.- novou em mn.terin. de FacultlndesLivras,quando. 
can~ia de 30: 57G$ (risos !lC~"<:es) ; cada. engo- olla limitou-se a copiar n.Belgic.'t . A Cu.i11ara. 
nllerro da Escola. Polytec!Hilcn. JS: 193$844 ! vn.e ter n. prova do quo nco.bo da n.ffirm::~.r. Te-

Por estes algarismo::!, ffil\ÍS eloquentes do nho aqui um llequira (moatrarv.lo wn li,;;ro), 
que tudo, devo n Cam~ru. ajuis:l,r que, posto à um russin::~.nte quo foi cavalgado pelo· assessor 
primeira vístn. as vol'llUS destinadus aos insti- do Sr; Uchôa Cavalc[\nti, ·no qll!Ü trn.tu.·se das 
lutos de instrucção superior ou tochuict~ ·não F'uculdades Livros da. Bolgica; por o~do vou .· 
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mostrar que a evolução, di,.o mal, s. org<misa- · A valiam os illustres deputados ~o criterio 
cito systematica. das Faculdades Livres decre- com que o Ministt•o, a que me retlro, gere 
tada. pelo governo é a mesma· que · existe na a pasta a seu cargo. . 
Belgica. · Ao passo que o Ministro · dn. Iostrucção 

Vou lei' em rrancez para qüe não se me abre margem para as Faculdades Livres, 
applique o proverbio italiano: tradt1tto1·e, pt•opüe :1 Camara que continue a sustentar 
tradictorc (ld): . · o conselho · supremo de instruccã.o pubtica, 
. « Lcs diplomes relati l's a.ux gradas premeu- o qual Benjamin Constnnt a.dmittiu a cootra . 

tionnés, delivr.~s conformement nux prescri- gosto, obedaceodo á ünposição do dictndor, 
ptious des . articles précé'lcnts, soit par une que neste ·pnl•ticular foi instigauo pelo pro
université de l'Etat, soitpa.r uno uriivar,;itê fessor Sr. Leo!lcio de Carvalho. 
libra, soit pa.r le ju1·y Clillltru.l, seront, n.vant D~u-se no ensino supérior, :.1. fei~ão univer
de produire aucuu afi'ct lég-:11, ontét•inés pa1• sital'in., contr:\ a quu.l o. oscol:t dn. qual nr:t 
uuc comini.;sion spt!cin.lo siógoaut i~ l.lruxell~s. adepto Benjamin Constaot, é Nconhecida-

« Ln. commis!·iun cll:u·;;lio d'outóritwr· lo:; nwnt•J auvorso; pelo quo o Ministro foi con
uiplornas :llll':t pOill' mi:;:;io:t <lo s'assm•ct• ot do snt':Hlo pelo Ccntt·o Po ;itlvistn.. 
constatot• c]lt'i l sout otnl\llus, soi t r.l'ntJo unl- Vou ju~titlc1W, nos te t1onto do mou discurso, 
versitó tlo l'c:tu.t, !-loit tt:ttno uulvol'.•lt.:l lllwo, Ufllll long-a suJ'Iu ilo emendas e pnra ni'io fa.-

. soit duj ur·y r:etltl·al, ot qn'll;-; ou t tHô t(,ill \'t'Õ.~ li;;a t• a attow;:'•o d;~ Cltm:q·n co111 a loilurr. de
apr~s des cxnmon.~ sul.il:~ ont· les umtioi'o~ et l:ilh:t<la tln.,; 111csmas ( nt7o aJmiadns .) Dit-ei a 
dans las contlitiuns pt·osct•iptl)::! p:1r la pt·J~onto q1w •n··lml,; 1.1(, idóm1 elltiS 11orra~pondum. . 
loi :• Pt•lnto!t•tJ, h·aosflt·o para o Di:;tt·iclo Fedot•al 

Foi do mosmo ttto lo que o lwnmdo lllinlstt·o as tlo.~~~~~:t~ com a instrucçlto primaria e se~ 
da. iustrucçi~o puhlica llocir!iu rpw nH ~·:Lcol:larl<?t~ ~tut•.hll'l!\ nt•) cnt•to ponto, salvo o Gymnusío 
LiVres obsor;•at•ii.o o [>rogramma. tltL.; l•'acul- Na<.:JOIH\1. 
da.de:l Officii1CS (J :101'10 001110 CHtas !lscalil:ltvlns p.)l0 OllllllCindo vô o. Cnmara., que estou em . 
por commissu.rios elo g·overn•l • parto tl.e accor• lo com o parecer Javr:tdo pela 

Si algum:~ pc::;s;,i," politicn. dO\'O tomat• a di;;nn. commissào tle ot•cnmouto e, em pa.rte, 
peito o uosem·oh·imentct do ouslno supo1•íor Olll t.lcsaccot\lo. Não sei por qúe phouomeuo 
on technico, ni'i.o ü a Unifi.o, mas· som .uuvlúa o e.:>c~' pon ao CongreJ-:lO Cons.tit.uinte ~dispo- · 
Mu21icipio. Qno iulOl'<:l:):)O tom o estn,lo elo stçao n. •! tlo art. 35~ que mn.nda o Congresso 
Amazonas que se doson~·olva o GymntLsio Ntt- Pt'O\·er :\ inst t•ncçlio secnudurht no Di~tricto 
cional. mesmo trn,nsformat.h> o internato em t<'etlerai; ao passo qne não consigon. obrigação 
ex:ternalo 1 semelhn.nte t•aspeito a. outro.<; Estados. o Ois-

O Parú, a. t ii.o g'l'tl.UUO distnnch"L do nos, tt·icto Federal, no r igor t.le ::qweci:1ção con
deve ·concor·rct' tle bom gt•ndo parll. cu,;- stitncion~l, nii.o à sinão um 15stado em avo
tear umn. l"ncultlltde de M!ldicinn. no Rio de lnçiío : pols, nprasenta o tl·n~o est:\dttn.l cn.raM 

· Jn;neiro e outril. ne scieMias sochws o jut'idi- ct<:!l'lstico - a. rr:;presentação serw.tori:ll, e de
cas om S. P:wlo 1 o P•tr:i., qne attent:\'s suas mais cogita-se da sua tr:.wsformaçito em 
condiçõe.:~ de '[Jt'o~perid:\de, póde entreter uma Estado . a.utonomo, com <'1. tr:1.usferuncia. da. 
escola do m~\Ucin:l. prntiç:\ como n; do Rio de C:'l.pital Federal. Repito, pois, que nii.o sei 
Janeiro e ou h'<\ t.le sciencin.s sociaes e juridicas potTf ne a. Cou~>tituir;-.ão, provendo ú, cust:1 dos 
como a de S. Paulo'~ (jlpoiar.los.) col'res fxleJ':\es a instrucç;:i.o secundaria no 

Veern os iÚust•·es Sr.3'. rept'cscntantos que Districto Feder:1.l, não consig-n:t o Ú1esmo 
tem tod·o 0 fundamento 0 meu modo de co- üwor aos Est.'H!os. !lins de conformiú:u.le com o 
cara r a questã.o. n. 4 tto at•t. 3~, ~ão posso, portanto, propô r it. 

O Sr. Uchóa Ciwa.lcauti, no seu rolu.torio Cn.mara que eltmme âas t:J.bon.s orçamelitarias 
sobre negoeios de instrucçfi.o publica., mostra· as despezas referentes á instt·ucr.fi.o secan..; 
se inteiramente :1.lheío ao p.'\pel das Faculda- cl.Lrin. 0~ di!,jtricto Federa.l e. porcoôseqnencia, 
das Livres. Neste nssurnpto està. atmsado u·rn sou obrJgadn a acaitrw as verbas consi"'nadas 
seculo. . p:t rn. o Gymnnsio Nacional. · "' . 

o Sa. ALClNDO GUANA.U.AR.A-Muitou.poiado. o sn. MOR.I\.}l;S E BAR.R.OS-Pode prover, 
tol'na.ndo o ensino livre. · . 

· O Sn.. Mon.A.ES BAitttos-Mas a iniciativa. 
·. deve ser do Con"'resso e não do Poder Ex-· O Sn.. E Rico CoELH~- o.Coogrcsso. ó obri-

ecutivo. · "' · gado a prover, n. provtden01ar; quer d1zor, dar 
o piio do cada. ditt. Não é simplesmooto lo(;is-

0 Stt. Eaxoo . CoELHo- Onde viu o Sr. lar sobre instt•ucção secundaria llo Distr1cto 
UchOa. Cavalco.nti Faculd:tdes Livres na Alie- Federal, o que seria. a.Uâs um contrasenso 
m~nha. ~ · porquanto a Constituição nã.o incumbia ex:~ 

A Allema.nha. é por axcellencia o paiz clustva.monte a.o congresso esta. obri!?'ll.çiio 
da organisaçáo universitaria.. · constitucional: incumblO ta.mbem á autoridade 
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local. Om,, como não pódc hn.vm• dous legislo.-
. dores, o Co!fg·ressc llOt' umtt pa.rto e o. lntcn
dencia on Conselho Muuicipn.l por outr<1, a 
cxprcsstí.o pl·oulw não póclc ser com pt•ehcnclídtt 
sinão re:::peito a. meios do subsistcncin. com a 
instrucção secunda.rin. no Disteicto Federal. 
Comqtutnto eu não esteja, ::tf'eíto tt inter·pro
tações du leis, pnrcce-me qno não púde lmver 
outra hermetlenticlt. 

A it.léa vrincíp:tl, n quo Ollorlece l.l minllo. 
série do Olllll!HlliS, e dll. transt'cn•encio, Jl:.tr:\ O 
Dbtricto L•odent!tla tollns as institt1içues ([Lte 
:Lcham-so as~igonrdn.do.s uns tal1on.s on~ameu ta
ria~. J•espoi to a i nstruccrro vrim:ll·ia o socun
tlal'ía :ttó cer•to ponto, reflt•o-m" ao propat•o <lo 
mcmtro da <"St1oln. primarb. Salvo, pot<~m. ns 
tlet<pczas cnm o Gymnn'::iio N:tcion:d, rtne úevom 
Hcar a. curp-t) da. UniUo; . visto como mio mo ó 
dado, como .lc::t·isl:~uor ordinnrlo, úiitluiv:H"-l!lO 
:t oli~orvn neta d:t norma. que arloptou o gus-
ludor con~titnlnto. . . 

A seg-unrl:.~ ememla ó no sentido de oxtin~ 
gLtir os cursos annexos das lacul1.lades do ge
cife e S. Paulo. 

· . De:sde que a Constituição lJlio consig-na. n.u~ 
toridadc u.o Congl'ssso pm·a dm· meios do 
subsistencirt á instrucç:.to sectmtlaria nos <~s
tadoz a niio ser no Districln Fedet':Ll, nd.o 
l)odem ~;ulMislir os cursos annaxos U.c prepa~ 
ratorios nas 1hculdades do U.ecife e S. Paulo, 
a exp':lnsas <l:1 Uníão. (Muitos apoiados.) 

A il" n1eill(la é de nltn, moralicla.clc~ ~ part\ 
elln.cJlMno n. attençãorlo Congt·e~sc. Sei quo 
nesta Camara teem assento i! lustres professo
res de institntos da instt'tlc~tí.o snpet•ior, 
mas refit•ind0-mo MS ttcrescit.los lle vencimen
tos, nn ptoporcão dos nnnos do eierciciü. per· 
rni.ttnm S s l~xs. que cu q11n.li1lque de inirltH1 
estn dispn~içU-o. Porque razli.o o membro do 
rrwgist•~r-io supr:1 rior, com ex-clusão do qual
CJ.uer ontl'o l'nneciona.rio publico activo e pro
l:iidoso t•,wn dit·ei.to a que llh3 nngmentem os 
vencimentos na. medicln. rlos: nnnos de e:xer. 
cicio 1 Pnr venturn, o membro do nwgistm·io, 
sej:t das t\tcn!dades 1le sclenckts sociaes o .jurl
dicas, Stlja IIns faculdade:; de medicina, ou dn. 
Escoltt Pnl ythecllinica, ou dlt ele Minas de 
OU!'O PI'eto, não raz da Sll:l· posiç:í.o ollicin l 
recln.tnf', :tlhn do ganh!\t' hL!'g'runento n, vicb 
no e~crúicio de sn~1 profissão '? 

O Sn .. Do~nNoos RoatrA.-Nn. Escolrt do Mi
nas do Ou!oPrcto nã.o hn, esse f:wor. 

O Sn.. r~tUCt) CoHLHO - Acnito o apttrto 
do Sr. l't~p t; e:-;entt~nte. Pois hem, ex~luindo, 
pelo qn~ :u::tb:l di.l pt'Otest:n· o iUnstro apu,r
tisttt, a Escfllll, de Minas tle Ouro Preto, in
ststo em \•et·gnntn.r, si urn profes:lol' da. g sco
la. de Me1 i ci n:.~. do n.io do Janeiro, que em 
'Vil'tudo tla. Sll<\ posição DO magisterio, neste 
paiz do presti g-io otl!cittl, nü-o tem fo.ci1idade 
paro. fawr uma carr~Jira prosper~ no exorcicio 

de suo, pt·ofissão~ De certo que tem. Não hn 
um professor da. Facultlade dQ Rio d.o J n.neiro 
on da Bt\hia, que não tenha auferido vanta
gens moraes e rnateriaes da sua. profissão 
official, inculpn.ndose á consiúero.çtio do pu-:
blico. Mas abstraindo dcs t:. circumstancia, 
inquiro da CamMa, se em fo.ce uos principios 
clemocl't\ticos, qun.udo a lei deve ser e:;un.llJu.ra 
lodot;, o por cons0gninte as regalias dos func~ 
cionario:; publicos (levem ser perfeitamente 
aun.loga.;;, oUt\OSqucr que sejam a::; h it•m•chi:lS; 
pot·q \W ra.z5.o o membro do m::tgi::>ttJr io hn. de 
ter accrescimo de .-encimentos IM pt·oporção 
tlCls amhl::i do o:occrcicio I !Wo j á tDm u. julli· 
Jaçofí.o com todos os votwimmltos, qna ó um 
gt·atHlo Hwor·. 

O Stt. St~ABlt.\. - l>;to vem do lémpo do 
lmperio. 

O St~. [•;1~1co COI~r.no - Que impm·t•~ ~ Nós 
estamos ílLZUliUO ulwa nont. A l~ ' !fHt lJ licn. tev'3-
:~ mit sorte lle ll<.')Htra t• com nm Uhofu Llo Estci.do 
que iHto comprellettdc, quo nii.n ob:·wrva RS 
im;tituiçües que pr'Omettcu ;.;·uai"dal'. Nüs, 
pot•éna, trn.tamos lio i'umlat· inslitu i~,;i:íos o cos
tumes demncratíco:;, o ntí.u vejo 11\otiYo para. 
quo o::; membros do magistct'io toulttLm n.ccres
citnol-:l do Vtmcimenlos, na, meuidto tiO::; <.t.Ul)OS dG 
set·viço, qunmlo í'nucciollat·iosu!.1 ontros r n.mos 
da admini;;traç:i.o lovnm a. . vida marcando 
passo, com mesquinho O\·don<v1o, tittranta 
uma lougtt carreira pulJlicn; üSpirnndo 
apenas n. a~osontu.uoria paru. de~ca.nço <!oS 
membL·o;; ftLLlg<tllns em betn scrvlt· a· Naçao. 

Acho ue tnais :tjllbilu.c;ão da<.b incondicio
rmlmente n tollos os profe:;sol'oS a. pós uns tan· 
tos a unos t.le eirecti viundo. Quizem que a ju
bilaçilo fu::>So dadu., como eu di~:;e no folheto 
publicado o armo pa5s<ttlo, -iíóm~Jnte à.quelles 
rnembi'os tlo mngistel'io que in vu.lidassem, 
fo~se poc motivo da ida.cl o anmcadn., fosse 
pOl' desot•U.cm meuto.l, ou qualquer outm mtr 
!estia incUl'U.Vol; ern ultima. ana.ly:::e, por· 
impo~sibllidndo moral ou physic<.t lle tt•aba
lh(\t'. Quizel'n, que esse üwot' fosso dado no 
funcciouat"io n:.1.s condições que :wallo de dizez-, 
mas não n. tuti qwmli, n. um funcciou:J.rio, JlOr 
e:x:omplo, que contando 25 amws de sel'VlçO, 
pl•ormr•• ll<1. aposent~\dori~ um conchego, 
domle poSS~\ uasfructar no resto dn, vida o 
ftwor que os col't•es pull licos devom t!ispensa.r 
exclusiyameute aos invalides. (Apoiados) 

0 Sn. EHICO CDELHo-EntemlO que a o.posen
tndoPh1, rüL'orma ou j ubilaç;ão deve ser confe
rida parti~uru.rtnen te a.o servidor p1Ihlico cuja. 
canoir::t alJSol've toll~ a sua acttvítlnde; por 
exemplo, ;t cürroira das L~rma.s. Nlio digo 
istl) pul'Lt lisonr;ear uo oxet·cito o a u,rmada; 
pois nU:,o tenho por hn.ui to cort·~ju.t• n. nin
guom; mas sustento quo (1.. nposet1tndoria 
deve sor re;;nli:~ dos homens de nrmn.s, por 
que o maior tributo que um cidud~o póde-
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· pagar ao seu paiz e do sangue. Eu qui.,. 
zera tambem que se estendesse o mesmo f11vor 
seili restricçõeso.o corpo diplomatico ; porque 
o diploma.b consciencioso, isto é, especio 
rara neste paiz, deve ser equiparado ao sol
dado; nü.o porque f<tz D. guerra, mas porque 
tem por dever impetlil-:1; elle deve estar pois 
no seu posto. velanuo, afim de poupar so.
criticios de sangue ao seu paiz: não pôde 
distro.\1ir-se ele suas runccur:!s e, portanto, 
sendo am funccíon:tz•io quo, alJsor\·iclo no ser
?iço publico, nrto tom tempo parn. cnidar de 
outra cousn, a aposontadorin. em boo. reg-ra, 
nilo pt)clu sor-lhc ro\~ns..tda. 1\las, qnunto ao 
do.l-a no:; mcmbt•ns do mn.g-isterio, protcslo 
com conhecimento tln. mntcrin. Si cu não in
vo.lldnr moral ou physicn.mcnto, do quo me 
livro Deus, :1.ntcs dos 25 nnnos do e:t~:n·cicio ; 
sl nos 25 nnnos cn não tiver ncces~idtHle de 
estender V. tnão parn. mGn-digar n:lo virei 
pero.nto o corpo Legislativo do meu paiz 

. pedir o obulo tln. c::tl"idade. . 
· Umn outra idón. n. que obellece a minl1a 
serle üe (..\mendns é a superessão dos premies 
ao magisterio c das g-ratiticaçi'íes a.ddicionaes 
a cert1lS e determin:tdos pr>ofessores. 

E' um::t immora1itbtle a concessão de pre
mies aos J?rofcssores pela. publicação de obras; 
porque st entre as obrus premiodus ha raras 
de real merecimento, com o maior numero 
~ão vale npen:1 · gastat• dinheiro em papel e 
1mpressão,e os corres publicas não hão ele estar 
a pagar estes ensaios indecentes de homens 
que jú. ue-vcm est~n· ensaiados no mister de 
divulgar a sciencin. com a pennn. na mft.O. 

Que .o::~ ~rof~ssores publiq_uem suas obr:1.s!por 
amor a scwncta, na.da m:us natural. S1 nii.o 
t~m dinhe}ro ~ão a~publiquem ; porque que_!ll 
nao. tem dmhen·o nao tam tempo e quem nao 
tem tempo nü.o publicn. obro n.lgumn. que 
:p~g-ue o. -penn; ... (Risos) . 

·. O Sr=t. :Pn.El"IDENTB - A hora. esta muito 
Meanta.du, e ou pedia n.o illustre deputado 
para restringir• suas observa.çlíes. · 

O Sn.. Etuco CoELUo- Estou proceüendo i 
aoa.Jysc de minhas omllndn.s, e con·Jo·Ol' ""Üo da 
commissuo do inst.rncçüo publicn. precisodizer 
n.Jgumu. consa. mais grave do que como simples 
or~dot•. Além disso, tenho consciencit~ de não 
ter n.busado dt\ a tteução d•~ Camnra, nast:~. 
temporadlL Icgistíva, mesmo porque nã.o sei 
fa.l.b.r sobre materia tle que não entendo. Peço, 
polS, a V. I!:X'. que COIJSulto a Gamara si ma 
co?cede mais l?'Jein lloy·n para que eu possa. ter
mmar meu tllscur::;o o.m termos. (Apoiados 
l)eraes. ConS?.tl-tada, a -Camara vota pela pl·oro
.gaçao da lwra.) 

O 81~ . ER.1co CoELrro-Hontem, comparando 
·os reé!"ulnmeu tos tios diversos iustitutos crca.
:dos sob n. respons:~.bil itbde do men vcncrnndo 
~es.tre, BcQj(\miu Gonsta.nt, demonstrei que 

as rega.lío.s d.o corpo docente variavam de um 
pura outro. . . 

Fiz, )l(l. momentos, notar á Camara que os 
üwores conce.didos it. uma certa e determinada 
classe, em um paiz democru.tico, redunda em 
imrnoralidade. 

Pois agora. perguuto •\ Camara,por que mo
tivo singular, o secretal'io e o sub-secretario, 
o !Jibliothecnrio e o sub-bibfiothecnrio, emp~e
gados dfl. atlminist1•ação das fnculrladP.s · de 
meuicina. da Bahin, e do Rio de Jauairo hão 
de ter uccL'ascido,; aos veucilner.to:;;,. nu. pro
)Jorç;.\o de annos de serviço, quauuo este . 
ttn-or não so confere a 1'unccionnrio~ tht mesma. 
\lict·archia, (\Ue1•o fu.llal' das F•\culdt\des de . 
scioncim; sor!lt\os o .i uridicas, d:.~. Escola Poly-
technico. e da l\·linas '? · 

Pois isto não significa umn, distincçiio odiosa, 
trntuudo-so úo funcciona.rios dtt mo~;ma deno
miuução, e de institutos do mesmo gráo? De 
certo . (Apoiados.) . 

Proponho, portanto, que supprimn.m-se as 
gratificações addicionaes concediuas aos em
pre~ados ndministr::-tivos das Fncnlt.lades de 
Meuicina dn Bnhia · e do Rio de Janeiro, uos 
quaes acabo de referir~me. 

Outro. idéo. a que cinge-se minha serie 
de emendrts, é a seguinte. ::iel'~\ justo que um 
3" escdpturario do Thesouro, gnnhe 2:400$ 
quando um conservador de quó.lquel.' nrmario 
com féi'l'OS enferrujados, nns Fuculdndes de 
Medicina, percebe os mesmos vencimentos~ 

Qunndo assumi a directorin. dn. Faculdade 
de Medicina, officiei ao governo dizendo que 
acllllVa. bedeis de mimos e conservadores de 
m::ús. Pedi que · se alargasse o qundro dos 
bedeis e representei. contra o numero dos con
servadores, porque não · ll:t. mu cubicttlo na 
Facnldade de Medicina do Rio de Janeiro, 
com fr:~scos de qualquer cou~1., ou um::l. vi
trina de fe1'ros velhos que não tenha. um con
servador ganhando 2:400$ annunes. com di- · 
reito aa:posentadoria! (Apartes). · · 

NiLo htt na. Faculdade de Medicina um ar
mario tle f8rros enf~rrujuclos, repito, que nüo 
tcnh:~. um estafermo t\o bra.ços cruztülos, nu~ 
ferindo os mesmos vencimentos qne tem um 
3" escri ptnrnrio de uma reptrrtiçi.to fiiic('tl por 
cxcelloncin, como é o Tl1esouro Netciona.l, cuJo 
pessoal mtda dei:x:n. n. dese-jar, corno actividade . 
e probidade. 

:Mais uma mctlida. que o bser'Vn. o systcma das 
minhns emend.ts, é e1n rofol·cncia aos venci
mentos dos directores dos institutos de ía
strucç5.o superior ou technico. Umt\ . de duas ; 
Ot\ o Go11Rresso rnoditlcn. as leis orgo.uicas 
desses institutos, de sorte o, nilo rccnhir for
ços-'lmeuto t\ nomeaçU.o tle director sobre nnl 
loule c:lthedratico. ou suprime do orçu.Ulento 
os v(;)ncirntln tos do co.rgo de tlil'ectol'. 

Diz a Co ustítutç:Io que nonhum. funeciona.,. 
rio pode set· remunerado por dous rorgos ; 
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.portanto, a Ca..mara., que não tem tempo . para aos professores das escolas primarias c 3.01:! . 
rever os estatutos dos institutos superiores de alumnos da. Escola Normal, e, finalmente, 
·ensino, que de ao menos um golpe consti.tu- à disseminação das noções indíspensa.veis de. 
cional no orçamento, eliminando os venci.;. hygiene péssoal e domicitiaria pela população 
mentos dos directores. . · do mtHJicipio da córte.» 

Proponho ainda., de accot·do com o -pare- Em otllcio 9.ue dirigi ao Ministro . (lU In-
cer ela commissão de orçamento, qua se trans- strucçitoJmbhca. do go'Verno du. l~ermblica, 
forme o internato. do Gymna>io Nacional, na quali adc de dírector da. Faculdo.dt'l , pro
em externato. Os interna. tos estiro cendemna- }lUZ que se reduzisse aquelle instituto preten
des do ponto de vistlL socin.t c medico. O cioso noseu papel do labomtorio aliecto lA. ca..: 
.que quer dize, r um i nternnto no Districto F c- de ira de hygiene, n:proV'eit::mdo-se o excesso do 
derál ? E:' uzri est:tbclccímctito disposto n. l'e- material existente ahi para proV'er umas tnn
cobot• cdl\~and~'S quo veom de loug-iqn11s pn- ta,; cadeira!; qun tinhltm nacessidn.de dos appa
ragOO$ '? l\tm; }'lro••enhnm dn Cttpittll Pcd:' t'al re lhos cle sobt•o...,;aloute. Mas o professor dll. co.
ou do :tl;;ur·os, o intcl'llnto r.Io Gyrm\nsio N:t~ deir:.t !lo ltyg" iono, que nesoo t empo era o pro
c!onnl n:1o clovc snusisth•. pt•io inspcctor do hygieoe, fe7. força de ompe-

l~mjustírlcnç;'io das inínhas cmcntlns no to- nlto,jnnto no min!stro rlosncgucios do interior, 
cante r. rcclur·~~iio da vorlm com o m:1toria I d~\S o St·. Ce&'ll'io AI VIm, ntlm de que este se eutcm
facnlUndail do motlicinn, pol'Witt:l !\ Cnnwra uosse COIII :,; · ~U eolltoga da. iostrucç:.\.o pulllica, 
que eu t'ctlra o fJilO so tc.l!ll nttssntlo t'úln- r.mm qno lio:mno xas~cl o tal Instituto de Hy
tivamcnto no lnstlttlto Nnclonttl do li v- g-iono th Fuculrl:n\o ll.e Mcdicinn. para consti
gieno, · • tuir o a fllmtvló Instituto Nttcionu.l dt:~ Hygione, 

Em vil'tude do decreto n. 0093 do 22 do (tifoc'to :ilnspoctoria. 
dezembro do 188:~ foi commcttirlo no !abell'tl- Obsarvo ú OnmnrlL f)Ue mo ·oppu:.: formn.l
torio .de hygieno dn Fncnldt\uo do :Mútlidm• do monto. ~t . cst:t tlesnnnexaç.llo pol'qtte entendi, 
l~io do .lallcil•o o !!el'viço tlas ttnn.Jy~cs pot' com justa r:tslto, que olabora.tot•io elo hygieoe 
contn. d:\ ln:;;pcctorit• de hygione. lln Faculdo.de ia. ser desi:dcado de mn.te1•iul pre-

De ft\cto i!~st::tllou·sc e~~o serviço no ln.bora- cioso, o nesti\ conlormiunde e).':puz vorl.lnlmen" 
torio ch Fncnldnde e o pessoal üccesstwio per· te t~ Benjamin Constu.ut, e om otncio que pos-:
cebio. polo~ sct'viços, que prest~<Vt\ it Inspo- to1•iormeute llle tl.irigi, os meus escrupulos, 
ctoria do hyg-ione, pel<.t ve1'1Jt\ d:1. Fnculdudo fundados em l':.tzõe~ de ordem e de economia, 
de Medicinn,. cont1·a nu.lluuida desa.nnexação. 

So!Jreviodo desin telli!rencias entro o fnnc- A. Camara. me dispensara de ler o.s ra-
cionn.rio addido: n. esse -lnhoratorio, como eD- zões ex]'lendidus -por mim, como director da 
Ct\rreg-nclo· do analy~es Lla. pa,rte dn. lns- l~aculdade do Medicina, sobre o nssumpto, 
p~ctol'in, e o professor da cadeira d~ hy- neste oiTicio (mostm n(lo um p,;;.pel). Basta que 
g1ene, representou · este ao ~overno lmpe- lhe rlígu7 que o l:lbora.torio de hY."'iene d tl fa,
l'ial sob1•e u. convcniencit), de de::anexn.r o or- culdade, depois tln. crea\:llo do Ln'fiora.torio do s-ão dn. lnspactori:i, e pelo decreto u. 10230 Estado, nU.o tinha ma.is ponto de conta.cto com 

. ae 10 de t~bril, ma.ntlou o f:'OVerno imperh\1 !1. ltlspectol'i;~o de Hygieno o portunto o mate
separar o soi•viço du, lnspectot·in. do Hl•gü.nle cinl 'Pertencin. exclusivamente 3. Fuculdade 
do l n,born.torio dn. · Faetüdade e fuodou-se cujos interesses eu taln.Ya. 
em um urmnzem àn. alf;.tndor,:rn. o labor- Pondero <i cu.mnru. que o ma.terh l do La
tol'io que veiu tt chamar-se do"Estado. Pa.rn. horatorio de Hygieuo tora dividido por . neto 
este fan o.s tn.boas elo orçn.mento Jonsigua~ de 18 de abt'll de 1889. metn.Lle part\ o La
r,.m n. VOl'blt de 50:0UO$. Mas co usa oxLt'UOL'- bor!\torio do Estado, metade para o ln.bora
diuarra t Qtmndo todo o mundo supp\lnhu. torio u:t cadeira. de bygiene da. Faculdade. Foi 
que u. facu[IJ:\l(e do Medicin:~. i(l. ver-so livre ;qwimllÍl'lt vez qne esse làt1ora.tor\o, permit" 
daqueJ1e en:xerlo,quero dizer, do serviço de tn-s~,..mo n. expressão, pariu ln.boratorio • 

. az:wlyses por conta tia. lnspectoria de Hy- os ministms do intei'ior e dn. instrucçllo, 
gieue, l'eentraudo o ln.bor~ttol'io da. hvgiene pol'em, ihernm :1 cous:1 ... induzidos pelas so- . 
no regoitnen d:~ l~aculdn.dc, o g·overno in1pctlal llcitnçües do professor (la cadeira. de hygiene 
lombt•ou-!:lo do trausfoL'llll\l' o . ltlboratot'Ío da qnc.· como jil, disse, era. o proprio inspector de 
cadeit·n. d<:l lwgieue em um iu:;ti tuto sobra ltygiene, - geraram o Instituto Nàcional dG 
ostas !Jases (!8) : Hvgieuo ! · · 

«Al:tigo 1.; do regulnmento quo Lnh'on. com ·Actuo.lmcntc o Ministorio do Interior ·SO-
a docreto n. 10231 de 13 de :~bd! d() 1Bi~ licito.. no dn. lnstrucçii.o Publica. que · torno n. 

~ O lnstitu to de I:ligvene r.In. Fn.culclaodo .de aune:mr o Instituto Nacional de Hyg-!cne ao 
Medicin:t do Rio do Ji~t)ciro dcstim\-so (\ in.- Iu.borntodo dn l~n.culda.dc do Medicina e o 
strucçi\o dos ll.lamnos d:o respectiva c:\dcirn. profesSOL' <te hygiene, f!_Ue a.nno p:~s~o;a.do opt
de hyg-i&ne ; n.o cstuclo das epiciemiase epl:w· ww:~o pel::l. de~n.nne:mçao, <'1. pretexto de que 
o.tias, il. iustrucçií.o bygienica e:;pecia.lisada sobravam no la.boratorio da Faculdade,n.trecto. 
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a suo. cf\deira, material para se montar o In
stituto Na.cíoM.l de Hygiene, sem prejuízo 
do ensino, é hoje o mesmo a officiar no 
dírector do. Fa.cutdade de .1\Iedicina, considt.!
rando ser de todo. converiienoin. ao ensino 
da sua cn.deira a requísiÇ<"í.o do mn.terial exis
tente no Instituto Naciounl de Hygienc, quo 
no seu modo de ver deve ser de novo inc~r
porado a Faculdade! (Risos) 

Ten!lo aqui cópia. fiel dos olficios contr~1'
dictorios do professor de hy!l'iene da Fncul~ 
àade de Medicina. com a leitura. dos quaes 
não quero tomat· tetllpo it Camrtrn.. (i.lfos
tram.io t'ns pa.peis). 

Agora pnsso a rlomonstl'nl' h Cn.mari"l, alln
dindo aos reln.torios do t;r. Uchóa Cn.valcanti; 
quer como minist.ro do interior, quc1' coJJlO 
ministt•o dn instJ'ucçiio publica: n inconvc. 
nieucin. df\ tnl\ntlb)nçii.o do In~titnto Nn
cionnl de Hygiono 1101' conttt Jcs cof1•e::; to· 
dernos. 

A Camnra suberil. qunes tb1•n.m os ft•nctos 
lle:ssa tranl:H'er.:ncin, da li'aculdntlo p:tra a lll
spectorla ua l~ygienü, do m:lteriat oxistentn 
naquelln.. . 

A Gnmnr:~. vni vor qnnl foi o l'eSnltnrlo rb 
crenção do Instituto Nücionn l \l() Hygh:m"' du· 
rante dous exet•cicios. (LfJ.) 

c. Relatol'io do Sr. Uchõa Cavalc:lnti conlo 
ministro do into:·ior. :'l!moxo D, pa~ina 1:1. 

« O unico trt\b.n,lho oJTiein.l a quo tem sido 
obrigado o pessoal do instituto, até :L dat:t 
presente, :por ortlelll do l\fiui3te1'io do Interior, 
é O que dlZ respeito Ú, ÍUfJ.uenci;1 dos tlltros 
de porcelh:t.u~'· n::t filtração das t1gun.~ po
taveis. » 

Attenda a. Ct\mara como so escoam os di
nheiros publícos; em filtros do po:·celbna ... 
poi,;, gastaram-se 33:7()0.$ em dc.us annos 
para. verificar o. acc~o do filtro do pol·c.:cl
lo.na. sobre ns agut\s potn.-.cis ! ·Pois bem, O 
Ministro dn. lnstrucçüo P1tblica. pretende an
nex:ar de novo esse instituto ú Faculdu.d~. 
pedindo verbas para. tttl fim . Mas quer a 
Camam saber na. verdade o que é que se pre
tende com n. reincorporaçiio na Faculda1le do 
Instituto de Hygiene ~ Aqui. vae : .JU. passi)U 
nesta Cnmara. e depende ~•penas da sanc~;ito 
presidencial uma le i, QUe tem por llm dcscom
po.tibilisar os funccionnrios do ensino para inN 
certas acumulações e n::tturalmentc lm (le ser 
sanccionndo. tt. lei, porqno é inMnst\tuci<innl ... 
. ·· A creaQão elo instituto de hy~ionc na Fa
culdade de Medicina, em dt\tn. de 13 de ahril 
de· 1889, tiahn, como ro.:i<o de ettt:trlo, JWo
porcioDM' ao lento d~ hygiene da. Facnla:1de 
um regaço, paro. quando o lJrofessor de hygieM 
deixasse o cargo dt~ inspector, prm:eller mn.is 
como director- do hlstituto de Hygleno, uma 
gratificação de 4:800$000. 

Pois sii.o estes os mesmos mot:ivo.s a que obe
dece a reaonexação que o ministro. du. instl'úc-

ção propõe-se a fazer o a minha emenda 
obsta.. (Apoiados) 

Coherente com a opinião qUe emitti, como· 
direct"r da. faculd<1de e membro tla. commis
são encnrregada pelo ministro SL". Aristides 
Lobo do formular novos estatutos á Faculdade 
dá Rio de Janeiro, propouho a Camar:1 que se 
supprimam as despezus com o curso annexo 
de o<lontolo~ia. 

Os regnl~mentas de hy;.:ienc neste pa iz 
prohibem aos dentistas a pratica de Ppemçües 
especiaes, a sa.ber, resne ito a avulsão dos 
rlo11tcs ... e limitn.m a industria do d Jutista ao 
commercio tle dentrific)o3 e ú, prothcso . Bntre
b tt to, tL Fnculdnttc sustenta, um cur•so •l<) o,lon
tolngi:t, cur;;;o n:~da ranl, mas vit•tual ; por 
oütra, t< Faculdade continua a d nt' diplOJur.s t.lo 
'lentb\:t C nadn. mais. J\ rerol'IU :L projcr.b\tlO. 
por Renj:1mín Constn.nt com tt minhn cr>U~~bo
t':l(;ito extin~uitt e~te ramo de ensino ; em 
vistt~ do flUI!, lemuro á Ca.nwra ·~ climi ua,ção 
de q llàGt'qtter despesas .re let•entt~s aos insti
tuto.; odontologicos das l~aculdades do l\1edi
t!inn .• 

Snbmf!tto m~is á consider:"lçií.o ch, C:.~ ml1.ra a 
su ppl·~s:;:1o d.~s despezas nas f'u.cu lrl:l des de 
nwilicill:L da Ballia e do Rio r lo Jandl'O com 20 
enr.•;·meircs. porque a S:lnta. ca~m d(L Miseri.
cm··li:t (lo [lio do Jn,neiro nssim como a. tia 
Bd1ia, creio eu, est ão tm ohri;~·açií.o d e for
necer no ensino olficial as cnful·m:n·i:ls com 
tud o qne for necessario, inclusi ve enf'e,·meiros 
p:m< cnirlnt• do;;; doentes. :\ão sei o que r] Uer 
dizer. por conta d:). UnUio, ex:pen~<\S com 
s:Jlario n. enfermeiros. . 

PrvponliO, de mais a ma.is, a l'CJlUcQã.o a 
tl!M só c~tdeir;~, nas Faculdncles de Sciencias 
Sociaes e .rurilticns, elas de m•:dicina legn.l e 
de hygiene pnbliei\. 

Tive :1. houi'::t de ser consul t.vlo, neste 
IJnl'ticulnr , pOl' Beojamin Const;'Lnt; ~ lem· 
brei-lhe ;t creação de um~t c;ldeil'tL dcno,nioada 
-m,~dicin;J. politica, conforme :1 expt•essão de 
De Pt•unelle·. A c:tdelt•a teria por /im. dut•a.nto 
quatro rnoz{'s do t\uno l~ctivo, propo1'cionnr 
nos n.tumnos do cur:>O de scioncins soci:\CS o 
conhecimento das re~trns de aúJn i ni~tl' l\Qiío 
modic:t ; quero dizcl', .. nocues de g'cog t•aphia 
medica. os processos gernes 1 !e ll yg-ieno pu
blicn c!efen;;i·va e ostensiva; por outro lado, 
[1.0 NtrSO <le scienciasjurldi.cn.s ,-tt zndeit'(l, devia 
se limitar a chamad;~ ju!'isprnflenci:L medica, 
nos quatro ultimas mezes do n.nno escolur . 

Mas o rcguln.mcuto creon uma ca. ,ldra do 
hygicna , com ln.bor~torio rlo b:1ctüreolologia, 
ele. para o ctu·so j uridico: do manflit•a que os 
estu,l:111tes de scionciu.s so('.itv~s tm•i.ío de f:tzer 
e;,;tudossoln.'c o infi.nitnmento peq twno o .:mu.l:v.
ses bromu.tologicas; o os de sciencias ,1 nritlicns 
a pesquiza elos venenos. Tudo isso é absnrrlo. 
E' cousa multo diversa, a jurisprudencia. 
medica. e a medicina, lega.l: as simples regras 
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de administração sanitn.ria. e a hygiene pu
blica e particuln.t• no seu complexo. 
. Posso garnntir ao Congresso que Benja.min 
Constant concordou commigo, no sentido de 
não admittir tão ::tllsurd<!S disciplinas nas 
Facu!cla(les de E1cicmcias Socincs e .Jurídicas, a 
saber, a hygíene sob n feição de ensino do 
laboratorio e a medicina Iegn.l tla mesma 
sorte. 

Opinei, pois, para que sejam reduzidns tt uma 
sõ as cn.deirns Clc medicinn, leg·u.l e de llygienc 
publíctt, sou ::t denominação de- medicitm 
politiea, 

Não leio ns emonc!ns p01'que levarin, muito 
tempo. Limito-me unict<mcntc a. 1\cch\rat' ~L 
Comn.ra q til! e !las realísmn tlmn oconomil\ tlo 
2. 727: l40:SOOO. t·em desor·g<111isnr nenhum iu~ 
stituto d(~ instrncçü,o ]Hlblicu,. 

Com ns minhas ernemlu:; t'eduzem-s<) os or
denados dos lnnte,; cathotlmticos de todas ns 
Faculd:1de;; n ü:OOOS. Pela minha put•to l'o
n nncio l : :200$ un n u:\osl como pro fcssor de 
c!inictt. 

A obríg-u.~'iio do professor' de clínica ó com
parecer toc!o::; os dias nc i\ospítn.t, pn.l'3. se pô!' 
ao corrcnto dos factos o por isso entendo que 
não elevem sol' grntitl.cados nddicionalmente 
por este sarviço, do . qual dependo sua ins
tl'ucçü.o )WOl1ssicnal o reguL\ri,Jade do ensino. 

O lento que tem h\boratorio, é auxiliado 
pelo prepar:tdor. eucat·r~~;;aclo de preparnr as 
a~monstrações do Jlroressor. Por qne razão 
esse lente htt de l,)Oi'Ceber uma, gra.tincnc:"io de 
1:200$ por anno, tendo aW1.s quem lho nu:dlie 
na tnref,, 1 . 

Accrescento n.iodfl. uma emond(\ rasoavel, 
quo e a .e;eg-uinte. . 

Em qun.nto nfi.o se orgrwis:~, o Districto Fe
dGral, os :;ervíço'> con1 n. 1nstrucçuo prim:n·ia. 
que p:tss.'l.m a s :u ca!'go 8erão subvencionados 
roodeante nm cre1lito uão excedente t~ mil 
contos de róis ; po1•que dentro de :seis mezcs 
deve estar OI'gnnisa.i.lo o Districto Fmleral, e 
o governo Hcarú adstt·icto t~ fazor despezas 
de n.ccordo com as suas taboHtlS, liquidttudÜ"'as 
trimensalmonte. · 

Vejo qno o tompo quo :1 Cn.mara me con
ce~eu estil. n. expirar,; pelo {]Ue nfio proseg-ui
r ol mt mwlyso elas rmnh~ts emendas. 

Par:.~~ cPncluit·, tornando ao meu ponto de 
partida, repito o que Liisse hontem a.o principi>\l' 
minhnol'a~:iio funelil.'e sobre o~ 1wgociosda, in
strucç~0 pnhl icn., :L qun.l foi interrompido. pelo 
nosso lllu~tl'e PL'<·sidonte. em observuncin. ao 
regimonto. Fi~ vet' quet nfto obstante ser 
atnigo dO Benjamim Consbnt, seu n.dmiradol' 
e reconhecido como repul.Jlic~JlO historico, que 
me prezo ser, de alg-umn. sorttl o n.ccnstw:t 
de ter )let•míttido que se estrng~,sse Stltl. 
grn.ndo obr:r . 

Benjnmhn Constant, QUO ora extremamente 
modesto e recto, no,; nttimos dias dn. sua 'Vi(la 

Ca.rnnra. 'V. V 

reconhccen que tinha. commettiJo erros, é 
sn.bii.lo. Umn. occn.siâo, vendo-o com os olhos 
mMejados de lagrimas, disse-lhe: Mestre! 
h~vets do responder perante tt posteridade 
nao pelos erros administrativos mas pelos 
politicos. 

Um doft g-rn.nr.leserros que elle commetteu 
como :\tlrninistr·ado1>, foi consentir quo o Pre
sidente d:1 Republica, no regimen fectet•al, 
trtttD-1\clo do instrncçao pnbliC<h admitisse a 
l'eiçiio uníversitarh"L un. ol.'qanisaçü.o dos ins
titutos de ensino, con fot•me se realisou com a 
crea~ão üo Conselho Superior do lnstrucção 
Publtcrt. 

outro ponto em que me a.cllci em ~ lcsn.ccordo 
com Benjamin constant roi respeito il. o1iri-
g'lltor·idade do ensino. -

E' pos•ivel constrangot• o menino a. estu
i.l~w. 

Aindn. é possível que em te!H'n. itlnde edu
cn.ndo no Jyceu sc.in. obrig-ado a estudar, de 
sot·te ao mestr•o se constituir• em tutoP ; porém 
nos institntos de ensi no superior o constraa
gimento não tem fundamento, aprende qLtem 
quer ap.renc!..~r. · 

Vcu mais long-e, em mateL'ia Lle ensino, sou 
pela. liberdade incondíciODt'1.l, t!e:;;de o. escola, 
primaria tüé o instituto ([D instt·ucçlio superiol." 
ou ll~chnica. son p~wtitlnrio da. cseol:t an;.J.r
chicn. assim chn.mn.Lla. n. de Yasmúct Poliana 
de Tolstoi. Imagine a cam::tl'tl. so posso ~\d
mittir a obrigatol'iedado de . ft•eq uencitt nus 
f:.tcnldados ê e,cola.s techniCt\S ! 

O Sn.. BEvu,AQUA-Pa.rece-me que V. Ex. 
cstft c(]nivocn.do, porquo Bonjttmin Oons tant 
uão quiz nunc~t n. obrig<ltorimh~de do eusino. 

O Sa.. Ea tco Cot,LHO-V. Ex. nlio ó m n.is 
nmigo da vel'da(le do qu<) eu. NU:o tive em 
manto dizer que Ben,it~miu Coustant decretou 
a obl'igatorieütule de fL•equouci:~ em absuluto; 
mas fcl·o em m::~.teria do cusiso pratico. 

Pn.rn terminar, uit'ei que o gramlis.simo erro 
politico de Benjamill Constunt foi ter consen~ 
ticlo quo ontrBm a~snmisse o \og<w lle clleft~ do 
g-ovemo provisorio, o qual lhe cabia: pois olle 
tinha as grt\udes quu.lidudos do um clle l'e de 
Esta.uo, decisão d~ priucipíos, íutonsão patrio
ti<:a, juizo prudt.mcia!, comprehensiLo do que é 
o prog·re:lso, maneira~ cot'rectissimas como 
cavalheh•o, pretlicados quo justn.meuta faltam 
ao nctuul pí'esid nte da Republic<~. Nilo devia 
rocusaL' n po~ição de chefe uo g-overuo revo-
lucional'io, do onde poderia guiur a Republica 
ú, bom cxito. . . 

Qm~ntlo umtL voz o vi choru.r sem5. des~ostos 
politicos, . disso-lhe que nunc1~ lhe peraon.ria 
ter• codido ao marechal' Manoel Deodoro o 
lognr quo lhe competia. como promotor da 
rcvolucão, na clletla do g overno provisorio. 

s 
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Sí assim não fosse, teríamos hoje uma re- Dito das capatazias ••..••••• 
·.publica séria., mora.lisada e leal. Armazenagem •.•.••.••... 

Vozr;:s;...Muito bem ! Muito bem ! 
(O orador d compâmcntada). 
E' adiada a discussão pela. hora. 
O Sn .. PRESIDEN"TE ammncia. que va.e sub

metter n. votos, em 2"" discuss~o, o projecto 
·n. 255, que fixa a l'eceitn. geral da R.epu
blica.. 

E' posto a votos e approvado, salvo as 
emendns, o art. 1 ''• concebido nos seguintes 
·termos: 

Art. 1°. A recciti\ geral da Republica. dos 
·Estados Unidos do Bl·azil é orç~tdtl na quantia 
de 207.992:120$ e será renlisado. com o pro
dueto de que for arrecadado uentro do exer
<licio da preseuto lei, sob os titulas abaixo 
assignados: 

RECEITA ORDINARIA 

Importaçao 

.Direitos ue importaçito pa.ra 
consumo.· nos tormos das 
lei:> n. j750 de 20 de ott
tu.bro de 1859: decretos ris. 
6053 de 13 dedezembro de 

· 1875, art. 5°, 6829 de 26 
de- jiJ..ueiro de 1878 c 7552 
de 22 de novembro de 
1879. 7550 de 20 de no
vembro de 1879, art. 1°; 
lei n. 2930 de 3! de ou-

. tubro dQ 1879, art. 18, 
n.3, § 1° odecreto ns. 
7555 de 20 de novembro 
'do 1879, 8052 de 24 de 
março, 8230 ele 27 de agos
to, 8360 de 31 da dezembro 
de 1882; leis ns. 3140 de 
30 de outubro de 1882, 
n.rt. 1•, :o. l, 3348 de 20 
de outubro de 1887, nrt. 
15, decretos ns. 301 c de 
10 de maio de 1890, 836 
de 4 do outubro de l "90; 
.sendo uo duplo a razãu da 
cobrnuçn. do imposto sobre 
o fumo e seus prep::~.rndos 
·e reduzido do 050 parà 020 
sobre kilogro.mma de pe
troleo ascuro, n. 157 dn. 
tarifa mand:ul:l. executar 
pelo decreto de 11 de ou-
tubro tle 11>90 ............ 100.000:000$000 

.\Expediente odos gezleros li-
vres de direitos de con
sumo,............... ... . 1.200:000$000 

Despacho maritimo 

Imposto ·de pharóes .•.....• 
Di to da dóca. ........ , •.••. 

Addicioruu~s 

50 °/o addicionaes sobre os 
direitos de importa.ção 
1Xtra consumo, menos so
bre bacnfháo e outros pei
xes seccos, carne da xar
que: feijão, milho, arr.oz 
o vinag-re commum oU de 
cozinha., sendo de 60 o;. a. 
taxa, addicional sobre vi
nhos, cerveja, bebidas a.l
coolicas, licores, algodão 
e arteí';lctos de algodã.o, 
lã. e a.rtefMtos de lã, linho 
e artefactos delinho. seda 

l 
e r..rtof;tctos de sed:.t ....•. 

lO Q /o addicionaes ~obrE": o 
expediente dos generos li~ 
vres de direitos de con-
sumo, dns capatazias, ar
mazenagem, irnposto dé 
pharóes e d•• dóca ....... . 

Exportação 

Direitos de 2 l/2°/0 dn. pol
voru. fabricada por cont a 
do governo, e dos metaes 
preciosos em pô, pinha. 
barra ou em obra.s ... · ..• 

Decreto de 1 1/2 °/o do ouro 
em barra. fundido na Casa 
da Moeda .......... . .. ~ •. 

I nterior 

Juros das acções das estra
das de ferro da Bo.hia, e 
Pernn.mbuco ............ . 

Renda dt~ Estrada. de Ferro 
Central do Bt'(l.Zil. ..••.•• 

Dita. dns estradas de ferro 
custeada.s pelú Estado •... 

Ditt'l. do Correio Gera.l. .•... 
Dita. . dos telegl'n.phos ele-

ctricos .. ; •......•..•..•• 
Dita du. Ct\sn. dn. Moeda ..... 
Dita d~t Imprensa Nacional 

e Diario Official .•.••• .•. 
Dita dll. Fn.bricu. de Pol v ora 
Dita da Ftt'llrlca de Ferro de 

Ypanemu. ........•. • ... ; . 

320:000$000 
1 : 300: 000.$000 

340;000$000 
160:000$000 

50.000:000$000 

326 :000$000 

25:000$000 

20:000$000 

140:000$000 

17.000:000$000 

1.200:000$000 
3 .. 000:000$000 

1.450:000000$ 
240:000$000 

400:000$000 
1:000$000 

00:000$000 
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Dita dos :u'Senaes . . . .••.• . • 
Dita da Casa de Co!"recção • • 
Dita do Gymnasio Nacional 
Dita do Instituto dos Surdos 

Mudos ... , .. ......• . .. ••• 
Dita .do Institu to Nacional de 

Musicn. .. .. .•..•.....•... 
Dita das ID<Hriculas dos es~ 

tabeleci méntos de instt'uc-
. çã.o superior .. ......... .. 
· Dita dos proprios nncionnes 

Fóros ele ten•enos e de mn
rinhi.\s, excepto os do Dis., 
tricto Fctlernl, o producto 
da rend~ de posses ou do
miri ios. ut!iis dos terrenos 
do mm·inltas, nos tl)rmos 
da legislação em vigor .... 

Laudemio;o, não comprel!en
didos o~ provenientes das . 
vendn.s do terrenos de mn.-

. rioh:l.s do Di:stricto Federal 
Premies do de})OSitos pu-

blicas ..•..•...•.• .. .....• 
SeBo do papel nugmentadns 

as taxas com 10 °/o o co
bradas a taxo. de $200 pol' 
100$ sobre n~ ucçues ao 
portudor dos bancos e so
ciedatles auonymo.s, bem 
como sob.re dcbeíltt!res ou 
obrigações ao portador ... 

1 l/2% sobro os dividendos 
dos bnncos, companhias e 
sociedades hnonymns .. • .. 

Imposto de transporte ..... . 
.Dito sobre o subsidio o venci

mentos; elevado a lO 0/o o 
imposto sobre o subsidio 
-dos deputados e seilt\.dot•es 

·cobro.nçci. da divhln, n.ctiva •. 
'Imposto sobre transmissii.o 

do propriedaue 11:-. Capi
tal Feder[\!, aug-mcntadas 
de 10 °/o as resp.;ctivas 
:tn.:-:as • •• • •• _. ••••• •••••• • 

Const11r1o 

'50 réis lJOl' 250 grn.mmas ou 
fracçtlO tle 2.50 grammas 
de fumo em brnto que fol' 
consumido. 

20 róis pot• 50 g-rummns ou 
frarção dê 50 ~rammas de 
fumo victtdo; 'aosllatlo ou 

'llligndo, idem. 
20 róis por 20 grammns ou 

fracção de 20 grammns de 
. ÍUf!lO em charu~o, idem. 

lO ré~s por 20 grammus ou 

20:000$000 
40:000SOOO 
70:000$000 

3:000$000 

2:000$000 

360:Ó00$000 
100: 000$000 

3:000$000 

20:000$000 

20:000$000 

9:200$000 

ímccão de 20 gmmmas de 
cigarros, idem. . · · 

1 O réis por 30 gra.mmas ou 
fi·acçü.o de 30 grammas de 
rapé, tabaco ou caco . ..... · 
Estas tl.\xas serão cobradas 

em er:tampilllas. 

E xtraordinaria 

Contribuição p:l.ro. o monte~ 
pio d~1. mn.duha . . . •.• ; . •. 

Indemoi~:uções. ~ .. ..... . . . . 
.Tut'os rio capitnes oacíouaes . 
Venda de geHeros ·c~ proprios 

nacionaes ...••....••.. . . 
Receitn. eventua l, compre .. 

llenditl::ls ns multas por in
fracções de lei ou regula-
tnanto .......... , .•.. · •.. 

Imposto de 15 °/o sobre lo· 
terias . •... .......• . .. • .• 

Rsmnne!lcente dos premios 
dos bilhetes àe lotérin.s .•. 

Montepio . Militat•.- ~. ; .. • . . 
Oito <los empt·egudos publi-

cas • . .... , . . .. . ..... · _.. · · 

Depositos . 

Saldo ou excesso entre · os 
recebimentos · e a.s restitui~ . 

~. 000: 000$000 

40: 000:5000 
1.200:0llOSOOO 

500:000$000 

100: 00 0$000 

2.000:000$000 

20:000$000 

10:000$000 
100:000$000 

150:000$000 

1 . 200: 000$000 ções. ; ..... • . · · .... .... · · 4. 500: 000~000 
360 : 000.$000 São successivnmente r:ostns a votos e re

jaitadas n.s emendas o!Terecido.s n. esse artigo 
pelos Srs . Aristides Maia. e (iabino Besouro. 

8tHH160!l;OOO · 
1 000:000.$000 

E' posta a votos e n.pprovadn. ;~, seguinte 

2.809:160$000 

Emenda 

E' pertilittido aos estados do Rio de Janeiro · 
S. Paulo, Minas Gcrn.es e Espirito Santo; ·a, 
:.wreco.daçfio de seus impostos de o:>::portaçü.o 
no Dislt•icto Federal, . procedendo cndn. um 
desses esttld!>s de lnlrmonia com sua legis
lação fiscal. 

Salo.. dns sessões, 1 de novembro de 1891·-
0Uvdi'et Pinto.- ;Mcinr.lo Gucmabara. - .Al
berto Bnmcliw.-Fomeca IIcrnws. - Nila Pe - · 
çanha.-C!Jrif.l.o rle Lemos. - Arnortio Olyn~ 
ilw.-DlMI'll N icacil>.- A stulp/10 Pio.-Ro
dJ·iguc.~ Fc1•nrr1Uics .- Mm10el Coelho Bastos. 
,lo ~Vascimcnto.- Ba1·bosa Lirna.- lJi?·es de. 
JllbWjttC1'1J.liC .- Paula A.rgollo.-Retumba.
!Jtti:r Mt~rctl. -D:onysio Cc;·quch·a . - M anlu1cs 
B Ct'l'l'cto. - LatiJ'O Jl! ulla.-Yí1'{lilio Pvssocr..
AnfHsio F ialltv . - Leite Oiticica. - Athayd(; 
Junior .- Laccl'á'r Coutinho, - F. Schimidt, 
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São successivnmen te postos ,. a votos e n p- dições dispensado de in ters ticio,· é incon ve
provttdos os seg1,1intes artigos do projecto : niente porque nem toclos viram as emendas 

no lJia'Y'io do Congresso • 
. Di$pOsiÇues gcraes 

Art. 2. 0 E' o governo nutorísndo : 
. 1 . o A expedir reguln.men to po.rn. a cobrança 

dos impostos de consumo do fumo, poüeuclo 
estabelecer penas de multas . Lle 50 ,, 500.~ 
aos infrnctore~; qne poderão · soi· olevmhs 
ao duplo no caso tlc reitll~irlench. 

2.• A emittir como :1.n tecipn.~1o ti:\ receita 
. no exercício desta loi . atá :~ somma do 
20.000:000$ om .I.Jillletes do Tho~on:-o, quo 
serão re~gastatlos n.tó o lim t.lo mosml) (·lX-
orcicio. .. · 

3.0 A receber o r.:•stituir, rm cnnror·mhl:vlo 
. do dispnsto no art. 41 un. lei n. G3S 1le li tlo 

sotembt•o do 1851 1 os dinh:~iros prnvcnitJnles ; 
a) tlo cofre d~1s orphi:~os ; · · 
b) dos bons ·de dofttutos c ausentes e do 

evento ; 
c) tios premi•)S de loterins ; 
d) dol; depositas d:1s · caixas cconomicas, 

montes di'l soccot-ro o do onkns ori:;ons. 

E' posto a votos e approv~i.do em uiscus~to 
uni~ o seguinte . 

· PARECELt l'\. 226 

.S1A.~pcnde a disposição . do art. f (J,'J do Rc_qi
mcnto interna relativa ú votnç•io rlas matetias 
cnt 2" di~cusslZo, ]Jara qrr•: s~Jja ·caiq.(lo 2;o1· 
titHlos o pl'U}ccto tlc lei clcitorccl . 

A cornmiss~o ela policia, llx:tmiruu{tlo ;,1. 

iodic.tt;ã.o t.lós St•s. A. tlc l~ L'u i tas e oult'Oi.i 
par;~ f11ll) a vobçi'to tlo pt·o,il!clo ol•~itorat 
sej;.~ feitu, pot• titulas. Sttl vas :ts emerulr..s, ~ 
de parecer quo st~j tl. olla :tPI>rünttla . 

Sal:l. das sessues, 2 r! e novombt•o (]r3 lSÇH. - . 
R. Campog. - C. Patcua;- :v :'rut RiiJeü·o.-
1. Retumba.- Rodl'i!JttCs Fe1·namle~· . 

I ndicaçüo 

os saldos que resultem do encontro dns en· 
tro.das com as s:\llidns pod erão ser npplie:~tlos Indicamos qne a votaçffo rh lei eleitora l 
às despe zas publiC:\S e os exces;;os dn.s resti- sej;~ fei t,:-,, po r ti tu los~ salvand o-se :~s P.men
tuicões serü.o ltY"~tados ao h:tlanço do exer·cicio. das, ficando das~\ a. rta snspensn.s nest11 -parte 

4,ó A rever as tarifas adunnetrus, as r! o irn- a.;; disp11Si<:ões do regimento thtrnnte os ui
posto de doca e das armliZ~nngens, poderlllo ti mos d!rts dn. presente sessfío. · 

· estenuer no xarque impor•tado o impo;;to arl· Saln. dns sessüas, 1 d~ novemut•o de 1891. 
dicion:~. l de 50 °/.,, si j ulgar conventcntc O:os ~ Augusto de F1·eicas. - Aúolplw Gordo.
interesaas do p:\iz . Uchi)a Roddgiws~- França C<w~al!Lo .- Je-
. Art. 3. 0 As directorins dos bnncos, cornp~- ~"(.tino de A lbug11er1ue. - krislidc~· il:l aia .-:
nhias e socied:.ldesO:uonymos,dc!icontnrii.o âos A::c;·edo.___; Oliueira Piato .-Schmidt. - Leo
div.id~odos d.istribuidos o jut•os _po.gos aos l'e- polrlo de B«lhifc~.- A.Nltu1· lUas.-· .M' •. ·de · 
spectivos accioflistns e pot•ta.dored uo debcn- Maqath{ícs.-Nilo Peçarúut. - Pin~~ de Al
tures $200 sobre 100$ elo -v;\lor das ac- bw}uerque.-Paula ArgoUo.- Laum iJfttZler. 
ções e debentures ao portatlot' que SHrão re- - Barbosa Lima. - Se1·:::ecleUo. - Santos Pc
colhidos ao Tliesouro N:<oion~l deutt·o (\e 15 .,.eira . - Rod1·ioucs .1.Z.I'cs.- J110l·aes B urros . 
das de annuncio do pagamento dos mesmos - Alf~·edo Ellis, 
di-vivenuoséjttros. . d · t 

Art. 4.o o Poder E~ecutivo continna.r:~ . a. Po~t.o t1. votos, é <tlJprova o o reqner1men o 
· arrecada.r nosestn.dos ainda. não orgt\nis:ulos do Sr. Rodrigues Alves. . . 
~até que estes se ot•ganisem, os impo~tos que O SR . P RESIDENTE anm~ncw guo vne .sub
em virtude de disposição constitucional lhes rnettet• a votos, em 2" dJscussa.o, o pro.re~to 
sã.o transferidos, procetlondo do mesmo mouo .n . 231 (que rcguln o procc;;so rl:l.S eletço~ 
em relaoão no Dist ricto Fedcro.l. pal'lt os etu•gos federo.cs) ;, pel~ quo o S~. 

Art. 5.° Ficam revogndo.;:; as disposições 1° secretnrio. vao proceder a lot~urn. tio tt-
em cootl'nrio. · · . . tulo 1°. 

Em seguida, é, com a emcnrln. approvndn., o SR. ~ CASSIANO no NASCIMENTO (2Je la or-
adoptado o prQjecto para passar :~ 3n tlis- dcm) re(!úer (!Ue se consulte :1. Camn.r a si. 
cussão, indo il com missão ele orçamento. dispensa. t\ leitura dos cat:>itulos. . . 

O SR. RODRIGUES ALVES (pela ordem) re- Consul~ada, a Camarn. concedo a dtspenst~ 
que~ dispensa. de intet'Sticío parn. o projecto p~dida. . · . 

· entrar o.ma.nbií. om d iscnssü.o. o Slt. AUGUSTO nÉ Fttl!~I1'AS (pela ordem) 
· O S1L GAUINO BEsouRo (pela orclom) diz roquer pret'et·encia _n:\ votaçü.o pat·.a. ::s e mon
que não concorda com este reqnerimento, das que foram acce1tas peht comnnssao .. 
porque o projecto j:l. foi votttdo sem as omen- Posta. a votos, é approvado.. :t preferencm. pe- , 
da.s estnrem impressas, . o sendo J.iostus con- U.idn.. · 
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E' posto Q, votos e approva.do, salvo as 
emendas, o segui nte: 

O Congresso Nacional decreta! 

TITULO l 

CAPITULO I 

Dos eteitores 

3. o As Pl':t.Çil::l do pmt, oxceptuado.~ os nl u
mnos das escola~ milital'c::l úo ensino supe-
rior; . 

•l. o Os religiosos r:le ordens monasticas com
panhias, congregacões ou commuuidn.àos cte 
qm~lquor deoomtoação, sujeitns n. voto de 
oberiiencin,reg-rn. ou estatuto que importe t~ 
rcnuocin da. li herdade indivilluuL 

CAPl'fULO H 

Do alistamerno 
::\.rt. I.o Sfio eleitores os cidadãos braziloi

ros; maiores de 21 unnos, ,j:'t qualificados o 
a.listados conforiiiG. lei anterior ou quG se 
alistarem 11:1. fórma. desta lei. 
· § 1. o São cidadãos brazileiros : 

J\ rt . . 2. o O alistamento dos eleitores sel·i~ 
prepamrlo porcommis,;õesseccionaes, o defini

Lo Os nascitlos no Bra.zil, uiodu. qua de pae tiva.men te .o rganir.ad.o. em cada. tnunicipio por 
cstrnng~lt·o, nüo l'esidindo este a. serviço do tm1:1 oomnmsao municrp:.tl. . 
~ua. uaç<~O; At•t. :·l." No dia, 5 Lle abril do uitimo anno 

2.0 Os tllhos de pne bra.zileiro 0 os ille"'i- (h legisln.tnra., os ntGmbi'OS elo g-ovet•no muni· 
times ~e l!lii.O brazileira, ·nascidoS em pilfT. ~S• cipnl . ( C:l.Tn:l;l':l, iutcnlleOCÍ:.L Oll COnSe!Jto) O OS 
trnngc1ro, l:ii estabelecerem domicilio na n.e- seus 1mmerhatos () 111 voto;;, em numero irrual 
puulica; . prococlet":lo fL divi~i'ío do município em se~ües: 

3.0 Os filhos de po.e brazileiro que estiver el\l. numero .nnncn. inl'erio1' a quntro, ~e · ú 
Clm OL\tl'O pniz ao serviÇo da R.epubllca em- eletçfí.o «le . cmco !nemuod en·ectivos o dous 
bora nella. nüo venha. domiciliar-se ; ' . j supp,la.n ~es, escoUudos den~re os eleitores à o 

4.". Os estr••ngeiros que, achando-SI;) no nnimc.IptO, os qu:,cs formamo c~r.l11. umt\ d:l.S 
Bt'nztl a 15 de novembro de 1889, não tle- commJs:;ces en<:n,rrogndns do t\hstumcnto na. 
clnrnrnm, dentro em seis mezes, depois de respectiVa secçao. . 
ter entrado em vigor a Constituição, 0 animo Na falta de nume1·o 1gun.l de ilnmediatos 
lle consot'V:lt' a nacionalidade de ori"'Gm. em votos n.o~ membros do g-overno munir.iplü, . 

5
o 

0
. .. ·, ~ . ~ . . 0 

• . ' servirão os que existirem. e na falta :~.bso• 
, · ~ e~tu•n,.,et~o::. que possutrem bens lut:.t de immediatos · a divisão do município 
Immovcis no Bt•aztl o forem cn.sados com õ , . 1 · ! d· · · - · 
brazileirns, ou tiverem . fi{hos brazileiros em secç ~" <: ~1. e etçao as commtssu~s seccio-
comtunto que residam no Brn· "1 1 ! na.es semo te.tt~ somente pelos membros do 

• • • ' _ ~1 • sa 'VO SI governo muntctpul. 
:.~i~~e~tfro~ .a llltençao de nao muda.r de Art. 4. 11 Dez tlia.s antes do designatlo no 
. 6 o o d~t e , rr • , :trt. 30, o presidente do .zoverno municipal e, 
ralisad~s e.) r:tnoeiro::. por outro· modo n!l.tu- ua ful_ta,. o · substituto -l~g:\l, n_J:todaJ•it a.ffi .. 

§ 2.n 0 . r, ·t , d "l l~ · , .. , . XM'.e(lttal t:JOS log-arcs .mnu:; pubhcos ~ repre-
sa s t uet 0 " 13 Cl( ::1.( L~o bra.:zalo~to so duztl-o nt~ tmprensn .• S I houver, convtdando os 
. susp.endam ou perdem nos casos n.qui p:l.r- membros do mesmo "'overno e seus imm" 

t1cul·:tr1Sados • · · · :;, .,-
0· • dintos em vo~os, em unmet·o igttàl, a com-

1. Suspendem-se: pa.rec<::~r, no dm e hot·n. decln.rnLlos; nest(l. lei, 
a) 110r incn.pncidn.lle physica ou moral ; na. sa.ln.. de ses.su~s do G'C!vern.~- rmmicipn.~, 
b) por condenwnoiio crlmiun.l emqu~:~.uto du- P.u~n. o ilm de yroce~lerot:n :~ diYI~ao do r~um-

rr~.rem os seus effeitos. ciplO .em seccues e a eletçao das commtssoes 

2.0 Perdem-se : 
·a) por naturalisação em p::tiz ostraogeil•o; 
b) por• ncceitação de emprego ou pensao de 

governo estrar.:geiro sem licença do . Poder 
Etecutivo Federal. · 

c) por. allegação de · crença, religiosa com o 
fim de lsentu.r-!!e de qu&.lquor onus imposto 
por lei aos cidadilos · · 

d) por <Lcceita.çlio d~ condecorações ou titulos 
nobtlta.rchicos estrangeiros. 

§ 3.o Nilo podem alistar-se eleitores: 
J. o Os mendigos; 

. . 2. o Os ana.lphabetos ; 

de alrstn.mento. . 
Art. 5. o Reunidos no refet'ido din. os mem~ 

bros do g-overno municipal o seus immediatos~ 
procederão á divisão do territorio do muni
cípio em secções e designarão logar, para 
a. iostnllo.ç:io das commissües, devendo todas 
n.s deliberacões ser tomadas por maioria re-
lMivi\ da votos . · 

Art. 6. 0 A convocação de que trab o 
a.rt . 4° comprehendera, n.lêm dos immedin.tos, 
que devorüo desde logo tomar assento e parte 
nas delibernçOes, mais um que se seguir ao 
ultimo destes, ó qual intervirá sômente nos 
cnsos de empate na.s deliberações no que se 
refere o art. 5°. 
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Art. 7 .o Realiz:tdn a divisão uns seccões, 
procedcr-so-ha á eleicii.o das commhslles ele 
••listumenta, votando cn.dn um dos membt•os 
presentes, em lista aberta. e a.ssignn.da., em 
quatro nomes escolhidos dentre os eleitores 
do município, C;)nforme o alisto..mento ulti
mamente feito. 

§ J . o Serao clecl:\rtulos membros eirecti vos 
das commissi':íes o lo, 2•, 3", 5" o G o, mais vo
tados, e supplentes o 4" e 7•, deci<.lindo o.. 
sorte em caso de empll.tC. 

§ 2." Goncluido o trab:ülto dn. divisi'Lo do 
município e du. eleição das commissvcs, la
vrar~sc-lla umn. actn., que assign:~rã.o todos os 
-presentes, no proprio Ji_vto dt~s ·se::;sues ordi
narbs do governo mumc1pt1l. 

§ 3." A divisü."> do município em sccçüos c 
a eleiçrio de qne trato.m este c os nrtigos ttll
tecotlentes se procederó.1 aindr1 quo ni.to cstejtl. 
Gomploto o numero dos cidadãos convocados. 
comtanto que se achem presentes pelo menos 
cinco. 

Nu. Htlta. deste numero, os presentes con
Yida.riio tn.ntos eleitores qnn.nto sejam pre
cisos pn.ra. completai-o. 

Art. S;<i As e:ommissues rle alistamento se 
reunirão no dia. 21 de a.bril, e darão começo 
u scus,trubn.lhos. 

A1·t. 9." Reunidos os membros da commis· 
sü.o, procederão a eleição do presidente e se
cretario e em· seguida. far[t aqnelle publicar 
-peln. imprensa. e, em fo.lta desta, u.tfixar no 
logar mais publico, um edital_, em que dc
clmú, que vae ter logar o alistamento do~ 
eleitores, e que &to convid;ldos os cidadãos que 
se nch,u•em nas condições d~ lei n. apresen
tar-se perante a. commissã.o ou enviar os 
seus requerimentos devidumente instruidos. 

§ 1." Qnn.ndo o presidente dn. commissã.o 
deixat', por .qualqtter motiv-o, de f.t,zer a pu
blicM;ii.o do referido edital, quu.lquer dos men
bros da. commissrto J)Oderá. fu.zel-o o bem 
ns~im os cidfl.dãos C]tle se !tclmrem na-s con
dições logu.es podertio, independente da, publi
caçü.o do edital, o.presentur os sous requeri
meotos desde o dia. do. instttlh.tç::io da. com
missão. 

§ 2.u No cn.so de f11lta ou impedimen to do 
presidente da commissã.o, serã. eHe substituido 
por aquelle dentre os membr-os e:trectivos 
q11e então for eleito. 

No caso de empate considerar~se-lw. eleito o 
· mais veiho. 

§ 3.0 Os supplentes eleitos nn. fOrma do 
art. 7° servirão, só nos caso;; de impedimento 
ou falto. dos memb1·os eftectivos. 

As substituições se farão indepêudente de 
aviso ou communicaçfi,o dos impedidos, dosde 
que constar aos substitutos n. faltu. de qunl
quer membro etredivo. 

§ 4.• Na falta dos supplentes os membros 

da commissão nomearão quem os substitua. 
de entt•e os eleitores dasecç[o . 

Art. 10. Uma vez i nst::tlladc"l. a com missão, 
nii.o poilerà, salvo caso de forca maior e fi.L
zendo as necessarias notificações, mudar o 
Iocn.l dos seus trabalhos, qne ser,ão executa
dos em dias successi vos, desde as lO dn. mauhü. 
ás 4 dt"l. tarde, dnrante o pt'azo de 30 dias, 
contados do da iosto.llnção. 

Art. ll A commissão começu.rU. pela revisao 
do n.listamento anterior , atim de transportat• 
para o novo, independen te de requerimento, 
todos os nomes do eleitores que re:>idtrem na 
respectiva secçií.o. 

Parttg-ra.pho unico .Para tal fim requisitn.rU. 
dn. autoridade competente cópia. authentica 
do alist:unonto existente no município e, ox
trn.hidos delle os nomeii dos elcitot·es diL se
cção cnviarit umn. cópia da list~" ::.ssim for
mada.a C<\da umt"l. uns outru.s commissues sec
cionao.~, ntim de ovib.w-se •• inclusii.o domes
mo nome em mais do umo. secçJ:o. 

Na ft1ltn. de copin. autheutica. do allistn.
m('!nto, sorvirü. qualquer copio. m:muscriptn. 
ou impre~sa., até quG possa set• sub~tituid.a ou. 
a.uthenticada.. 

Art. 12. As commissües uome:~.r5.0 es:!rivão 
ad hoc para o lnncamento do alistc1.mento, das 
netas o de todos os IJn.peis necessarios. 

Art. 13. o alistamento e n,s actas serão 
lançados no livro proprio, aberto pelo presi
dente do governo municpal e rubr ica.do -por 
este e pelo primeiro dos immedhtos em votos, 
qne tive!'. tomado parte nn. eleiç[o das com-
missões. · 

Na thHa deste livro servir~L qualquer outro
a.bet•to pelo presidente d::ts commi::;sões e ru
bricado por este e polo quinto memllr.) da 
mesmn. commissão. 

Art. 14. Somente no alisto.mento da scc
çü.o em que tiver a sm• resldeucin. habit ual ou 
domicilio Jlodel'ã ser incluido o cichtd5o que 
requerer a smt qna.lificacão como eloitot·. 

§ l.u Pura que se coucídera o cidn.dilo domi
cih<do na. secção é necessa.rio que nella resida 
pelo menos durante os dom;; mezes immedio.
tamonte n.nteriorol:l ao di11 dn. qualiticnçüo . 

§ 2. o Os cidadãos que resi(lirom a menos 
tempo que o exig-ido no paragrapho unterior, · 
serã.o n.listo.dos na secçü.o em quo autes resi
din.m. 

§ 3.• Os cidadü.os quo, v iudo de pn.í;, cstl'an-· 
geiro ou de outro estado, estabelo:cerom-se na. 
secção munifosta.ndo unimo de ~~lli l'esidir, 
sm·ü.o alistados, qualquer que seju. o t empo de 
resirlencia, na é)Joca db a.lista.meuto. 

AI"t. 15. A com missão n~o poderft. alistar 
sem requerimento ou l'Or conhecimi:lnto pro
prio, áilldtl. mesmo que tenho. o cidn.diío noto.,. 
riamente as qualid::tdes de eleitor . 

Tambem não poderà elimina-r o nome do. 
cidadiío que se achu. na anterior qu::tlificaçiio, 
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Art. IG. Ató o ultimo dill tio prazo úo art. 
10, . a. commissão recaberú os J '<'!rJ IH'iwoH to~ 
para. a inclusllo no l1.listamento. l~m cada J'a· 
querimento não poderá figurar mais que um 
cidadão. · 

P:tra.grapho unico. Poderão tarnbem, até 
esse dia, pediL• suu. inclusfl.o, em virtude do 
mudnoç:L de domicilio, os citl~llilos .iú l\lls
taclos :1. ffi~ÍS tempo em OUtr(l. secçrLO dO IDUllÍ
cipiO, 

Art. 17. P(\r:J. que possam os ciclmlãos ser 
incluídos pela. coriunisão e indispens..wel que 
pernnte ell:~. provem : . 

a) que s:tbem ler- e escrever, servindo t.le 
pt•ovn. o reconhociment~ da lettrn. e Hrnuulo 
requcrento ; e ach:tndo-so presente o re
querente, a propritL mes..1. f\lri• es_-;o recou
hecimonto; 

b) q•·o tem 21 anOOS Ue idade Olt I).IIC OS 
completam na datr. da or).!'anisnção definitiva. 
do alistamonto, servindo do provt\ ~~ re;;pcct[va 
ccrtiditO OU QUtro qualquer documento SUp
qlctivo. 
· Art. . 18 . O ciuâdlíojil. qua\illcauo que re
querer n. ·sua inclusii.o, per mudlLUç;l. do 
omicilio, <leverà. exhibit· o seu titulo de clei-

. tor ou certic.ltio de luwcr sido quallficndo ern 
outra secção; 

ruunicipnl, os livros do htn~~\monto ll rl alista
mento o dns nctl~:l, o tnrlos o~ documonto:; quo
sorvit•nm de b:lso ao alislmnento. 

§ [ ,o Do ctlitn.l a que se rofere este :\!:'ligo 
constarão i~un.lmonte os nomes dos cic.ln.cULos. 
cujos requcrunentos uão fot·am deferidos, ::tS
sim como a informaç[o de !]ue tratn. o nrt. 20 
sobre os que tiverem 1'<~lleciclo, mudado de 
domicilio ou perrlido n. cap:~chlade ].'lolitico.. 

§ 2:• . Do olticio dn. remessa dos livros ao· 
presidente do governo muoicip:~.l, que so~ 
a.ssignndo peln. commi~sli.o, deverà. constar a. 
publicação do eliit<tl e o din. em qne teve logar· 

O pt·e~iden te tia comnli;;sfw é respousn. vcl, 
pela. entrega dos livros do nlish•,mcn to e 
netas ao presidente do g-overno mmücir.nt, 
assim como pel<\S substltuiçues 011 n.ltet•açaes 
dos uomes dos cidadãos nelles qua.lificauos . 

,\.rt. 23. SerJ.o maotitlos no alí~tumento os 
eleitores nno.lphal.Jetos, qnn.lititlndos om vir
tuúe dt~ lei n. 3029 t.le . O de ,jaueil·o d(;! 1881, 
i;a.lvo si tiverem pet\lido os tlit·eitos pu1iticos . 
on delles estiverem suspensos por ttlgumn. · 
do.s cnusas c:specHicu.uas 110 art. 71 du. COu'Sti-· 
tuição. · 

OAI.'I'l'U!.O lU 

Da commissao municilJ(Il Art. 19. Nenhum reqcerimeuto será recc
cido pela commissão, :,em que dell~ conste; 
üe modo expresso, além do .nome, irlacle e re- Art. 24. Em c:vb.mttnicipio da Uo~to ha.-
sidencia, a profissão, estaclo e filiaç;í.o do u.lis· Vel't1. urna commiss.1o municipal, composta, do
tando. · presideute,llo governo municipal, como pre-

At·t. 20. O presidente ela. commissü.o fará sldento e dos dt\S commissões secciouaes, . ih 
lavrar, dinriamente, neta dos trabalhos, men- qual competirfio as . attribuições definidas n~ 
cionando as inclusões e as . 11ü.o inclusõas, presente lei. · 
que forem sendo decididns, bem como as § 1. o Na a.useucia on impedimento do pre
fu.ltqs de comparecimento,justifica.das ou não, sidente, serit este sui.Jstituhlo pelo membro 
e as sut stituiçües dos·membros da cmilmissii.o. mais vot:tdo do mesmo g-overno, e, nu falta. 

Na ultim<\ acta serão mencionados, como do qualquer dos presidentes elas commtssoos 
. infornmç~o. os nomes dos eleitot·cs fto lteeidos, secciouaes,será este substitnide pelo. me!llabro· 

dos que tiverem m11tla.do de domicilio com mais votado da secç.ilo a que pertencet• o pre-
declnr-<lçü.o do novo domiCilio e dos que tive- sidente que. f<\ltar. . . 
rem perdido a capacidade politic(t e os ntl- § .2.• N:.\ ordem da.s substituiçües serão 
meros que tinlt:tm nu. qmtlific..'tçito ilnterior. chamndos os substitutos legt•es . 

. Al't. ~~- o :tlistamento gcrnl soril. or"'aui- Art. 25. A cClmmi::.são municipal se reu-
7.ad9 pOl' secções do município, col!oc.loTio~S!l niri no edificio do governo municipal no dio. 
os nomes elos eleitoro~ em ordem ttlphabeticn., ·lO de junho, p11m do.r principlo aos seus .tra.-
numet•ndos successivamcnte, com a iuclicnçiio ba.lllos . . . 
dr. idt\d<:>, cstn.do pro!is&"to e Hlio.<:J:í.o. § l. o Reunida a commissii.o municipal, ser-

Art. 22. Terminado o alistamanto, ser:\ v iodo de secretario o funcciouario que esse 
ello lançt\do no livro de que truta o art. 13 e CM'fl'O exercer no govot'OC1 municipr.l ou qual
ltssignado pela comrolssfto, sendo em seguida quer outr-o fanccioo:.~.rio muuicipr.l designado 
conlerido com os documentos que lhe set·- pelo presidente,. hwpw-se-ha acta no livt·o 
viram de base e n.uthenticado pelo secret(l.l'io das sessues ord~nnr1::ts do mesmo governo, 
tlacommissito. qu~· assig narão toJos os pL·asontos. · 

Do a listamento fat·i~ o presidente extra.hir §l ~. • Si Mé ao dia. dt\ installaç~o do. com-
duas côpías, uma que seri~ 'f>Ublicada pelo miSslio nilo tive1·em a.s c?mmissões seccionnas 
jornal que se imprimir mo.is .proximo do. soo- remmotido todos os livros , o l_)residente dn. 
ç.1o e outrn por edital · u.tib:a.do no logar mnis commissii:o municipal os roqtíisiturU. immédia· 
publico, no pra7..0 do oito dias, e remettel".i., tamente, sem prejuizo das suas reuniües or-
na mesm:1 occasiü.o,. ao presidente do t)Overno din!\rio.s. · 
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§ 3 .• Insta.ll:\ua. n commissiio municipal, 
fa.1-á o presiden te, oo dia. irnmediato, pubhcar 
pela . imprensa, e, D"- falta. , por editnes 
amxados nos logares mn.is publicos, a sna 
reunião, tleclarnnclo os ilns p!I.L·a que tem 
logar. 

§ 4 . • o A, com missão municipal . trn.!Ja.lha.rà. 
consccuti v :\ mente dur:tntH 20 d ias, das 1 O da 
m;tnhfi. as 4 da. tarde, ern sessoes publicas, 
como ns commissões secciouaes, bvrando-se 
dinri:~mente uma. actn. em li vro espet:in.l dos 
trabn.l h os, na qual . se meucionar:i. quanto 
occorre. 

Art. 26. A' commiSSti.o municipa.l incmnbe: 
}o, t•cvet• o~ u.listl\1i1eutos p1•epnt•a•ios pelns 

commissões scccion:UJs,. denmllo oxcluil• os 
cidau:lo.,; que nrto tenh~m p1·ontlo as qutli•(a
des de eleitol', · e elimina1· os monciona<los 
11:1 \nfol·maçü.o de quo tratn. o ·t\t't. 20, desde 
que l)nja prova rlo fallecimcnto, mudn.nça 
de domicilio ou llel'd(\ <te c;:~.pncidade po-
litica; · 

2°, resolvei' as reclamações quÜ forem 
apresent1das sobN :•s inclusões indevidas e 
us nií.o inclusoe;;, s·endo quo estas só pouerã.o 
ser aprese o t:tdns peln prejudicado ou por S•lu 
}Jrocumdo:-, e ctquellus por qualo:J uer Pleitor 
do municipio, devendo t odas ser escri1>tas. 

§ l." Todas a;; t•eclt~.ni :tçõr:JS desp:tch llln.s 
serã.o mencionadas na. Mta do din. o pttl1lic..1.-
tlas no se~uiute por ed(to.l. · 

§ 2. •. Nenhnru req~et·hneuto apl'esenta:do 
em uma sessão . poderu. fica.r sem despacho. 
por mais de 24 horas; e el e todo:; os que rorem 
anresen t:tdos iL commissrto o secretario dãl'tt 
r àcibo, si a p.1rte exigir . · 

§ :~.o Durl\nte ·o pmzo dos seus trab:llhos a 
commissüo faril :\ L'evisão do alis tamento em 
livros cspocht l pttrt\ ctJ.cin. secçilo, o no ultimo 
dia ou ate o 15• di:~. subs~quente, fttt'il. o 

·l:l.nçamenlo g-eral em llvro )JrOpt•io, ab~rto, 
rubr ico.do cncert·o.do pelo presidente, guar
dn.ndo-se n. ordl3m uumerictt uns secções e a 
ordem o.lph:\bt!tic:t e n.nrnerica constantes elo 
lnnç:trntlnto das commissõ9s seccionMs. 

§ 4 .° Concluindo o lo,nçn.mento, será co n
ferido e as>ignn.do pelos membros presentes, 
extrahindo-se imme:liatamente copia, que 
devem:~. scH· publicn.dn. dentro tle tres dias 
pela imprensa., e nn. falta, por oditn.l firmado 
nelo presidente, devendo constar de taes 
publicaçGes que aos interessados ct~be inter
por o:::; recursos leg(Les . A cópia. do <\list<t
roento será assi~ada. pelo secretario e r ubri
cada pelo presidente em todas as folhas. 

§ 5.• os livros e lJa.peis das commissões 
seccionaes e da commissãtl municipal ficariio 
sob n. gm~rda do governo muuicipa.l; e delles 
serão d:tdas certidões podidns independente 
de requerimento e de despacho de seu presi
.dente, sendo licito ao secretario cobrar por 

tacs ccrtidõ:!~ os mesmos crnclumentos que 
cobrarem os esc1·ivfLeS do civcl. . 

§ 6, 0 Qunlrpter eleitor podorá ve1• a. acta 
diat'il\ dos tt'<\bal hos 1h commissão, para in· 
form:~.J.·-se dos despacl10s e d~cisõi3S pro!'e-
riuos . · 

§ 7.• Do alista.:nento ser<1o extl'~hidas duas 
cópias e r emettidas umo. ao Governa.uor do 
Estado o outra ao respectivo juiz seccional. 

CAPITULO IV 

Dos Racw·sas 

Art. 27. Das tlecisõos dn. commís&W mu
nicipal, ii1c!uimlo 0 11 não incluin•lo cidadão 
uo nllstamento, ~limiu;mdo (Hl nü.o, r::r.-:-oficio 
ott a t•equorirnen to do e!eitorr.s, haVi.ll'iL 
sempre recUI':>O, sem em~ito s •tspencivo, p:m1 
mm1 j 1111ta eleitora.!, na c:~-pital dos· estttdos, 
qne se compor:\ do juiz sl!cion:l!, d~ seu sub
stituto c llo p1·ecurador S•3eciom~l. Esta junta 
!'unccionar:'t sempre que se raunii·em dons de 
sons mcmbt·os. 
~-.'\ junta ~e reuni ri na sn.b das audien

ci(l.S do juiz ~e~~cion(l,l 35 di~l.S pt•a::isamente de
pois ll:.tqnella e:n que se deve ter installado 
as cotnml:;sõGs muuictpaes, e trn.balhur:'~ em 
dias consecnth·os d:1!:' .10 horn.s d•~ mauhit a s 
·1 da tnrdo polo tempo neces~:wio para deci
stLo de toLlos os recur:;os interpostos . 

2-Ao juiz seccioú:tl incumbe f;11.er ns com
municaÇÕes on requisições ·e dat' as pt•ov ideu
cias i ndi~pensaveis pu.r<.\ a composiçáo o ins
tallnção d~t juuto.. 

§ 1. • O recur;;o podera se1' interposto: 
o) pelo cid,Ldi\o não iucluhlo ou •>limiondo; 
b) por tjmllquer e leitor do mnnicipio, uo 

c..'tSO de inclnsüo indevidt\ ou de não elimiua-
ç~. . 

§ 2 . 0 O recurso por inclusiio indev ida ou · 
nrw ~~limiuação só poderi• referir-se u. um 
cidndi\o, não 1\caodo prc.iudicad1~ u. sua inter
posição pela :l.Jn·eseatuçií.o de um outt•o sobre 
o mesmo individuo. · 

§ 3 .• Todos os r ecixrsos deverão ser inter
postos no prazo de oito dias, contados da pu
blicação úo alistamento geral tlo muuicipio, · 
j)tlt' petiçiio n.prei>en Ul.<la ao JWCSideu te da 
commissü.o municipn.l, que da.r:.\ r ecibo i o re
corrente. 

§ 4. • Findo o IJrazo '[lUI'a n.presentação dos 
recursos, o ·presidente submetteri~ a ma teria 
de cada um á detiberu.ç[o da. commissã.o, e, 
sl estn., uo prt~.zo de mais t res dias, aindl]. 
mantiver o. decisão recot'rid::~., o pt'esidente 
enviará. o recurso á junta eleitortl.l, regis-
trando-o no corroio. · · 

§ 5.• A junta eleitorn.l de recurso é obri
gada a decidir, dentro de lO dias, os r ecursos 
que lhe forem entregues polo correio. ' 
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§ 6." ·Inünedia.tall1enta será devolvido áO 9 horas da. manhã ás 3 da tarde, vinte dia.s 
presidente da commissão municipal o recibo pelo menos antes de cada. eleição, e não gerã.o 
.ao correio, assignado pelo juiz seccionn.l ou entregues sem . que o eleitor o assigne, dei-
por outro dos membros í.ia junta, como pro\·à xando ficar recibo. . . · · . 
da entrega dos -papeis do recurso, e o presi- § 4.0 No aaso do extravio ou erro, poderá. 
dente o. remettera. ao recor1•eute. o eleitor requerer outro titulo que lhe serà. 
· § 7 .o Esgotado o prazo dos dez dias sem dado, . com a declaração de ser segunda via, 
ba.ver a. junta proferido sentença, enten- averbando-se aquella nos talões dó antigo e 
der-se-ha provido o recurso; e, tanto neste, do novo titulo. · 
como no caso de proferir ::~entQuça, devol- O titulo errado ficarã. archivado na Munici-
verá. os papeis pelo correio á commissão mu- palidade. · . 
nicipal, atlm áe sa fazerem as preciso.s alte- § 5. o No caso de demora ou recusa de 
rações no alistamento. · . entregados títulos por parte dos préSidentes 

§ 8 •. 0 No caso de ser negado provimento no das commissües seccionaes, o eleitor poderâ. . 
recurso, o presidente da. commissiiCIIIIUOicipa.l requer~l-o ao da. commissão municipal, o qual 
entregará á parte os documentos apresao- l?rovidenciarâ. de modo a ser entregue imme4 

tados. . a.iameote, podendo expedir por si mesmo 
Art. 28. Qun.ranta. dias depois de publicado novo titulo. - . · . 

o alistamento (art. 24 § 4°) pela com missão No caso de demom ou recusa do presidente 
municipal da. cn.pita.L o 60 dias depois tla. publi~ da com missão municipal, o eleitor terá. recurso 
cação feita, pelas dos outros municipios, reu- para a. junta eleitoral do respectivo Estado. 
nir-se-hüo ellas pn.ro. a conclusão do o.lis- São successiva.mente postas a votos e a.ppro· 
tamento, inoluiodo ou e:x:cl•lindo os contes- vadas as seguintes emendas: . 
tn.dos, conforme a sentença dn.juuto., devendo Ao art.. 1 •- Gubstitua~se pelo seguinte. 
este trabalho terminar no prazo de cinco dhts, São eleitores os cidadãos brazíleiros, maiores 
find() o qunl lavrar-se-ha uma. acta, onde se de 21 annos, que souberem ler e escrever e se 
deolarnrão as alterações feitas. · alistarem na. forma da presente lei.-Augusto 

§L" concluido por tal fórma o alistamento de Freitas. · 
e publicado um eaital relativo às alterações Ao § 5o_ supprirna-se a 2"' parte do §.-
ordenn.das nas sentenças, se extrahirão tres Augusto de F-reitas. 
cóp~as de toqo o alista~~nto, _ das quaes ~ma 
será remettlda ao Mm1ster1o do -Inter1or, Accressente-se ao§ 2°do art. 1° C:-Falta· · 

· outra ao governo do Estado e outra ao juiz de comparecimento não justificado, achando- · 
seccional. . se alistado pa.t>a qualquer eleição.-Marciano 

§ 2. o O Ministro do Interior mandal'â. im- de MagaJli.ães. 
primir a. mesma cópia, e remattet'á o original E' adiada para qun.nuo votar·se o ar.t. 44 a 
à secretaria da Camara. dos Deputados. emenda. dos Srs. Caetano de Albuquerque e · 

CAPITULO -V 

Dos titulas dos eleitores 

Art. 29. Ao presidente da commissiio mu
nicipal incumoo ·mandar preparar livros de 
talões conforme o modelo n. 1, dos quaes 

· serão extro.hidos os títulos dos eleitores. 
§ l.o Oa títulos deverão conter indicação do 

estado, comarca, municÍ!)ÍO, secção n. que 
pertencer· o eleitor, nome, idade, estado, filia
ção, prolissiio e numero de ordem noalista.
mento. 

§ 2 . o Depois de a.ssignado os titulas e rubri~ 
cados os talões pelo presidente da commissão 
municipal, serü.o aquelles remetidos, pelo 
meio mais seguro aos presidentes das com
missões secciono.es, para que estes laçam a 
entre~ aos eleitores . ou · aos ~us. procum~ 
dores, devendo para 1SSO Sê1' tndtcn.do por 
edital o lognr onde poderão rocebel-os . 

§ 3.o Os titulos d'averã.o estar dia.rin.ment e 
à disposic;fio dos eleitores DO mesmo edifiCÍO 
em que fuuccionou n. commissão seecional, das 

CMlnra. v. v 

outros. · · 
· E' approv:ida a seguinte emenda: 

Ao art. 3°-Em ve1. de-No dia 5 de abril . 
do ultimo a.nno da legislatura.-diga-se--no 
dia 5 de abril de cada anno, etc. · 

· So.la das sessões, 1g da otltubro de 1891.
BoUarmino Mendonça.-Oustodio de MeUo. 

Fica prej udicadn. uma. emenda do Sr. S(Lntos 
Pereira. ao art. 3•. 

São successivamente postas a votos e a.p-· 
provadas as seguintes emendas: · 
. Ao art. 5°-Accrescente-se:-tendo o presi

dente o voto de qualidade em caso de .empate 
----: e supprif!ln-se por escusado o art. 6°.-
Santos Peretra. . . · · 

Ao n.rt . 7, § 1°:-Depois das palavra.s-4° 
e 7a-accrescente-se-e 8°.~A. Milton. 

Ao · art. 9• - :in fine: a.ccrescenté-se-dos 
qunes sa do;rã recibo. -Rodriy~s Fernandes. 

Ao art. 90, § 2o (ultima parte):- Substi- . 
tua.m-se as palavras-no caso de empate, con
siderar-se-hn. · o mais velho, por estas outras 

9 
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-no caso de empll-te, o. sorte decidirá. .~ A. 
MiUon. 

de Mendonça e Meira. de ·Vasconcellos ao:> 
art. Zl. 

São successivamenta· postos a votos e appl!o
vndas us seguintes emendas : 

F ica prejucli~da a. emenda do Sr. Augusto 
·de Freitas, olferecidn. como addítivo ás dis-
posições geraes.. . . Ao art. 27_:.Supprima-se a ultimP. p~rte · do 
· ·. E' posta. a. votos e approvada a seguinte al'tigo, - Auousto àe l•'reitas . . 
emenda: Ao ttl't. 28-Accrescente-se no fim-lan-

Ao § 3• do nrt. 14:-Depoi,; da:; p~tbvrns- ço.ndo-se as averbações necessarias,em S<!gui
-v.indo de pa.iZ · estrangeiro o autes dus-ou fie mento :1 cada uome no livro respectivo.-A. 
outro estaclo-accrescer1ttJ-se: de outro rnu- .Jllitton, 
nucipio do mesmo estado. Ao ul't. 28-accrescente-se- §3• Concluído 

Sal!~ d:ls ·se ~;s;.ies, 22 de outubro de 1801.- o alistnmento, a commissão municipal man-
Clillgas Loba to. · chtt-:'~ lmmctliatllrueot<3 transcrever uo livro 

Fica. .prejudicnd:t a. ontendn. do Sr. Atlrayde· de noti.\ll tlo tabeiiJão U. lista dos · eleitores 
J.unior e outro, olrc:~recitln. ao art. 15. qUtditicados, da qual devera tlm· certidão a 

Sito suecessivnmente postas a votos o rc- quem solicito.r.-Fernandes. ; .. · 
jeitadas os emcnd~ts o~erecidas ao ~rt. 16,. São rejeii.nun..._ successivnmeote as emendas 

. pelos Srs. Santos Pere1r:• e Chagas !.oba. to. do Sr. Santos Pereira. ao § 2• do art·, 29, e 
. E' posta.. a •rotos e :Lpprovadn a seguinte• do Sr . Augusto de Freitas, suppressivu do 

.emenda: · .art. 29 . · . 
Ao art. 17: -Em ~ez de-ser inetuidos. . São successívamente postos a votos e ap

p.ela commissflo-digo.-se-ser. qu=1lificados o !)rova.das·as seguintes emendas: · 
alistndos pela. COWlllissão.,....Santos Pereira. , Ao 'art. 29, § 3;•-Accrescente-se âs paio.- . 

R'. rejeitada. a emenda otrerecitl.a pelo Sr. vr3s~sem que o eleitor-as seguintes-ou seu 
Borges de Medeiros e outros :i. lettra a -do· procurador assigne .-At~g«slo de Freita.~. 
a.rt. 17. . , Ao §3° do a.rt. 29: 

E' a.oprovada. a segumto·emendA:· . 
· · - · . ~ . . ' Accrescente-se:. <~sendo o.dmíttído a assig-
.A.o art. 17, lettl"d. b - Sllbstltu •• m-se as· ·nar pelo eleitor, que não poder· escre-ver, ou-

pa.la;v~~- ou·. outro qualquer documento tro por elle indicadCit>.-.Borges de l}fedeiros 
suppletlvc,. por· estas· - ou; o~tro qup.l!Ju&r ·e ,outros. · 
documento, .que p1·ove a mmor1dade ruvtl.-· 
A. Milton. . Ficn. prejudicada. a emenda do Sr. Urbano 

Rica. prejudicada a .emeoda o1fereclda. polo .Max;conctes ao ~ · a- do art. 29~ 
Sr •. Au.,.usto de,Freitas.à letim b do mesmo E posta. a votos e . approvado, salvo as 
artigo a ·são rejeitadas a. do Sr. Ma.rcio.no.d.e emendas, o seguinte: . · 
Magnlhõ.es à . lettra . c deste artigo, e .a do 
Sr. Borges de Medeiros e outros ao art. 21. 

Ficam prejudicadas a& emendas suppressi
vas-do·art•. 23; 

E' regeitada. a emenda. o1feracidn· pelo Sr. 
costa.. Machado ·e outros.. · 

B''approvada.· a ·segninte·emenda : 

T1TULO I I 

DOS ELEGIVEIS E DAS ELEIÇÕES 

CAFlTULO l 

Dos elegi"Oeis · .A:o .art·. 25, g l •· :-·Depois das· p~lo.\>'ras ' 
designado pelo presidente, accresceute-se- ' 
DI\·. fa.ltn..dnquelle.-A.L Miltora. · Art. 30; São condições de eleglbllldade 
. E' rejeitada iL emenda do Sr. Cba.gas Lo- paru. o Congresso Nacional·: 

bato ao ·n • 2; do art . 26; l. • Estar na pos;;e dos direitos do· oidadúo 
· São approvadas succassi-vamento·a.s seguin- l>razileiro e -set' a\istanl como eleitor; 
tes ·emendas :, · · , 2.• pam a..Cama.ra.· dos Deputauos; ter mais 

Ao ar( 26, § zo: - Substituam-se as pala- .de quutro a.noos de cidndã.o.bra.zileiro, e ~rn 
"'"ms ..... 24 :boras,pol' estas··outra.s-'-48·horas.- o Senado mais de seis, e ser maior de 35 á.n~ 

M nos:da.·idade . · · 
A. ilt~. ·. . Est11 .condição, .excepção feita d:;~. . id:\de, nãO 
: Aoca.rt·. 261 §·4° :-"-Etnlogar de .tros dias, oomprehende os estt·u.ngeiros que, achantlG-OO 
diga•se"'--Oito ·dtas,-A~ Milton. . no Bru..:il, .a l5de ,novembrodel889, uiio .d9--

Sãv,snecessivamente·.postas .a,, votos e re- cla:raram ·dentro de seis mezes, depois de·pro
.jeitadas .. as :omi>ndas .off&recida.S:pélos Srs,Fre- roulgada a constituição,.,conservar a ·naeionar 
d&rlco Borges~ ao §,56.• do · art~ 29, Dellarmino lidaàe ·de·orir:;-em •. 
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. • Art. 31. 1\ft.O ])oderii.o ser vot:1do~ para se- Ne.;;ta divisão o eleitorado será distribuído 
nador ou deputado os cidadãos illvesti!.los do proporcionalmente em relação ao numero de 
íuocções de ordem judictarlu. ou a.drniuistt·n.- deputados que tler cada distl'icto. 
tiva, nu. União uu nos Estn.uos. § 1 . 0 Os estados que derem cinco deputa-

Art. 32. Os fn.vot•es a. que se refere o m•t. rlos ou menos constituirão um só districto 
24 dtt Cooetituição são os seguintes: eleitoral. 

1. o Gimtntia de juros ou. ontl'D.S subYen- § Z. o Qnmulo o numero dos deputados não 
çõcs; · . . fôt· ]H3t'f•~it:.unrmte di v-i::;ivel por tt•es, para. a 

2.o Privilegio para emis~ão du notas M lormnçà') dos'di~trictos,juata.r~se-lln. t\!'rn.cçã.o 
portador·, cnm Llstt•o em onro 011 não; :lo di,;tt•icto rltt cnpitttl do estado. Assim, so 

3." h envüo do 1tireitos 011 taxas 1'·.~de t·:w::: r,u nm ~~slado der set(j tlopnt:.vlos. serú. dividido 
reducl~ito rlell(•s em leis ou contracto!>: em dntt.'> uistrictos, scmtlo um de· troz e outro 

•1." • Pt·idlegio de zona, de !HJ.v0g-:H,~1n. de qu.llt'<.l, te t11lo por sétle a capit:tl; si o nu
contt•acto 11e tarif,1s ou concessfío de LPJ't'as. met·o fór du dez, ha.varú trcs dislrictos, ca

Art. :{:·l. 8ão contliQOcs ()SSenciaos p:•t•:1. ser boudu ao •la capilt~l <JU<üt•o deputados; quan
presidP.ntt·l on vicc-presidrmte tJn. JWpH;1j ic:t; .do O llUI"ol!.:l'O l'ur elo .l.loZ,!SOto, O diSll'iCtO da 

t.o Ser Bmziloiro nato; · Capital d;.LJ'tL ciu<:o deputados; e ns~;;im :>uccesi-

' 
2 .. o Ei>l.•\l' n:~ posse e goso dos dii'Cito~ po- Vt\IIH:tlto, adjudic..'llllkH~c ns ft·ac~;ucs exce-

1 t do11tc::; r.lo tro:; no districto du. cu.pital elo. es-
1 lCOS ; · t d 
3. 0 Sot• lJ1(lÍor de 35 nonos. · a 0 • · · 

· § ::J. ° C~1da eleitor YOtfl.l'i~ em dous terços do ·. Art. :H. Não !JOdem ser votados p :ll':\ tncs 1 1 1 d .1· t · t uumer·o 1 os t cputat os o uts r•tc o. · 
c~rgos; ~ '1." Nos districto~ de qmüro ou cinco de-

1.0 0:> [htt't•ntcs consang-nlt!eO$ v anius nns pntath.J~ c:1da ~Jleitor votará em trcs nomes. 
}o e 2° gJ·aü:-; do presitleutc o vice prcsklente At·t. :38. A eleiç:.i.o ordinaria do presidente 
que so tH: Im t• em exercício uo mouwnto da e Yic:o-pt•esidente da. republic..1. tcra legar no 
·eleiçfi.o ott q1te o tenhn. deixn.do a.t.) seb mezc~ uitl. 1 de março tio ultimo anno do período 
ante~; p.-esidoncia.l, por su iTrag-io directo da nn.ção e 

2. 0 Os· mini:;tros do Eslnr.lo ; maiorin. ;.llJ :Solut~~ de votos, devendo c..1.dn. 
. 3.oo \' i c· ~-pt•esid<mttl que oxm·cct· ·a rn'esi- eleilol' votltt' em dous l":0mes. escriptos em 
danei a no 11llimo anuo do período pre;;idencirt.l cetlulltS t.l.isti twtns, sondo um:1 pa.ra presitlente 
pn.rn. o pc!'idio seguinte. o oulm JXIt';~ vice-pre~;idente. ·. 

CAP1TUT,O tl 

Das eleiçüe,< . 

. Art. a5. A oleiç[o O!'dinurin. para OS C<W
gos de cl<:pulado ou scnadot• tor·ú lo;;nr em 
todn. n, Ropuhllca, no dia 30 d·~ ontu ht·o do 
ultimo atl ll0 d;t legislntur:\1 c:>ot•h feit:• mo
dinnte o ;;utl't•ag·io dil'ccto dos elüitOt'(lS :\1 h; La
dos, tle coni'ot·tuidado com est.-~, lei. 

Parngt·aphn unico . Nas secções muúicípao.:; 
em que, po!' qu:t,lquet• circtunsw.nci:l, se não 
tiver proc~dido ú. rovislio do n.listt\mento, se
rão admi Uit.lo:; ~~. vot:~r os cidu.tlãos incluídos 
no a-listamento anterior. · 

Art. :m. A eleiçU.O do soundor seri\ feita 
por estado, votando o eleitor em um só nome 
])ara substitnit· o seno.dor cujo mandato llou-
'Ver tel'minado. . · 

Paragl'~pho unico. Si houver m~tis de uma 
vaga, :;~ , eleiçao sert\ feita nu. mesrmt occ:1sião, 
Votando o eleitor sepa.rada.meute para cada 
uma dellns . · · 

Art. 37. Pu1•a a eleição de deputtW.os os 
esto.dos da União serão divididos em distri
ctos eleitoraes ele tres deputados equiparan
do-se aos estados, para tal 1im, l.l. .Capitn,l 
Felleru.l. · 

Parug-mpho tmico. No c::J.So de vng(L da. 
prc.:;idenda. ou vice-l?residente, não havendo 
tlecorl'ldo dous twnos uo periotlo presidencia1, 
devet·(~ tcl' lagar a eleição para pre(;jnchi
menlo da v:1g-a dentro ul:l tres mozes depois de 
aberta. . 

CAPITUI.O lii 

Dn prDccsso eleitora~ 

A t't .• 39. As ~leiçCíes serão feitas por secções 
cto mnnicipio, que não de"·ariT.o con.ter ID<!-iS 
<.le 100 oleitot•es nem menos de 50. · 

Art. 40. Termimtdo o alistamento eleito-
1':01.1 no ultimo U,nno dt~ legislntut•a, sed, im
mt!<lbt;tmeuto feita pelo presidente dtt com
missão municipt\l a âívisã.o do mu.nicipio em' 
secçõe~ convenientes e, numerttdas estas, 
serão logo indic:tdos os edificios em que se 
procedei;ú às eleiç~s, os quaes poderão ser 
publicos . ou particula.r~s, comtanto que 
estes Jiquern equi{lm'ados aos publicos duran
te O pt'()COSSO C leltoral. 

§ l. o A numem.çã.o dll.S secçi5ês o designa
ção dos edificios ~erüo publicadas por editaes e 
Hão intti;; poderão sel' alterodu.s nté a eleição, 
salvo quanto it designação dos euillcios,quan
do estes não possam mais l:lorvir por · força 
maior proYt\dU., caso em que se furá nova 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 06/02/2015 15:03+ Página 29 de 36 

68 sessão em 3 de Novembro de 1891 

designaçü;o, que se tornará publica. por edita.l 
pela irnpreosn. do lognr mnis prox~mo, com 
anteccdencia, pelo menos, de 01to dtas. 

§ 2.o Sempre quo so tiver de procede~ t~ 
eleição no município, em virtude desta le1, o 
mesmo presidente mandara affixar, col'l:l ante
cadencia de quinze dins, editaes e pnbllcal-os 
:Pela imprensa, convidando os eleitores para 
aa.rem O Seu YOto, declarando O dta, lagar O 
hora da eleioão e o numero dos nomes quo o 
eleitor dava incluir na sua cedula. 

§ 3.n Quando o dito presidente, até cinco 
dias nintos da eleiçã.o, nuo tiver pu ulicado o 
edital com a designacão dos edilinios, qu:tl
quer dos membros eleitos. pnra. fazer p:1rto 
das mesas elcitornes podara f<l7.el-o. devendo 
tal designação prevn.lecer em relncfio n. qun.l 
quer ot1trn. que posteriormente se fac:•. 

Art. 41. Em cndn. seccão d(\ municipio hn
verá umn. mesa e!eitoi:'ül encarregnrla ·do re
cebimento dns ceduln.s, apuração dos votos e 
mais trabalhos inheirentes ao processo e!ei
toral. 
. § 1. o As mesas eleitornes serü.o nomeadas 

pela mesm:t fórma que as commissões seccio
naes do alistamento, nos tet·mos do titulo 
1°, cap. 11 e se comporão du. mesmn. fórma. 

§ 2. c. Vinte di!ts antes de qun~quer eleição 
o presidente do go'Verno munictpal, e nn sua. 
faltn qualquer outro membro do mesmo go
verno, ou o secretario; farà a convocação dos 
outl'os membros e seus immedi:ltos por meio 
de erlit(l,es e cnrttts officiaes convidu,ndo-os t~ se 
reunirem. 

§ 3. o J\s mesas eleitoraes assim constitui~ 
das presidirã.o n. todas. as eleiçües para, pt•e
enchimento de Ya.gas que se derem no periodo 
da legislatura.. 

§ 4." Terminada, a eleiçã,o das meso.s,o pre
sidente fm·à lavmr uma acta. no livro das 
ses~ues ordinarias do governo municipal, uo, 
qunl seri"lo mencionados os nomes dos meso,~ 
rios eteitos, devendo ella. ser ~ssig-nada por 
quantos tomaren\ pn.rte no. eleição e }?elos 
cidaduos rtue quizerem. 

Art. 42. O presidente da commis&to mu
n!cípalihrá em tempo extr::t.hir cópias nu
thenticns do alist::nnento das secções, segundo 

·a di Yisiio feita., pn.tt~ Sei'ern remo L tid(l;Sn. u mtt 
dos metnuros tbs re~pectivas mesas no Llia 
immeúiu.to ao do. sun. elciç5,o. 

Paragr(l.]}ho unico. A remessa dcssns cópias 
ser:1 feita pelo correio sob registro, on '[lor 
officin.l de justiça, cumprindo áque[le n. quem 
for entregue accusn.r o recebimento. 

Art. 4::!. Qutmdo até oito di:ls note;: cln, 
eleio5.o, nenhum do~ m mmrios tiver recebilln 
a cópi;~ do alistamento referente á su::t seccão, 
poderio qun.lquar delles re!]uisitnl-a do secre
'to,rio do governo municipal, que, sob peun. de 
rcsponsn,bilidade, satisfarà immedia.tamente n. 
r equisiçl\o. 

Art. 44 . Os membros do.s mesas eleitoraes 
reunir-se-hão no dia de cloiçfio as O horas da 
manhã no logar designado, c elegendo, a 
plura.lidade de votos o seu pl'esiclenta. e se
cretario, a.queUe designara de ontrc os demais 
membros os que devem fazer a. chamnda dos. 
eleitores, receber as listas e ex:aminnr os 
titulos, lavrando o sect'eto.rio, immecliata
mente, " acta em livro proprio, tLberto, nu
merudo,rubt'ic::Hio e encel'l'll.do pel•1{lresidente 
do governo municipal. 

§ l." Proccrlor-sc-Im i~ cloicU:o scmpt•o IJUC 
compttrecerem tres rnombros dos quo cem pilem 
a. mesa, sejam estes clt'octivos on ~uppl<)ntos. 

Si a Lii a. occ:tsiUo do pr·ocetlr3I'~su it a p r rrU~!iiO 
nito tivorum com!KlrcciLio mais !lous uw.>arios, 
conviclnrú. a mcstt um ou tlom; tlo:l oJ,litorcs 
presentes, anm do occupar o lo.:;ut' ou !•>;;n.roii 
VQ,!!'OS. 
~ 2. 0 Ntío so podando. rel\liZn.l' n. OL'ganí

sa.çií.o dt~ mesa eleitoral nte as lO horas do 
cli:~. uii.o terá log-i\r tt eleição. 

§ 3. o 1 nstnlladn. a mesu,, temi comcoô n. 
chu,m[l,Jn. elos elejtores peJa ordom em que oS-· 
tiverem na. respectiva. côpin. tio a.li~tamcnto. 

§ 4. o O elo i tor não poderú, sor admittillo n. 
vot:1r sem .apresentnr o sou ti tulo, nii.o po
dendo, em cnso nlgum, o:s:hi.bido csto ser-lho 
recus<l.do n voto, nem t~rua.do em scparac.lo, 
excopçlio dos casos prev1stos n o § 13. 

No dia. tia, eleição, si nenhum dL1S mcsarios 
houver ainda recebido a eópin. do alistamento, 
a, eleiçlto se r ealiznrú., fazentlo-se a. chn.m::~dn. 
por qualquer côpio., que seril. posteriorment e 
nuthentictt.nn ou mesmo, nrt falh cle cópia, se 
pro<;edcr[dt cleiçüo S::lm chamnd:1, sendQ ad
mitti!los n. votnr todos os eleito1•cs que se 
aprosontnrom munido.:; de seus t itulos . 

§ 5. 0 O t•ecinto em que csti\"'·)1' :.t mes~ elei
toral serâ sep:.trado do rosto da. S(l,b );lOl' um 
grndil, proximo dnquelll\., prti'tt qno soj:1 pos
sivel nos elaitoro!:'. presentes 1lscn.lisarem de 
fóra do rociuto todo o processo eleitoral ; 
tlontro dello e jnnto aos mcsur ios cstnr:io os· 
fiscuos rlos c(l.ndiLlatos. 

§() .n A cleiçao ser:'t por escrutinio secreto . 
A urua se conser'Vnri~ L'eclmda á clmvc, em
quanto dm·nr a votnçuo . 
~ 7. o Nfio sorito apurados os nomes qua ex

cederem ao numero tlos cnntlidatos que 'de
Yerem sol' votados, e a apurn.çilo será feitn. 
pela ordem em quo csti verem escri ptos. , 

§ 8. 0 Antes da clw.macb, ::1. urn~ sertt· 
nb'ert:\ e mostrad[1; no eleitorado, pl1.m .. que 
verifique estn.r Yasin.. 

§ 9." O eleitor, logo quo tenha. d_?J:>OSi t.ado 
na. nr tlit sua ccdnla ou ccdu~ns, :l.S.~ Igmn•u. _o 
lívro rlo presença., aberto, .nunv~ra..do, 11Ub~t
cn.do e encerrado pelo p rcstdento ~l u. c.ommJs
sü.o municipal. 

§ 10. Te rmina.tln. n, n1mmudn., o Tlresitlonto , 
f:~.rú. l ::tVr::Lr um termo do oncor rn,meato em· 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 0610212015 15:03 - Página 30 de 36 

Sessão em 3 de Novembro de 1891 69 

seguida ó. ossignatura do ultimo eleitor, no § 16. Os candidatos i~ ele!Ç[io que quíserem 
qual será. declarado o numero dos que hou- apresentar fiscaes, que terão assento nas me.:. 
verem votodo . · . s.•s e assignarão todas <.1S actns, devem com-

§ ll . O eleitor que comparecer depois M bínar entre si previamente, de modo a ap:re
torminad~ o. chamada o aote;l do se começar a sentarem todo~, no maximo, ntê tres tisca.es. 
lavrar o termo de encerro.mento no livro de E:>sn. apresentn.ção será feit~t em officio di-
presença,, será admittido a votar. rigido i~ mcsn, e assignado pelos candidatos 

Nessa occasião votarão os mcsm•ios que não ou seus pl·ocur::ulores, devcr;do ser entregue 
tiverem seus · nomes incluído~ rm lista tltt no acto da install(l:;ão dn. me&l. 
chumnda, por ncbarom-so nlistnclos om outt·n § 17. Ern caso de tliverzcncia dos cnndi-
secçi'i.o. · dato~ qu:\nto il. escolha dos tlscacs, sel-:1o nc· . 

§ 12. Lti.Vl1atlo o tormo tlo ·oncorr·n.mcnto coitos C<>lno tncs pola !llCS::l. o~ dons I'JIIO roi-em 
·no lino dLJ (ll·a~onçn., passa.t•-so-ltt~ :t aput·:t· at•rosont:ulos por maiot• munct'l) da ciJmiJ.os, 
çã.o pulo modo soguiuto: A bc1'ta :~ nriln, o quo sajalH llotodamonto can;litl::üos n:.~ e lci~ão 
osorutnl.lot• quo a.~;::;ontn.r-sc à l.lit•oit:\ tio prc- n. quo se l'ot' proceder; c, em cn8o do empate, 
sidonto, tlt•ut·i~ 1l :L tll"UI~ umn colluln, tlc!:ldo· ::1. mc:~a til·ariu'\ sorte dcnh·c estes os nomes 
brni-n-h:\, lontlo-n. o rmssnntln-t~ no prcsi- dos '11lC dr.Yem scrvit·. 
dente-, qt\0 d11pois do lcl-:\ pa:;s:~l - :\-h:~ n.o § 18. Scmpt•o qac um ;:-rnpo de 30 eleito
outro esct·tüMlor ú. suo. esqnot'ún, o qnal a ro:>, pelo mcmos, da secção indicnr á mesa, 
lerá. em l'OX nl t:l., sendo pelos outr·os mesa rio~, em documento t\.SSig-nado, o nome de 'lUalquor 
como secretnrios, tomatltl. :• npmação, f:~zendo eleitor pnro. tiscal da eleiçii.ci, devcrí' este ser 
em vor. nltu. o. aduicão uos votos qne tocarem aclmittido na mesa, gosn.ndo dos direitos con-
aos nomes que so forem lendv. · . feridos n.os 1iscnes tios cantlit\atos. 
· § 13. As cedolns pollerão ser ·cscriptas ou § 10. N::t actn, d::t ~~tcic;Jo tle,·et·ãt) ser trun-
impressas em qualquer papel. · scriptos os nomes dos cidadão.:; votn.do::;, com o 

Apurur-se-hrto em sep:trado: numct·o de votos que obti~·er cn.da. om, seudo 
a) as ct'ldulas marc;,•dns ir:tel'ior ou exte- escriptos est~s oro or·tlem nlph:\l.lcticn. . 

riormen te ; D:.t mesmo. neta consta râ: ·· . 
b) ns que contiverem nome alterado por a) o tliu. dt1. eleiç:.l.o o a hora. or:1 que teve 

trocn., aus-meoto· ou suppre5Sií.o do sobtcmorne com•)ÇO ; 
ou a.ppelhdo, · · b) o mnnero do:; eleitores que ulo campa~ · 

Nii.o serão apuradas: · recerem; . 
a) as que contiverem nome riscaiio ; . c) o. uum~ro de cedu\a.s recc1Jitl:15 e apura-
b) n.s quo e~ tiverem j notas dentro ele um das promis;!namcnte p:u·a c.'lda t:l~içJ.:> ; 

só involucro, sejam escriptas em papeis se- d) o numero (las recchid::.:> c npur:1dns em 
parados on umn. de lias no propt•io invo- separ:1do, com dcclara.r.~rro do:> motivos, os no
lucr0 ; mes dos Yolndos e o3 dos eleitoreii que deltas 

r.) as que contiverem sobre o. mesmo invo· for0m port::ttlores; . 
lucro, nomes .p:irt\ ell;jições difrorentes; c) os nomes dos mc5a.rios qne nito o.ssigna.-

à) n.s r[Ue não estiverem rotult\d:~.s com in- rem n. actn., cleclarando-se o mo ti v o ; 
dividuaçit.O j f) OS nomes dos ckl:Jd;ioS fjllO :ISSi,:;n:\l'elll DO 

o) o.s que não estiverem fe~h3.C1:~.s per to· livro de ltl'c:;enç,\ pelos eloitor~s qnc o n~o 
dos os lndos ; poderem f<l.zer ; 

f) as que forem apresentad;ts pot· . eleitor !J) tod~t::> as occnrreucins r1uo :;o dorom no 
cujo ~itulo ror impugnado, 1,10 m,:,mento t~n. • processo da. eleiç::í.o. . . . . 
votaçu.o, por outro que exllilltt' sag-uulla. VJ!\ § 20. Qualquer tios mesar1os potlCl'<~ a~sJg-
d'O mesmo titulo. nar-se-.,encillo-m\ uct,,, dnnüo os mottvos; 

§ H. Terminn.dn. :1 ~pm','lç~1o das cednlas, c, no cn.so de uilo qnl!ror n. mi\iOt'in. rla, mesa 
o presidente ütri\ osct•ever em resumo o re- :~ssia:nat-a.. cleverii.o i'azel-:J t)S demais mosa
sultudo th\ elt::i.-;tio, designando-se os nomes rio!:to (IS llscae~, qnc couvitl:u·ão pam isso os 
dos citl\l,dãos vot<ldos e o numero do votos, em eleitores qne o quizercm. 
tn.ntos exemplares qunntos forem os me&'\- § 21. Caut\ llscat ter.:~ o direito çle tirar 
rios e os fiscacs, os ·quv.cs sor~o rubricados cúpin. da act:'l, subscravcmlo-:l o pres1dente e 
pelos mesn.rios o fiscu.os, cnlt·cg~tHlo-;;;'3 nn1 mcs(\l'ios . . . 
eÃomplat• a. cai]ll. um. Fimk~ t\ eleiçuo o b vra.th\ t\ o.ct~ , sert\ esta 
~ 15. O presitlente em sen-uicl;,t proel::~.mn.ri\ immedi:üt\ llle~~o transcl'ipL~\ no lt\'l'o do no-

o rosultt\do d(\ eleiçüo pu lu.. ~st•• _tla '')lUt':H;ü.o, tas l~O tt~llcl ~~·~o ou ollt.t·o_ cp:1 lq uo t' ser-ven
procedcnt!o n, rttt~llquor vort !JC[t<;ao, St t\lG"um:t tm~t·ro do JUStrça ou esm:n·ao a~f. ~o~; nomeado 
reulam::tç1o fOl' aprosontn.ll:t por mosn.t'lO fis- pela mcs:1, o qual clta'a cortLdttO n. quem a 
cn.l ou eleitor, o !J.:·:'l. Jn.vr·~tt• ~ :teta no livro pedir. 
p_roprlo, u. qual sorit assig-na,,h pelos mes<\- a) :1. ~r:m.scl'ipção. dll. neta. _PClt' escrivlio ad. 
rtos, tiscaos e eleitores quo flUIZerem . . l1oc llum fetta 0~1 1rvro cspecu\1, al~erto PQlo 
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presidente da comm1ssão seccional e rubrica.do 
por um dos membros da minoria ; 

b) a distribuiçã.o dos tabelliãcs e serven~ 
tuarios de justiça para servirem nas com
missões seccionaes incumbe ao -prasitlente da 
commissão municipal, o· que farú publico 
por editaL, com antecedencin. de 10 dias, pelo 
menos; 

c) a transoripçito dn neta, devera ;;cr a!>si
gno.da pelos membros da mcsn., tiscaes e cl c i
tores presentes, que rtuizeram; 

d) torminnda a nctn., o nüo compnrccendo o 
tabcllião ou set•voJltUt\t'IO do i u:-otiça, por 
motivo jnsti!lcJldn oLt niiojustlllcar1n, n m!.!Stt 
tom COIIlpotancin. pnr1t nomo1u• o~crivií.o wl 
hoc, tilzando minuclos1t (!(Jc\urnçií.o na me~rna 
nct~. · 

§ 22. Qn:dquor eloltal' d:t. ~ecçíí.t.> o bem 
ll.SSim OS ll~caos lJOd1m"t0 on'llrecor pt•OtCStOS 
pm• ascl'ipto, rolathmmonto no pr•oeesso dn. 
aleiçüo. 

Essa::; protestos serão rubricados polll. mesa 
qua, contr·a-proteshn,[o ou nü.o, appensal-o~
ll!l. i\ cópia da uctn, que seJ'á roinattid•• új unt:t 
n.purndo!'a.. 

· § 23. A m~su f:lt'i• axtrn.hir trcs côpia di\ 
neta e da:;; ns~ignaturá!:> dos eloitol'cS !lO livro 
de prosenç.t, as qun.js, depois r.lo nssir;nadas 
pelos me;;urios e concarttvlas por. ta!Jelliii.o 
ou qualquet· ~cr\·entuario do jnstiça ott ascl'i
viio ad hoc, set•ão ouvbdas ao i5ecretn.rio da 
Camnra Llos Doputall03, n.o. senado, e ao Pl'õ
sidentc da junta,a.puradorn. 

§ 24. A mesa funccionari1 sob a direcçao do 
presidente, n, quem cumpre, do :1cc;a·do com 
os mcsarios, resolver as questves que se 
suscitarem, regu!nr a policht no recinto (la, 
assembléa fazendo l'Ctirnr os que perturbt\
rem a ordem, prender os que commetturom 
crjme, lavrar o l'espectivo ~Luto, remcttendo 
immediatamente com o auto o delinquente it 
autoridade com pcten te_ 

. Não serão permittid::ts aos mesrn•ios dis-
cusstíes prolongn.das. 

§ 25. A substituição elos mes:trios que fltl
tarem fu.l'-sc-ha na fórnm pre:>cl'ipta no 
art. CJG <l sens pnrngra.phos. 

§ 26. A eleição e npurilçü.o nuo deverão ser 
interrompitlus sob qualqum·l)retexto_ 

§ 27. E' cx:prcssnmonte }?rohil>idn. a tWo
senQ<'l. de força publica dentro do cdificio om 
que se proceder a eleição e em suns imme
din.ç:ues, sob qualquer fuudn.mento, aind:\ 
mesmo :1 requisiçü.o da. mesa pura. ma.uter a 
ordem. 

§ 28. Si a mesn. não acceit:w os protestos 
de gue trata o§ 22, poderão estes ser 1:-..vrn
dos no livro de notns do tabelliüo, dentro de 
24 horas após a eieícilo. 

§ 29. Os livros e mais papais concernentes 
à eleição devem ser remettidos, no {lr:l.ZO do 

10 dias. ao presidente do governo municipal, 
atlrn de serem recolhidos ao archivo da muní
cipn.lidade. 

CAPITULO IV 

Da llptwaçao ,qeral das eleições 

Art. 45. Trintn, di~ts uopoi~ de fiutln. a 
cloição, l'OtmidO$ na sala das scs~ões do 
go,·oruo municlp:l!, nas sódos d:1s cil·curns~ 
sr~l'i ]l<;i:lcs clcitoracs e no Districto Fúdol'l\L o 
pro>:ir.lunto <lo mc!)rnO $'OV<!rno, o~ eLilt'!O mom~ 
ÍH'<1S 1n:1 is votatlo.;; o Oil cinco hnmctllatos no 
nwnos vot:ulo, procodat•-se-ha: tt ~1puruçil:o 
get•t11 110~ t·otos d:t oloiçilo. · 

§ 1 . " O di:1, Ioga r o boro. pnra a n.purnção 
sérão pelo dito pre~idente ;\nllULJCiados pe>ln. 
imprensa e por edital n.mx:~tdo na porta. do 
c3diricio da municipalidade, com aoteced\mcia 
do tres dias, pelo menos, sendo conYidados 
todos os que dcY~m tomar parte n~·ste tra-
lmlho. . 

§ 2.(' A nparaçã.o de~er:i. tcrmiunr dentro 
de 20 dias da. data do começo dos trab:\lhos, 
e se fará pelas ~uthenticas rec~bidas e lJelas 
cet•tidüe:s que forem tlpresentatbs IJOt' qual
que!' eleitor, desde que nenhum:, duvida off~ 
recerem, htvrando-se, dhtl'iatnente, um~• ~cta, 
em qlle se dirá 13m resumo o trabalho feito 
no dia, designando-se o total tla. votação de 
C<\d<t cidadão. 

§ 3, o As sessões da junta apuradora. serão 
pul!licas, c os oleitot'es que cOtlllX\recerem e 
os tiscaes 11 ne en< qualquer numero forem 
perante ellns ~tpresentados pelos candidatos 
poderã.o :>ssign:\r as netas. . 

§ 4 ... lnst;ültula a junta, o presidente fa,r:í 
aiJl'ir os olficios recebi(los, e, man~1amlo contar 
as authentica.s, designar{\. um llos membros 
pal'a proceder ú leitut•o. e dividit>á pot' lettras 
en t m ns demais os nomes · dos cidn.(Jãos vota
dos, para. que, com toda. a re~ula.dlbde; se 
procetlà :'L apu1'nçúo, qne será i'eit:.\ em voz 
nlt.~t. 

§ 5. o Niío so ren.liz::mdo a r euuiiio da junta 
no c.lia marct\do, o presidente d~signfl.rà o din. 
immediato, fazendo publico pot• edital no. 
imprcnsll.. 

§ 6. ~ A' junto. upura.dor·a. cabe só men te 
sommo.r os votos constantes das authenticro.s, 
devenuo todn.via mencionn.r nn. actu qun.lquer 
duvidft que tenha. sobre n. ot·ganizução de 
o.lguma mesu. de secQão eleitoral, hem corno, 
o:x:pressn.mente, os votos obtidos pelos cnndi
d<~tos nesstl. seccão. 

Outrosim de v orão ser declarados na Mta, 
além do todn.s as occurrencias, os motivos 
pêlos quaes a junta for levada. n. apurar os 
votos tomados em separado pelns mesas sec
cionaes. 
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§ 7. o Em caso de duplicata, deverit a .i unta. 
·apumr sômente os votos dados na eleição qU!l 
tiver sido fl:lita no loga1• previamente desi~ 
gnado. · 

§ 8. o Terminada. a apuração, se1•ão publi-· 
cados os nomes dos cidndãos votados, na 
ordem nnmerica. dos votos recel.Jidos, e la
vrada acta, em que so moncionnrú, etn ra
sumo, todo o trabalho da. apuPaçiio, ns repre
sentaçlías, recl~maçüe,; ou protestos quo forem 
apre~cntn.<Jos perante a junta ou pcr<u1te us 
mesas :-;occi<)nttC3S, com declamçi'ío dos motivos 
em rJUe 1'13 f11n•la1'em. 

§ D." D:~ ~tcb g-eral tla :1.purnçi'in ,),) rrnnr.s~ 
quo;· e!oi,;õos serü.o extmhidas as c('lpi:ls no
cessarias, a~ qnaes, depois ''') :1s,.;íg-na~ pol:t 
junt1\ npnJ•:,·dora, st~rü.v remetti!lns: 11111a no 
ministro do . interior, tl'atando-S•l do oloic,:lio 
do DisLricto F1ldernl, ou ao g'O\'m•n:ulor•, no,; 
.list:ulos, um:t ú secretarht da Cam:tt'a on Se
nado, A uma n catla. um dos !)[oito:;, para llio 
servir de rliplomn. 

Essa:; criphs podMito ser imprl!:-i~ns, tlc
venr.lo todavia ser t•oncet•tadas e assi~nada::; 
pelos momhros tbjunia. · 

§lO. A:: cópias da. actn. da. apnr;\çi'ío g-et•al 
nns eleições p:tr.L presidente ou ''ico-pr(\si
clente ila Hepul;lica serão reme! tida,; ao ~o
vermtdot• do estado, ministro do in tet•ior e 
secretario tht camn.rn. dos Deputados. 

Art. 46. A pluralidade relatívn dos votos 
decidir:·~ d:t eldçiio; uo caso de empate, con
siderar-se-1m elaito o ma.is velho. 

Art. 47 .. A Cnma.r<L on Senado, sompro 
que no exercicio do direito de l'e~onh•'cimento 
dos podares de seus membros, :uHmllnl'tunn. 
eleição sob qualquer fundamento, msultanilo 
desse actD tlcar o candidato diplom:Hio in
ferior ell'l tJUmero de votos rLO immedia.to, 
deverá uotcrminar que tenha logar llOVà. 
eloiçü.o. 

E' plSta :\ votos o rojeitalh\ a. orncuun. uo 
Sr. Leovig-i!llo Filgueiras ao art. 31. 

O ~n .. Pt~EsmE~TE annnnci:1, que v:ti sttb
mett:)t' a votos o snbstituti vo do Sr. Au-
gusto do Ft'eitas ao art. 31. · 

d SR. L'F:o'VIGILDO FILGTI:Em.A-( pela or
<7ein) reqnGr prefet•encià pn.rn. :1 emenda do 
Srj lndio do Brn.zil. 

bonsultad:•, a Camara concede a preferen~ 
cn pedida. 

E' posto n. votos e D-pprovaLlo o seguinte : 
Substitutivo ao n.rt. 31.-Substitua-se pelu 

i:ieguinte: 
· Art. 31. Sü.o iooligiveis para. o Congresso 
Naciono.l : 

l. Os ministros do P1·esideute da Republica 
e os directores do suas secretC~,rius o do The~ 
souro Nacional; 

li. Os govemadores ou presidentes e os 
vice~g-overnadores ou vice-presidentes dos 
estados ; 

UI. Os commandantes de districtos militar 
no respectivo districto ; 

IV. Os fuucciona.rio;; militttros, investidos 
do commandos de forças de terra. e mo.r~ nos 
csta•.los ern que os exercePom; 

v. As nutori•lade::; policiaos; 
VL Os comtnrtndantos o olflic io.os dos corpos 

de polici:L o mil i c ia; 
n:. Os mcmiJL'OS do poclor julliciario feda~ 

ral; 
\' l[l, O:; l!l;l gi:::lt•atlos o,;tadmtos, snlvo se 

csti \"!.ll'CIH :tVllhll~ 011 Olt1 uiS!lOlliuilidauo IDI.lÍS 
rl(J um Hnno aut..>s tb uloir.:úo; 

IX. Oíi l'uncciona t'io~ administr•nlivos, fe
do:•acs, osladnn.c~: UlliUÜl~i voi!l itHleponJonte
tR'Il to tio :;unlonça, nos x·o:>poctivos osttLuos • 
-I11dio do llt•tlJit. 

Ficam pt'(•j uuic:trbs <\:'> lottra,; a), u), cl) é f) 
1lo sni:JstiLutivo o ll'ot•ecitlo pelo Sr. Augusto de 
Fl'oi tus. 

Si'i.o succo~::;in\ntcntc postos a. votos e ~~p
pr•>vadm; as ::;oguinlcs loltr·as do mesmo sub-
stitutivo : . 

c) os socrcln.rios tlo g·o;-erno ncs estados ; 
cY o,; ajullantes-gcnemes do exercito ou 

Ul'Htada : 
!}) os commn.ndrtutes de cor pos militn.ros ou 

ele polici.n. nos estado.;; em que exerce!·en·~ as 
snn~ runcçues, equiparnclo a estes o Dt~t:r10to 
Perlcral. 

E' i~;ntt.lmcnte approv:Hlo. o seguin te pu.ra
grapho do mesmo i:itd.>:>litut1vo : 

Ptn·agtaptw uuico. A incompatibilidade 
acima dclinitivil. vig-orarú até seis mezes de
pois ~e c~ssadns as runcções .~os referidog 
i'UHCCIOBal'lOS. -A.ttO!~sto de .F'ret~as. 
Fie~ pr('j tldic:ulo o substitutivo do me~mo 

a.rtig-o, o Irere?ide p<1l o S~·.. Santos Peretra. 
São success1vn.mente reJmtadns, :1 emenda. 

om~recidn. pelo Sr. ~leim de Vnscoucellos ao 
,,rt. :32, osubstituti\'O olferecido pelo.mesmo 
Sr. Ll.opuLnllo :LO::i numeras desse artigo e_ a 
emenda suppt·es~~~n" elo n. ~ :-to me~!f!O a:t1go 
o!l'erecido pr.llo Sr. Lcovigtldo l' ~~guetras. 

Successivamonte, ]lostn::: :1 votos s~o appro
vada.s as seguintes emendas: 

Ao art. 32: 

Conforme o uisrosto no ~rt. 24 <la Con
stituição nüo pódo sor al01to deputado ou 
saumlor ~o cong-resso Naciona.l o cidadão que 
for presidente ou director de banco, compa
nhia ou empreztt que . gozu.r favores do ~o
verno Fedet' o.i, imlicutlos nos numeras a!Jmxo 
( us indicuçõss são as do projecto ) . 
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. ·Art. O cidadão que, eleito deputn.do on 
sen~dor, aceitar qualquer das commissões 
constantes do ar~igo anterior, toem por osse 
facto renunciado · o mandacto legislativo, 
ficando considerado o mandacto legislativo, 
ficando considerado vago o logar, paro. se 
mandar proceder a novo. eleição. 

Sala das sessões, 22 re outubt•c- ele 1891.
Cha.gas Lobata. 

Art. 34: 
Ao n. 20 desse · artigo accrcs~)nte-se o se

guinte : -ou os que o tiverem sitio ate sei.~ 
mezes · o.ntes dn. cleic~.- J. V. 1lfci1·a de 
V asconceUos. 

Ao art. 3\l n . 34 n. 3.•-Accrcscelltem-se 
as palavr~s - e o qt1a ~estiver exercendo 
:por occasiito dn, eleiçJ.o. 

· 8<\la dns sessões, 21 de outubro da 1801.
Lêouigildo I<'ilguc!ras. 

E' rejeitadt\ a 1" -parte da emenda do Sr. 
Meira de Vasconcellos ao n. 3 do art . 34. 

W approvada. a 2"' parte coo~;euitla UCls se-
gwutes termos : · · . 
· § 2. o Eotend.er-se-ha por ultimo anno do 
periodo presidencial, para os etl.'eito:t do pre
sénte artigo, o em que se der a vag-a. que 
tiver de ser preenchida., contnndo-se até 90 
dias depois da. mesma vaga. · 

S. R.:-J. V. llfei;·a de Vasconcellos. 
· E' rejeitatla. a emend~ do St'. R~drigucs 

Fernamles ao art. 35. · 
O SR. · PR.Esm:E:.-;TE aimnncin. que VM snb

metter r~ votos a. emenda. ~uhstitutiva. do 
art. 37, ofrerecida pelos Srs. Leovigildo Fil
gueiras e Milton. 

0 SR. LEOVIGlLDO FILGUEliUS (pela ordem) 
requer que a \Otação sejn, reitn. por partes. 

Posta n. votos. é dado por approvru:hL a pri
meira. parte concebida. nos seguintes termos: 

Aoart. 37 :-Substitua-se peloseguinte: 
· A eleição do deputallo~ t<'l.mbem set·t~ feita. 
por estntlos, sendo a. estes equit)(Wado o Dis
tricto Federal. 

Vm:r-:s :-:- Não foi npprov::tda ~• emenda. E' 
preciso Vel'iflco;r-se a votnçao! (~lpoiwlo:t e con
testaçües. O S ;·. presidente ;·ctJlCtma attcnçüo). 

. 0 SR.. !\fOQAES BARROS ( peZa o;·c~em) - E' 
de tanta. importa.ncia a materi<'l., qm en
tendo qu~ vae nel!a a. vida ou a morte tb. li
berdade eleitoral. 

Si a elei~1o fot' feitn. por 1listt•ictos. ha 
espera.uç<~. de lmver no paiz llb.:ll'lh\de eleito
ral (apoiado~> e não apoiado.~), ao TXlSSc> quo 
si a oleiç5.o for por estado~ vingnrâ sempre 
a chn.pt\ quo for formulad:~ nn. cn.pitttl. 
: Sendo da to.l import:~.ncia e:;tn. ma.tcrio., ro-

4).ueiro . (}UG SC !JfOCeda Ú. VOt.'\çãO nomiuU;l. 

Ainda. mais: entrarnm no recinto, depois 
da votação 3 Srs. deputados que não vo
taram. 

O SR. BADARó-Eu peço verificaçiíl?; 
o Sn.. SEvBn.mo VIEIRA - Jà esta varHi

cada. 
0 SR. CHAGAS LOBA.TO julganJ.o de ma:x:imrt 

importaucit\ a ma.teria, pel.te . votação no
minal. 

Vo%ES -Ji~ foi requerida. (Cru:am-sc tli{~ 
(cJ·entes a)lartcs ; csútbclecc-sc gran:.la SttS
surro 1t0 ,.ccinto.) 

O Sn.. PltES!tlENTCl - Paço nttonção, Si 
continúu. o sussurro, suspcndct•ci o. so:;sito. A. 
rHcsa. procederA nilo ir. voriticaçito tln. ,·otação, 
pot•quo jú. a. verificou. Entt•otl!nt.n, vou consul
tar a. Cumnrn. si quer quo so procotln U. nov~ 
votaçU.o. 

Consult::uln. n. Ca.marn, resolve por G;~ vot'o~ 
contra 48, qu<3 se proceda ü. nova. votu.~~o. 

Em seguida é posto n. votos o requerimento 
do Sr. Moraes e. Barr~s, pn.r:l que a. tJ.ova. vo
to.çüo. sejtt nominal. 
. Continuando o sussurro, o Sr. pt'csiuente· 
depois de reclamar ardam por tliver.s~\S vezes~ 
suspende n. sess:\o, ás 3 horas o 35 miou tos. 

Reabre-se a sessão tis 3 horas e 45 minutos 
da tarde. · 
· . P.rocede-s3 :1. votação nominal da emenda. 

Rcspomlom 1W:o, rejeit::mdo n. emenda. os 
Srs: B3lfort Vieirn., Uchôa, Rodri~es, H.odri
g-ues Fornn.ndes, Henrique de Cn.r;·o.lho, An
frh;io Firüho, No_!;UI)il'<\ Purn.n::1.gut'l., Pires· 
Ferreira.., .Frcdorico Borge;;, Sú, Andrade,. 
Joaquim Perna.mbtlco, l~:~ymundo B2.n•leira,. 
Perair!\ de Lyra , Espil•ito Santo, Ivo do Pr:.'l.-· 
do, Oliveir:.\ Vullu.dií.o, Felisbello Freire,. 
Augusto de Freit:.\.S, P:.\ula Argollo, Sa,rcia. 
Pires, Santos Pereira, Custotlio d0 Mello,. 
Sobnstiilo Lan(lulpho, Pit·cs e Allluqne~que, 
i\iuuir. Freire, Atliaydo Junior, Nilo Pe-
çn.uhn., Urbn,uo Ml.\rcoudes, Ft'<.UW~L C:trva.HlO~ 
Bn.ptista Ll::t Motta., Fróes da Ct'U<., Etico 
Coell10, Aristides Lobo, Furrtuim 'Yernetk, 
'l'llomnz Deltiuo, AntoniCI Olyntho, Ba.dn.tõ, 
LeoneL Filho, Chagas Lohato, Jocob ela Pa.i
xão, Gonçn.lves Cha.ves, Feliciano Peno~, 
Dutra Nieacio, 1\-!anoel lt'ulgeocio. .\stolphl) 
Pio, Aris tioles Maia, Cn.I'los tla.s Chn.gas, 
Cost::~. 1\fn.chado, Palleta, Ferreit•n. ·RabeUo, 
Jo::ío Luiz, Fra-ncisco Glicerio, Ce~nrio );1ottL\, . 
Mot•aes R1rros,Domingosde 1\lorues,Mursa,Ro- ·. 
llriguos AlYes,Alfrt~!lo Ellis, Moreira o la Silva, \ 
Antonio Azercllo, Oacta.no do Albnquerque,. \ 
l\brcin.no do Magalhães, Etln '' nlo Gonç•ll ves, 
Victorino Monteiro, Pereira d(l. Costa, .Antff.o. 
de Faria., Borges de .Moueiros, Alc:ü.les Lima,. 
Homero Ba.pti8ta. . e De me trio Ribeiro (ü9) . 
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Respondem sem os Srs: · Indio do Brazil, ramal de S. Paulo ate Cachoeira, constituindO>· 
Nina Ribeiro, Pedro Chermont, Matta Bacel~ ama directoria ; o trafego e a reconstrucção- · 
lar, Costa Rodrigues, Mo.rtinho Rodrigues, do extenso trecho dn. cachoeira ti. S. ~ui~ 

· Barbosa Lima., Bezerril, JustiDiano de Serpa, constituiudo outra, e o prolong~manto mi
José A velino, José Bevilaqua, Nascimento, neiro, a construcção, constituindo a te~ira. · 
Retum b:.., Tolentino de Carvalho Gonçal vos directori:t. Assim uevidiuo esse ingente SE!r• 
Fer1•eira, José Mariano,Juvencio da A$'uiar, viço, elle caminhou tão regularmeut~. que 
André Ca:valcn.nte, Meira de Vasconcellos. durante :1 administração do orador, póde se- · 
Bellàrmino · C:l.rnairo, Oiticic:\, Gabino Bc- dizer quo nenhuma r~clam<1.çüo houve. () 
souro, Tosta, Arthur l~ios, Severino Vieira., successof.' do ot~dor, porém, supprimin as cli
Pauln. Guinmriles~ Milton, Fr:.tncisco Sodré, rectorias do trecho de S. Paulo e do prolon
Diouysio Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, gamento mineiro e concentrou tudo na. dire- · 
Fonseca Hprmes, Mau hites B:1 rreto, Cyrillo ctori:.t centt•u!, servida felir.men te por . enge
ue . Lemos, _ Olivoiru. Pinto, Virgilio Pessoa., nheiro apto, não so pelo la<lo teclmico, como
Alcluclo Guanabara, Jl\CflUUS Ourique, Vi- por tudo mais. Não ha, porúm, homem u.lgum. 
nl1ae!:!, Joü.o Pinheiro, Pncillco Mascaronhns, por superior que s~Jja.m suas faculdauos, que· 
Alex::.ndro Stocklel', Matta Machado, Alvaro possn. da1• · co o tn. úo t:~m~tuho c tií.o v:a.ri:ldo 
Botelliot Domingo!; Roclm, Doming-os Porto, sorviço. F:.z est~!:õ ob;;orvaçlíes e daqui rnes- .. 
Bellnrmmo lla Montlonçn,Laurn i\Iíillcr,Carlos mo · solicita · a attenção tio Sr. ministro da. 
Cn.mpos, Schmidt, Lncerila Coutluho, Cnssi:~.no agricultnra., lembrandc-lho a necGssidn.de iin--
do Nascimonto.(Sl) prescindivel de rest:tliOlecer as tr~s uirectorias 

o Sn.. Plm-'IDl~NTE declara rejeitada n em quo se repal'ti<~. o set·viço. 
emond:1 por 09 votos contra 51, e ndla.da. u Vem il. me~n.. 6 Lido. · apoiado e posto em 
votação lJOl' ter dado a hor[~. · . . discu::;são. que é encet•rad(t, sem deb<tte, ti-

O SP... VlNHAJ::;; (pala ordc:m) roquet• proro- canclo adiada n. votaçiio, o seguinte · 
gn.ção do. hor:1., para continuar-se o. votação. 

Posto :1 votos, não é approvado o requeri
mento . 
· Passa-se a hora dn. apl'eseutaçüo d.e reque-
rimentos, indica.çO'es, etc. . . • 

o Eh·~ Glice:rio vem apresentar um 
req_uerirnento em relação ao desastre acon
tectdo hontem á tarde U3. Estrada. Central, 
entre as esta.çues de Jactn·nhy c S. Josà dos 
Ca.mpos, pro:s:imo a capital . do S. Pn.ulo. 

O orador não se espanta que o desastre se 
tenha dado, admira-se· que se tivesse demorado 
tanto. 

Quando essa estradri. (a. S . Paulo ~- Ri?) 
foi encampn.dn. por neto do governo prov1sono 
o fora. sob a clausula expressa de ser llle 
alttrgnda. a bitola e incorporada â Central: a 
incorpornção à Central uo a.lnrga.manto ua 
bitola foram as c:.tusus determiu::.ntes dt~ en-
cnmpa.çü.o. . 

Em execução disso. o orador incluiu no 
orçnmonto vigente 2.000:000.~ pn.ru. o ulnr
gn.mento dn. bitolo., e ordenou immedit\tamcnto 
a ox:oouçiio das obro..s . 

O sou saccossor, noróm, suspendeu tudo, 
não se tru.tando m~is do abrgamonto da 
bitola. · 

Ainda mais: A Estrada Lle Fot'l'o Contral 
do Braz~!, peto seu es~a~toso JUOv~mento cen
t ral, ex1ga. umu. udmmzst~Ç<w tuo n.pl'!'J)clo 
lado techmco, quttnto u,gtl pelas prov1 cn
cias que 1ltc cabe dar lle .!_llOJneuto á momentp. 

Sob eSSll. preoccupaçno, o orador deYJ
diu-a em 3 directorius, n sabor : o tra
fego do Rio ao trouco mineiro inclusive o 

CD.mnra V. V 

.Rc~wJroimonto 

Requeiro que ··a. ines~ d::~. Cn.mar~~ solicite d<>' 
ministro cln. ag-ricultura cópia das informa- · 
ções que -prcstn.r o dir~ctorín. dn. Estrada. de 
Ferro Central do Brn.zll, acercn. do desc:.\r- · 
rilha.mento h:.n-hlo hontem ~t tartle entre o.s 
estnçôes de S. Jose elos Cn.mpos e .Tacarelty. 

Sa.l<'l. das sessCies, 3 de no•embro de 1891,-
0licerio. 

O Sn. Pm.I>''i! FEl:C.REIRA pede no Sr. presi-:
deato paro coUoc:w nn. primeira pM te d:t or
dem do di:~. dn. sessão se~ninte n. vota~io dtl · 
projecto nntorisn.ndo o gove•·no n. abrir nm . 
credito pnr(l. soccot•ros tis victimns rln. secca. ncr 
estado do Pin.ully, pol' set• ma. teria nrgeoto_· 

o SR. P n.BSIDF.'NTE responda quo não p óde
ser prejudicada po1· esta vot..1.ç.i.o ~t dn. loi. elei- · 
toml e~\ UO~ OL'Çl\lllCntoS. 

o Sn. AnTlWlt Rxos (pela or<lcm) !"bserva. 
que o illustre d~pu~n.do pelo Pin.uhy requereu. 
qoo o projecto :" que se t:oftJ~iu !'osso coU~cudo
na. ol'dom uo d.:.• em ln'ttnen·o logn.r, ~~l>tU ele· 
se1· votada. O Sr. pr0sitlente ínJefel'iu •~ 2""
p!tt•to do requerímeu ~o . Desejt\ St\ber si S. Ex.í 
:;~.ttonde ú. 1 ~ par te. 

O SR.- Pn:r.stDJ~)l'Tr:-Posso nttendcr. l'rfjs o
nobre dt1putndo ser{L o primeiro :1 fa~or j~ls
tiç.rt ti. mesa., reconhecomlo qno oll:t m1o póde. 
preterir :1s lois aunuas e a. lei eleit oral. 

O Stt . AH.l'Hurt Rros deseja. um esc1areci
mcuto . E' costume n:t Camara, depois de cn
ccrl'~d~~ uma. matel'it~, quando se tralv. tl~ 

f(.\ 
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,votacão, adia.l-a sob pretexto de ser · ne- isto não significa que se abrn nov:t discussã.o 
cessnrio ouvir certa e determinada. com- sobre a:; emendas. O parecer servirá para 
missão . illustrar a votn.ção. . 

Pó r exemplo, si o proj~cto · estabelece 
despeza, o remettem à commissão úo orçu.
mento. 

Mas, os pareceres dados pelas commissues 
nesStlS casos. nã.o corrum os trnmites rleter
minnrios no. regimento para os domais. 

Desej:J. que a mesa declare si asso modo de 
proceder ou si essa. inteqlrctt~~;.io elo regi
mento, é cc1rial e estil. de accor•lo .com :\s dis-
posi~;lí ·s ro~i.mentae~. . 

P:1rcce qtte, si n. Cl\mnra .mnndar ouvir pot• 
um cct•to e .tleterminndo motivo, nlg-um:\s 
das snas commissOes, o:;; p:wecorm: rpto A IIns 
derem Jtii.o· devem ser nprcsont<l.i lo~ corno 

· um dog-ma, como uma cousn ~ne rlevn in v:l.
riavclmente Sl3r acceit::;.. Si nssim não é, 
.taes p:ll·eceres devem ser como os demais, 
submctti•lt>s á. discussão, ant0S da votaçií.o dns 
materins n. que elles se referem. 

O Stt. ARTHUR n.ros vê coo.(trmado o Clua 
disse. Sã.o p:tt·ecercJs - dog-m1ts, e â prectso 
acre~c()n t.·n·-~e este novo arti;;o no regi
mento . 

Vem a. mcs(l. :t :>eguinte . 

Dcclm·açüo 

Dt?.cl:tro ter vo~ado pelo urt. 31 do p~o,iecto 
n. ~a::l .\, conce1J1do nesses termo~: «Nao po
clet·ao ~<li' votndns pnra senado1· ou deputado 
os cirlarl :ios investidos!], ~ Cunccões •lo orrlem 
judici:~ri:.t ou ndministrotiva, Jli\ União ou nos 
estado:;.- A11to11ia Olilltlto. 

Vao a imprimir o seguinte 

l'ROJECTO N. 256 
Não fo i essa, porâm, n norm1t ndoptnrln pela 

mes::~. ; c dost>ja sal.Je1' si o SJ•.· presidente, Concede Ucc11ça ao capililo medico d~ ·1• classe 
que hontem ti\o bel\1 iniciou o. direcçilo <los D2·. Agilio de Villaboim · 
trobn lho-;; tla Cnmar·n, est~ di~ posto a se~uir 
semelhante pratica, ~ A' conunjss::lo de peticües· o J?O•lores foi pre-. 

O St~. PRESml>:NTE-0 nobrl3 dr)putado per- soote o . r cqnot·hnento do cn.pttiio medico de 
gunta si os pareceres tl:l. comtni~si\o :1 r 8speito 4~ cl:ts~e. Or. Agilio de Villabnim, perlindo 
de er·lé :Jllu.s nutorisando llcsp~7.as, (Je,·cm ser um :m no 'do liccnç~t com os vencirnentos que 
votudu;; antes da mn.torin. a. quo elhis se re- lhe . competirem por lei, p::J.m o fim de a.por
ferem. · feiçoar-~e n:t Europ..1. em um dos ramos de 
. Nito ha. disposição do regimento sobre essa medicint\ · · 
vot.'l.Cão. . · · · . . A commissií.o, oü:o sendo contra.ri~ ao reque-

rimento elo Dr. Villaboim, que tã.o jnsta e lou-
0 Slt. AnTHU& Rros-Bntão fic:lm isentos vo.v(~\mente tlosejL\ ·nem empregn.t· o tempo Ja 

de discussão, actnando sobre o Ol'pirito da liconç:t que pede, não pódc, entt·etauto, nc
Camttra -oomo um dogma!· • · · cordttr em quo lhe soju. concerlid:.t com venci

O Srt. · Pt~ESloENTE-V. ·U:x. refere-se a meuto::; do sou posto, mas sim com o ~oldo 
emendas destacadas para fornt ::Lrem projectos ? simples o:ltt patente, c nestes termos otrerece 

O S • n h ::~ Oatlllll'tt o seg-uinte Ilro;ecto: . . , n.. J>RTHUR •'-Ios ac n. que o Sr·. pre- - • 
sidente uão responde no caso lln. pergunta; Arti~·o unico. l''icn. o Poder Executivo au-
mns lig·urarà um exemplo. Estavtt u:\ or·dem toris:ulo a conceder um anuo de licenço; com 
do di:~ um projecto vindo do Senado, autori· soldo simples ao capil:lo medico de 4" cl:\SSO, 
S.'\ndo o governo a a[}rit' um credito pa.r:\ soe- Dr. Ag-ilio ele Villaboim, pn.t•tt ir <L Europa. 
correr o:; ílagellados ']lela secc:\ do est~do do aperfeiCO.'tt'-se em· um dos ramos da medicina.; 
Pianhy. A este projecto foram otl'erecidos revog:Hl:~s as clisposiçõos om contr!Ll'io. 
additlvos, sendo eucerradu. Lt discussão e, Stt}a, das sossúes, 3 de novombt•o rle 1891. 
quo.nclo se in. votl\.r o projecto e om;mdns, o -C. Zmmt·.-~1ioni~ Freir~.- Frc(krico Bor• 
mesa ont::mdeu que trata va-sa de despeza nova ges. -1'olcntino de Làrualho. 
e devin ser ouvidct n commiss:lo de orçnmooto. o Stt .' Pn.ES!DENTE desi~n:.\ a. seguinto or-
A commissão deu parecer, que foi public~tllo dom do dh para. a. sosslo 00 amanhã.: 
hoje no Diario Otficial. 

O que desej:\ sab~r é si esse parecer tem de Continunçã,o d:> vota.ç:lo do projecto lL 233, 
ser 'discutido e votado como os dem::l.is e. no regul:mdo o . proco!;So da.s oloiçvos para os 

· cargos fcdernes ; 
caso coutrn.rio, em que disposição se fund:\ a Votação do projecto n. 244, elévando á 
mesa para. fazer uma excepcão a respeito 2• classe r. aclministrução dos cOt·reios, no 
d~l!~s. estado do Amazonas (28 discussi'io) ; 

O Sn.. Pn.'ES1DENrE- Essus emenda.s serão Do projecto n. 251 A (do Senado, o do.s 
· votndas C?Djunctameute com o pt·ojocto pl'iu- emendas que lhe foram otrerllcidas), a.tltori

clpal, e s1 receberam parecer da comm1ssão, saudo o governo a attender ás necesshlades . 
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do estado do Piauhy determinados pela secca 
(3a. discussã.o) · 

N. 23Cl, app~ovando o tratado de arbitra~ 
manto firmado em Washington, a 28 de abril 
do anno po.ssado entre os plenipotencillrios 
de nações americanas (2" discussão) ; 

N. ZA8 (do Semido), autorisando o governo 
a mandar coustruir poços artesiano!:~ uos mu· 
nicipios do Campo~Maior e outros do ostado 
do Plauhy (2" discussão) ; 

N. 5 E, estn.belecendo as incompatihilidad~ 
entre os cargos · federaes e eshldatles, n.u.o 
sanccionado e já approvado peló Seuailo (tlls· 
cussão unica) ; 

3a discussão do projecto n. 255, tlxa.ndo a 
receita gel'al dn. Republica. 

Continuação da 3~ discussão do p1•ojecto 
n. 245 B, fixando a de3peza do .Miuii;tm·io da 
Jnstrucção publica, Correios e 'l'elegraphos; 

Discussão unica. das emendas do Sen;tdo ao 
projecton. 203 F, fixando a despezu. do Mi
nisterio dos Negocias da MarinlH\ ; 

constituidas sobre terras devolutas e as pos-
ses de mais de anuo e dia; · 

N. 215 F, reguhl.ndo a desapropriação por 
utilidade publica : 

N. 215 G,revogando as disposições 5n. e 6"' 
elas observações geraes do regulamento n. 406 
de 17 de maio de 1890, relu. ti vu. tl03 au
~·mentos llll 25 c 15 °/ 0 a alguns empregados 
an. E~troda de Ferro central do Bt·azil; 

N. 215 H, autorisando o governo n. renovar 
o contra.cto existente com u. Th~ Ceará Hra-· · 
lJou.r Gor-poration Limited para. u. conclusão 
das obras do porto da Fortaleza. 

N. 215 I, ::tlltorisando o governo a despen
der ate a qun.ntia. de 400:000$ para a, li~ação 
da estrada dê ferro no estado da Bu.ina, M 
accordo ':lom ·os estudos jil. approvn.dos entre 
as estradas Centt•al, S. Franoisco e Jacu ; 

N. 215 J, ~•utorisa.n<lo o governo a p~1.gar 
no pn.drE~ Antonio Martuaci o que lhe é tle
vidc por serviços de propaganda. na. Europa 
em favor da. immlgração; 

2" discussão do projeeto n. 247 A (uo Se
nado), creando uma escola de machiuistas no 
estado do Para. · 

Discussão unicn.dos seguintes n.dditivos des· 
taca.d"s do '(>ro,iecto n. 215 D, que ll.xu. a _des~ 
peza do Ministerio dos Negocias da. Agr1cu1~ 

Levanta-se ú sessão as 4 ~oras e 25 mi· 
mandando respeitar as servidões nutos. 

tura; 
N. 215 E, 

Fll\! DO QUINTO E UI.THIO VO~Ul\lE 
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CAMARA DOS . DEPUTADOS . . 

APP~~NDICE DOS ANNAES 

DISCURSOS PRONUNCIADOS ~M DIVERSAS SESSÕES 

_,_ __ ~ 

SESSÃO EM l DE JULHO DE 1891 

(Vide pag. 104 ,]., tu Vol, ) 

O Sr . .A:u.gusto de Frei ta~ vu 
com grande surpreza neste momon to lovrtn
ta.r-se deb.'l.te sobre assumpto quo t•eput:~ da 
da maior simplicidade . . 

Não póde coropt•ehendet• quo, q1mntlo o Se
nado, não entender do ot•ador, vt~o col'I\Jctn
ment6 estabelecendo a. Vllrdttdolr:~ not•rwt tio 
regimen federa.tivo; qu:tndo pt•ocur1~ ostutltLr 
a grandiosa instituição quo vuo lev1LUtar ern 
consequoocia. do. Constituicilo politicn. quo o 
Congresso promulgou; oão póde com preheoder 
que se faç.'l. ouvir no seio desta a.ssomblê<~. a 
palavra autorisàda do illustre r0preseuta.nte 
pelo H.io de Janeiro pa.ra. pretender , que se 
trata. de n1ais umn. violaç.ão da. lei constitu
cional . 

Respondendo ~\O illustre representante pelo 
H.io de Ju.noiro, diz que, a despeito de todo. a 
sua erudiçü:o, do seu talento ti:i.o nota.vel, 
cor:thecido por toda. o. Cani.t\ra, S. Ex. neste 
momento esqlteceu-se da disposição .consti
tucional ou de todo o alc:~nce deUa. 

O nobre deputado confundiu a iniciativa. no 
processo de responsabilidade dos crimes com
rnettidos pelo Presidente du. H.opuhliclt, com 
tt iniciativa. da. Cama.ra n:~ confocçi1o du.l! lols. 
A confecçã.o das leis vae encootrtLr no cor(lO 
organico da. Constituição u. compotonclo. clo 
u.mbas o.s ct~m:l.ras. 

Tanto pótle a Cama.ra iniciar a lei de . 
responsri.bilicl'l.dcs para os crimes commettidos . 
pelo Presidente dn. Rftpublica., como o Senado.' 
(ApoÍI::.dos.) · · 

H:t razã.o de ordem publica muito mais ele~ 
vo.rln. para a iniciaçãO do proces:.Jo que o 
orador nã.o precisará cxpender neste mo
mento; é isto um resultado .- legitimo dn. na
turezü. do 11osso regimen de representação, 
em que o Senado representa. os estados enti
dndei; autonomas e a Ca.mn.I"J. dos Deputados, 
como reprcsent::mte do povo pelu. nossa. Coo
stituiçiio, obedece a um preceito desta natu
reza ; e é pot· isso que a Cama.rn. tem prere
renciit no processo de accusação, dando-se ao 
Senado o caracter de t1·ibunal judiciario para 
mais tu.rde tomar conhecimento do neto . da. 
Ct\mara. dos Deputados. 

Quanto ~\ confecc<1o cta lei org-anica, nqueUn. 
que estallelecc limites :l.s attribuiçõos (lo Po
der Executivo n,t sua normn. de a.cção, elln .. 
niLo tem preferencia. para. a ioiciação. 

UM Sn.; DEPUTADO da um aparte . 
0 Sn,. AUG"GSTO DF. FREITAS agradece n. 

s. Ex. ter-lhe proporcionado mais um insta.nte 
de responder a, esse argumento. S. Ex. di :r. 
que não contesta o direito que tem o Seoa.do. 
como t·~mo do Poder Legislativo, .do intervir 
na confecção du. lei. o quer da.r l:itnplesmcnte 
à Cumn.rn. dos Deputados ti ioicin.ttva. na n.pre-. 
sontuçü.o à.esse projecto. Mu.s, onde, em que 
)oi, 6ID que artigo da. Constituição encontra o 
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nobre deputado essa competenda ·~ Não a. da 
a Constituição política do Brnzil, como não a 
dá nenhuma constituição. Essa.disposicão não 
encontrltl'Ül. a sua rar.ão de ser oos principias 
do ragimen para que é creada. Si nssim e, 
S. Ex. h a de encontrar a justificação da com
petencia dnda à. Camara dos Deputados para 
a iniciação dos projectos de impostos, para <t 
força armada e outras leis, que all"ecwm di
rectamente a vida e a propriedade industda.l 
de modo muito singnln.r; qunnto, porém, 
aquellas outras attribuições quo nrto nfl'ect:tm 
tão directamente a, vida e a propriedado indi
vidull.l, S. EL não podo encoutrar umt~ razão 
de direito ou da política, quer no re~imen 
monarchico, quer no regimen republicano, 
para essa iniciativa. dflda à. Camara dos De
putados naconfecção dessa leL 

(Trocam•se cliversos apartes.) 
O Sa. PR'ESIDEN'l'E- A horn. Llo expediente 

está terminada. 
0 81~. AUGUS'l'O DE FRElTAS diz qu" 655;'1., 

questU.o de comvetencia da Cama.ra. dos De
putados na iniciação das !eis de impostos, e 
o dit·eito de emendar o Senado essas leis, 
foi uma questão )evautadf~ e resolvidu. de 
perfeito accorJ.o no tempo do hnperio, como 
o nobre deputado velo H.ici de Janeiro sabe. 

Respeitou-se a iniciativa. da Camara dos 
Deputados em materias de impostos, o reco
nheceu-se ao Senado o direito de emead,, 

· Si :1 ·questão ostà collocada neste torreno, 
·si a iniciativa da Camn.ra. dos DeputRdos não 
-pócle ser para ~ confecc<iQ dt\ lei ue responsa· 
l:!Hidade, mas simplesmente para- o processo de accusa.ção, o orador pergunta. : qual o a 
desvantagem que h:.t em que <t Camara con
corde com essa indicnçüu, qtw lhe faz o 
Senado, para a commi~são tnixta., cnja vun
tagem consiste na uuiformtd::u:le de vistas do:; 
dous ramos do Poder Legislativo pam .n. 

. organisacão de um projecto do lei de tnl 
gravidade'? 

Pergunta ainda, t\o illnstN! deputado si 
a commis.,;ão mixta, pOl' accordo da. Cu.~ 
m:.1.ra e do Senado, apt·esenta. um projecto 
de lei, ntlo tem .elle de passar pClr todo~ os 
tramites n. QUe estão sujeit:\s as Leis? Aindo. 
mais : si n.pós o traballto dessa commíssiio 
mix.ta, a commissã.o permanente de consti
tuição e poderes tem de dar parecer sobra o 
projecto, qual ó a desvantagem que ha nn, 
creação dessa commissã.o mixtu. '? Bntreta.nto, 
ao envez dessas desvantagens, encootL'a uma. 
vantagem soberfwa sobre todal:> as outras, e e 
o.. seguinte : l'li a. Cl\mttra deiX:<tr por motivos 
om cujn. apraciacão o orador não quer entrar, 
. si deixar de acceitar esse convite do Se
o(l.(.~o. vôde :sor que amanhã nella se upro
sente um pro.)ecto de lei de responsn.bilidM!e; 
e que amanhã mesmo se apresente outro no 

Senado. A consequoncla ó que o projecto 
apresentado na. Camar:• ::;eguirá o seu curso 
naturttl, pam ser posteriormente remettido 
ao ~enauo; e o projecto do Senado seguira lá 
tambem o seu cm·so uatural, par<'- depois vir 
à Cn.mttl'n.; e assim. d1.1~ois de muitos dio.s 
perdidos !!hegar-se-h:t a estt\ conclusão, - o. 
de tet· de oJ·~-atJ[S:tr' uma commíssão mixta 
quo examino os dous prqjeotos de lei. 

Tem coucluiclo, o declal'l\, votar pela cr•eu.
ção d:\ com missão mixta .. (.Muito bem.) 

SF.~SÃO DI~ lt DIUüLHO DR 1891 

O Sr. Justiniano de Serpa.
Veoho discutir, Sz·. presideot9, um as.sumpto 
alheio aos meus estudos, estranho it minhtt 
profissã.o. Nece~sito, poL' isso mesmo, do tacla 
a benevolencia dn. Camttra. 

Autor Llo projecto D. 2, corre-me a obrig<t
cão dedofendel•o e sustentai-o, impugn~l.ndo 
o lJt\recel' ·da nobre commissão de fu.zenda e 
iudustrias. 

E. Coi para cumprit• C!SSe deVi~l' quo solicitei 
a tlahwra. 

Mas, antes Lle entr-.. l.r.' 110 exume da questão, 
preciso de fazer umu. declaração á Cumara. 
E" esto.: que o projccto elo qu~ se tro.tn, longo 
de consultn.r interesses particulares do qm~l
q_uer ordem, consulttt e tttteode a. umt) neces
Slda.do de elevallo interesse puulico . 

Suhmottendo-o à. consideração dn. casa, tive. 
em visht, purn. e simplesmente, a realização 
de uma legitim:~ aspiração do estado quo me 
desvallei}O de represen tu r na. Camn L\\. 

O prolooga.mento lh via-fert•ea. de Butu
rtté ao Crato, idóa. c.1.pital do projecto, é um[t 
questão do grui?d~ importa.ncin. pil.rn. o Cen.l'<\ 
e por isso constttue, deslle o anno pass:J.do, 
cMst~ntc preoccupnQi!.o da dcpntnçi1o cco.
rcttse. 

O Sn.. BArtnosA. LIMA- V. E.x. nã.o tem 
delegação direct~ ou indirect:~. p::u•:.t fallar 
om nome d:\ deputnçã.o cearense. 

(..) S1~. JusT!NIAN'O n~;; S1H~PA - Nem pl'e
tendo fazel-o. Teria muito que hesitar entre 
a. honra- e a responsabilidade. (T1·ocam-se d i
·versos apartes.) 

Observo, porém, que Y. Ex. nã.o compre· 
henden bem o alcance ela dec1araçi1o que tiz. 
Não disse nem podia dizer· que o pl'ojecto 
que se discute cont;titue nmt\ aspiração dos 
rept•esenta.ntes do Cerwit.. Nrto os consultei :L 
respeito, nem s~i qun.os são as suu.s opiniões . 
O que disse foi o sGguintu, que devo repetir : 
o prolongamento da ferro-via do Burtte 
ao Grato e uma questão de grn.nde alcance 
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para o Ceará e por isso desde o a.nno passado quasi sempre pelos erros e crimes das u.dmi
constituc objecto de esrorços da deputu.çã.o nistraçOes. (Muitos apoiados.) 
cearense. (TI-ocam-sc muitos apartes.) Mal sabiam os que nos malsinavam, que, si 

Posso ir mais longe. Posso garantir nos as seccas do norte pesavam sobre os cofres na
nobres deputados qne o a.nno passado tlz; cionaes, pesavam muito mais futalmente so
IJade de uma. commissü.o de representação bre aquelh~ região. (itpoia.dos. ) 
cearense, -pt·ecisamente pL:!rn pedir ao St·. mi- Ignoravam talvez qutl os sacri ficios impos
nistro du. ngricultnrn. n. venda on u.rt•entla- to~-~~ fottunt~ pnblica nunca potl~?ram minorar 
mento da via·ferrea tb Buturito, com a condi- os m:des r•c:mltantc..: Llo flagello. pela. ma ap
cão de sat• prolong-ada n.té ao Vt~lle i.lo Cn.i:'iry. plicação ou desvio tlos dinhciroil pul.Jlicos des .. 
Nesle ponto nppallo pn.r;t o no.~so illn~tl'o tinados n soccorros ú~ classes vlcthnadns. 
collego. que preside U. sessão, o S1· .• Toii.o Lopes, (1lpartcs.) 
nssim como p:trtL o Sr. g13nornl Glic~t·io, quo Não suhin.m Sl)m duvltla os quo fl~zlnm dn 

· or:~ então o ministro dn. ng't'ícultum. (SitJncl.l!~ nossn dl~Sg'l'nço. um motivo de tnjurin., rtno n 
alfirmali'IJos do Sr. Glic1n•io .) sccc:~ l'eduz qunsl som pro o Cont•á u. 11111 V liSto 

A principio os represontnntes do Coa.I•U. fa• dosorto, dotomtinunuo. inovi ttwol n C1~tul· 
zíam qur~stão uponas rlo prolongnmcmto tln. mento n. porcla r]Hasi comp\otn. d11 !'urtunn 
viu-ferrea.. E como esta tinhn. rlo sot•!'oito pot· rmr•ticuliLz· u o o:wtlo dn. popuhH:ito.{.lJwtn• 
cont:t do governo, 'Oppunhn.-se ú. cnl!cassü.o rios a uzuH·tcx.) 
do prolongamento da viu-rerron do Caruarú Pois bem, sonhot·o~. Como ho,jo, sob n. H.o
no Cra.to, unica. porção do estado rzue pôde ol'- public:t, ni1.o n.ct•otlito quo so pos~:t flt:.r.er mais 
ferecet• l'ocut•sos á populnçãn ce!Wenso em jn~tiça ao Ce:n•:'t, na:-~ úpoe!l~ l.lnscm int'ortunio, 
quadras auor•mnes. (lpoirrrlos.) e no intuito d(J ()Ottpa!' :'t mlnh4 ~ pnt;•in, mnlo-

Màs, depois qno o governo re;, n.qnella con- I'GS llo~grnçn.s o novn. injuri~~. npro;,;sai-mo 
cessão, projudir.unt]o os m·1is vita.esintarossos em pedir uam :~queila tort'U ompobrocidn. 0 
do Ce9.rft (apoi~ulos), tl:r.emos questão de igut\l rhtgollalb 'r,~vot·a~ que não toom sido rocusndos 
concessão orn relaçií.o :·~ viu-fer·r<n d11 Batu- no:s oshdo::; JU!.l is pt•o>pOl'Ds dt~ lJníiio. (I1J)Ot"• 
ri tê, não Mnfin.ndo mn.is no prolün~n.mento dos.) 
por conta. do governo. ( Apoicr.do,~ a t.tpartas.) No tli:L ern quo for nm!i. ron.lidrule pn.r~ nós 

E tão rnzOtweis, tãu justa.~ lilrrLm ns no~sr.s o prolongamtmto dn vil~-forro1\dO Bntm•itó uo 
1•eclamm;üos, que o Sr. gnneral Glicerio pro- CaJ'iri, .Gstaremos urmn.los da nm g rande re~ 
metteu fa.zer a concessfto nos mesmos termos e~u·so pn.1·o. rasi:>tir ú. c:tln.midndo o bntcw·nos 
da tle O'll'nnrti ao Grato. (;lpcr.rtcs.) contro. n. natura~:~. . 

O Sn.. l~n.ANClSco GtiClm.to - B' vet•d;vlo. O Cm•iri ó nmll reg-i :lo pri vilegiudn. no 
o SR. J u~TINrA::-:-o !)Jo: SE:n.r•A-f'eço ~.os meus ten·itorio <lo Ceara. A !I seccas nu o o fln.gel-

~n.m, masmo q1mntlo incolldehl.m todo. o terriillustres colieg'JlS me pel'mittu.m eutt'Ut' no tot'io do astn.do. 
ext\rne o :\m'l.lyse do parece!' que se discute. 1~ o~ enormos elementos de riqueza qne p~s-os aparte3 em tií.n granr!e numet·o me llesviam 1 d lh 
doassumpto e obri!!am-mo t\ demorar· mo lrlllito sue podorilo ~al' < osen volvi os e me or a. pro-

. v veitttoos l1avondo facilidade de communicações 
tempo lm triuuna . enttre os Sl3rtões e o littornl. (.-tp,Jiados.) 

O SR. BAIWOSA. LutA.- g· preciso s:\lvat• n Mas, infolizmonte, o G'O Vomo diL União não 
raspoust\l:lilidado de nós ontL·os, .qno foi invo- poderi\ reullsar, tnlvez em ,Jez nonos, este 
·cndo.. g-randtJ melhoramento . 1\ ind<L na hypothese 

O Srt.JuSTlNIANn DE SEH.l'A .. -Vo\to i que8- de tet'mos sempre no porlet' ministros nffai
tiT.o e prometto gu::~.rdn.r nll. discussrl.o a cnlmn. coados ao estado o pr_?lon~[tmento far-se-bn. 
iudispen:;u.vel. . I morosn.mente corno su,o fe1tas tollas u.s obras 

Sr. pr~sideotG,qualrrner que sej~\ o juizo dos do governo. (Apartes.) . 
mens honr<\dos comp:\iiheiros tle rept•esentt~.- As condições de dista.ncin., dos processos de. 
çã~, con~iüero o prolongamento da. vi:t-t'ert'e:l ru:l.min,istra.çao e outt•as q t~e _n~o escapam _ao 
de Bnturità uo Crn.to n. primeira necessid:1de Cl't.ttmo. da Cam:trtt, ~onsttt~nrao semp!:e w
do Coal'a, no momento actu:tl. e~rt to.vms embm•nços ~~ mtnda. conclusa o das 

Atl:'avess:t aquclle estn.do um dos periodos obras. Teremos aindfl. dependente de um 
terrlvêis cht sutt ltistol'ia economica, come- larg-o psriodo de tempo a re~itsnçü.o dessa 
çando rte manifestar•Se os hClL't·ores de unnt justisshmt aspi:raçãtJ Llo Oenrú l (Apoiados.) 
uov:t seccl\, medonho fl i.t~·~~llo que açoita pe~ Occorro, além ~isso, Sr. presidente, umo. 

. riodicarnente aq uelltt rogiU.o. (,1.poifulos.) ontt•tt circumstu.ncm, que deve pesl\r ba.stn.ntc 
Ao tempo do lmperio a sccca do Ceárr.i con- uo ospirito da. Cam·.~ra.. O governo, ao mcs

stituiu formidavel C[l.pitulo de accusu.çií.o con- mo tempo quo decretou o l:Jroloo~amento da 
tra nó~ (apartes) ignomndo osque nos ~ac- via-ferrea.do ~.?-turité n.o Crnto por conta. dos 
cusn.ru.m e ainda hoje u.ccu::mm, n, extensao e cofres d11 Umao, con~cdou_ a uma emproza 
profundeza. dos nossos mn.los, aggmva<los pn.rticnlal', sob garant1n. de .Juros, o prolonga-
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mento da Cal'uàrl'l. a.tê a mesma. cidade, con- Este consiu~ra.ndo suscita duas ordens de 
stderaàa ponto terminoul das duas estradas. consideracões. 

Deste facto, senhores, decorrem m\tUral- ·. A commissã.o n[o é opposta, em t hese, a 
. mente estas duas conclusões : medida contida no projecto. · . 

Primeira, que o governo não teve, nem Estâ. convencida, como todos nós, da con-
tem g!'ande interesse em prolongat• a estrada veniencia d.e fazer o arrendamento das fer
de Baturité ao Cariri, embora seja. ella de ro-vias do Estado. Este só excepionalmente 
propriedade da União. (Apoiados e nao apoia- pode ser industrial, 
dos.) · . . Comprehenrie-se quo os estndos nuvos, 

Segunda., que prolongada n vin.-ferren. de como o Br-~zil, realisem, por sua. conta ou 
Caruo.ru, a região mais fertil, mais ricn. e medeante garantia de juros, a constru~o 
mais . prodcctor:~ do Ceat·:·~ pu.ssaró. a commu- de estradas de ferro. Estas são indispensa
nícn.r-se directa.mente com o commorcto do veis uo deii~uvolvimcmto da industria e ao 
Pernambuco em prejui:r.o doeommet·cio e in- augmento d<~ riquez(l. publica. (Apoiados.) 
taresses mais vitaes do Ceará. (A]JOíado.~.) l~acilit<\m, por outro la.•to, as communica-

Mas, si isto é lndubitn.vol, Sr. presld'3nte, çues, ~tppt·oxirnando os centros productoros 
cumprG ncloptar umtL provitiencia qualquor do:; centros cOn!lumidores. o qno co:>nstitue 
que ll.~Utelfe OS interesSeS O O flltlll'O do medithL Ue elevado l\)callCG \ltl.ra, 0 ciOSOllVOl
COUl'Ú, tii.o dignos (hS :Lttancõe~ tlt~ ClLtrl:trn. vimento o prosperidad~ ·do J'lli~. (Arwiados.) 
como os tio estado de Pot•n:lmbuco. (l~poiados, MAs apGOI\S a inichtti V1~ partiauh\r pódo sub-
apartes.) . stituit• n. ucçü.o do estado; é de boa politica 

Bn.stn.rll., porventurn, mnn.ter o neto !.lo go~ oito tll'ris~ar ca.pitaes em novns empre)'.ttS. Pelo 
verno, determinnndo o prolongamento du. cootrario, convém ao osto.do transferir o. em
via-Carrea. do Baturité 1 1-'ôde n oulros essa pre%as particulares n admi nistração das fer
medida parecer sutllcieote. A mim, cligo-o r·o-vias qu·e construill, evitando nssim o pe
francamente, ellt.\ de modo algum sutísfu.z. sado onuii que resulta d9ssa. administração . 
(Apoiados.) (Apoiados, ap(};1'tes;) · 

· Em primeiro Jogar o o. viso uo gov~ruo não Neste ponto podemos invoCl!.r o exemplo tle 
é uma. gnrantia de que o prolongamento se diverso::; paizes, aliAs Gm condic~es aconomi-
façn.. (Apoiado$ e n.pa.rtes.) · ca.s mais lisongeiras que a.s nossas. · 

Mas, quando fosse, teriamos tnuito que at- Eu. porém, Sr. 1>resídonte, ni1o quiz as~ 
tender à circumstu.ncin. de temvo, que é de sumir a responsabilidade de uma medida 
grande importaucin.. em reln.ção ao Ce::1.ro.. geral. 
(Muitos apoiados.) Sem dados pt\ra.justifloa.r um projecto neste 

. Depois, Sr. presid3nte, umn. outra circum- sentido, limitei-meu. propor o l\rreúdamento da 
st:J.ncin. influiu muito ern meu espirito par;.l. a. via.-ferrea. do Bn.turaté, no meu estado, cort o 
apresentação do projecto. No di:~ em qna t.le poder justificai-o e defendei-o . de::.nte c.ln. 
sa liquidarem os g"l'anrles compi.'Omissos da. Oamara a do paiz. (Trocam-se alguns apar-

.. União, no dia em que se ~ouber, no cel•to, tes.) 
qnaes os sacriticios que pesam sobre o The- Pel'g'UU"t<'\, porem, ~ cotnmissãô porque, es
souro No.cional pelas verbas-obras publicas tu.odo ·eu cooveocido du. vantagem e necessi
e garautia!i de juros-. não tenho absoluta- dada do arrendamento dns vias-ferroas do e.s~ 
mente esperanças tle que po:;:sam ser atten- tado, não propuz igualmente o at•reodamento 
didos os reclamos do Cearú.. ( Trocam-se apar- do. via.-farrea do Sobral. A ro.zão é simples • 
. es. O Sr, presidente reclama attençao.) . A estr:tda da ferro de Ba.turité, a mn.is fu-

Perdóom·rrie os nobres deputados. Deste turosn. do estadCt, n.gor1\ ó que sa approxima. 
modc é irnpossivet a discnssilo. Pr(:)ciso .de do .Qtüx:"ldá . Paro. chegrLr ao Cratoresta. uma. 
exa.minnr o parecer e refut:~l-o, m:~s só pode- enorme distaüciu. a vencer. 
rei fi1zel-o contando com o auxilio dtl. :ttton- Póda 0 governo pt•olongal-a; mas, além 
ção !=la ()amara.: · de não termos certeza. . . . 

O SR. B~1:i.EltRlL-Vu.mos ti refuta.cão do o sn.. B~wiLAQUA.-Entretaoto a verba está 
. parecer. vota.dn. no orcamento. 

O Sa. JusTINIANO DE SEl't.PA-Vou ootrnr o SR. JUSTINIANO D.E Srm.t>A ..• cumpre ter 
no exame do p!\rooer, e, pm•a. mothodisar a muito em a.ttençã.o a. condição de tempo. Em 
discussão, apNCil\rei um a um os divorsos rel:\çã.o n.o Ce:wá estJ. condição () tudo. 
consíde.,-andos . apresentados pelt~. Hlustrada o mesmo, porém. nã.o succede com a via-
cominissão da fazenda e industria. . ferraa do Sobral. Est:L estrada. tem como 

Diz a commissU.o (lendo) : ponto t el'rninal a cidade do Ipú. E com o 
« Considerando que a estrada de ferro de tr!).l~!ll rlo q11e foi preferido, a meu . ver em 

Baturité não é a. un\ca estrada. ·de ferro fede- prejuizo ilv estado, não convem leval-a mn.is 
ral, mesmo no estado do Ceará.-. longo. 
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. Orai o prolonga.mento dessa. estrada. está 
em v1as de conclusão. Pelo menos é o quo 
di?. o Relatorto do Mioisterio da Agrieutum. 

Attenda a nobre commissão (lendo) : 

« Linh~ em construcção. continuaram os 
trabalhos . na extensito de 87 k,Mó que e a. 
distancia entre a cidttde do Sobra:! e a do 
Ipu) divi~ida em tres secções, a saber: 
A ·1 .. secção no ldlometro..... 0-::10 
A 2" ,. :. . » 31-54 
A 3" .,. ,. • 55- 87,640 

Durante ó n.nno conoluirll.m-se as se"'uin-
t~ obras: . 0 

~oelros • • ••• ; ..• . ....••...... ·..• •. •.. 84 
Ponto du 40m rto vão.... . ...... . . .. 1 
Esta.ção........................ . .. . . l 
Ctu;ns de re~ideúcío. ~rn. onganhairos. 3 
Córtes... . ...... . ............ . ...... 183 
Ate1 .. ro . . · ....• . .......... . ... . •. • . • . . 196 

Proseguem as obras. • 
Que necessidade ha.via., portanto, de auto

rlsar o at'rendamento com o. condição de 
proloogal-n.1 (Apoiados.) 

Diz ainda. a commissão (lG) : 
< Considerando mais que, além de ser 

essa estrada uma. das poucas que não pesp,m 
com .deficí.t~ no orcamento, daixara de '(~re
star a.. ~m~o e ao es~do do ~o.ra os raptdos 
e vahoslsstmos servtços a que é destinada 
jlor occasião das seccus, si passar para. uma. 
Gmpreza particular.» · 

Prooiso de estudar separ11.damente ·as di
verso.s questões que este considern.ndo sus
cita. Convém f~zel-o pu.ra melhor exame do 
MSumpto e para methodisar a discus~o. 

A estrada aá. saldos em vez de deficit~>, aí
firma-o a commissão. VerifiQuemos este ponto 

Antes _de ~udo,devo d_ecl:~.ra.r ã._Camara. que. 
para. os mtuttos do proJecto, sana prefer1vel 
que a estrada produzisse saldos em vez de 
dcficits . ~eria uma. circumstancia que influiria 
MS condtç~s do arrend:~:mento, um estimulo 
:para os capitaes destinados as obras do pro
longarnen to. (Trocam-ze a.l,quns apartes.) 

Mas t~ verdade e que os saldos, a que n!lude 
o po.recer, nU.o existem abso~utamente. 

A estrado. da defi.cies, como quasi todn.s as 
ferro-viu.s da União. (Crmtestaçdes) · 

Peço nos nobres deputados que me permit
t:l.m fazer a demonstmção do mau asserto. 
Felizmente não é difl.cil proval·o. . 

Tenho aqui dados officio.es e estes não po
dem ser recusados pela Camara . . 

· Di:r, o Sr. Presidente da R.epublica em sun. 
mensagem ao con;;resso (lê): 
. « Invoco vossa sabia attençií.o para..a. neces
~ndade de sor o.utorisado o arrendamento das 
ed~trada.s do forro pertencentes á Uniito, me
lii.D.te a clu.usula. de serem P.rolongadas as 

estradas e reguladas as tarifas, segundo as 
razoa veis oxi~encin.s da. l:::.voura., da industria. 
e do commercJO. A a.dministração actual de 
to.es vias de communicação é summamente dis
pendiosa; o pessoL~l é forçosamente maiil nume
roso do que saria exii:,>ido pela. administrà.Çá9 
particular. As licenças, aposentadorias e o 
montepio representam outros tantos encargos 
p.'1.-ra a Onião1 que naturalmente concorrem 
para nggravar o deficit que tem sempre reS'IÜ- . 
tado do tra(crJo das mesmas estradas, com a. 
ea;cepçao t.~nica. dn. Estrada de Ferro Centt'&.l 
do Brnzil, que alias estb. longe de remunerar 
sutflciGntemente, -pato. sua. renda liquida, o 
v.a.liosissimo ca.pitn.l empregado nu. suo. con-
strucçil.o.-. · 

Como v~ a. camllra, a unica estrodtt de ferro 
que dà saldos, conforme n.ffi.mação do Sr. Pre
f:idento dn Republíca., e a. Central do Bra.zil. 
Todas as outras dão deflcits. (Apoiados e nao 
apoiados~ Trocam-se m"itos apartes qt'e inter":" 
rompem o onador.) 

0 Sa. PRESil:>ENTE-Attençlto! , 
0 Sa. JU'STINIANO DE SERP.A-Peçó a àt- . 

teaçã.o dos meus illustres collegas ·para. os 
dados constantes do rela.torio do Min.isterio. da 
Agricultura ha poucos dias distribitido na Ga"-
mara. · 

Eil-os (lt): . 
c Até 31 de dezembro do 1890, era · dê 

I 56k.200m a extensão em trMe~o C>ú fuàis 
45k.440m do que no anno anter1or. Fófàm 
es.tas, . nos ultimas dous a.nnos, a receita e 
despe2a: 

1890 
Receita •.......... 
Despeza ••••. ••... 
Defi,cit ••••••. ••. • 

357: 132$555 
402; 693$952 

45 :561$391 
1889 

Receita.......... 393:588$318 
Despeza •.....•... 311:939$360 
Saldo............ 81:648$959 

UM: sa. DEI'üTAl>o-Mas essa daspeza. in
clue a do prolongamento. (Ha outros <~plirlos.) 

o SR. JusrrNrANo DE SERl'A. -o nobre de
putado não tem razão. A despeza do prolonga
mento corre por conta de outra verba., tem 
escripturação diversa, não está absolutameot& 
oomprehendida nos dados que li. Estes refe~ 
rem-se exclusivamente a parte eni trafego. 
(Oontin~m osar-artos.) 

0 SR. PRlllSlD:EN'l'E-AttenQão! Quem tem ti; 
palavro é o Sr. Set-pa • 

o SR. JUSlNl.ANO DE SEil.P.A.-Creio, s~~ 'pre- . 
sidente, quo . os dad<?S apros~ntatl~s sã~ sutil
cientes para destruir Dr o.fllrmuçao da nobre 
oommissi.o de fazellda o indut>tri~. · · 
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A e::;tradn. não dá saldos, a si em 1889 a prestl1r sendo adaptado o pt•ojecto '? Com cer
despeza foi inferior á receita. .em 81:64'8$959, tezn. que sim. 
a razão e simples. . Ta.es serviços podem ser olõecto de clau-

Nesse exercicio a estradn. teve cle Juzer o sub do contracto, como são uctualmente de 
transporte de emigrnntes e geueros par<t soe- toclns as forro-vias que o govet·no concedo. 
corros publicas, o que Mm sempt-e succede. Qmes sã.o os serviços que a estrad~" '!lóde 
Essa receita úXtraordinaria, compreltGndídtt rr·estar ao estado do Cearà? os que prestt~ 
no calculo, fez (f.3sapparecer o dcficít. Ma,; n. actnalmente. 
lJl'ova do quo ot·dina.rittmente ~t estrautt não 1\lns soncln a cstr·nda da União e estn.bele
da saldos, à que em 1800, estn.ndo aug-mLm· citl<t 11 descPimiuaçã.o das rendas o n. completa. 
tada o. pll,rte em tr.~fego, o. ostrndn. produzín sepn.rncüo dos üous poderes, o l!:stndo serú. 
dcficit. (Trocam•SC apa.~lcs,) olJrig·ado O. pagar todos OS serviços, cmborn. 

O S!t. OzTIOicA- grn. convanlento que 0 paL' \\ma tt\beUo. especiu.l. ~ esla podera ígunl· 
Sr. :Ieputatlo upresantm;so dr:t.dos com que pn· mente SQl' ohjecto tia clausula do contrncto. 
desse justirlco.1• a su11 argumentação. Nn(~t~ impedo · qne o sej:l, (A.ppoiados c ?!•To 

apmados.) . 
0 S~. JUS'l'lN'lA~O DO SERPA-Tr!ltei do 

obter outros Llndos e informações. Infeliz- O Slt. S~Ltzmnh:r,Lo dt'~ um n.pr:t.rle. 
rn~nto não pude promptnmonte obter, mas os o S1t. Jus-rrNIANO S J~ltt'A-'Mns 11cceit omns 
que npresentel à cnmnrn silo sumcientes pal'lt n. cousideraçii.o prodlu.iclu. lle lu. illu~trarlaconi
provar que não é sagnra n a!Ilrmnção do pn- missão de fu.zt=lllln. e inc U8tl·itt: a estmdn. é 
recer. (Apoiados c t~ao apoiados.) destinada n. pre.star sorvJcos exkn.orrlinn.rios 

Agol'a::. outra questão. · om qur.d ras de sr.ccn. i'mo convêm perder 
Psnsa. a commissão que, adopt:t•lo o pro· tempo em examlnat• qmw3 !ifl:o osses serviços. 

jeeto, a estrada. nü.o podot·~~ p1•esttw ú. Uniú.o o O melhor e argnmentu.r com o parecer, sem 
no Estu.uo os servicos a flUO ó dcstinndn, mn.w olfaPccer-llla, 3. este rsspeito, quntrru1'r con-
:x:ime no.s or.ca.siõos do soccas. test~\ç.iio. (f1·ocaf»-se alr,"trns llJ) ~n·tes.) 

Consídéro da maior importn.noía osb. ~fflr- Si t~ estt•u;ia é dastinn.di1, como diz íl. com-
mação e agradeço à nobt'o .commissiío de fn- míssU.o, a prasta.r serviços a.o E~t9.tlo nas 
zenda e industria o ter examinado este nspecto épocn.s de cnlamiclades pnblicàs, Mses ser·
da. questã.o. Chaga.mos u.o pouto culmiu:1nte v1ços serti.n mc.is uteis, mais 1)roveitosos, de-
do áebn.te. · creta.do e realisado o seu prolongamento. 

Como vê a Camara, a commis~o enton,Je Approxilm\r-se-hn o sertão fla.g-ellado,a 1.ona 
qua a via via~forre·1. de 13aturita não ó uma mr.ís pel'Seguid:t pela secou., do' littorl\ol e dos 
empreza. industrial de que :t Unifin possa e centros mrLis ndiantados do Estn.do, impe
deva esperar grandes lucros. Dr!s tion.-se a dlndo que no int0r·ior perec,'l-01 iL f ome popu
outros resultados, obedece n. outros intuitos. lações inteiras, vela ausencia de prompto 

. O principal tlm U.a estrnda é pr·est;).r serviços soccOrl'O, €1Vitundo C[Ue se junquem os caml-
ã União e ao estado do Canra, priucipnlmllnte nhos de cad:weres, como a.ctuo.lmente succGd,~ . 
em quadras nnormaes, CJUltnrio nquelle estado pela impossibilidade om que e~t~io a;; victi
é de'Vastado pelas seccas. Bx:amínemos esta, mils do tlag-ollo da trn.nspol' gr·u.ndes distan-
parte do pwecer. · cins. (Apoiados, apa,.te.~.) 

Quaes são os serviços que n. estrnd~• póue Prolongadu. (~ ostradu, poder-so-hn conse-
prestat' à Uuüi.o? Trtl.nsportat gratuitamente: guir eate resultado. 

1 D, os colonos emigrados, suas bn.gagens, Deix:::mdo-a no Quü::tdit, os set•víços sertto 
ferl""<J.ffientns, utencilios (! instt•nmentos :lr<l.'- insignificante~. o bene!icio qnnsi llnlio . crro-
torios; cam-~e ?nt,itos aportes.) 

20, ns sementes e o.s plnntas onviudn.s pslo O S~t. BgzEmm. O prolong-amen to pô !e o 
governo ou pelos governadores para . serem governo !hzol-o. · . 
gratuitamente distribuidas pelos lavradores; o SI~- JUSTtNIAo nB SI-11t!'A-P6de , nti,o 1\u. 

s~. as malas do correio e seus conductot"eS, uLwida .. Mas quem dá. garanthu; ele q 11é o 
o pesson.l encil.rt•e:;a,lo, por p<n•te do governo, f<t<;:a~ E quando se resolva :tl'.~ n,l isiLt::o, qnn.n to 
do serviço de linhas telegraphicas o o respe- tempo teremos de esparar, empreg;vtos o;: 
ctivo material; actuaos processo~ tlC:l a~lministr:tção '? 

4°, os funccionr~rios pulllicos qun.nLlo viaja-
rem p:trn. u~cmp1~nlw de sun.s J'espectivas O Slt• SE1tzmmi,T.o -Mn.s V, Ex. não quer 
funcçves; cornmetter o prolougamento a urm\ empreí:n. 

5°, as nutoridn.dcs, ascoltn.s policin cs, forças particnhn· · 
dQ terr:t e respcctiv[t bagagem qurtnrlo torem Qne1d' p .. rrendar ou ven1lor :• estl'ttlln, o que é 
em dili,.encia. ' · · cousa tvers~•· 

' t> ' b0
, munh;:õe~ d~ gtHl\'t':\ . • ~ • l O~~- Ju.s'I'tNlANI' lm Sy;:m>A -M~ls com n. 

Mns asses scrvtl,)os :t estrwl:\ nuo l,')Oclet•a. feon(h~uo da prolongnJ-n. 
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. De outro modo seria Impossível oucontt•flr 
quem fizesse o prolongn.mento. . 
• Alêm c~ isso, medite V. Ex: ~obre os b'rn:vcs 
mc~nvecuentes dr) duas admmJSt\'itÇÕCcl, duns 
tar1fas, processo rlo baldencuos e ontrns rlilJi
cnldades que surgirin.m .•• 

O Sn.. J. Bmvxr.AQUA-V. Ex. nã.o con!ia 
.no governo ~ . 
. q S_R. JusTrNrAxo rm SErtPA :-·V. Ex-. tem 
tt;_SJSttdo ~t~nto em dir~g-it·-me estn. iuterpelln.
çao,_ que ~tnto ucces:;tdnd ·~ de l'e:;pondet.·-tlle. 

Nt~o sct bem quul o verdmlciro intuito do 
o.pu.rte. 

Si V. Ex. m~ in tcrt·o~:,rn Otl\ rel ~c-ão nos 
melhoramen~os do Cenrâ, ~nvo rli;~,cr-lhe qne 
n. este respetto tenho tnotlvos p:w.~ nit() con-
fin.r em nonhtlm governo. · 

Uma long:J. e a1iw.rgn. o:xperirmcin. 1lo que se 
tem pas;;ado f;(z-me pensar deste modo. 
. T~mos tirlo, é verd:vlo, governo~ . Lu:!m in
teocwnauo;; em relnçii.o ao Ceara, mas des
graçadamente pouco temos cons(}guillo até 
agora. 

B por umtt :'u.to.lidmle, quo tLl.x;ohtinmen to 
nilo sei explicn r, os peim•os "ovornos pl\r·n. o 
Ce:\ra são os u<: quo fn.;~,em "'parto mi nist!'OS 
ce:lrGnses, (Trocam~sc nwilo.~ aparte~ . ) · 

·O S\~. PH.t•s1n~:-rTB-Attencão! 

O SR. JmmNrA:-.ro m~ SFm.PA- Volto il 
questão, Sr. presidente, e '(Jl'ocm't\rei r.~sumir 
minhas observt\ções. . 

. Compx·ehendo que estou toma.n• lo mtüto 
tampo à c t\Sa (ncio q.poiodos) e sinto necessi-
dade de deixar a. tribum\. · 

0 SR. JosE AVBUNO -Tem Ü\lt~rlo bri
lha.n tcnJente. 

O Sl~· JUSTI~lANo nB S~RPA-A nobre com· 
missão de fhzendn. e inolustl'b tein neccssid;túo 
de reconhecer comig-o que,si a Estrada de Ferro 
t!e &tut'ité e destioadu. n. pt·estnr servicos 
ao Ceará em occai'Siões de c1·ises, produzid;).S 
pelas sacctt!>. esse resulta rio só fJodcrti. ser 
l'!onseguido estn.ndo realis:Hio o sen pl·olon
gn.mento. 

g & dessa motliLb\ exclnsivnml?nte qnc 
faco questrío. 

o sa. BAn.nosA. LnrA -Ent[to v. Ex. 
nil.o r~z qu0stfio 4a g"<l.l'(ttlti(t de jnr·os tl (:) ô o;o~ 

q sn. . .TusrrNTANo DE SEltl'A-Nií.o, senhor. 
b isso mc!:lmo dech\roi ao Sr. C!l)~orn! 

l•'rauc.isco G licerio, logn uerois CJ. ue a pi;tJ);Ctl te i 
O ptOJCCto. . 

·": principio me v:n·.;ceu rpie, som gn.rantia. 
de Juros, 11rio eucontrar-se-lli:.un cn.pitaes po.m 
as obrns do prolougn.monto. 

!\1';~s o iUustre depntado por S. Pn.nlo con
venceu-me do men erro o prornptamento de
?la~ei qu~ corrigiri:l. o projecto qnando Yiesso 
l~ d!SCUSS!tO , · 

O S1~. Bl':zErt.rur. dà um aparte. 
O Su,. JuiiTiNIANO m~ Slml'A-T:unbem não 

sou n.<l:ro:;ado lle em [n·ezas, nem tenho em7 
prezas. 

Neste ponto posso e tlovo dcsalhr todt\S ;.~s 
nccnsncuos. 

Neste :1~sum1Jto, como em todos tlo que 
tcnlHHle oecupn.r-mo,r~lloá Ü<tm<wa e <\O 'PU.iz 
r.otn " '··rr.bdeit•o cle:.;nssombro, tão trnnqoillo e 
se;;ut•o da corl'ecçito do mecl procedot• como 
t:> que mni,; êSliver. (A.poiadn~, muito úe11L) 

l:lte;.,"<'l, Sl'. prc;;identtJ, :w nltimo consi•le· 
rMdo tlo l):tt•ecer. . 

Oi:.~ ~~ commi,;-:;ão (W) : . 
40c10Sideranrlo q no <L medid;\ toma.d11 isola· 

da.monto pnm. est:t estraü;t c o!lioNa, não só 
'[I<H'::I. o. zelosa. :::tllmiuistração qne a didgo, como 
p!.'incipahnentG parn. o e,;tallo quo ath serYc.• 

Ar]llÍ nr~sto ponto do lloun.to preciso, se~ 
nhoro~. fi1zer duas rectiticaçüm:. 

J\ connnissã.o !':1lltt setn pt·o de wmrla. da eu
trad•~ orn pr·imeiro lof:,'tLt' o om segundo do 
m·t•ontl:l.trltmto. 

O projoc\o t\ntot·i~t\ primoir.J o :u•t•endtt.:. 
mc11to o ~l> Llepoi;; n. ..,·cmh\, somf!t'O com a 
condição ele ser a estmd:t prolon~:t· ln. 

A t;ommi~são considera. ~~ tneditl.n. odiosa á 
dil•ccçiio clt\. estr.:\Lb c n.o. estt\do do Ceal'il. . 

N!'l.O quiz por om duvida ,) ze!o tln. au-
min istr:lçào daq UE: lia. fot't'(l- vi<t. . 

Nii\) cogitei üe~se <cssumpt~. 
Quanto ao oslu.llo, não set 0-m que o pl'o

jecto possa ser odioso . 
Não comprehen<ló o intuito <lossa a!llrm:t

çiio. 
P;\1':1 mim essn. p:u·tc t.lo . parecÊn· o um 

mysterio. (1'rocam-.~e alyttn~ aJJal'tas.) 
Posso, pol'ém, '" de\'o dar .:~· Ct\mnrn as 

r"a.r.uES elo meu procedimento. . 
Pol'mul;mdo o JWojecto lf\tC r;a discute, não 

obed eci a. inspir::tçOes de outros io tere;;ses que 
nü.o os do os btd~> o ue l'ept•e;:;en to . 

Sei quo o g-raudo mul do UeM•á, nns épo
~s de C<\!omidt\de~ publictlS, é :1a-gr:tvado 
por 1\uns cil'Cllll1St::tnci\IS : ft~! t :l do t\gm\UI\S e 
ailliculdades do tJ•ansporte. 

O go...-erno, empenllatlo em minat'.:.~.r os mn
les \lns Sl~ç:c~1s, tmtou do t:onstt·uit· poços <tl'
t<.?sianos e o g·mmle l'csorntttn·io elo Quh:ada, 
um;~ <las nossM melhot•cs espot·:mç\\:> em pro· 
ximo rutm·o. . 

o Stt. Bgvrr.AQUA- \ rl:l·.:·cç;io das obrt\S 
do Qtüxa.dt\ est~~ conli:1d:t u. nm engenheiro 
muito distiucto. 

o Stt . .rus,·I:-rrAxo nl~ StmPA- Sem duvida 
:\lgum~1; muito distincto. 

O Su.. D1·;z~:u.ttiL tli~ um a-parte. 
O Sn.. JUST!NIA~o lHJ St·:n.l'A - Qua.llto is 

estra.dns do fen·o, ~stf't<> lll'aseguindo o.s 
ohr;\S do~. prolongarncutos. Mas, polns ra
zões quo Jt\ oX(?uz, pnrt~eeu-rne mais segu-
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·ro autorlsar o arrendamento da Baturité, 
com a condição de ser rapidamente levo.du. 

· ao Cmto. .lu!guei set• este o meio m ais 
conveniente de evitar que aqnellt\, reg-;ã,o 

·entre em commuuicação irn:nediatn. com o 
estado de Pern::~.mhuco, em prejuiY-o dos mais 
legítimos interesses do estn.do do C<lara. 
( Apoiadog.) . 
N~o consultei a nenhum r.los meus compt\

nheiros de L'erre;;cnt:\çã.o sobr<":l o projecio. 
Assumi individualmente a rei:ipon:;al>ilidude . 
· Estou convencido d~~ conveniencia e uti

lidade da merlldtt proposta.. Alg-mu) dos l 'C

presenta.ntm; do CearU. d.iverg-Hm profun
dameute e mu oifestam-se contm ella. Estão 
no seu direito. N:lo o;; accuso pot• h;~o. 

Peço a.penn.s tolern.ncia. pn.rn. a, minha. opi
nião e respeito ásincerir.ladedos meus intuitos. 
Fnca cada um do nós o quo jttlga. o ~ou 
dever. (AJ)Oia(.los; muito bem.) . 

O projecto foi inspirado por olev~\do !;en
t irnento de vatriotiSr)lO. Si ni.io é porfeito 
malhoremos as su:J.S dispo.,:;iç.ões, em ve~ de 
sncJ'iúMl-o. Si põe em perigo o interesso 
pubiico, demos a esse interesse todas as ga
rantias. Estabeleça-se~- concurt'Hnci:t pnbli
et\, ou outro qualquer meio tle nca utehll' 
os interesses do estatlo e ser·ei o pr·l!n t!iro 
a acceital-~. Não tenho coiJ veniencüu; pe:s~· 
sone:; ness:\ quest::í.o. ( Apoi((dos. ) . 
. Proseguindo, <1. Camarn. mo -permittirá 

m:Us uma dooh"l.t'aç.li.o. Homem d() p:trt i tio. 
comprehendo a exton&to r.los meus direitoi> . 
e deveres. 1\Ia.s t•ep1•esentante do Cearà 
nosta cã.Sn, não titço, não pt•etondo f:l.7.et·, 
n em comprehendo fJUe se l':lQ<t politica com 
o.s gru.ves questões que tlL() de perto l>e 
prendem no fnturo do estado. Por isso me~
m o quo e uma. terra 11. . quo o infortunio 
de quando em vez il.ÇOita cruelmente, te
mos obrigação do ser a.ntes de tudo e acima 
d.e tudo, vord(l.deiros cearenses. 

F(I.ÇO a csle respeito ioteim justiça aos 
mens illustl'ados companheiros de represen
tação e a el!es me dirijo, pedindo-lhes que 
faoam pela nossa terra o que eu a despeito 
do mais sincero esforço, não consegui fazer. 

O projeoto que apresentei não e uma 
obrei perr,}ita.. Mo.s póclo e deve ser malbor.1do 
no sentido dos gr:\ndes interesses do Ce;~ru, 

· tiio digno da 110~"' dedicl\çU.o e dt<s legitim:ts 
expu.nsões do nos::;o pütriotismo ( Apoiado:; ; 
muito vem.) 

A' Cama.r.:~. peço ne:>cu!pn. do tempo qulj 
de:;pendeu em ouvir-me, :.u;sr>gUl'a.ndo-llle, 
que tlz quanto em mim c;~bia p~~ru. tOL'llt\t'
me digno da sua attençã.o e rl:L'S gt•;w es 
responsa.bilid;ules d<~ tribuna, (J.l:fu ito bam, 
muito bem . ú orador c comprimentooo por 
quasi todos os 87's. deputados presentes.) 

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 1891 

(Vide p:"tg. 3i7 do 2° vol . ) 

O Sr. Aleindo Gu~--.n.abara
A ol'g:~.ni:;ação do Districto Federal é de todos 
os assumptos que desatião actualmente a a~
teoQ:lo e 0 estudo do Coogr~sso, talvez o mau; 
imrortant~ a urgente. 

.Como os longiquos estados de Ma.tto;.Grosso. 
e Goynz, cu,jas attribulações e sotrrimeo.tos 
tão · doloL·osmnente teem repercutido nesta 
CUS'', o Districto Federal verga. . ainda sob o 
J>CtiO da rlictarlllm (nmca, OStenSiVO. 6 a.udo.z. 
Os bGucHcio!:> -tia org:.lniSttcito legal que se 
pre~umo tarom re!>ult:.~do da promulgação do. 
Coustituição não o nttinciram; elle continuou 
sob o governo immetliato dos ·agentes pes-
soae:; do poder qne tudo fu.z, du. força. que 
tudo pódo; -e não Jwaciso, P.:tra. dizer à 
Gmnar:~ o que tem si o essa u.CI.ministro.ção, 
tro.zer pnt>;l. 3. tl'iliuna. o clamor que S.'\he até 
du.s pedras d:lS ruas. Sn.lieutemos que o pro
gt';\mm:~ :tdministr.n.tivo desses agentes tàm 
sido o mnnopolio, as coucesSOGS injustiticaveis 
e i.n,1ustHic;\d:ts. tltu.los em segredo, e o com
promisso do futuro do nmnrcipio em l1trgas 
somma~ e -por muito~ annos, e tet•emos. dito o 
lxtst:mte P•~ra que se sinta :1 necessido.de de 
ser nP.Sta. mesmo. sessão a.pprovn.du. uma lei 
que arranctue o govemo aos agentes do. força 
parn. re!;titui-lo <tO proprio municipio. 

Dig"<\ffiOS em Ve!'dttde qUe não são ue agora 
o descredíto d:~. instituição e o desdern pelos 
seol:l repre::;~ot:.mte::;. Tão i'r:\c:t era a muni
cip;l.!idade, !)Ue o govetno, uma a uma, lhe 
a.bsorveu todas as suas a.ttribuiç~es impor
tll.ntes,a.o mesmo passo que o povo de dia para .. 
dia aecentuava a sua iudi:trerença por elll}.. 

E' a.ltJ.mente suggestivo ver como um mi
nistro do imperio · em pleno parlamento le
v<liltava. as mu.is graves accusa.ções a edilida
de, que considerava. carecedora de sua tutel
la e vigila.ncia e ver que o povo desta cidade 
permittia. qnG tivessem assento nella cidadãos 
que não reuniam mais do uma centena de 
votos. 

lsto a.ttestu. bem '{Uanto ara imprastavel a 
org::~.nisaç5.o municipa.l ex:i~:~tente, tã.o frn.ca 
que ning-uem conthwl\ neUa. e que ella mas
nla et·t~ iucapa~ de Npellir as invasões conti
uuas e . insh:;teutos d•l governo geral. 

Eutreta.nlo. n~o ba pa.iz culto, cioso das 
~uns liberdad~s, <1ue não se preoccup<~ de 
manter o governo loca.! como o nucleo mais 
o tHe, mais :~pto o mais habil p<:~.r:1. u. resis
t~ncia aos ata.ques que -porvel)tur•• lhas se
jam feitos . E nii.o so como resisteucia., sinüo 
ainda. como escolas praticas da liberdade e ci
vismo, onde cad:1o ciuadão pode o.ferir imme
dia.tamento o valor · de sua intervenção ~os 
negocios publicos. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 041021201 5 16:49 . Página 25 de 29 

-11...,. 

lnfelizmente, estas bellas tradições do "'O
verno local não existem no Bra.zil, onde e,le 
foi sempre meramente nominal. O municipio 
não apparoceu aqui por via 1le regra, como 
um producto espoutn.neo dn. cohesii.o 1le inte-

. resses communs ; ma.s por mer·n. pr~scripçüo 
legal. Conheço em verdade no meu estado 
dous pontos em que tt lei v~iu :~penas t•egn
larisa.r o estado pre-existente de orgauü;:\ção 
natur<\1: Campos e Parnty; mas essn.s ex
cepções ainda mais kistemento accentua.m a 
regra geral que assign:do. 

l!:ntretn.nto, esso ospil"ito do indopillllll.'ncin. 
local devh\ vi1·-nos dir·octa.monto pula tt•ad il;:'io 
hordal.ht ün. motropole, ondct <L~; communus J"o
l~tm mn.is de umn. vc:.: g-uarda~ ciosas dm; Li
llcrdauel\ que pos:miam. M:U:i p:\r:t arpli tr:tns
plantndo, sô ha nm poriodo hh;torico cw IJIIO 
roa.lmeoto ali(• d ornon,;tt•on vi.zo1·: o :1g-it:u.lo 
período quo do 18:31 vao a ts:10. qu:ludo as 
tompeiitO.dos pc11Hicas assolavam o Jlai~ dG i;lll 
~\ 11orto e r.s facções am luch\ o pur1ham em 
contribuiçito. · 

· Eram então a>; munici?a.lirla.dos nü.o CGntro:o; 
fi(hninlstrativos; quã9 long-e disso e:st:w:.1111 ! 
mt~s fócos de acçü.o politic(l., sinã.o pnrtit.ln
rin, npnixomulus o tlesv<tir·ados poh~ convul
são Qllé tog-itu.va todo o paiz. 

R.estt\ram dessn. época tradições honro:>as, 
som duvidu, : é ditHcíl mesmo. ao rcrne
moral-tt , e!>quecer o papal proeminente que, 
nos successos da. abdicação do vrimeiro im
peradol', coube no senado da. camnm desta 
cidade. 

Mas a reacçií.o . QLte se seguiu a essa. phaso 
historic.<t, abateu coinpleta.'mente o .zoverno 
locn.l. Annullar.un-se mesmo as disposições, 
sem (luvida liberaes que a constituição do 
imperlo consignava a respeito. E a centrJ.
lisaçã.n mais ferrenha, odiosa e est;tgnaote 
estondeu-so por todo o paiz, de modo que 
n. nomeaçlí.o do mais insignificante ruucciona
rio do mais lpnginquo munici'pio hàvitt de ser 
pln.citada pelo centro, por intl!rmodio do seu 
1loleg:~.do que regL'1. a provincüt. Sob osso.. os~ 
t.uf<\, feneceu dG todo o espirito de iudepen·· 
lleucin. lomtl. 1<~ u.qui, :t critica historie..'\ 
pócio :issigmdnr este racto cnrioso : uo que 
nãp houve ptt.t·tido que não reconhecesse 
esse mal e não p~omettess~ 'cia.m~l-o ; . n5.o 
houve homem poiJtJco que na.o ttvesse eon-. 
damnaçües pari\ olle ; e, todav!a, t•aro foi o 
governo 11ue não o a.g-gl'avon ! 

Esta cid:\de loi, tãlve~, a nmis victimrub, 
pelo fa .. cto do set a séde do governo. A'<- usur
pn.ções de suas attribuicuc:; fora.m continnn.s 
e gl'aoves ; tudo o que ó estrictu.ment<'~ loc:\l, 
tt ugua, a illumiMç~o. a iustrucção primaria, 
a suo. proprin. limpez::t., tudo, o governo cho.
mou :~. si. ;\ munir.ipalidl1.de frn.cn. e dospre-. 
znda pelo governo e pêlo povo viu-Sé redu
zida a providenciar sobre os Mlçamentos dns 

rua.s e sobre o matadouro; e, valhn. i:l. verdade, 
uotnbilisou-se pelos contractos e pelas pre(e
rcncias escnnda.losa.s. 

Stlrgimm no pn.rl:\mento vozes que protes-
taram contro h;so ; mt\i.s de umn reforma se · 
ton tou ; rr.ns n. cura radical do vicio encon
tr<wn obstnculo insuperavel nt~ n11egação 
tanta.~ veze~ repetida tle que era impossível 
alhear de toclo a intervenção do Estado nos 
neg-ocioiõ do rr.unicipio, porque \m:portn.va 
mt\ntor urna cadêa, na dir•ecç.i.o geral, üm::~. 
accontnada. uniformid••de no governo do 
paiz. 

A JII'OClamaçãO u tL Rcpuhlica federn.tivn. 
wiu n.lt<)t'IU'. do . t1)do as condíçcres <.lo pt•o
blellla ; o nosto momento, ,çm IJUO ~mos 
otll'igat.lo~ n. cnft•ental-o, Ja oncoutraroos 
como base, qno nos •i imposta, ·o n.rt . 68 
1l:t Constituiçü.o, qu•) tlet~t·tnina que o muni
cipio SCI'Ó. autonorno om. tudo qnn.nto se re
tll·n ao seu pc~culia.r interesse. E' pa.ro la~ 
mentar que e~so ttrtigo, que coo!;;titue o 
unico supporto real da tod~\ u. ongreno.O'em 
politic•• P.xistonte, n;l{l tivesse. siuo desde fo&'o 
nmn c.'\rta. do nlforri:L destlt cnlade, que a1na.a 
e;;tõ. clomint~fl:~ por agentes de um podor qUe 
deve ter deSt\ppn.recido. · 

Este projecto v'em, felizmente, restituir-lhe 
a. posse de si mesmo ; e pelo seu o.specto gé
ra.l, garantidor dtt autonomia do municipio, · 
merece de rninh!t porte os mais fr:..ncos . l\'J)
'plltusos. Tenho lido o ouvido que .o pro,)er-to 
creu. umt\ l:epublica nt~ R.epublica.; si assim é, 
penso que é um bem. {Apoiadas.) Não concebo 
esso processo do herança. pelo qual· o governo · 
federal venha a manter qualquer .predominio 
nos negocias peculia.res ao município, que é 
um corpo independente, um orgu.nismo auto
nomo, senhor de si, capaz de se diL'igir, ha.bil 
p<l.r:~ prover a~s seus interess~s, .c~mo melhor 
julgar. E' o.ssrm qno a CoostttUtçao o qMr; 
é nsi:iim que elle deve ser fl\t::tlmente ~o 1'~'
gimen que exJste. sob pena dn. federacao VIl' 
t\ ser um osplendido acliticio sem alicerces, 
n;poit\(lO nl\ ~~reob movediça (Apoiados.) · 

o sn.. GABIN'O BEsourw - Apoiado ; si 
não fór t\Ssiro, nií.o estit tle aC<Jórdo com o re
gimen federntivo. 

6 Slt. ALClNDO GUANAltAR.A..,..- Nem 'Vejo 
porqu~ •. do ü~cto de sor esto. ~idftde n. c:lpitn.l da 
H.opuL!teiL se hl\ do deduz1r coutrn. ~llu. uma 
oxcepçii.o a oste. ~rii~cipio. Si a. antonomi~ .do 
g-oYaL•no loc.'\1 e m<hspen~vel a bou. ·admmis-· 
tr:tç:'io municipal, oxactamente l)orque esta. 
cidade é :t c:\pita1, porque é a. mais rica., a 
mnis lmpor·tMte, a. primeira do paiz, sioiio 
dt\ America. do Sul, cs&• autonomia aioda lhe · . 
é mais neces::mria, com m:üoria. de razi«> de:
vemüs habilital·t• n. pt·oporcionar aos seus ha
bitantes o nos estrangeiros todo o conforto de 
quo tauto C3ol'6C6. (Apoiados.) E' realmente 
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curioso prc~tender que, por isso que estn. citla
de hosp ·la. o_g~ver-no da União, esse governo 
possa c":nprtmll-a.! 

O projecto da comrnissão, GStahelecendo as 
b.t.Ses geraes da autonomia, oo Districto Fede
ral, consubsta.ucía, penso eu, :1 idéa prctlomi
nante nestLl. assembló' e, corn. certezi.\, cor
respondo ás n.spiraçõss mais logitirn<l.S e fun
dadns dC's seus habitantes. 

Sob estu. feiçü.o, só tenho applausos pal'n. 
ell.e; mas, estudando o . desenvolvimento dn. 
orgaoisação que elle crea, ench!.lu-so-me d13 
d~vid_as o espirit~ a l_)ensei (]Ue essa. orga
DlSaça.o talvez nao fosse n. que mais se adn.
ptasse às necessidades :1ctun.es. I~' pnrn. esclll
recer-me, ouvindo n. p:\l:wr:~ nutori\\:Hh 1ht 
illustradt~ comrnissão, que, espero, verh nisso 
n.penns uma provn do nlto respeito o cnnsid~
rnçiio que ll1e tl'ibnto, que . me nventurGi :t 
intervir nesta debate. nosto pouco o11~o llllll 
da tribunn; e posstvcl, pols, }llll'.t. mellwr 
e~primir id~as. qtte tts consub~ t;~nclo om 
emendas c ns offereçll. oppot•luut\ment", l:!Otll 
outra intenção mais do qno ;t1lo pt·oporc:ionar 
base . á discussão. de onde snllim uma lei n:\ 
o.ltura dos tn lentos dn honrn.da com missão e 
da sabedorin. desta cnsn,. 

A illustrn.da commiss:to cntendctt tio sopa
ra.r a execução da dolibar:\çito . Vem <lo longe 
a. rrropugnaQão desta mer\idn.. Jn. em 183:) o 
senador Vergueiro,ministro <lo imporia, t.lofeu
din · essa idéa no l'elatorio apresent:ttlo á 
Ca.mara. Dous annos dor>ois, em abril. de 1835~ 
a assombléa provincirll âe S. Pnulo promul
gou uma lei creando o àdmioistrudol', como 
este projecto crea. o p1·efeito. E r!\ tU.o gertü
mente presentida -esta necessidade, que a. 
R.egencia., em circulilr ús provi-ncia.s, recom
menrlou n. lei provioci:d de S. Panlo como 
modelo: e, aft'activameote, duo.s provincias, 

. ~e1•nambuco a Cenril, pt•omulg-ul'Mn leis iden-
tiCãS. . 

. Tratava.-sa, então, de um administrndot• 
nomeado pelo presidente dn. pi·ovincia.; em 
,1862; porém, a mesmo. idé:.~~su rg'in. no Senado, 
defendida pelo Mn.rquez de Olin<ln, quo pra
tendia que a nomeação só pudesse recnhir em 
um dos vereadores eleitos, limitando assim a 
autoridade do po~ler geral. 

· · A creacão desse funccionr~rio foi posterior
mente, em 1869, suiirngnda. pelo eminente 
Sr. conl>elheiro Paulino Josó Soares de S:ouzt\ 

· _no projecto do reorg-a.nisoção municipal, que 
neste n,nno apresentou o que e, dud:~s ns con-

. diç~as politicns .em .quo foi concebido, lt m 
proJecto que vord:ületr:tn"lento consulbvn. tl.S 
nooes.."idades da. ~poctl., :Htirlntl.n<lo n. iniciativa 
do povo até pela iuterYeoção directt~ e imme-
diata.. · . 

A idéa. porém, morreu. A opposição libe
ral,1dominnda d::ts su~s tbeorios democraticas, 
u. acredi~nr m\s quaes só a.s r~.ssemhlóas admi-

nistra.tivas garantem a libardnde, aro .. uju 
n. crea.ção tlésse prefeito do vicio. radic~'l de 
inconstitucionalidade . · 

Encoott·amo-rios :~gora. denote da mesm::t. 
ontirllde; eis um prefeito, nascido do voto dos 
viu to e um .representantes do Districto Pe-
llernl... . 

O Sn.. SA:'IU'AlO FERltAz-Eu não acceitei :l 
ct·en.cão do prefeito. Penso qne o.<: funcçises 
d!' a.dmiuislração devam ficar n. ~t·go do {lre
sJclente do conselho e nesse s:ent1do tenctono 
:tprcsentnr émendo.. 

O Stt. A r.C!NJ)O G Lf,\~AllAilA - Pot'doo·rno 
V. l~x. ; ma.s ó minha opiniito quo ellas nitn 
sfi.o o!:! mn.is nptos prwt11 ai)SI\ tnrclh. . 
. Voj:lluos, pot•úm, n g-onoso · desse!! ropre

sentnutos I lO di~tricto; o rro.iocto mllntórn tl. 
1\nt\~n. I.! i viKilo r lo mun!cipio om pnY.'oohins. quo 
srtn cltl•ism:idas com o nomo da districtos, o 
carl.tL um:r. lltdlall ole;.:-u o seu rept'P.Sentn.nto. 

O SI~. Tl!i.nt,\7. DI·:r.FJ:'>o -Ghamo n. nt.ton
çiio ;lo V. l~:t, pitr(\ o l'ncto dn qne e~;" li i vi· 
~'io su!Jsist~ ar1ontl.<: na pt•imoira cloic;iío; do-
pois fttr-se·hn outro.. · . . 

o SR. Ar.ctNno GuAN A.li.\RI\-Niío hn. tle sor 
(?t>anllo n. nltot•;tç:~o o, demais, não croio qLto 
1sso moditlque as incnnvanionci:t;; qno lho us
signn.lo . A mml Vlll', :1 eleição }JOl' circllm
s:wipçJes restrictas vn.a assegm•;ar a. o:nnipc~ 
tenci:L dos c:tbos e lei tornes, dos reis d:t c::~. haJa., 
<Jue to:los que !1qn\ vivam ~n.betn fll\ant:-. in
lluencia exercem nns nos.c:;:.s í're~uezias; Vne 
ser o Horcscimcuto do otUci:tlismo~ o juhil8o 
dos s~bdeleg-u.dos. R a. nm'\ coac~ü.o reül p~m 
o elo1tor o um obstnculo msuper:wel para o 
7:\ntlida.~o honesto e _di:;oo, qne n'io tenhn. 
mtluoncnt em p::wodun. certa o que pó1le, 
an tretan to, ser !Jnstan le con h~cido o respei
tn.do em to(lo o munieipio para pretender 
legitimn.mcnte rcpmsen ta.l-o. 

Admittn.mos1 porém, qne assim niio se,}lt e 
quo se uê o mil<1gro do serem eleitos pelas 
fr~guer.ia.s outros q t\e nãô aq11ellos qu~ r:\zem 
n. smt eleição Iev;~udo p:w .• t~ rnunicipali,.hde 
urtm caudu.de prctendeutes a ernpregos o de 
t1spil·n.ntes t'l. contrt\tos. Bste homem, antes 
ele ser o mpl'~sen tnnto do município, é ore
prosenlnnte de smt rreguezia; e nas to con
solho Otlde encontra. vinte outros obada~endo 
M mesmtt~ preoccupnçües o !\nima.dos do mas
mo intuito, o do ut dcs se1•it o·lemm~t .do go
vet'no, n. adminístmção uií.o será mttis que 
uma mosqninhn. pet·muta. de t'u.vores, que cadn. 
qual rocln .. :1n. p:wa o seu CJUarteh5.o, esque~ 
cendo os interesses e as conveoíencias gemes 
do município. (Apartes.) 
. S5.o estes enviados d01s freg-uezias, que no 
primeiro dia. de sessão deverãõ eleger o pre
feito. Gera-so ahi _:1 sun. subordinn.ção, que o 
projecto não fn.z mais que accentuar, de modo 
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que acredito que o seu pem;<Lmento mesmo 
não é outro, sinüo t•edm,it-o t~ nm móro cum
pridor de or·dens do com;:~lho. 

o Srt. THo~rA~ Dl'lLFlNO-Nií.o ~l.poi:u:lo. 
0 Srt. ALCINDO GUAN.I\.UAltA - Digo que 

assim c, porrJUé o conselho lllUilicipnl e ~tsorn
brn. desS'J pol'Jt·e prefeito l Nií.o lho ser•a dado 
tom::n· uma. provid~ncia. de dect•et:tt' lllll[t me
didtt.p.or ~ma pro~ri;:~. r~utot·icla(:fl. O .~o:lsolho 
mut11Cipal ó um n:oca! unp!u.cM cl ! E~l-<>, que 
se rettn '! (!ffi dn·1s scssur.s :\mltt:lns; cil-n, que 
se reu ne em rlnn.s <lns sessuos sern~tnaus e 
n.ioda. qno nomoio. cormoi::;sucs adrnini:-;tr·J.ti
vo.s p<mna ;1cnt9s, cing-it~d.o, . õnldn.nt.lo, .<~omi.
ua.ntlo asso trtsto pt'olotto que, l'o<lnwlo n. 
catlle,.ot•itL do !'llllccionario suha ltoi' IHI () d(!
pandellta, nem sil'juet• se impor:~ au l'<'~Strlli to 
publico l 

Pois bem, ó .<Jsso !>y~tom~ que o pro_ject? 
repr·oduz nos seus pontos cap1taes; a.qu1 estu. 
a eleiçã.o. pot' tot:mls, o prefeito sahiclo do con
selho e d(t ~~cção restricta por elle, 

Ora, Sr. presidente, este sys tema. estU. lá 
mesmo ~pont:.\do como íucouveuiente e in
·cl·iminado como '" cn.tls:t do relJ<tb:amento e 
dos escanualos thl. aümir•istraçao municipal. 

Senhores o quo se l'und<t com isso ó o mais 
ln.monttwel

1 
dcs·~ovot·no. n, mais accen tnad:t 

<tnnrchin, l (.Apo~rlos,, m1o apoiados; CZJiai'l~$) 
Acceito, ~r. pt·ostuente, o consellto ntlllll

eipal o o :tdministi~Miot·; ma~ qnoro-os vi:1:t~·s 
da ri!esm:~ fonte, pnm gymt•ern ~~~1 orl.ntas 
diversas. Si esse conselho · so reumsse l\11\tt 
vez por v.rmo, pat·~~ or·c;ar a recei ta, lançur os 
impostos, tixar :w despczas,. t!r?ver. so_bre a!:> 
necessidades geraos dos mummpto, hn1ltnn~o 
por suas delib~rl~ções :t csphera. ~m que devla 
gyrar o admtnlS~l'ador, acr;1dtto QU!'l ollo 
!$cria. realmente uttl. Mns, usstm como c, con
fundidas as funcções :ulminist.r:ttivas, clis~et·
::;u.s entre o proprio r.ousolho,,m~s t·enmucs 
scmannes, o prefeito e as com~rnssoes perm;t· 
nentes· imn/•ine·5e :\ anarclua, o b:\ralhn
:rnento' a cotffusão e n. desor·•.lem qtH) i ri por 
esse ... ~vcrno municip:~.l! · 

Embsetratundo do administl'açito, ~~ indh;
l'Jensavel que o poder, a, guBrr~ ellt\ lllCilffiil:J, 
seja um poder forte; e uao íJOde IH\ver poder 
forte com a ttcçfi,o assim maJ?.iettLdn. po_r um 
corpo deliberante que, suspe\tnso, contnma
rnente o fiscali&'\ e ernb..'l.raçn .. . 

Nestas condições, e preferivcl ~t opitli~o uo 
nobre deputn.do o Sr. ~a.mpaio Ferr:1.1.;o pl'e
ferivel que o supprimlles, '[JOl'q_ne um -porler 
assirn. maniemdo e snb~lte:rno, m~o ga~'\nte ~\ 
or~lem, v.utes provoca n. anarclmt ; OM go
verna antes desgoveroa.! (Apa:rt~sJ 

Sr. 'presidente, estes n.ssumptos rec~n.m:~.pl 
mo.is meditação do q~e estudo; t9dr1:vta., nao 
me posso furt~tr ::1. ~I?,er, _que nao ~ novo o 
erro-e digo-o sem mtençao de mn.goa,r, em 
que cabiram os illustres · memb1·os da. com
missão. 

Este projBcto reproduz o. systetnn dos go
ve•·nos úa;; cidades d:~ ·AmeriC" do NortH, e o 
quÔ vn.lo esse systemn, .i á nos disso exr~r?s
sivamente Bryee, tzu:wdo a.tnrm:t quo «u to
ne!!!l.vel que o governo das ctdades ó ~ma dns 
m.tis sensíveis falhas dos Estadas Um dos.» 

Em 18iti, norocou-.se unm commisslío pttra. 
cst udar, .em Nova Yot·l-. u.s causas desse re
baixa monto e for·mular um pln.no pn.;:-n. o go
verno dr~.s citladHs. Poço licença parn. ler ft 
c:tmam os tt·cchoil do !leu l'Oln.torio quo nmís 
nos intot·cssa.m. · 

Corno pt·imoíra ucssas causo.s, cUtt n.s
sígnala. logo u. incompetunci:t dos cdis o :.t ligo. 
U nloiÇitO tJfll' Wtti'(/S; (ielldO): 

« Gra.ntlo uumcro do c;trgos importtmtos . 
pt~sn t',llll ús mãos. 1la homens, q~o pouco ou 
nenhlltn prcpn.ro tmltam pn.t·a. os tm}lortunL~ 
dovot·cs, f[llC oram chamndos IL Lloscmpo· 
nl~:u·. >' 

g n:~. list:\ d:ts t•orot•mt\S a oxocutar, cou~ 
sig-ntt osl:t: (lendo).: 

« A cleiçã.o d:l. legislatura. du. citl:tde ou llm 
t'<\lllO dulla on d:t cotnmissU.o escohn· polo 
v() to g'l)t'a.l (urt a genc>a.l tickt.:~) em vez do pot• 
~om·ds. 

Qm\ntlo o; alrl,mnen ou os consBlhGiros são 
cscolllidos pelo voto local d!l umu. pequena 
aret\ prosume·s~ quo ello::; residem nella_; 
:tssim o ca.mpo de escolha. ontre os bons Cl· 
dadãos é ge'rn. lmante limitado. 

Acoutece t:tmbem que sett primitivo dever 
é obter o mais quo potlcm p:u•a o seu toct.rd ; 
elles cuitlnm pnnctldos interesses gera.es da · 
cid;ttl<:. c \:l :~ t'll111 t:un votos para contra.ctos 
com o:,; rcpl'csentantm; dos olttros wdrds. Dahi 
sc1· pt·clcrivel o syste ma uo voto geuera
li:wlo ... » 

Nii.o fitotasio, pois, n:J.o manifesto appte
hcnçõcs infnndadn.s ; creio que reproduzida 
t~ causn,, venham t:1mbem a reproduzir-se os 
e!teitos. 

o sr~. F URQ UDI 'Wl'll:'l.NGCh:- Mas v. Ex. 
sah2 que as nos~as frcguezins não se com
param aos tot.t.J'r/g; temos ü·oguezías ·muito 
grandes e populosas. 

o sn .. · Ar.cmoo Gu.ANÜ!A.RA. - v. Ex. 
sabo que o w ... 1·d não o um quarteirão na 
accepç-lo qu(1 nos damos n.o termo; é uma. 
especie do distr•iclo muuicipu.l. Demnts, não 
são nssim t:lo grandes as nossas fregu~ 
zio.s, '" do Pàquetú. não tinhu. mais ds 100 
eleitores . 

o Sr~. l'HOM.I\.7. DEt.f'mNo - Mas essa divi
sfio so prevn,locc p:u•:t u. primeira eleição, 
ctepoi:; fat'-su-ha outra. · 

O Sn,. Ar.crNoo GUAN,\BARU.--:- Vejo que 
V. Ex. llão roput:\ convonionte ossu. divisão 
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t.:lDto quo recl;;J.ma. outra; porque então jã, governador eleito por todo o povo, por sutrra
n[o a faz 1 gio directo, virá administrar por si e por de-

o sa. THD!11:AZ DEL'PHlN'O _Porque não é leg-ados seus formando um corpo administra
possível; não temos estatística, nem planta tivo de que elle ê o chefe, o respons:wel uni
aeographia, nem planta cadastral, e isto con- co, obedecendo us deliberações do conselho, 
~ compo.reoendo perante elle quando se tizer 
some tempo. misteL', tomando mesmo a iniciativa das pro-

O SR.. ALoL.'IDO Gu,\NAl3A.RA.- Nesse caso, postas que interessam u administração cujas 
sí a eleição pelas actuaes freguezias é incou- necessidades de certo conhecerá melhor que 
veniente como os honrados membros da com- ella, 
inissão o reconhecem e uma nova divisão é Estou convenc\do de q_ue no goverllo ou 
impossível sem ter tudo isso quo ta.nto tem- a responsnbilid<J.de cabe toda :L um só, ou ella 
po exige, melhor será abandonar a idéa e fa· não existe. o uuico modo de se ter uma ad
zer logo a eleiçilo lJOr districto. (Apoiadas; ministração municipal honesta, morr.lisada, 
n<zo apoiados; aparte.~.) digna, PL'ovicla, é haver um funccionurio com 

Outro vicio apontndo paln. commissi'io de autorid..tde que assuma a sua responsabilidade 
1876 foi oxuctnmento osso, quo reputo es- pornnte o publico, perante a opiniü.o, perante 
sono!n.l no projecto : n. confusüo, o bat·alhu- u. imprensa, perante á Camara e poru.ute to
monto na. ãdm!n\straQü.o. l:<~is as proprin.s Illl.- dos os poderes. 
ln.vra.s do. commisSllo: « Ha nocassido.de de UM Sn.. lY!l.l.'U'I'ADo- Tomos agor::~ um o no 
motllodo quo ftxo tL responsabilidade pu- entanto ... 
bllc~ nos homens e nos corpos que governam. O SR. Ar.ciNoo GUANABARA- V. Ex. bem 
s~ o mayar negoctu. e exerce o pl).tronato, 
desca.rregn /irnndo parto das queixas sobre os vê que o exemplo não procede. Fallo de uma. 
tdd11r 11wn, a.lte~~r.do que se escolhesse melllo- entidade originada na lei, vinda da eleição 

1 ui lh - s r p popular, com attribuições definidas e respon-
ros 10mons po 11 a sua esco a na.o e a - s;1bilidade effecti•a e V. Ex. aponta-me um provada. S1 e arguido de não fazer um me· 
lhoramento, responderá que a legislatura o remanescente dn. dictn.dura. 
03mbnracou não lhe dando os meios necessa.- Não desejo abusar da benovolencia com 
rios. cada cll.sa da .legislatura póde descul- que a Gamt\rtl. me ouvt>; tanto mais quanto 
par-se com a outra e com :1s suas propria.s careço de sua indulgencia , porque natural
commisSOes, e entre os numerosos ·membros mente -voltarei ft questiio. 
da CamtLra, a responsabi.lida.de é tão dividida O Sn.. SA:r.tPAIO FERRAz-C creio que só 
q~e· se . torna nulla .•. » E par~ c~rigir este estâ em discussão o art. l ". 
vtcio e1s o que propõe: « Amphaçao de poder o sa. ALCINDO GuA.-:-rABAR.A- Exacta
de ftscalisução e uomeução n.ttribulda ao m!lute ; mas V. Ex. sabe . que lm cel'ta li
mayor. J> E as cnrta.s de Brooklyn ° mais berdade na cliscussiio desse n.rtigo. E, pre"\o·a
recentemente a dePhiladelpb.ia, o.ttribuem ~o lecendcrme a.iuda della, direi que acho ca.ra. a 
m(Xyor um poder quasi autocru.tico na. arlmt- administração do municipio n 12:000$ por ca
nistração, reservando a Camr.ra poderes ptu•a- beça. O ml\ndato uo conselheiro muoicipal ó 
mente legishttivos e n votação ilos impostos. uma. distinc~lo, umn funcçao de confiança 

Descriminem-se em leis as funcçuos de um dos nossos conchlnd::tos, como e tambem 
e de outro poder· vote n Camara os impostos, aquelle de que ostn.mos investidos. Aqui ex
orce a receib e des-peza, delibere sobre os ne- plica-so o subsidio llOrque os representantes 
gocios g emes do municipio, prenda uo circulo dos estados, quasi t odos nelles 1·esident os :>ão 
de soas a.utol'isaçües o administrador, mAS forçados a. abandonarem ·os seus empregos e 
que'este seja não um su~altern~, como ê _no protissCíes pam ~e transplantarem para ca; 
]>rojecto, mas um poder 1gual ~~ Camllra v1n- masos representt\utes do municipio, esses n:lo 
ilo·como ella do voto pupulnt· d1recto, repre- carecem de abandonar os seus emprégos para 
sentando tambem o municipio e autonomo, desempenharem o mu.ndato. Em todo o caso, 
independente na, sua esphera de ucçlto, capaz como é principio assento que o trabalho g-ra
de governo. tuito é caro dema.is, admitta.-se um:1 remune-

0 SR. FuRQUI~t WERXEck-Esse ~·overna- ração ; mas hii.o de convir os Hlustr es roem-
dor sara 0 senhor do Rio de Janeiro! bros d;\ commissão que o estipulado no pro-

jacto pu.r:t 21 membr os vu.o sobrccart•ega.r 
U!>t Sn.~ DErUTl\D0-0 dono do· BrM~il! immonsamonte o municipio. Em muitos esta-
O sn.. AI,ClNDO GUANA'RAR"-- Enga.m\m-se dos dt~ A merica. do Notte sã.o grl1.tuitas ess:\s 

os nobres deputados. Esse gov·~rnador ni\6 ser:'t funccõa~ ; o na.qnelles em que silo remunorn.
dono de outra cousa. que~ não de si mesmo. das, u. gr:•ti!lCD.ciio não e superior u. l.OOO doi
Será sem •ltl>'id.a. um poder forte, cn.po.z de lors :mnuo1os. (Apartes) . 
conceber e de executar, apto emtlm para o go- l!:u pec-cebo a l'!l'~U.o pol'qUf) OI\ nobrfJS dt>pu
verno e incompativel com a. o.narchia. Esse tados esto.tuem tao u.1tn. remuneracao. Isto 
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póde-se dir.er sem rebuço porque a . reputação 
aessu. corporação. nos ultimes tempos rio im
perio, não pode servir de modelo. SS. EEx. 
querem assim implantar a moralidade admi
nistrativa. Não attingirão ao seu fim. Si 
não · pudermos fazer com que o nível dessa 
corporação se eleve pela honestidade. e mo
ra.Udn.de nn.turaes de seus membro;:, não serão 
os 12:000$ n.nnuaes que evitarão .os con-

. tro.ctos escandalosos e o patrocínio de immo-
ralidades. · 

O SR. SAMPAIO FERRAz-O fim é remunerar 
a quem trabalha, porque o trabalho gratuito 
nií.o serve. · 

0 SR • . ALCINDO . GUANABARA- Admitto, 
Penso que o ru.Iministrn.dor, Gleito, que om 
nada. mais se póde oecupnr, d~ve ser ln.rga
mente remunerado ; mas pn.ra. os membros do 
cooselho a vido. não SG alte:rn. ... 

O Sa. SAl\tPAlo FERRAZ-Como nüo so al
tero '{ Ha opção, as incompatibilidade~ esta.
beleciclas no projecto sã.o n.usolutas . 
. O SR.. Ar..cmoo GuANABARA-Digo que não 
se altera, o.in.da mesm;) proV<\lecando essas 
incompo.tibilidn.des, parque nesse C'.nso su acoi~ 
tarãó o cn.rgo nquelles poucos que escaparem 
a ella.s. E' evidente que quem tem um em
prego o preciso. delle para viver não o vae 
u.bandonar tJOr amor de uma posição traosi
toria., ainda que altamente subsidiada. E si 
houver quem o faça, eu-posso ser injusto, 
quem sabe 1-eu pensarei que se reformou 
tudo, menos as tradições que nos enver go
nham. 

O Sn.. SAMPAroFF.:n.RA.z-Será. preciso mui
to patriotismo dt\ parte de quem quizor ser 
intendente. . · 

0 SR.. ALCINDO GUA~"íA:B.<\,R.A-Uma. l:tcum\ 
scnsive I, a meu ver , no projecto resultn. de 
nada. dispor sobre a descriminaÇt'io da rendn. 

o SR.. THo::.tAr. DELF1No-De ::~occorrlo com 
a Constituição, ella serà feitt~ pelo Congresso 
no orçamento gera.l. 

O Sn.. ALClNllO GuANABARA-Não vejo a 
disposição constitucional que prohiba. que se 
faça n.gora nesta lei; pa.recG-mo aM mais 
curial que, tratando-se do se dect·etn.r a 
emancipação do districto, de-se-lhe desde log_o 
os meios directos, do se manter. A coustt
tuição entregou quan~o se refere U. orgnui
sação deste dist1•icto ao Congresso : nndo. 
determinou a respeito, nad:L precisou. Tndo 
no~ compete. Ora, é evidente que esta cir
cumscripçào riquissimn., .sendo, COJ?O é. um 
grande emporio commercto.l. tendo mdustrl~s 
propt•ias, tendo mesmo umn._ zon~ agricola ~a.o 
:póde fica.r em um pln.no 1nfer10r . a mmtos 
estados da. União~ não póde permanecer com 
as diminutas fontes de renda que tem actun.l
mente. O orçame1\to municipal confeccionado 

este· a.nno pela intendencia mostm bem qua 
ellas são de todo insutncientes. . 

O Sn.. THOMAz DELFINo- As nossas rendas 
são · ás que a Constituição tlá aos est~•dos. 

O Sn.. SA.MPAIO Fr-m.aAZ-0 pro,jecto passa 
pnra o municipio muitos servit;loS que estão a. 
cargo dn. União, como n. vinção publica, n. il
luminação, etc. . · 

0 :::in. . AMINDO GUANABARA - Apezar, 
'!)orám, de serem insignificantes em reluç:Lo it. 
importuucin. do districto as Buas fontes de 
ren<ln., o ot•çnmetlto municipal, quo :lqui tenho, 
monta u. 5 .383:3.'30$8GU, o quo ô do f,l :r.er in
vejn. n. nito poucos ostndos . gntrotanto, isso 
uü.o basb\ ; or•grmis:Hio o dlsll•icto como deve 
S•'l\nmit<Js u ttl!!pondlosos sorv lços vi r·üo sobro
Cll.l'l'ognl-o. Arzt<i tonho o::dmctrulus dos rolu
torios tlosto llllllo ml vorb:~ tlo dcspez.1. quo 
penso llovom !!ut• tmnsfol'idm:! pu.ra o muui-
clplo : . 

Do Ministol'lo do !ntorlor: 
Limp~;.:u, ~h\ cldndu o d~lS 

pralt~ . . ...... ........ . . . . . 
Assisteuciu i\ tnf!tncin. ... . . . 

» u.os rtli ono.dos •••. 
Inspectorb de. Hygiene .•..• 

000:300$000 
501:160$000 . 
3\J l :800$000 
468:520$000 

De Ministe1•io <la Instruccü.o: 
lnspectori~ da lnstrucçao, 

pessoal e material.. . . • . . • 1.594:800$000 
Oo Ministcrio dt'- Justic;<t: 

Asylo de Mendicidade ...... . 74:500$000 
Repartiç:.i.o dn. policia e br·i-

gn.da policin,l.... .. .. . . . . . 2.958:634$400 
Do Mi!'isterio da Agricultura: 

Corpo de Bombeiro~. , ..• •. ~ 582:340$450 
Esgoto dn. cidade.... . .. . .. . 2.536:312$500 
Ulumina.crio }lUblica. . . . . . . . . 1 ~ 118:090$000 

-~-----
Totà.l.. .. ~ ...... .. . · 10 .426:257$442 

Pn.ra. i'a.;~,or face <\ estas desuezas, carece de 
ma.ior r onda o dlstricto : e nada me parece . 
tão justo, como serem tmnsteridos piwa elle 
os mesmos impostos que os esttLdos arrec:ldam · 
e que coostituern, ~linal, verdadeira. contri
buiçtl:o locu-1, n. sn.ber: o imposto predial, o de 
industrias e pro tis sues e o so bl'e pen nas de agua, 
sobre gado. etc. Examinn.ndo os algarismos 
constantes dos reln.torios. veremos que estes 
impostos estão nssim orçados: 
Concessão do pcuno.s de a g-ua 1.000:000$000 
Imposta. de transmissfio de 
. proprieda.de ..... . .... ... . 

Imposto de industrias e pl'o-
Hssões .•. ..... . ... . ... . .. 

Imposto de transporte .... . . 
». pl'edia.l. •. ; . ; .. . 
» do gado ....... . . 

7.000:000$000 

5.000:000$000 
360:000$000 

4. 500:000$000 
280:000$000 -------

18.140:000$000 

• 
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SESSÃO EM 27 DE AGOSTO DE 1891 

Yírlo tl:tg. ::>25 tio 2~ v oi. 

o Sl-t.. Pu.EstoENr:e-Pcço licenc(l, ao nobre 
deputado para observar-lhe que ja excedeu 
em muit-:> u. hora marcada. pu.ra terminar a 
l?rimeira 1'::Lrte dn. ordem do dia. 

0 SR. ALC!NDO GUANADARA-Seroi SOli- , 0 ~r. ~ilo Pe!,•.a.nha('mot'i-mento rlc 
cito em ~\ttender :·~ advertcncüt de V. E:\. a:_tcnç«o). d1F. q~e o pr~jecto, que n. commis-

Com estas rendas o Districto l"edern.l po- s~o dtl ~~plomacw. e tratados ofi'erece á con
del"a folgadamente eurrentLLr corn as d(lspGzas std~taça.o o ao voto da ca.ma.ra Dão ·é nem 
que a sua reorgauisat;ão llle traz. ra~,tClLl nem tole~a.nte . . (Apoiad~s) . 

Addicionamlo il. recei t.a. e despezas que assim . E:otend~ q~e extmgUir a legaçao braztleir~ 
lhe daremOS US que u.ctua.lmente tern, póue-Se ,)Ul1tO 0.0 ,\·atlCa..no e COllCluirdtt Situaçãocrea: 
fazer idéa po3rfei ttt dn. sua. situn.cão llnanceir·n. tia. pela h.epubltca H o pn.iz ; é cleduzir lo~ca
que é dns mais tisongoiras, como se vu do se- ~~~nto cht ref~rmn. qne separou n. IgreJa do 
guinte quadro (lJ): . !:;!:i lado. ( Apouul~s, m1o apoiallos.) 
Recoiht actual orçuL1<1 pn.r:1. . ~~.ch:.1 .qu.o t~OJ)O!S clCJstn. medida, n.llás capital 

1891, segundo se vô p.~r '1 ·'~ tnstllutçõos liamocrn.ticn~ não so 

d t 1 1
. po:lo dmxn.t• LI o annulr· nom da coope'rtll' l'...., 

d~ ~~Q..}~-~~t 0a~JU cd~!~ ll!na coll1plet!l.. trnn~fot•mação nns leis qu~ ;a: 
mcrcio de 15 de junho 5.:183::J:3U$8ü1J !:l'm.rn a mntL'l'llt. Isto llt\ economia. so:::ln.l nu 

Receitu, aclu<•lmcnte n.rroca· JUrt~prm!encla. c '!tl; diplom(\clo.. ' 
dada pelo. União e que H~storn1. c. 11110 h)I ~01\Ll:Lr!ednde interna.cio~ 
lho será tra.nsl'et•id:.L.. !R.l-10:000$000 Jml Jttnlo ao Papado n1ts tl i vot ·su~ nacionn.ll-

Desp•.17.U. actmtl orçada. pO.t't\ 
1801, segundo o mes
mo. orç:unen to ...•..• 

Despoza. .que pass~1ri.l. a suü 
conta ...•............ 

Saldo ... , .. ..........•... 

------- d:~<Jes, como nu .l•'t'MH,::t, na lta.lia· m~ Alle-
20. 52.'3: :1308860 ma.n !n\, na S UOCll~ .,~ nn. I' l'liS:Jia, a t TJ t•eponde

mnma da Santn. :-;lu ~ulJ:-o os soiJerauos do 
mundo até o t·ngimun concordatario 

Citr1 os concif.ios Jl:tl'ticularas e • eapecia.l-
5.266:03G~696 n~ente o tle Aqmllv. em 381, o do Milão e o de 

S.\.nto AnÜil"D~to om :387, o de Cu.rtha.go em 
10.4.26:257$4.42 400, ~ o.tla Mlleve .e'!l4l8, ondó se implo:rm:va 
------- a acçao .d2 poder ctnlpara o oxterminio 0 
15.692:294$138 perseguTÇ<W tlos hereticos. 

Analysn. o concilio de Orlt:ians em 538, o de 
7. 831 :04487:}1 1,'oledo en! 838,. ? de Toulouso em 1 n 9 justi
------- ticamlo a mqUl.slçl'í.o, e os de 1229, 1254 e ou

Como so vü, nindn, hn. um saldo conside- tros, a propos1tu da intoler;\ncia dogmn,tica 
r .. wel e isso mostriL quü.o in.iust.ns ::;;io ns armando o braço scculut'. · 
alleg-açües dol: que a1ll'ma.tn qua o Rio de .hL- l~m sr.::;uiLla clumoust l'a , com n. perda que 
neiro absorvo todas as rend<ts r.lo.;; E;;;tu.dos. sonreram os padre::; om sun::; immuniàades lo
O .Governo g-eral nl1o lhe restitue sete mil cu,es, q1~a.nto a. habi tacües, nas immunida:àes 
e tantos contos dos quo elle lhe paga. ~essoaetJ, .quant? a. processos ; e tambem . em 

Sr. presidente, dizia. um illustl'e pnblicistn. f~ce da~ wves~dura::;,, conventos. eleição de 
qlle::I.excellencia de uma org?.Jlis,lç:lo municip:1.! blS~os, Instrucça? publtcn.,-quc a Igreja lm 
se pôde aferir peln.s x·e::;postn::; a. estn.s duas ~lll t? ~Ll? trans1f?e e. que se :td<1pt:1 ás condi
queswes: - o que -propot•ciona. ella :10 muni~ ço~s J tul(lzC~ls e SCJenttltcns das Estados mais 
cipio ·~ C}U::tnto cnslt~ '? A qu l) temos nn.cln, nos :vltuntados . 
dà: esta citltule não tem r·uas l::wgas, nem . Est{t conv~uciclo o ot•atlor, :10 inverso do 
calçamento~, nam lltl.SSeios, nem n.gua, nem ~llus.tre pulJ!Icistn., que t\ lgreju. ainda. pàde 
hygiene~ 11em pt\t'ques, e custn.~nos mn.is de msptr:~r um martyr, um U.t'tistn, um poeta. 
viu te mil contos . uma acçlí.o ~obil itante ; que, nã.o obstante ~ 

Esforcemo-nos , pois, senhores, pn.ra que u processo de tntegrnç,[o o clotrorenciação a qu e 
organisa.çüo, que· Ol'<l. nos iucumbe f;tzer, a religHto e~tá. sujeit•1, ellu. ainda nü.o perdeu 
seja cnpa.z de proporcionar nos habitantes n. Sl!a!:> trad1cionues camctc l'istict\s. (.11uitos 
destu. cidade, as conunodidai.les necessarias ú. apOtadai!.) 
vida, sem que lhos custe a pellc c o ::mngue. JU~rma qu:) u. Repul>licu. não é iuimi "'a dtt 

IgreJu., P?~co importando que esta conâemne 
Vozro;s~ Mnito bem, muito bom · o P??er ctvtl pelo Sy~lolms , e as constituições 
O b.-ado1· c cumprimentado por todos os Srs. mats li vros dà. A manca e dn. Eux·opn.. (Muito 

depu.ta!lo.~ presentes. b~m.) Pensa. que c !la, respeituntlo :1 Constitui~ 
çu,o e trabalhando dentro de suas raias pàdP. 
conquistat• •~ sut• influencia perdida. ( Apoi
ados,) 
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Lembra então a Belgíca, l~ )J ·h~Oúlt, a Aus
~l'ttlia, o espírito do muitos Bst.'l•los Not·te
:uncpicanos, domor.mdo-se om cu.du. um destes 
Jl::luto~. . 

Expõe a moderna theoria do Estado, pro~ 
tegendo o direito, velando pelos jnteresses 
q•1e nerl?- ~s soci~dacle~ nem ?S in~ividuos po
det•ão VJg1a.r ; c1t:L Mmghetl Bovto, dizendo 
qu·e o nosso Estudo deixou de ser ó orgão de 
ilffi:\ creocarevelada., reconhecidacomo unicn, 
verdadeira e legitima. · 

Que nã.o podemos estender a. autoridade <.lo 
nosso Governo, pcl 1~ diplomn.ci3., ate o Vati
cano pori'}UO elle prn·deu o podGr temporal . e 
quo poln. Cidarlo Eterna só responrle boje o 
rei tl•~ ltnllll . {illuito bem) 

Al'gumentrL com algumas reg ras de di reito 
intet•nBciunu.l, o diz que ns opiniiJes contrnria.s 
no Hou pr~jocto só so npoinm no direitocano
nico. (ATIOilfcln.~. mttilo bem.) O orado1· d aln-a
l~a·l'> pelos S1·s. tlcptrlcvfos presentes.) 

S~SSÃO D~ 8 rm SETEMBRO Dg 1801 

( Vlüo pn.g. 1il3 do 3° \'nl.) 

putados, os aotos arbitrarias estavam ~talo
;ad~s e provados ; não obstante isto, Sr. 
prestde':te, o cor-po legislativo dáquelle paiz · 
n.mda. nao resolveu~se a eln.bot·ar a lei da .res
ponsabili~ade do presidente. quando ella é a 
•trml1 ma.rs forte cro Poder L2grslativo contra 
a~ tendencias omnipotentes do P oder Execu
ttvo. 
. lJM Sn. DEPU'l'ADo dà um aparte. 

O. Sn.. FELI~DELl.O FREIRE- Porque, Sr. 
pr~stdente?_ No~, em cumprimento de um ·pl'e
cet to coostttuc•onal, deixaremos em nossos 
auna.es a. lei do responsabilidade. 

9 nobre deputado pela Bahia. , no intuito de 
Criticar o reg imen presidencial, diz que . não 
a.eredit."' na. efficach desh lei, porque o pri- · 
mairo magistrado un. naçií.o não so submetteró. 
om tempo a lgum a posição de róo, pflra sor
fret· o castigo por ella commiondo1 sem antes 
l:lnçar o pail< em uma. revoluça.o. s. Ex-. ada~ 
pto do pa.rlo.meut::~rismo crítica Lermos co- · 
piados di.l. constituição americana, esquecendo 
uossas tra.diçõcs, noss~ educação politica e os 
progressos que tínhamos conseguido durante 
o rug-imen passado. 

Sr. 11residente, nutro convicções inteira• 
monte contt•arias. 

O Sr . Felisbello Frch·e - Si a. responsabilidade presidencial é uma 
Sr . presidente, sinto que me coubesse a pa- Mtribmçü.o puramente nominal. si e !la é inef
lavra em horu. tão adenntada dtl sessão, em ticaz, il)to não depende do regimen, . e sim da · 

. vista da importancin. do · assumpto. E sinto falta de educ~ção politicn. dos a.!!l3n tes da lei, 
tanto mais qu tmto na. sess:1o de hontem foi como provn.ret (apoiados, muito bem), 
otrerecida 1.10 projeeto uma ementln. por um Adepto do_ regimen presidencial, tora do 
illustre r epresentante da Buhi;J.. com a · qual qual n. solu~v:> da fórma republlcana. não me 
não posso con~orda.r, por muito que me roere- p:~rece completa.; porque a. instabilidade do 
çam o i\lustre coHeb-a e os outros sig-uatn.rios regimen parlament::tr, pelas crist?s ministe
da emenda. riaes, é uma ca.usn. demais que se vem asso-

O nobre de}'ltltn.do pela Bahia, o Sr. Atn- eí1ú· â. ~ustabilidltde tão intrinseca :1.0 governo 
philopllio, n:~ justifica.ç:"to que oll'eL·eceu enl repubhca:oo ; adepto do regimeo presidencial, 
favo1· dn. emelldü., enunciou uma. doutrina. que corno diztl'l., Sr. presidente, vejo na responsa
não consider·o comp(l.tivet com o espirito de IJil!du.de do presidente a. maior ~1rma, sinã.o a. 
nossa Constituição, nem tão pouco cóm {L os- nmcn., que tem o Poder Leg-isl!\tivo contra a.s 
truotur~\ do. fól'mt~. presideaci:1l do g-overno .tendencias omni.potentes do Executivo que 
t•epublicn.no. pela indole .do r•egimen, tem umn. estructurà 

E, si nrLo fóra., St•. presidente, n. divor gencin. bastante 'POderosa p:.wa. ser um poder bem 
em que me colloco reliüivamente a doutrin:~ iudividua.lisado, bem autonomo. ( Apoiar:los) . 
rpte si encurnn. na emenda, por certo uão eu- Vejo nessa responsabilidade uma poderosa 
trn.rit\ no deb::tte do proj ccto. garantia- da representação nacional contra 

Não venho impug-n<\1-o ; ao coutrn.rio, não as tendeocins dictn.toriaes e crimillosas a que 
posso deixtw de externar minh~~ n.dmira.ciio queira chegar o chefe do estado, levi\do a. isto 

· peln. St\bedoria com que a commissü.o oh\borou peta~ pn.b.:üllS politicas e pela sugg.~stií.o dos , 
o pro.iecto rtne descrimintl:os crimes de respon- senttmentos possoaes. 
sabiliJatle do presidente da Republica.. E' in- om, Sr. )H'esidente, si é este o conceito, 
contestavelmente uma gra.nde conquista do qne sob o ponto de vista. dos princípios se 
leg islador •lesde quando a. historia politioa dos deve !t~zor dessa. p1•erogativa. do Poder Legis
Estados U uido.s <lã-nos o exemplo d:.dmptmi · lu.livo. <1fim se sustentar-se o equilíbrio dos 
da.de de um presiderite, peH1 ·fa-lta de umu. lei poderes cvnstituciouues, esse equilibrio ha 
que especificasse os delictos constitucionMs. da tlesappll-l'ecer s i a r esponsabilidade pre.:. 
B 11ã.o obstnn te, Sl'. presidouto, este facto de sidencin.l uão for uma g n.ru.n tia etrooti va.. 
impunida.dc de Andrew Joltuston, qua.ndo n:1- Re~lm~ntc, Sr. yresidcnte, si · est iver nA. 
llenuneia. dada contra elle m~ camart\ dos de- consc1encm da. llaçao· que a responsa.bllldu.de 

Cumnrn. A. 3 
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não será etfectiva, como crê o nobre d~pntado. Emquanto o artigo do projecto fa.ll!" em 
não . passando de uma attribuiQão puramente uma só pena;a. emenda ~st_abelece a duahdad_e 
.nominal, ainda que délictos co~stitucionaes das penas, fi.ca.ndo á arbttrw do Senado apph
sejam oommettidol-', então será melhor que car uma ou as duas ao mesmo tempo. con
perpetue-se a dictadura. Si estiver na. con- forme a gravidade do delicto. 
soiencia da nação que os agentes dos poderes Será este o espirito da disposição consti-
publicos desfallecem no grave momento em tucionnl1 (Varios apartes.) 
que for preciso tornar effectiva essa. respon- UM SR. DEPUTADO ~ Ouçamos ; o assumpto 

· sabilidade, então será melhor que elles incar- é importante. 
nem-se em uma só mão. 

O S:a. FEr,ISBELLO FREIRE - E' realmente 
UM SR. DEPUTADo dá um aparte. importante. 
O SR. FELISBELLO FREIRE- Si o scepticis- Não me parece, _Sr. presi~ente, ter si~o 

mo do mau honrado collega. traduz um•• ver- esta a, interpretu.çao do leg1slndor cons~
dade que sua experiencia. lhe dieta, então tuinte de stlpü.ra.r ns pena3, da.ndo uma tao 
chegaremos á dolorosa convicção de que des- importante attribuiçii.o ao Senado, qual a de 
appareceram da consciencia nacional, dos applicar á seu arbítrio uma. ou ambas con-
agentes da. lei, toda energia moral, toda. cou- forme o delicto. · 
cé~ de dlreit?• todo 1dea.l de l:,!berdade. O artigo d!!. Constituição é concebido nestes 
(Milito bem, apotadós.) A conclusao a que termos (lê): · · 
chegn:remas ê que ein vez de adiantarmos a «Não podem impor outras penas mais que a 
ovolucito de uma educa..;ão politíca., retrogra- perda .do cargo e a incapacidade de exercer 
damos. A cooelusão a que chegaremos é 9_Ue qualquer outro .•. >) . 
ach~tmo--nos em um completo processo de dts- · Parece-mE;) que si fosse intencil~ do legls
soluQito moral, de todo sentimento de pt\trio- lador separar as pertas, não usa.rm da con~ 
tlslllO e de liberdade. Então para que tl'ibu- junctiva e e sim da disjunctiva ot.e. · 
naes, yara que juizes'? (Apoiados.) _Atém disto, Sr. presidente, a interpi.'etacão 

Eotao, Sr. presidente, o defeito não esta que quer dar o nobre deputado pela Bahia, 
no regimen como disse o nobre deputado. e ú. emenda, não está de a.coordo com o espí
sim nos homens, em sua educacão politica; rito da Constituiçã-o e do regimon. ·· 
sep1 .~nergia para pol'em · em ex~cu~o uma A attribui(lão dada ao Senado de, além de 

. le1, somente porque afl.'ecta o prW1e1ro ma- applicar a pena, julgar arbitrariamente da 
. gistrado da nação. (Apoiados .) · gravidade do delicto, nã.o é uma. o.ttribuiçüo 

. E se assim é, o regimen parlamentar · -rem expressa no te:xt<i constitucional e vae contra 
resolver o problema 1 o principio da divisão e independencia dos 

Não, porque elle . só satisfaz ás paixões po<ieres. _ . . 
dos partidos . Elle _julgando o pres1dente dn. Repubhca 

Não creio, Sr. presidente. nessa inefficacia, funcéiona como tribunal de justi(':t, como 
de que tanto fallo'u o meu illustre collegs., poder judicia.rio. 
porque não n.credito que o sentimento n:~.- Tendo a a.ttribuição de classifica.r gravidade 
cional esteja tão corrompido. . de delictos, a.ttribuição . que lhe . é conferida 
· Feitas esW.s observações. Sl· · presidente, pelo espirito da emenda, funcciona como 
passo á analyse da emenda do nobre deputado. corpo legislativo. 

O artigo do projecto, cujos autores pro- Assume por ~on~eguinte funcç~es de po-
curaram circumscrevel-o dentro do texto deres diversos n.c mesmo tempo. . . 
constitucional, diz (tê): · . Nü.o me po.rece que isto esteja de accordo 
. cBsses crimes serão punidos corn a pena de com o art. 15 da constituição, que estabelece 
perda do cargo e incapacidade para exercer a. divisão o independencía dos poderes. (Apoi-
qua.lquer outl•o, imposta por sentença. do Se· a.àos.) · 
Dado, sem prejuizo da aação da justiça ordi- SI algus publicistas americanos levantnm a 

. nari.a. que julgará. o delinquente segundo o quesUI.o da unidade ou dualidade das pena.s, 
direito processual e criminal commum.» ; é porque a Constituição da America do Norte 

A emenda do nobre deputado diz (lê): presta-se a isto. · · 
· •Esses crimes serão punidos com a perda do Não obstante asseguro, que lá n. -pratica dos 

ca.r~o sómente ou com esta pena e a da in7a- processos politicos ainda _não confirmou offl.
paclda.de pa.ra e:x:ercer qualquer outro, 1m- cin.lmente a doutrina que pug-na pelo prin-
~tu.s por senteoca do Senado, sem pre~ cipio da dualidade. . 
Juizo da: acçã.o dn. j usticn. ordinarin.. que j ul- E:is as· disposições constitucionaes a. respeito 
ga;rà. o delioquonte, arguindo o direito pro- (lê): 
cessual e criminal commum.» cA sooteDQ!~ om cu.sos de impeaclnncnt nito 

Como se vê, Sr. presidente, ha profunda. 'V:l.e_ alóm da perda de emprego e inco.-
ditferença. nestas duas disposiçõ8$1. pacxda.de. , • · 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 0410212015 17:23 - Página t7 de 24 

-19-

· «0 presidente e vice-presidente e todos os 
funcctOnarios civis . dos Estados Unid~s per
derü.o o emprego pelo impeachmcnt . •. • 

Como se vê, Sr. presidente, ha. uma. diffe-
rença nestas duas disposições. · 

A primeira falla. de dua.s penas, n. segunda 
sómente de uma. 

A nossa Constituição não apresent.'t esse 
motivo de divergencia. 

Entretanto, nn. Americrt do Nort~ aiodn não 
se firmou um precedente qu~justifique a ver
dade da. doutrina que reclama pela. dualidade. 

E appello neste momento, Sr. presidente, 
pa.ra. o processo politico do ministro Belkoa.p, 
que accusa.do no Senado por um Ct'ime con
stitucional, padin demissito do. carp-o, nftm de 
isentar-se da sentençtl c.lo tribnmu . 

Não obstante isto, o Sent\do seguiu na 
marcha do processo, havendo na decisli.o tlnal 
35 votos contra o ministro e 25 a f<Wor. 

O mesmo Story, para cujas opini.ões n.ppelln. 
o nobre deputado, uiio d~cide peremptorin.- . 
mente a. questü.o. · 

Eis as palavras do grande escáptor · · 

Como procedel'á eu tão o Senado~ 
Poden(fo só. julgar com a. parda do cargo, 

esta :peoa não é effecti\1a porque o ·accusido 
jã. det::toú a administraçã.o. 

Julgar com a incapacidade não póde fa-
zel-o; · 

Como procede então~ 
Eis ns consequeocias a.bsur.das da doutrina. 
Chl\mo a a tteução da casa. po,ra esta ques-

tão . 
Ella e importantíssima . 
Convicto da. minha i.ncompetencia para re

solvel·a•(nrio apoiados) limito-me n. chamar 
a. a ttenção dos m~us collegas. · · 

Na. emenda do nobre deputu.do está um 
elemeoto disso! vente elo regimon . 

E' esta minha. humilde opiniti.o. (•lluito bem. 
O orador c cwn]lrimcntado por muitos depu~ 
tados.) 

Sl!!~SÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 1891 

( Vid • ~:~.~. 221 do 30 vol.) «E aind3,que um,julgamento de incapacidane 
possa tor· dado, n. !ing-uagom da Constituição 
póde creal:' a1gumt~ duvida, si elle serà dado O Sr. Alcides Lima.~ O nobre 
sem a perda do emprego. daputtldo por Minn.s Gern.os que hontem dis-

Ha. tamlJcm mais forca na observação de cutlu o pt•ojecto da lei que ftxu. n. despezn do 
que o impcachment é um processo puramente Minislerio do. Justiç:~ propoz n · supprcssão da 
de caracter politico. · verba relativa. no Codigo Civil, de que se 

Elle niio tem por fim sómente punir um acha. incumbido o illustrn.do ju1·isconsu1to Dt. 
offensor, como segura.r o gstndo coutru. os Coelho Rodrigues. Parece-me, Sr·. presidente, 
crimes otnciaes. que :l propostn do nobre clepu~a<lo deve ser 

Não tOCl\ sua pessoa, nem sua. propriedade, aproveitada, não llltl'<\ ser supprimifia a. verba 
porém sim, despe-o t.le sua. c(l.pacidadc po- :\que S . Ex. se refere. mas para. suscitar-se 
litica.. • · nestn Camara a. idéa de se tmtar quanto antes 

Ora., Sr. presidente. si o processo politico <lc dotn.r o pn.iz com um cotlig-o civil, por
só a.trecta uma qualidade rio accusado - a qun.nto o contracto feito com o Sr. Coelho 
capacidnda -; como e que o! lu. vermanece H.orlrigues para o confeccionamento degge co
co~ a sentença de perda do ~nrg-o ~ · .· dig-o tem um P:t:zo dem~iadamente long?, 

S1 estn. ·sentença. é n. <lestitUJção úe totb prazo esse que e mcompatJVel com n. urgenmn. 
capacidade, como se pôde comprellcnder que 

1
· rJe QUe se r esente a. codificação d:1.s leis 

ella. permaneça, pa.l't" poder o o.cousn.do exct•cer ci '"is. · 
outro emprego? (Mttilo apoiados.) .Nüo é preciso demonstrar qn:l.o grande é n 

E' uma. conclusão 11bsurdn.. . necessidade de um cocligo civil. Toda a (Ja-
Logo, n. doutrino. não e eorrecto.. mara o St\be; os i! lustres membro!! dn. magis-
Com O.lJerdu. do cn.rgo 1mplicita.mento vo.e tmttn•rL e os advog::~dos quo teem as·sento 

•~ inca.pactd<\de para. e:.:orcer quMquor outro. nestn cnsa. conhecem pet·feítn.mente ~s . diffi
Agora, Sr. presidente, im::1.ginemos um<\ cu ldades com que nós todos luctamos na vida 

hypothese ua pratict\. atim de verific:wmos a. pmtica quando temos de descriminar as rela- · 
doutrina. do nobre deputado. · . ções de direito pt·iv:l.do lle P<Lrttls que litigam . 

Supl)onhn.-se que o presidente d:~ Republi~t. em juizo. · 
pou.co teny>o :tntos do termo legal de sua. :1d- Basta. ponderar que ainrla nos regemos · 
ministraçu.o, commctte um dolicto consti- '[)el::ls Ordenações do Reino de Pcwlugal, t•ev()~ . 
tuciomtl. gadn.s no proprio !)ai:.: ondé tivern.rn origem, 

Quando o procosso ehegar no seu termo a pat•a desde logo convencar o espirito de todos 
::l.dmin!straçüo do Est:tdo .iil. c~tU. entroguo a. os mombros dn. Cu.ma.r:~ de que ha. urgente · 
outro fuucciouar io . . . nccessidndo do provermos ã. cod[ficacão das 

Suppouha-se ma,js, pelo espidto du. emenda, nossns lois. · · 
quQ o crim9 commettido sejtl. leve, não lovo Todos os dins diio-se no fõro casos em que 
ao gr-.lo maxiroo d:~,. pena. . essas Or~cnaçries sãq i~tcrpretadas pe~o. ma-:, 
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gir:;tra.tura. de um modo que licn. muito .aquem 
do estu.do actuu.b.lo nosoo direito privado. 

Isto mostra que a. uecassidaúe ·de cotlilic:tr
mos as nossas leis é evidente. 

Mas, admittida a. urgencia. úo projecto e a 
necessidade de uma codilicaçr1.0, ~ preciso en
tretanto e.acontrll.r o meio mais adequado 
-para leval-o a. e.ffeito. 

Não convém ele modo neuhum que urn 
codigo civil seja sujeito âs 3 di~cussões regi
meutaa:s, e a todas as emaodus que cada de
putado tGm direito de apresentar :~ todos os 
projectos ; porque nesta cuso em vez de uma 
codificação uniforme, em rzue haja unidado de 
systema. e harmonia. das varias disposições 
do codigo, nós teríamos uma coditlcação in
teil'amente de:;virtuada, que não attícgiri(~ o 
ftm a. que é destinada. 

Seria . uma. miscell:tnea onde se etlcontra
rinm reunidas t odns us theorins o variadas 
doutrinas, rnas que não satisfaria aiJsolntu
mente á. idàa. cardeal de . uma coditica.ção, quo 

. é a uniformidade do systemo.. 
Qu:l.ndo se tratou da promulgação do codigo 

civil hespaühol, que me p;tJ'ece ser o ultimo 
organisado pelas nações cnltas, por•qu~ tem:~ 
data de 1889, o ministro dn. graçn. .o ,justiça, 
Sr. M •. Alonso Martines, adoptou um system.t 
que me parece ser bom. 

Apresentou ns cn.mn.rns um projecto de 
lei no qnnl resumiu em 27 pa.ragrapl.os dif
ferontes todns ns idéa.s · cardeaes do novo 
codigo; o pediu então autorisação ao poder 
legislativo paro. promulgar um codigo civil 
que estivesse de accordo com as bases esta· 
belecidas pelo poder ex:eclltivo. 

o poder legislativo concedeu-lhe essa au
tol'isação, e elle promulgou o codigo que 
tinha sido organisa.do por uma commissão de 

· jurisconsultos, e assim sa sanarnm todas as 
difficuldades. 

Não sei porém si este systemn. será. o me· 
lb,or que devemos adoptar em nosso pn.iz, 
porquanto parece-me que as divergencia.s que 
existem a.ctualmente entre a ma.ioriu. do poder 
legislativo do Brazil e o poder e:.:ecutivo, 
nã.o dã. logar a . que imitemos as cortes hespa
nholas. 

Por isso no requerimento que vou npre
se~.tar i\ Cn.mara. deixo este assumpto á com
petencia de uma. commi!:lsã.o es}lecil\l que 
estudando o projecto do codigo civil n.presen
tado pelo illustrado jurisconsulto, Sr. senn.
dor dr. FeJício dos Santos, dê parecer não 
só sobre o merecimento classe notn.vel trallt\
lho da codificação, mas indique ta.mbem á 
Camara o meio mais coaver.üeote e e:xperlito 
da o adóptar . 

Não preciso exalçar o merito dessa. obra, 
porque outros mais competentes do que ou 
teem reconhecido o seu vaJor juriclico, e :thi 
està. a. commissão . que, no r egimen monn.r-

chico. foi nomea.da. pttra dar parecet• sobt•c 
este projecto, a qualt·econhecen que elle (H':~ 
de subido met•ecimento, o quo · com leves 
rct0qtle.S podia, ser apresentado como projecto 
em condicües de franca revisão. 

E' Stlbido. que o trabalho do Dr. f!'elicio dos 
Santos foi ainda. aprcsento.llo como projecto 
de lei á Cn.mara dos Deputados sob o antigo 
regimen, por um grupo de illustrD.dos depu
tados . 

Ma.s as a.sscrnbléas daquella época empe· 
nhadas qunsi sempre em estareis .discus:fues 
políticas destinadas unico.mente a fazer e 
desfn.zet· ministedos, descuravam completa
mente os interesses e n.s relações de ol'dem 
priv~~da e socin.!, e pot" i~so aquelle projecto 
t'oí encontrado pclt\ revoluçfío de 15 de no
vembro dnrmindo niuda. o somuo do esqueci
mento m~ pasta do uma commis!;iilo. 

Nã.o hn., pois, r<!zão <J.Iguma que justiliquo 
est•~ tardt\nça, esta. desiulu. dos poderes publi· 
cosem dot~r o Brnzil co:iJ um corligo civil, 
prometLido a nação de3de 1824. 

O governo provisorio, tomaudo cont1\ da 
gestão dos negocias publicas, tratot1 dcl-:!do 
logo de reformar a coditlcaçuo das leis civis; 
m,,s, o meio de que u~ol\ o . digno Sr. minis· 
tro da justi('.:1 nii.O roi o mais pl'oprio, por
quanto, existindo ji~ um t rllhf\lho conhecido 
e comment;\dO poln proprio nutor·, parecia-mo 
que o mitlistro ue:viu. desde 10"'0 mandal-n 
pôr em oxecuçii.o. feitas as modificações quo 
fessem exigidas pela nov~ org-anisaçã.o politicr~ · 
do pair. . S. Ex., porem, jnlgOil mais i~eert~tao 
contractar :H]ue\le r:;ervko cnm um jurisaon~ · 
sulto1 notnvel semrluvidtL pelos conhecimentos 
que pos;;ne. 

O juriscommlto nssim contractndo desclo 
logo mostr·ou . que nll.o comprehendin, a ;'\. ltt~ 
mi!:isü.o que llte era. conliacta., pois que em 
vez d.e cou~ervar-se . no pa!Z estudando a 
transtot•ma.çao que se ia. opert\ndo nos cos
tumes e nas leis com a propngnção de novos 
principias, o St•. Dr. Coelho Rodrigues foi 
orgt\nisar o seu tra.bu.lho ·em tarrt\~ eu1•opeas, 
entre povos estt-.ulhos, cújos usos e costumes, 
muito differoútes do"s nosso:;, não lhe podern 
inspirai' r~ aclopçtto de syu theses j nridica~ 
que st~tislilç:.l.m as noss~\S relaçOes de direito 
privado. · 

Deste modo provou desde. logo que não em 
o homem destinado u. dotar n. nossa patri:l. 
com t~ lei que elh~ hoje m:tis rocl~m;\, que ó a 
codi !icação uns lei.:; c i vis. · 

. Terminando, tenh? a honra da ler o l't~que
t·uneuto quê mnndo t\ mer:m. (LG.) 
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SESSAO DE 11 DE SETEMBRO DE 1891 

( Vi<lo p:1.g. 230 tio 3'' vol.) 

O Sr. Alcindo Guanabara
lnicía.ndo este debn.te, o honrado deputado 
pelt\ Cn.pita.I Federal, cuja palavra, é sempre 
ouvidtt nfJ.stu. cuSJ.l, com merecido acatamento, 
o Sr. At·istide;;; Lobo, fez sentir que o Poder 
Exoc:utívo lta:vio.. deixado u, digna commi;,s5.o 
de orQD..mento em gr<tndes embaraços pa.r.1 o 
bom desempenho de sull. n.rdulb missão, por 
isso que llie não hav1~t fornecido as informn.
çõoS inllispcnsn.veis ... 

o sn.. MoU.AE.5 l!l BA!HWS- o ministro 
nilo pude comparecet· por· lloente. 

O SR. Or,IYE!R.A PINTO- E escreveu i~ 
comnlissão um<t c<1rtt1 multo u.ttonciosa.. 

O Slt. OrTtClcA- Mas podin. ter:' mandudo 
o uirector da secretnl'ia. 

UM SR. DEPUTADO- E mandou. 
0 SR. ALCIN'D O GUANABAHA - ••• com

ment:.\ndo essa íhcto, o illustre deputado por 
esta l'.apita.l assignalou que o Poder Exocntlvo 
tem c01·tat!o todas as relações com a Canmra, 
l'\Jcusamlo-sa até U. ol.le111cmcl:L tl.o · preceito 
constitucional de conferenciai' com ns com
missoes o l:.Lmentou quo tal se tenha dado, 
qun.ndo o empenll() da Camat•:t não é outro 
siuão desempenhar~se dos deveres que lhe 
incllmbem, de modo a. assegurar o melhora
mento e o progr<)SSO do paiz. 

Não era. a. primeit·t~ vez quo membros pro
eminentes 1lo quo o.qui so tom convencionado 
ch?.ma.t•-n. opposíção- tiuhnm exprobu.do ao 
Executivo css:~ conductn.. 

O SR •. MoRAll:S R BARRos-A exprobaçiío em 
geral é justa.. No caso especial não póde en
''ol ver o ministro da j11stiça. 

0 Sa. ALCINDO GUANABARA-TMS con
Sllras team ca.hido no v acuo. gm regra, ficam 
sem contestnçU.o ou resposta. Desta vez, 
porém, fez~sl:l umn. excepção : o honrado 
deputado por Pernn.mbuco,o Sr. André Cn."Val
canti, a.curliu á. tribuna, corn o pr•oposito con
fessado de responder· ús censura!:> do illustrC~ 
cleputado por estu. cidtldê. beclu.rou S. Ex. 
qnB :1 attitude elo govel'no n:lscill. d:t destn 
Co.mn.ra e chegou mesmo :1 deixal' rtne se en
trevisse qne a :tnsoncia. do Sr . mlnistl'o da, 
.justiça uiio se explicava., tuuto por molestia, 
qun.nto pelo qne S. Ex. qualificou de irrita-
çã.o da. Uam<tra. . 

Destn. so!:'te, deu-se um reconhe~imento mu
tno, fr•nnco e expresso de um j}henomeno que 
todos sentem desde qt!e se n.br:imm ~s sossCíes 
do Con~resso: umo. drvergencla protnnda en
tro os ctous pode~·es ... 

O SR. MANOEL 'Fur..GENC!O- DIVel'goncia. 
inconveniente. 

O SR. ALciNDO G u ANAl3AltA- ••• deter
minando uma tensü.() sensível nas sun.s re
laçües. 

N<lo preciso :tcceutun.r os inconvenientes 
resultantes desta situação. 

Elles nii.o es~p:1m ~l nenhum de ncs ; evl
c.lencü\m-!,;a na inneg:wel csterilidu.dc desses 
dous me~cs 1le se::;sli.o ja consumidos e mn.
nífcstam-se bem ueS8eS entraves que :L con
fecçíLo dos oJ>çamentos Yae encoutrando. Base 
essencial a qualquer plano de reort;anisnçii.o 
financeira t! a apresentnciío de um orc;.amc.mto 
regulal', de que destla 1888 estamos privados .. 
Nesto momento, sobretudo, íodíspeusn. vel !:!e 
torna nilo sl> que elle seja regulnr, mas aimla. 
que demonstre o animo de!ibero.do em que n. 
nuçií.o esta de entrar om um regimen de eco
Dúmias, compemm,1lorns do tlesperdicio 11uto
rior.Sem isto,ninguom ~e illutltt,nü.o podemos 
aspirar á cont!nnç.'\ do estrangeiro nem me
recer-lhe credito. Eotretanto, a. situaci'io po
lítica em que nos achamos fl1il com que vamos 
npresentar-no.:. ao pniz com um orço.mento que 
somos os pt•ímeiros n dizel-o - niio repNl
sentn. a, verdudc ! 

Tenho lido e ouvido, Sr. prc~ideute, que 
não nos devemos queixar sinão de nôs mes
mo, que este foi o regimen que fundàmos. Li. 
mesmo no relatol'io de um dos Sl'S. ministros 
da fazenda, creio, que a Constituição lhe im
punha o dever de não formular proposta de 
orçamento! 

O SR. MoRAES E BA.RRos- E' mil. inter
pret<tção da constituição. 

O SR. EPITACIO PEssoA- O que o ministro 
dis~e e que niío lhe compete lilZSl' 'Pl'Opostas. 

O SR. AwtN'Do GtrAl:\ABA.ltA - Exacb\
meote ; mas isso veiu confirmar a minha ccm
vieç<i.o de que theorica e pm ticamente o 

.Executivo entende m[tl o regimen político. 
Não esta dentro do systema pt•esidencia.l 

este isolamento elos dous poderes, .esta sepa
ração de corpos, gyrando em orbltus diífe- · 
t•r:mtes,sem relações e sem éommunicnçl5es de 
q mllquet· naturezu.. · 

Ettectivrtmonte não dopenrlem um do outro 
os dous poderes; mas não 6 necessario que 
haja, uma subor!linação pam baver uma. re
lação. 

A Constituição não cogit ou desses poderes 
isolados ; ao contrario, ella, ullriu o C<J.miuho 
u. essas communicnçües indispensaveis á boa 
rnarcha do governo d !l nação, facultando as 
propostaí; do Executivo o meio prestigioso de 
entntrem aqui pelas mensagens do presi
dente e abrindo pa.ra as c.líscussües e os accor
dos postet·iores o recurso das conferencias 
com àS com missões. 

Não é, pois, exucto que .o ExacutiYo hou.,. . 
ves:;a encontt·aclo nfl. Constltui.ção nm obsta
cuJo. Ao contrnrio, applícando-n, litteral-
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mente, elle devia trazer· a esta casa a suar . 0 SR. MoRAES E BARROS-E severamente · 
-proposta tle orçamento. · · punidos . . 

O Sa. MORA'lõ!S E BARRos- Como fizeram O SR. ALCINDO GUANAl3A.RA-Acreditou-se 
os ministros da gnarrn. e da marinha . mesmo, Sr. presidente, qne se formo.ril. um 

· o sa. Ar.crNDO GUANABARA.- .. . como fize- partido pe~~oo.l_ contro. S. f<J:c Ora, tal nã.o ó 
ram a verd:.de, os minist1·ns militares que verdade. (Apotado.--.) . 
cum-priram o seu dever de formuhw as pro- O Sa. MoaAE~ _E BAt;Ros-Hn. um pn.rt1do 
postas de fixação de forçar;_ . · . · nontra a sutt polttica; nao coo.tra sua pessoa. 

o SR. EPITACto PEssoA-A Consti tuição não . O Sn. . . ALcr;-rno GUANABAR:A. - Pos~o 
tem nada expresso a este re.speito. d1zel--o, Sr. pres•dente, porque fu1 dos que nao 

. . . ::mírl'Ugaram o nome de S._Ex. Pos~o. r~-
0 S_l.t .. ~LCIN_!)O <;tuA_NABA~A-Re:tlmente n. nheça. em s. Ex:. um cidatlao p01· mmtos tltu

Consbt~tçao nao d1z 1mper1osameota quo o lo~ digno,urn nobre sohlado, her·oico e pn.tt·iota 
Executtvo deva apr~s~nta.r a. propostll do or- (apoic.dos)~ não lhe dei o mnu voto porque não 
çn.m~nto; ma~ cog1ta rtc propostos •.lo Bx:- julguei que fossa 0 mais hn.uil pu.ra. inaugurar 
acut.Jvo, permr!to-os, /efl~~la os tranutus. d~ ·e irnpla.ntitt• un1 r_?gimon da govern_o total
sun. ,1presenta?~o e,.. r..to ~ll;r. ~ambe~. _qnc ,rts mcnt'3 novo, qne nuo estava nas tradtçUes e a 
desta. na~u~ez.t uao dov.1m ser f01tns .• C'! os cu.io e~tudo, supponho, s. l~x. era totalmente 
Estados Umdos, ,e certo, não so formula uma ulheio. (A.poiados.) . 
proposta no senttdo que 11. tr•adlção p:trlamon- . . . ~ . . 
tar entre nós da U. jmlavra ; mus 0 Executivo . O SR. OLn:EmA PINTO- Era o umco pos-
fornece à Cn.mo.rn. n.mplas, dob1lhadas e mi- lS\VOI ua occastão. 
nuclosas ínformaçOes que ha.bUitnm as com- o SR. ALCINOO GuANABARA- Não cogitei 
missões a desempen ha1•em-se de sel' do ver. da occasiiio si não por ver que ora o inici•.• de 

O Sa. MoRAES E BAtmo~- E · estas in for- uma fórmll do govorno que, -pn.ra. implantar~ 
maçOes -veem nos primeiros dias ue sesaão. . se o perdurar, l'oclnmu.-vu. upttdõos pouco vu.l-

0 S!.t, ALciNDO GuANAJIARA- EntrGtnltto. gures. (Apoiado:~.) D~sdo, porém, Sr. prest
dente, que o digno marechal foi. elévado 

t:1.! systemu não e louvado. Sente-se a ne- · 11 lt - - 1 · · d 
cessida,de de uma ac~'!to mais consistente do aque a u a postçu,o P~-"' ma>orm a repre-

v-- seott\ção nacional, respeitei--o e respeito-o 
Executivo . EtT&ctivnmeute, ·sen hor~s, nin- cómo toda. a nação (apoíadO$) nn. qualidade de . 
guem dirá que o trabalho da coofecçã:o d·) um chefe do ·Esta.do, qne é, e, pelo meu voto, uão 

· orçamP.hto possa ser obra exclusiva do uma. deixarà de ser sinã.o ao fim do seu mandato 
.aSsembléa. ou, em casos sxcepcionae::;, pelos meios que a 

Elle se relaciona intimn.mente com os mui- lei estabelece. E' eYidente, porém, que isto 
ti~los e vari~dos ra~ws rh1 arlministrac~o, de j não impo_rtn. o meu sutl'~agio à su~ política, 
CUJas necass1•lades so podem ter cooheCJmen- tanto mn1::> quanto, us mmhas prev1sões rea
to 1nttmo e perfeito os que a. dirigem. São lisaram-.se. O dasnatura.mento do re&'imen 
elles os competentes pnrà, indicarem á Cama- começou desde lo~o pela constituiçU,o a.e um 
ra as necessíaado:; urgentes, os córtcs que s~ mínisterio de feição n. r elegn.r o presidente á 
podem suppot•tnr. as economias que se -podem posição de monarcha constitucional. um mi
:fa.zer • e . iSSO si for a. obra. exclusiva de uma. niste rio qu·~ ê um verdndeiL·o pi~ro-sol; que 
assembléa, dominada do intuito de oco~omi- assume toda u. responsabilidade, e Q'!e go
sar, póde produzir n. desordem n:~ adminis- vAroa em seu nome. Nasce talvez dtsso a 
tràção e até torno.r impossível o governo. affirmação que tenho tantas vezes ouvido ue 

O. Sn. . ANNIBAL FALCÃo-E viae--oersa. qu~ o intuito da Gamara é derribar o minis-
. · G . . tet'IO •.• 

0 Sn.. ALCINDO UANABARA-Sl n. inter-
pretução que o J!:x:ecutivo da a constituição é O Sn.. ErrrAcro PE::!SO.A.-Esse intuito é ma-
contraria a esta doutrina, m\o duvido dizer nifesto: 
que ella é erronea. Mas não é a.hi ta.lvez que O Sa.. ALCINDO GUANABAM.-Não o creio. 
devemos buscar us causas deGta situação, Seria um Ol'ro da Gnmaro: e não concebo 
sinã.o nas razões praticas a.llega.das pelo no- quo este Congresso que, ha. . apenas n lguns 
bre deputà.uo por Pernnmuuco . mezes, votou livromente esta. fórma do go-

Sr. presidente, o erro vem de longe, vem veroo, queira ugora. nttentar tão gravemente 
do · g-ov~rno haver julg-odo qlla, como nesta contr:L elln . Por minha parto~o julgo que 
casa tem asselito mui tos representantes que commig-o pensa. neste ponto f,:"rande mn.iot•ia. 
não suffragara.m o nome do Sr. marechal da. Camnra.-nào aninho nbsointa.meute a. in
Deodoro da Fonsocn,, olle se viriu. encontrar tcnção de darrill<\r ministe1•ios . (Apoiarlos.) 
com uma. Caroara inimiga, cujos membros, Q11ando sou forçado a manifestar pela pa
roa~f.)inados, foram de antomi'io o.ssim con- lu.vra ou pelo voto a minha. r eprovação a um 
siderados. acto do i;'<)Verno, . não viso sinão a. politica. 
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do chefe do Estado, untco responsuval perante 
a Camara e o puiz. (Apoiados.) 

0 Sa. ANNII:lA.t. FALCÃO-Apoiado, ltespon
oavel legal, ainda que não mornl. 

O Sn.. ALCINDO GUANABARA- A Camara 
sabe bem a que angustias pó.le ser· levado o 
paiz, si ella quizesse ~er: i_!lvasot•a; e defe~de 
sinceramente a Constttmcao p:~.ra querel' vro
lo.l-a conscientemente. Por mim, não coope
rarei de modo o.lgum para. crear uma situa
ção desesp:rado.. Si em nossa 'histol'ia. ha :JJ 
campanha parlamentar iniciada em 1826 e 
vencedora em 1837 pel<t capitulação cl.o Ex
ecn ti V' o, sob a reg,enciada F eii ój feita. por Miguel 
Calmoh, permittinrlo que. se supet'Puzesse :1 
Constituição um parlamentarismo que eUa 
não consn.grava, deante de nós temos o exetn
plo do Chile, que em situação analogn. teve 
como solução a mais luctuosa guet•ra. civil . 

Não, a Camara não pretende derribar mi
nisterios (apoiados) quando critica a. direcçU.o 
geral do governo. O que ella pretende é 
reagir moralmente sobre o chefe do Estado, 
em ordem a imprimir uma modificação na 
política, que deve ser sua. 

O SR.. ANNIBAL FALcÃo-:- Outros jâ perd8-
ram a esperança de quo elle e~. modifique. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA. - E isso é O 
nosso direito e o nosso dever de representan
tes tla nacão que a Constituicão nos,impõe, 
porque temos de tomn:r contas ao E::x:ec:utlVo, 
porquê, antes d•) tudo, somos uma. ca
lm~ra. tlsc1tl, em que pese aos theoristas in
teréssndos que pl'etenllem quo lL noss:1. funcçao 
de legis ladores no~ inutilh;o. pu.rü. rt critica. 

Os que nccuso.m Q. C:~ma.t·o. pelo ex:er~icio 
desse direito, o3 que a reputam facciosa. e 
fór'il. da lei, não se cansam de proclamar que a 
oxperioncia de.>ses poncos mezes b~~stn. ,iil. 
para condemnar o regimen e não veem s:üva
ção sinfí.o no regre.:oso tto mgimen pnrla
mental'.· 

O Sn.. ANNXBII.L F ALcXo - Esse é que é o 
verdadeiro sebastianismo. 

O Sa. ALCINDO GuANABARA-Aqui mesmo, 
Sr. presidente, tenlto ouvido nos a.postolos 
rleste regimen que, fóro. tlalle, não ht1. su.l
va.c;,ã.o. 

O SR. MoRA:ES E BARMS- Independente 
delle, bem pOdem os dous poderes harmoni
sar-sa. 

O Sa. ALClNDO GuANABARA- Comp:rehen
dia.-o, Sr. presidente, nn. monarchüt constitu
ciOntLI representativa; cc.mprohendin-o quan
do o chefe do EBtatlo nuo vinha da nação, 
mo.s podia existir apezar della ; quando em 
irresponsu.vel o sagru.do; qmmdo paü•ava so
bre a nação, inaccessi vel ús suas condemna
,ções ou, pelo menos, não sujeito e:frectiva· 

mente á sua sancção ; ma.s reputo-o da tal 
sorte absurdo om um regimen republicano 
federal que, <t. meu ver, restaural-o ó matar 
esse regimen • 

0 Sn.. OLIVEIRA. PINTO-Não apoiado; nã0 
ha incompatibilidade alguma entre a t{.epu
blica e o systema. parlameutar. Dizem qu 
isto é sebastianismo ; \)Ois advogo essa idêa 
o sou republicano sincero ; creio qne poucos 
terão. dado mais a.rrhas disso. (Ha muitos 
apartes.) 

0 Sa. ALCINOO GUANABARA-Perdoe-me O 
meu illustre collega: ninguem mais do que 
e11, V. Ex:. o sabe, respeita as suas convicções. 
Mas ü. incompatibilidade é manifesta.: nada 
mais absurdo do qu0 instituir um chefe da 
E!~tatlo , por flrazo limitado, vindo do povo e 
l'espoosavel legal e moralmente pela politica. 
iine tizer e ao mesmo tempo impor-llie uma 
\}O!itica. que seja a da. ma.ioria. da Oa.mara. . 
E' pretrmder que elle. seja responsavel por 
:tetos quo não pratica., é reduzi!-o á. posição 
de manequim resignado e passivo com o que 
não se coaduna a condição de responsabilidaile. 
E' supprimida essa condição, que é a caracte
hstic:~ do regimen, reduzido o chefe do Estt\do 
a acceitar a direcção governamental, que lhe 
adviasse da assembléa, seguramente já não 
havia republica, siuão uma monarchia. sem 
rei de direito divino. (Apoiados.) 

Melhor então seria, mais franco, mais 
ebro, mais sincero, que u. assernbléa firmRsse 
logo a; sua omnipotenci111 pelo fol'Illula de·Julio 
i7revy, apresentada U. assembléa nacional de 
1848 e ainda hontem saudosamente r ecor. 
dada por um dos orgãos mais brilhantemente 
redig-idos desta ci.rlade, que é o mais forte 
campeão deste regimen: supprimam a enti
dade chefe do Estado e a assemblea governe 
pur meio de chefes de g-abinetes, demissíveis 
a seu grn.do. Como typo de ànarchia, não 
deiX{~ nada a. desejar. 

Nü.o ; a prova do regimen presidencial ainda 
não estú. tirada. 

E' cedo pora. coodemnal-o: diri~ até que ene 
nem fóra ajuda experimentado ! . . . Estamos 
tacteu.ndo os primeiros passos e so:ffremos a 
fatalidade das circumstancias em que elle. 
houve de ser iniciaüo. 

Mas os remedios aos males do momento 
estão nelle mel)mo, e;;;tão na propria. Consti
tuição, rigorosamente respeitada. 

f\tda poder compenetre-se de seu dever, não 
o exceda., nem axopbite ; qne o Executivo não 
usurpe n.ttribuições dos estados~ não queix-a. 
logislal', n~ vej~ na critica parlamentar 
uma nmeaça. ou um a.taque; que o Legislativo · 
não intente, por seu lado mais do que ·o qne 
à constituiçfi.o lhe o commetteu e us attritos 
desap_parecerão e o mecanismo governamental 
funamonará regularmente. 
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Nesta. ordem de idúas VOU•nli} desviando caso desesperemos U!:l constituir jú.mais. llO 
consideravelmente. BJ•azil, o poder local a regulemol-o ao !lo-

. E' tampo de volta.r ao assumpto que me minio das uspimçõcs. 
lavou a occupu.r a nttenç:."i.o dn. Cnmn.ra. u~~ Sn. . DF.PUTADO - Mns o quo v. Ex . . 
· Apresentei ao projecto em 2:1. di:Scus:>i1o da qnet· e contra n. constituição. 

organisaç.\i:o deste distl'icto. uma emen:.la. 
trausrerindo n. policin. loc;tl p~~r:L 0 pnJet' mn- O Sa. ALCl!~no GuANA.BAl'l.A-Jit. esper:wn, 
nicipal ; e como neste orcll.mento do Minis- por essa n.rguiçiío ; tenho-a ouvido :t mais do 
terio da Justiça se coosignn. avuHudn. verbn. unt de meus illustres collega8, rnt\S estou 
paz:a este serviço, nií.o me pareceu inoportuno co:l vencido de que laboram em ec-ro. Que utz 
ms1stir naquella idea. etfectivamante <1 Constituição? Que compete 
~rto é que a. camura, votando 0 projecto, n.? C~ngresso legislar sobre ~\ orç;a.níso.çã9 .do 

reJelt~u-a; mas ufio reouto impertioeu te a DtstrJCto Federal, bem como soore a. pohcta, 
insistencia, nü.o só pm]ue ha ain•la um:\ clis· etc. 
c~ e a votn.çü.o thml e deciSiva.. sinií.o Cito de memorio.; · m:\s são mais ou menos 
a.mda _porque a. votn.cão que houve, foi reitn. os termos do'pn.ra.graphorespectivo do :l.rt. 80. 
em clrcurnstancias t..1.es, que muitas d.as Póde-.se ern vertla.úe coocluir desta. disposiçii.o, 
emendas foram rejeitadas, porque não r01 pos- 9,ue estejamos impedidos de tt·ansrerir a po
sivel u.pprebender 0 seu alcance e Vlllor. ltcia pan~ a municip<\lid;~de 1 Devemos legi$· 

· A policia é funcção e.::s~nci<\lmente muni- lar sobre a orgauisn.ção do districto e sobre n. 
· ~ipnl. (Apoiados.) · policia; iofriugimos, porventur:~, n. Consti-

A tarefa da reprimir os pequenos délictos tuição si, legi::~lando sobre n. policia, cloter
tle r~ns, de manter 0 livre tru.nsito. de g-u.- minarmos que eu.~ seril. alri.Jctt\ ao pOller mn- · 
rantlr u. ordem. publica., do velar peh sc;,ru- nicipt>l? 
rança e garant1a dos habitrmtes, hn. da e:\bar Oemais, é preciso :Lttendat• ao espil'ito qlle 

· forçosamente no poder lú~al 0 eifecti~·amente . resulta du. organisaçã.o forlet'a.l que a eonsti
noo ha mU•IiCipiO, por insignilicautc qne Sl:jtt, tutote estn.beleceu. A 'Cniito não precisn. de 
que nilo tenha taes attribuiçues. · policia, sinii:o p:!.ra reprimir os contrabn.mlos 

a os uelictos ao mar; nã.o ha, em to:lo o tet·
. O SR. MoRAES li: BARRos -Gm theoriu, uilo ritorio deste pai'l, um palmo de tarNt em que 

ha duvida. ; mns na pr.Ltica... a autoridade policia.l do centro possa ell'ectuar 
· O SR. ALCINDO GuA:-tABARA-Nã.o ha nadtl. uma prisão, sem concurso do govet·no loc:ll. 

mnls vag:o e menos expressivo do que dizer Foi isso o que se fez; pot•que osreceios,quando 
q_ue talltléa é boa na · theoria e mil. n:t prn- :\ logicu. ct1ega as conclusüe;;. ·~ tHa mu.i t og 
trca ... qua!ldo a !la. a.imlõt nãt) foi pratic..'\cl:\ . apartes.) 

O Sa. 1.\!on.AES E BARRos-E' questão de Seri:t. uma .axcepção. ao regimen, que tt 
opportunidndo. Não é oppol:'tuno t Uniio sub:>idiasse u. policia desta cidade; e 

o Stt. Ar.crNoo GUANA.HAH.A.-.Não é oppor- e:xcepção inexplicu.veJ, porque si o governo 
tc.mo ! Mn.s !>i 0 nií.t.> e agol':\, que se e$ti' municipal é t:io frrcco l'}llé si torn:\ inc:ap,uz de 
dcscutindo u, organisação do distri~to. à con- su-periatender a e~ serviço, confessemos, 
St~tlli():LO de SéU governo, que SG estãO daS- qUG 0 é tambem p<l,l'•L OUÜ'OS lllÍStét'éli UáO 
crJmitlfl.Dllo nttt•ibuições e verb~\s uo raceitt\ e manos importantes, como sej:\ ::.. hygiene, e 

· dt*lpezo.., quo.ndo 0 será~ (..t.ipoiados.) declnremol-o inapto pat·a. art·ocudn.r e g-e1·iL· 
os dinheii•os publico:;. Voltemos, nesse cnso, 

o s~ .. MoRAES E BARROS-E' preciso que o resigmuln.mente M seio do creadOl' e impe
pod.er muoicipa.l tenha prestigio; v.qni está trerr.os ú. União o f<wor de· sua tutetla pnm 
mu1to desmor;.\lisrulo. · este município. (Apoiados e nr!o apoiados.) 

O Sn. . ALcmoo GuANA.nAl~A - Nito fol com Não só devo a. policia set• transferiu:; r a rn. 
outl'a allegaçü.o que o governo centr<11, umr~ a a municipnlidade, como aiudn est:.l. devo c.les
uma, atJsorveu todu.s t~s nttt•ibnic;o~s impor-. milH:triStd-n.. A polici:t é nma instituição 
tantas da municipalidade, reduzindo-a, atiUál, civil. (Apaiculos.) 
a ~ma. secção dt\ secretaria do impet'il). A ni:.. E' só com cs:>e ctwactel' que e lia pôdH bem 
qulln.vam. o poder local, e dessa noniqui- clcsempeulmr seus don~res, aliàs tií.o trml com
lamento tiravam razlies do defesa v~u·a ns pt•ehcndidos entt·e uó.s. A policia deve ser 
usurpações. prestigioso, respeita.vel e respeitada. não pelo 

_Mas quu.ndo assim seja, si o nobre tleputarlo tert·or que infunda, ums peln. conlinnç:t que 
na~ confia., que dessa lei que estamos dis- inspire. A sua func('iio não é opprin1ir o 
cutmdo, em cuja confecçii.o vejo ompenhndos povo, mn.s servil-o e auxi lin.l-o ; o seu presti
os melhores talentos desta. casa, a. qun.l C<tda. gio uunm~ póde vit• tl t\ violenci:\, sinã.o d:~ 
um·de nó;; tem tra.zido o concurso do sou trn- confiança., dn. segnrunça que ct\da cidadão 
bnl.ho, sinilO confia que delln. saia um poder tonhn., de que olla e .umt\ garantia para 
prestigioso, a.pto, honesto e oorn:petcnte, oeflSo todos.. E paru. essa missü.o· de pnz nauu co_ 
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nhcço do mo.is util, fJUG a cn,rabln:\ 
(1'r-ucam·.~c apm·tcs .) 

Corilblnin. a inr::nlflcioncia. dn acc:í.o policin l e pecle que 
oss~ nuuwro st•j:L e!ov:ulo a. 3 .000. Tenho 

O Sr~. AU:INno l1UAN AH.\ltA- :\h! qn:\n1lo 
occot'rurem con1lictos rlesta nn.tLn·czn. e Stl 
bajo. mister de um:1 intervenção efHcaz, Sl)t•ú. 
o caso ue appellar paro o exercito qtw e o 
mantHiledor da. orr!em intcmn. Não \'Cml 
d~üli nenhurn desprestig-io pu.1·u. elle ; ao con
tt·a.rio. mais o povo o respeita. Todo::: Sttba
mos que outrora. om caso:; de~ses em que ~e 

1Jnr:t mim fJUO utío s:ío excessivos 3.001) po-
icia~s zw:>ta ckbdo ; mas n5.o õ tanto pelo 

numero que se uão os fac tos que diariamente 
os Jot·rmes notici~o sin::to pelu. ma or~an isação 
d<L policia, pel:t organiso..ção mitít::msada, pnr 
oss<~ q tlnn Lidn.de de tn•.tco..s inutilisu.das ptwa o 
!;(;l!'\"i<.:o c orrqn·egat.lns l.la turcn~ deCOl'ativ~L de 
scrvit· de ordenaca!i <l. toclo o mundo. 

appellava p<m1 o exercito, mal se annunciava. O Stt. SA~!PAio FI-lltRAr.~ V. Ex:. dfL li-
a sua ~~proximação serena v a o conOicto ; to- CNWa p:u\t um a prtrte '! 
dossa.bemos que em dhts llc festas publicns, Nn meu relatot•io, pedi o n.ugmento do 
quaudo se n.~glornera.va n populaçií.G no ccn- pmças porqno consitlera v a o sen numero cs
tt·o dt1. cidade. era no exercito que so confia.v~~ casso. Lembro u. V. Ex. que a cidn.Lta de 
11 ma.nutclnção ll11 ordem e niio tenho idi:Jn. de Buonos-Ayres, menor do que <1. nossc~ tem um 
que cl!n. hou vcsse sitio alguma. vez pertur- corpo de vi8'ilantes de 3.000 praças. Nós 
bada. temr,s 2. 000 e nota-se que todo:; os :mburbios 

A policia. milita:risn.rla, armt1.d:1 de instru- inclusive Santa Crn~. te em f'orl) lt policial. 
mentos bellicos é e será eterno motivo de 0 Stt. Ar.cr::-roo GUNABARA _ Estamos 
desgosto pot· parte do povo, que vê bem o de acc0rdo. Nillg-uom, que aqui more, des
que, afinal, ó evidencio. ; que n. fJOlioia. ~::;ó se conhecorú. est:1 necessiúade. 
póde arma!' coatrv. alle l O exercito, xli.í.o; ó Mns pôde-se at!irmal' que ó 11 unicn. causa. 
l), g"i1I'E10tit~ da integl'ida•.le dlL UaQÜ.O, ViSO.. 0 dOS ll1<llC3 qlle eXiSÍI:lffi, que e a prÍDCipa.l, ao 
inimigo externo o qu~mtlo, porque, afimtl, esta me!los ·~ Niio, de certo. Emqu<mto a organí
oidade é muito pac.tti\ e r<lt'~'.men te se mr.tte s::~çi:í.o policir.,l ror o que a, omqunnto o poli
em contJictos-CJuando é chamt~do a. intervir ciu.m0nto d;\ cidade for l'dto como tem sido e 
junto do po"·o, eon na sernpl'e muito mais no emqmtnto a policio. e~ ti v•:t' l:iujeita t~ certas 
seu preS:ti::;io e no. estima. pu\.Jlica, que nas complucenchs 0 . mui existir:'L. 
armas CJUe traz. Dahi o re'VeZ que a poli~ia 0 cheib de policia o.lloga qne n lei 0 en~ 
sotrre e o exito que elle obtem. (Ha aparte~·.) m·aqnece nn. repressiío dos reincidentes e dos 

8enhores. isto não e llOViúade. Dispens'l-me í'ontnmazos o isto é n. V!Jl'dtlllc ' mas o l'emedio 
de repetir I}UB :lSSim e Ila.s pri11cipues cidadeS que ::illg"g'ere é O l'eg"!'eSSO :j. [ei d~;d de de
européas, pot•que o ~~•beis á sn.cíedade; mns zembro e is:>o nunca. so fará com o meu voto. 
lembra.r-vol>-hei q ne. ent;•e nós mesmos, des-
de o illustr6 sr. Visconue de Urug-uay, os o SR. BEl~N.\ltDlNO DT1 CA1>1POS- Apoiado. 
mu.i.s eminentes homens ele estado, teem n.ni- Nem com o meu. 
mado eSta. idéia. o Stt. ALcmno Gu.unnAl~A-Todu.via, nã.o 

Pl'aticamoote, esbrnos todos os dirts n vet' ltn. negar quo a lei 0 dcmnsiadu,mente indul
que esse desvirtmunetlto 1h instituic;:ão d~\ poli- gento púa esses clesowlciro3. Todos se lem
cia. torna-a impt•estn.vol p:\ta O llm U. tttle é deS- ui';\tU de que SÓ houve UlU c[)ofe do policia 
ti nada; n.indu. hu. poucos dias, em um:~ occusi:lo ca.[J<L~ tlc libet•tn.t· esta cidadJJ dos capoeiras : 
de gnode u.ffiuencia. !le popuh\Qi'io nas l'U<lS 0 nosso illttstre collog·n. o Sr . Sampaio Fcr
centraes, q tt::tndo m<tiS :LCtiV.'t se dllvr. t'a. sentir rn.z. Mo.s s. Ex. administ l"oa sem outrrt. lei 
a nccão d:~ policia, vímol-a. brilhantemente que :\ sua vont:~dc, ni.i.o ht\Yin. Constituição 
empénn.chàrb f<LZL"ndo parto da pt\r:td:t em Ilara. lhe crear pêiút, í'e;r. cu:no quiz ; !~penn.s1 
que fignrn.vt~ o exercito; c, todos o;; .iornáes. :[lorém, dei:-.:ou S. E:c t~ polici [~ ) os desterrn
o dir.em, enquanto dln. se entreg-a.vu. : ~ e:-;ses (los om Fm•n(l.ndo r centrat•ant t riumpha.l
misteres que nüo eram os seus, os c:~poeir<lS meute. Ag"Ol'.t, porem, n Constituição prohi
de reg-resso de Fet·n:\IHlo de Noronha. ach.t\- he v.s prisões :"tntes LlU. pt·onuncia, n.rt. 7Z § 
vn.rn lhcil ensejo de enviat· a.o Sr. clwfe de 13, sn.lvo os C:l.SOS dctot•mina.dos em lei . 
policia. o sen cndão de cr.mprimentos. 

E' este .-tto funccional'io mesmo qtlem re- Orn, n5,o hn. lüi uenhnm n. ~. entretanto, 
conhece detiJitos n:t ot·gtt'lisaç<'lo policial. 0 j{t li nma. cit'cttln.r úo Sr . chcl'o de policiu. or~ 
a.ponta 00 seu rehttorio proV"idencius que 0 danando n. pl'isií.o dos cttvooir,ls, :lummn.ria-
Sr. ministro dn. jn~tiçn. p:L~t·ocina. mente, como :>ú fo r. nn. di<:tL\Chlra.. 

Parece-me, porem, qu~: S. l·.x. n5.o per·- Consunmd:t e:otn. vio l ~tção , que aliás passou 
cabEm toda~ as cansas dos defeitos que se nt.~, sem prol~~to, que vae razer delles o chefe de 
n.ssim como não acertou em todas as tn<1didns policia ·~ Sujeita.l-ús h policia corJ•eccional e 
que suggere. · · pl'ollrlel-o:.-~ por alguns mozes·~ Na.da n.nit~ntu.; 

Assim, S. Gx. começa. :por sn.lientt\1." a diíi- não hu. nenhum qno nã.o tenh~t C\tmT;lrido 
ciencia' do nnrnoro do pl:'açru:; tt qun.t u.t tt·ibno. muitas penas tloS\;i\ nn.tnraza, e t·einctdem 

CnltH'll .\., 1t 
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sempre. Süperpor ao prime1l'o, outro atten
tado deportando-os ~ Não podemo:; lou'V;t.l-o. 

E' n,lu que rt meu ver se funda.mentt e ,jus
tifica. a idéia da. creação de uma coronia cor
recional, em q11e se conlie do trabalho, u!lln. 
regene1•açã.o mora.l, que .ià n:.t.o poue vir d~~ 
condemnaçã.o social. 

Não quero a.busn.t' dtL benevoiencín. com que 
a Oama.ra me hom11 o vou resumir as minhas 
observações. A digna commi;;sã.o de orça
mento foi a primeir;.~ c. declttmr" que e;,t.e or
ÇAmento nüo ó completo, pot•quo llw escas-

. seo.rnm informaç~es. Um<l. verba ha, p~lo 
menos, em que a •Lespe;:n. e~couer~ om mnilo 
o n.lgttrísmo con'::lígna.t.lo : :o (b .i 11~tiç<1 dos os
~u.d~. C~eio Mé _que :\ p:·opria ser!t'etm·ia da 
J ustlça mnclt~ uu.o esta d(l po~se tle touos os 
dados .. ·. 

O Sa. EPI'l'ACIO Pr-:ssoA- Mesmo porque; 
nem todm. as organi:;:1çües judiciarins doses
tudos estão feita::;. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA ••• de modo 
9.ue e~t~ falha no o~ça.meuto é uf1?n dns cnn
tlngenc•as deste perwdo do orgao•saçi'.í.o com 
a qual nos teremos de conformar. 
~o~emos, entretanto, Sr. pt•<,::;id~nte, petas 

nohClas que temo;;, prever quo est.~ despeztt 
sera grande, porque em qunú todos os esta
dos n5.o foram mantidos os mugistrados qu~ 
ex:istlo.m. A este respeito ouvi uo mustre 1te
-puta<Io por f'::;bt cid:;~od~, o Sl'. Aristides Lobo, 
as mtüs p~rcucientes accnsa1;0es aos govcl'C10S 
dos estMos, que nomenram ontros juiZGs. 
Ora,. Sr. presidente, pnrec·~-me crne ante.;; 
de accusarmos, nós os membro::; da 'constí-· 
tuinte, deverlamos •mtoar o penitet (apoiados 
e rnlo apoiarias) porque não soubemos ou niío 
quizemos gt\l'antir efl'ectivamcnte t\ magis
h•atura existente . 

Et>a. de prever que~ dn.dn. aos esk\dos n. li
berdade. q~ '3~Sa deu; oorq?-e :\. verdu.de é que 
a ConshtUJçao nn.da lhes 1mpoz a respoito, 
era de prever que eltes orgànisn.rin.m a suu. 
magistraturo. como mLtiS conveniente lhes pa
recesse~ que. o interesse politico n::ío poderht 
ser alheto a tSSo . 

VM SR. DEPUTADO-A Coostituiçao não po~ 
dia im~:~or ; seria uma inYasfí.o. . 

o SR. ALcmno GuA~A'BAltA-A constitui
ção impoz a todos os est::ulo!l nmn. mesma. lei 
e:Hn.l.leleceu l}, unida.de du. legislaoâo, e, p:trà. 
con~Hin.r u.B partes, deixon qne cn.d:~ qua.r or
ga.msa::;se como entendesse os appnrelhos qne 
a Mo de lLpplicn.t· . Este hyhridismo .. . (Ea 
muitos apartes.) 

Não quero discutir a q 11estão constitucio
nal; serin. inutil e 1mproftcuo. O quo quoro é 
tornar patente que Ufi.o tomos o direito de nos 
q~eixar dos estados; ellos fi~:•.wa.m o que n'6s 
.d1ssemos que podiu.m fm'ler . Si alguem ha. 
culpado, somos nôs . Outro culpado serú. então 

o íllustre ex-ministro do governo provisorio, 
o hom-ado senador por s. Paulo o Sr. cam.,.. 
pos Salles. Fo! S. Ex .. quem concebeu a o:r
gaoisação .i udicia.ria dnc Republica. ; queri:t, 
portantó, que a mngi:;tra.tur~t fosse organi
sa.dn. e pa.ga pelos estados, e, entretanto, 
Q.tnnclo governo, S. @:c craou comarcas a 
m::tos cheias, em todos os esta.dos. 

O SR. BErtNARD!NO CAMPOS - A creaçã.o de 
com;wca.s não pertenc~ ao podel' geral, per
tence aO!; e:;tados. 

0 SR. ALOCNOO GUANABARA-Sim, senhor . 
Ma\> as!$:1. cr·eac;1o seria lettr:~omortn, n:~du. va
leriu,~i ena.s não foi:i:>~~ provirln~ pelo j3'0ve;
no g;,ral. A de.;peza. nao se or1gnnt •to prt
meiro ::teto, ma~ do segundo. Nem hn.vhL o que 
olorigasso o g-ovepno geral a prove l-as. Por
tanto, n. miulm observ(l.çlo procede: S.Ex:·,que 
jit tinha em mente estn. orga ubaçü.o, devja teL' 
previsto a despeza com as C]tle teriam de ser 
supprimidas por deticiencia. de recursos dos 
est:Ldos e com aquc~ llns parn as quu.ss seriam· 
nomenrlos outros juizes. 

O SR. Mol~AES 1<i BARR.os- A culpa ahi é 
tanto do ·governo geral como dos governa
dores dos estados. 

O Sa. ALCINDo GQANABARA- K esta de
spem. set·à twult{l.du.. O governo provisorio 
elevO\l a. despez<:L geral com n, ma.g-istratura., 
de dous a tres mil contos . Adrnittindo com 
mu!tn. ~·~nero::.idn.r\e, qu~ haja. sido a.provei
tadll. meta.de dos magi strudo:> existentes, terâ 
n. lJniã.o r.le supporta.r uru onus de cerca de 
1 .500 conto~ para sttbsit.lia.r um exercito 
de funccionat•ios que nenhum serviço pre
St!Lnt. 

0 SR. BERNAI~biNO PE CAMI?os-Nem todos 
os mt\g"istrndos não n.proveito.dos continuarão 
o. perceber veucimontos integr;<es ; a pBrce
pçiío 1lo vcuclmento c:i proporciontLl ao tempo. 
da serviço, de modo quo isto altera muito o 
l'esultado. Por exemplo, os j uizes nomoo.<ios 
o n.nno passado terão a porce ber uma quotn. 
iusigcifica-n ttl. 

O SR. ALCINDo GuANABARA-l<~olgo de ou
vir isto de V. Ex. Ser:i.. effectivo.mente ore
cut"So unico de diminuir este enc..'\rgo u.· que a. 
Uniã.o nü.o pód.1 fug ir. Demt1.is, é a. upplicação 
da disposição constitucional ; mus ne~e:;sado 
8erà que a medida tenh:\ mo on,ractet• geral e 
que nü.o venha. o empenho fomoutar" imquido.
de~, abrindo cxcepçõe::;. 

s t'. p!'e::;iilen te, tL com missão, no louvo. vel 
omp(>nho de fl\zer economin.s, suggeriu a r e
duccão do po~:;sonl dt1. se~1·etn ria. Btrectivn.
monte, desde que se pn!:i~om para os estados 
os durorentes serviços que lb es competem, 
e!.ise pessoal so:ril. excessivo. 

·o SR.. OLIVEIRA. Pl'NTO- Mas V. Ex. veja 
bem os importantes serviços que correm pela 
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secr~taria da justica: lt Correccito, a. Deten
(tfio, o Asylo de Mendicid<~d~, a justiça tedc
ral. etc. 

O Sn. ALCINDO GVAN'ABARA.- Não CJUC
ro n, suppressão do Ministé!rio dn ,Justiçn., como 
pa,rece que se á!ig·m•ti ::1.0 meu illstre colleg-,~; 
não porque elle devtt tiC.'l.l' com tantos servi
ços; mns porque a. import:tlléi:~ social e mo
ral do Mioistet·io da Justic;.:t é de ordem a 
não poder ser escurecida ou negadu.. 

o sn.. OrTICICA- lmportancia. moral! A' 
custtt dos coft•e~; publico:;! 

O SR. ALC!:\"'IJO GtrA.N"ABAltA- Nt~turalmeu
te. O Ministerio 1ht Justicti tem a sou cnrg-o 
:1 direcr;ão de um dos tt•e,; poderes con~;titncio· 
naas e oste s6 eX:CllpCiormlmento lhe da im
portanci:l, assig-na-lho na, nrlmiui~tt•açiin nm 
c:trrteter tão espor•i:d, que ellc não póde, 
nem de'Ve set' supprimído. (Apoiados.) 

i?ôde-se, sim, e deve-se reduzir o ::;ou pes
soal, que serà excessivo; mas ainda essa re
duccão só ueve ser feita. pela extiucção nos 
lagares quando se derem vagas, prohibiudo
se desde ja a nomeação para a.s vagm; que 
existirem. 

Isto não sei porque, a illustro cummissilo 
nã.o propõe desde ja. 

o Sr{.. MoRAEs BArw.os- A commlssão po
uiu ao Sr. ministro da .iustiçn. que in.lic~tsse 
quaes os córtes po;;si"Vei::; na sun. secretaria. 

O SR.. AtcrNDO GUANADAt{.A- /linda, nlle
gando a nocossidtt.dc do economisn.r, o. com
rnissuo suppl'imin a. vnrba pedida. pnr:~ obras. 
A meu VOI\ 6 uma. o,tlornalü~ da nosstl admi
nistraçi1o que Cttd~t mioiste1·io procede por sn;~ 
contn, Ó,ój ollrt~s de que carece, e só me. retiro 
3, iilso parú assi::nnlo.l-a.. Dclsde que lm um 
ministerio tle obras rmblicns sob cuja depen 
dencin. esta um;,t inspectoria especialmente 
destinada t~. esse mister, a elle é que d~!ve 
cn.ber a tu.réfa de euminar os -pt-oprios nacío
nu.es, verificar 1\~ obras de quo hit necessidade 
e etrectual-a . 

Penso que não elevemos continuar a man
ter esta. balburdia administrativa e o remcdio 
não é outro, sinão supprímir :1. verba que ca
da ministerio pede e habilitar o min]stel'io 
Coffi])etente com os m~ios nocessarios pam ~a
tisfazer a estas exigt.mcias. 

Sr. pt·esidetlte, o St'. ministro c!tt ju~tiçtt 
indicou a necessidade ele reformar n. org-~ni.
sação j udici:ll'h deste llislr·ic<o e suggc:H;iu as 
bast>s que lhe tmrecem melhores _ Li m e!:lmo 
nm; jolT.aes que S. Bx. a Pl't•selH:u•i:t. um pro
.iecto de lei nes te sentitlo; m~~ o noltr1! depu
tado por Perntunbueo jâ. m1s desan gnnou, 
dizendo que o que S. gx. tinha a aproseotar, 
está no rel:.ttorio . 

Sou por intlole e por educação de espiri
to, twesso a reformar ás c6gas, a. l'eformu.r 

pelo prazer dn. reforma. Antes de tocar em 
urna. or"'anisucão 1Jimlquor, ponHo que sa deve 
veritlc<t~· pot• uma dibtat.h~ o!J~orvttção os se~s 
inconvenientes, os saus de~~ilos, os seus Vl
cíos, ponderar maduramente o remedio n. a~ 
plical'-llles o discel'nir critet•iosamente oucle 
deve-se toca.r primeiramente. Mns casos ha 
em que os inconvenientes voem a fluxo desde 
logo, om que os defeitos se impõem i~m~
diu.tamente ~•o observador. A orgamsn.çao 
judiciaria deste districto está. em um desses 
casos. 

0 SR. BERNARDINO D[!] CAMPOS- 0 mal não 
e tão granJa como parece. 
· O Stt. At.crl.\'TJO GUANADAltt~.-Eu não tenho 
a competenr.ia pr'Otl:;sional de V. Ex. ; por 
i~so, nü.o é a mitl lm irnpr-oss[í.o pessoal que 
estou cla.utlo : ~·~produzo a opinião de quantos 
u.u vog:m1 no uosso foi'o, f:1ço-rne echo das 
qu~ixa.:,; de. qua~tos te~m cn.us:•ii ~m.a!J-da
men to, rep1to a 1mpressao dos" propr1os JUizes. 
Nii.o hu. negar que é preciso rever essa orga
nisa.ção. 

o Sn,. BE:rtNAl{.DINo DE CAMPos - Não lta 
dU\'ida ; .o seu proprio autor esta prompt~ a 
fo:wl·o. 

0 SR. ALCINDO GUANABAltA- Acredito que 
S. Ex:. recouhecet'Ú. os inconvenientes r esul
tantes dn.s px·etorins, tn,:):, Cómo foram foitns. 
Depois que assim se pretendeu collocar o~ 
juize~ úo portas do· cida dão, nunca. lhe fo1 
mais difficil encontr~d-os o ma.is caro o pro
cesso. Para remetliur os inconvenientes nas
cidos de~~ pretores, cos-i ta o Sr. ministro da 
justiça de 15 juizes cte direito. Apar te u. 
ditrerença de nomes, não "Vejo em que a re-
torma traga. vanta.gens. . 

Des,Je que os defeitos do qu~ existe são ma
nifesto;_;, desde que e rreciso refo t-mar, refor
memos • mas por Deus ! reformemos para. 
melhor! 

VozEs-Muito bem muito bem. 

SESSÃO DE 15 DE SETEMBBO DE 1891 

( Vido pag. :!S> tio 3° vol.) 

o Sr. Oliveira Pinto - Depois, 
Sr. pt•esidonte. do discm-so prol'erido pelo 
men illustl·e companheiro de b:tncut!a. e par
ticnhw amigo, o SI.'. Mllllbiies Barreto, que, 
ulém 1le f;tut comr•etencir~ no ass11mpto em 
discussão, é iilho e eonhacedor da zona flumi
nense especialmente in teressada no alfa.nde
g-amento ele Gnrgahil, dovo :tpenas pronunciar 
~~lgumas p:.tlavras com o uoico fim de accen
tuur bem a justiça da Ct1USa que S. Ex. acaba 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 0610212015 14:01 - Página 34 de 34 

- 28 ·:;;_ 

de de.fl'ender com toda. sinceridade e com n. ' madid1i. reclamad~ por um~ importantíssima 
ma.1s louva.vel declica,ção. · zona rio el;tado do Rio de Janeiro ~ (A1Jartes.) 

A illustt>ad:l. commissão a que roi sujeito o G;\rgaltti está collocn.do no extremo norte 
projecto nssignado peb maiot•ia rb deputa.c;ilo do ost.~r~o do l~io de Janeiro, un.s proximi
do estu.do . do Rio de J aneíro, p:rojecto que· rht(les do c1:: ltt\ rorm:.ulo pela foz do rio Para
mandava alfa.ndog~r diversos pol'to;; de m:w hylla, q~H~ ahi. dcsagu~ no oceano. A enseada 
fluminenses~ opinou, e nesse sentillo deu o de G~~rg-ahu e;;tende-se desde a ponta. nort~ 
seu pu.recer, C).ue fossem ai f;tndt!g-a.rlo;; nnic~.- t.laq ue\ l'" Cúz uté ~~ pontlt do M:t!lguinbo~. em 
mente dous-o de Augra cios R.úi~ no ex:tt·cnno umn. di:;tuiJci:l 1le 22 kilom ctL•o;; ao longo du. 
sul e o de Macahé no centro, e;oqueccmlo·se ~ostu. Sem obra algum" de arte, ossa ense:uh~ 
inteiramente do deG·a.rgahú,qne,alfa.ndoga.tlo, j:'t ú apt•oveit<tda pelos n:wios · quo th,zem o 
1•eprasontará, entretanto importante pn.pol tr-ansporte rle cargas pam S . .Toi'i.o dn. Barra, o 

. aconomico com relaçãD ao axtromo nort-J rlo quo não podem snbit' pelo rio Parn.hybt~ por 
estado do Rio de Ju.noiro. ao leste ela Miua::; f<dLa de sufficiente proí'uuuidaue. . 
Gera.es <: o.~ ex~ren}o sul do ESJ.)Íl'ito Sf~n~o. l~:n Garga.hú esse.:; uu.vios encontmm abrigo, 

Faço mte1ru. JUStJça., Sl'. pt·estdontA. u. 1llus- no norte ott ao sut, segttudo t\ direcção dos 
trndn commissito, n.ttdbuinélo o pt~recez• que ventos, approximando-se du. pontl\ tle M[l.ll
elaborou unicamente à fulttt de llm COnheci- ~uinhos, Oll da, que Se ve IH\ ba1•ro. do 
manto perti!ito dn posição em f'JUe ncham-s;~ Po.ra.!lyba. 
colloca.d~ os diversos portos, cu,jo n.lfa.ndegu- Polns S<:lntia.gens ~tH' forn.m feitas verificou
manto fo1 por nós proposto, e elo pt\pel eco- se que, n u.$ pt·o,:;:imtd~\des .<la terrn., a enseadtl. 
nomioo qqa elles terão de repr.esent:n· r el:1.ti- de Gn:rgoahú ofterece profundidade mnis que 
vamente U. producção não somente no esta.do sufficiento par:~ receber nu.vios de S:l':l.Ode 
do ·Rio de Janeit•o, mas a.índa. em pn.rtc c:~h\Clo . ( A21artas.) · 
de Minas e tambem em parte do Espirito o'epois rb insb.•nccií.o publica.. Sr. presidente; 
Santo. (A.P<'rtes.) · nii.o sei que ha,jn. melhoramento ii.lgum que 

Si i.lii.o é verdadeiro o juízo que ncaboi do mo..is atteucií.o . dcv:~ me1•ecer ao legislador do 
eouocitw, vauham os illustt-es membros da qne a . . facit idatle da.s cornmnnicações. caus:t 
commissU.o dizer ao puiz que pondet•osos rcn l 0 positivn.depro;;resso. (Apoiados.) 
motivos tiveram para. eliminar do projeato o Pot'qM, pois , hn. o.e esto. Cl1maru, sem uma 
porto de Gn.r~hti · (Apartes.) rnzüo pln.usivel, . deix-nr de votn.r o alCande-

E, Sr. prestdeote, si o motivo qae indico, :.-amento de Gn.z•gahu. qun.o•lo muitos muni
não rui :1 C:lUSlL determinante do procedimento cipios fluminenses, e ent1•e e!les o ele campos, 
da honl>ada commissii:o, de novo peço :1. seus 0 mais import!\nte do est:l.do, recl:tmam essa 
Ulustres membroS quo UOS GSOlt~t'CQtUn l\ t:ll medida , que é do SÍg'Oitk~tÇítO V\C;ll , que é 
respeito. (Apartes.) · umasMisfaç~o que sedeved:u· aioteresses-

Não c~io, Sr. presH.onto, nilo posSl) mesmo os mn.is respsitiweis ~ . (.'ipoiaclos.) 
crer qu3 a H111strn.d(1 commissi.í.o, cu,jos mcm- Sob 0 ponto ele vista.. ecooo:nico. Garga.llu 
bros conheço do ?ct•to, fosssem guh\do:> por repre:;~11ta:rú irnpm•tantis~imo p:Lfl{~\. porque 
uma mil. orientação, ou pel(l. intençiio de cons:\· elle é 0 escoadouro nMurat da. \il'tlducoií.o do 

.grar, no a.ssumpto de 'llle se trMa, doutrina norte do Rio de Janeiro, 1\o leste de. Minas e 
int<airamente contt·n.l'in. t\os verdti.Uciro.;; prin- do extremo snl elo E~pir.ito Sn.nto. · 
cipios da sciencin. economietL. . E' necessa.rio, senhores, pam bem ,julgn.l'-se 

·A centralíso.ção, 11a l'l'Hl.terit\. de que se da. questão, nanca. pe1'1ler de v ist.o que entre 
trato., é absolut:l.monte insnstentu.vel, desde a. Victori<t e a C<tpit<\l Federal ha uma. dis
que· é imperiOS:l obri~tl.çKo noss<' om~re- tanci::~. tle 270 milhas, e qur:, ent re esses dous 
cer o.o movimento de importnçrí.o c de portos nr~o h<t uma só :.tlfnodegtl. ; om, com
exporbtção t~t\S as possíveis f<Lcilitlrvles, prehende-se l.Jem a. que pesn.dissimo onus ~e 
exoaeraudo <.\SSlm os productos que teem de .,'lchr.ml condemnn.dos os procluctos cxportavets 
sahir do paiz, os qne nelle devem cm tt·m· o da extensa e importantissim:t zon11 que fie:\ 

· os que, uo ·seio t1o proprio paiz, teem d~ ser eutre n.quelles dous portos, e que sUo fOl'Çtvtos 
con,1uZídos . de u~s p~1·a ?uh·os pontos, ue a pr?cur;~rem sn.llida par:~ os mer~n:dos con
tados os d1sp~ndr~s mute1s "'lUG sohre o!!es ~mmrlor~~~ ~or nm ~t~ por· outro, sü.Jelt?-ndo.se 
peso.m e que nao sao reclamados pcl<i. conve- as elevadrssmuts tartü\s d;! noss:~s v1as lerruss. 
DÍE:ncia publica. · · (Apartes.) 

A norma politicri. contrnt•ia. ~ c h ineza, ó g uf\o ~e~·~L, Sr·. presillente. nmn. verdn-
estreita., e aCMlhadiSsima. O SO produzirá Os cloira. violench~, Ut11:\ injllStíl\cave~ iniqui
maiS clesa.strosos eíTwitos, obstu.ndo o. oxpa.nsito dade, condemn•u·-se os prou uctos ao pesado 
ecooomica do nosso paiíl, ~\liU.s t."i.o prodigio- onus d:~s tari fus do no.s<~ns estradas de ferro, 
samente favorecido pela. nat1~t·e~A.,. . . I foJ'Qll.ndo:.,os t\ procnrn.rem .est~~ . capital, de 

·Porque u. honrn.d:~ comm1SSao ehmmou o oncl~ ser<\O oxporh\dos p<w~ os nossos mer
porto de Oo.rgn.hl't., cujo u.Hhndega.m ento ó cados consumidores- Americ:t do Norte . o 
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Europa-tendo, pol'tan to, aquol Jes pt•oductos 
de passat•em ~m ü•ent.c de uu1 uutro pot·to, 
que ~ · o seu ua t.m·ai escoadouro, mas· que 
uma política. atrophia.uto; DltO l]IICI' O que !;Cj:1 '? 

Mantenha-se semelhante pollticn, na China; 
no Bl'a.zil ella 6 altamente repug·na.nte. 
(Apartes,) · 

E' um g-rM"issimo erro cconomico onerar 
os productos exporta.\'eis, colloc;~ndo-os em 
ma poSÍ(,.~iio relativamente aos procluctos simi

. lares de outras procedencias quo c.:.nrorrem 
n.os mesmos mercades. • · . . 

O Srt. ,\sTOLt·no Pxo dá. um aparte. 
O SR., OLlYEiltA PINTO- O illustre repre

sen tnntc de Minas que O.Ct\bn. de homar-we 
com um aparte refert:-se i\ despeza, que so 
J'n.ró. com o pessoal da ai raudegn. T em S. Ex. 
totla rn.zã.o ; ha css:1. despeza ; mas. a preva.
leccr t\ maneiro. de pensar de ·S. Ex, qne 
pat·ece não qner.;,r cogitar tln. questiio de ::;abm· 
si é ou não necesstwi:~ Hll1a despeza., m~\s 
unicamente de niio ntlmitil-a, seja. ou não cou
Yen i ante ao iu teresse publico e ca.m in ha.!·iamos 
vara á mais i ntolera vel cen tralisn.çiio aco-
nomicu.. · 

Ru. sem d.uvit.la. a despeza com u. pessattl ; 
mas é essa uma despBza. IJeJ•f'eitamente justi
ficawl, porque, cooperando gt·andemcnte 
para exonerar os . productns de despezas 
iuuteis, · represent.wà o papel <11~ suppressão 
ue pesndissimo imposto, e terf1, como coose
quenci:t necc:ss.~ria n. expansão cconomk.a. da. 
zona. f<\Voreciua; n.ugmentara n producç:'to e, 
porta.nto, o movimento de exportaç-J.o e de 
importuçií.o, isto ó. em ultima. analyse) in
fluiri~ sobre u r~quezn. particula,r e, portanto, 
sobra a, riquozt~ pnlllic;t da mn.neirt\ a nutis 
f'avora.vel. 

Dar s:üis f:lc;t"i.o a mcllitl:~s dessa ot•dem é o 
mais impm•ioso drWN' dos podot•es publicas. 
( A]J()iatlos.) 
~m t ("l.eS condições, Sr. presidente, a. pe

qn~na. despeza a. qlle refere-se o illustt•e 
representante tle Minas serà. no fim de pouco 
tempn, al tt\mcnte remunerador:t. (.1partcs.) 

Seja al!~t~clegado o porto do Gargahú, e
desde lo;::·o o rnovimen to dr~ importuciio o de 
cxpol'ta.~~l.o que pol' elle serú feito torá v:1.stas 
twnporçõos. 

Durante o anuo do lSSO :\ summt~ d:.u:; 
expm·tncucs da :~,ona :L que ellc servir:'~ de 
escoadouro foi n seguinte : 

Cafd 

Transvort:ulo pob estrada da 
ferro do CaJ•ang-oln.. - ...•.. .. 

ldem pel :\ M·1calaó e Campos, 
UOthll\Í llll \) . O q llC ll(:)l'tO , ICe ~~ 
Cn.rungola ..•. . ••...•.••.. . ... 

1G .7·15.421 

19.661.606 

.Idem pela, Leopoldin:t, na parte 
de .Mimts Gemes, mais ou 
n1cnos ... ... . ...•. ..... _ .•.. . 

Idem avulso: ........ . . • . •• · ... 

Total ....•.... ; ......•• 

12.000.000 
1.589.973 

50.000.000 

que ao preço ue 700 l'S. por kilo 
per lh,za m.. . . . . . . . • . . • . . • • . • 35 : 000: 000$ 

050 .000 snccos t\ 10$000 . . . .. .. G. 250:000$ 

Aguanlcntc 

~~;t~~~ ~iJ:~~~s~0~~~~Pa·i~;~; ~t~: 
Total das exporta~~ões . .. 

g si et\lculurmos em monoL' 
sommn. tL importa~.ão, tere-
.Jnos nntü; . .. .•...•••...• •.. 

800:000$ 
.2. 950:000$ 
45:000:000$ 

35. 000:000$ ------ou um lot:l~ de . ..... .... . .. .. 80.000:000$ 
pul'a o movimento anmmt dn. n.lfo.ndego. . · 

O~·n, CU.J~ula.nr.Jo-se O~ tlire"itOS _a. pagar D:.t 
1'<\íí<tl) tle _3o 0 /o p_ttra a lmportaçao e lO 0/o a. 
exportnÇ<LO, tera o Thesouro publico uma 
ren~a atllllltll de 16.750:000$000. 
. St esta é :1 verdade, com CJUa direito re
cusaremos nós um~L medidlL de eJevn.!lo a.lca.noo 
economico e que a.Jii~s umt\ zona importantis~ 
simu. uo asta.do do Wo de Janeiro lia. longos 
u.nnos roclnma.? · · · 

Tando, St•. pl'Csidente, feito :lS cousclerações 
q uG rn•.l pareoeL'tt!H necessa.rias cem relação 
tLo pt•ojtlcto em discussii.o, sento-me conven
chlo dto~ qne estn. illustra.da On.mara ha tle 
~ahe1· cnmpeir o seu dever. (illitz'to bem 
muito bem.) ' 

SESSÃO DE 21 DE SETEMBRO DE 1891 

~:~ r. l.:..Jo:m.ero Baptista- Sr. 
pre~a •. n te, não esporavt~. estl~udo inscripto 
em . Gx lu logar, totm~r a palavr·~\ na ~ssão 
d· · hoju, pam iuicial' tão importante debate; 
:: ,,les, espernvtt ouvir a opiuiã.o dos illustres 
riepntado~ que me precediam na. ordatn da 
in~cripr;iio, parn, de seus esclarecidos conceitos 
n de stU\.S . j udiciosas observ•\cões, formar a 
I.Jnse llecessnyia e collteL' o~ precisos d.n.dos ]Jfl.r~ 
o (\,)senvolvtmento (las m1nho.s cons1derações. 

gntl'otanto, vendo quo se encerraria u. ul
timu. d iscnssã.o do projccto de · orçamento do 
oxteriox·, sem que nos dossom a contribuição. 
d() suas luzes aquellcs orador~s; infelizmente 
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ausentes do recinto dn. CamtLrn, veado que se 
encerraria a discussão do ponderoso a~~umpto 
que, desperta.odo a a.ttenção gern.l, provocou 
animado e cuidadoso exitme por parta da. im~ 
prensa desta capital, e mereceu da operas;(). 
eommif'são de orçamento o mais pâciente es~ 
tudo e a elaboração de um parecer rico de 
bons conceitos, nssig-nalando as moditicaçõos 
feitas na organisação do respectivo serviço, 
não podia. exhimir~m l) de occupar este posto, 
para mim sempre constrangedor, e de occupar 
a attenç1io da assembléa. apeznr de estar in
teiramente compenetrado d:L necassldad0 do 
apressar os trabalhos legislativos. 

Sr. 'Presidente, :~s relaçues dos povos ontt•e 
si estão subordinad:\s às comllçõas espocinas 
do caracter de cad:\ um dellas e aos intuitos 
politicos qu·~ represent:tm : depentlcm das 
cireumstaucias creadas pelo meio cosmico, 
'Pela histeria, pelos costumes, pela ener·gia 
moral, reveladas no desdobro.mento g1-aduü 
d~ sua Gvolução; dependem dos seus recurt!os, 
dos seus esforços,. dos seus ltns. posto~ em 
pro"a pelo encontro de interesses concur
rentes, pelo afan de alc:1nçar a. vanguarda 
no movimento materin.t e inteHootUlÜ. 

Assim, conforme o desenvolvimento da ci
vilisação humana, diversifica-se a. feição das 
relações dos povos, corno consequencia na
tut'al da cultum do seu caracter e da elevação 
de '<istasdos seus go7ernos. 

Aotigamentê, Sr. presidente, as reln.ções 
ínternacionaes A"Yt'avam no u.mbito tão aca~ 
nhado quü.o deprimente da. intriga <Wilt~nte 
dos casamentos principescos . para a. perpe~ 
tuução llas familins regin..s e das ambições des~ 
enfreada.s, dos tredos embustes p:.wa a con
quista. e a u.surpuçiw do mais fraco peto mais 
forte. 

E então, n. diplomacias., apurava, por entre 
curvaturas desdourantes, nus ardilosn.s subti
lidtldes ridicul~s dos twrn.njos c:..s:J.rnenteit•os, 
ou no.. o.r;ucin. estu•h\du (\os litigios, pt•ovo
cados c.'\prichosamento, paru. delles decor
rerem os e.hoques tleshumnnos da gnerrD. e 
revoita.ntemente injustos d:t conyuist<l. 

UM SR. DEPUTADO- Felizmente jú, se foi 
esse tempo. 

O SR.. HOMERO BAPTISTA- Sim. Hnje, nü.o 
. mais os govel·nos se preocCU\)tlm com ossns 

cousas ; seria mesmo irrisot'io q11e) em nosso 
tempo. fogse ain(la.rsse n dominio d:'t diplo
macia. 

Na Europa, sabe V. Ex .• o .i usto eqnilibrio 
imposto pel3.s grautles potencias o por ellas 
mesmns guarda.do- 1lo ~ornpleto respeito ú 
integridade tert•ltol'al-c [~ :1lta comprehensão 
qo tim do gov·~rno, represent:lQtío ilel dn. col
lectivirln.do uucioun.l, tom proporcion:1do :1. 
diplomucio. o olevauo dominio, onde sómen te 
se debatem questões eoonomicas, financeiras 

e pouticas, as g1·nndes questões do interesse 
gern.!. Na America, ontr'<'l. tnissl'io não podb 
ser rilservacla. fi. díptomaci a, porque, pela n:t
tut•eza mesma dá. tortm. go'<ern:ttivn. dos seus 
paizes, e~tá exclttíd~L n. reatez.'t O pelo ~t·ào su~ 
perior e con fratct·nisadot• ue sn:l politica. està 
'excluída :l. desnggregação violenta do terri
tot'io de cad~t naçii.o. 

A joven Republica bruzUeit•n., Sr. presi.,. 
dente, o!Terece-oos desse afevantado obje
ctivo político elo nosso contiuente, urno. prova. 
irrMtlS:tvol, um e:wmpfo brilhante, no n:rt. 88 
rf,3 sna Coth!titnkii:o, que pr·ocoittiil. qu,) os Es
t[J.rfos Unidos t.lo fira:~,il, orn cnHo algum, sa 
ompllnharito eru guer1·n. da conquist:t, dirocta 
ou md'iroctument6, por· si ou em ~tllinnçu com 
"lltt'n nnçuo. 

tJorno esse, igu:tlment~ n.ttest.1dllr d:t sabe· 
ilot•h do Congresso Constituinte e dn. l'eali
dade do q ne levo (lito, à a disposioão consti
tucional que ved:~ a Repuulica de fazer a. 
g-uerr•a sem prirneit•o Vel'iticar-se n. impossibi
lidn.de ou o rnttllogro do l'ecurso do arbitra
mento. 

Ja vê V. Ex., Sr. presidente, que a noss:L 
Constituição, damio ao Brazil uma posição 
eminente, colloca-o em frente cJr~s outras na
ções em condições ospeoiaes, que asseguram
lhe n, trn.nquillidade índispensaYel para o seu 
progresso e cream a contTança geral na osttt
bUidnde ~ na paz. · 

Vem a pello, Sr. presidente, neste mo~ 
mento desvanecer os temore~ que alguns dos 
ill•1stres repre~enta.ntes hãCJ m tlniCdstado da 
guerru. p~ovocada pela Repnblica Ar$eutina., 
guerra fra.trichla., que outro nome nao tem n 
que porventura eus..'Ong-nenta:;se dous povos 
irmãos, como o Brazil "e aquella culta repu
bHca. 

Eu não me deixo impressionar por• tnes ~ 
receios. ltesido na fronteim do paí7., conheço 
plem:unente o caracter do povo argentino,. 
testemunho n.s stms n obres tendencias de cor
dill lidnd e, as suas aspirações de p:l z e de con
cordia. ; o por ma1s de umn. vez, tenho co!lfi'll
t0rnis:•do com ello nas honrosas sn.ud:ocües á 
Pn.trin. Bra.zileirn petos i'<tctos ~loriosos de 
nossa historia . 

1\ Catmtra sa;be que, por occasião dn. lDJel'
ttlç:í.o total dos O'::\cravo~. a H.epnblie<~ Ar
n·eutin:l., como n•~nhum outro pnh do mnndn 
(azJoiados), deu-nos inillllllivel demonstração 
de que, compenetrada Llos mesmos sentimen~ 
tos nltruisticos que nos dignificavam, sentia, 
como nós o mesmo exnltu.mentn peln. con
quista. alcançada, na uffinidade espoatanan. de 
umn. caus:o commum. ( Apoia<.los, mui r o l>e m). 

Quando, em 15 de novembro, por urn movi~ 
mento patriotico do exercito e :.wmatln., n n. 
mais i·xp1·essiva condcm:.'l.çuo dt1. opiníü.o n~ 
cionnl, oporou-so :t transformação mdica.l do 
nosso governo , .runua a. Republica Argcntim~, 
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como nenhuma. outra. nação do tnuntlo, teve 
pa.r1~ nô~. mais do que u. :>audaçã.o · enthusias
tica pelu homogeneidade politicn. qu ;~ s~ esta~ 
belecía, mais do que a affirrnaQl\O te!'lmnante 
tlo seu n.poio pelo ·reconhecimen~o d:~ ret?u
blica que surgia, teve pa1·n. nos, estemhda 
como vinculo irJquebrnvel, a mão amiga d:t 
rraternidade. (Apoiados') 

Vou eutrar na. apreciação do projeto em · 
debate. Sr. p1•esidente, rorL\ffi supprimid.as 
pero pro.jecto (1:\ com~1issão tnnitas leguções, 
formando ns que suhsts til•n.m um grupo de le
gaçõeg de primeira c.la.c:;se, com excepção da 
do Pet'Ü, l~ unie<\ que figura. como de se- · 
gunda. · 

O Su.. BEL'LALuiiNO CARNI~tu.o-luuLilisa.tH.Io 
assim os receios c! e gucrt•o.. 

O Slt. Hor.nmo BAPTISTA-Realmente; não 
comprehentlo o::~ rec~io~ de gaorn~o man i l'(~s
tr.t.l~s. pelo::~ ilh.istro:! i'opre.;uut<Lut~s ;, sotci.u 
Vt~tlclmos gerados por oxtt·emo patrtohsmo ... ; 
m~s, o quo com certezu. dotu·mstmm, é o uos
coohoclmcnto dtL situação materio.l <lo:; dous 
pn.izes o espêcia.lmuu te da. republica. pbtinu. 
que osti\ ngorn. mesmo a. estorcer-se nas :~pel'~ 
turas tio ·uma tremenda c.:l'ise cconomic;~o e ti
nanct>irn., o que com certezn. inuica.m, é n do~
contlança nn.lealdade dns revoluções amistosttS 
dos dous povos. . · · . . 

Eu sou amigoda R.epublicn. Argentinn.: mas 
não me sinto suspeito, oa.o lll'ecisava diznl-o, 
para jutgar dos seu:3 intuitos em rell\çio à 
minha Patria (Apoiados). 

Sem u. minima irreverenci:t :\OS meus hon
rados collegas, Sr. presidente, devo di1.er que 
nos cumpre confiar na inteiresa de caracter 
do povo argentino e nas aspirações de seu 
governo para uma politica. verdudeirat~lonte 
fl'aternal e a.mericana. 

O facto de lta.ver aquella republicu. fei to 
provimentos de armas ott un:vios de guerra 
n:1o é bastante pam impellir-nos u. manifastn,r 
receios de lnt<t externa; nós taml.lem temos 
leito hrua.es provimcutos sem o mínimo in
tuito l1Õstil a, qualquer paiz; ·o, como nós, elln. 
tar;:l)enl tem necossid:tdes a sr.tisi'.t~er no SlHl
tit'n de acompanhar os progresso~ dt1. :\,rto d:L 
"'tl •t'roa. e de manter o seu exorcito ame;;trado e 
prompt6 para qua.esquer eventu:\Jidacl.e.;. 

UM Sn.. Di•:Po1'ADO- Não, senhor, totto o 
mundo sn.bGJ quo a Repuulica Argentina se 
prepara. contra nós. · 

O Su.. ANGI~Lo PINHEIRO- Então tambem 
nós nos preparnmos contra elln, sempre 
temos Ut), Europo enc:wregados de comp1•as 
de urmamentos. (TrOCo'J.f,...,e o11trns etpurtr::;). 

O Srt. Hollmttl) BAPTIS'l'A-Es,;:t minlm con
f\O:aQa.. n"' impertm·l.la.bili.d:.de d~~ p<'z pode ser 
ingen uidad o. . 

Nilo pretendo a esporte~a. Lle r.ret· que a 
arma. que se compra e o pt•epn.rativo pam. a 
guert'll.t qr1e o tir·o qtw ~ttrôa e o ser~ comeoo. 
Elm vertlude, Sr. presttlente, conllo n:l. paz, 
como consequ()nci:'.l. na.tUl':tl tl: ~ política. ado
pta.tla., com cn.t·~ctcl' de perm:lnoncia,. om nosso 
continente, e como result:vlo d~ts Clrcuostan
cin.s economicas e indnstrines que nos cercam 
(Apoiados, Paustt). 

8\:> uhi o p1·imeiro ponto a a ltemr, supriM 
mindo =~ cla&~itlcação d:1s legações, redusindo 
totlas m; que forom iudh;pensaveis, por a.nne
x:tção de Ulll<1S a outras ou a largamento tle 
colllpetencin. dns que s:J.o conset•v3.das ilO do-
!olinio Úa.l; quo s.1o supprimirlas, n. um .grupo 
úe ig-uttl c.lthogot·ia.. . · 

Mas, e1n voz do cstiuguit-ns, Sr. pt·e~iuente, 
adoptu.l'ia um alvitre que me p:trece mais prar 
tioo, mt\i::> poli ti co l! mu.is prndente e quo em · 
reluçü,o a.o du. commissã.o, apenas otrarece a 
variunle da torma; como os uos~os recursos 
não nos perrnittem a conser:vt~çã.o de um 
graude numero de legn.çõcs, adoptarin. o a.lM 
vitro de reunir as que são no momento dis
pens:weis úqu·dl::ts, cujà manutenção é im
prescindível, por outra, estendet•b, o. cômpe..; 
tenc::ia das le~nçtjes consorvatl::\s ao territorio 
dominndo . pelas legações ·que nflo pod~mos 
susten t.'.tr. 

AssinJ, a compotench~ da le~ação dosEs
tados U uido-3 uo No r· te se e~tender!a ao Mexico; . 
~ dt\ legação do ChHe ao Pel'i't e BoHvin ; :1. da 
legaçii.c da Republica Argentina ao Paraguay 
e Oriental; a un leg-nçii.o de Portugal iJ. Hes
panha ; a da Jegnçito de França á Belgica ; a 
da i\ ll(!Ol mha. :i Aus tria-Hungrio.; n do..ltalia. 
á Suissa, continunn. lo :t Grõ.~Bretn.nha sob a 
inspecção de nma legnç:t.:>. 
De~te modo, não dn.vamos, de subito, um 

córto om noi;s•,\s relaçües diplom,Ltic.:'l.S com 
muitos p::tizos :1os qua.es estamos lig:~dos p~los 
laços tia importautes in teress~s comme.rciaes 
e industrine;; e co •1 os qun.es devt>mos estreitar 
os vinco los da rnutua. coruialid:tde. 

Seg-untlo a erneudn, que o!Ierecorei ú consi
deração dn assembl :u, apann.s serilo suppri
midas as le~aç.ões rle São Petersburgo e do 
va.tie<tno. . 

Pnrn. a, oJdincÇt"to do.qucllt\, Sr. 11residente, 
não influe, como t·n~ito determinante o prin
cipa.l, o facto tla oi.Jstittr.t<"fw do g-overno russo 
em não r·econhecer :t l<.epublic:~. !Jrasileim·, o 
que tLiii~s torn pat•ecido a muitos sol.ll'ad:u·uzão 
pu.ru U.eixar o nosso po.lz do reprosentn.r..,se 
un cól'te do cl.<\r; ~a~ . a. inutilidade . n. supe
rabnntbnci:L que lngnt!lca mn.oter umn. cus
tos::~, leg-açáo om um imperio ao qual m1o nos 
prend~~m nent o~ in teresses gorn.as dn civilisa- · 
ção, nem iuteressns commorciaes, econorn!cos·. 
c;~migl'ttutistas, illteresses . de quo.lquer ordem 
mo1·al ou ma tel'inl. (Apoiados.) · 

A lega<:~to do Va.tic:tuo. S1•. lJresideote,. 
perdeu sua. razão de ser. desde que conse~ui
r::nos, com o.pplausos do. opinião esclnreclda., . 
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· seJlarar ~ Ig-ro.ja do Eshulo. O Vaticano . ro-' Entt·etau~o, sou fQrcado a pr<)tJvL' um pe
:· presenta. ntm~ forç:\ espiritmll pt·ostig-iad~t pela. quono augmeuto de dc~pe%u., cor!•esponrlonte 

trttdicüo historie~. porém j:i inconsistente pela à uma necessidade iuadin.vel que é prer.iso 
inferioridade de suus soluções aos problemas atteuder, com :\ creu.çã.o de um consulado 
do nosso tempo; estâ. ao a.brigo da. lucta mate- simples na. clci;.1.de argentiru. de Poso.das, ~u
ria.l pelo exercício ua funcç.íí.o que lhe é propria tiga lta.púa, capih\1 do t erritol'io nucion:ll
-o aviso, o cooselho, a. pt·edico.; e, para que Creaciio especia.l dentro das uor·mas admi· 
elle exercite vantn.josamente essa. funeçii.o é nistra.tivo.s e politicas it)Stituic!u.s na R.epu~ 
iodispaus!l.vel não exceder o domínio qtte lhe, blicu. Ar:.rontina. sahc :~ Camara, o territol'io 
assista, .a. consoienciu., e uiio sotrrer a iufluen- naciom\l é rormu.rlo Ç~Ol' umo. g1'aude porção 
cia. ioterveutora. do temporal. da p1·oviuch do Corrientos, inctusive o ter-

Si entretttnto, rJUlzessemos insisteutemcnte, reuo lltigioso das missões e pela pu.rte do ter.., 
como Uffil) homenagem ao p:tpado, ter [JOr·nnte ritorio, cujo dominio outl''ora pretendera. o 
olle um represou tanta, deverlamos sor logi- Paraguuy. mas que, em consequencia. do tra.
cos e .i unto •'L sé<lo c.Jo cada umn. da~ granáes tado ua p:~z dn guel'ra de 5 o.nnos, passou· 

. roligiuas tlo homem manter um n.gento om- etroctivamento a pertoucer ~quelln. repu
ct.d. Mas, tlii.o, es~:t homen·tgem, esse dever IJ!ica. 
imp~e-se nos crantes, no dominio rl:~ fé, o não E' um vt\sto ter!'itol'io, forncissimo a rico, 
n.o cstntlo que não tem crença.. po~:o;1do por gente laboriosa, cavu.lhairesca. e 

Conservemo-nos, portn.nto, :~lheios no po- bern intaucionad~\, qw~ se occupa do. agricul
der ospirftua.l do · mLtholicismo, de conformi- tura. a espacialmente da crooção da gados, e 
rlnde com o regimen que instituímos dn. mn.is tom as ma.is nol>t•es preoccup!lções do bem 
complct1~ toleranci~ pttt"'L todos os C!tltos o estar social e politico. Quet• ~ cidade de 
religião. Assim, pois, com n. l':xtincç.i.o dessas Poso.das, . como a extens.1. t•egoião que ell:J. 
duas legações .c com n. reunião dn::; que deixei domint1. l)Ü.O httiJitu.d:.ts por população em quasi 
indic..1tlns, ficnudo mlicaman t<1 sujeita :'L uma su:~ tot:~Jidatle, brazileirn, que en tratem 
só legaçiio a. Grit-Bretanlm, fa;,.emos uma. re.,.. cstreita.s relações com as povoações ile nossa. 
ducçü.o de despez:ts. superior n. que a com~ í'r·onteirn. e gLtardn. ainda. vivaz a làiQão or
missfi.o propoz. . deirit., g·enerosa., independente que nobilita o 

Pelo i:iecreto n. 09i B tle Il · Je. novembro caracter do nosso povo. 
de 1890, foi reor1,ranisa.do o nosso corpo con- Poi::; bem : nessa cidade e . nes,;e territorlo 
sular péiO i ilustre ministro de estt':1l1geiroS de nã.o existe llffi SÓ representa.nta d.o poder pu
'entií.o, o beoemerito chefe republicano Quin- blico •.lc nosso p:lb~ p:~r·:t ·ampa.l'll.l' os nossos 
tino Bocayuva, com tt•es cln.s:;es de consules, concit.htdüos n:úlcfe5<1 dos seus direitos e in
as qu~cs teem ::lo mesrnn. esphera de ucçtio, as teJ•esses·, pum so:-vir de contl'o convergente 

, mesmas ;.t.ttl'ibuiçües. a. mesmí\ sommt• 1le desses elementos dispersos, e condtnil-o~. so-
competencia. e :'lllctoddade. . guudo as necessidades o impulsüos do JH'I.tl'io-

A unhn. difl'et'ença, ao qutl parece, ó l'<~l<üiva tismo, que niin n.png·ou-sc, posso HSSoveru.r, e 
a importanci•• dos log-a.t'es oude O\l con~ules n.ntes conserva-so animado · e t'1tl~m·nnto uo 
exercem suas 1hncções e o.os ordenados que coracão tlttquew~s compatriotas distt\lltes. 
pet·cebem; o q\\e n \io lK\st·,\. \):l.f~'· justili~\r ~" · Péçc, pois, n ~rettç:.\.o de um consuludo sim
divisão em tres ch\SSes, des~le quo lhes sejam ples 0111 Po"lad:1s, co1n jurisdicçiio em todo 
dados vencimentos sutficientes pa.ra as exi- terrot•io nacional que n .. brauge o tleptwta-
gencht.S da v idn.0 di!ticuld:tdes inherentes aos menta de .i\'Ioute Agudo. . 
seus cargos. Eis as emendas que eu tinha ptwn. offereccr 

Nestas condições, sem desorganisnção elo á. conshlera.çU.o da. . nssemblea~ en,t nome dos 
serviço, serit\ acertado e economico suppri- meus_ cotlegas da. repre?entaçao rJ?-g:randen
mir a soO'uuda. classe de cousules conservo.n- se. Su? todas cllns praticas, exeqUlvets e ne
do dua.s classes, a primeira com o' ordetmdo do ces~u.rtt\S ·. 
4:000$ c g-r•ntilicnção de igut~.l iurportaoci::l. Em relacão i\ ex:tincção do legações, l'rau
e o:; conl:>Ulcs simr~le-s com o ortlermuo de catnente, Sr. pt;esidente, r.ttmpt;ia.-nos deter-
2:500$ e g t·u.ti11caçfio iguu.L A.cho tamoom minnl-n~ tlinch~ que nos sobrassem recursos, 

· pe~·reit:.\meute dispens::wel a cl:\sso dos chan- prospera. situnçã.o i!o que, pn.rece, c..'1dn, vez 
coleres, cujn. extinc~.ão proporia. · rmtis nos nfnstnmos. . . 

Como V. B:s:. tem visto, Sr. presidente, :\S Nt\ :tclna.Jidude, };Obro reflectirem as rela-
moditlc~ções que tenho proposto imt)Ortam di- çu•!S internn.cionaes ·t\ mais u.pumda. cliltur>'i. 
minuiçüo u~ uespeilas, criterio superior a. que ~ociul, :\s communicnções ell'ectun.m-su com 
tem obetlecido a comrnissU.o de orço.mento, e tn.nta f<<Cllidadu e t'<\pitlell, que é possivol ·a. 
a que eu de bo:~ \'ontado me subordino, pol'- qna.lqu(~\.' governo là.z.er·se repreilentar nos 
que sinto que u imposto pelo conjuncto do p<tizes civili~ndos com prom!)ti<h1o c etncaci:t. 
imi'eriosus circum.stanciu.s, pelo ·bom senso e l~' certo a,indl\ que o melhor represent\\nte 
patriotismo . de um povo ni'ío é o individuo investidl;) 'de 
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certas regalias, elemento de foroa as mais · Deste modo, tres grandes nações pareaem 
·das vezes fro.co, porque sujeito a.os arrasta- empenhadas na formação ~rdur-J.vel da mais 
meutos do egoismo e ás imposições do meio; completa homog~neido.de de sentir, de pen
mas a. soronm de poder desse mesmo povo, e S<tr e de agir. Certamente o futuro ó da Repu
a.suP.eriori<kule moral de sna. conducta, a. cohe~ blica . (Apoiaáos) . · , 
são irresistivel de suas energias. Ao retirar-me da triblma., que tão insutn-

Sr. presidente, entt•ando em outra apre- cientemente hei occupado {nao apoiados), devo 
ciaçã.o, inquiro: o que são e que ru.zem os dcix:~r consi&"n:tdns O$ meus louvores a. com
nossos representantes, por· exemplo, no velho missão que elnbot•ou o parecer ~obre o orça-• 
mundo~ . · .mento do Ministario du.s ll.elações Exteriores 

Por mais de uma Vol:, tenho ouvido da ros- e confàccionou o respectivo projecto da suas 
peita vais compatrioto.s nossos a. ca.tegorica n.s- despezn.s . 
severaçúo do que, garantida a. sua subsisten· Sr. presídonte, todos liós, antigos e novos 
cia. mat3rial e garantido o seu fll.USto e s<n-vidot'es let~ dl\ Republíca, sentimos o. 
bem estn.r, os nossos representu.nt,Js com .tudo gravitlnde dt~ sltuaçi'to actunl e percebemos 
se preoccupam,menos com ns cous:\::1 que mte- que sobt•e nosso!) homllt•os u.rremeçam totla a 
ressn.m a H.epublicu. e ao povo, de que síto respous:\bilidade do insuccesso que porventura 
delegados directos. Quando pt·ocuradoa pelos po~sa. vir ott'u&ln.l' o ideal polit1co que prega
nossos concidadãos, teem sompt•e inexn·otnvel vamos e <lesmerecer,sioão derruir a fórmn. pra
reserv:l. de babeis expediente.; partL sa tibertn· tica que as circumstancio.s llle imprimiram. 
rem dos importunos, e dissuaLlil-os tio :-;uo.s Por mim, quanto M princípio, acceito a 
recla.maçiles e e:cigencias. Silo uns oxcellell· responsabi !idade como· um convencido ainda 
tes vivadores de· vida commoda e despreoc- tla. sua. excellencia.; e quanto á fórma qua· lba 
.cut)ada.. . . · . de1·n.m, não rccúo de assumit-a tambem, como 

Toda. a. VGZ que o nosso pa.iz tem umn. quos- um consolidador da iostituição que o nosso 
tão importante com um governo estrangeiro patriotismo e amor á. verdade · 'hão de com
ou se acl1a. em situnçito apreminnte e grM·e, plotar e engrandecer. 
não e o nosso representante permo.nante n.hi Chamados a pt-ova r&J.l da. lealdade D.OS pria~ 
que desbt'tl.va. as ditnculdades. encaminha o cipios, da obediencia ásnormas prégàdr.s, das 
nego~i? á uma. solução prompta. e cons~~ue-a nossas intenQlles e dos nossos fins como forças 
deflmttvameute, mas o enYta.do espeCial que coastructoras da engrena.gemgovernamental, 
daqlli vae, com onus para o Thesouro e como o !!osso dever, em primeiro lagar, é aviventar 
prova. ii:lconcussa da incapacidade dos taes . na propria cousciencia aquella. severa critica. 
ministros permanentes. que exerciU\varnos sobre as forcas identicas do 

Sr. pres1dente, antes de con~luif, deyo as· regimen deeahido, para não sermos victimados 
signalar um facto bastaut~ . Slgotíicatryo e pelo~ mesmo~ golpes, e, depois, sem recuos 
honroso para .o nosso coot10ente. Aqul, na nem ternores, cerrados os olhos e os ouvidas, 
Amorica, todos os povos enveredam resolutt\· si receiu.rmos que nos traia o coração pela 
mente para a quadra. feliz da p::t.z e fraterni- plangencla da supplicn., imperturbaveis. cor
dada gera.es. tar o que for superabundo.nte, supprimir o 

Deu-·nos o exemplo inicial a União dos es- que for dispeosil.vel, reduzir as ·despezas pu
tados do norte, o pniz que attiagiu o ponto blica.s, ao que fo1•strictamonte necessario sem 
culminante da civii\saçã.o do nosso tempo, desorgu;oisação de nenhum set•viço preciso. 
pelo maxirno esfo1•ço despendido pu.ra a con- Tal foi o empenho da commissão, como ·se 
sa.o-t•a.çã.o da a.rbitr::t.gero, como principio regu- vê do seu exceDente projecto, na mais cóm· 
la3or da.s desavenças e litigios internacio- pleta correspondencia. com o seu parecer, 
naes; u<.is ji~ o esboçamos com nitidez na cheio de ponderaÇÕes razo!l.'Veis ·e de ensina-
Constituição de 23 de .fevereiro e a Republica mantos opportunos. (Apoiados). · 
Argeulínt\ inclioa~se a toma;r.• como preceito o A honrada commiss:to empenhou-se princi
que não se tem recusado a u.cceitn.r pratica· palmante em reduzir as proporções do orça
mente. (Apoiados.) mento <to exterim• il.s condições especiaes e 

Um outro faoto, Sr. presidente: não nos precarías da situação do paiz, q.Ue não com~ 
passou ostr.•anho o movimento ope_ra.p.o t>a.lu. porto. a. suparabundancia e o .fausto e que ·por 

l pé 1 ti fa ·1 1 todos os orgãos ãutoris:~.dos 'da sua. vontade 
. rea eza euro <!. em pro a. ' mt l:l. Hnpona reclama o. nro.ticn. dá . economia. o meio mais 
que o povo bra.zileiro em um assomo de su- L' 

prem:.t justiça, expa.triára; Ern tal emergen- efficaz para prestigiar a Rapublica e -felicitar 
cia, os Est:i.dos-Unidos, em termiuaute o no- o povo. 
tol'io otrereclmeoto :i repulJlicu. nascente, deu Foi a esse criterio e aos intuitos de consoli
prov:J. ca.ba.l da. ret\lidu.de dos· nobres intuitos dl\<:.ão do novo regimen que obedeceu a com
que alimenta-de politica propriamente ame- missão. Presto-lhe francamente a minh.a ho~ 
ricaua, a.ssegurn.dora da esta.bilidu.de das insti· menagem e faça. lhe o mn.is houroso d~s .lou-
tuições e garantia da pa.z continental. . vores. (Muito bem.) 

Cruntu'llo A, G 
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Sr. presidente, tenho cumprido; c01ilo me 
foi posstvel, a. tarefa indicadn. pelos ~ous com
pa.nneiros de bancadn. e presta.do a JUata ho
menagem aos que cumpriram o seu dever; 
agora, só me cumpre concitar a grande as
sembléa á pratica do patriotismo e do bem, 
pela pondera da . organisação do serviço pu
ólico e Jlela.justn. distribuiçãa dn. renda uacio-

• Clal. (M uilo bem, muito bem ; o orudor é {e
U citado· por di'Oersos Srs. rU:pt6~ado.ç) . 

SESSAO DE 17 D(!; SET~MBRO DE 1891 

( Via o p:tg-. ~I11Jo ao vo l.) 

. O Sr. Tost.a.- Eu uã.o viria occup:u· 
a tribuna em llora tU.o auiantada~ qmmdo o 
éspirito da Co.mara. jit. esta fatigado, par~~. 
tratar de wn assumpto, · aliàs muito e lumi
nosamente debatido na outra casa do Con
~resso, si não tivesse espooiaht).ente o d(n·o!' 
ae defender a. grande maiorill. da população 
brazileira, que, seudo ca.tholica, precisa do 
quem defenda suas crencas ues t:\ C•tma.l'-' do 
livres pensadora~. . . . 

Lastimo que somo se.Jn. porm1tttdo pelo r~
~imento . oocupar a tr1bUfla . durante me1a 
nora, porqmmto nlí.<? pod.oroL lhr ?-O !fi~U 
discurso o âesenvotvtmonto necessnrto; hmt
tando-me a synthetisar as minhas razões. 

A Ca.ma.ra conhece o historico da. questv;o, 
que ligeiramente eshoça.rei. 

. Proclamada a Republica e decretada a. se
paração da Ig reja do Estado, . o governo pro
visorio entendeu que o casamento civil obri~ 
gato rio . ern. um corollario r.ecessario du. re
forma religiosa., e decretou-o . [lot• nctiJ Je 24 
de ja.neh·o da 1800, deL....:a.ndo, porém, uo:; nu
bentes, no art. lOS, a. liberdride de observ!l.
r em, antes ou depois do casamento civil, ll.S 
formalidades (JU cerimonias prescripta.s pa.aa. 
o ma.trimonio religioso pel:.\ religifío deller . 

Mais tarde o mesmo governo entendeu, 
porque alguns crentes celebr:wam o casa.
mento religioso e não sn.tisruziam a forma
lidade civil, qne devia obrigar os nubentes a 
casarem-se civilmente antes da, cerimooi:1 
·l'eligiosa, punindo, não a. e:;tes, mas aos pa~ 
. dres, e, sempre dicttLtoriahnente, -promulgou 
o decreto 11. 521 de 26 de junho de 1890, es
tabelecendo a pena. de seis mezes de prisão e 
multá corres,P?ndente á metade do tempo, 
coutra. o mimstro que celebr<LSSe as cerimo
nias :religiosas antes do casa-mento c i vil. 
Em seguida. veiu o codigo penal do ll de 
outubro, l'eproduzindo n. m<\tel'iU. no art. 284, 
e finalmente o proj ecto ue constituição, 110 
qual consignou-se a obrigatoriedade do c;;~.sa~ 
mento civil e de sua. ~recedenci3., nestes ter-
mós: (Art. 72§ 4o. ) . 

« A Republíca ~ó reconb~e o. easa:mento 
civil, que P.recedera sempt•e as cer1momas r e
lig iosas de qualquer cnlto ». 

O Congresso Constituinte approvou a ·pri
meira parte e r egeitou a segunda. . 

PromulgadO:. <~ ConstiLuiçã.o, tendo-se le
vunta.do duvidas, especialmente por parte da 
magistratura, sobre a obrigator iedade da 
J?!ecedencia, o gove~uo-lego.l e n~o .dictato
rm.l-expediu o n.vtso de 15 do u.iml deste 
anno, dizendo que, "'nos termos dos§§ 4u e 7" 
do urt. 72 da. Coustitui~io, niio so póde pro
hillir quo tMs cerimonins roligiosas l!leju.m 
calebraclas autos de e1Tectua.clo o cnsnmonto 
civil, como se detormino. no c.loct·cto. u. G21 
de 2ü de junho <lo anuo pa~~tldo, nsto quo 
sariu. inexequi vel a impo::;iQi~o lln pulm nollo 
eStL~tuitla, medeauto o processo flUO o::~tabsloco 
pa1·n. um 1'acto quo deixou do ser dellctuoso 7>. 

0 Sa. BARBOSA L rl'ttA.-FOi. um l\Cto digno 
da~~~. · 

O Sn.. Or,tVEiltA. P INTO - A mediuo. úl'lt de 
c!l.rÚ.ctor orúinario; nii.o devia ontrnr mi. Con
stituição. 

O Sn .. · TosTA- Este ::tviso é que levou o 
illustrado sen:.tdor por S. Pu.ulo Sr;. Ca.m pos 
Salles á apresentar um projecto mandao.do 
continuar em vigor o decreto de 2G da junho, 
o qual com alteraçõ·~s foi approvado pelo Se
nado e remettido i~ Camara . 

A commissão ue constituição, legislação e 
justiça, deu -parecer sobre o projecto e dis
corr.la.nclo da idêa capital, otrereceu ã. consi
deração do. Cam~\rt~ o substitutivo quo todos 
conhecem . 

Nii.o posso, Sr. presidente, dar o meu voto 
ao projecto, vin~o do. Scoo.do, nem ao su~sti:
tutivo, porque sao ev1dentomente contrn.r1o:S a 
Constituição, e por entras rar.ves que ex.- · 
·penderei. · · · 

o art. 11 § zo <la Const iiuiçiío pl'ohibe á 
União e aos estados embaraçar o e:xercicio·ue 
culto~ r eligiosos ; o art. i2 ::i_ 3.0 garMt~ ~os 
indiv1duos e confissões r allg'toS:lS o d1re1t o 
de exercer publica e livremente o S9tt culto; 
iin:.ümento o§ 7° do citado artigo diz que 
nenhum culto ouigrej t~ ter:). relações de depen
denoitl. com o govorllo d:l União ou dosestados 

O coujuncto dest:.1.s disposições é n cous.~;.. 
gmção do principio d~~ liberdade r eligiosa., 
que o projocto ataca evidentemente. 

C . Sn.. EPITACio PEssoA - Desejo ver o 
mo(to como v. Ex. jttst itica que n. precedeociu. 
d o casan1ento civil prejudica a liberdade re
ligiosá. 

O SR.. TosTA- Os quo ncotnpt.t.nhnl·am os 
uella.tes do aoogl'eSSO Constituinte sabem quo 
não vingou a tlleoria do Estu.do n.theu, evi
dentemente cOl"poritlcu.do. no Jll'Oj ecto do cOU~
tituiçiio do governo pt ovisorio, theorin que 
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nã.o res-peita as crenças religiosas, proclama. a os crentes a casarem-se civiÍmente e estabe .. 
omnipofencia do Estado, e subordina a Igreja lecendo para. o padre catholico a obrigação 
a.o Estado a pretexto de que não pOde haver- jurídica. de só casar os crentes, os ca.tholicos, 
mais de uma sobernnia no tertitorio de cada. depois que elles exhibirem prova de que ob
paií:, . como si a Igreja cathoiica não tivesse servaram a. formalidade do casamento civil, 
"·ida pl'opria, n11o ~•bmngesse dentro do. es- ato.ca a liberdade de consciencia, e attenta 
pher1t de sna. acçito todos os po-vos, todn.s as contra a autoridade da Igi•eja, que é o unico 
ro.Qas, todos os climns, todos os pv.izes do poder competente para estabelecer as condi
mundo. Qi5es da. administração do sac1'amento do ma-
. Do historiao da q11estao religiosa. . no Con- -trimonio. 

gresso resulta que, uma vez resolvidn. a se- Os sustentadore.:; do pro,jecto al'gumentam 
p;:t.rnção d:.1. Igreja elo Estado, os catholicos com o parecer da commíssão dos 21, que no 
sem restricçõese mpenha.ram esforços no sen- Congresso Constituinte propoz a suppressão 
tido do gt\rantir-se a l iberdade religiosa nn. das palavras-que prececlerú sempre ás ceri- . 
lei constituoiorial, de consagru.r-se nella. a motlias religiosas d~ qualquer culto~ pela raúlo 
inde -eendenciu. do. Igreja, de escoimU:r a. cons- seguinte:-por entender que senao a medida 
tituiçuo do utheismo. · por SU(l. na.tureza de co.ractP.r provisorio pois 

Os positivistas, os livres pensadores, por importa. restricçfu."là liberdade individual, não 
sou lado procln.m:tram e sustental'~m com 'Va· devia. ser incluida na lei costitucional e sim 
lentia o principio da liberdade espiritual oro regulada. por lei ordioaria, :ficando ao Poder 
todo.s o.s sui.\S ma.nifestaçües, o que aprovai- Legislativo ordina.rio o direito de manter, ou 
tavn tnmbem ao catholicismo. aio, o. preceden~io. obrigatorin. e em quanto · 

·Assim, á. sombra. da liberdade, collocando-se convier. 
em llOiltOS de vista differantes. procurando Est.e a,rgumento não colhe. Em l?rimeiro 
Ctldu. gru~o servir U. sua e-'l.usa, os cathollcos logar alguns senadores, os senl1ores .Amaro 
e os posit1vistas conft·n.ternisaram occasional- Cavalcanti, Catunda. e La.pér, membros da 
mente para darem batalha contra o despotis- commissão dos 21, que assigaaram o parecer, 
mo do estado, defendido pelos indift'erentes declararam no senado que votaram pela 
e cathoHcos irtdependences, que não se subo r- suppressão por outro motivo, por entenderem 
dinam á a.utorid::l.de do chefe do ca.tholicismo. q,ue a prooedencia_ ob~iga.toria. é contraria à 

Pois bem, Sr. yresidente, foi gl'Mo.s a essa hberclaae de eonscumcna. 
união, hybrida Sl quizerem. mas efficn.z pal'a o SR.. ElPlTAC!O P:Essôa. : dá um_ aparte. 
a democracia, · vant3jost\. para. a consclencia 
bro.zileira, que se q_uebrarã.m a.s algemas com O SR. TosTA : Em segundo logar, os ora
qllc o governo proviSOl'io pretendia manietar dores que no Congresso discutiram o. mate
o. I~reja, subordinando-a o.o Estado. Sim, foi ria, que · impugnaram a obrigatoriedade da. 
em ro.zü.o dessa. convergoncia. de esforços que precedencia, quer os catholicos, quer os posi
deso.ppnl'eCCl'am do. Constituiçü.o ns ,llsposiçües t i vistas, fiz~ram-.no, con!:lta dos ànoaes, não 
que excluil\lll o clero dos comicios o lei tornes e l)Or entenderem que a materia. devia ser re
d(tS tl.SSembléM legislativas, mantinham as regulada por lei ordinari~, mas por conside- · 
leis lle n.mortiso.çü.o paro. as corporações de rarem-nn. uns contraria as crenças catbolicas 
mito morta, expulsavam os jesuítas, prohibia.m e{\ autoridade da Igreja, e outros -um at- . 
n. fund:u;U.o de novos conventos~ e obrig-Mam tentado contrn. a liberdade espiritual. 
os crentes ri. se casarem civilmente antes dn. · A rnzão capital n.llegada pelos oradores, · 
celebra.ção do mo.trimonio religioso. foi o principio democro..tico da liberdade reli-

Nü.o vingou na Constitui((ão a theori:'t. do giosr~, da independenciu. dos dous poderes 
<1.theismo social, a uoutrina daquelles que no. ex:ercicio das a.ttribuiçõos que lhes são pro- · 
:pretendem que o Estado, unico sobera.no no pr1as . 
territorio naciona.l, póde restrin~ir a liber- Assim de jure constitwo, em face da nossa 
dndede consciencin, qua.ndo o interesse pu- constitui··J.o.é inaceita.vel o projecto. Co:n
blico o exiQ"e, doutrina falsa, perigosa, que 'Vertel~o t:m lei serã. so_phismar o pensamento 
justifiClJ. toaas as tyranuius imagina vais. O do legislador .::oustitumte, a.brir. uma brecha 
que votou-se no Congresso Constituinte foi nn. lei fundn.mentn.l. 
o principio da sepn.racão completa dos dous 'Oé ,;'u,.e constitucndo, si ti v assemos de. discu
poaeres-tempoml e espiritual, isto ó, ::... in- tir sobre :~.conveniencia. da dect•etar-se no pn.iz 
dependencia tia. Igreja. e do Estado vis-U.-vis o ca.sn.mento civil, eu mo p·ronuucia.ria coe
um do outro, g-yrtwdó cada · poder nn s"ua. es- tro o casamento obrign.torio, porque estou 
phera de a.cção, sem sa b.ostilisarem, sem couvaucido de que o matrimonio não é um 
usurpações reciprocas. conLracto civil ~m sua essencio. e conseguinte-

Ora, sendo esta :h doutrina. constitucional mente não pode ser da. competenC:il\ do Estado 
no que se refel'G à mataria. religiosa, õ claro regular a ma'eria para todos os atreitos. 
qtte o projecto em diseussiio obrigando o matrimonio é ~ill sacramento, Q os chris-



c â"nara dos o epLtados - tm rr-esso em 0610212015 14:01- Página 23 de 24 

.. 
-- 36;..:..;.. 

tãos não se ~onside1 a.m . casados antes da ce- propagandista do divorcio, que considera o 
rimonia. religiosa. . ca.samanto « um attenta.do contra n. liberdade 

A secular!saçã.o do casamento no sentido individual e a lei da naturezo., ., conseguiu 
dos radicaes, i;lUe dizem ser .~ispensave~ a c_e- ferir no corn.ção a ft\milia fra.nceza pela lei 

. rimonia religiosa, para. a. unu10.e cohn:bita.çao de 27 de julho de 1884. 
dos conjugas, é um grande pengo socw.l. Paulo de Cassag11ac - acaba de denuncia.r 

Sim si. o mr:t.trimonio ê um contrato i si a aos eleitores as desastrosas consequcncio.s du. 
vontade · das partas livremente manifes- lei Naquet, dizendo que do relatorio do mi
tada ó a lei fundamental dos contratos i nistro de justiça civil, durante o anno de 1887, 
si conseguiutemente o accordo dos con- em Fra.nÇa e lHL Algeria, consta que em tres 
tratantes determina a rescisü.o uos con t::-a~ a.nnos e meio - de 27 de julho de 1884 a 31 de 
tos; é claro que oanubentes poderão se casar dezembro de 1887, foram pronunciados cerca 
p<:~r tempo determinado 2, 5, 10, · annos, ou de 16,000 divorcio::;, sendo que 11essu. esta.tis-

. não ha.vendo esta . condição, ser.arar-se com- tie:~ os opemrios estão comprehendidos na 
pletamente- corpo~a.l e e.sllirJtualmente - enorme propot•ção de 53 °/o! 
no caso de adulterio, sev.ICla~. em .sno:tma E' o povo, :tccrescenta CASSAGNAC, quem 
quando os conjugas não qu12:erem ma1s VIver solfre os atreitos desta. prodigiosa. desmoroli
jlintoS. · · . saçilo, em que o casameut? ~ií.o é. tido .c?mo 

O divorcio serà, portanto, a consequenc1a um cieve1· e entra nas vo.r1nçoes e msta.bthda-
logíca da secu~a:isação. d9 et\samento, o que des do ~ru.zer. . . _ .. 
derruiril. a. fa.m1ha brazdetra. . . o grande per1go da. dissoluça.o da fam1ha 

· Bem sei que o dec~cto de 24.d.e Jn.newo,.no desa.pparece no regimen cat11olieo, porque, 
· art. 93, estabelece. a mdissolub1hdade do vm- sendo o matrimonio um sacramento, um vin

culo matrimonial determinando que o casa- culo religioso, .o legislador humMo não po
mento valido sô Se dissolve pela m~rte .de um derá quebrai-o ·em tempo algum - quod 
dos conjuges. Sei que certos part1dar10s .do Deus aon}ungit, ltómo non separet.'"' 
casamento civil, receiosos das coosequencu•s o pouco tempo que me res ta nao ma pet•
pe"niciosas da ·doutrina do contrato, procla- mitte tt'atar em tod<1 a sua amplitude do a.s
mâm que o casamento é um contrato sui sumpto, que é vnsto e importante; mas .• em 
generis, que só està sujeito .à. lei da vontade todo 0 caso, não descerei tb tribuna sem fazer 
aa.s partes contratantes e~ tanto quanto o ligeiro. excursão pelos po.izes da Europa, cuja 
consentimento é necessano. para a sua ce- legislação estabelece n. obrigatoriedade do 
leb~, ~as uma vez celebrado não poderá casn.maato civil ú. cerimonia. religiosa. Ra
sar rescind1do. . . fl.rir-me-hei aos · tres principaes - Fra.uça., 

Na critica desta doutrina: a primeira refle- Allemanha e Belgica, tão ditados pelos pr o
xão que. vem ao espirito é que os partidarios pugnadores do prjecto vindo uo Senado. · 
do casamento civil. indissoluvel sã~ il~ogic9s ·Nos pn.izes citados o casa.meuto civil com 
e confessam implimtamente que a mstltutçao a precooancia obrigatorfa resultou de. um 
não é éxclusivamente humana, tem em sua coujuocto de circumstancias especines, que 
essencia alguma cousa de ele:rado e S?pe~ não se dã.o · em relação ao Brazil, e foi mau
rior qué escapa. á. competencia do legts1a.- tido em hostilidade ao ca.tholicismo. 
dor hwnan<>. · · . E' sabido (lue a revolução francez<\ ab:.tlou 
· Si a vontade .dos eontratantes llvre~ completamente a Europa, prodllziu grantle 
mente manifestada. constitue a. lei fundamen- transformação em França., n.uiquilou as ins
tal dos contratos, porque a ella se subtra.be tituiÇões e~istentes, arrastou em sua torrente 
o cas..1.mouto~ · . impetuoso. a realeza., a. nollr.ezu. e o clero ; a 

E' sem duvida alguma porque « a ma1s lg1•ejn. perdc:m todas as regahn.s de quo gosa.
alta. dignidade do casamento reside na. sna va, e seus represeutantes foram atrozmente 
natureza moral e religiosa ~ imp~rta.-l~e perseguidos pelos directores da r evolução ; os 
con~;ervar este caracter na· VIda somal, nu.o templos christãos foram invadidos; pro1h.na
a.ttenW.r contraelle pela lei.-. A~rens. . . dos. o casamento civil surgiu desse cahos; 

Secularisado o casamento, a. d•ssolublbd~e os partidarios da revolução aproveitaru.m a 
do vinculo virâ., com o tempo, pór em pertgo superio~dade. que lh~s da.v:t a . f~rça. governa-
a familiu. brazileira. • · · ment9.l para tn.zer vmga.r suas tdéas. 

ALGUNS SENHORES DEPUTADOS- O di'vorcio o S lt. ADOLPHO GoRDO diL um apar te. 
ê muitas vezes uecessario. O Sn.. Tos'l'A E:' tão melindrosa a questão 

o s:a.. TosTA como tem succedido em do casn,mento civil quo.ndo o povo para quem 
outros paizes onde o legislndor humt\n.:>, se legisla ó profundamente· religioso que o 
desconhecend~ a sn.ntidade da. instituiçü,o, ~r- governo fruncez em 1880, n.pezar de notoritt
rogou a, si' 0 direito do regular n mv.term.. monte ucatholico, regulando o estado civil 

Em França., por exemplo, onde ho. o casa- do conformidade com os principias do codigo 
mento civil obrigatorio, Na.quet, o grande civil, osta.beleceu o casamento civil fa.cu.lta-. .. . . 
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. tivo para. os na.tivos, nos estabelecimentos 
ftancezes da tndia.. · 

O decreto do 24 da t1bril de 1880 dispõe: 
Art. 3.0 Os nativo:> pertencentes u.o culto 

bt•t~.hmanico ou musulmuuo poJ.orií.o ou con
trahlr casn.mento p<m~nte o otfioi:tl elo rogis
t;ro civil\ ou continuar a f•t:r.cl' cole!:Jral.' seus 
cusa.m~ntos conftmne os nsos e costumes. 

Art. 4. 0 o bra.hamane e o panrlaron ou o 
cu.zi que celebrar um casamento serú obri
gado 1.1 dar n•.riso pOL' escripto dentro de . 24 
noras ao official do estn.do civil rlu loc!\li-
dadê. · 

Entre nós o !egislndor constituinte consul
ta.ria. melhor os intcroscs religiosos do povo 
brazileiro1 si, a exemplo dl\ republi<'.a nor
te-a.moriCl\na, . tiv~se ostn.J:>elocido o cn.so.
mento fncultati v.:>, do qual bem roucos bra.;,i
leiros s<:~ t~prov<3it;u·hun; só mente o:; l\cn.tho
licos e os inclitfet•ontes é que n. ello recorre
riam, como succede nos estados Unidos da 
America1 onde siLo mn.l vistos pela. opinião 
publica os que praferem-no ao '~ ;i:\amento t•eU 
gioso. 

Na Allem.anha o casamento dvil precede 
obrigatoriamente ao religioso. M;1s quem 
]gnor~~ a famostt campanha do Kt~ltu.rkampf 
contra o catholicismo 1 E' sabido que Bismark 
uão ~endo conseguido sujeitar o papado á. sua 
vontnde, iniciou contra. o~ catholicos do paiz 
uma série de medida-s pnrsognidoras, · entre 
as quaes lembrarei a suppressão da reparti-. 
ção catholica. no ministerio elos cultos, a lei 
dos seminarios, e notavelmente a do casa
mento ciYil. 

Glass, autoridade insuspeita, porque ê 
partid_nrio estrêuuo da secularisaC[w .do ca5i\
meoto, exprime-se assi.m em sut\ ob'Ct\.1!. O cn
samento civil e o divorcio-, : (lá) : · 

..: A lei sobre o casamento civil na Prussin. 
entra no numero das medidas que o . Estado 
julgou-se cóm o direito de dirigir contr:t a 
igreja e o papado. Estas medidas especia.es 
foram logo seguidas de leis de um caracter 
diversamente grave. Não é uqni o logar pro~ 
prio para expor a lucta empenila.da E')ntre o 
papado e o impel'iO a.Uemão; mas é preciso 
mostrnr como as leis sob1•e o casamento . ci'Vil 
si prendem a esta. lucta, e principalmente es
tabelecer que esta. lei se 'Voltou. contra os que 
votaram-na. ~ · 

Nu. eetg-ic.'\ tn.mbem ha o CM..'l.mento .Clivil 
· com t\ precedenci(l. obrigatorin., a.pezar de ser 

catholicn. a. maiori[t dos belgúS. E' outro ar
guwento historico citado a cacl:L momento. A 
constituiçã.o bolg!l o a.s instituições del\a ori
gina.dài: sito o resultado de um<~ t t·ans:tcção 
entre os livrdS pensadores e os ca.tholicos, 
que em 18.'30, esquecendo as riv:~.lid:W.e:s po
líticas, sopitando as di vergencit\S religiosas, 
unira.m-se rortitl.e.."'.dos pelo amor da . pa.tria., 
sacudiram o jugo da Guilharrrte rei da Hol~ 

land~ o proclamaram a indep.endencia da 
Belgtca. 

Terminada; a lucta, quando os vencedores 
trato.r.~m da reconstrucção d<\ patria, os li
boraes lizer<~.m do casamento ctvil obrigato- · 
rio questiio capibtl e os catholícos tiveram 
de contemporisar, contentando-se com as 
conquistas alcançadas~ 
. « A Constituição belga é um tratado de al
llança entre os l10mens leaes de opiniões e 
de crenças diversas que haviam.:.se . unido 
para t-econquistar a liberdade e fundar a in
depandencia nacional, e que, attiagido seu 
tltn, se garantiam o pacitico gozo reciproco 
dos fructos dn. -victoria." ( l) . 

Bntre os argumentos adduzidos pelos pa.r
ti~ar~os da precedeocia obrig~toria ha. aou_s 
prtnc•paos d3 que me occupare1, porque po
dem illudir aos incautos. 

O primeiro é o ca.so de Taubaté: urr i!'ld~~ 
viduo casa-se religiosamente, recusa-se de
pois a contrahir o casamento civil-unico 
legal e garantidor dn. familí~abandono. a 
rnulber e vai depois unir-se a ontra eivil
mante, . deixando a primeira em deplor~vel 
pos1ç.áo perante a. socieda.de . 

Além de poder opnr-se a. esta hypothese a 
contrA.ria-ae casar-se o individuo civilmente 
com uma senhora religiosa e recusar-se depois 
a ir a igNja. S.'I.O~tificar a união, collocando . 
(1 mulher na dura contiogencia ou de prosti
tuir-se perante a sua coosci~ncia ou de viver 
tsolada, separada do marido; é certo que o · 
caso .de Taubaté constitue um abuso, é uma 
L~XcepC[o, que não j ustificri. a violação do prin
cipio da liberdade religiosa . . 

Em um logarej o chamado S. Sebastião do 
Tijuco Preto uo Estado de S. Paulo, qua.~do 
era ministro dn.justiça o Sr. Seliador Campos 
Su.Ues, o · irmão de um j uiz de pa.z arvorou-se 
em juiz dos casamentos e com a cumplicidade 
de escrivão cazou 4 meninas, atir(Lndo-as á 
prostituição. . 

Pediram-se J;II'OVidencias contra o .abuso no 
sentido de pumrem-se os deliquentes, mas n~ 
nbum!t foi dada; acharam tal vez a brincadeira 
innocente e ingraçada. · 

Ora, si o abuso de Taubaté, ou o facto 
excepcional da um individuo casar~se religio
samente com urna mulher, e depqis a~!l
donal-a part~. li~nr-se civilmente a outra au
torisa-a t\ obrtgn.toriedade da.. 1:recedencia. 
medeante penas, isto é, a cou flscnçao da liber
dade de consciencia.; a pari, o abuso do Tijuco 
autoris:~ tn.mbam a abolição do casamento ci
vil, porque nos sertões cértos indivíduos podem 
se :wvorar tlm juizes pn.ra ati'rar nos bracos 
da. prostituiçilo mulheres simples, ignorantes 
e inganuas. 

(i) D . do Gl\l'Cin. de La Yeg!'. 
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O SR.JUsTINIANo SERPA-Quem não conhece 
o juiz de paz na sua aldeia~ 

. O S&. 'l'oSTA-Muita gente não o conhece. 
O outro argumento sobro oqunl muito se 

insiste é o da. propaganda clerica-l contra. o 
casamento civil. 

· Diz-se que os padres pregam abertamente 
que o casamento civil ti um concubinato repro
vavel, e aconselham aos cattlolícos que se 
casem religiosamente e desprezem a rormn.
lida.de civil. 

Que o clero condemne o casamento ciYil 
como um concubinato no sentido de nií.o bastar 
elle para que os christãos se consideram le
giti~men_te oa~.dos, independentemente da 
sanct11lcaçao religwsa, que o clero sustente 
que o casamento é um sacramento, é direito 
que ninguem lhe póde coiltestar·. · 

Mas, por outro lado, o que não ::i exacto e 
que o clero tenha o proposito de impedir o. 
tOdo o transe que os nubentes depois de ca
sados religiosamente se prestem 3. formali
dade üo ca.S'JJI\ento civil como um registro. 

A opinião do clero brasileiro está clarn.· 
:mente estabelecida d:i pastoral collectivu. do 
episcopado, na qual se ai<: aos fieis : -Podeis 

. Pre~ta.~-vos. á. formalidade civil depois da ce
l'Irooma rebgJ.osn. pu.ra acautelar ~s direitos 
da. l1erança. . · · 
. No estado d.."''. Bahia, em um logatejo deno
minado Coqueiro, pertencente a. comarca de 
Maragogipe, depois de promulgada a. Consti
tuição da. Republica., appareceu um sacerdote 
G?tra.ngeiro a. pr~ar missão ao povo . . Deva
rlOS ~ogares .aco.d1a.m crentes para · ouvir a» 
pr~d1~. P<:us ~e~ : . pessoas fidedignas, que 
~lS~ra~ a. m1~, mJorma:ram-me que o 
~~10nar1o fulmma va da tribuna o cnsn.mento 
c1vil como um concuhina.to, casn.vo. religiosa
mente o:~ catholicos, mas lhes aconselho.vp, 
a que se prestassem . depois à. formalidade 
civi~ para garantir os direitos da prole, pois 
a lel o determinava e em preciso obedecer 
á lei. 

Estando dada a horn, concluo aqui o meu 
discurso declarando que voto contra ambos 
os projectos não só por serem inscoostitucio· 
naes •. como porque nao consultam os legiti.· 
mos. mteress:s do povo brazileiro que ê c::~.-
thohco. (Mv.tto be% m~ito bem.) · 

SESSAO DE: 16 DE SETEMBR.O DE 1891 

·('Vido p~>g. :ios elo 30 vol.) 

O Sr. Oliveira Pin'to- Nilo r~ra 
Sr. presidente, imperiosa a. necessida.de que 
tenho, de motivar o voto que vou dar em 
favor do projecto que·vei.u do Senado, ll cer-

ta.mente não estaria neste momento occu
pando a tribuna. 

Desde que, não somente no Senado, como 
ainda nesta Camn.ra., vozes eloquentes jà se 
fizeram ouvir, espíritos cultos e perfeita
mente orientados já enunciaram, u.ccen- · 
tunn(lo-as bem, as mn.[s Yct•dadeira.s uontri- . 
n:ts, demonstrando nté à. evidencia que a 
f)recedencia do a.cto civil UO Ct\SO..mento 6 m.e
didà., cuja necessidade se impOe ao . legi~hv.lor, 
podendo-se até affirrnar que tl. lllscussã.o se 
acha completamente exgotadn., por que venho, 
ainda. occupar· a tribuna~ · 

No Senado o cerebro pujante e culto do H
lustre Sr. José Hygino, e o brilhante talento 
tribunicío do Sr. Campos Salles, -personalidade 
que jil. irnpunlta~se á consideração geral pelos 
seus·truba!hos d~ propagandista. republic."''.no 
oos m.i.os tempos, volto.ram-sa pam o as
sumpto, que neste momento occupa a nossn.· 
attençã.o, e o deixaram perfeitameote eluci
dado ; o esta Cainara. iniciou a discussií.o o Sr. 
Adolpho Gordo, illustre representante de São 
Paulo, e que ~.sem a menor duvida., homem 
que St\.lienta-se :Por um merecimento real ; 
dir~.s depoisfez~se ouvir distínctis~i.tno repre
sentante dt~ Pn.rn.hyba, o Sr. Epitacio Pesson., 
que é moço, que é muito moço ainda., mns que 
revela qualidades tü.o notaveis na tribuna que 
todos que o te em ou v ido auguram-lhe o mais 
brilhante futuro. · 

Nestas condiçües, Sr- presidente, ~recedido 
oesta discussão por ora.dot•es notave1s, que á 
pht•ase aprimorarla. sabem e podem alliar o 
vigor do . raciocínio, comprehende V. Ex. , 
comprehende a Ca.m<1ra., quanto é · difficil e 
emb.lrt\ÇOsa a minh::.~. posiçã.o, ta.nto mais 
qu:mto é certó que faltmn-mé qualidades que 
me -permittam dar o menor realce ao debt\te. 
(Nlto apoiados.) 

Serei certamente forçado a l'eproduzil• ar
gumentos já brHhn.ntemeote formulados, quel' 
nest:.v, quer na. outra. C::tmo.ra; sirvn., porém, 
de a.ttenua.nte ás minhas naturaes defficiencias 
o. r..'l.CtO de vir eu occupa.r a trlbunno, nã.o pot· 
ach[l.r·me conv-encido de que posso escl:wecer 
a mn.teria, mn,s porque corre-me o dever de 
vir dizer ao pniz que motivos tenho pa.ra vo
tar em i'ãvor da prccedencit'l. obrigatot•in. do 
acto civil do casamento, uma vez quo, .ta em 
apartes, já nos grupos de amigos e collegas, 
declarei-me fr~nca., sincera e ostensivamente 
favoro.vel U.quella. medida. 

Cedendo nos imJ..>ulsos ue um!l. obrigo.cão de 
ordem moro.l, vooho occupa.r cstt\ tribuna, 
cujos perigos conheço da 'P'n•to, cujl\s difficul
dades tenlio por vezes experimentado, cujas 
responsabilidades siW sérias, e cu,jos arrasta.
mentos vertiginosos nem sempre pôde o ora-
dor evitar. · . 

Preciso, Sr. presidente, da benevolenciu. ú:l! 
Cama.ra, o solicito-u. cheio de coníia.nça. 
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Sem essa benevolencia, sempre ca,ptivadora, 
me seria impossível dizer por que acceito as 
razões apresentadas em favor da precedencia 
obrígatoria do acto civil do casamento. (Apar-
tes.) 

Duas unicas allegações teem sido, Sr. pt~esi
dente, formuladas cootr;t a precerlencia ollri
gatoria:-essa medida é inconstitucional, e é 
um verdadeiro attentado â. liberdade de con.:. 
sciencia e á liberdade reli.giosa. 

Foram exactantente estes os a.rgumentos 
aue o illustre ropresentante da Bahia, que, 
litt momentos, deixou a tribuna, acaba de for
mular. 

Por que é inconstitucional o projecto ~ per-
gunto eu. · 

O nobre deputado não se incumbiu, não 
quiz se incumbir ele o dizer ; apenas reite
radas vezes affirmou-o, como si a p:reten&<t 
inconstituciomüidade fosse o.· propria. .eviden
cia. 

Outros oradoNs, porém, que precederam ntt 
tribuna o illustre deputado; pronm1ciando-se 
contra o projecto do Senauo. disseram que 
elle era inconstitucional, porque n. consti
tuinte, quando votou o § 4° do u.rt. 72, elimi
nou asjpala vras seguintes que ahi se acha
~:am:-quc precederá sempre o acto religioso. 
(Apartes.) 

Mas a verdade, Sr. presidente, é que vo
taram pela eliminação da precedencia obri
gatória que figurava, de facto, no projecto da 
Constituição § 4° do art. 72, 77 represen
tantes, e ·contra 73 ; é falsa, porem, a con
clusão que se pretende tirar dessa votação. 
(Apartes.) 

Essa votaçlto não demonstra de modo al
gum, Sr. presidente, que o congresso consti
tuinte atnrmas:>e que a precedeucia oiJriga
tori".:l. não era uma medida conveniente o ne
cessaria ; demonstrn. unicamente que a cons
tituinte julgou, e muito bem, que, tratando
se de uma medida de caracter· ordinario, não 
deveria ella figurar mt Constituição, sempre 
difficilme'lte reformavel. ( Apoiados e n~io 
apoiados.) 

Pelo menos póde-se affirmar, e da m(tneira 
a mais positiva, que dentre os 77 represen
tantes que deram seus votos a emenda do 
Sr. Amphilophio, alguns só votn.ram desse 
modo, porque estavn.m profundamente con
.vencidos de que a medi<ia. não ern. de carac
ter constituciona.l, não devendo, por isso, fi
gurar nt\ Constituiç::to,mas que era neceSS!\rb, 
e deveria opportunamente ser consagrada em 
lei ordint•ria (Apoiados e não apoiados.) 

E' certo, não lla contestai-o, e atnrma-o o 
Sr. José Hygino,quo a questü.o foi agitada no 
seio da commissüo dos 21, e que alli licou per
feitamente estabelecido que a precedencia 
obrigatoria do acto civil não era assumpto de 
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caracter constitucional , não devéildo, por 
isso, figurar na Constituição (Apartes.-} 

Como,pois, se vem impavidamente aturmar 
que o projecto, que veiu do Senado, é incon
stitucional só porque a constituinte approvou 
a emenda do Sr . Amphilophio, mandando eli
minar dn. Constituçiio a precedencia obriga
teria do n.cto civil do casamento 'I 

O voto da constitumte apenas deixou bem 
claro, bem accentuauo, que a medida não erà. 
de caracter constitucional ; de modo algum, 
porém, se póde deduzir delle que o congresso · 
constituinte entt•asse na aprecia-;ü.o da me
dida e a julgasse desnecessaria, ou inaccei
tavel. (Apartes. ) 

A precedencía obrigatoria do acto civil ê 
medidn. necessn.ria, e hoje imperiosamente re
clamada pelo nosso meio social ; ~ma:1hã, 
porém, elevado o nivel intellectual do nosso 
povo,ella deveril. desapparecer da. nossa. legis
lação, da qual só fara parte si et in quantum. 

Parece-me, Sr. presidente, que pOde-se, .de 
uma maneira abs )luta e categorica, affirmar 
que ::1.. precedencia obri~atoria do acto civildo 
casamento, em vista ua disposição constitu
cional, ·que só reconhece o casamento civil, é 
uma medida preventiva da anarchia, que, 
sem ella, predominará na constituição .da fa
·milia; póde-se affit.mar que é uma medida 
reclamada pela hygiene social ou antes pela 
hygiene moral. (Apoiados e ru.io apoiados.) 

Desde que a. Constituição só reconhece oca
samento civil, desde que só elle estabelece 
relações juridicas entre os conjugas e os que 
referem-se á successão, é essencial que, com 
a maxima circumspecção, e nunca perdendo de 
vista as condições do meio ~ara o qual legis
lamos, e no qual 70 °/o da população são 
ana lphabetos, por isso mesmo fatalmente 
dominados por preconceitos de toda ordem, 
e pelas sugg-estões do clericalismo, . tomemos 
:1 unica dehberação preventiva . dos abusos, 
isto é, votemos o projecto do Senado. (Apoiados 
e nr.to apoiados). 

Só assim serli. regular no Brazil a consti-
tuição da família . · 

Votar-se contra a precedencia obrigatoria 
nas condições do meio em que vivemos, ~erá. 
determinar 1htalmente a anarchitL , a ma
ximo. perturbaçü.o no· seio das fal!lili!IS, 
quando, senhores, nada conheço que ma10r at
tenção nos deva merecer do que a família, 
sem a qual não ha sociedade, porque ella é a 
base do edificio socio.l. 

0 SR. BELLAR!IIINO CARNEIM da um 
o.parte. 

0 SR. OLIVEIRA PINTO:._;. Familia morali
sada, esta entendido, porque nem compre
hendo mesm,o família, na rigorQSa significação 
d:1 pala -xra, sem moralidade.. (4po~aç'l,Q$, ge-
raes). · 
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A monoga.mia, fórma da casamento quasi 
qne exclusivamente acceita nos po.izes . civi
lisados. é uma · consequencia da revoluçito 
que se fez do . militarismo para o industria
lismo, assim como é condiçilo essepcial para 

. a moralidade, ou antes é a expresü.o a mais 
positiva da mo.ra.lidade. . 

Na phase militu.r da humanidade não existia 
por assim dizer a família; as mulheres não 
tinham ~sição legal; eram escravas deante 
elos marldos, verdadeiros uespotas. 

Então o que via.-se'l 
A oxogamia,a eudogarnia, a promiscuidade 

a polyani:lria e a polygginia. 
As mulheres er<'lm capturadas, eram prisio· 

nelras de guerra, ou eram obtidas por 
compra. 

Esses fa.etos esta.vam alias, :!2a ordem na-
. tu1•al, e me seria facil demonstrai-o, stl neste 
momento mé fosse permittído desviar-me do 
assumpto que deve, exclusivamente, occupar 
a nossa attenção. 

A' medida que a humanidade evolucionn.v:t 
da phnse militar para a phase industrial, à 
medida que a cooperação -voluota.ria ia substi
tuindo a cooperação forçada, a medida que o 
homem ia dei:s:ando de tel' como unico obje
etivo a dep1-edn.ção, â destruição, essa trans
formação, qtie se observava. no meio sccio..l, 
determinava o desn.pparecimento das diversas 
fórmas de ~olygamia, de modo que a accen
tuação do lOdustria.lismo ~ tambem a accen
tnaçào da. monogamia., unica fôrma de casa
mento adoptado no seio da civilisação mo
derna, que especialmente caracterisa-se pelo 
industrialismo . · 

A mulher outr'ora verdadeira escrava, sem 
posição alguma na sociedade, é hoje a compa
nheira do homem, notando-se que na R.epu
bllca Norte Americana a posição legal da mu
lher no meio social salienta-se d1a por dia. 
(Apartes). 

O divói'cio! A affeição reciprocn., eis a base 
unica. em que de>e assentar-se o casamento, 
o n.cto ~lo menos, que tal nome deve mere
cer, sendo o divorcio uma simples deducção 
logica do principio estabelecido, não me pare
cendo, portanto, fundada. a repugnancia. que 
elle inspira ao illustre deputado que prece
deu-me na tribuna.. (Apartes.) 

O divol'Cio esta na. ordem natural, e o quei
ramos ou ni!o, élle ha de se impor como um 
facto, porque elle será uma consequenéia lo

. gica, fatal, necossaria da evolução que se vae 
operando com relação ao casamento. ( Apar
tes,) 

FOra opportuna a occasião,e não me achasse 
sob a pressão do tempo, que escassea, eu daria 
desde jé, todo o desenvolvimento a discussão 
do ponto a. que. incidentemente .l'eferi-me. 

Neste momento, porém, só posso e dévo dis-

cutir o projecto sujeito a debate; proseguirei, 
portanto. · 

Tem-se dítoj Sr. presidente, que o projecto 
é um atteutndo á liberdnde religiosa, á liber
dade de consciencia, e ate a liberdade inclivi
dual. Mas de que modo, e por qu~ a.tteuta o 
projecto à tantas e tão respeitáveis liberda
des~ 

Por ventura o estado, que é a unica. sobe
rania, penetra no saio da igreja e procura ahi 
crear fórmulas novas, ing-erindo-se no que diz 
respeito a vida propria <lo poder e~piritual ~ 

De modo algum, Sr. presidente, e se assim 
procedesse, de facto, o estado terin. desvir-
tuado a sua missão. .. 

E' unicamente com o fim de evitar a ann.l'
chiu~ que seri...'l! Uma consoQuancia fatal da 
ampla liberdade em Rssumpto que joga de 
pel'to, ou antes essencialmente com ~ cçu sti
tuição regular, legitima e legal da família, 
que o Estado, no oxercicio de um direito que 
é seo: que é inconstestavelmente seu, cum
prindo a sua principal missão, que é formar e 
manter o seu direito, limita, restringe a li
berdade, em nome do bem publico. 

O S:a. CouTo 0ARTAXo dà um r~.parte. 
0 SR. . OLIVEIRA. PINTO- A igreja Vive e 

move-se no seio do Es tado ; é no meio socia.l, 
ao quo.l ella deve e ha. de adaptar-se, cm'I'i
gindo-se, aperfeiçoando-se, harmonisa.ndo-se 
com o progresso moderno, subordim:mdo-se a 
unica soberania, que é a do Estado, que ella 
tem de cumprir n. sun. missão espiritual. 

Yozll:s-Muito bem! 
O Sa. OLYVEIR.A Pnrro-0 nobre _deputado, 

que acabou de fttllm•, mostrou-se horrorisado 
deante da sn.ncção penal que o projecto impõe 
ao pad"re. . 

Por que disse.S. Ex. punir o padre, si alle 
apenas pratica acto de seu ministerio, si elle 
nem póâe deixar de praticai-o, sem trans
gressão da lei canonica, quando etfectua o 
casamento r elig ioso l Como e por que punir o 
ministro de qualquer culto pela pratica de 
acto tão legitimo como o que mais seja ~ 

H a.; Sr. presidente, verdadeiro equivoca 
da parte do illustre deputado - a sanc~ão 
penal recahe sobre o pu.ilre, não porque elle 
prn.ticnss~:~ acto do seu ministerio, mas porque, 
antes de ser padre, elle e cidadfio, e como tal , 
elle ó obdgado u. subordinar-se ás disposi
ções da. lei civil, a qual deve obediencia, e o
ca1·acter sacerdotal nü.o o exime, não o póde 
eximir do cumprimento de seus deveres de 
Ot"derri Civil. 

Si a lei exige a precedenciu. do acto civil do 
casamento, a não satisfaçã-o dessa con
dição constitue uma prohibiçã.o á realisação do 
acto religioso, e o padre que o eft"ectua é pu
nido, não porqu~ casasse religiosamente ho
mem e mulher canonicamente desempedidos, 
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mas por haver transgredido expressa. dispo
sição i:le lei civil. (Apartes.) 

Sem a. medida comsubstanciada no pro
jecto em discussão, e que impõe-se a consi
deração de todos, especialmente TJOrque opa
rlre catholico, apostolico, romano, St·. presi
dente, di:r. que o cnsu.mento ci•il não passa de 
um· comcubmo.to, que trauquillidude podemos 
ter com relaçs.1o a constitniçiio da f<\milia no 
seio da. llepubticn. Brazileira ~ 

A reacçüo contra o casamento está. sendo 
fait•~ em lnrga escala, embora não seja rrari
cn e ostensiva. ; é, pois, necessario que o Es
tado, em nome do bem estar das familins 
bra;dloiras tome medidas pt·evl3ntivas. (Azwi
dos 6 n<Jo apoiados.) 

A. que raz o objecto deste projecto serú de 
etre1to se~uro; (Apartes.) · 

Sr. prestdeute, por que alarmar-se a Igrejn.? 
Em que a pracedunci::L do acto civil altera as 
cerimonias religiosas · ~ · . 

Em quo sa attrmta contrr. n. liberuad&. reli
gios.'\, oxiginrlo que o acto civil, a tem poral 
preceda o espir~tual e religioso ~ (Apar:es .) 

Qual é o uuico . objectivo do estado, esta
lleleceudo a obrigatoried~tde da precedencia 
do neto civil 1 · 

· A legitimidade da familin, evitando-se 
assim .as lastim~veis consequencias que ne
c.ussnrtame~te vtr1am perturbar a sociedade, 
~~ fOr m!mtl<l<l ampla liberdade,como querem 
rnuitns da meus illustres collegns, uns por 
•loutrilms philosopllicas, outros por seus seo-
timentos roligiJsos. (Apartas.) · 

nolltne, seuhoros, ampla liberdade, e fn
ta.lmonto vorois pelos pn.dres, po..rn. quem o 
cnan.moutoeivil ó um puro comcubinato, des
morn.llando, . absolutamente desmoralisado o 
tll'illclpio consa.r;mdo na lei fundamental. 

g• o quo eltes visão. E não é o amor 
sincero votado á liberdatle, que nunca foi 
o oll)ecto Ja suas dedicações, que os guia : 

· dasmoralist\r o. lei civil, eis o que · preten
dam. Conseguirão tudo, si fór mantida 
ampla. liberdnde :-o casamento civil deixnril. 
de ter r ealidade effectivu.. 
. Mais t~u·de, senhores surgil•ü.o Nclamações 

de toda. a pu.rte no seotirlo de serem legiti~ 
marlos filhos de pais, que só se uniram pelo 
acto roli~;ioso ; ficttl'emo~ coltocn.dos ontt•o 
Scylln. o Curvbdes :- ou deoretttromos n. le
gitimnçüo tln~ prole e nesse c:•.so o principio do 
casn.monto civil, consagrado nn Cons tituição, 
cahtrà poln. sua dcsmoraliS:IQã.o, ou l'Mus:~
~·an.los a. le:,'itimaçiío, e nosso:\ Cl\So n.s \'elações 
JUr'ldicns du succe.s~ato se :•ch!lrãn inteira
mente úiUWChisltrb::;. (Apart r!S ,) 

Demais, Sonhot•es, pondorae bem que inno
. cautos creanQ:\.l:! seriio ns principues victimas 
da lgnoranoin, ou d o fanatismo dos paes ! 
(Apar.to.t). 

Em vistt~ tl•~ disposiçíio cousttgradt~ no§ 4o 
Cnmll.l'll A. 6 

art. 72 da Constituição; já disse, Senhores, e 
repito - a precerlencia do acto civil é uma 
medida de hygiene social, ou antes de hy
gione moral. 

Vo:>:F.S -(Muito bem.) 
O Sit. OLIVEIR.A PrNTO - Sr. presidonta, é 

deprjmeute [Kvra. nós, mas é preciso que o 
confessemos -estamos em um pa.iz em que é 
muito baixo o nivel da instrucçã.o. Lancemos 
os olhos para este vasti~simo continente, es
tudemo! -o desde o Amazonas até o Rio 
Grande do Sul ; desçamo.;; n. um estudo mi
nucioso das populações, do município a muni
cípio, 'de parochir.. :\ parochia, o vorific:Lremos 
que não ha. exaggeração om dizol·o- é de 
70 ° lo pelo menos a. proporçilo . dos a.nalpha.
betos. 

Ol'a, se a illustre commissão ncceitn po.t•a. o 
estudo uma missiio tut.3llat;. o tanto n. ncceita 
que, em relação aos numores, o~iga n. pre
CEHlonci[~ obriga.toria. tlo neto civil, por que, 
pet•gunto eu, não act:leitt\ rá to.1nbem n mes
ma. missão tutellar do esttHlo om relação aos 
iguot·an tes, cujas contliçoes são perfeitamente 
compara v eis as dos monoras ? (Apartes). 

Em vista. dos apartes quo ouço,e opportuno • . 
Sr. presidente, dlzC!' quo não nos àcha.mos 
no seio de um Congresso Constituinte, pe
rante o qun.L se agitasse a questão de sabe.r 
se devíamos acceitar o cast\mento ci'\lil, obri
g:~.torio, ou si de prefet•encia, o facultativo! · 

·Eu· cornprehen'ieria perfeitamGute l~S obser
vilções feitas pelos iltustres deputados; que 
combo.tem o projecto t~m discussão, se tra.
tnssemos de constituir direito ; estu.mo$, po- . 
rém, Sr. presidente, detlnte dl3 um facto con
sumt\do:-a Constituição só reconhece o casa
mento civil. (Aparle~· mcmerosos interrompem · 
o orador). . · 

Os apartes, Sr. pt·esidente, que como ondas 
encapelladas, erguem-se deante de .mlm, oem 
me pertnrbn.m, nem me ca.usü.o viios terrores; 
considerei-os e os considero sempre como 
meus auxi!iares na. tribuna, como verdudei
l;os tonicos que me dão forcas paru. seguir o 
roeu rominho; o quo utücamoute peco aos 
illustres collegas é qu~ queirU.o honrar-me 
com seus n.'l'artes opportuun.moute, isto é, 
qunndo eu tlver onunci::vlo todo meu peusa.
mento sobre qu:tlqttol' tlus pontos em que ~ 
tocu.r. . 
Cot·t~r, porém, ao moio os pensamentos .e 

tortmr impossivd a rl.l'gumontnçilo. . 
Proseguir"i, si os nobres tleputados m'o 

permittem. Disse o nolH'O deputu.do pelo Ma
rt~nlrão : si o t~statlo mio cogitt~ tlo casamento 
religioso; corno julga-se nutorisado a appli· 
car a.o pttdt·e umu. ::,;nncr.~üo !)OUal, só por que 
elle atrectuou o a.cto religioso do casamento~ 

St•. {ll'esidente, j:.i. tratei com certa minu- · 
ciol)idade ate deste ponto ; mas, tomando am 
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toda a consideracão a observação do nobre 
deputado, reproduzirei o que já disse. 

O Estado não pôde, nlio devG cogitar do .ca
. . samcmto religiosa : mas desde que o c.as:.v
. sarnento civH é o uuico que da legitimid:.l.de U. 
família, é o uoico que garante as relações jn ·· 
ridicas entre os conjugas, o as du. mesma ua
turezu. refel'cntes i~ prole, era. cssenci:~l qut~ o 
Estado cogik~se do todas u.s mystillcttcues 
que possam perturbar n. execução da lei, que 
JlOSS:lm desvirtua.l-:t o desmot•n.lis:\1-:t, !h:~.ontlo 
com que ella deixe de ser uma. rea.Hllndo ef
'fectivn.. ( Apa1·te.v. 

Mas, dizem os nobres doputntlos: - como 
.pOde o estado prohibir quo o pa.dre o ll'ectuo o 
Mto religioso antes do cívi!, so elle exorco 
pura e sirnplesmeute uma ruucçito do sott mi
nisterio, si peln. lei da lgTej;t ello ó n,tó obri
gad<l il. prn.tica.r esse n.cto, umn. vez que ns 

. exigencins e f<:lrmtttidadcs cn.nonicn.s se acham 
satisfeitas ? 

E' simples, é facillima a resposta. 
O Estado é a unica soberania; n. Igreja. é 

.uma. instituição autonom~t, que vive, que se 
move no seio do Esta.do, ao qual ó obrig-ada 
a. subordino.T-se, desde que o :poder civil se 
mn.ntem na. esphetil. de n.cçã.o qne lhe ó pro~ 
prla. . 

Ora, si a Oonstiluição só reconhece o cas::~.
mento civil, o Estado tem o direito e o devct• 
de regul:l.mentar esse a.cto, inspirando-se no. 
converiiencia publica, de modo n. tornal-o 
uma· :ea.lidn.de effectiva, preveniudo as mys
tificações, facillimas, a.liàs, umn. vez que 

· legisla.-se para um povo, como o nosso, que 
Mha-se ainda em condições . embryona:rins 
sob o ponto de vista dn, instrucçü.o, e que, por 
isso mesmo, é dominado pelos preconceitos 
e victimado pelas suggestões do obscuran
tismo. (Apartes.) 

Pera-unta., poróm, o nobre deputado: 
Como se pode punir o pll.tlre 1 
Com qu<l dit·etto se o pune '~ 

Sr. presidente, o poder civil nü.o pune o 
pn.dre, jó. eu disse c repito, por ter oxcreldo 
uma. funcçli.o do seu ministorio ; puue-o por
que, na, bypotheso, 'clle tct.'á tt'ansgrcdido 
uma disposição da. lei civil ; pnne-o porque 
elle era obrigu..do ::~ subordinnr-se á pre
scripçiio dtl. lei, e esta prescripç;.to é ex:act..'\
menta a exigencia cU\ precedeoch" do neto 
civil do casamento. 
. Sem essa precedencia, o padre não póde 

praticar o neto l'eligioso; si o llzer, é punido, 
não porque praticasse um ·neto religioso, mas 
'}')Orque nesse caso ter::• deixado de submct
tor-se á disposiçU.o do. lei civil, quo o::çige o 
·a.cto civil com<l condiçU.o sinc qtta. non do 
acto religioso. (Ml.Aito bem;) 

o SR. HRNP.I~uE DE CA'lWALHo- V. Ex . 
desculpo.l'it. a. minha. interrup~.ii.o, mn.s c para 

elucidar o assumpto. Si o facto do casamento . 
realisado pelo pádre ê delicto, porque razão 
será, que só elle é punido, e não o serão 
ta.mbem os conjugss ~ 

O Sl<. OI.IvEmA Pil'ITo-1Uf13lizmente V. Ex. 
não me comprehendeu e nnturalmenta ~ dem
eioncia é minhn,. 

P1·e1ko, Sr. pt'esiuente, tol'llar·nie redrm
da.nte nt\ tribnnn. ~), ser obscuro ; por isso 
rotn•oduziroi :~s considern.çu!)S já foitu.s sol.ire o · 
ponto a quo rot'ero-se o uoi.Jr<:l depntn.d<l. 

s. EI. insiste om t.lizer ; como plmir-se o 
pa.rocl!o por ter pl'aticado um neto de -seu· 
mln!stcrlo ? Eu respout.lo no nobro deput:ltlo : 
não so pune o padt·e por ter feito o C.'\Snmento 
religioso, mas por ter transgredido disposiÇão 
cxpresst\ e tel'minn.nte da loi civil, que exige 
n, preccdonci:~ do Mto ci·vil ao reli~ioso. 

O l)aclre não podia, nfLO devia praticar o 
acto l'eligioso sinfí.o em relação n. homem e 
mulher que já fossem conjugas sob o ponto 
do vista civii e temporn.l., e que o quizessem 
Se!' tambem perante a igreja; elle nâó é pu.;. 
nido porque désse su:\ bençfio, pOl'que sn.ntiw 
fica!'.sa a. união entre homem o mulher, que 
)?t.'etantlia.m casar-se, segundo as formulas da 
1grejn. catholíca, :1postolica, romana,, ou de . 
outro qualquer ctllto ; ~lle ó ptmido, porque · 
era. ob1•igado, <1ntes de efl'ectuar o neto -reli
gioso, a exigir a. prova de que o ::teto civil jó. 
havia sido efl'ectut~do . (.!L partes.) 

E:ru. essa. n. suu. rigoros:.:. obrigação, desde 
que é um o. disposiçU.O . da, lei civil~ ex:pressn. e 
cn.tegoricn., a o estado nfi.o só '[lôde como dev0, 
como é de sua rigot'OS<'l. obrigação, legislar em 
semelhante assumpto, prev-enindo abusos e 
evit:~.udo consequencias as Jnn.is lastimaveis. 

0 SR. flENlUQtiFJ DE CARVALHO - gntão 
V. Ex. entende que o esl'ldo pôde leglslttr em 
mataria religiosa ~ ! . 

O SR.. 0:r..rvBXRA PIN'l'o - Mas quem disse 
semell1u.nte cousa ? Pois que ! o ~oiJre depu
tado considera o casa.mento como um acto re
li:!ioso, quando S. Ex. mesmo com seu voto 
MnrmoutH~> Constituinte quo, para os cidaditos 
bruzileiros, e -pt\rrt todos que venhnm residir 
no Brazil, o casamento perante o estado. não 
ó um acto religioso, é um acto puràmente 
civii ? (Apartes.) · 

S. Ex. põe-se em completo antagonismo, 
no. mnís perfeita oontradiQ<í.o com o principio · 
consn,grado na lei fundamental, que só reco
nhece o Ct\SI\mento civil. 

O nobro tleputw.l.o que é c.'\tholico, n,p·osto
lico, romu.uo, si é solteiro ou si u c:lsn.<lo, 
quando enviuvar, se quizer casar-se, uão lhe 
custa, nada. obellecer a, sun. Igre,jo. : - snjeite
se ao ucto civil, e immediata.mente tlopois il.o 
religioso.. · · 

E' o unico caminho regular atseguir-se oba..; 
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deceodo-se ao mesmo tempo á. lei civil, e a.' mais completo, o mais absoluto esquecimento 
lei canonica.. (Apartes.) do que deu-se mesmo com relaçã.o á questão . 

E' certo,Senhores,que estu.mos no regimem que neste momeuto occupa n. nossn attenção. 
da. sepnra.ção da Igreja e do Estado; n~:ts Quu.udo pelo governo provisorio foi decre
separação da. Igreja o do Estl\do nüo quer t<1.<lo o CllSU.rriento civil, foi nessn. lel manifes
tlizer que. o Estado l'econheç..'l. outm soberania tarb :t · mniot' coutla.nç:t no clero bro.zilelro, 
qno n:í.o so,ju. a sua. (,tpn.,.te.~.) niío ~o e:d••írlrlo quo o actn civil [lrocnd,1sse 

A UlÜCt~ sobaro.nla é a do g:;tttdo, e a lg·rej:t olwigatorhr~ICuto o acto roiigiuso: pntlin. pro-
queira. ou nü:o, lm·.lo subordinar-se, em tu;lo codo·,, on sn1• pt•ocotlido. ( A,)(lr/a$ .) · 
quu.nto sej::J. ue cn.racter aivil. Oll temporal, ás O•ptr) ohsorvon-so, pm·c~tn. Olll toc.lo o pniz ~ 
uormas marcttdt.ts J1olo podor compotouto, Ohot•voH-:lo, u for(,!o!io qua o rllgr~mol:> hom 
assim como o Esta o nnrln. totn quo ver no.:1 o.lto, filiO o cloro oatholico, npostolico ro
assumptos quo digam uuict~monto t•ospoité:, ··~ nmuo quo, hojo como hontom, o3tl~ sornp1•o •le 
vida iuternn. dt\ lgreju., o ús l'Olt~çuo::; quo os O.l!COL'uo cumsÍg-o nu..•smo orn tttdo qtto sig-nlflco. 
crentes queiram ostabelocor com o ct•onllot•. roaevii.o, um tnrlo quo o contmrio tLO ospirito 
(Apartes.) . . . mouorno, :·~ civilisaç:.1o tios UOI!SOS tampos, o 

. Trata-se, porem ' Sr. pt•osidonto, de l\Cto t\0 pt'ogrosso, rol·mou :tctivlssim:\ propa.g-n.nrln. 
do caracter mixto: -o cas;unonto ó nct.o C•1tltt':L o cn::!mnouto civi l, si nii.o lr·:tnc:L o os
de caracter religioso pn.rn. os m•entos, pn.t•a ton:;ivaalcutt• ao mcno:l, come) sempt•o pt•o
to<los, . poróm, ó o nü.o pode lleixn.t• tle sur, eodo, h; to ~. occul t:tnrlo-so, mas ho:>tilisanuo 
um ao to de cn.t•acter civil. h:tlJilmcute. ( Apm-t(ls ~' 

O Estado cert~mento n::í.o pretendo nane- · O qno vi u-so antão; senhores 1 
trar nn. esphern. de acçito dos min\stros O qno viu-~;o, o quo ohsorvou-se foi que o 
da Igrej::~. para ordeno.r·lhos qu~ c~\s.em uo Mto civil do ct\St\trtent~~ doixoll ele set' nill<t 
tal e tal motlo, que re:tliscm esta~ ou nquol- rcalit.ht(le elfectivn. a pmtictt; o quo viu-so, 
las ceriroonias, que procetla.m do hn.rmoni:~. o que observou-se foi quo a seculnrisnção do 

. com. ta.es ou tae::; normas nn.quiUo quo é casamento fllr;t mysl:llc:Ldtt. 
l.ln. · excluslVt\ competencia do pocler osplri- Então, o só entii.o l'oi que o governo pro
tua!. · vlsorio, muito opporturm e acerta.dn.mente, 

Cumpra a Igreja o seu dever, cuidando rJns estabeleceu como preceito u.ll:>oluto-a prece
n.lmo.s dos crentes, 11reparaudc-as pela pu- denoi::l. obrign,tot'i:). do acto dvU. 
rificaç:lo para a vida eterna, ensinando-lhas Dasdo es2e momento a reacção clerical das- . 
o despreso da víd~ e dos llens terrestres, nppareceu, evaporou-se, ou antes calculi.J,da
demoostrando quo este mundo e um vnlle mente rotrnhin-sa á cspern de tempos me:.. 
de lagrimas; o · Estado, porém, quo é im· Ih ores, e o preceito da. pt·êcedeocia obrigatot'ia. 
periosamente obrigado a enca.rar do fronte começo\\ t• ter uma e:s:ecuçã.o regulnr. 
o com toda· seriedade a vida terrestt·e c!a Esse preceito figurou no projecto d:~ Con
huma.nidade, combatendo os mú.les do '\)re- sti tuiçü.o, e foi eliminado 'POr uma emend..1. do 
sente, e melhorando o futuro, não pôde, sem Sr. Amphilophío, não porque a Constituinte 
o mais cleploravel esquecimento de seus quit.esse a!Iirmn.r e, de f<Leto, a.ffirmn.sse, que 
devores, sem um desvirtuamento completo, o acto civil do ct'lSamento nU:o devh~ peeceder . 
absoluto, de · sn:~. missão, deixar de tomo.r obrigatorinmente o acto religioso, mt~ por
medidas de ca.uteht com o fim do '[lrevanil• a que c assumpto nâo ero. de ca.racter cousti
desordom o a nnnrehia no seio dns fa.milln.s, tuciomtl e •.. 
destruindo para. serapre n reMçii.o, que já. se o Sn. . CouTo CAttTA.XO d{~ um o.p~rte . 
fez sentir em nosso pn.iz, o quo se ineremen- o Sit, OLIVEmA PINTO-Sr. presidente, 
brU. uecesso.rí!\monte, se não fôr por nós per- v. Ex. vê... ( Apa1·cas mmH;ro~·os i~1terrom~ 
feitn.mente firmndo o .gn.ra.ntit.lo o principio pem 0 ora.r.lo:·.) 
consltgrn.do na Constituição expressa e posi- SI.'. presidente, é impossível. discutir-se 
ttvamente-a secularisn.ção do ca.sn.mento- qlmndo os u.partcs interrompem t\ cadtt passo · 
(Apartes.) o ort\dor. 

Para que esse principio cons.'\.gra.do na lei Attent:..v~ t\S pessimu.s condições o.custicas 
· t'undl\mento.l, se,in. um:.L realidade, é necossn.~ desta sa.hl., náo é possivcl que o orador ouça 
rio, ê impresnindivel que o acto civil pt•eceda os ap~Lrtes, que o interrompr!!m d0 momento 
obriga.torin.mente o n.cto espiritual. ( ~ipoia- a momento, · tomn.ndo-os om considera.çllo. 
dos, nao apoiados, numerosos apartes.) (Apartas.) 

lllustre senn.dor pelo Cen.rà, quando o Sr . Os u.partes não me perturbam, uem contt·n-
José Hygino, com :t superioridade meutttl que t·il~m-me; perturbam, J?Orém, a discussão, ou 
o distingue e cu.rn.cterisa., discutia. ~sta mn.te- antei; •~ toruam irnposstvol. (Apoiados.) 
r~n., nãO . teve n.rgumentos tortos a oppor, o S'3,jam benevolos os meus illustres collega.s; 
d1::;s~ apenas-devemos ter confi:.Lnça. no clero permitta.rn-me proseguir. E'· o meu direito 
bra.zllolro. Ma.s, Sr. presidente, isto indica. o pronunciltr-me m~ questão. 
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o SR. CouTo GAltt'!I..:X:O dá um aparte. m~is ampla liberdade no assumpto que fa.z o 
N- t objecto dessa discussão 1 o SR. ÜLIVEmA PINTO-I ao cos umo re- A an:.wchin. na constituicão da família. 

clamar da presideocia que garauta-me o di- seria a. consequoncia fatal da ·liberda.de que 
rei to da palavra; mas lw. ap~1rtes e ap1trtes. 58 pretende manter. 

Os do illustre d11putado, qne ho.íe interrom-
pe-mo a cada . passo, perturhant!o, não O SR. FtmREmA. PIR.F'S-A anarchia. é ima-
ao humilde orador, mas a discussão, são vat<- ginarí[l,. 
dadeiros discursos parare !los. o Stt. OLtVEIJ~A PINTO- E' imnginaria 1 

s. Ex. ·corta os meus pensamentos, nao Ignora a.caso 0 nobre deputado que, desde 
oonsentindo que e·t formule um arg-umento quo apparcceu o a viso d_o nctual goy~rno, 
siquer · tor•nnndo livr•o a precorloncm. do neto ctV'Il ao 

(O Sf". Couto Cartaxo contim~et a irtlcrrom- do neto religioso, não so efi'cctun. qnasi que 
dor o orador). um só cm;;wwnto civil no interior 1 

O illustro doputado insisto no seu systamo.? Quo tet•amos do olJservnr d()ntro da pouco 
Jrügu., porveutura, s. Ex. qne consí~Itit•it sou tampo ? 
fim, quo é evitm· que ou nccentue uem ml- Po;;itivu.mante 0 Sl•guinte:-um g-rn.nde nu
nhns opiníO<ls no assttmpto ? lllrtdü-so o no- moro do r~Lmilias q u'3 so considerarão lagíti
bre. dapl!t:<do ; pordo o se11 tempo:- hei m1w 1onte constituidas, mas quo, pela lei, não 
d.e clízer tml~ que qner~, nind:l q•.ten.ha de ~e acharão em taes COU!liçi:le!l; uma prole 
occup:~r a tri!Jilna :llé a nouto. ('R:fo.) v\()tinmdn pel:~ ignor·:mcia dos p~es, CD;mpo 

Dizia ou, ~r. prosiuonta, quo o Conéírosso facilmente cxplor:wel pola rcacçao clencal. 
Constituinte, quando votou a emend(t cto Sr. o clet•o tem por con:;t.'l.nte ollj ectivo desmo
Amphilophio no § 4" do :.wt. 72. nlí.-:~ quiz ra.lisa.r u. secularisução rlo cuso.1uento, é, pois, 
de modo algum com seu voto u.ffirmar que necessario, é impr<Jscindivel que, por noSS.'l. 
não queri11 ~1. precedencia obrig1ttorin. do acto vez, reagindo, estu.ueloçamos cs:pressa e pc
civil do c~'samento. (ApDiado~ e nao apoia- siti,·ameute--..'1. precedeucia obriga.toria do 
elos.) · casamento civil. 
· O· quo o Congresso Constituinte fez, foi 

pura e slmplesmente nffirmar que, não sendo o SR. :.1oaABs r~ BARROS- Ou o projecto 
ttquelln. medida de caracter con[';tituciona.! ou a anurchia. no seio da familia bmzileira. 
n5.o devia. ficar na Constituição, difficílmente o SR. OLIVEtRA P1N1·o- Perfeitamente; 
reformavel, e nã.o devendo, por isso ancerrn.r e:sso. é, em synthese, a verllnde. 
metlidas, porvootm•a convenientes e necessa- Nos diversos paizes, Sr _ presidente , em 
rias hoje, mas que amauhã podem não o set'. que o casamento ~i.vll à o unico recoolJecido 
(Apartes.) pela lei, é :1doptaLh a suiJ. procedencia obri-

0 orador que me precedeu, fallou sempL'e e gatoria. 
sempre de liberda.d.:! religio:-.:t, du iiherda:te Na França., cujo po'vo, sob o ponto de vista 
de conscieuciil., e de liherdade individual. da instrucç[o, deixa muito· a desejar, mas 

Em tb.eoria S. 8x. tem tod:1 razão; mas que leva, sem a menor duvida, vantagem ao 
pergunto : - o · legislndor e porventura nosso, ha um seculo que foi esta.balecida a 
algum philosopho que poss11 e deva ter a pre- precedencia obrigatoria· do ne to civil, e <> 
tenção de levar quand même ao mundo pra- E;;to.do ainda não julgou conveniente .elimiw 
tico doutrinas, talvez as mais verdadeiras em n:tl·a. E' mantida u precedaoch1 ollrigatoria, 
absoluto, mas que podem não ter applicaçU.o porque se a considera medida rechmMa pela 
em tempo dat.lo, e ao meio para o qual se le- conveniencia publica 
gisla ~ O legislador é, senhores, e~pecialmente Na lta!io. a secularisaçã.o do casamento está 
obrigado a ter na mo.::tima consideração o coosagl'ada o('L lei. 
meio para o ']Ua! Ieg-islu. ; o onportunismo é 0 sa. CouTo CARTA X:o- A Constituiçtio da. 
em ultima annlyse, a. política êio bom senso ; Italht cons:\t;ra principio iden t. ico á nossa. 
subordinar as doutrina-s e os principias ao 
tempo, e as condições sociaes de urn povo O SR.. OLlV~m.<' .. PrN-ro-A Suisso. e n. Alie
é o mais imperioso devQr daquelles que team manha, p:d:r.os ade;mt<tdissimo.;, aquolla mo~ 
a nobre miss(í.o de form~r a leg i>;lttção de delo de uemocrnci:. e de reder:dismo, este da 
urna nacionalidn.de.(.HiJ,iCo bem.) governo ce!lt1·alis;tdo, o até autocratíco, 

As doutrino.s podem exprimir no vel'd(l.dé ID\1.nUif·m a. procedencia. obrig-atoria do crtsa
a.bsotuta, mas nem S·mlpre é a. verdn.de :\b- nu.·11to civil. (Apartes.) 
soluta do;s princípios quo convem, quo pode Em que e como a. rn:ec~dencb ollri15~tori a. 
adaptar-se :1 um povo em um.'\ pht~so tlada constituo um ~Lttontado :t hbol'(hLdo reh$'lOSU. Y 
do suu. evoluoão. (Apartas .) Porventura procura o Estado impeui r quE~ 

Na actualida.de, o..ttentas as condiçt!es do os coojuges, depois do acto civil, está enten
nosso meio social, nã.o seria. mna impruden- di do, a:trectuem o religioso ? 
cia, injustiflcavel em legisladores, manter a Porque, pois, om reacçiio, que nada justi~ 
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fica, erguc-so a Igreja, procurando levn.r aos 
espíritos dos crentes a convk~ão de que o 
casamento ciVil nã.o passa de um concubinato? 
(Apartas.) · 

Em que, seuhores, e de que modo coacta o 
Estado n liberdade que tem e deve ter a. T gre,ia. 

· pnra mover-se na esphera. d•! acção e compe
tancin. que lhe é propria ? 

O Sn. CoUTo CAl~ TAXo- g~ta.IJeLecomlo <.\ 
precedencia. 

O SR.. 0LIVF.TRA PrNro-Pois o Estado pu
netrn. na esphm':l.. de acçüo da lgt•oj:~, ·legis
lando sobre o cusn.mMto, que o um Mto da 
vida civil e tempornl de todos, o que só é um 
neto espiritual e religioso,so é um s.~cra.meuto 
para os crentes 1 · · 

O Stt. CouTo CAI!. TAXo tl:l um aparto . . 
O Sn .• OLtVBIRA PINTo-E' na vertlade dif

ficil, Sr. prashlente, u. tliscrimioaçü.o entre o 
I]Ue é puramente civil e o que é pUI"J.mente 
religioso. ·. 

Quem se incumblr'ia de tazor essa discri
minação~ 

O Estado ~ A Igreja '? 
Si n. Igreja se incumbisse . de somelh~in te 

dísct•iminação, veríamos necessariamente que 
elln., não cogitando sómerit·) das almas dos 
creútes, dl~S relações a. estn.belecer entre a 
crell.tura. e o creador, preparando as~im o 
homem para, ao deixa.r este V(tlle de lagt•irnas, 
!'er recel:iido no Paraíso Eterno, procuraria 
cha.mar a. si est0 mundo e o outro, '" vid<l 
terrElstre e a de n.lém tumulo, o homem-espí
rito e o homern-materia, o corpo do homem, 
a n.lma do homem. o homem inteiro.(Ap"rte.s.) 
A a.bsorpção complet<'- e absoluta do ho
Irl'!m, dos bens terre::;tt·es e espirituaes, eis 
o •:.wecteristíco das· tendoncias da. fgreju. em 
tvJos os tempos. (Apartes.) . · · 

E nem póde, Sr. pt•esidente, sorpt•ehender 
quem connece t\ histeria d:~ huffianírlade a 
tendenciu. n.bsorvente sempre revelado. pela 
Igreja. 

Todas as vezes qu~, "'POil\odo-se no obscu
ruutismo,elln. encontrou o braço secul1H' prom
pto a sustentar suns teudaucbs absorventes, 
a Igre,io. nü.o recuou de::mte de meio n.lgum 
para chegar a seus fins. 

Sustentou semp!'C que tiuhn. o direito de 
empregat• até a fo1·ça., acct•esceatando que -
amaldiçoado fosse . aqucllc qtic .dis:.essc que a 
Igreja nao tinha o direito de empn:gar a f'orça 
-(3ylln.bus J?roposicão 24:) (Apartes_.) · 

E a Igí'oJI\1 Sr. prestdante, tmo recuou 
dea nte da pr::~.tica da semelhante doutrina .. 
(Apm"t()S .) . 

Quereis, senhores. n. prova ~ 
Lançn.e O!:! olhos pat'l\ a. f<'rnoçt\ e n.hi vereis 

o clericalismo ons aragona.das, nt\ guerra aos 
..\lbigensas, e 11a terrivel Saint-?artbélemy; 

na Holianda vereis os cadafalsos do Duque de 
Alua : voltn.e os olhos para. a Inglaterra, para. 
a H~spa.nhn. e para t\ ltal}a, e vereis a.s fo
gueH•as de Ma.rm a Ca.tltohca., os horrores du. 
inquisição, a as chammas que carbosisaram 
Giorclano B.runo ; voltno os olhos para todos 
Oi; pontos do mundo e, onde quer qu~ o cle
l'ic.tlismo tenha intluido, so vereis S('.enas de 
horror; sô vereis a n.lJ,Jicac;; rí.o da t·•~zi'i.u .. hu
maoa, e o predomínio da. superstiçü.o, do pre-
conceito, o do obscurantismo. . 

VozEs-Muito bem ! 
· U~t S1~. DEPUTADo-O que é o cleriot~.lismo 

no Brazil 'i · 

O Stt. OLIVtm~A PtNTo-0 clericn.lismo ó 
no Bra~il o que tem sido em tod:1. n. parto. 
E' C? mi.m_ig? de ltontem, é o inimi?o de hoje, 
ser-.~: o lUimtgo de amanhil. (Apotttdos c n c1o 
(cpo tttdos.) . 

E ó, senhores, a propria Igreja. Ca.tholica 
ApostoliCl\1 Ll.omu.na que, pela bocro de seu~ 
rept·esentantes, declarn.-se absolutamente in
c~~~ati~ol com o espirito moderuo, com li 
ClV Lhsncü.o, com prog-resso e com u. sciencia. 
(Apartes.) · 

os nobres deputados que animam-se a 
contestar-me, voltem seus olhos para. o 
Sy':.!abus , e ahi e-~~ontrarã.o estu. . propo
stçao fro..nM, post.tva e categ0r1Ca : -
·amaldiçoados sejarn to~os aqueUes que cUs
serem ( é sufficu~nte d1zel-o) que o Summo 
Pontifice póde e deve re.cortciliar-se e pôr-so 
de harmonia com o progresso, com a liber
dade e com. a. ciuilisaçao. 

Como neste pa.iz esperar-se que a Igreja, 
que sustenta. ::;entelha.nte doutrina, acceite o 
cnstlmento civil, subordinando-se ao prooeito 
constitucionu.l, si ella. consitlen1. esse casa
rnent<? um ~erdadeiro concubinato, como· 
uma. tmmor~1lulade sem nome? · 

I? Estudo, dea.nta da.1:ea.cção que se opera 
hoJe, como hontem m~~nttestou-se, ha de cru..:. 
zar ?S braços, ha, l~e hum!lhat••se perante à 
lgrOJ(~, esperando. unpasstve l e indifl'ercnte 
~ conse<luencias lnstimaYeis que n~o ·so fa~ 
ru.o _esperar 1 . . . 
. N~<?· sQnhores, em nom~ ~a constituição da. 
blmllw., em nome. da leg1tunir.l.ade da pi'ole, 
defendu.mos o proJecto em discussão. 

E' o nosso dever- cumpramol-o. 
o· Sn.. TosTA - V. Ex. cousidera · livre 

n. Constituição dn. Belgica. '? 
O Sn.. Mon.A.ES E BARROS - Nilo tão livre 

como e1·u :~ nossa : 

. O Sl'-· OLIV~lU.A PINTO -Per~untn-me o 
lllus,tr-e doput:.td.o peh~ Bl\hiu., CUJOS talentos· 
a.dmn·o e r espmto, ln.monutndo unica.mente 
v~L-os f!ostos ao . serviç? du. reMção reli
g losa, s1. eu constdero h vre a Constituição 
da Belgtca • 
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Republicano por indola, por temperamento 
e por educação, devo dizer a. S. Ex. que 

. não posso · crer que governo algum monar
chico possa constituír•Se .em verdadeira. 
garantia à hberdade. . 

o que vejo nas constituições monarchicas, 
ca1'acterisaudo-as, é a preoccupacü:o constan· 
te, e a.liús no.tural, de garantir-se os interes
ses dynasticos com sacritlcio completo da so
b.,rania do povo e da liberdade. 

O Sa. MoM.ES :m BARn.os-Muito bem! 

Esse projecto consubstànoia. uma. medida de 
hygiene moral. · 

Approval-o é nosso dever . 
Vozns-Jl[uito bem ! muito bem! 
(O o-rador é i>i'lmmente felicitado e ab;·açailo 

cto de$CCr da tribuna. ) · 

SESSÃO DE 19 DE SETEMBRO DE·l391 

( Vidu p:>g. <!.OS úo :J• vol.) o Stt. · Or..tv~tn.A PINTo-Decla.ro mt\.is ao 
nobl'e deputn.do IJUe nào comprehent.lo regi- O S:r. Ga.bino Bezouro-Volto 
men monnrcltico que possa. seriamente cogi- ~-
tt~r do~ direitos que tem o homem á libal•do.ue. a _tra .. a.r <l<~o lei de fixnção de fol:'çns, porque 

As coustituiçOes monu.L·chica.s cogitam ex- nao possu conformar~me com o voto ao. ca-
clusivmnentu tlo interesses dy11Usticos. mnrn.. . 

Ellos siio, por vezes, habilmente prepu.r(l.- Nn primeir:t discussão vi que, apesar dos 
das, e, vet'du.ueirns miragens, illuc.lom pot• di- esforços empregados pet\ Hiustra commissão 
ln.tados nunos os povos. (..-\partes,) tla m:.winhn. e guerr~ e pOr :tlguns outros 

.6 n. provt~ exuberante do que u.ffirmo a.lü collegas no sentido de f <\ZGl' vingar emendas 
está na constituição monurcliica, que, por que tradusinm, não só medida economica., 
tantos annos, foi aqui, nu phra.se do muitos como. tambem idei:l.S muito proveitosas ao 

d . exerc1to, foram taos · emendas rejeitadas por 
-a. arc:ct santa em que nem tQc<w se e-vut. est<t C:imara; e entendo cumprir um dever 

Nü.o posso neste momento pela escassez do vindo insistw neHas, mesmo porque estou 
tempo, en tra.r em uma lougu. discussão com o convencido de que neste paiz não basta ten
illustre deputado, procuram1o demonstrar que tar-s3 qualquel' cous;:~., ainda mesmo muito 
a Igreja Ca.tholica., Apostolicn, Romana, está justa, umn. unica vez; é preciso voltar a ellas 
em~ antagonismo com o cspil'ito llloderao,com duas, tres a. mais vezes, si for prBciso, e in-
a Repul:llica, com n. liberdade, com a scien- sistit· sempre. . · 
cia e com n. civilisação dos noS!los tempos. · Autes porém de entrar na. apreciação de 
(AtJm·tes .) a lgumns das emetndas, tenho necessidpde de 

E, . senhores, nü.o siio unicameuto os fa:ctos rolerir-me no discurso do illustre l'eprosen
que ~emons~ram esse antagonismo ; e .a. tante por. S. Paulo, cujo nome peco licença. 
proprm IgreJU. que o atnrma ; é a prop1'1n. pa1•a uechoar, o Sr. Almeida Nogueira . 
lgre,j::o que amaldiçoa aqt~cUcs que tliz~m que As opiniões externadns po1• S. Ex., pare
elta pude e deve lu:mnonisal·- sc com a hberda- cQ-me que nilo Gl'!'O dizendo que não lo~am 
de; com :\ civilisaçiío, com 0 prog-resso e com sómente sua~>, devo tomnr n. sua palavra. como 
a sciencin modernn. . (Muito bem. ) ·. a. pu. la vrn. da repl·esentaçuo paulista., mui to 

R.eéeio a influencia. c:lericn.l rrt:)iS do qne n. ~~~d~e~· uoo só ~lo numet•o como pela 
violencia., a. tyratmi.a;o despotismo. ( 4.partcs). E tendo S. Ex. se externado pelo modo 

Por vezes o despotismo tonifica. os senti- porque o fez.. nü.o podem as suas palavras 
:mantos de liberdade ; a compressão Yiolontn. deixo.~ de ser tom::td:l.S M consider~ão que se 
suffoca . tempol'tl.l'iamente, mll.s nüo mo.to.. n. deve u. sua. pessoa o a reprosentaçao de que 
virilidade, a energia o o civismo ; em um S. Ex. faz parte. 
momento dado ergue-sé o cidatliio,e tyranno e O nobre d.eputndo comecou o seu discuros 
tyra.nn1a, · como por encttnto, clesltppn.recem. i'u.zeudo\ ·embora mnito ligeiramente, uma 
(Apa1·tcs .) . .. . a.procínção sobra o systoma pn.rlamenta.r e o 

u ·clerica.lismo, porem, vonelJo subttl do sySttlm(l. presidenci:.~.l e du. :.\u:l.lyse quo S. E~ . 
a.cçã.o lenta., mas segur<\, penetl"..t. pouco o fez do. uoustituição, chegou a conclusão de que 
pouco na a.lmn. do cidarlão; inutili3n. l:ojo umu. temos um systema. mL'\:to, ondo se encontra, 
mdividun.lldado, um:\ otttro. ama.nha., e por ao q.ue p~rece, a.o lado ~:;t- respoosabilidade 
11m inutilisa um povo inteiro para as lucta.s prestdencial a responsa.lnltduclo ministerial. 
que teem, que devem ter por objecti':'o o bem Como jt\tive occasiã.o de dizer não sou par
da humanidade pelo pl·ogresso. (ll!~tto bem) , tilln.rio dn. irresponsubilicln.de ministel'inl, ou 

E' pois, Senhores, en1 nome do iutUl'O do do systemo. presidencial, que p~u·a nt~s vigora 
nos~ uellissimo pn.iz, que . seL'Ü. f~~tnlmon!o o não ~ t'Mnln:ente sinilo o poder modcra.dor, 
sacrificado, si aqui prcuommut• n mflu~llCli1 do n.nt1go reg1men, soll outt•u. rormn.. 
clerical que · eu com todas :.LS Imnha.s A irresponsabilidade ministorhtl substituiu 
forças de.Cendo o projecto em discu!:lsã.o. perfeitamente esstl poder moderf:\dor, porque 
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oll:1 uit ao presidonte a responsabilidade 
Dbsoluta de tndo na administração do pniz 
e esta responsa.bilidade unica implica. for
GOSo.menta a concentmçilo de todos os poderes 
e não póde ser por outra fórma. 

Não sei como o nobre deputado tivesse visto 
ml Constituição um systema, míxto; os pt·o
pt•ios ministt·os não teem nem siq_uet' ~~ res
pousa.biliG,\ue moral dos coosellws 11 ue dão 
ao Presidente da Republicu. 

UM Sr:.. D!i:POTAPO-A Constituiçfí.o f<.tlla n<J. 
l'cspousttbilidade dos ministt·os. 

O Sr... GABINO 'BHSOURO-E' vet•dacle que a 
Constituioão iul!a na responsabilidade llos 
miuistros; mas que responsalülade e esta? 

E' a responso.bilidade pelos crimes com
mnns, n. CJ.UC recue sobre qualquer cida-
dão. · 

O SR. BArtBOSA LI:\IA-MUS em m~terin. de 
governo a responsl\bilidade nõ.o estú, em quem 
ll~t o conselho, mas em quem o acceita, quo 
deve ter con!potoncilt [l~I':\ saber• Se eSS(:l con
Selho é bom ou m{to. 

O Stt. GAlliNO B~.-sou1w-A questão · aü.o 
UOVé ::;or OllCttrmla à!J::;tmct;~ nem dOll tritH\l'iit
mente. 

Si os minbtros nem team a. responsabili
dade mo1•at dos com;elhos que dão no presi~ 
dente t 

O Srt. BAn.nos.ll LuiA-Respom:>:\biliuaue 
moral teem. 

O SR. GABINO BEsotmo--Mas que t'cspon
St\bilidade pode ter quem dil. um conselho si-
não n, moral ~ · 

Nii.o só a Constituição, como todos os netos 
ndminístr:\iiYoS rlos ministros, rlemoustt'l\tn 
que n. rosponsabidll.de uo Podct E:tecutivo 
compete oxcl usi vnmentc ao Presidon te un. 
l{epubUca, em uome L1e quom sã.o expedidos 
toclos esses actos, mesmo os que se referem n 
questões sccundarlets de !ldministraçã.o. 

o nobre deput;;~.do por S. Ptmlo tem tu.mbem 
duvidas sobra a, constitucion::t.lidade do vro;,_ 
jecto de flxaçU.o do forÇDs de terras, porquê, 
diz elle, ahi existem disposições quo nl1o de-· 
vem fig-nrn.r em uma lei anuua; e desde qua 
so trn.út de uma lei fixando os elemon tos r.ht 
força milita.t· llarn, tempo determiuado, elht 
niio dove ence!'rat' disposições quo tenham 
C<tl•n.ctet• 1wrmanenta. 

Entendo quo assim devo sor, que umu. loi 
de fixação de fDrças nü.o devo comportar si
uü.o o etrectivo Llo exercito, a di ~tribuiçuo dos 
qut\dros, p:1.ra pot· olle se podo1• calculm· o 
qna.nto devo caber :to Ministet·io d:v Gnel'ra 
no orçn.mento da.ioi despez~s p11l>Ucas. 

Porém nós viemos de uma .i ornadn, difficil, 
de uma revoluçã.o que, embora ioct•ncutn., 
trouxe, !lOSSO di1;er se:m :nisto trazer o!Tensas 
a ninguem,porturbn.ções em diverso;, 3orviços~ 

pela. urgancia. que entenderam lw.ver ua sua 
reorgan isnção ; e lu~ ~tg-orà necessidade, já 
q11e nü.o e possível no primeiro n.nno de sessão, 
endireit.ar tutlo qu::~.uto erradam(mte se fez, de 
ao menos htnçn.l' as bases para. pôr um para
deiro :l. certas il'l'egnb ridaaes, que todos nós 
conhecemos. 

A tem disto, ha no llrojecto algumas me
tlidus que não sü.o vet•dt\deiru.mente pat•a. uma. 
lei de lixa.çü.o de Corças, mas que, entretanto, 
ít'tLduzem economia, e estas medidas uiLo de
vem ser assim ;tba.n donada~ e nem mesmo 
t\dlaclas. 

Nós s:Lbomos que, como GD1 todos os minis
terias, no Mính;torio dn, Guerra, lw. dospezas 
que podem ser porfoito.maote cortt,~,dn.s e que 
n.hi ;:;u podo 1\.\zer oconomiu.s, de quo o paiz 
tem to cárecc ; mas, porque se tmta. de umu. 
lei annun., havemos de rleixa.r essas economias 
para depois '? g o llonra.do deputa.do paulista, 
qne tn.es duvíua.s levanta, apresenttt no en~ 
t:ltl to, el1lentlns que estU.o ao ~ücance de suas 
proprias ceiJSUl'aS. · 

O Srt, BARBOSA LIMA-Mas essas econom:as 
niT.o se podem fazer no orç•\mento elo Minis
teria tbt Guer·ra. 

0 SLL GAll!NO BESOTJlW-A lei de fixação 
de i'orçn.s é a b:.l.SC ])UI'~ o orçamento da g-ue1·ra, 
o si hn.vcmos ele íltzer essas modifica<;oes no 
orç:1mento, f.tçr~mol-as ja, porque o con trario 
serh\ começ:J.r pelo fim, e!ll vez de começar 
pelo priucipio. 

O nobt•e deputado por S. Pa ulo .externou 
idl:!as '' respe\to do exercito, que eu niio dh;ei 
axtr:.wag-autes, mas que com certeza são um 
pouco oxqnisitas. . · 

Nã.o cslr<tnllo isto, porque o nobre deputado 
nito ê prolissionn.I, n~o conhece nos detalhes 
o qne seja umn. organisaç:'io militar e pode 
apeuo.s conhecel-n. em seus t raços geraes, no 
seu conjuncto ; e S. Ex., que tem o espirfto 
pn.ulisttt, pouco atraiçoado ás cousn.s mili
tar~.:; ~ nattu•almento se manifestasse pela ma
noirn. por que o fez todo avesso :1 ellas. 

S. Ex:. disse quo soldados se improvisam de 
um momento par~t o outro ; que em caso de 
difficuldn.des pódem levt\ntn.r~se exercites de 
soldados cheios de p:ttt•io tlsmo e promptos 
para. a Jutu,, o n.pre~eutou o exemplo do 
Chile, oude os congressistas lev:tntttrarn, em 
dias,· exercitas que l.mtern.m as forças do 
tlictatlor Balmaceda. 

S. gx. procurou um exemplo que não é 
YOL'tladeiro ; o noiJro deputado sn.bc que os 
povos da Amoricn hespunholü. e:>tito hn.llitua
dos •• o~s•IAJ lutas, dosLle quo us susteutal'U.m 
]Xll'l\ tt smt inLlepetl<hmcia ; ~üo '[)ovos que 
teem, uo {;'Ot'tt.l, o porte llno U(l.S a.l'mus, . 
preparr~tlos sompx·o para, de!'Qudor om ns suas 
h berllt\des o os seus üi.roitos ; e a ultima 
guet·rn. que. o Cllilo sustentou com o Perl'l, 
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fez com que aquelle paiz tivesse dissiminado 
pela população um grande numero de homens 
com o tirocioio da. gnerra. Forn.m estes 
homens que bn.teram o exercito de Balma
ceda.. 

o Su.. BA.1l.BOSA LDV1.-Além das tropas de 
desambarq ue da arma.da. 

o sa. G.t.BINo BEsouRO- O povo brazileiro 
à um povo que não tem os habitas da. guerra, 
não tem o porte livre das armas, uão tem 
sustentado lu~tas civis constantes e renhidas, 
com excepção da do Rio Grande fio Sul. que 
durou quasi lO a.nnos, nem sustentou Luctu. 
para. suo. indepemlencta, que bem pouao nos 
custou, como todos sn.bamos. 

Já vê o nobre deputndo n. quem me rellro, 
que não podemos encontrar, de um momento 
para outro, soldados 1\ptos para emP.rehende
rem uma campanha. B isto que se Jll. com as 
armas

7 
dá-se com qualquer servi.;o o mais 

insigmticaute. 
AS aptidões niio se improvisam, à mister 

que para tudo haja um tirocinio mais ou 
.menos longo. 

Si assim me pronuncio, não sou comtudo 
muito a.Iraiçoado nos gra.ntlus exercitas, mor
mente no. Amorica, o tanto assim, que, ei:itu
do.ndo as nossas coudiçCíoo sociaes, politicas e 
financeiras, cheguei a conYicc;ilo de quê não 
precisamos de um exercito maior de 20 .()00 
homens presentemente, e:x:.ercito est0 que 
para. o futuro, quando outras forem n.s nossas 
condições politicas e socia.es, poderb, ainda. 
ser reduzido a 18 úU 15.000, ou me3mo 
e:xtincto, si isto for possível; e nós, que temos 
espantado o mundo com aatos extra.o:rdina
rios, podemos dar mais este grande exem
plo, de sermos os iniciadores da paz perpetila, 
com a qual tanta geote sonha. · 

O ·Sr. deputado apt•esentou uma emenda 
reduzindo o exercito a 15.000 homens. Esta 
emenda. não póde ser acceita pela Camara. 

Presentemente não devemos ter um exer
cito menor de 20.000 homens. S. Ex. para. 
compensar esta tão gr::~nde reducção propõe 
tambam a elevação do e:x:ercito a 100.000 
homens em tempo de guerra. S. Ex. não 
levou n. sua. generosidade até onde podia. le
var, pois, e m vez de lW.OOO homens, podia 
dar-nos um milhão. 

. O SR.. BAa:a~sA LIMA- Dos que se impro· 
VlSO.ID. 

O Sa .. GABII)To BESOURO - Seja. como for 
devemos ter um exercito menot•, em vis tu dus 
condições do Thesouro. Actun.lmentc o nosso 
exercito está desf•ücu.do do cerca de 8. 000 
homens e nem por isto a Republicll ou a. 
ordem te em peric li ta.do. 

Sei-que as minhus palavra~ não teern so:1do 
bem aos · ouvidos de alguns de meus c:l..mu.
·ra.das ; l$ei~ aão só po1•que algumas ·pessoas 

me teem-o dito. como porque, relevem-me ·a. 
indi~crecão. nfho hn. dia em que não receba 
curtas anonyma~. lla.s quaes se me cobre dos 
ma.iores improperios, promettendo-se-me 
enforcn.r em um la.mpeão ou fuzilar-me na 
praça publica. no dia do ajuste de cm~tas. 

0 Stt. SBVElUNO VIEIRA.- Dics ira:. 
o Sa. BAttnosA L I MA. - Isto vem de longa 

daü\ ; desde a eleição presidencial. 
o SR. GABtNo BEsonu.o - N:lo sô eu, ma.s 

muitos do meus collegns deputados teem sido 
arneaç-.ad os. 

Tomei a rasoluçli.o tia 1-a':!g-a.r todi\.s as c.a.t·
tu.s, logo quo, a, llt'imeira. vb;ta., nü.o encontro 
assignatura.. · 

Póde acontecer que etn o.lgurna ~onh.~\ 
um bom conselho· mus ni'io pos'>o ler ma1s 
cartas anonym:ts, ~ é pr:ocíso que lU. fórn 
se ::;uiba. qne nü.o porco roou tempo em 
ler ossas cartas e tambem que uii.o me ame
dront!l.m as ameaGas. Tenllo sangue e cabecn 
para. ser derrrt.m:o\do o cortalla,ê verdade, mas 
esses que mo n.meaçam tumbem os teem ; e 
si, porventur.!l.. chsg-n.r o tal dia de aJus~e 
de contas, podem ficu.r certos de que me hao 
de encon trM na. estncndn.. . 

J\1!\s emquanto elle não chega , vou cum
prindo o meu dever desa.ssombrada.mente, 
porque essas· ameaças não me fazem recuar 
do caminho que devo seguir; não me assut;
tam, porque só tenho medu de uma cousa~ 
de praticar um acto de fraqueza. que possa. 
macular a minha honra 

Sr. presidente, a hora esta datla. e por mais 
alguns minuto::;-· peço a attene<'ío ue meus 
coUeg-as. 

UMA voz - V. Ex. pàde fallar. 
O SR. GABXNO BBsoo.Ro-Não tenho a vai

dtlde de querer fallar perante numeroso au
ditoria ; mas tenllo acanhamento de ~busar 
da benevolench• dos -poucos collegu.s que ge
nerosamente me prestam attenção . . . 

Sr . presidente, tenho uma. emend11 substi
tnitivn. u.o art. 3° ns. 8 e 9 do pl'ojecto e re
lati'V~ n.o tempo de serviço do sorteado e do 
voluntario; tempo que deve ser o mini mo 
possivel, par~ que o cidadão chamado ao ser
viço milita.r, nü:o perca. neste serviço os ·ho.
bitos d;\ vida- civil. 

Mas não basta somente fixar o tempo de 
serviço milital', é intlispensn. vel t:J.mbem fu.zer 
otrectiva o. sua obrigu.toriet!ade e marco.r u. 
idllde minimn. com que deve ollo ser prestado, 
de modo que. :w tin•rnitl:tl- o, possa o cihdão 
emprehonder umo. p1'oflssão qualquer ou pro--. 
seguir ua que temport~rhLrnonte abandonou, 
forçado por um imper ioso devor. Quero o 
tempo de serviço reduzido a tres rumos, tanto 
para o sor teado como para o volun:tario. 
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· O Sl~. Bh.ltUoSA LDIA . ....:.. Nc:;tn. pn.rte, nlío l~H\~i·• se dê, õem que haja rovcr~ão pn.rn. D. 
apoiado. . . . · ül~trn.. · . 

O SR. GAmNo Bssonto - o voluntn.rio j il. . Medit~ndo sobre esta disposição, reconhe
tem vantn.gen~ sobt·c o gortcado, n<\kl g-1·c.tití:.. ?l•L q~ü c lia. nií,r) cstn.v:~ COrtl\)tett 0 podia. ser 
caçõ~::; espcciaes que percebo; o tempo de llluílrda, porqne •~ rever;stio pódía d::u·-~;e pot 
servtço deve :;ot• o mesmo. tLlg-uns tlí(\S o o olUchtl voltar logo depois ao 

O tempo minímo tio ;J annos de serviço e::tctdo mrüor. 
ofl'erece ain11:1 n:r1u. vaut~gem: fi.1Z ~~om r1ue Pm•tanto, <•\)l'CScnto nov-o. omendn. estabc
passe poi<!S fHeil'MJ, em tempo reh~tivttmente lcccudo r1ue a.. rc:vcr:>üo, em con::Ot~ ·1nrmcia. ue 
cert0, ttrll tllahw numero ele~ clLimlt1o:; quo vão promoção ,oht·ig-t~ ~L um ttn:Jo r.le eltectivo 
engross;lt' m; r·e~wrva~ o dcr~'ttm:t.r n:1. popula- serviço ll:.t !!leiloa.. 
cfi.o l ! Ul;~u:tl t:O:a ltalJito.~ du d1sciplim• 0 obc- O nobre dep:tt:.\•h~ P_9t' S. P:~nln, qno abri· 
Llionda, .) apto . :\ peg-:l.t' em arma:; onnnrlo a lhalttO\\ e5tn. th:;cu;;:;ao, mostrou duvidas 
dcl'(!~:L lla patt•h\ o ~~xi.\l~. · :>~>bl'o :1 constituciomdid:\do .•h di;-:JfO;•içiio do 

.8utr·o a;; poucas qn"'~tue~ulo qtlc tenho :-.ln- pro.jecto, c1ue consig-n:~ gratitlt~açun~ rmr:.t os 
da. d!l me o(~cmp:u•, cst:·~ o ong:1janh~uto, i,;to voluot:u·io:; c onga.jados; mas f:L Ex. ntantém 
ó, n. coutitmaçrw tl: ~:; prnça8 tl J prot 110 :;u1·\'iço estas duvid:~8 , por·qu:J não sn.he tpte :lquillo 

·aotivo, tl•)poi.-.; li:: torminn.do o pt•imeít·o tempo que t.1. Con:.t1tni;;ü.o cl:l.SSítlcon tlo z~;·,Jmio não 
o. que !;:.J ()l!l'lg":ll'tlm :.~ l)Cr~·it·. . · ó. o. ;rn.tittca~üo ~lluditla, q11n com;titue um 

Entetvl:J, o-com bo:.ts mzü0-s, q11o o eug:.~.il\- Stlllr!os vcncuncnto. 
meuto so dcvt~ . ter !og:tr urnn. vez, o JJnnc:t O pr~mio ~ qne t~ Constit11iç:lo ~o rofer" 
:por mais flo 3 unnos. "\s3im, o tc:mpo unximo ó ll.qnell o rwcmio de ~lüO$ o ·lOO~. q•l~l ~>ervia 
ao servi.,:o t.clivo lical'iL limitado a. G annos, U.e cho.mtu•i ;~ 110 voluot::l.!"iC::; l;l Ctu.:: dn.Y<t Io
lim~te- ind~spr.•us:.~.v.et porf)ue, si :.1. viLl:.LmHitm· go.t• n. c1ue muitos i".)dividno5 sent;1.ssem 
tem certas \'tUHa~ons, não r:tl'O iucomp~~tlbi- prn.Qa, com v!st..'l.~ ao pt·~~:nio , ô . tlcpoi:; tle N
lisa para :.t vir.t:~ c i vil os que sarv·cm por maior cellc!'em n. prtmcn·:t ou ;.\. seg-~tur;l:.t prcstaçã.~>, 
tempo. . . q ua.ndo mui to, rleseJ·t:l Y::tm. 

E' pol' is.so que dc;;ejo que, est:\belecontlo- Aqni mcsrno na cu.pit:tl 'J:)S !~·s pre:nios fo-
se a obri0·,üoricdtll11:l do sel'viço por tres n.n- rat!\ c)(plot•tvlo:> atà P~t' cstrant;r!ir·o:s, por 
nos , o eng-o.j~mcuto nU.o sc,iu. vel'ÚiittiLlo si não cmLg-rautes, que, ~qm cl~<:!ga 1\(l•l, e uão . 
uma vez U!llM· t endo e~n que se occnpn.r, int'o;•mo.dos pelos 
. o· S1t. Bgvrr .. ~QUA - De modo qne, si n te compntrJOtns conhecetlorei' das nossa:; cousa.s,
tt'Cs 1\.llt~ós cll3 nii.o fót• promo\'ido, :it.:<tr-!h(:- !:ientavam praçl\., e no Jirn de p()ttco tempo 
ll<\ '\led:1.tla. :t promoç5.o. . dcset•tn:varn. . 

O Sn. . G,\'13!:\'D BBSOUl~O- Mas a.· promo- O LlObN rlepnta•lo por S. Pa:tlo cst:\. on"'~-
ção n. -otltcial ht\ de ser \K~Seadt\ em pt·incl- nado quanto à Ul\tu:·el::'t. úe:>~as ~t'<1.!icuçõ"es~ 

. .. . d . El lo.s não srio incoustituciouaes · constituem . 
p1os ~.a e~.- <rue uã.o som tido<'· CJlH\lquet• mdi- ar1enas, corno .J·â. disse. um venci ,:lOil to. E no...: . 
. viduo,qnn sr' u.li:;tn. cn.s fileiras, julg<tt·-se com · clit•ettu a c:ll t'l.. ~~-se. que isto não é umo. inO\;a<;<i.o, porqua 

E' mnn. nec<!lssill:tde,e di;;to h:wemos de trn.- J t1. ex.:~tem (tusde os tempo\) r.o!on\n.es. 
to.t•, qpc tl. bnso p:ll'i\ ''"" prornnçu~s no ex.eL'- H fi uma dispo~iç~o no prnJecto snppressiva. 
cito s0i<~· o cut•so .J.~ O.t'm<l.. . d:l.chtSS'J elo~ cadetes. Vott n.p~n·.ls tot·:u· nesse 

f<~' o' melltot• moio de r.~fot·n1n.rmo:> t.1da :.~. ponto,c tcl'minur :~ miuhn. p:tlc.~tr.'l., jWis outt•a 
no$..1. otncin.lid;~oile, e tarmol-a in~truida. como cous~ não é 0 qne estou ll\Zt):1-io par<t não 
deve sct· c c•~pn u0 bem comoenelt'<~t·-se do:; cn.m•r tm\is os mi:ms ·~ollegn::;. · · 
ser ~direitos e dos seu:; deve1·ês . Esta. emendn.pa.rece que pro~:tl'n. S<\tisr~~zer 

unm !lisposiçü.o .. constit.ucionn.l , crc·io qae d<> 
O S1~. 'DYONlSto CBr..Qu-lmu - Pó,lc-se Ih- art. ,2, e que Jt1 t!au log·:.tr o. u1n projecto 

zer mesmo um:. oxcupç~o p:l.rn.. os t\!umnos e nm dos primeiros qtte s~ uisc:.~til'<U1l nest~ 
aspit•ailtes. ~ CamtWtl.. 

O ~n.. _GA.IHN'o BEsouRo-Sim, senhor, ma~ E' verdade qne a cbsse dos c:uldes ê uma 
n. ohJccç:~o do nobre deputado pelo Cearà uáo' classe qu~ deve desl).Dparct.:er tan~o em vista. 
tom :·n.zao do ser, por·qne o estudo, o curso U.o pt·eceito constitucic~mtl conioporque ja não 
daarma. hl\ de sor a buse pnra totlo:> l.!S pro- tem ~azão de ser, tlesde q'ne t:omos umn lei de 
moçi"\es: _ . . , . sor·~ew, e _desdB que tBmos o serviço dns armas 

D~:ntro tle ~ou 6 .::~.unos, ::~.tê Ja. ~ le1, ue- obr1g·a.tor10 pn.nt t.odos os cidadãos. Mas a 
nhu mtt praça potlora sor promovlll:1. ao 1" suppressã.o da. cl?-Sse tlos c:ul~tes, como pre-
po~\o• serl;l ter o .curso da. SU?- a.rn.lil· . touilc f,tze:· o prv~ec.to, trn.r. t.:;>~o cousequenchV 
~ ,o unrc_o mc.>10 que . VêJ? pa.u1 le>o.ntar u.annulaç~~o ?e dtr.e•t?s :~.tlqui~'tdos e que devem 

o rn~ el mo! o.t do 1\0SSo .oxorclto . .ser rospe1 taoos; thr01tos sóz·ms, Cliroitos que 
Urn n.rttgo do proJecto cstnholcco CJUO trt\dnzern Yallla.gens nito só morneo:: como-

nonhm:nu pt·omo~ito no osta•lo 1no,ior de o.rU- mesmo mn.terit\e~. ' ~, · 
C:l"t:l r:l .\ • . 1 
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Não são direitos ficticios, dn. ordem dr~quel~ terço das vagas no corpo de engenheiros seja 
les que pretendem 08 barões, viscondes. mar- preenchido por promoção ·dos tenentes de 

· quezes. cornmenrladores, etc.; não, os direitos estadú-maior. · 
dos cadetes são dir·eltos mais serios, emqun.nto Tinha outras considerações a fazer, ma.sjã. 
que os nutros, l>l'ovenientes de títulos e con- . abusei muito d:L a.ttenção da Camara. (ndo 
decoracões, são antogonicos com o prtocipíos apoiados), e por isso r•etiro-me da tribuna., 
republicanos, em que assenta. a uossa lei fuo- espel'ando do patriotil;mo dos meus collegas 
darnent:d. que attentlam a que o paiz precbm. de eco~ 

o SR. BARBOSA LlMA-Muitns 'Ve?..es •ldmi- nomiu.s e aíuda mais de sobriedade. 
tiam-se catletes por serem filhos de t itular•es. Voz:s:s-Muito bem. 

O SR. GABLNO BEsOURo- E' verdt\de; m :ll! 
a. questão é r1ue ·toolo;; alie~ tearu direito~ 
adqllit·ido~ :'t JH'\t!n(\ç:io n ojllcial, uito slmpi l.!:,;
mento po1' stn·orll caddos, 111M! por hM'OI'l~ lll 
l:!l\tisl'<Jilo ox.*clll:h\s logao~, por•quo llz,~rnw 
os exames Jll':•tlcos, ·pot'fJllO S:ll'gentonl':llll 

SESSÃü DE 24 DE SETKM(i!l.O DE ISIH 

. companhias dumnto corto lumpo, pot·qu•• já 
toom mn cm·to nHnwr·o do :r n no~ do sor\'i.,~o o 
porqtw, I'IILillll, salisll:r.el'lllll :l llUtr·o~ r•u•pti- O Sr. t~h .. rzodollc:>-St•. prcsidoutot 
sito~. f'JILH c.nn~litnuw dll'ulto a mna IH'omo•:rio. a. circumstm1cill. •!o ser ou o rt!lator rio P<ll'ecer 

Leglsl:~t· quo os cudotm; não deverão cunti- ~ohro o Ol'ç:\lllcllto do oxtc.lr·ior, ot•a <:JIIl· tlis-
. nurtr no uxot•cito (~orno tue,; o I!Íln como l>il\\· cuss:1o, explit~a a minh;t Pl'&.;OilÇlL ua tl'ibunn. 
pios soltlatlus, rtcho quo set•it l'or'\.~al ... os ll ~.<ma oxclusivnmouto eom o pr·opo~i to de i·c::;ponder 
reuund:t d11s ~c:us tlil'cito:5, porqne coiilo liol- aos oradores quo mtJ precedêt•am, f:wendo re- . 
do.llos Miuiplos nií.o poder::to :)cr promovidos, paros ou accus:~çúi!S mais ou mano~ jn!:lta.s, 
n.pot.tu• do :,itl.tbl\\:z;err:m nos tequisitos ax• mn.is m1 menos nct•imoniosns ao tJ•uht\1 ho que 

. jgidos. n. commissüo do orçame11to julgou ncort!\dO 
apresent:lr à ll.[Jl'eciaçllo d~ C;tmara P·ll' t\. base 

Ut.t SH.. Ot;;J>OTA DO dú um n-po.rte. t{,, seu estudo e de umu. resolução patx·iotica 
O Stt.. G,\DlNO Bru:;ou1w - Então s eria e ncertnd<~· . 

preciso nm ;~ 1·uforma. nn, lei de promocoos, e Nii.o venho defender o parecer, Sr. presi
nlto é di~to flUO so cog-ita ugora. . tlente, com a preoccupação de impol·O U. ap-

Jã não lla Hl::t.is o reconhecimento de ca· provação de. mrms colle~a~ e mano,; u.io•la. pelo 
detes, 1t clns~a a::-til. extincta e tlm pouco I'util motivo de :Jcr·editál-o,conto obra. rn·opria., 
tempo os act11ae~ teri:i.o desapparecido; e eu- trabalho sem de!'eito, escoimado de erros e 
tendo de justiça. que os existentes não perc:lrn de engn.nos. Nã.o. - Venl1o defendei-o com 
OS direito:> que :>.úquil'ii'alll, se OS Q\)fÍgl\UtlO n. t\ Conscienci~ Lle quem de!ende O QUG e 
renunciar a esses dil•eitos ou a. terem baixa. bom e o que é utiLV13nbo discutir o assumpto 
do serviço. · com c.'\.! ma e sem paixão; venho apreciar com 
· Proponho, pot'tanto, a supprossilo deste exn.ctidiio o va.lor das obje(!ções feitas, dizer 
artigo, e supponho que nü.o ha:verú nisto in- com franqile:.-::1 qunes as emendas que p::trecem
con'Venieute :>.!~um. me :\cceibweis, quaes as que s5.o dignns do 

Insistire-i D.in()a. na emenda supprimindo os recusa, e assim procedeu<lo, sô tenbo o intuito 
arsenu.es dn. B•~ltia e do J?arú., suppressã.o cuja rie collocar acima. de miuhu.\> opiniões, acima. 
necessidãtlo é de h:.J, muito :t·oconliecida.. do amor propt·io que to•los temos no ver a 

' 
o sn.. SERZEPl~LLo-Não u.poiatlo. critica apaixooadu. de nossos tr:tbalhos,-o in-

teresse publico, o interesse de nossa patria. 
· · O. SR. GAmNo BEs.ouRO-Umadi~posição do (Apoiados.) · 

proJecto acaba com a. transfdrencia dos oifl- Injustos e crueis sã.on.quell<'ls que a.creditn.m 
cio.e::; de estado-maiol' pa;ra o corpo de .enge- que nãç obedecemos s~m~nte ãs . inspirn.eões 
nhe1ros . do ma.1s elevado pu.trtotrsmo, . por atacar_. 

Acho just:i esta disposi<;<w, porque a. trans- mos interesses e prejudicarmos a este ou 
f'erencia jà tem dado logar a. mjustiças, cuja áquelle individuo, quando G eerto · que só 
reparação é indispensn.val. vemos deante de nos a ima.gem da Rapublica, 

Mas, como a cmeuda. prejudica os tenentes eu. sal'Vnçiio da patrhi. I Injustos o crueis são 
do estado-m:.~ior de ln classe, pois que a ces- nquelles que nos attribuem a. idea de um ja
SO.Qâo das trunsfere ncias reduz de um ter<;a Ct'binismo exngerado, de um rndicalismo in
na vagas qne deviam ser preenchidas por trandigenta que vae até à desorganlsação do 
-promação destes, inconveniente que não a~ serviço, quo.ndo o que queremos e o que f{l
pa.receria si a, Camara tivesse approvadn i1 zemos é a obra da consolidação da. Republica.1 
e~endn. que orgauisa.va a a.rma. de engenba- é o alicerce de sua prosperidade e de sua grMl· 
r1a., proponho, como compensação, que um· deza., e nisso não vemos os individuas, só 
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vemos, sim, o futuro, a pa.triu., a sociedade e 
. a Republicn,. (Apoiados.) 

VoZES- A Camara reconhece o p::driotis· 
mo de V. Ex. Torlos nós fazemo>: justiç:.~. aos 
trabalhos dacommissão de orçamento. 

O Sa. SERZEDELLO- Não. Deante de nós 
Sr. presí1leote, ness~ arcla:t missão de dimi: 
nuir as r.lespezas, de annulla.1• o ph:ttJto.smn. 
aterra.tlor do de (leU, ~e COJ't'igir as proJig<tli
des fettns, de contrnrw.r o I.Jem estar rle :Ll
guns, de pt•ejudicar estes 011 nrtuclie,; intut•os
sos, não vemos in di vidn:tlitlarles, ~! pm• isso 
be,m !;n.bemos ou o :L inj llstiç:t sut·:'t o pt•o
mio Jo no~so e:-:fol'ço o do nossn. d•Hiien•::l(• ; 
bem 51 bem os quo do uns tot•omo,; as m;d•lt. 
çi:les, do outt·os ouyit·omos :\s impr<lt'OI~úus tht 
col~ru, d·~ ontt·?s as :tffit·maçuo,.; Lia 1111;> pro
juchcí1mc>~ o p:l.lZ, <.h~ quo cl\am:nnns ~·lllt·u :~ 
pn.tt-h• a od iosidat!a t!o povos !~m.i0o:;, , lc quo 
ignorantes dG:õOl'~amsamo~ SOl'VIÇOS, O 1!0 quo 
n.té deshumanos ·atit•rtmos as portas da laiso
l'io. velhos sorvhloros deste pn.iz ! t 

U:..1 SE~. DIWUl'ADO -Na tl'iburw. dn Ca
maru. niug-uem clis.se i::so. 

O Sa. StmzEoELLD- Dif,ram o qrte qnize
rem aqui o ua imprensa porque .iú resignei
me a so JTrer• torl:lS as crueis deec PCCl1~s d'~ 
quem quo r e s:tua cum prit· o sou 1ievor, Não 
se cor•t:.tm de»pezas, não se supprimom set·vi
ços inuteis, car gos qua dão, em doce lazer 
pingue~ vencimentos, sem seutir os e:;;piuho~ 
de taraf,t tão dilHcil. 

Posso errar, mas só tenho o desejo de fa
ZeF o bem; só te~ho u. cog-itaçt\o da. C'lll$1. pu
bhca, do bem e mteresso geraes. (i~pllimlos). 

Li, s.r. presidente, co~ cuillttdo pttcien te os 
relo.tonos .que ?S secretarws do Sr. presitlente 
da, Reput.hca JUlgaram devel' apresentar ao 
p~rlnmento orc~ndo a receita e a. despezu dos 
dt:trerentes sel'Vlços a, seu cargo, e assim o 
fiz pura desempenhar-me da .honros:t com
missão de que rõra investido npeza,r de rninhrL 
incompetencht. (~Wío apoiados numer·osos) o que 
só o.ccoit:lra porque, a meu lado, :1 Cnmar:1 

· hn.via collocudo homens experimentados, de 
gro.nde valor intellectual e de solidos conhe
eimontos sobre todos os ramos do serviço pu
blico. 

Li com cuidado esses rela.torios estudando
os minuciosa_mente emquanto pa.ssavam-se 
dias e mezes sem que viessem ir, commissão de 
orçamento ~s iuformaçUes, as tu.belh~s, us sy
nopses e todos os escln.recimentosde que ca
recia pa.ra encetar a SUí1 tarefa, e que desde 
os 'Primeiros dias lhe .deveria,m ter sido fol.'
necidos, si accaso os secretario$ do Sr. presi
dente da R.epublica ti'V'essem abandonado n 
politicagem dos estados e empregado o tempo 
em desobrigar-se do seu dever · cuichndo ae 
conhecer os serviços de suas repartições. 
(Apoiados m'Uito bem). Ao conhecer esses l'e-

lat?rios, especie de outras sete: mn1'avilhas 
(R1so) o metl assombro foi g-rande ! 
. O meu espírito tomado de vertigem sen

tw-se :ttemor·ünrlo ante as diiilculd:\des que 
des~e logo h:Lviamos de encontr:tr p:wa. con
fecciOna~ oroameutn!l equilibrados. Do racto, 
Sr. presidente, em p:ute a. lgumu pude des
cobr•Ir ne:>$ltS volnmos:1s obras, que W.r:~ caro 
s~\hern ao The:<onro, onclo o phu to c>conomico 
do g'OVOl'llO, Ol!rlé O vestigio, O Sl:!"O :tl f)Ue 
prOV<l~So quu oa sccr.,tn rios do ::->r•. Presl~ 
deu te, ti:~. RopnhliL:n., e por corbc•g-tdnte alla 
J~ropt•to, tiVO!:!~om r.omp t•oh••ndldo n s"u devor 
ttve:>!:!orn :L C<ltt~ei•Jt ll:ÍIL du sua. nt i s~:'i, , o ~ 
collljtt•uhr•IJS:Í.•' das ch'c tt lliS I Hrrei :tt~ rio •mir. o 
tio sun sllun~·llll. (Apoiodo~). N1:Jrn unia tm~ 
lnVl'n. ~~ fjllut•, r1u11t nu m lla h' l rtnu llll::l J~<lrlos~o 
rovolar· quo l 1S!'IuS hui illltl:.l c!Oil lttH da na ~~ [~t'to 
J~ ;:ovm'lllll,' tutt puv11 o n~ ICJfs flllll t'•!:;•ltll o. 
vtdn d11:.~. Mot•wd:III!!N. o.~ uu Li~ g-r.• vos [W1lhle~ 
illaS SOI)IHCJS, ·os JllidS g'l'll Vt'S Jll'f\hJOII\'I"::l dG 
uo,.;1'ia vida uc~moml•~1 1 lttlnllcoit•H. u p•)titicu. 
~<l!fl ll!IIH p 1 iiLVl'lt o por toda pnrlo :t (•~to :•ili: 
.t•ul~ o o sllrmdo ct•ltníno:>o ! ! (.l 1,oiwlos), 
(ul!.Uia br:,H). :\ptmns no I'··lntorio do hum tlo 
valho Arnt•ipo, om sun pas~ng-em pela fa
í:onrlt\, ollcoztb•r•i tu1o intlicaçiJCs •le qun.lqner 
cousa fJtle n.ss,.,rnol h u-so a ,,h no cc •no mico 
mal-i li,zoir·ns rotemncias n 131!01l 0 1l1Í:lS r[ll e po~ 
rli.o.[ll litzrw-s~ par•n. diminuir o de{icit . E' 
l\SSl J!l C! 11' l ll h 1 C:t k!t~ [ :t !J ![O-Se n. de:> pe :r, a, (l a, 
rocett)t cnm um optwnsmo oue ::;ó o 11o m do 
velho (J·i.~o) n:~ Stm p~1chorrà do qul.'lm desde 
mó~o t..;ve. or!1o da con tn.s e dos t\.l gnrismos 
pod1n. ::uimtthr, :qJ(lntam-se ~~ l"'llmn::: verbus 
que ~o.rlern ser ,Jiminnida.s. M:fs :~ v er1h\t:le é 
que te1tr1s :•s economias quo S. Ex. indica, 
serr.t desf~\lc:\r a receitn. das l'en•hs que em 
ma1s de 40 mil contos pass!km nos estados, e 
sem attenrlet· nos encargos que desuppm·ecem 
da. despesn, pelos serviços que pa.ssnm para os 
c~tmlos! er1:cargos que no proximo Ol'çmneuto 
n:to attltlgu•um a somma de 15 mil coúto" o 
deficU existente, a.ffl rm<t S. Ex. ~tioda ~·fi-· 
ca.rú redusirl~ n. 2.~ mil contos. Qun.nta in
verdade ha msto .Ja o sabe a Catnaru. o eu 
mesmo discutindo a lei de tix:nção de forças dG 
terra. tive occasii'i.o de mostrai-o. Muito 
alem de 80 mil coutos assentlora esse deficit 
computados toJos. os elementos; e para de~ 
b~llal-o, p:l.l'<L ev1b.l-o, par:\ redu'l.il-o conve
nlentemen~te, nem uma pal:wra deste gover
no que nao compt·eheode que o deficit ê a 
ruina., qu? o ~cfici! e a nnarchia, quo o dcficit 
e a, consp1raçao surda contra a estabilidade Ll.a 
republica, (ap.oiados gcraes) . porque o de(icit . 
traz o descre1hto, gera n. desconfianca e com 
ella a d?prociação da tpoeda., as ilutuaçOes 
de cn.mb10 e a. perturbncao em toda vido. eco
nomica e finn.nceira. da nação. 

O Sn.. DloN-.:sxo- As cri::les não se resol
vem de momento. 
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o Sn. SERZZDJ,tr.o- As crises não sare
solvem tle momento, ê verdade. Ellns pr~ci
s::t.m Üe tt~mpo c lnt\iS do que do tempo de 
quem saiba. applieitr os l'cmed:os, s;l.iba co
nhecel-as <;m :m:ts Ot'it?:ens, medir-ll:tes n. in
tensidade. B o gne v-ejo C:i que o g-overno úr> 
meu JJaih nada, vó, e Il<H'a provn. de snn. irmo
cencia., rJe' ::>U(I. iugeouidnde em l'elnçfi:o a. !:li
tuaçf..o que 6 cerca, as difficuldndes qúo MSf>
berbam o Thesouro,ht\st-. diz.er que nos voln
·mosos rel:\torios não I la. umn pn lrwrn, urn:·t 
linha. em qne o ~ovo,•no mostre cogitar que 
1·em colla.I.Jo1·ar t:om o pnrll\mento ou orrn
recer-1 he no menos os c.:onsolllo~ de sna 
exp,:!rienci:t sobro ns · ~ra.vcs questrws quo 
car·acelll ele sol~tção. (A;wiwlns). Ao contm
rio ; o <)ne vejo é . quo o governo, como 
o musulmano ·que só corrll:~ nn futalid:tdu, 
vive em ext:1sis ante o imposto crn ouro,como 
o turco cleante th\ k:1aba, dcllo ospeN\. todvs 
os recnl'sos t~ nci!t' u!!pot•n en(:ontrar am Po~ 
tos i '1 u"' enriq neça o pa.ill a ~nl vu ú thc:;otwo; 
e no cmtan to n. miscdn. ou p(!]O me no:; os 

· gr<~.n<.les t:li!Dcul•h\úcs pn.ra as clnsses quo vi
'Vem do seu tr;tlm.lho eutmm polas portas rios 
lares ondfl h:·\ ham pouco tempo 1m via a b:t
stança Nlativa, tt·:nendo n. ttfllicçii.o o a. c!ét•. 

E é rJ():l.l1t0 de,;t.e qun.dt•o que o governo não 
· tem unm palavra pata diminuir as de;;po%:.1S. 
~ pnra. melhorar as CO!l(.Hçõcs materiaos da 
villu do povo. 

· O SR. CA.S$IAxo rio N'.t.scx~m:no - Esta. 
situ:1-<;fu> vem úe tl't\Z. 

o SR. St~RZJWEr .. w-0 digno députndo tem 
razão em pa\'te. 1~· esacto quo })Ul't\ os ta. sl ~ 
tuaçiio . contt·i buir::un, em · t;·•·ande pnrt~, ·~s 
prodignlidadGs do governo revolucionado·; 
mil.s tambem e exncto qne flste governo sem 
-as grat1dés l'e\>ponsflbllidndes c ns enor·mes 
e:ri~encias de urna. rcvoluç:i.o tl'iumphant!:l, 
sem os embaroç:ls de toda hora.,enYeredou no 
caminho d~ pontic,;genl, abandonou os fil '0.:1-
des problemas ~ue petli.un solnção, peneh·on 
nos estado~:; para dividir o perse~nir, d~S.Ol'
gu.nisoll-os pnro. sMisti'I.~Ol' o. peqnen::~s e mi
·Sern.vcis vin;.;nnçus, ttlicnou as sympu.thi::~s do 
;Poder Legtsla ti v o o rttiz·ou-so a no'l·as de~pc
.zns, u. novas conccssues qun,mlo o grito que 
devin. dar el"J. o dn sentínelta que cha rnn. 
todos os patriotas para a defeza. do T!1csouro, 
e nã.o o do nventu!'eit:o que quer conquistai' 
uma. posição que uito lhe pertence. (Apoiaúos 
e apartes..) 

. Sr. prc.;identc; os llo11s valbos fossois que 
trO.USÍÚ.\i.'U.m poh'l. pü.stn. dll f~~Z('lnàu. SÔ teem Ulll 
:remor:lio pnm os uo~o~ mnles-ê o !mp?o.to 
em ouro . E ss.sr::x. nt~o veem que .1sso un
porta.em gravnr o consumidor corn m:ús de;, 
80 °/u e quo essa. medida. destinada., em twlos 

· babeis, a protluzit· 1Joncl1cos · rcsultn.dos, como 
<lOnsequcnci~ de erres que se yir~ticaram e 

de metlidas que deviam .se!" adaptadas e não 
o foram, transformou-se em onus . euorrne ao · 
consumidor, e gravnme extrnordíoario M 
ímportador, sendo hoje uma, <las causas, um 
<lo!> factores m:tis . poderosos da depressão 
cambial o du. depreci<H;ão da. nossa mo.eda. 
(Apm·tes c inter1'!1JlÇi1cs.) 

Terei occ:~.siã.o de prov:w a. VV. EEx. o que 
nmrmo, em outra. occn~ião: mas e lora. rie du-· 
Yicb que em um mercado e in que nú.o hu. ouro, 
em que cs~e ouro é utn;~ n1erc:vlor·io, e m1iíto 
procur.,dn, o procurnd:~ pot· muitos o sou 
lll'eço irá subiwJo, o •\quelles p:mcos quG nelle 
ncgoc~:un e potlem negocinr imporlu o preco 
th~ n:;10tagt~•ll. 

O rosnlt:Hlo 6 t~ bai::-:n. do cambio, :t car·esti.:t. 
erescentú c.!os g-cuüros import:\t!os que !;:"í.o em 
~eral os de prunuir;~ nece~sillndo, o com ollàs 
todos os onh•os em vil·tuuc des&t grande lei 
ua SOJitl.'l!'iodndtl da \'ida httllHtlln, da COOl)C'
l':tÇÜO de todO$ pa1•:\ cad;~ um, e do c:ula um 
ptt l'rl. todos. (.·\poi,1dos.) . 

Em mti.os do ulll miub:tl'o httLii, que tivess~ 
segur·ns as t'ocle:l.Sd!l. conttança, que .;:onlte~esse 
;~cl'ise e lha fosse upplic;tn,\o o Nrnedio;sería 
nos lH'imeiros syrorJ tomas, quando pela. J0s
eoclian~n g-randes c:\pítn.es )H\SSO.l"i\lll·so p:tr<\ 
n. 1'.;11ropa, quando comcçavn a emittir·se 
moeda ínconver~ivel, si fosso . ella el'nittid~ 
com ·.:mirln.do. uma providcnci:.t que ltavia de 
prouLlÚl.' satutare:; bene!icios . Hoje t! um mal, 
e um perig-o, e como madico.mento ~·ô produ..
zit·â a es:ace1•ba~i.o da cl'ise. (Apoiarlos.) 

Sr. TJr~.)Sidcnte, deantü ·do grt\nde dcficit 
existente u. commi~são de orçamento, certa 
de (]U•~ não tr:rrin. novid(tde,m~s com :;~. coosci
eucin. tle quem osfot'(!n-se por bem cumv.rir o 
seu dev~r. jnlgon opportuoo o!Tet•ecer desde 
j:i. n meditnçíi() tlu. Cam:~r,l, parn, sua analyse, 
para seu estudo, o con,inncto de medidas de 
que teern Junçado l'l:IÍlO toctos os ·povos, todos 
os governos, quo tem-se eucontmdo ern con· 
diçues ~cmelhtllltes as nossas. A cotmuissii.o 
d.e orçurnento julgou couv~mi.ente a.preson l~r 
os meios de que tem~se sorv1do outl'as uaçõas . 
piltn. ucbellur o · tlefl.cit, pal':l. oquilibrar os 
sens m·çamentos, sem o •1ue todil. e qm\lquer 
pro\\perldu.do é i!lostit•!a, e refo\·m~ a\gumn. 
ecouomicu, e Jino.nceirn. ef::tavel o solida pótlo 
ser emprehcn<.lida. . (.ipoíut'las mttilo bem .) 

Os meios que teem sido n.p~licndos, e o po~ 
deriio set• isofadmner1te ou Iormando entre 
si sy:;te,nas, s3o os seg·uintes: (a) empresti
mos ; (b) emiss~o de papel-rriOEhh1. ou de apo
lif'e3 ou bonds; (c) ventla ou n.rreadamento de 
cstrndas de fert·o ou de cmprozn.s cujo cus
toió Seja feito pelo Estudo, {d) uespeZ(l.S de 
ímmedio.tn. ropt·oducção; (c) novos rmpostos 
e revisão do act'!la.t systomo. tributo.ri.o por 
outro Ql)de a flscalisa.ção se,ju. muis efficu.z e 
pos~~ fornecel' maior renda; (/) diminuiQãO d'e 
despcz-1So · 
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A commissão de ot•çamento tem ctunpt•ido sons compromissos, q11e isso não se da.rii. O 
-~ contintil\l"~~ <t cumprir o seu dever apresen- iconvenieote esti~ em que· o tlc ficit provem 
tando os or<;n.mentos com os códes que ,iu!g,~ em 4/5 partes de d"spezas de car<t~ter parma~ 
necess:tl'ios emlJora. sinta. que muitas veL;es nen te e que só pôde des::~.pareceJ' ou por um 
va.e ferir iuteL·e::ses e que aucoutra~â. ~mil. ·.,<.:crescimo 1)enmmente dr~ receita. publica ou 
v.ontade c.l'l.Lquelles que collocando-se no pon~o p8l<l diminuição dessas despezas. 
exclusivo Je seus estados não olhu.m pa.l'a. n. Um emprostimo e uma merl.illa, do occ.1.sião, 
União cujos euc:t.rgos n ug-meuturn ao pnsso que de mero expediente e uma vez esg-ot:.tdo a. na
se lhe prowr:1 poE' ontt·o l:vlo dimiuuit• os rc- <,:::to tlc!u'retaria, com o a.ngmento • dn. divida 
curso3. A commís:;;ií.o cntende!l f11lO rL noss:t externa C3 do juro corres l_)onrlrmte. 
ta.refn. devi: L comoi:nt· pela di minuir:i'i.o da.s D'l pouca. ou dtwldosL\ uti liuad\'J seria no 
despezas J1CNJUO ~ó cot•tnnúo o que ó snpe1·- momento actuo.I esse recui'So ~no ont:mto dt! 
fluo, só m:\liti(los 1)S scr·viçoi:l quo nU.o sii.o l'ut.nt·o nos tt•ari:t llltlíores onm; o m•liores dlf· 
sinocm•as, o nt1o ~lom'•!t:ldas uovns rlespozas, J Ji,:uluatlos ptw:~ o:;; nossos co~upt•omi~~us CJUO jü. 
'}UO tot•:'L c:ll:t o dit•ult'l de appell::tt' pm·~~ o nli.n sito pcquellos. (.tpo:wlos Jlwito /1 em). . 
povo o p:trn, todu:; :L'í dnssrJs ~·xiginrlo-lltcs o E,;Li8sl7a r! c apolico.1' oz~ flc 11apet moeda seria 
~ttcritldo 'lu llOYo:' itltpo~to~. S:·. Pro.,;i1lentc; t;Lmi>um mn t'ut.mr~o ll(3 c~~J'actc t· tmm;itor\o e 
onot·u.r o~lo pol11•o P"''O do :w,·n.:; in1po~;tos u quo terh~ o g"rando Jncoilvan ic ll te rlü a.ng-meu
si:'llplmmwnt,) 1.!1'\H)[ rpt:ln•ln to:.lo:o; !:;OIJtern r:nc t1w n. mussn. du papel inconvertivcl já \,mstnnte 
lm on~J·m~~ pt•orH::n ti.u:ul~s. 1J 11e !1.a mnit:t dr.s-

1 

~t·anrlo que existo oner;t11tlo a no~s:L divi:la 
pezrt tnntd, <J'l•-J hn l!lwto :;m•vJC1l quo polle tut•)t•na o tr·allendo de 1ntm·o as mmores dlf
~et' Sl\pt•imi·l(), qn•· l\:l m1Ütt1. ~.:.'t\l'~\Jltl:t do .)m'•1 ticnhlatles o uilo pel}ucnos encarg-LJS; 
·quo .~liíO dtl\'o i1tll' cnm;el'\'arlu, I'JilO ll:l. mu~ta De~pasa~ d~ illt1itcdio.tc! )'Cj)1'1lrl•.r.cçr7o!! Quem 
pen.sao dü luxo, quo \la lltm.lmcnto um_ftmc.~IO· .. ,nsuri1l ncollsolhM qu,tutio l'lo>se c.~ininho 
nnllsm~ mtt~1el'tltJ•'r :~k\ 11:1 da~ n~~csstL!tvle~ e cxt:o:lctnos ji~ todus ~;; r~ravi:::ües '?- Quem 
fins CXlg"en•:tas tJ,) l')üt'Yl(,'O PQbltc:o · ( Apo•ct- ou,:;:\ r in. orde;l::tt' nóvas despeza,; quando ainda. 
d.as). . üt'io sn,bcmos cx:u.ct-~mente a, qu:~nto rnont:'l.!n 
~A C~~~(\:·~> (!tl\o p:w; .cstu.s co~sn? ; cer,t·~ as J·espons,Lbilido.dos elo. thesonro, pois .cruD 

o ... o.tn dos .tG:;; po . !ul(l~, -~tter~d(l. ,to Jntero~~~ lloii eullJO.l'Ctl.lllOS em v tngou~ dm;c•)n\teculas 
P.ubllco, cal(\Uo a~ euil\'C':ncncms tl~ nma pol:- :ttt'<\Z tlo \'CL'datieil'nS mit·a~·cns ? Nilo ; no cn
tiC<'l.- mal clltent!ttla,, er~(t•cnte _!I.S dt!llcnldndes minllo do c!espezas ó p<·ecTso pnrn.r c1 voltar; 
co~~ cot·~tf!.:l~:~~.~ l\Ltl · to,~!.s\n~,, nao <;:.1e em~•:t.l':l: e p1•.Jciso coulL~c.ar cx;~c.tn.rncntc a, sc-!·ie de · 
ç9s '"'· co.HnH..,~.~o L:C 01 , .• u.wt.lo po. quo (l.._Stt~a i)onccsSõr:Js (]110 iot'P.ltl iett:\oi p~wa consel'Y:tt'

·ÇU.O ,e gJ:o.v.; c e~:>g'8 \ll10 t0\)h<)lllOS Ct'tt:.:rto, mos todu.s rt.(}UOlll\S que ~;fio ut~is e ml!luUttr 
pruucncta,. l!H~.:i t:tt~l)'~lll en~rg·!tt, COl\lgem e todas ú~ quo sii.o de exito problenmtioo o quo 
fit·~e 7..Q. . . (~po~~~do.s .) . • , tl:io as~en tu.m sobre a bn.se d:l ruais nlt t\ con~ 
ptmllltH?~~o t~e.~!espe%a e l'0:'1SaO ' ... ::~ no~so venknci,\o )?uhtlca. ( Apoiados; 'D)Ja>·tcs). 

SySÍ~lpa. t1rbut:utu do modo ~ll1C PO ... ~(I.)lt ser Vamh~ ou aY're».damoneo da cslj'<ula.s da 
mot!11icatlas certas htX:~s quast pt•olubrtiY:,tS e (<JI'l'o!- 1't•.ttf1n1z0 deste pon!o Sr. pt·e.;;idento 
augment~dns o~ür.'.t~ ':!.~10-r;? ~~~em s?bt·e~~~.JCC: ·h:: \'.o declar<W que a ~nclusiT.o '.de_ senH~lh ::.nte 
tos de lux? .<Hl :oln v::;., b.to~.l.J,t que pt\.~t;•m ,~1 vttre ~10 lXU'er.cr· u~• comrn ts:mo de orça-
se ~ f,, l~tltC<\r.ucs . c <te enve:l,;no..r:.t:mto (tolO mcn to como • Ulll tlos recm•,;os do que tem~ se 
habJtll..ntr!S de:;tlt Ctthtle COIIlO Jnr:ÜCl'lllS COl\\.11- nti!isn,do outros o)'OVerno:; p~ t·a evitu.r OS' · 
te:;, o1s o pt•ogr·omn1r~ rlttO o momcnlo co!l'l:· m•ües rlo daficit ~ão qum• tlizer que ella . 
port"1.. . . aeunselhe- o ao nosso g·o\-o t•no n o momento 

Um ou out~·~ no:·o t~np_o.~t,~, L~\1 ~~m?. sobt:~ pt•es0nte . Não:-Loo~N <lisk\ Sr. presidente,:. 
o fL~c~ol. ~ o 1 tt.l!~i :~·. c0.1111ll~s,t~ J,n~lt .... ~t·•,P u .t c :1 pt·e .sso~me em tlectu.rn.t• . · • 

·con~e~nu o oqmlt.J. 10 do {)lutur,t •:(~n~elh.lndo o nrrentlmnento da Estt•ndt.t Cen trnJ, essà ·· 
ao go\·erno CJLW J~t·•~Pa~·o t\ t•OVtS:LO .elo todo cS ''ltJcic de ,ioi11 cubiçaí.hv como a tlins di:~ iSJ.-rn e· 
noss~ systemn. tl'l 11Ut::~rto onde mmto h11 tt 0 ~~·. conde do Fi.;uoir•edo, do t•eputaQii;o uni
fazer. . . ._ . . . . V•~ra.,!. o contt'to o. qual p<n•oco have1' preson-· 

I<Jm mtnbtt opmrno to(lqs os outt•os mctos t.,,11cnte umn, lt~.t'"':t ct1mpanlm do rlíiilmuçü.o 
indlcndo5> ~ito siio con.nnllcD~e~ o 110 momento ({::po iaclos), :lü.o dovo sor u.rrond<tcl r~ no mo~ 
actual se~·mm de ['OSsllno e !leito. n\••ntü pros~nte o menos v~mlidt\. Serht isso 
Emp1·~stimo : sel'ln. n.rt·iSC'll' o credito pu- nm tlost<str·c (aJ!Oiados 'llWJWI'O~os); ~;erin. isso· 

blico - scri ~ :t,l·riscnl' o Tlwsotll'o a utn:~ opo- :\, con lls~\.0 de que estn.mos em rui na e r uina · 
t•açl!o que podüt ou sm• yuincsa Oll n:tuft•n.g·nt' t~n g-rnncle.qno nos o?rigr~o a, lunç:w mão· ~o 
nrrnstnndo o nosso pn.tz no descrcrhto. MttS, r•'Uill'SO m:not•, de m:tts atto vn.lor, de mms 

• mt ininhn. opini:ll), o nrdor incou von1ontonüo .;n\Hht g-amnti11 que t ernos. ~~tr•n.d:t cxtrate-·· 
·està. ne;;so Jà.cto, pois t ií.o g'L'(.~ndos são os re- g·i•!:t, v~rdml~it•tt _reptU'tiç:lo pnblicn. com um· 
cursos do qne g·mm o nos~b p:uz, com ta.l pol'l- g·t• t.wlo lnncct~nttlt:;mo com o qu~tl o estado 
tmtlidn.de e lentd!ttle s~ tem desem ponll(l..rlo do tom compmnmsos, entendo rtnc só pam () 
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· caso de salvação publica ou para. o c:tso eiC- telli_~eote deputado l)eio Rio Grande do Sul o 
· traordinario em que tenlw.mos de dotar o Sr. tiomero e com o honro.do colleg:1 de Minas 
nosso pai~, detlnitivameute. d~• moed:~ metal- o Sr'. Veiga., sempre criterioso em su;\S ob
lica sera justiticavel vendel~:l. ou ::wrend:ü-a.. serv:\ções, e meu dever agr:vlec,~r'-lhes as 

Bem sei, Sr. presi!loute, quo boas . razões espress1l~s Jisongeiras que ti·ver••m para o 
hn. do lado daquelles quecombtdecn a u.ilmi~ trabalho de que fni relator. · 
nistrnçiio, construcç.'io e dir'ccção de estradas Os elogios feitos a coinmissão de orQa.mento 
de ferro e de empt•ezasdes;;a.ordem por conta enchem-nos dt.Jjusto orgulho tJorque bem sa
do estado. A iniciativa particular, associa" hemos qna.t eu. autoridade que os dictou. 
çõe~ particb.lares toem meios mais segut•os e VozEs-Elogios muito merecidos. 
mats effic;•zt.Js de gasta!.' menos e obter me-
lhores resultados, embora. entre uós a expe- O Sa. SER.Zr:JDBLLo- SS. Eb:xs. relev~r
riàucin. nãú tculm sanccionado es~a. vet'tlu.de. me...:hcr.o di:;~entir de algurn:\S emendas ·que 
Mas uã.o muJn.-so ria nc)utc ]Jara 0 llia, de :tpros<mtai':Lm e que, '[larece-me, não podem 
um systomn. p:n·a onti'o som gruve:> nuall>S 0 ~r ar.coitas. Assim o digno deput:~rlo pelo 
SC!fl ~;t•andos . pori"'!)S, ttoputo, pois, a tó mu ltlo Orn.udo t!•> Su\ onten•lo conveniente 
cmmc h1n1,.'llr mão rlesso gt•audu l'llCU I'liO como quo tio t·o•IUilalll os consulado!:! •• tlllas cathe· 
mc<lirl:t r.tu occ:•sh\.o, cl•lllo ox pudlútlto do 1110- gnrlnll:-o:; 1lo 1• clltl!SO o os consulaclos sim
monto, tlespuj:ulilo a naçt10 tio num das JIIILil! pios. N<r.Sll1 inulcac;ão h:1 um lado Ufll'r.l'veita
so!ir.tus baS<!S ti<J llOU m·etlilo uo ost1·n.u!!oiro. vul 'JIIO 11 n economia ; mas S. I!..\ esqu· !C~U 
'(Apoinrlos. ) - quo ~~ tlh·i~i\o om trcs c.Lthe••ori:.IS ou classes 

Sinto ta•nlnndarnunle, Sr. pre:>iu<.!ote, quu ol.to. locou n v:u·ias t•azões:-de um Ia.do pro-
o govnrno do mon pn.iz tcnlm quot•ido allouur curon o govorno pr'ovisorio com <t sua. .re
du Uni:io a l~'>tt•ad: t Gt-notr·al e ntio cogit: ~;;so fúruru. ovitur· Q\ll;l certos coosulas pal·cei.Jessem 
nntes do ven·ll)r ou arr•eudar outt~•s estrttd:\S so:111nas l':1uulosns e c;r l i·os relativnmeute 
que nã.n . dão rentl:t u.tg-IIIllll, que sitõ uma muito pouco; de outro lado procur·ou distri· 
grande t'onte de dcsp•nus, ninhos Ja politi- buh• os consules dando-lhes como ó razo:wel 
cagam e onde surnn1Ul:l enormes tem ~ido cou- m; mesuu1s nttribuições, mas :Lttendemlo · a 
sumid:t:; sem ou termos os respocti vos prolon~ importancia commercinl das ditrereutes pra· 
gnmen tos. AitHh~ h a dias um digno e illus- çus assim como a il:uportancia politicll. de 
trado deputado por Pernambuco dizia-me que outras. 
no pas~u.du rcgimen se !ta via a·usto mais de E' o.ssim que parece r:tzo:wel que sejam 
mil contos pat·u. const1·nir a estac•1o da estrad:\ consulndos de l"' classe, por seu gr·unde mo
centt•nl do Pernambuco, no Recw.~. o oue essa vimento cornmet·chl com o nosso paiz, as ci
estnçüo uíio tinbu. realmente corrsum.ido cem d<tdes de Liverpoot e New,;.York; que sejam 
cODtoS! COOSÍUel~tdOS t.le 2• classe, pot• SUl\ impor t>LOCia 

Só nos resta~, ·P?is
1 

Sr. pr·esidente, para política, pel<l. nocessld.ade de certa l'epreson
debellnr o rlcfictt .ct1mtuuir as despezas de tação, os cou;;ulo.dos dc .Pnris, Loudres Lisboa 
um lado, de outro indic.'l.t' novos impostos etc, e que tin:\ltnente seja.m de 30. cla.si;e os 
que sem oaerar as cla:;ses pobl'eS, sem u.u- coosuhtuo:::. onde uilo é gt·ande o movimento 
gmentnr u.s difficuld:tdes da. vida d:os cl:tsses commerci:~l e onde nã.o tem o consul neces
medias, venham fornecer o acct·escimo de re- sida.de do l'Cpresentação como os do Ro!o:wio, 
celta de que havemos de carecer pn.rn. 0 equi- Trieste etc. Esta divisão pois é t•azoavel e 
librio do orçn.mento. Pn;rece-me que <•SSe julgo qne deve ser conservada . 
deve ser o nosso caminho e não mantc•r cDmo Um outro ponto :1 que preci~o responder é 
quer o governo o imposto em ouro contra o o qne relev~-se á uniao de legacüJS, idéa que 
qu~l protr~st:~ m, ante n.s criticas circurnstnu- a commissii.o nilo acceitou e nií.o acceit<\ como 
cias em quo nos acllamus, os bons principios pt•er~rivel i~ sup1Jtessão, peusan.lo ueste ponto 
da· theoriu. economica, a logicn, os ir\tc•r•essP..;; . Je ;·~ceoJ·i.lo COIII o honrado minbtt•n Llo ext ·t·ior 
do commercio e do consumidor, e as r.our1ições n quem ouvi1t sobt•e o assumpto. E:' p\'efe" 
de vidn de todas as classes soci:tes. (Apviaf.los, rivel suppl'imir a legaçao d:t l:Ifl~[):\. 111\:.t 3, 
muir.o bom nr;;o opoiados. Apartes.) unil~:t a do Portug-al, pois são f1·equenles os 
· Julgo ter assim, Sr. presidente. ,insti!1cn.do attr1t.os entt·o us duas córtes e o no;t>o t•epre~ 

. o pr·o··edim(•nto d11 commis&'io de ot•ç·,mento sent:tnte lie<wia. mu.l colloc:tdo. 
reduzindon.s despezas·jú. pela diminniçiio em .1!1 no tornpo do imperio este sy:;tam:\ roi 
.cerlRs verbas,jit com n supressii.o tif:! I:M'Viços oxporimet;ttvio e seçundo e.;tou inro~rnado 
quo acr•etli~;, rlispens:.\veis ou adi:weis: . prorlu-.itl mao resultt\\lo. E. n.s~im que, 
Pre~iso o.g-ora referir..:ma especi:Litnenta nos unindo se :t leg:u;:.lo da Bolgica á. •la l"rt\llC<'l.. · 

oradores quo prt>cederam-mc e que fi7.errtm. :•, o no~~o rniuistro em Bruxell:•s senlm vu.ria.s 
critica do orça.mento que estll. em dis- VOZ!!:! rp1~ ilão er~ nos cit·culos rlip!om:\tiCOS· 
cuss;í.o. • tt·a ta.do com aquella cortezia. e d~fereuci11•a. 

Embom em desaccordocom o illustre e in- que julgava-se com direito. 
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A commissiío preferiu, pois, n.fim de evitar'l d:t conspiraQã.o contra a R.epublicn. e em o'u-
a. reprod'-tcção destes factos, supprimir certas tras havio. pessoal que tudo ignora vá sobre o 
legações a un1r umas as outras. Bsta.suppres- Bra.~>i!. . . . 
são, porém, não é um erro; al ht não póde ser Com o SGnador Joií.o .<lfredo o um ministro 
.rece oid<\ :orno uma desattençii.o, como umo. no~so 110 estrangeiro de•l-se nm facto q11e pa
descortez~-t .para com governos e nações, r~ca antes um conto das mil e uma noutes, 
aos quaes no,; ligam tradições de amisade, de tnl é l\ sorpreza que aporlet•.t-se UI;) todo:. o 
eatii!Ja que :t Republica Brazileir0-, por Inter- que o ouvem. 
merl!o de seu governo, conservara com zelo e Depois de ter. esse e:<i:·s~nador dexado a. 
cuida· lo. E a prova. dis3o é que conserVt\tnos p[tst:t uo lmperio, onde ptestou gt•aoolos sar
nesses p<~izes, em suas capitaes, consul<~dos viços ao p;üz e onde foi armado c., valleiro 
de . ) a e ~" classes, e os n<l:;;;os consules, pela energi:.~ e ta.!ento com que desempenllou 
patriotas e capazes, est'orçar-s .:-bií.o pi.l.ra o seu elevei', foi S. Ex, fasat• nma vla
repre:>t•n t:lr'-nC'Is digoamen to, artrm,Lodo a con- gc:n1 '" Btu•op;1.. Ao ncll:tr-~·~. ct·do que em · 
sidenl<;ii.o e a estima quo uos iJ!'t:mtlem <~ essas !torna, procurou urn fl.mi;;o pam d :tt·-lhe 
nações. ( Apoia,los.) UlllH· c. u·t·~ rle apresentação ao no~ SI) mini::;tL•o 

O serviço J>uhlico nli:o perde o mano:> a.inda :~ ,1nem entondi<l devur vi,;itar. Ua fu.oto 
perdel'a o The~oUJ•o quo sol> :~ pr•)S~M flo nhtill:l u. cartn., que !)() um oSCI'Upuln louvavel 
enot•me rlcficit proci;;;'l set• alliv iado pa.t·:~ !~;~ · em um homem da est:•-tni'a lllo>l'ttl ole s. l~:t. 
val'!t:•r o nosso cr.edito. O:; altos inter,~ssos JlO<!ill tot'llllr !l•)OOS_sari<\, di t:i ;.::in-,;o o ~r. João 
poht1cos, cnuunaNIMS ll do toda Ol'dum t:~~~~~ ,\llt••,do a resuloncm olo mtmstr·o. Lilltl·-·ou e 
bem u:i.o sito S:Lcrillc:v.los, Jl(li~ ~ prolorivol m:uu!uulnv:w \leio ct·i.tdf) •puJ \"•liu abl'i •·:Ihe n. 
ter um pef(mmo o~mero de r l:lp•·u .. soilte~n tns [lOI'ta. :~ rof~t·i<Ia cat•ta. (~ minislt·o n:io_ t't!Z·Se . 
gue hon 1·am o Bra;r,rl, quo couhet,::trn os sous ospl;jt'tll'j vom n t.lo pó dt~St~-llu~ 'IIIIJ tmo .traw 
homens e as s:ms causas, rJUG tenlmrn amot• t:wa nogodos •)lll san c·t,;;~ oqno o l't>sso pro
a pat•·ia o n. lte(Jui.Jlic:~ como o no~so ministl·o cm•a.t• na log-nt;iio. O Sr. Jnão ,\ll't••J•lo fez- . 
e.m Parls, a ter muilos minis tros C(llO pwl:l }hl;l ~entit· qu" n:'iu vinlm tt•u.tnt' do ne,::oclos, 
conheçmm de nossa. te1·ra., QLte IHLfla informem villh:t visittl.l o, pois cPmo lloutola pulitico e 
ao mu11~.lo ci vUs ulo em _que \'il·e:n sobt•e os comt> s~o:Ld~t· ,J~ Impedu, <1dt:tndo-s;.J 110 es- · 
acontoclrrl<3lltos do Bra?.tl, que ua:t fttllem a tran rrett•o, JUkum do s·m tlovot' pi'Ol!Ut'ar o 
·nossn. ling-u:t, que não destruam a Jll't)t.mganda ministl'O llt•:ts:loil'O. :\ ld Utl:>l!tÜ[M·lllG uiz o 
da. dilra•un,;ão coutL·:~. o vig-ot' a:> nctut\.os diplomn.ta, m:1:; ue~se c:\so V. Ex. não tem 
instituiçoes, cou tra o nosso credito, contra. n. li·~umdu no. politic:t poi~ nil.Q ou vi l'•tlla.r 
nos.;:t pnl itic:l e contra as condicues de sn.lu- n.irl:ln. no nomt> d·..l V. Ex . . E' fJU~ v. Gx-. não 
brid:~de tle uo~so · pai:;,. (ApoiiJ)tos; mu.ita leu tünd:t ;t cai·ta. de l: :tt•ão quo te~m e que 
bem.) · 0.stõ't •·etorendn.dt~ por mlm como ministro do 

O SR. DYoNtsto OERQUJ?.IR.A.-:- Alguns siio tmpc•r·io respoutlou-lho o Sr. Jorí.o A!rt•edo . 
a.té ndvet·sos á R.epublica.. - (riso} (<tJ}Itl·tes), 

Como se niT.o bastasse i sso noudiu um ter-
O Stt. ·SEitz~nBLLO - N:'i.o conheço, St·. pre - ceil'O colleg-,\ cuja, 1·espeitabilid:vte todos nós 

sidenL~, o uos~ocorpo uiplomatico a consulnr; cttnhecemos e admiramos : 
mas lSU.I v o honros:ls e~copções, :;uivo t\.lguus 
que sii .. , l'ettlonente tllstinctos 0 outros que Um ministro conhel' Í eu, disse o!le, que 
esfor(,::lm·se t;jJn oos;;o favor, 11ue tr~tl'l.'\lharn nã.o m:\udotl retir:t.r as <\r mas imperi:tes da 
pela lli •n 1·eputaçã.o do Smzil ,) p:mt torna.l~o s:\1:\. de sna. lezação e diz:a qaf> lt::Í.~l as re
·couhed•ln. estou inrormt\tlo qno n.tê lnlmi.'..!'OS tiro.va e isso n1nito tomr10 tlt>pois ria pt·oc!a
da. R.epnhlica nlg-uns delle:; ,;e te .nn con:;ti- mt,rht. :t l~epul•tica l l .l:i. vê <\.0:\olln.r:t Qlll3 nü.o 
tuido, u qno otltt·os si não o:O!hirte1•am~se as- t endo o govet·no provisorio l'el'm·m:\•lo o nosso 
trangei t'"S t:1mbo:n não toem 110:o Brazil 0 c<Wj)ll diplom:ttico, e tendo ao con t!'at•io con
.menot• in!Hr·es~e. set•v:v lo todos o:; ilot·vidoros tio iml>r\rio o.tê 

u.q nelloi\ que sorvbm-se r\ o tiOI1S Cat'.!.;OS. e de 
O SR. .ln$J!. AVELINa-Alg'llllS lu~ que sito s•H~ po,;iç:io 'fltWn dosu.crotllta-r a Rr~p:tbltcti., a 

muito dis: iuctu.;;. snrp 1·o~sii.o de co !'tas legações ondu nao temos 
O Stl.. Sfilti.BDELLo-N:lo cont.·~sto, atnrmoi . i nt•~r·-!~se::; políticos o on•lr~ o,; intore:>sGS com

isso nt(l.-niO; mas ontt•os si"í.tl o ~outmrio m~•.•ci:,as e as rolaçües ele n.mis:vltl ~·:i.o our:\~ 
· e pa.ra l)l'OV':~I-o vou contar uma historia que das pelos c~nsttl0s, nlío pn,Jo~ tl';t~_er esses 
V. Ex. eoO I J et~e . IJom. · '"l'<I.VI:l::> pt•ejuJzos a ltepnblrc:t. p t'8,JlliZOS que 

Hr~ 1>0nco~ r!ias, em convet·;; ' :uni ~:>t.osa, col· só oxi~t•Hn n:J. imag in::o.ção onl'ot' !'tn •) d•>l)ntia 
le~n. quo tlbting-•te-se pela ct>r·tPt.iu. e peb r·~- dn~ I'JU L~ quer~nt o esbanj:tmo~lto ~lo;; tlin lle~t·os 
serva e critario que revela. St<mpro que f1~lla, pnlol1cns e na.o tem. n. c~lSCJancl:~ . cl:~ s dtffi
disia-•ne IJIH t i n ir~ ou razii.o om pe·lit' ~ pres- cul oJ:odt:S d.) ooss:~ SltU•lÇU.O ttn<tllefitrlt e .eco
são d~ l.;gaçõos m uito princip:dmente por- uo1'nica. 
que muita.>~ des~:.s legaçõas eram os ninhos Pm· toda. a parte _nn. lo~nrop ~ f<l.Z-se uma 
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('...ampanbn. de· dascredito coutl':l. a. Republicn 
brazileit'i\ , e V. Ex. ufio vê umn. pa.ln.vra, um 
~rtip:o de nossos ministres em f;l.vor nosso. 
T êmcis uma legação junto n. ltussín. e até hoje 
o goverllo do czar não t-econheceu a RepÚ
blica l (Apoiados monerol'OS.) Quo.l ó n. con
venienci:1 do. conservnçi'i.o de;;ta Jeg·a.ciio ? A 
commí:::s:lo propüe, pois, n. suppressão dns le
gações de Roma., do. Sn\s<.-a, da Belgic!l. e do. 
.Hospnnlm, nn. Europn.. Em ca.so ele qualquer 
eventnf~oli<hde, de qun.lquet• assnmpto político, 
os uo:::sm; ministros da Alleml:l.u hn., d•• lta.lia, 

·da Fra.nç(t e clG Portugal, com va.nt:tgem pa.rü 
os cot'r·es publicos, e sem prejui7.0 nem incún
veniente pal':t os interesses internnçiom\eS, 
poderü.o euc~wregnr-se tlessn. missão, pagas 
as t!espr.r. 1~ do \'ing·em. As communicacões ~ii.o 
mpid:1:::, f:1coi::;. ()::Í <)s::;nmptos commc:·dacs c 
os politinns cle menor importancia poder:'iu 
ser tJ•at :tdo~ pelo:-: coiJsules quo uessos pnizes 

. o . em i'> !J :t~ l'él:lpecth·<ts ca .. pitaes nôs con
servam,,,;, 

Em l'Hlnç-;io :1. uuiiio tle lega.ÇC~es t\o commis.:;ão 
.alJrin unlu. uui~a exccp\ÜO ao Pn.rtl.~uay e a 
H.epuhlica :\ l'g'l~nttnn, pnr·n. _não ~upprimir a 
legaç1il do Para.g-nay, que representa apenas 
um o.prlio moJ·al, utmt certa pt·otcçüo de no:;s:h 
pnrtLI eontm :•.s prctençües m1üs ou menos 
in.iu::;ti llo.tclll.S de ou trns r.Jpnl)licns. 
. O mon digno collegtt .. dep~ttado pelo Rio 

Grnnlie do ~u i, o St•. \ •1ctormo, npr•cs:mwu 
· como J•azfí.o justilicalivt. cb. conservn.çi'io dRssn 

Jegnçii.o :t necessidade de tei'mos qnem liqui
de ;.\ qnc:;tü.o dt\ divitln. que tem e3SC p~dz 
pa1•:t cc)!n o nosso. · 

Oea, Sr . pt·esirlentc em primr;~iro tog-ur o 
proprio ministt•o que lit cstú, e qne deviu. 
:tic:11' em desponibilida.de, podor·in, enctu•re
gar-se diss0 sem ser neeessn:rio :~ . conse1•vu
~1.o r\0 ul\~n. leg·n~~o.-Ern 2" log-ar esb 
qucstií.o clt~ divici~ do Para gu:1.y ê .uina. ques
tão etel'l1:t ~ct•editando, con(imlos m~ goen:.Jro
sid;Hle (lo povn lml.zi leiro, totlos os homens 
po!ilico.<: do Pat':l!;!'nay, que ou o g"O\-el'llo 
bra:dleiro uã.o exi~'it·<'t o pngn.mcuto cll-!ssa, di
vida de ;::'llP.l'.l'<\ Dtt O e:dgjrú <JU:1.JldO CSSI) fUtit. 
o pu(l er· (: tzc~t' se:n ruiu~: p~l'~\ si. (;lpoiar.los.) 

.Act11"lmeu~e o Pn.r:.g;n.ny nt'( (l podo pa~;-:w c 
tão ce•lo nU.o po'h't'Ú- !\~zel-o, o I) m~lbor 
m r.oio ch~ ap·~ttar os lnços de mnis·1 do com 
essil l'<!pnulic;.\ nflo c::\ig-ir j:\. o pa.;;u.men to 
da. divicta mC:!smo nii.o conset•v:~.ndo ::i.hi la~:\
ção, (:o !J·uc coo~ol'\O.l' n. lcgnção l>;u•n. o 11m 
de cxig-lt· o 1)ngn.mcnto que · lhe vae cnsbr 
sac1·if1.ehs o ql1e destoa. <lu. f;üU~rosidado ql\O 
eostn~t~ :lmo~ tel'. ("! poia.dos iJWilo [! (! m .) 

Acr'<·ll i to pois (ltlC tt supressão da.s leg-ações 
na l·~nl'l']h não tr<\<: incoLweniente. 

()s nossos coni'lulcss em S. Petorsllurg, . An
tueqtia, M:11:ldd c Gcnebm pocl~ruo v'i·e.otar
nos qm) l' no pnnto de~ ·c;ista dos tl'atndos do 
commercio, f}UC'r nc IJonto do vistt\ das rel(l· 

cüas politlcas, os iMsmos serviços· qua as lu~ 
xuosu.s le~acücs que as no5sas . circnmstancias 
não l)erm1ttem que ·coocervemos. · . 

No. Americ~. n. Cominissãe propoz a supr~s~ · 
são das leg·n.Ç()es da Bolivia., .de Vt.mezuela e 
do Me~ico: mas nã.o porá du>·i~la em acceitar 
umo. emenda que consign[l. a união tlus .lega
ções di\ Bolivin. a do Perú e a de Venezuela, a 
do Mexico. · . 

Nito vejo, Sr. presidente, o gran(1e incon
veniente que veem algnnsna.suprcssU.o dessas 
lep:n.çõe;;. · 

O:; nossos lemites com Venesueh estão de
c~didos e ~ trat~do pende apenn.~ de :.l.pprova-
çao que nao sera negada.. . · 

A exemplo do que tem feito outros paizes 
pt>dererno;; couscl'var o nosso minlsh•l .i nnto do 
Pt·esidente 1.les:.a republ ic<\ enc,\t're,r:rando-o de 
nltimar esse tmtnc!n. Qu:\nto a UnHda, Sr. 
pt•esidente, nrto 'V'<>,jo inco:n·eni!~ lün pai':\. as 
uo::;sn~:~ relações de :<misade nn. sup:·m;.;;ão <h\ . 
le~açU.o.- Couservn.:ncs nhi tlou:; ou :~ consu-
1:~dos, c muito pro~imo do Cl.lile ou do Porú, 
um de no;;~os · ministros em gtwlqu~'r l!essas 
reputlliCiiS, quando ns circumstllnebs o cxi
gil'em, poder:L com fi1ci[irlo.de rlr.~~~)rnpenhar, 
junto do governo bolivinno, 1']11:\l(JIICL' missiio 
de que sejn. encnrrcgo..rlo 11elo nosso g-nverno. 

l'(.er.onheço Sr _ Pl'eside nte, qM. é doloroso 
SUJ1rimir ü.lgumns legaçõe<: esp.,ei:tlmcnte n::t 
arneríca. rlo ~u l . ond~ devemo;,; pl·o~' urnr ter 
tal ou qn11l hegemonia, g uardnn1lo · ns tradi
ções qne nos a.~eguram t ermos sirlo, e espero 
continu::trernos a. ser, n. 8'~\l'anth cb paz, do. 
uniií.o e do :tpoto do r!· ··có contl':\ o forte • . 
(apotaclos.) A supressão Iins 3 ll.'!gi'l.ções. 
nc\ A u\eric:\ ·o1)edecern mais ns co:::rreHi.enci:~s 
de tnD!nCl1tO, C lJOl'iSSO llf'í.O Jo01'0i duvidn, em 
ncceit:lr ~ uníiTo das lc~n.<;ües do Pcrú e Bo
livi:.\, l'éJ)nb!icas em que os povos e os ~over.
nos teem f0rtes lnços ·de umi~t~cl~; c n. a e V e.; 
n"zuel,~ a elo Mexico n.pesat• 1\tt di!TI(\ut.Jn.do que 
hn. 11ns commun.icr~ções . 1~' s~mp1•e uma sa.-
1isfaç-iío dadt~ :lOS governos dess.ts J•epnblicas (1. 

que nos tmmdem as m:tis c.stl'eilas ~ i:)timas 
relo.çües de ~~~~'l~ço o Ci;tim\\. 

Estou.certo,poróm,que ~· Cumtcra nlí.ojulgarú 
que tt nniU.o dosstts quatro h l.!.!'H<,lOo•:;, quando a 
commissito 1wopnnh:t n. sn ppt·c,;si'io <lo duas 
clellns, ;:c;~j>'l. motivo pt\ r'a. um pro.iN•t:J suhsti
tuth·o, rtuo "enhu com :ll'l~3 (lo ol.wu. aca
bath pol' art.ist\\, gr·e;o. impor- S·) n. nossn, con
sidoraç::i.o como o prcb n dcn :t co:nmissao de 
diplom•\cb. pot· intel·modio de son jn•or.idente 
n. quem sou o primeit•o n. udmit•;tr . pr~l"- intle .. 
peudtmch\ de cJ.ra.ctct• o lJC!.v suu amor n. 
c~ansa. public:1.. 

O procellimont.o lh comm'ssf(o de or~;.flmeuto 
supPimindo algumas leg-<~çOos tem mor·ocido 
r cput'OS pot· p:t.!'te de ulgnn,; co ll!•f!''IS c uão . 
tem · fa.lto.do quem ontmtd;.~. qne bol:unos o 
nosso pair., quo vamos pro\·ocut• ho!-itilidalles, 
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.-e outras "so.ndioo;; da i~ual quibte, affirma.n- r.-.clos, e que ficn.m em paiz cstra.ngeif·o sem 
çlo-se até que com crueldade at it·a.mos velhos recur;oos e sem os meio::; de snusist<::ncia. Paro 
serv-idores nns portas da rriiseria.! No omtanto, esses caso.; desig-nou a comnli:)são . a YlH"b:l. tle 
sr. presidente, · em França, o Sr . Ri\Jot re- 40:000$ ao cttmllio de 2i- os qmtes cle\·erü..o 
duziu, não ha muito tempo, IJOr meio de uma ser emprcg\Ldos em soccO!'L'Os. ·. · . 
reforma, de m:\is de um terço o p'"s;oal do · Não devo deixar est:\ trilmnt.L som r. ,,;;pondet' 
ministerio do Exterior. · · ao discurso do i llustr<l l'oprcsontante do Rio 
.· Em virtude dessa reforma 12 ngcntes di- Graude do Sul cncal'l'C!g"ado de t•ept'e>entttr a 
ploma_ticos for(ttn postos em disponil.lilidade commis:>ão de diplomacilt · i:lesta c anmrn em 
e mmtos J og~1.ros foram snpprimidos, tue.s suns opi niões sobro o Ol'c}tnnento em dit~enssão. 
como _ secrctndos de i"· e 2~ clnsses, consula- Sr. presideute, nilo pos~o coutet' a minha. 
dos; etc. r~ tli\.c) me consta qua em l~ranç:.t isso sut•pt'cza. e n. minht\ ttdmiNçü.o ! ~ .Acho-me 
fosse considci'Uuo um acto de host ilidn.cle a em frcuto de um s;ub:;titutivo; :•cll{)-rne em. 
nações nmi:;M • . P:.n·•t que, pois, cssus injus- fl·~nt~ do umtt comtaissão da Ci<~Uilt';\ que 
tíçlls p:tl':t eom :.~. comml:;:;uo clv orç:unonto ~ j ulg-ou ·Lio · IJ0:t corlllzi<t, c tto :cccor•. :o eom as 
Para que c:-:so ueiit'jo de mnntol' ltllla ostcn~ I.Joa.~ normas rla clc!'tn·oncia e do ro~p,~ito que 
taçü.O quo itnpí)l't:t · mos1r,o unw. dis;;it1t\~:1o nús J!lo::::nos nos dovçmo:;, Gttb~Litni t·-so a 
quanllo as nos::;ns cit·.::ums lanchts tllto o per- e.~~t:\ ottll•;c. commbsi\.o 0111 t:\r ~l'a lhe com
mittem o us tW.!>sas relaçO::l:; poJil.icas n:"io o poJto! 1 O !:oh·o tlt)tmtudo pelo .~ in Gt•ande 
exig-um ·~ olo Sul , quo prima JKi!:~ iiHl!:.l]JC!Hicnci.l de C..'\-

Um Ollti'O pcnto que o ltonr':l•lo depntado !'ilct~t· o pelo cunho· rlc fratH)IlCm qno im
por .Mim\::; l! ~<l :1cha :tcceitn.vt!l, ó o qnc J'c- nl'lnw a sem; ucto!;, ll:'<o Jll'0CII!'OU o~<·u ltn.r o 
fere-se :t. J•ollac('fi.o do;; v cncinlct: tn.:: llos con. inovo! fJllO levott , pot' m:\1 cutcwlirlo amor 
sulos. S. t·:x. citon o nosso cou::;nl em Li\·e~·- pl'llprio, a commi~~:lo <il' r.li plom:l<'iti n t rncr 
pocl que lic:L com um Y(.mcímento t"!llO niio ' '· C:~nwJ·:\ um subsLltulivo t~o OJ'camcnto do . 
pa;;l\ o~ t;"t'anucti scr\'i\os <ttw pl'C:il<~ :t !)lla Exteriol' em CJLte pt·ocm·on cont!ei1sur desde 
pntriu. c:; ~;:) distincto fltncciounrio. Sl' . pre~i- ::s intu:·1 :taçues de scc!·ct:u·b n.tó ú~ a;,;·.sTessucs 
dcotc, :.;ou o pt"imeil'o a roconhcccl' o . ~Tanltc me no~ .i u~la:> tlo J nteres~e oU'eodid(l rp1c tem 
mcrecimonto tlo no.)so cou:ml em U\'CqJOol, fci~<· e.xplltSüo nos ~t pcaidos c.los jornn.es. 
mns não ilehll justo que !luj a umf!. cxcep1;ão S. Ex . queixou-se da des:utcur:ão rjuo teYe 
p::trfl S. Ex . . Hi3lll • tií.o )lOUco :lCJ'odi to que u comn1issão rln Ol'Ç~lmcntu Jl~l.ra com a. sua . 
S. Ex. c;n•~rêr'i!. nt•:dh· pelo dinheiro quo rc- commis!i::o nii.o uuvjndo-n .. lla, ~·ot•e:n, um 
ceb9 o~ ~P.rric,~os qun a Re_pnl>lic:L espOl'•t de cquh·ocu. A commis~ií.n d•-' o;·çamcmto seria. 
SUa. intelli&:encb. C de SCL! J:l<ltl·ioli:>mo . inc:q1n do de.;;consiclel':ll' ft illustr·u.da, COlll
(.tlpoiaúus.) · mL:sfi.~, rle tliplom~tciu., r:~ Ei nãl) recot·reu as 
. Os ,.Cllt!irnento.s que a commissff.o CC'll~ignn. >;;1:\:; 1!1 ::vi> . ~ous:L quo t ttnto melindt•ou 

s5.o su11ici6n tes. pai~ sii.o pa~o:; r.to cambio lle SS. El~x s., f. .>í po:'IJ1le julg-ou ísi;o c.lo~-;)locc•ssario 
2i-qnet· i~lo dii,e t' que 110~ ]mlz~:s de cil'euln- '~ nsnt ~\ i:;;:;;o m·a obrig:"l.c.la por dispo;;içiT.o 
ção mel<\.lliett 0 :; rlitus runccionnrios os r cce- ~tla-uu\:l l.e.g-:d, porleudo ~S. EE~:;;. no corret• 
' - · 1 1 1 rl:.7 d::l.l:Lto :.t1ll'e~t: n t:~r ll1das :l:) e:ucn d:u; que .:>er:1 o em Clllt'O q ne tem ~·t•atH. o Ya o r t e ac-
quisição e \10~ paizes· de IllOetl~t iJ1convcrti>cl, julga><:>.!i":J :<certn.:las. o que ll:io e;\ corr·ecto, é 
como o é 0 nosw·, terão ctl0s uo ado elo OU l'll tuohlat· sol.Jt·e o trú.balllo da comis>:~fio de 
a. difl'oi't:llçn para. os prL'juiws 1_b, (Jeprec:uçU.o orç:JIU<:n lo n:n otlt!'O tnüÚtlllo intitnl:m
dn mocrla . \'. J;:x . s~ 1 he qne torlos os no;:sos do-o <.lo ~uh:; titulivo sem Jeml.Jr:u·-;;e que 
funccion n !"io:;, com e x:cep~·iio elos c.iiplomatn~, ;:ssit~t proceLienrlo llada a.rlen.n ta,·n a mesma 
recel:Jotn o~ seu~ voncimeutos nn. moerb <lo coJnnt i~s::to, pois <:l S:)mpr·o f:lc il c:Lle;\r sobra 
p11.iz qno o:::h·L muili:;:::.imo ~lept·ecindl\, o. pol' tmlnll\O alltoio um ontro, :timla mesmo 
conscg-ninte nfil) seria injtisto r1110 so li;:csso cort•ig·inrJo-lllo os erros que n critica apontou. 
n, dimimti(·ilo (J!te n. co:nmissão imlic:1. nos .Yen- OccnpnLlO com o~ m•tluos t\'n.lm\llns 1l:t com
cimento:; tlns t•onsnles, tauto 111a !s quunclo o misslio dtl !in:mças, tentlo n. m on cm·~·c.l o or
dinhGil"t) (} l l~ <:t~ lt:e::; ll:I!;n, cl1cgn. p:.tm mante- ~,;uncuto d<~ gaert•n, ehtltot'c i na. au:;euch~ do 
r olll-S() com •.leco:·o o co:n rt. :wnol'n.hilUa.clc meu collegn, ·SJ' . Jofio Piulleiro, o OJ'ça.:nento 
que os c.•t·g-os c:;:ig-o:11. Sondo, porêm , r ru;o- do ext!'l'iot·, tendo nté necessid:tllo J ta t·: ~ ouvir 
'\'.el qu0 os ~r~ t·v i ços do consulado, c.spccial~ 1 o minit't i'CI dessa rl[lst a <lo suspontl01' por ai
mente nos dd g- 1·ande movi:nont<.> , não >.;cjam ~~u1 ntt~ iloru:> o c:wmc qno com outro~ colle
foitos à cu~t:.~. dt)S veucimontos tios CCim.mles, g·as pt·ocf.ltlla. no banco 110. Repul.Jlica. 
:1 COllllll i~~:ÍO llÜ.\1 "!JOl'tt di.t \'itl:\ OIH a eco i l::tl' Como : •oi:; pct•düL' J1l:l,IS t Clll po, l'I3Uil indo Ú. 
quu.lquol' idua, r1ua\r.mct' merlida a. l):;so ro<:- r.ommissiT.o do m·çamento n. dtl diplomacia, 
peito tle~do quo u. vot\b~• nfio oxccth~ og 2:000$ pal't\ ouvit·. SS. l!:x::; ·~ N::to tlosujo rotnliar, Sr. 
quo for:~m !.\llJIJll'imidosuos ol'donndo.::. S. Ex:. pre::;identc; lU:\S Ú vot•tlatle ó qne meu:; colle
i"<tllou ai ml;l H tu au xíl ios pl'c~tudo::; polos coú- gas dut'alüe trcs long-os mozC::s de o::; tudo jul
:mles ~~ I.Jt"a;:il c•it•o::; qnu pl'ocut'~\tll os con:m- gtt l' :\Ul t\coda<.lo, e u:lo o:; c~·u~:;tu·o pl•l' i~to, 

C:uu:u·a ,\ . S 
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apresentar como nnica refórma. nos set•viços das princípaes nações da Europa. Ne~tns con-· 
.do ext~rior a suppressão da legaçãfl do v:üi- dições o que justiticarht eomo merl ir.la isolada. 
cano realisanrlo assim mais uma. V3Z a. falmla a economia de 30 contos supprirnindo ale~nção 
da mons parturiens. SS. Exs. fort\rn impoliti- do Vaticano, conservando-!le até a da Russia 
cos nessa oct~asião para serem t\gora incohe- que não t•ecouheceu-nos, qu~J.ndo são catho~ 
rentes, licos om sua maioria os bra:.ileii•os ? . 
. .A suppressão d(J. leg::u;~ão do v:lticano só tem Sou insuspeito, fallando destn. fot•rn:•, Sr. 

explicação rasonvel em um pln.no como o da presidente; mas é preciso confes~a.r, que 
commis~fio do orr;.'l.meuto, onde supprimi1·:1m-se nada póde melhor dar ideia, do lJ10JU partu
va.ri;lS legaçõ..,s na Euro::m. afim ue reduzir a riens!! No entanto hoje a commi~silo de 
nossa rej.lresentação ao que nos permittcm ns diplomncia deixa de ser impotitica pwa ser 
circuu,stnncias do thesouro, sem comprom~t- incohel'ente, e lá vem no seu sulJí:iti luth·o a 
ter as no;;s;~s relnr.;ões internaciona~s e menos n união da legação de Hespa.nha u. Portugal, 
ainda as tm<lir;ues de amisado e dd sympatllin.) da Austri:~ a Allem:mha., a suppressiio da le
que uns pr·erHlem a essos povos; não ex-pl ica·so · gução tla Rus in, a. união d :t le .~:H;ii" do t>erú 
p<Jrérn ·cornu metlitl:1 isol:llht, tor·nanr.lo-so a Bolivin. lltc., etc . Que gramlo Jnlttht llr;~t! I 
odiosa, impolitica e até mesmo insultou:::a n Um dos pontos qtte solfrou lia p:ute ele S. 
mn.iot•i::~. clu.r1opnlt:u:ão lll'lt~ileit••t f(llt~ ó l)t\tho- Ex. maior Ct30sura. é o que refere-s•) a socre
lica.ap?i•z'lo .~ (muito bem, nl.lo r.rpoi(dt)S). turia, quo llc:\ em sua, opinião complel:11nente 

VozEs-1\bs u i "'t'Gja estit separ~lla tio Es- <.lesorga.nisa.(!a., ~ n. !õtl r,onto que o vm~ot·ando 
tado . 0 Sr . Cabo ~'t·Jo nao fi~a.ra. no logar Je cllr·cctor. 

· · . Sr. prosi• lente, h:to é uma. ph:wtasia. ater. 
O St~: SJ·:J~ZJ~DELTp-:-Sr. pres1de~1te, a co!l- rt\dor:\ do m•m o.mig·o e di~no coil~g-:t, pois é 

s~rv~u:ao da ~~gacao _.JUn!o do V:~:,t!c;\lll"l . n<tO cet•to que om cous:i :tlgnma soJirH es.~o serviço 
Signctl<:lt_,~ unwo tln. lg"ro.)n. o 1o~2itatlo ~u a, publico com ;\ peq1lena I'otlucção na verba 
atHrmtv,;uo do quo ha umtt relig:;mo ntncutl. destinada a cu~teal-o. 

Sorprehenr.te-me que queiram supprimir ll. Por maior que fõeja :~ consideraç}o e o t·es-
. leg:1çilo do Vttticano çomo uma con:;equencia peito que tributo ao Sr. Cabo F no, fu nccio
decuJ•reute . de pl'incipit~ . con::;titncion~d qne na~io <t ~uem mlli,to deve a n:H,:.i'i?, '.'ão.r~e 
gamnte n. hherrbde es{llrztual e que não re- sara pO:>::iiVel ucredttar qua uma dumnmça.o 
conhece rellgião do Estado, aquaUe.; mesmos de i6 t\ 20 contos em uma. varbn. ria c~11to & 
qu~ sustent..'lm e ~ffirmam a e:dstmtch d:1. oite~ta e tantoll cont~s, posstt dasor~;n!nsn.t• o 
sciench~ da diplom:tcia no terratlO da,; relu.~ servrco das~• sec:wetartu. que é de 1llb unpor
ções politi~, das gr<LndtlS aspirações tle pn.z. tancin, mas que não é muito grande. 
da confr:t~ernisação dos poYos, atti~lg-indo o Nós precis:Lmos reduzir o pessoal do nosso 
seu apet•fel90<~nwnto qua,ndo a~ ral.~<:~as .<~t~tr·e runccionalismo excessivamente U!lmeroso e 
os povos, dtgo melhor, as rel;wões .JUt'tdtet\S muito di~pco 1tio.;o,e 110 enta.oto sem e;;tn. cora
entre as naçves, puderem ser Nguhl.u•\S com "'em sem esh eneroin. pouco 'far·!IIIOS no 
o. mesma. ~lfi~aci<~ com qae o são :t:$ rel>,ções ~entldo de econ'omias. "'(Apoiadas, muito bem.) 
dos crd:vl<tO:i dentro de um estn.du. ü que · · 
sorprell~nd~-me é que sejam os sonha<.lor·es Por ultimo de,;o,jo refet•ir-me ú. o!•S'1t'>':lçU.o 

· da p;l.z univei'S~l.l, U:l.S 1-tl'll.!ldeS utopht!5, OS que fez O lll·lU íllustrodo COtiOg'~ (J1l õ~nto O. 
que, iso!ar.ltlmente, tornando mah:; i);tlic:n1lo esses c:1.lcu los; S. Bx:. foi iuju:;to, o tt\)ttxe 
o espldto de "oimaa vet•são ao c<~UlOJ'.cismo, naturn!tnonte para. csto. tribun:1 a. r(·:col'tl:tção 
venham peclit• a suppressií.o Lia leg;tç:i.o junto do (}Ut! h~1vh lic!o em jornaos, em ar·ti .~11S de . 
ao c!Jefl3 da chrístand•tde, cujt\ pal.tvra, cuja interessados, a esse l'espeito; m:1::; n:1n qaiz ter 
acoão ~~spiriluu.l b:~ de f<tzet.' sentir-se u:t di- a gentileza. rle n:i.o ve1· erros de c:~l· : nlo para 
recç:to mor<~.l de uos:;a. soci()<.htd(Ó! porque em ver o I']Ue re:Limrmte dev.ol'i<t ter vi:::to, isto 
sua. gr,11)de maioda, n.rcUgiií.o •.lo:: bNzileit·os, é,o desejo de cl11tar os diO"aJ•ente:s ser·viço~ com 
a religiiTo do uossos lar,·s, de no.ssas mães e as verbn.;; que eram strict:trn8J1tc~ nr)•.'•'s,;al'i:\.S, 
de nossa. f•~m i li:-~, é '" rcligi:í.o pt•e:;idida por de modo n n·i.o dei :ta. r margem a. s:tldt>>; qlle 
Leão X · [ 1. ( Apoi"do~). Pot· outl·o l;lut•, Sr. nuncn. a.ppa.t·ecem e permUtem enot·mes pro- · 
pre~ident~, quem S<H'it capaz de ~~~~;,:·:\r que o tHgalirbdl~S . 
cber~ d~~ c.hrist;\n•.lttde c um espil"ito stlp:ll'ior, O Sa. VlcToR.lNo MoNTElao-Pe\()~ c;\lCI.\.,. 
polilico dtl grande pt3rspicn.cia, e hoje objecto los feitos pot· v. l!;x. faltavam IG contos p·1ra 
da. att~nc;\.o a Llos cuirl:tdo:; tle todo:; os go- os empreg;\do:> em dispouil.Jilitlatle o 3:500$. 
vernos que o ouvem e o cousultnm '? para. ajuda~ rfe custo, · 

O Vat.icn.no n.nimndo pelo espil·ito de Lefi.o O SH .. 8l~ l~z,·:um.Lo-E; assim que em rela-
Xlll é hojn o cent1·o ourle r·~solvem-se g r n- cão aos eml'regaclos em. disponil>ilid : cd~ . j;i. 
vissim:cs questões intornacionaes, e o q lle é tive occHshi.o tle vot· ~~ ou 4 c:~lunlliS feitos . 
mais irnpor·t:1nte, g-ravíssimas e delic:Ld ::~.s O St'. Herwiqne Lisboa, que inconte,;tavel
questões de política, ordem e paz intet·nus· mente é cotn[.)eteute e couhece o ~sumpto, 
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Apresentou urn certo calculo ; um outro arti
cu!ist:J. que discutiu nos jornac~ o orçt'lmeuto, 
e que me conl:;ta, ser um empreg t.do da secre
taria, porque trouxe o.. publico informações 
que lHtviarn sido prestadas pelo consul de 
Assumpção lm 8 mezes, aprescntuV<1 um ou
tro calculo ; o nobre repi•esenta.ute pelo Rio 
Gmnde do Sul fez outro ; e a cornmissão da 
orçamento n.pre:;entava o ~eu. Totlos diver
gindo em pequenas quantias. As razões desta 
pequena r.livergencia provém do l')lle, par ex
emplo, mmistros de lu clu~se e~t~wttm em le
gações 1l~ 2"' clm;srJ> e percabiarn portanto os 
vencimltll to~ ClHUO si <!stí ves·ern em lt~~;ações 
de 1~ u otc. Havi:~ outt•os lo~nt•os l'(tto ,Jh e~
tn.vam vag"os de modo que er:t ah~olutarnen
te impo~siv,1l m:wca.r exactttm(~n te :t vet·
bn. Dt!t!eH~:u·ia. Mu5 ptora pt'()v~u· quo :\ com
miss:i.o de orç:tmento nfio (\cou !'ór•:t da ver
dade, lm~t;t rlj~el' que úlla ltl!lt'COll 81:500$ 
pat'it o:; novo~ empt'egttrlo;; po~tos om t.lisponi
bilid:ulo: para os que .ià e::;ta.\'a:n em dlspo
nibil i• Indo marcou 40:000$. o que sobe a 
121 :5oo.s. O calculo ftJito pelo m~u colleg:t 
para os P.mpregado:; em rlisponilJilidndo é de 
go:OOO.~ ; o calculo e~acto segundt) S. Ex. 
pnl'a oi:i que ja. estiio om !li:;ponillilitlado é de 
30:000$; n sommtt é rio l20:00U$; da modo 
que· M. aindn. urn S<Lldo nr~ verllt\ marc:uh1 
pelo. com missão rle orcamentoi p<~m dnr mar
o-em a despéilil::i fortuitn.s. Por· ontro lado é 
fól·a da duviú;t qu~ muitos dos reprasenta.ntes 
que ser-J.o postos em desponihilit.la.úe hão de 
pedlr a sua. aposentadoria, el>tào em circnm· 
stancias rle obtel-a.. e devem obtel-a; 8 por
tanto !:ierão pagos por outra verb[t. Onde, 
pois, esses ert•os 1 ! 

Qu<wto a consulados julgo qua podem ser 
suppr•imidos alguns, taéi:l como o da Gem•ge
Towor. Sydney, Cu.liforni~'l., HaV<LniL e outros 
dovcrão ~or crmscrvado~. e ness<~ c;~so está o 
de Mn.dT'itl onde supprimiudo a. legu.çi'to ó 
conveni~ntc t.leixat· um rept·esoutt~nte nosso 
junto M g·overno hespanhol. Nito p~~rece-me 
do modo fLig'll!ll acceitavt;l O C0llSill<~do u~ 
Rivera. p1•opo~ta, só explicavol pelo <l.tnOt' qllc 
tem <Vl l-tio rJrn.ndo do Sul o metl colleg-;t 
Dr. Victot'iilt} Mont(~iro. 

Sitt) estt~::; as ohset'V<1.Ções que me suggeri
.ram as emendas e cansllt'<tS r~it.,~ ueosta cast\ 
ao Ol'Ç<LIUento do exterior. 

Ao r·ctü·ttt•-me (la. tribun:~ :tpreseut;trei ó. 
Cam·wa, ern nome dt~ toll<~ u. cornrni~,;J.o elo 
orç<~mento, LlU<ls ern8tltlas ou ante~::; dous ar
tigos addttivos qua devetn :oor :tpprovn,tlo~. 
O prirnei1'0 rel'era-~e n. verba, d0 e~rn Gouks 
pnra. a qM,;ti!.o d~ limit1~s, publict.ç:i.o de do
cumento,:, etc., ver•IJ:~ quo o tnmi,;tJ•o do ex:
teriot• .i ttlga nou,~ss:u•ia tontlo nll suio d:.t C<ltn· 
missã.ottpro:Klllta.do considm·n.cu(;l~ rJiln : .~ coa
vencut•atn de 'lne di)VO ser conoodí LLt. O segun
do tetn " grande va.utag-om de tra.zerecouomia 

o refere-se a n.utorisaçã/> dada ao ·g'OVé!rno 
-purtt fixar, conforme a renda de Cl1•la consu
lado e o serviço, os vencimentos dos vice
consules. 

Pelo ;tctual regulamento os vice-constües 
t(~cm •.lireito t~ metade dos emoturn,;mtos co
bt•ados. 

Ora., hn consnlados como o. de L~ver•pool 
em q uc eiJSa renda ascende :o rnltls de cmcoeo.ta 
contos e o vice-consul viria a percehet' vinte 
e tantos contos qUltndo o consul tem hoje 
doze. . 

E' preciso pois t•oguln.rhmr o n.ss111npto e so 
o r;ovet•no que tom iL1 forrnaçll fl!': exac t;t,; sob~·e 
'" 'l'enda rio cad1\ um <lo::; consu b1uo~ o pollet'il. 
fl~z,•r. (Apfli<tdos.) 

Ao t<~ rminar pedirei o. cam·u· 1. qne em pL"e~ 
hont.h~ com 91~guranç:t n dirninuiç:111 d:t~ r.tas
po:t.:•~, que cerl'e os ouvitlo~ :L g t•i tarin doa 
iuterossf,ls 8 tl3t~J. assim prHSt:ulo :l p:1trh as
si••n:darlos servico!!, nolnlitado o sen maJvl::tto 
fJ ~on::;ol ida.do a Repuolica. (Muito bam. muito 
bem). (O oradnr e cumprimentwlo.) 

SESSi\..0 DE 25 DE SETE~1!3FW DE: 1891 

(Vide p!lg. Mi do 30 vol.) 

O Sr. Oesa.rio MotLa -Sr. pr8-
sitleu te, venlto a esta trih1um, urgido unJCa
menlA p:>h idéa. do cumpt•imcnto elo dever . 
Tra.t<L-se de org-;tnisar o Dbitl'loto Fe1.h~ral, do 
municipio quo representa no inle l'ior e fóru. do 
pair. a pel.'::;oniticação de nos~t\ ]>.'ttrin.. Trato.
se •\ind~~ mais do um log-ar ü qne pt•e n:lem-me 
relaçúr~s de ordem moral ~ quo peço licença, 
piwa o:dern<Or. 

Foi nesta citbde que passei p: trte ch minha 
mocitlwle, procnr~\tldo conqui:>tt~t· um:t pt·.ofi.s.
siio que me lmbiht::.sse :L prG~tar a pntrw., a 
familm, à sociedade algnns serv i\:ns; foi aqui 
que de~envolvi t1$ ideas Llemoera.tic:ts q U•.:J re
ceh·•r;.t l:Jtlt minha provi11chL na.bl; t<:i aqui 
quo Sll!'.f!'ÍU espontiJ..nen. .a compmh~n~ao . da 
di fl'••t' •,·n~.:t qlle e xistia. entt·e a g-r·;~ntlez~'· da 
p:ttt•in. e os mltles n. que a. condemn~Lv:un as 
iustittüt;õ.:Js do nntigo regi meu ; n.q ui vi 
trunhotil concnlcado o dh·eito 1)0r « f[Ué~llas 
q nc emft'l eucu.t'l'Cg't\tlos de tlel'auJ.I.:ll-os, desde 
q tll:: os no~sos concida.ditos rocus:wam Stt bo:r- . 
t.UnnçJ.•, iL vonta(lo dos poderO:lL)S o!Uch~e~ ; foi 
:HJili quo vi uzn:t populactio clwiõt cte en-
t hu~iasmo, proc1mtudo d:tr (~o ··po ú':l iueas 
demoer.t tíc:Ls, acceihnclo os [.Winei p!os con~ . 
sigon·Hlt)S no mt~.oíl'csto de I u.~ cte~:ottÜll'•) de 
1810, 'tua ~oJ'Vitl de e.,·ang-e lhl"l ao~ pr·o pae 
g:tlltlíst:ts ropubl ic..'l.nos ; o g-t• i to rio L!o~nh:tt
l'[tt·) ri•\vi:t t aT'IYlin·\f' lt 13 de IW\'•1rnbt•o de 1889. 
tnanífe4o qrw e uma. da.s gloria~ do~ pro
eminll tlte;; chafes da rlemoct'<wia um.zrle1ra. 
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.o Su.. Tlm:.IAZ DzLFI:s'O - n[uito bem. ao l'OÍ p:u-a comlmt!)r fj r~utln.li::;mo i n.s sua.s 
. O S1t. Cli:sAltlo :\'loTTA- Pm• co,1saqnenci:\, luctas co1~ este nos soculos X, XI o X.H~ em· 
d9tnr est::t cidade com umn. instituição ü1uni..:. bom depu I::> n. realeza, vencido · o inírnirro 
ctpal, quo. co~11pr€:honda. o .dever pa.triotico de ttbn.otlon;~.SSo o povo. que te\'O mu.i:;; tardecod~ 
zelar os dn·eüos do povo (apoiados), seudo iu- empeuhar com ellu. tr·emcnda. lucta p::~.ra. a. 
contesta,·cl a. inHuenci•~ qne ex:e1·cer::i, sobre 0 rcconqui:>tn. d<3 seus fóro.>. 
Brazíl inteiro, é o nosso dever ; pU.l'tt c'um- Pode1•i:~ ir ao.s Estttdos Unidos · onde encon-
pril-o foi que subi a. e~tt~ tl'ibunU.. . tt'[I,L'h\mos o muuicipio existen te antes da lei 

. P?rçoso e <?ou l'::Jssa~· que dt~ p:trte de meus quo o cracu ; ·n:.t E!e::;panha o voriamos jnspi.;, 
dLst.mct~s .:umgos th'l. uancadn. p~ulista. , houve l'U.~? n::. orgn.niS\H~.ff.oromn.nu., modificarlo pelos 
vacLllnç:r:D em eme~1r~at: csto Pl'O.Jecto, pot• isso \vtstg-odos, r~elos m·abes, restQ.llt•ado pelos 
9uB c.onllavam m~ut~ssuno no, competeO(!Í(I.. à~~ ~rodos, consoJJd~tdo no codigo aiTousino. 
Li lustrada. commiSS:iO encarreg-ada de eln.bo- _No no~s~ . patz, ~nt~s dn. inuependencin, 
r:l.l•O; lll<l:.\

1 
11lOStl'J.l1dO-SG uivergencia, entl'l) o_., l)lUilJ(~ l [l!OS lHLO (]llOrCnrlo l'econltecer 

os memllt•o,; '}Ue a coinp<:íem e ten•lo sido con- D. Jo::í.r) IV; n. BahitL prot:m•u.mlo ·resistir á en, 
vid:~d,o · pol' um dos i.llu,;tr•ndos collogn.s que n, treg;\ de Ita.pnricrt ; PtH'J.h\tnbttco recusa.ndo 
conshtuem, PL'tlcurel e-'tud•ü-o, e 0 1·esnl- ren~l~r·-se no,; ho!laurlezes, n.peztw i.ln. ordem 
tudo do men (' :> 1 uo.lo ci o quo venho tr•\zer h pos:Ln't\ t~o gon~t·no p~rt.ngue~ ; poderi;1 ain du. 
Cama.ra; ~olicitando pam as minhas conside- mostr:w S. Pt1.nlo :re:>tstlndo us hu tlas qna.nto 

. raçues '" beuevol0ncit~ de meus illustt•es col- ~tos intlios e rlepoh;, rehüh·:~mente ú. i·ointe-
legas. gr-;tçü.o elos .i~SUil~'>; e não qnel'en,lo reconhe-

Sei quo !1lt~ fn.l L:.~ in toim.mcute comp:~ten<:-ia cet' p .. Joiío l V. ncclttm:~ndo um rd ; Par<~hyba, 
(nao ,·,;Juia(lr;s); tuas conto com:~ a-13nero:>idade P;1ra. o emflm_t~ I:l::> ns Olltt\IS pt·ovinr.io.s1 mos
de meus ami~\)5 c culleg-.. • ~, parii col'rlgil·em tl'<\nrJo o nv.tnLCipto :tlovantnt·-:;e muitas vezes 
as üdt<1S que por ventura. co:nmetto1•• coutra as dbposiçõ.)5 üo proprio goYerno da 

Trat .. 1-s:: ih ot·g·nni::;ac<t.o do Districto 'Fc- metropole. 
deraJ. O que é o _D!::;~ricto F~clcrn L? E' simples- . Podt:n·ia. n.indu mo5tt•ar, nn. pll~se •.la nossa · 
ment~ tl!H _ m ullJCtpw~ E' um osta.tlo ·1 I"üo; a 1 ntlepemlencl~, ~ e;;;ro~·ço chts matüciprdid~1des, 
Coost•t~t~'u? qu:~ll!lo tiron-lhe n. deuomin~tçi'i.o p;Lra que o lWL!lCrpe rc~ento tic:1;;se entre nós 
de Mumetpto Nau ll•o e tlcu- lltr~ n.· d·~ Di::;tt•icto o par~\ qtte a. sop:n·ar:~o de Pm•tu,.;\l fos:;e pro-

. Fedel'<\1, bt:m cl:tL'MIH.lllte institu[u qtic .n:to se r.l:tmud:t; · e depois as exig-et~iu.s perante 
trato llHH'umente d0 mnnicipio nem de nm ~etlt•o I _p~ll'<l. que lit~esse uma. consti tuição 
est3;do · om que .aliús ~llu. pt·ouwttcu que de- ln~t·e o 1Jldcpenrlente, u sun intervenç[o, de
ver::t. s~1· c_on n~rt1llo _m:~ts tnt·ue, qua.mlo llOU \'Cr po1s de promul gnt1u fl. constltuiçrlo am .vir
a remo~~o d,t Capttal Federa.l. Ho,je é mais tndc dn. consul tn imperin.l c u. :;u-1. iuflueuciu. 
do que nrn municipio, por lsso que é :t sedo decisim no. nbdict\ção. 
do govcr'11o !'I:JúCL't~l e e nlutl;\ meuo~ tlo qne . EnLro outroii ~nuito~ ft\c to~, poderi<:\. cit(tr 
nm e~tn.do. . ntiHli.\ o quo se ter. pcln aboltçií.o ; t\ crca.çilo 

. Ante;:; de~ en tt·ar uo. organisaçü.o mull icipltl, do Liv1·o de <itero e tint\.imente a bomolorraçrí.o 
que se wtout'"· poderi:-c. estl\Ciar n. qu13st4o l<l- do uc:to .rovoluciomn·io de 15 de nove:hbro, 

· vn.ntadt\ p:~ lo~ lliustt•cs co!lcn-ns sobre ,~ natn- prochtmaacto ~~. munici palidttde a. Rcpnl>licu.. 
reza soci:d ou politicn. 5lo município. T~d? is!o ser~·irh\ P(\t'"' demonstt·•tr que o 

Peço lleon~J .. L p•u·:~ JIU.O ot1tl'[tr neste eiiludo r:11~l11Clp:.lli:>lllo tem um c:\rac te t· socittl e pc
que seria ~liú~ l:ttcil, n.compnuhando 05 illus- htt~o; é um elemento d:1. rot·nuu;.ilo social ; 
tr~s or~vlot•as qu\3 iui~hM·am este debate. esta parti. o estndo como a molecuh1. em 

Poderia, cvu1 O$ pLlblbistas que teem tra- l'cla~.ü.o no n.tomo e ;~o celnta em reb(;üo :l. for- · 
tado deo;ta.l!l:ltet•ht, pt•ocnt•nr a ori"'etn dt\. mu- maçiio do corpo . 
nicipali,J:,flo dcs·.le n. \'clllu. Ron1a ondo 0 P~l'tn.nto. c qne nos cnmp1'e e;;peci(ümente 
muuicipnlismo do::;en~ol;·eu~se it som.bra elo constt.le!'nl' ~~ o modo por qne devemos org·nui
<Lir~i~o. lli'OIHÓ\'f~lHln a forçil do assimilação zur o principio municipil.l preexistente. 
polttLcr~ •. qne vr·etlotnin:W(l em todos os poYO$ Mas, ~iir-me~hfi.o~ Bi o municipalismo ó t~o 
o,nde o pu·let· L'e.spcit:wa t\ autonomht ll)lllli- p~edom~nn.nte , don•to Ycn_r .essa. quob::t ontre 
~~p~tl nus [JO\'OS l;ouqnistntlos ; il'ia tambem no~.LIG l:Lltn. de ihr~~ ~~. 11llltUCtp:tl ~ i\. l'a.:t.::io a 
a Ing-lal e:·rn, onde o Hntnici palisrrio exisli:\ ~nullocl~l'a ~o (}no n.o~ l 13m.fu.ltado, o quel':l.lta. 
antes m ~saw da co :1quist:t dos normn.n<los, a OL'gamsaç:w mnnrr!l[lttl o e~p<lcbl e cxclusi
.omle c lld s~ 1 ig-ou no elemento ar·istoct·a ti co Y~Lmeu te tle,·i~o {L n.hsoL' j'tÇ!W lle tollt\S as fot·~·n.s 
para obl'igar n. J'0l~lez:t a respcitt\l~o devida- vn·as tb 1!:\çtto. pelo g?veruo contrn.liza.dor, 
m eu te, k,·~~nLlo Guilhcr·mc n dor a c:a•·tr1 de que as~nmlll <loSl, no rcg1mcn p:~s~t\do, todos os 
iHc:o)"pol'<'f.'io o Joiio-Sem- Terra, o dit'eito pode.l'os, u.unnllando ol) úo 1m.vo . . 
110 nomcmr· os "l~lcrme~. D ~ •• t .~sera.m, e certo, quo o A c to Addicion:~.l e <b 
... P~dot·ia: prucumt· a FN~nçt~ , onde, ::lO con- Lei ue iutorprotaçii.o J'oL·u.m os respons:wois 
~rar1o, foto donwnto municipal quo ligou-.;~ por esse resultado o que., lei U.e 1 o tlo outubro 
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toraon;-se um:i rias . p('i!l~ipttcs causas tln. 1 or;;anisado, consiste em c5la~Jcleccr regras 
atroplun. tio olúrna11to mumc1pal. j peln.:S quar~s devem ser l'~spmtrttll1S ·todos os 

Nilo concor·do. A imh em urna. u:ts ~cssücs •lo direi Los do:; municipes c ftt%Cl-<rs cumprir, con
pn.~ado regimon, o iliustro r.lcputado o SI' . cor-rcn~lo m;sim ptwa. o bem·c~tal' commnm. 
Almeida. No:;ucit':" provou que, mesmo em face P:w:t c;;tabelcccr c:;sns ro.~t·:•s é p;·~ciso o 
da legisla~'ilÕ então vigente, nós poclel'iamos priLrr0iro.elcmento, o podel' !c~is!n tivo ; em 
ter liberdade mtmicípal, de~dc qno o g-o;;erno 81~g-nndo lo~-ar, depois de es tnhol_ecidns as re
quizesse o o Poller l"eg-isl:ttivo ti'M:tsso de fa.· goras, ê pr"'ccíso quem tLS pf)nh:~ em oxccncão 
zer a reforma. M~1s vorquc o g-overnou r.to q uiz, , e d 'a.l"r i ~~ neceasidüde do porkr execntivo ; 
nem o P<\rlamrmto '? e em terceirolog:w, qnnndOtJOSS:lm lht\'ercon-

Porl}ne desde n.brit de 18:31 o elemento po- flictof:, em qnelwj:t collisií.o Lh~ direi tos. fa.z-se 
pular procurou levnuto.r·-se e quiz 1lomin:u·, mi::;te!' quem os dedma e a !ti c~ t:'l a Her.!~Ssidade 
c os conset•vnd.ores dnquell:t êpoc.1, e_ntenden- do J.10tler· ,i tulicin:·io. 
doqne nli.o cr:t possível, em um pa.ir. como os te, Nesta ponto, pL'çn licenç.n. l) t"\1'(1. 1li;;corclnr 

·dar tmla. lih~rdade no pm.·o, som ac:tb::.l t' com do men uobro colloga o St·. :-;awpaio Feri'<\Z~ 
o predominio de uma castn .. i nlgar:.l.lll tl1) nc- (Jue cen~urou :t conmtiss'io, pol' · ter m·eado o 
CCSSidade :tcah:tr com todaS:"tS regaiÜ\S e cen- ):JOdel' CJXCCUtiVO distincto elo podCt' logisln-
trn.Jisat• t•H.hs ~~s forca~ em suas m:to~ . tívo . 

E esta, cenlt·aliS!lr;ão, f1ne teve por rwincipal Af11sto-mG de S. Ex . em nome dos princi=-
factor Yasconccllo:;;. com a h;tndoim tlo rer;r·cs- pios r, den.ute dos !~l.ctos. 
so, trouxe em resnlta.do este completo nbQ.ti- Si ostndnrmo:; a or;:;ani>:·lcii,o de todos· os 
mento do p;1iz. A consequencb foi C)l1!:'1 no mo- municipios, veremos es&~ indi:õpcns;,vcl dis
m~nlo em qne um~ulns forç:ls sobreviventes tincçií.o. ( A11oiados.) 
dn. nação tentou derrubar o ••ntigo rcg-imen, a. Qu;mto <lO po1l~r j urlici:n•io, peço lil~nçt\ 
dynastia não nchon 'SiC']uet' nm" 11outo tlo p:wa. tlio:cordnr da cormnh:s:lo. Elln, crn v o?. 
npoio e de resisteucia; elln tinh:~, feito {lesa.p- tlc ct·c:w um podct· ,judici:trio ú p:~ l't•~ , nii.u fe:~. 
pãrcce;:o tn:lo, aüniquilani.lo as. energins mt mai~ do que crear at tr ilmiçues ,jwlicinrins ~ 
nação. dnl~as (lO cottS()lho municipal. Is to 0 um m•ro, 

O (Jnc nos cumpre n,zer'{ Pt·o~tll'M dar a cs- llorqna dcvin, on crcar o con t~nc:oso n.dminis
ses elemento~:~ vidt~ \lCCCSSnl'io, p~tr:t '1110 pns- tratiV() d:IS juótn::; municipaes, 01! t•nlreg-al' 
sa.m formnr ttm:L n~1ç.1o !'orle, p<U't\ q tw po;;- os l't~ itos contencioso.;; à. justiç-a cc:mmum. 
S:lm g"lmlntir a liberlbdc de :lcçilo nn,; diJte- o SH.. A:-.u•JHLI)PJHO _ Dat·in. c·~-:;,,5 attri-
rcntes <:sphar~s ela ::clivirladc social. buiçucs M Poilet· Jadiciario dn. Uuiil.o . · 

Esti\ org·anisatla :.~ Uniii.o ; os e!!t<~<.los estii.o 
a Ol'p-anis<•r-se e ag·or:l. cumpre org-anisnr o O s}~ : CESARJO 'Mon·A - E' o quo estava 
munici pit1~ dizendo. · Ct·cem-~n mag-btt·a:1o:; novos, ou . 

Qunes s(to os principias directores da erga- aproveite-s•~ n justiça commnm. 
nisaçito uo município 1 Bll0s devem ser, n:1 opi· Feita :1. divisiio dos poderes, teve a com
:niuo do nm grnnde pens<tdor, rcsii;ten tcs, po- missão de m·mtnisnr o legb;lat.i \'O. Corno o tez ~ 
pulnres, igu11 Jit:n•ios, e org-anisndos de modo ComprchetÍlle-so, St·. prc::<hlonte, .~ diJHcul-
rncional e scientitico, atteudcndo us clill'6ren- dado destas creaçüos. · 
cns das funcçües cnt relnçit.o aos orgã.cs que EnHlu·tnto n. pomir.t\ t!ilo po~uir um corpo 
os constitnem . · de lloutr inas abstractas, susceptivcl de cvolu-

;• .· • . .. • , . . . .. ~ , . ._ ç~o,? alo pos~uir· prin~ip_:o;; , re~ras_ irredu-
- Lm ""bt.'l. de;:) te~ l•r1nc~ p10s, "' q .1c ,\ coll1,1111»· ctrvets, flUe sejam d1~ íacrl· app hcaç:_Lo, o le-

sao.clltloorol~ . o. sen pt'O,Jecto e pelo <JUe lolgo g::::l:1tlot• vcl·-:;c-h:\ ohrip;nr.lo a aproveitar a 
mm to em _dll'lg'll'-lhe os meus encom1os · prnlica n lheín, isto e, a pr)t• t4tn cont ribuiçli.o a 
_A commrssit.o pr~c:u·o11 far.er tlm:• corporn-; 1 vb.~c,·v1rç{;;o e :~, e:>:pcl·icnci!,, des!.le qne conte 

çao com n. dtSliOSl'i<LO expre~sa .. de qne qunst com o uecessnrin w:se;1timanto ,. a. ützer, tinn.l-
to(los os cargos. fossem elegt~ets ; pr9ct;trou monte, :L politic~'l. experilltfmtu.l . ·· 
a~tabele~er u .. Jgttl1.ldtulc, nno n~mlt~tmlo Nn. hypothesl:', :\ c"mmlssii.t) :\ q11em segui.;. 
hzera.rch_1as odwsn.s. ;, ~us~on g-~rnnt1r n lllcle- rht '~ A Enropn-, IJtl:LHdn siio t.:lo di!ferentes 
;pendenctn. _do ffillll!Ctpto, llllp~~llldO qnalqu•.!l' os . t'Ostnme;; e as instituiçü~s ? c';.. America, 
!nh:rfcronct<\ do podei' polthco ; '[lr_?cur<2u se;ulo tã.o diversos os povos, ns ;t,Onas e as ne
tguo.lmente r,,zer co~ que n. catla luncçuo cessidn.dos ·~ Acompauharb no velho mundo 
correspondessr.: um or·g-ao . a Inglatel'l'n, um d.~quelles TJait.•:s em que a 

E_ste ponto ilc::t. demOl~st::udo desde que se lib~r'llatlt: municipal é mltis pujanto ~ 
ver1Iique qnG n. commts.sao estnbelooeu a, · ~ . · . 
ui visão dos I>Odel:es, (1, delegação e ~l distri- o '· .r. . J\.)!PHICCPHW - Apol:tdo. 
buiçií.o, creo.nuoum municipio como mncorpo, O S_n . C~1SAmo ::\lonA- Núo ~fez, nem_o 
com orgfios correspondentes a certas e doter- podem\ Í..\zet·. V. Ex .• Sr. pt·estclcnte, nno 
minadas funcçüos. · ignora. quüo dill'crento é a. m•g:\tli:;nçiln muui- .· 

A mi::são da inunicip~lid::ule, como corpo dp(l.t no novo mundo. Na lngln terra, todos 
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sabem c:omo suo constituidos os corpos muniw 
cípae~. · 

Or:1. ns pequenos povoaeões reunem-se pal•a 
resolvel'(,Hn os Sr!US negocios em assemblêas 
populnres (uestry), onde 'Votam por acc!arna.
ção ou por meio de eleitores, que diio sutrra.,. 
gios propot·cionacis i~ rendu. que toem (I voto, 
quaodo teem 50$ ele renda e mais um por 25 
libr,,s, até o votos); ora, como acontece nns 
grandes ciüa,les, teem os seus conselheit•os, 
os ald~rmen, sc:ndo aqaelles escolhidos pelo:> 
burgueze,;, cmt1·e os homens qne .tombem pa
gam c,~rta rend_n ; sendo uns ele1tos p~.n· tres 
e outros por· se1s nnnos; o llfayor ete1to pelo 
consell r o, ,•.njm; mcmbl'OS são reforml\dos em 
parte atJnnalmeute. 

Na Austria. o llfa[!isrrato constitue o con
selho do qne fazem p;trto certos fnr1cdormrios 
jure-pl'OJH·io; o hnrgo-mestre 6 eleito pelo 
con~elho, pnr.:t cujt~ composição contribuem 
ta.mbem, por meio d~ representações, as mu
lhel'cS c·.\sada~, os menores, etc. 

Na Hungria o coniielho é por 6 a.nnos, com 
renov<\Ção parcial, triennnlmente. N11. Pt·us
sia, m~ ll;\lw,, na. ltu.:;siu. o conselho, mag-is
trato ou itmt<t legislt\tiv:.J., tem como execu
tivo o btu·go-mestre, o symiico, o Jiayo1·, 
cuja olt;!içiio pelo conselho é confirmada pelo 
gcver·no ; o mesmo flU:UJto a Hesp:mha. com 
os seu~ ayuntamcntos conce;'ales, e alcaides. 

No velho continente toda. a preoccupação 
consiste, na maioda. das nações, qun.uto a essa 
organisa.çã.o, em concentrar o poder, o q ne 
esta de accordo com as instituiçõc~ moorn'
chicas fllle <lüpc:mdem dfl. centralií:ação pltrtt se 
mantm·em. Na Americu não se dú, a mt~Sm<~ 
preoccnpnçfíci, graç:lS ao sel{-govammant ; 
nota-se, é verdu.de, semelhançtt entro o muni
cipio t1.mericano e o inglez ; Ittt, porêm, nma 
ditrerençt\ cl\.pital e é que nt\ Inglatorrt\ o 
Maym· é eleito pelo conselho, emquanto que 
naAmoricn.o Clw(c, o M etyor ó eleito pelo povo. 

o Stt. THo~rAz DELFLNo- Apoiado. Mesmo 
em JSooç.·a.-Yor·k, como ha pouco veritiquei, 
dà-se isso. Por um engano, enunciei hn. dias 
o contrário. 

O Sn.. CESARIO MoTTA. - Nos Estados Uni
dos btt quatro typos de governo municipal : 
o t01Dt1, em que o povo toma parte dir•ectu. 
nos negocias do municipio, como D(l. vestry 
ingleza ; o toum-sh.ip represent:1tivo com seu 
board o( aldermen, common-counci~ e super
'Oisor , a city e o condado. 

Nas· mais importantes povoacões ha, pois, 
assembléas legi~lntivas umn ou duas, e cujo 
mandato dura. de um a mais nnnos, sendo que, 
onde ha duns cnmaras, unm. sempre dura ma.is 
quo n. outro... O Mayor (prefeito) set•vo de um 
a cinco nnnos, sendo tllll Nova-York o sou 
mo.ndo.to do dous nnnos rovocu;vel pelo gover
nador ; entretanto nomeia cropreg udos por 

sois anno.'>, não poderlrlo tlomltttl-os. Qun.uto 
ao numero de conselhc it•os htt l:.~.m llem muita. 
variedade ; todavia ha uma media. na maior 
parte cada tres mil habitantes dão seis con
selheiros. lO mil dão 10, 30 mil tlão 14, 100 
mil dão 36. 

Ficando a.qnem desta. média, andou bem a. 
commissão. 

No que, porém, não posso concordar com ella 
é no processo eHtorai. Não concordo com os 
i Ilustres doputados, que querem fazer a elei
ção pol' municipio; é centralizar de mais. 
Fer!er<llista n~~ União, o sou no esta.do e no 
municipio. Fazel', tambem elegt:t' o inten
tleote por fl't.!g'll.r~zía é contrn.t·üw um dos ma.is 
ardentes aohellos dt~ democracia modero:.~. : a 
represeuta()ão d ,g minorias. · 

Qun nto no.:; tres annos de durac:1o do man
dato, acho-o perfoito.mente razoa vel. E,;tou, 
porém, em desac.·ot'tlo com o meu illu:;;b•e col
leg:t, o Sr. s:·Lmpaio Ferrt'I.Z. ; c comquauto 
julgue judicimms n.s consider ações com que 
justitic.ou o seu voto, ••cho inconvenie:nte ·a 
eleicü.o annua. A :repetição das eleições ge
rnriL o iudilferen tis mo; e e:n umn. praça com
merciuJ, como 11 do R.io de Jn.ueiro, concor
rerá para. paralysur u. vidu. commercíal. Este 
inconveniente devemos evitar. · 

O Sn. THOMAZ DELF1No - V. Ex. estú. a1·gu
mentando mui Lo bem. 

O Sn.. AMPliiLOPHIO- Eu quizera que as 
p:.1.rochias tivessem governos locl!.eS. . 

O SI'l-. CBSArno MoT'rA- O segundo pouto 
do projecto lia cowmissão que traz; inuova
c<:les llOS !muitos é o poder executivo, en
tregue ao prefeito da. municipalidade . 

St. presideute, ua Europ::t o 'Poder execu
tivo é coolia.rlo a. uma autoridade, esco lhidn. 
pelo gover•no. Nos Estados Unidos, como já 
uissa, a org-anisação u.ctual determina que o 
Mayor, o prefeito, seja eleito pelo lJOVO. Os 
abuso:; trouxeram tt necessidade de modificar 
essa organisação .. 

0 SR. AMPHILOPHIO - E foi moldada de 
<1ccordo com a legislnção ingleza. 

O SR. CESARro MoTTA.- Mas qual foi o 
processo ntloptado ultimamente? Nã.o foi o de 
r~.~zer pr efeito eleito pelo mesmo conselho ; 
foi to escollm dessa autoridade por meio do 
voto popular. 

Esta idóa é a mltis democratica, é a que 
corresponde melhor â.s necessidades do povo~ 
E' preciso que o povo saiba. quo o seu chefe e 
aquelle que foi apontado pela consciencin. do 
mun1cipio r ê aquelle que foi por ellojulgado 
com capacadado parn. zelar os seus inter esses. 

A escolhu. ostó. da nccordo com as insti
tuições uctuo.os. Entrotn.nto acceito uma mo
dificação. Prcclso dizor ~ quando tru.to nosto. 
tribuna de qualquor assumpto, assim como 
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estou certo de quo os meus collegas o fa.zem, 
guio-mé exclus1vamente pelo amor a verdade 
e pela necessidade que reconheço de fazer leis 
adequadas u po(mlução n. que se destinam. 
Não TJOdt·mos legislar por meio de princípios 
absolutos. 

Aconsciencia doestado passn. por tres phases: 
a instiuctivat em que o poder governamental 
apparcce como uma. força ostrttnha, sobrc
natur<ll; a ~egunda. incompleta, Nn que surge 
como UUIU. l'orçv. natural, mas torna-se o pa
trimonio de umn. custa, ou classe pt·ivileg:inda. 

B' na terceira., na reflexa., quo so com;titue 
como !'orçn. social pc)r cxcellollcin, tit·nndo a 
sna ori!!em da soueraain. m\c,onal e consti· 
tuindo-se uma funcção limit:v.ln. d(lll:~. 

A passaf!em de uma pur:J. outra dessns 
phases, nã.o se tlà com a rucilidnde com que 
se a rlesrreve; é lenta, g-radud; as insti
tuições •·ão se mocl!ticanLlo, de conformidade 
com a nCiva o1·ientação. O mesmo se rla nos 
reino!:l da natLtreZiL: como se snbe t'lla não 
dá saltos; na pussugem de um r~ino p:wa 
outro, mineral, vegetal ou animal, diio-so as 
moclific:.lçOes gr:ldttaes, de modo que muitas 
vezes se não sabe 5i um S!lr pol'tonce a nm, 
ou a ont1·o reino. 

E' a mnrch:~ que devemos seguir no.s nossas 
organisaçües; oãe passemos bruscamente de 
um para outro regimen. No caso vertente; 
entre um prof~Jíto escolhido pelo conselho e 
um pelo povo, lla nm meio termo . 

Atte!.lclenrlo aos principias, devemos consi
gnnr n~ reforma municipal o dil'eito do povo 
eleger o chefe. 

Este chefe tem do tomar conta uo todos os 
negocias muoicipues. ~sta.mos nas coudiçõas 
de poder deixar desde jà ao povo a escolha. 
deste homem? 

Estamoli em ulll periodo ernbl'youario, evo
lutivo ; as relações políticas aind3. nií.o estão, 
como devinm, perfeitamente regulamentach<s. 

A noss:t lo!:fislação aind:1 ni'Lo est\. comple
t9.; o povo amda não com11rehendeu bem a 
situuçrto em que se acha. ; o s i nós fot•mos pe
dil·-lhe que nomuie um empt•egado como este, 
]Jóde não fn r. e r ainda. a escollm de c ou l'ormi
aado com as necessidades urgentes da. situação. 

o SR. LoPES Tn.ovXo da um aparto. 
O Sn. CESArtlo MoTTA - Antes de tudo 

precisnmos ser s0nsatos. Desde que V. Ex. 
comprehendeu a. minha intenção, o seu aparte 
não tem r:~ zão de ser; indica apenas o desejo 
de defender a sua causa, embora. lnoçando 
mão de um argumento, que em sua conscleu~ 
cia não póde aproveitur. Antes de tudo, 
de'Vemos ser sensatos; e a sens::lte;, estú. em 
adaptar um processo que seja de efficaz au
xilio para uma boa escolha daquelle que deve 
executar o pensamento do cC'nselho. 

A minha questão é que n ão do'Vemos firmar 
um~ legislação cuja pratica no primeiro anno 

eleitoral pos~tt tmíler o descredito puro esta 
instituição. Si ele conformidacle com e~ta orga
J?iSação, qt~e proponbo, o prefeito corresponder 
a expecta1.1va do povo, teremos o c1·~díto da 
instituição íirmado; si, no contrario, e ll e não 
~:;ntisli:t,êH' ils exigencias elo cargo. fica ao povo 
o recurso de escolher quem mt:lhor o exc:n•ça. 
no pariodo seg-uinte. 

Entetldo, pot·tanto,, qua;nto no fll'eí'eito, po.
dermo!:l D1:.~el-o e~c[)lllldo pulo conselho no prl
moit•o tt·iennio . E~tf) con::i•]J I\o, que será eleito 
em todo o mnnitipiu, tcrú lmstante tino p:tra 
encontra1· um lwmcm f!l\e pnsS:I. nttlm'l•jl" ás 
lleces~i·l:1de publica:; . De:;to modo inlitamos o 
()1\0 t\"~ o Coilgrosso ologondo o l'J'eshlé llte 1la 
H.epulJ!ica e os diversos e~tados e~colhendo 
seus go v''t"!l:tdore~. 

UM Sn. DEPU'l',\DD- 1\:lfltlello momento 
a~ml:t,.ni:io estttV:.l.lll lançadas as bases dtt orga
Uisaça.o. 

O Sn. CgsAIUO MOTTA- Nem agot·:~ es
tamos delinitivamente orgunisadm;. Aioda 
nos achamos em um período de form;tçào; ns 
c]i[ficuld:,de~ surgem :~ cada momentl), exi
g·indo de cada nm do JJÓS o mrtximo cuidado, 
toda a pr·mlencia, :• par de grande energia, 
no cumpl·imettto do dever. • 

Discordo, llorém, da illustrada commissão 
quanto no processo eleitoral. 

Dons süo os processo;; apreseota dos até 
ng-ol'a: o de lisb compl<!t n. p:tra todo o dis
tl•ícto e o de (~]eição 1101" freguezi ~ , d;,cndo 
cadn. uma um intendente. . 

Não acceito o primeiro, porque é m uito cen
tralis:tdot•. ComC' já dissA, federal ist:• ua 
União, o sou no estado e oo município. 

Não acceito o seg-unclo vorque uií.o permit te 
a. repres~11tação da minoria; nest~ ponto con
cor1lo plenamoute com o meu amigo, Sr. Sam~ 
paio :Ferraz. 

'Um dos prínc,ipios democraticos que teem 
r r.cebülo ns m::11s nrdentes adhesões é som 
d uvirla o dl1. represcntnçll10 das m inoria;;; os 
corpos representativos df:lvem Scl', segundo 
dizin. orndor fra.nccz, como n. cm•ta geogrlt
phi cu., onde te elos os lagares são fi gurados, 
tanto os grandes como os peq ueoos. 

Embora nos dig·a o illustre relator que nos 
municípios não ha minorins, pois n ão podem 
existir partiu os de estradas, telephone, etc., 
S. Ex. lliío tem razão. 

A divisão da politica geral mantem-se até 
no municipio ; as duas forc:1s, statica e 
dynamicn., em quo so dividem todas as 
:~greminções politicas e. socines, revelam-se 
mesmo no municipio ; é mesmo ahi que as 
tondencins dos homens uoliticos que influem 
na evolução, ja impulsiônando a march!l. da 
sociedade, jÍI. dirigindo a resistencia constantG 
das massas, meiOor se ovidenciam. 

A participação das minol'ias n os tra.ba.lhos 
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dns m~iorin!>, ~tlem de ndoçal' o:> costum<Js e 
dai• Tllt1iS JWcstigio :'!s I'r~soluções da cor·po
ração, concnrrnm p:,r:1. mel hor ~~x~1rne d:1s 
mnte1· i;~.;; c (li mi"nit~:"i.o do tJ\';11irito de pm•tirl!\• 
rismo, · qnCl t:l.lltt) comprnmettc o no;:so pro
gress:l; <~ illustN co mrni;:;~;ito deve emendar o 
seu tr:t ball1 o. 

Bast:~r·ia, talvez, :wg-mentar o nnmero do~ 
intendente;;, D.•lt nittir as li~ta!> incompletas 
on o YtJto accnmul:ttivo, pat'Zt ;\tt!n(;i t• ;,to dese-
j::tdo r:~!;u I lado . . 

Qtt:•nto ;\s attrilHl i~J<:les do conselho muni
cip:tl, ha dons ponto,; aiurh. do~ rrnae~ p~·c~i~o 
tr:ttar. l:m rol'0t'e·sc exclust'>:lOlt.:nte a dtnsao 
feita p:lla H! nstra<.l:t commiss:lCI, d<1S rlivorsn,.; 
enc:H''·o;; ontt·t'gucs úscommissv(!S ;mm i t i pnr~s-. 
Ot·:t~ !! ~':;te ponto :\ ill ustl•:td:~ cornmi~s:to 

u.f:tsl.ou-s:r.• em g-mndo p:trto do q n·~ foi fei to 
n11s E:>tatll)~ Uliitlo.s . 

Lil., a. pu!'to ltt)anccir<1. (t pay tQ tb inst.rn• 
cçUo c ontms quoslõêls esti'i.o corlliaua~ a co:n
missüc.:::; r!iroctmH<mto eleitns t)clo povo. !~r~'t. 
ess:1 mn<\ !.':l"ündo vaotngem. 

Lt't, pot· ,.üxcmplo, :l comrnissüo tla cdnc:l.çi'io 
ti ll<)lnt:l:!d ~t tlirec t:lmentc pelo ·p:Jvo, e (L muni
cipit l:dade aponn.s püdo inspcccl()n:ll-a. 

Neste ponto nilo concOt·d·.> com o meu .il!ns
tl•e co!lt'!.'!'il, .fJ Sr. Sa.tní.l'lÍO Fenaz, (Jue veiu 
sustentai; :dnco:li"Cl1i~:incin. d tl c•> Llocnr n iu
s l r ncç:1o pn!1lil!~~ 11as mnnici palirtauc;;. 

Mnnici p:1 limr n. instrne:;U.o pr·imari~ e hoje 
.. um :.lXiom:l. da tlomo.!t':rcin. 1'\ ing ae:n mo.is do 

que o pne pótla !lSC:'l!izar o mc:;lr<:> o p1•omover 
· ~1 inst:·ltc.:t.:<i.o de seu t1l!Jo. (Apo:ados.) 

Tcl~t- sc dito com rnnit(l. t'tl.zii.o que n os 
E:;t. :ulo~ L:niúo.: ~. instr·uccão publica~ nm <.los 
lll'itneiros ol.:jectivos do poYo . Suppoem 
J)Hli l():> tltlC n !l(lcào :nnet'icamt o G1z, levada. 
SÕmento pHI:1 ~on vicçtu) dn f'1U'~ ~';; po•·os •lcm:l
Cl':lt:):; impul:;itll.l:un J'll'int:ipalnwnt0 :l. instt•n
cçiio pot:;L n,lces.:;idwJe de d:n· M~ Jll i)~lioos o 
~:oullCtJimonto this suas !ois vnrias; mn.::;, liL 
o:dsto HJ!tjS tun elemen to qU<) nos tiLILa. pal'a. 
este pt·og-N;;so : o elemeuto reiigio:;o. · 

o SH.. A~ll'rnrJoPmo- Apcindisf;imo ; mni to 
lH~m . 

dncle, quG a ropnh!icn. Nol•te-,\ Jl1(1l'icn.nn póc.lo· 
rqwc~sen tat• tl ll1:\ ~stutistiC~l ti'io Ji::-Oiljr~iro. ·; e 
:,s·;im qn0 il lli n. !'orcantng-em dos nn t\lpluL
botosé de 1 :~, t1 "/v no pa.sso ·qur~ ·entro .nós é 
nind~t rnonoL' ~~dos r]ue sabem ICI'. 

f!cv·~mo.; tra.bn.llm:t• pu.t·n. quo os meninos
compt·clwntla:n os deYe!·es u dit'eito5 de cl
dndão. 

S!, co!1lo disse, o espil'ito re!ig·ioso coope
rou p:.~ru. dirl'undir na. Arneei ct~ do Norte a. ill
!;trucçiio, não fvi o u nico factor. · 

O St~. A~n·;ur.oPluo- :\f1tS foi o nH\i.S im
pol'ta 11 te. 

o SR. GJ·:S.\RIO ?IIOTT.\- E' rorçnso dizer 
··111•: c:n m~tr:\S n:\~õe:., · ond ~ o nspirito r 31Í-· 
.:.tioSt) n:i.n te1n tanto d~SC!lVol vimen to, a. 
ins t rucçii.o ciib mais · rl<>.SO:\vn l d <l:l. do que 
cn tt'e nó:::, o, pm·a Pl'OVtt, :l. m;t:tti~tiC<\ uiz o. 
!leg·uillte: 

Qnanclo os EsttuJ,)s 'C'Úiuos nprcson tn.vn.m :\ 
frcrJncnda do 2. 180 ;\lmnuos p:trnr- dez mil 
lmbitante~ o :\ [tepnlJ[ic:l. Argent ina tl~5, pam 
o mesmr• numero de habi tan tcs, nt·~.~. nom nma: 
populaJ.~i:to r1u:Üt'O vezes m:tior tio (]ue esta. 
nltimn., oirt.! t•ee:iitmo;; 158 . E' qno uella gas
ta-.'iL~ 1$ (l:lt' ai nmuo e nó;;. ~WO rérs. 

Por t. :'lnSei'!nonci~~ • .ii~ o men uobro 110llegv,. 
Yê qno niio ó só o espit'ito rêiigioso, é tombem· 
o cu1dnr.l•., que te:n tido o goYet•no de da.r ao· 
povo nplidão para vi>or em um:1. sociedade 
li\Te, on•le possa. a1wendcr, m\ imprensa, nos· 
jormu:s, no li vt·v, õ\ surumn. de seus direitos. 

!~ntcmlo, port~tnto, qne nm dos trn.ba.lhos 
11<\ mmü•::ipnlidn.de de vo ser promo•:er a in-
s trnt>.ç[kl. · 

O ontro ponto n. qn!:.l tenho tle me referir ~ 
em rolrtr.:rt.o ús flnan<,:as. · · · . 

Saho V. E:c quo um dos gnmdes mn.tes 
'lne se toem ll:.\do n:i. vidn. municip:l! e o abuso 
t"8lb p~ lo nltlnicipio em rclnçtio ús sun.s des
poi::1s . Corr:pl'omis:>os srí.o ft•eqnentement(t 
tomndos p:tr:\ seretn sa ldadosdepois de algun~ . 
anno~, oner umlo tls.'-\im ~ls rem\as ela munici.-· 
pali cla.d c pct· mu ito tempo . · 

Tem-s':l pr ocm·ado irnpetlit' e;;to nl.lnso do 
tlinm;:.ts nmneims. Nn. fl'll. tJÇt~ a lei tlispunhn. 

O Sn. GESARIO l\fon·A - O amoricn.no, que ~t rlllmicip::tlirbdo nf~o podb. contrn.hir· 
qtm.nrlo exige :~ lcitmn., n;i o :>ú o fnz pe lo compt'L)missos sinüo reembol::;:-::vei::; em um 
~mor a dcmocrn.cin.. como {lf~ !n. neuessid•>.tle, cot·to prazo. N:~ Anstril',, só se pot•mitte que 
(]Ue en tende ex1stir, 1.!e f!lle totlo memno \:ie tomem e:>seg eomprom\ssos f]tln.ndo possam 
conheça a Bibli<L Dahi é que prov6m em set• sn.ldados om um anno . N~~ Baviet'll·, tam
g ra.tJde pa.rté [\, tliil'usiio da. iustruc~;i.~. I bem h:\ r estr icções. Em Nova-York, que e 

?\las üntoutlo l),llG. embora nos f<llleça este onde mais fo1•temonte se sentinlll os iucouve
esr)il'ito reli g!c,St~. ddvemOS prOll10'VElt' ~\ in- nÍOJlt0S do nlJilSO pra.ticndo pell\. municipali
s lrncç;1o e, m:li,;aindu. do que ell a,, ;1. otlucaçiio clt\.tle, notoU-S9 o seglliuto; a tlivirh m.uuicipa1 
c ivicH. lndispen~a.\·ct pafll. defesn. 11:\ C<\nS:l. r.rasci;.\ sem propOl'f)ito com t\ L'ecaitn.; foi a.s:Jirn 
democra.tico, ela cMsn. republic<'l.nn.. Devemos f!U<\ sendo em l8·l0 \lo lO mildolltws, foi em 
fazer com () !lO os meniuo.-; apremlu.m uas cs- lS50 tle 1.2 mil, em 1300 do 18 mit, em lR70 
(;O las dcsd~ os pl' itneiros nunos a. Constitui- do 7:~ mil, em 187G de ll3 mil. O n.ug-manto 
ção, (,), Bih1il'l do Estauo . lht rlosuoz3, pol'ttmto, dosdo 1850, c()ntpn.rn.do 

E', g1·aças ;t compreht>nsüo dessJ. uoccssiw com o \la popuh~çfio, foi do m;üs tio 400 ° / o e 
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·em r(3laç.iio :L propl'ied:J.de tl'ibutavel foi de~ fez n. apologin. dessa l ei. Entendo, entretanto, 
200 °/0 • · que olh~ nem merece ós applt•usos nem as 

Isto fez com que o povo tivesse n~cessidn.de . ccnsm'i.\S que se lhe tom feito ; n~o podia razer 
de se pronuncia•· a. respeito, e o poclet; legis- ·bem nem mo.l. . 
lativo toina.s;se as seguintes -provit\cnci:ts : O velho seno.dor 11:.\itinho CampOs dizin. quê · 
· },

0 H.ostr·ict:ão tlos podares do Estado etn Cl'l'l inoiTcnsivn; com ell:t. t'n.zia o qno queria, 
intervn· no:; negocias municipn.~;; ; nas municipalicla.des . O governo roi que ab-' 

2." Eleições politicn.s em tempos di vcri.los ~Ot'\'t~U n. rorçn. dns instituições munici paes; a 
dns municipacs. lei de 1828 nito podia. obstnl·o, ern. incapaz da 
. Por este mo,1o . JH'OCUL':wn-'o llimínuit· o orrerecet• calll.liçõo::> de resistoncia quv llrodu

e.treito do particl:wism() n:.t cscolh:t t.los in lon- zi:::sc1n t•csHltado;i pt•n.ticol:i, com ontm qualquer 
·dentes e prmravelrncnt(J o cll'<:!ito do:; compt·o· se tb1·ia. o mr.smo. Hojo s:i.o outrn.s as nspirn
xnissos polí ticos ou p:li'!.id:n•ios ; (,'ÜL):l dn pai r., siio ontrns ns oxigcncins do ro-

3.0 e ffiQ,lS impor tante: Divisr..o tios conso- ;;imen dl!moct•atico. . 
lhos mLlnicip:\es em coJ•pot•açuos diYer~:ns Convidl)•\'0:\ pat•a ntto f:tÇ~mos um tr•abnlho 
·(boanl ot alder;;J.en e boanl o( fb t:m.cc ) de G :t em tudo digno de3ta· capital. . 
15 mcmbt·os, eleitos por votantes especiaes I·b outros pontos, 5ohrc os qnn.os nJ.o :qwe
que hr~.jarn pago imposto de -propriednde na sento emendas paru. uü.o pertur htw o tr~1.\.m.lho 
razü.o de 500 f!olhm;; ou tenhn.rn n. l'Cndn. de dn. illu~tre com mi3Siio. a quom pcçn que redi-
250 dollars · · ja-as, de conformidade com n.s idéo.s · expen-

4. n Ü'l cm'prest.imos SÓ püdl.!riLo SCl' ftc!itos dillas. 
·com um consentimentotle 2/3 do conselho, o A bo8. organisação municipn.l e o ideal dos 
2/3 do born·d o(' fin.anco e n. :\Utliencia.- do povos moderno;;. Gladstone repetia: « qun.nto 
Ma.yoJ• ; mais os tnloos se n.ccumuln.m soure mim, ma.is 

5.0 O M'l!Jnr, cujo poder póde ser r e\·ocndo import::mcin. ligo as instituicões Iocaes; é por 
pelo govot•m'l.dot', tlcou com poderes m:\is ella.s ()ne adquirimos intelligencin, experien
Iatos de tiscnlb:nção, -podendo nomear empl'e- cia l)Oliticn. e nos to1;namos l:Lptos para. a.liber-
·gndos. · · clade. » 
· Foram po;;t:ts em prütica estas disposições, Al!lX::tlldre Herculano di zia : « ê exacta.-
hoje ccmpletmlas por outras. Com ell{IS é que mente no municipio que se encontra o refugio 
::\ municipalidi\de d~ Nova-Yorl\. ponde im- de todos os direitos populares, sem elle o 
pedir os :~busos feitos por n.utecipaçii.o da re- homem seria incapaz de resistir ou de ncceitn.r 
ceita.. ns impulsões dos partidos. » 

Lembro ú commissão qne, ou creie semo· Tocquevtile escreveu que « o mmiicipi'l 6 a 
'lhantes commissões ou então o.ccoite .a emendn. escol:\ dn lillerdo.de, é nelle. que resillo a força 
a.dditivn. do meu digno collog[l, o Sr. Mot·aes tios povos 1ivl'cS. » 
Barros, que ê coocooida. nestes termos. (Ld) Hopkins desejava que fosse constituido o 

« o conselho municipal nü.o poclerá j am:~.i;; município de modo que t~ a.utorid::tde ficasse 
:ficar n. dever·, por qua.lquer titulo, ql~antia dividida entre grande numero de funcciona
·que não possa, mnortiza.r em 30 :~nnos, dis- rios electivos, qne se contenham r.c'lciproctt
. pendendo no In<\.Ximo, a t ercu. par·te de sun mente e se contrabalancem, de filrriút. que 
·ronda: pcn~ ele uullida.de do excesso. » . so.iba-se que existe em toda par te sem que se 

Quanto ao poder judicin.rio, ,j~t 0 disse. uã.o lhe slnt:.~ o peso. Seu fito ern. que o cidadão 
posso comp'l.'ehender porque a. comrnissüo qub; não · soubesse 6 poder dtt autoridndo. mas ao 
afastar-se dos princípios est:1balecidos, de que mesmo tompo comprehendesse a harmonia em 
ninguem póde ser juiz e pttt't~ 1\0 mesmo toctos os poderes. . 
tempo, deixundo o contencioso administrativo Se.i(l. este o nosso iclea.l. Estou certo ele que 
-entregue ú carnara municipal . a r.ommissrto ha de fazer com que elle se torne 

Demais, v. Ex: . sn.be perfoitn.mente que 0 uma. realidade, porque tem bo..stante pl),trio
·Congresso Cooslituiute ta.nto eliteudeu que t ismo e itltelligencia pnrn. conseguil-o e a 
-nü.o dovia. deix:a.r o contencioso nüs mãos do cidade do Rio de Janeiro o mere~e: . 
administm.tivo que passou-o pnra '" •ustiça Portanto, t_rnbn.lhe~os para. eqmhbrar_ todas 
eommum ' J as forcas soclt\es, pots é ISSO que constttue a 

· . ordem ; o.uxiti<:imos o seu desdobramento, pois 
O SR.. Bm~NARDtNo DE CAlltl'OS - Apomdo . . nisso consiste o pro"'resso; realizemos assim 
O Sn.. CgsAn.ro 1foTTA- Sigamos o exem- o lemmn. llu. n·ossa 

0
bo.ndeira, o postulado · da 

plo do Coun-resso Constituinte ; fuçamos umn. R.apublicn. Brn.zíleira. . · 
.lei melhoi· e-que a do 1 do. outubro do 182~, .a (Muito bem, mt~iiobem. O o1·ado1·i,ao dosao~· 
·qual ontrotn:nto vcdu:vu. as cn.marns attrrbu~- da tribuna, comprimentado po1· grande nwnero 
·Coes contenetosas . . . . de deputados. ) · . 

O Sr. D1·~ Smnpll.ló Ferraz, <]unnuo dtscutm 
-<lS intere~ses peculio.;res o.o Districto Fmleral, 

Ca.ma.l':> A. O 
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.• 'SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 1891 

(Vide pag. ~7Sdo i 0 Ml.) · 

O Sr. :1:-Ienl.~ique de Ca.:rva-
: lho- v. Ex:. e a camara., Sr. presi1lente, 

devem comprehen<!er o n.canhnmento com 
que entro nesta. 11uestão; primeiro, porquo 
pelo a.dettotado da hora. vejo que todos os 
aspiritos se acham filtigados; segundo, por 
que acredito que não trago nonhum:\ luz no 
assumpto, fJUG j:.'~ brilhl~ntemonto foi lt·at:tdo 
pelos i !lustres deputados Srs. :b'redcrico Bor~ 
ges e Casirniru Junior. · 
· Entt-o neste debate pelo muito quo devo i1 
minhn. tel'l"U. natal e faço-o com tt muiot· 
isençfio.de espírito, porque V. Ex. s:\.be <Jil<: 
eu niío sou aqui dominado n~m pelo espir·ito 
de opposicior.ista, nem pelo e:pirito de gon~r
nista, si bem que sej:~. mais amigo do go-
verno que dt\ opposiçiio. · 

O· Sn.: SERE. EDl-'LLO Nisso à que fuz ma 1. 
O Sn.. HE:-<RIQUE DE CAlt\~ALHo Mã.o, não 

faço. mal, porque nao sou nem opposicio
nista nem governista. 

Dei um ap.1.l'te nesta camn,ra declarandc 
que o illustre Barão de Luceon., quo o li-0-
veJ·no dt\ Uuiã.o não são responsa.wis pelo 
que se passou no Ma.ranlüi.o, porque SI eu 
visse que cabia essa responsabilidade ao Go
verno, eu seria opposicionista, pois qlle o 
deputado deve guiar-se não sô pelo interesse 
geral da nação como principalmente pelo in
teressa do Estado que elle representa. 

Fui eleito pelo Mara.nhüo, porque assim o 
quiz o eleitorado daquela terra.. 

Nada devo ao governo pro-visorio que pre
sidiu i\ ele\ção, nom ao governador, qne nã.o 
iDterveio, preferindo a passiva obediencia. ao 
principio da. verdade eleitor•tl. Appello pt't.ril 
os meus companheiros de representação e 
mesmo pnra o nobre deputado que acaba de 
entregar o Estado ao dominio de um Estado 
estranho, o qual foi uma das influencias apre
sentadas da minho. candidat•1ra. 

.A: minha. opinião ê insuspeita.. . 
Lamento que a !~narcbia. politica no Mara

nhão tivesse trazido a minha humilde voz á 
esta tribun:t, qt1e eu sou o primeiro a (lt~ixar 
aos competentes,· e devo remontar ao começo, 
porque o que nenhum dos Srs. deptltl\dos que 
tem estado·em oposição, no Bstado doMara.
nhão, ainda tem dito, é preciso que eu o diga 
para que fique registrado nos anna.es poli
ticos do paiz e prtrá scioocia. do Governo da 
Uni1lo. Si a federnç:io vn.i ma.l em muitos 
Estados não e por culpa. do Governo da 
União, que nllo póde responder ~los erros 
dJs govérnadores nomeados. Eu doa teste
munbo das boas iotencaes, da. honrado~ do 
Sr. Barão de LUCi)DtJ. ••• (Ha apart~s). 

Quando vieram apoz a eloiçü.o de 15 de· 
setembrv os meus co:npanheiros de rept'e$en-· 
tnção jà vieram cliviolirtos, uns querendo a.b
SOl'Vl'l'<t LllílU<;~lleia dOS Outr•os, (jllerendo fil.
ZCI' preval· cer no Mamuhão a politic:.t :~n
tiga, r:lcltiti~~a. d.e um g"!'Upioho (lUH se clta
rno.v<t unte:;- pnl'tido liber;Ll do Mnrnnhii.o.
S01bendo qu(~ não tioho. companhei:·os p•tra 
<lSSO. ,jOL'Il:l.dn, •lll~ juutelt~Se á depntaç·· O· de 
ontL'O [i}; lado ... 

Ett inter·e~sei-mo o mais lXJSSivel p:wa noir-
1~ dcputn<;:lo rio Mat':Lnhão, padi :1. inh<rven
<,:ão •le a lguns ~r·llega,; meus, e norno:ula
mcnto n S•·· lnrl;o do Bra;r.il, p:tr:t. !JlH· lt7.o•sse 
setl amigo dh·er•gente ch~nr · o. nm :tccot·do 
cnt relu~:lo :i. JX! Iitic:\ do Mnmnhüo, pot•qne 
et•o. pn-ciso que n l~epublic:t i'o~se l'eitn. com o 
contingomt•' t!e todos os e lementos nt· i ·~ da. 
sociedade (apoiados) ; mns naol>l· con~•·lg-m. 

Houve caual:t p:tm a. .nomeação do gover- · 
nadar. 

Eu conset'VtWn.·me estr<m h o no ft1 ctf'l, ·Q•lan 
do O.J>p:tt' ceu uma alt;\ personalitl:it! o IJ ·litico. 
em quem eu confi:tva. plenttmeute, '"embro 
cest" casa, dizendo-me que tinha nm •:n tl··ti
dnto C]tll.l de\·:tt t•en.lit.<lr o meu rüsirl,rcr.!wn, 
qne er•:1 tllÜl' todos os elementos >l pr•ottJUVGl" 
os intere~scs o melhot•ameutos do 8st:.ulu . Ero. 
isto o que eu q neri[L. . 

Dennt , do Sr. Josó n.oclt·igues Fcrnanrles· 
elle declai'OIHlle que a nomo.:\~~ilo ui'io se 
fu.ria sem n wínha. a[lprovaçlo. 

Acceitei à indicação e o govel·u~dOJ' não· 
foi ·come 1do siniio pelo ministerio seguinte, 
oactual, pnrqn.,.lot·a. apresentado nos m"m•m
tos pro.xitnos t\ retirada. do primeit·o g'OI'Orno 
cln. U.epu.IJlicn.. 

Est:wnmo.> nestas conuiçõos, crend(' en que 
havia. ohtido o que convinh:l. a..,s iulet·es:;es 
do meu Bst:orlo, quando soube que SI\ ia. pro
ceder a elei~,o':'i.o das tr.:!S vag-;ts existentes. 
Escrevi tW~ meus :.unigos, n:prosentnno •~ ca.u
didt\tura. de nn) · nome re;;peit:w ... l p1lr todos 
os titulos, lig-ado n.o Maranh;\o pG!oi; · Inço~ da 
l'rmiJin, e· M Brn:dl pelo seu al;sidun rabo.-· 
1 ho e decidida rl.edicação, o illustre Bttt'iLe> do 
Alto-MeHri•n, e e~ta candirln.tnra ll!Lvi:t sido 
acceita. p!!lo m ·'U illustre colleg-:1 o S1·. Ro-· 
dt•iguell Fernandes, que nunctl. fórn inimigo 
tio ~roverno e que como eu trobalhav<t p~la. 
uo\ao (h~o•l<•plltação ma.t>antumse. . 

gu !levo dccl:nar, cnm n. sobranceri11 que· 
sempre ft•i u.p:.nagio do meu carnct •r, ~ue a 
cn.ncHdatnm do Sr. Barão do ,\ltt~-~1e,. rim 
foi hlé;~ minh:~. mas porque ! A minlil~ n.n tiga. 
pro-vinciu, que rrio hn.via. eleito deput:\do,. · 
cousn. que eu não havia pretendido nem 
mesmo por aqui, onde tinha. bons elemen tos 
pessoa.es. tinha direito a qul'l e o mnndusse paro. 
o Maranhão, uma c:mdidn.turn dign:l •le pa
triotico acolhimento ; · e poder-se-bin. man-
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dar-lné ·lUel hot' ca.udicb.to do que o nome cional El:o::iste umn consideraçâo .supremn. ~ é o 
desse itlu~tl'e cid~tdão 7... eterno principio da moralidade que e mnisdo 

UM SR. Dl'lt>U'i'A.no _ Ma.s. cilbdão urn.- que n~ C<>nsequeucir~s diverg-ente~ de t ltesP.S 
silait•o ? ' constitucionaes. n.intla. nf1.0 regnlament:ldas. 

E' r,:cto qué temos diante de nós ·11ma 
O :-:a. FhmmQuE DR CAIWAT,HO- Até 24 quo!Stito constitucioual, e muito díO.'et•c,ute dn 

de ag-o~to, t<~do o estraugoiro tem o dir•Aito 1le que lbi votada. hontem, porque hon bJ tn só 
declnrar qu(,l cnnserv:t a sutt naci<>u:tlitüt_do, h a v in. <In viela, qmmto t~ interpr•et:Ição d • Gon
ficaodo rerttm~endo :'1, n:vúomtli1 l:tde bra7.i- stitui~·ão. sobre n.. renutwin. de cttndid.ato pe
leirlt. nü.o l':lr.cmclo eSS'L rlt!Cifl.t'<tç:lo. Isto e r:ltltt:> o Governador ou perante ~~ c::mara.; 
uma que~tii.o pecpwna. di:mte (h gr•ande m:\i; hoje en digo o scg11\ote : voto contr;J. essa. 
natU!'alisar;ão. cleír;ão pot•que foi 1'1. frat1de, e loh)iio n:t qu;t[ 

Far.endo rccommondar• o Sr·. B:1rão do n:lo int •r vieram, nem os antigos repniJlic;mos 
Alto-i'IIL•<.wim pelo M:mmh:1o. onde ,~[!e tem :\ crrjo g-rupo pct•tence um meu cunhado, nem 
f<.tmili:t nmneros:1, par,mt.e~ '!'rostigiosos, eu o p:q·Lir..lo liln~ml, nem o pa.rtido conôet'YMlor. 
acreditei que ·l1. inclus[Lo de seu nome ser•ia (l11t cliver.~os ap(n·tes.) 
uma cot·t·eote de c:Lpit:tes par:t n in1lustl'h ~ f,tllanrlo em cuoharlo, não se pense qne 
des~a tenn., onde por caust~. cl<O pobre~,~ ril'l devo ;t protecçõe!:> de parentes o p1ttC(I que 
seus elemen!o~, rb pobl'ez:t ,[osen ~ommer·cio ~on, a1Y111:1s quero most1'ar quo privo com 
e da su:1. industrin., o estado chegou ao ponto pc;;sn:ts de minh;t fltmil i:~ l:'t. 
em que vemos... PreGis:n·n. S!'. pre:sidente explicm- os mo-

O SR. CASlMmo Jmnott ~O M•traoh::to ó tilo'0-5 ,]u. suppost.a. diver~encin. e: n que disenl" 
um estado rico e muito intlustrio.so. qne eston com o que vot';}i hontem. 

Hontem hrtviade nm lado umt\ interpretação 
O Sn .. fiENltlQl.JE n:ECAIWALHO - •• • ac-ora. constitudoo.:~l e de outt•o lado uma eleição 

não p01.leudo siq uer re=.1gir contt''l. a itJter~ l"eita c•lrrectamen te no seu processo re~ula
vençil.o indellita de elementos e~tr<tnhos, mentru·.; só 0 que havia. era: ~i tinham o·ido 

O SR. FHE:DJ.':RICO BoRGE:>- dú um aparte. cumpridas disposições da Constituição reJa
O Slt. Hr-;Nt~!QUE DE c,\RVAr,HO _ Eu lem~ tiV<lS tt competeuci:L tla camara e á. compe

brei a candirl11 t 11ra do Sr. B u·ão do Alto- tenci:L dos governadores. 
Mear·im, <lsperando que todos os nmranhenses Agora o que vejo ? O que se passou no 
estives~em t!B accordo. Mnt:whfi.o? Uma eleiçi.io feitfl. pela inter~ 

veoção O'lld&l do gove!'nauor sem :uenhuma 
u~r f:.tt. DEPU'l'A'OO - E V· Ex· u.r.redit:wa obser·vaucia da morn.l idade e da legalidade. 

nisso~ 
O SR. ZAMA- Do me~mo modo porque na 

0 SR. I:TENRlQU!l DE CARVALHO- V. Ex. Bn.hb Se fez eleição SOih e leitores. 
deve suber p \rCeitn.mente qu:1nto a~ i ntençõos 
crênm posiçõe~ diffo::t·entes ; en est:wa de bo(l. O SR. HeNRIQUE DF: CAltVALl! o -·Ainda 
fé e por isso me constitui mediador. Fui m:tis, Sr. llresidente, uU.o vejo nm represen
engnnado; con\>'et'lho, mas liJi essa a rJl7.ão do ttJnte do Maranhão vir a esta. t ribuna para 
meu en~ano. assumir a responsabilidade de semelhante 

Eu. St'. pl'esidente, desejn..va essa eleição, eleiçiio. 
porque ro:\lrneote acreditaNa quP- em torno O SR. CASIMmo JUNIOR- Não estâ. a inda 
aelht se r~unisscm todos os elemetlt.os poli- em discuso;;ão :1 eleição. 
ticos d~ familív. maru.uhense; que e~;;[t c:tndi- 0 SR. H:ENJ.UQUE DE CAU.VALHO _Eu 
datura S(• tor·nasse como que um symiloJo da estou 11iscutindo::t morolidade da eleição e me 
união, pori'/Ue estava fora das ;ntr(fJas locaes. e:q)r~SSI) desse modo, porque não vejo um 

Nilo con~l·leJ•ava impossíve l :t eleição de re[Yreseutante do Mttranhão ·; ir deste lab('/'a.r 
um homt•m nessas condiçiJes. (Trocam-se 

di ;~er que se deve rageita.r o pareeel' da ·apartes) . _ 
Nüo sou buírristn. ; e só sou-contra a-eleiçã.o _commJ~sao . 

io':," .. Quem vai paro o E~bdo se fazer• eleger O SR.. CASI!IrtRO JuNioR- Eu fn.llei. 
,, -imeute porque é gove1'_n:vlor. ,~ttendb O Su.. HENRIQUE DE CA.lWA.Llio -Não 13~ 
a om r·as cons ideraeõcs; quer1a que se trvessem trata agora, repito, de theses constitucionaes. 
em vista. os tnteresses do Mamnhã.o. Estou Cornqu:. uto longe do theo.tro rios aconteci. 
neste momento assumindo todo. n respoosa- mentns, po5so estar illudido, pórie sei' que ns 
bilitll\dA dn. ca-ndidatura do Sr. Ba.rito do Alto informaçõl!s que tenho dé pessoas ftdedígnas 
Mearim, e me honro muito em declarar que e qne conhecem bem a minha terra, não 
voto contra essa eleiç;t.o. fossem completas ou d'l todo exactas ; mas 

v. Ex. compreheude perfeitamente que ha, com toJa n. çonsciencia posso dizer que ha 
·em questão um principio eonstitnci()nal ; mas motivo para serias duvidas, para sustos fu
qu.e Mima de qualquer disposição constitu- turos, qurmdo se tem de tomarem conside-
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ração tudo quanto se pro.sso. no Marnnhito, 
quando se ol>seJ•va que a immoralíduda nlli 
subiu ao ponto de em 40 o poucos din.s, nm 
homem se fn.zer eleger governador. 

(Trocam-se mlllMJ'OSos ctpa:·tcs). 
N:lo quero discutir n. capa.cidnde intelle

~tuu.l nem C), morn.l do ~overn::tdor elcil <J do 
M~ra.olüi.o: quero n.pena.::; t.lizer que tudo 
qu~otose <.leu uo Ma.t•a.nhuo ci suspeitoso. umn 
vezqnG venlm dn. origem llo intervenção 
oíTicial. 

So IJllnlqucr do nós fosso no quarto do 
tlormit• o ancoutrasso uo loilo ,i unto nos 
il\hos um:• CtlSCüVel, havin. t.lo espct•;.J' qno 
olla stthisso lllll'n · o quintal para tn:t tal-a ~ 
Nito; h:wia :.lo mat:1.l-a immodiatamente. E' 
o quo faço. . 

l~opito, mi.o quoro n11ui syn\lic:u· Lh qncs
tií.o constituciomtl de que tt·at:t este parecer; 
quero a.pcnas syndicar d::~o qucst:io morn.l, 
moral isu.dora, e essa eleiçilo é urn<\ ver~OL)hu. 
'J)Ublica; por COL1sequencin. é nulla, por ser 
fructo da, fntude, llàu pôde 1)rev alt'çer por 
honra do paiz. · 

Sou o maior defensor das attriiJniçõ~s re
gou lnres de um governo; m~s não posso •·ot<tl' 
por a.qnillo que otrende as conüiçõe:; l!lOraes 
de minha terra. 

Eston tratando da questão tet·rn. a terra ; 
eston espoudo unicamente a. ra.~o porl}_lle me 
afa.o;to de considerar n. questão constitucional; 
~ o interesse do meu estado; si se coDsnltas
se esse intete::.se 11ada dirb,; estou l)t'Ompto 
como sempre estive, a offerecer meus hom
bros -par:t todos q_ue quizerem subir, um(t ver. 
que seja para o set•viço da. mio h:~. terra.. 

Votei ltontern pelo pa.recer sobre a. eleição 
de S. Paulo, <3 '·oto hoje coutra. essa eleição 
tio Ma.ranhfio, principalmente porque tlin.nte 
d:1 disposição Constitucional que mande.~ que o 
governador do es tn.do faça proceder imme
dia.tu.mente a eleiç-.üo logo que haja vaga., um 
governador escn1puloso, hn;veodo tres Yagns, 
dit'i:\o o siguiute : . 

ou o raguln.mento .AlYim estü. em execução 
e mando proceder a. eleieüo e um padre ufio 

· :póde ser eteito. ou o rcgulo.mento Alvim não 
esta. em oxecucoo e o artigo que di:r, quo ns 
minorias devem ser representn.d(l.s. deve ser 

·r espeitado de n.ccordo com o § 3° do art. 17 
da. Constituicão. 

Din.nto deste argumento, nôil, que osmmos 
n.costumudos á tribuno. j udiciu:d~~. podemos 
produzir mothor, no terrreno errndo J.o Sr. 
Amphilophio; porque, se quizesse, havia de 
produzir argumentos a.taau.veis. oontrn. a 
sua opiniao~ de certo, porque acredito que si 
aquelle illustrc talento, servido pela pa.In.vra 
fluente, estivesse convencido do assumpto, o 
seu discurso fal-o-hiP.. doixn,r U. tribuna de 
modo que eu ni.í.o me anima~se fi. oocnpn.l~n.. 

Um governador escl'upuloso, diante da 
disposiçii.o do regulamento de 23 de ,junho, 
diria. que o pttdre Castello Br::tnco nü.o podia 
ser eleito. 

O art. Ti nli.o ê uma attribuição absoluto., 
pox·qne ú preciso que comparemos n. exist<m
cif\ das socied<1des desr.lo o. cumarn. ate umn. 
Eoe:iednde de musicn.. Numn. sociedade desta 
Ol'dem um membro tlelln. perde os seus di
reito.; de socio, pelos moti\·os dacto.rt\dos nos 
sons estatutos. 

E o nos~o · regimento 1 
Pnis eutü.o o que so dit om uma sociedndG 

do mugtc::~., htwcmos do l'o.cus·ll' t\O p\lrla
men to '? 

o Jlrincipio da rermncin. ó um direito !lo 
deputado ; mas tu.mllem ~ um uever uu. ca
ma.l'n. julgar essa. renullcia. 

Imagine-se que cu esti vosso em di ,·ergeucin. 
!hcciosa. com ·os meus coUegos, o que estes 
conseguissem do eleitor(l.do o. rctiro.da de su:;~. 
confiança. 

Dado esse caso, eu tinha. uuu.s pol.'to.s por 
onde salür, a do. lei e a do. honr;,~. ; mas a 
honra pretere t\ lei, e eu renunciaria o cn.rgo 
porque os eleitore3 me lJu.viam retir•ado o 
ma.ndo.to. · 

A cam:wa sallia que isto et·n. uma coacçiSo 
que se me fa.zin., e i1upunha.-me o devo1· de 
cumprir o mandato, l)Qt' entendel' que ns 
questões dos estt\dos deYiam ser tratados pelos 
Conp-ressos Estadones. 

Ers uhi uma renunc:a nã.o UJ?I?rovado.. 
Outro cuso : Eu que fui elerto deputado 

contra a vontade do go>erno provisorio, mas 
que que tnmbem uão me fez guetra, se o 
governO '[)t'O'Visorio nã.o fOSSe lnoder:\ÜO e eU• 
tencle:>se que r. minh~ .presença nesta casn. 
era um perigo pn.r:L n Republica, e com a 
força ela. dicb:tdum puzesse em -periÇ?;o a minha. 
$ituação pessoal , eu apeznr de ter a convicção 
de que vinh<t aqui em cn·mprimento de um 
dever, eu, chefe de numero.:;a. familia., coo.gido, 
ronuuciav:l. o meu 1na.ndato. 

Nestn. c:lm:tra. mesmo pode üar~se o segúin te 
facto : A Camara t omava um:1 deliberação 
em contrario . à o-pinülo de um deputado e 
este despeitu.do pelo facto de ter sido vencido, 
apresenttwn. no dio. seguinte a renuncia do 
seu mauda.to . Pergunto : 

Devia. a Camn.r:.\. ncceita't' ~ . .r 

VozES :- :Oevin.. 
O Sn.. Hl:!lNRlQ'UE nE CA.VALHo ~ Nü.o 

devia, porque se cada um de nós e obrigado 
:l. cumprir com o seu devox·, trunbem ó ver
dade que todos estan~os sujeitos às condições 
do temperamento, e é dever de uma corpo
ru.çã.o impedir, pelas leis U<\ delicadeza., que 
co.da um dos seus membros se desaggregue 
'()01' motivos ruteis. 
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A l'tlmmcia sem julgn.men to dn. cam~rn. 
pM em pcrido n e~tabilidacle d•~ po3ição uo 
dopnLcclo. 

os meusittustresnd\"Cl'sn.l'ios, nesta. questão 
n.lJandomun as bancn.clas, e estOLl vendo qne 
n pormanen(ÜJ. dos úeplltn.do;; qne estlio n~t 
sala nJ.o é m:1is üo que nrou. condescentleuciu. 
pessoal. 

Yot.ES : -r:::: ,jnstiçcL í[l10 estamos 1'ái.Cl1do. 

O Stt. H:~XRHH.'r·: nr' CAn\·Ar.no- E nna
li5ttn,ll?, si o t•ugi.:nonto me p~rmit..te, poç~ :t 
\ • bX. QUO :)CC(~I lo! O IH•nt l'Ofltllll'llllO!l~O dü 
ellcot'L\tmonto t!n. <.li:;cn:>.:;:.i:D. · 

O Sr~. [' r~:.;;,wr·::>TJ·: -O ro~i l!l•~n!.n niio 
pc1•miL.to rp10 0 ::;t·. Dt)iltt ~adu tl[ll't:::ien tu Oo.So 
l'011U8l'lll1(~ll t\l. 

O StL Ht·:N'itt:(Ui·l t>:·: G.\.ln'.\.r.lw - l~otit·o 
o men roquür'imetüo. 

YoZI'!S: -· :'llnito hem. 
O crwlor .: coJn1;ri ... tc:;•.t<<d•J. 

SESSÃO Dl~ ~8 D!~ .\GOSTO DE 18tH 

O Sl!.·. 1\:J::a.Jt~tinh.o Pl.·~vlo-Prc
va.leccndo-mc dos pt'•!r.'Oden tcs desta c:1sr1. vou 
dit·ig-il• á mesa \llil p(~ : H c! o de informitçi1o qne 
devo s~r en• lorcç~tdo ;to g'()VN'no ; ird'ormn,ç:\.0 
qno verS<t :;obro r}l<esti'[() impm·tanto o :::obro 
a, qu(l.l convem (JIVJ <L opini:1.o so:~ mntül'e::;te, po1· 
que nii.o podemos vivor :-:oh o :;:·cgimoa d«. pro· 
tec(•fí.o esc•tnthlo~a. Lb iHcgali;!:td0, dtL immD
ralithvle 0 d:t la.•!t'l'eil•n. 

No l'eg-imen mouardtico os pedido:5 ele;: in
formnçúc s mn i tas V3í\eS pnl•n.l ysflmm a n.eçfío 
dos g-oveL'nos c impedit•a.tn os pnrtitlos llo l'tt
zer·crn no g·ovct•no o qno pregn.mm n:t o;•posi~ 
ção. i\In;,; o qn13 0 tiwto e fJU e estú m0io de 
opposição l'oi de gel'nl al•:ance, impctlindo os 
govomos do n.git·em ttfl'Ollt:\ndo a lei e •• mo"' 
rn.l ir.h1de. 

Ho.io, no regimcn d:\ rcpnblic:c, nito da. t•c
publica. q rlc ::;onlt '\\'<\mos. ma.s c.l <~ ropublic<L 
fritzmt\chisa,l:J, rb l'C i•ttblic~ que lcv<t tudo t~o 
dosc:üa.bt·o cotnpl ,to, e em quo os rcpublicn.
nos, s~rn cog-itn.t· t.b t·eslaur;tçlo, rocoda.m-se 
com Sttl.t'hvle rht morillit.l(tt(e elo ex chefe do 
Estado (m.11ito be m) ; n~o sei que v~n~agom 
ou prejui:>;;oS potiurn <l•~Wl'ror uos potliLlos <.lo 
informuçuos. Pelo mono:> se rar:\ :1. luz solirc 
gr[wes Qtwstvos o os ropnblicano;; honestos 
quu .so 11oinm p :i!'it :1. pt•op:.~g·n,ndn, d:~ l'HpttiJlicá, 
fl•aterni~(tnl n o esfor·çtl eommnm do lovt~n
tnl-n., t'r:iodiJic;: l-:l. ~;obro <'1. tillic~ bnsc e tmico 
~tlicarce quo n, pt'Hlo suslent:tt' o dosouvolvol\· 
n dlt moralidtLdo atlmínis tratiVt\. (M11í'o bem). 

u:.I Sn.. DEPU'I'Abo-E' o que não existe. 
O SJt. MAr~TI~Ho Pn.A.no-Eu fui um tios il· 

ludiolo.;, applaudindo t~ mudunç.t do governo ; 
eu Cui um do.s illtlditlos qu:<nào o;; primeiros 
mit?i:..tros do g-oYern<J provisol'io ([ei::mram as 
pastas, SLlbstitnindo-os o Sr•. 13<\rão de Lu
cena. 

:\pplawli dt~ cora~ü:o o com ft'n.tH]llezn. con
Ce,;so qu<~, omlHlt·:t l'econltcqn. que o govGt'no 
[WO\'i,.;nt·io PL't'i! tou rolcw:tutcil sor·vicos t~ 
P.ulitit~:~~ :r. ,;n 1 vid:t. pt•opt•i:t lucnto rvhninbtra
ttv;~ ["L tle,; · ;~li\)S:t .• 

l·; dut'nlllo :trpt•!:lt) pt:t'i<Hlo. o;; t wi rw!it·os 
actn.~ d'> ;:-U·.-,,1'!11> h~tH!lll ir•:: :::·~·.' tl , : ' L'ltn·~ cnl
p:t'lu rll'al[,~:tr·:ua-.;o a.bu.,;•.'l::; '''·~:11 L' tlint<;•). 

L'~t :~ 1 :. !li·:t·tn'.\oo-l~ n~t m:tin:.· os:::tl:t. 
O ~:t. i\TA r:n:-;:;.') Pt ~Ar· () ..;.:\ppl.ll ul i o;; pl'i

llH.:ll'•>,: :tcln . ..; d .> ~t·. con~('llle: r ·o ! ,:r r:cn::. (, in
lel·i•:·etd-o:- <:Oillu U IIL ;~ t' 0jll'O\":LC,':!'J li<'''' :IdOS 
]ll':~tk.l'l· :.; pelo g"<Wm·no p rovis~wio. j{. t ,; üe
[II'Oi:'~ ,;ollljll'Jilolltli ([lW ilrúd0mln: .1·:., no .-;cu 
o:;pit•i lo o ntnc:ol' politico (apo t•:td<~.')> o 1'{110 os 
:tdn:; do S. I~:.;. não so \nspir:un no' in te~ 
rc~·s·•s pLtlJlico~ (:lpofculo$, m!'ito l>dm, sus
~w·,·,;,) 

O St~ .. Tosto:' :rvLutt.\.~o-(liiío :o]ll•i:\tlo. V. Ex . 
. ng,o :oo,j u. t:to i rJtolel'all to .(CoJ1 !inim !)J'ail(lc stts
s~o·m.) 

OSit. ~1ARTlXHo Pr: u1o-Tem tot!a :L !'<or.iio 
o i lln:<tL\~ <lopn~ado por Pomam1Hi8t•. Não de
vcaw~ ;;o1· intolOL•[tntes . Catl~ um do nô:> :qn·ú
eh os f',v:t~;,; deb::tixo do jJOll to th vil>tlt üo uti
lida· lo Oll llÜ:O v:n':t O p:ü;:; ead:.\, \tlll o[() llÓS . 

prol! i_,!':\ t•stes ~\c tos com ~ convic•;tlD quo elles 
ll1CH'CCOll1. 

I<:.' pt't isto í[M l-·1ço <:>stc p . .,ti\lo (lo info1'• · 
maç:i.o :10 goYcr:10. porqu t~ tenho c·ttnicc;;:l.o 
prot'nntb, Lenho certez (L q tw qnau:Jo vim•em 
os r],lCillllentm: 11r::>•:lhl o;; ,1enNn:::tt·arei d•J:;t n. 
tl'ibnmt '1'W o >;->'10\'ll'.) n:~~o \"i,: :t. si u:iv s:üis
l'n :r.I'H' in to:·e.~~·e;: íncm1 li.H;.:;:w~ i .;; ri ·~ :tmigos, 
J'i<lSlP1'.'2':iilt!O :1. J,,;, r•, ma is rFt ~\ t!!do, j).ro

·mi:i!ll\0 o ·~!':r:1.111 l:1 lo, o:> f 'Ol'l 'OtliJ•i rlni; o c \Stt
!~ando os i!\dopan,len te:-: . (.lzlO:wlo~, intc:l·:·u
pç,)es). 

O Slt. ,Toso:' 1\L\ntAi:'\O - Po:::so as:::oYorar a 
V. E:'\., i':\:r,enuo .inst iç~~ (tO c:n·actnt• do 8r. 
Luconn, qno no lllolll<m to om quo o! lo S<l con
venCOl' do f[UC V. Ex-. üi,;, SG!':!. o pr•i mciro a. 
lhi.Ol' ,jus!iç~t~. 

O :.;r~. \L\lrt'rxno PRATJO- N:1o se tt·ntn, de 
:1pr1•ci:u· o c:tr :lct<n- individnal dtt p••ssr.n, mas 
sim n, ~omm~~ de :1.ctos pl'rttic:H'lo;, pelo r~hefe 
do nm g'ovm•no. rios CjllrtOS vr.dnnrln. p!\l' lV o p~ir. 
n. convh~•;i~u do qno 0Uf)s nri:o v is;Mn o intorosso 
pu li li co, ma~ sim o interesso individ t.: nl. 

O ~tt . .To:m' 11-lt..t~IANO- V. E;o;·. pt•ove e o 
~?VOL'IlO ht~ de nssumir :.\ l'Osponsnbilichde 
tilSi:iO . 
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' o sn .. MAR1'INHO PRADO- IntervenlH~ v. o SR. M ARTlN}rD PRADO- Provas quer o 
Ex. cnm o govet•tio, a quem defende, p:tra fJUt J nobre deput:trlü; mns, embor:.l. e~tejt~ alojada 
as inf•)l'm:.H;.Oes petll1lus venham 0 mais dt~- no espírito fJUblico esta convieçiin, e ll:1 é 
presw possivel a e:;ta. camara, e entíí·:> dernon~ dillicillima. Si o propr io gatuno rulg-n.r·, que 
strarei à luz rln. ovidenciu., s·~m poole;:r ser con~ penet\·:~ em um:\ ca.sa, pt·ev<.t\ ~c •~-$e de mil 
testndo, qm} ttquillo que av:tnço rl es 'a trihu- r ur!UJ'SDS p:tr:\ encobrir os ve~ti g·ios <le seu 
é a re:tlid:.vle, e r1 ue os neto;; do ;,;·o\·erno não c1·ime. e.•c:tp:i ndo ;~ l:wior pal' te da:; vezes da 
pod~m ser rl o fr~ndidos dcnute !le pz•ovas que punição d11~ tt'ibn:wes, pelü :t u ~en(:ía de pro
tiver em mão. \'as e :at.~ ind icío~.como quc1·em qH< ' l t:l l at.lvo-

0 :;R. J osr:' :\lJ\l~IANo-Denn te de pro~·: t ~ , .!.!'ado a•l lllinistl·ativo. o:õpi J•"ito ma1s ~~nltn e 
a til :~t!rl ti<J i~o :•l.t.o .• twlo chu••' , ll••tmmotlt() ino ~ovenw tHÍ.tl l'~cusaritjn::;tiç.t , 
rlhh:ntivd do :-; tnl ;•t•oco:!illlcl\to, .r\111!•: p :t t'U. a. 

O Stt . MA tlTT~Ho PILAnn-P,1Sl;O ;L lô1• o p ·~ n m .• lll"a rnt~ 1 ·: tl, <'OlllO p:tt•a a p n ni~·:i.u f()gal ? 
dido do Hliiwrnn~;õc~ : (ti:) : o Slt. ,Jost:: i\L\IUA~o- Jo:ut:in o simplos-

«R<'IJttoit•o: zno:1to 1111111 aúr:ul'>:u;tLU vng-a ?- l•'aço :tppt!IIO a 
q.},"rol~\Çl1o rla:S concessõr~s o c:mii'Hcto:; r:ol<!· \' · l•:x. · 

bra·:to,;p,;J ()S lhill i ~ t.·n;:do goV•WilriJ\I'n\'i,.; .. l'\11 t• (J :'JL i\TAitTI:\'IJ() PR,\110- ~;1n ~·· D<'IUO ex
que (ur·arn r:(J:,(:i ndido,; (1 cass:tdn:;, :lnl d~ d rl hihir unm. pr•ot·n completa. mn:,; lln· sornma 
pt·outul,:.:·:uln a Co11stituir;·:io, do pois (! nló ll••.i e; .:tvnltatl:t. dr • intlh-ins, ilo conhonnnanto :tJt tigo 
··: ~", :.:-; J'<~t.•1es atiLluziol:ts par·a o;,; t"t•:>•indiJ· CJ ·!<'s:;n :tJrtí:;a. lui•t·:t n:l t\Ol!Sa or;.;.'n ~ z:t <:,ilo so
cas::;ar; eíal l]nasi p:dpav••l (J vlHivol p:u·n aquelles 

~~~~ . 1 ("]aç·:1o dos re!>cindido~ (' c:t ~ .• ;lllo~. n IJ ll •! snhr•nl c"n1o so f:tZolll cstn.;; rt'tl!>• l ~ . da.s 
po~tt~ I 'Ítl:"!ttr~nte J'econsiderados v :•lioln,;., h•m1 t•nvcl: • cõt'~ lf ll•.o 1 111"<~ !':tZ(!Jn .! i :. &'ianiNltt~ toclos 
COillll ns P.•'l.úr•s ai let.:":rdns pt>IO !!O'~-'•" 11o p:u•a l)í:i ~\1 1} n .. ~t \~ p i1 i~ pt•P.tonrléfll 1 !0~ podares 
fazct· l~ d;•s lltlwr :Hl 'i11e~111o tt~r!lpo. ) > · pnhJ1co,; ~onco~> Õ<!S a l':wor.~s. potJ,~mos .com 

1\finistr·.rrJ:lS .I•S fr\S ÍllfO!'Jl);l\-Ül!S1 t<'tlhn ('l'l"tl)· f't!'t•'s funol:llltr.ttfoo; dcflll;t,Ü' ('~~~: 1 ,.; p t'OVO.S1 

zn d () d<!;:ton:stt•:tr que si orn rrd•l<;itrr n rruiÍ[(l.'i irrel'tttH vuii pot•n te nosS:"t. c.o nscic•lH~i: • , mas 
con t. I•; d~tn:-:. ,, cnncoss:oes r• g-on.ot'll" :~g-i o -;nlt t't•nt~"s p.-.r·n :Hj'lt·l lles rJlte nüo !Jil''~"em ~6 con
certr.~~ ~~ <.h: tet'Jtlinados intnito~, rh•i :wu flH- YúllCOl' olistinad:tmcnte (ht ~ua HXisl.enc!a, 
tros nu~ •n~;~m:~:> circun:st :tt\<:im;, sem c~~..._~~\1' Ot'g":• ni1. d:\ comil um:1. \'et'd\\ddt·:~ l: \t ll'Ot~iro.. 

e resr.in·lil'. O Sn.. Jos1~ MAtUA No- ;..Ias V. Bx. pl'ove 
E por• qn•'~ procecl~n o gov~rno des_tr1 nv·".1!1? is;;o. 

Um ;,:·uvet'JIO r1ue tt·at:t do l'Cconstr·rt:J' n p:llt:, 0 St{. MAtn'INHo Pt~Al>O _ .Tú qne o nobre 
um g-o,·erno enja rDiss:io era · pcir c••ltr•> 1\ deputarl•1 me e~t:\ pl'OVOC!t\.ndo, en VO\\ ler um 
n.bu,;os c en·os pt·l'ltic," los JWlo g-ov(~r·nr> P1"(1 - docnme1ito irnpMt:•ntG qne tle monstt·:~ a ·sua 
vjsorio, r) que nm r•ecebido flt1la popn! ç:iu, n;Í.(> e.xistenci:l. proflludn.mente accentuíUi tL nesta 
direi coJH •mthusin:;mo, nms com :'YrHp:l thi- situação. (.lh!ttv bem.) 

· as gor·nos, <'Sse g-nver·no devi.r :tgir· d;) nu~~nto 
· morlo om J'r'hç:i o ;~ todns o::; coutt'ac!o::; •. ~ GOU- O Stt. .JosE: ~lARIA"NO-:-EH nilo qne1·o que 
ces:;oe:;:, :tplit .. an•lo n lei com igualtlnll1l pn t't~- V. Ex. conn•l'ellcnrla qno eu estou provor~t\n
todus. Assim por tn nü.o tem :wooteei>lo. e no elo--o; eu c~tou njndando-o nestn ol w~t patrio
meu !H'!'lprín estado, netos annullados. ftJt'~\ 1 : 1 til:n ; lliio é um:\ provocaç;U.o, é um nppello que 
recorn;idél':tolo::; novamente, tidog e~>Jll(l V.t - l~ICO :t V. l•:x · 
lidos, J.ot·qnn a. ad vl}ottei:\ :-ttlmhtistt•al h·a t e v H O Stt. l\·1AttTINHO Pn.Auo-ComlWehendo a. 
b::t.st•lntH l ot'Qn. pat·" cheg:J.l' juoto do .Q·rFet•no ~ignilioaçiit) rio tet·mo emprtlg:ulo, o cnnsi
e fm<w r•·es·;iio ;;obre olle; a rlvoc)ti::ia ntlrni- rlern ndo corno urn uppel lo, e rnhor:t ten h1t de 
nistrativa qno tu !o vao :nlUtt•rntn.ndo, <.\Ot·- le:>vhu··nte (lo rn"u :u;sumpto, von a~•o•·rbl-o, 
rompendo : ~ a lministraç:"'Eo · e ah;:;ot•vendo ,,.I:IS rl<~p11l~ quB tiver trat;tdo do ol..itJcto da 
avultathls quautias. r eu reque1·imento. 

O SR. Jo::: t:: ' MA lHANo-Isto é qt1e V. g:c O :3• q1te,;ito do meu petlitlo de in fonn<tçcles 
deve provnl'. porque <\ reconsiueraç~l.o pôde llii.O pal'eco 1wl:l su11. r edacr;U.o - fa·,,er o úes~ 
ser apenas um :teto do justiçn.. fazer :10 mr~smo te111po, ser o restllla.tlo re~ 

ílur~tido di?- nm ~~spirito que serinmente <'ogit.a 
O SR. MAtt'l'mHo Pn.Ano-Men nobr" collo- do conhecer a CJU4•stüo; sun. mzão ju..,till<:á.ti-vo. 

gn,, ji~ nin;nem rluvidu. da exlstenci:• rh arh'o· decorre Iins publicaci."íes dh rias n" tici:t o do o. 
· cacia. admtnistt•nti\'U., da cot·rupç::to fJUl~ ctomi- annullaçií.o de contractos e corHwS~õos, e im~ 
na. nestu. cidade, nas reparticões pnhlir::IS, e metlia.t:l.me nt.e n. noticia de terem sírio nova
que para. conse,2"nir-se qualquer r esol uç:i.o é mente conl>irler: \<l as ..,·nli.das, o i~ to pm·que 
inevitavel o r.lispondio de dinheiro. um:\ foi seriamente ap:\drinhad•l· po1' rulano, 

O Sn.. JosE' MARIANO - Onde ostiio as e :\ outm nu. pia governn.mental n.pre!>ontou~ 
prOi'::tS'? SO SÓ. 
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Redigi prnposit:llmente n.ssim, e t anto mafs, 
quanto .aqnillt) que e!Jtre nós SL~ chama. ~;o
verno nü.o ó :serio, uem pódo pl'eteur.let' o~se;; 
fóros ~ 

~tlo pnssn. t!e um ~ovet·no rlc compa.r1res, 
a JO::a~, a. fil.ZC[' e desfa7.ei't sem Cl'lt(Jrio c 
madnt·n. l'<}!h~x:io. 

V< lto lt qmjsUio cL1 nrh·ocacin. ndmini.::tr;r 
tiva. cn1hrwn ros~Cl men ta• •. posito !et·iH\. em 
oull':l · •C•!rt:oi:l •), JWCt.emlendf) rle ot·a clti r rlean
te oc•~up·a:· r•c•pdid:1S V'l)I<~S ,, tr•ilmn:• , não 
dei~ , tld<) pa:;s:Lr csc:tnll:l!o sem pl'ofli r.al-o . 

E ns~int, ac•·cdt) :wap!~<~ ll o do n"l·r·o~Jc•pu
tnrln 11 11' l' ·~t'll<l tllilllCO. 

E' ;lt'll f•<lllo inHtl•!ll:O:I\ItiOtltú c~cnilll ollosn, o 
C!t:tt•d ;I tú o nomo •(;l, pe,;so:t rpw o qui;.: pl'ü· 
tlc:•t•. · 

(G,.,,,,,le ,wsurro, 11Hci !os dcptllmi.lis le!Jall
taM-sc 1)1l1''/. nrctho;· oHvil· o oratlm·.) 

0 S l( . ,\ f.Flt EDO ELLIS- E' preciso cn ute
risar a ch .. gt~. 

O S tt. P H.l'l~lDF.NTt;;-Par:~ u. 110:1 ordc~m 
do::; tnl1 'alho~, peço aos Srs. dcpn twlo;; qno 
occtqwm os ~:;cu ,; logtwe:~. 

O .St{ . 211.\t~Tr::-.tto Pt~A '011-Tr:t h~tll lo elo 
~ovet·uo •lo Sr. Lncena, (;u di~~e ha pnucn qno 
roi <ÜFJll' ' ll!lS qtto rocelp mm a. mntb .nva, 
-a sue•;essno ao Gover110 PI'O viso!'io pal'a. o 
o.c~ u:d, .-~011~ sympa thía.. Mns l~o n fm;~l) ::~ Cü.
m<wa quo.~!osi lludii.lo ciJmpletanl'.'ll!t) mn reln· 
ç."io ao;;; ;H~tns th n.dministr:L<;lío, airrcl:\. rnais 
d esillndilln tlquei em relação t\ :lctos t·o('Gt'e n
t os :•o Est:tdo de S. PlHllo, ljne tenho :1. hotll':l 
·de rl'Pl'uS•-m t:tt' . . 

Des..!•l " <lia. em que o governo eonvidon o 
Dr. Anw rico Br:J.ziliense . p:.l ra ~" represen t :\
çãomini:;tet·i:\1, e que este c .v:t lltAir0, pot• 
moti\'O~ qne n:lo indn.go rw::;tc mnm0nto. niio 
aceit•lll. ;.l politica. tlo Sr. Lncena l'oi de r.on
tl':ll'Íll r complotamelJte o~ in tet·e~scs do Estado 
de S . Paulo. 

O SR . .Joii:E l\1ARIANo-Tsso é um:l. inj ustiçtl 
do V. Ex. 

O SH.. M.\R'J:'IN'Ho Pn.Aoo-0 Sl' . Lucon :1 
tel11 cX(~[ n~ivtunente cog-iCado c!i~to; e :1n:ío :;(• t' 
a conec~:;s:w tle :tlg-nns contr~\ ctltS t'sc:lnd:do
sos em r'JIIe S. gx. procnrnsso vi,.;ivolmente 
o:tl'e uder o~ interesses daqnel!e E~tado. tH\d11 
mai~ ;tl.lsolut: ~mente tem feito. 

Nii.o qu!:•ro refel'ir-me t\ dive:•sos netos lll.'<\
ticado:; pvr S. Ex:. nu,s concessõo . ..: esc~~udll
losns dos proloug·ttmontos de cstr·::tdt\.S de 
ferro, como f>ejl\m n. !;orocabnnn; e u. llt'aga.n
·tintl . 

A concessão da · Soroc!lhu.nit é um vel'drt~ 
·deiro escnnrlalo, que ji~ foi aqui dennnciado 
pelo meu il lu;;tre collegã de repr·esentn.çüo, o 
Sr. C:nsnrio Motta, e que fere extr:,or·c.liou.ri:l.
'Inentc os prop:rios interesses do Estatl.o de 
S. Paulo. 

Os meus collegas de represent'lÇ<.ÍO pau
lh;tt~ jú o sabem : mo.s e preciso ncccntuar 
m:ds no espirito dn. Camam. 

Aclduzir·ei um nnieo <trgt~monto pura provo.r 
qnnnto fere e~ta. concessão tiO~ ioter ossos 
panli~tas. A linha Sorocn.btu\:\ tcrn do gov0rno 
paulista gn.r·nntia de juros de 7 °/0 c (]\lê bm 
pesado milit(~ solrre os cot'I'OS pnb!icos. g,sa. 
:;nt•aotin, ele juros é sobre:~ oxtmtsfi.(> do 110 
ki lwnet r·os. A concessão elo prolol\g:•m•mto 
o) na e,taçfio de S. Joüo n. Santo~. · e -couJo de 
S .. Jorí.o a S. P:t.ulo u. extensão é de 50 1\.ilorrle
tt·os, ;;og·ne- so f'!ne toú:\!> ns cttl'~aH !'1 :1 Sot·ocn.-
11:111:• , c-n1 sen pr•olong;uncnto, nn ic!n p:wt•:l C']Ue 
"útl" úut• producç:i.o pam aug-rnentc• da r tmda, 
~reixariL ele pet•con'OI' e"'sus 5U lti lmrwtr·o:;. 

lslo em ro:.!l ac;ã.o ao lnúo liottiWCII'O da. l)ncs
l.:i<•, nito t:• l ta.mlo de sun. coul!l leta ille;;n.li
tl:ll lc • . 

:\lóm do ro11bo feito pelo Sr. Lucenn nos 
c0th•::; de S. Pnulo, fel-o postC:: l·g·;r ntlo a lei, 
cOLll :.eu completo nniquilamento . . 

,\ ~) f\'•~ns~\ do~ intcre:.;s.~s elo llt'io p:Ht lis t:t é · 
de t:. l ordem, que caberia a fJI'( lfll'i:t re:;ci:;ão 
da g-a,·nntiit. ele jnt·os á Snrocnhnn:• ,. obt'i- · 
g:n1do-a rlesdn já :to l'Nlmbolso cornpléto de 
tudo IJU:Ill to tem recebido, com os respectivos 
.i tu•ol) e cnpit.:ll i~nções. 

E s i ett l'osse presidente de S. P:t nlo, ,jü. 
tw·ia· intim·tdo i1.. companhi:t cln. sUilJlOilSÜ.O da. 
gam nlia ; Gm todo o c..•so, espet·o q ~~~~ S. Ptmlo 
:;:tílm fazer ft·ente ·~ estes escantla los do ::;r. 
J.,ucenn , a .:stos direet08 e propo~itaéS :daques 
i~ · su:\ :mtonomin., aos sem brio:!. · · 

!.!;u i1ií11 sou separ~tti~ta, e sempre t enllO 
declrwndo, em todas as occ:J.Siões que ~!:> tou 
pl'Ontf>to com :~s armas na mão a. su::;tal\l 'll' a 
nnid:•dc n:.~iowtl. 

Nilo temos o direito de IJnebrnr, subrlividir 
o:;te to·\o . g-randioso, qne e>:.c;e povo pe()neno, · 
choio rlns m:lis gloriosas trndiCõHS, comtituiu · 
M!\lÍ 11:1 Am el'iCt\. ; e um lcg:ulo l):)gr'l\dO, no 
qn: ~l nü.o pod·~mos toc."\J' sem rn·o('ann;,lii.o ; mas, 
si oout inn:u•om n,.,. invüsües do pntler <:EJHtr·al, 
n. pacienci<~ paUlista se pode es;.rotar, serei . 
sep:1t'alil:>ta, tor.lo o Estnr.to se tm·r ~tu·ú. e em 
pouco.~ nu~;~,es SI) poclem lo"Vn.ntn..r :llli :~0 . 000 
ll(ll'l'lllm;, rlispustos o. impôr respeito aos lles
l'l.1núdos (:en traés, e a tiL· mar as bases dH uma · 
nov;t e di.,;tincta. nacioualidude. (Apoiados, 
protc~tos, reclama.çvcs.) . 
· UM Sn.. DEPtrTA.no- Ma.s nós n:io querenios • 

a sep;~raçiLo. · 
0 Slt . MARTINHO PRADo-Eu acabei de di- . 

zer qne nü.o sou separ<\tisttL, quero a uuithLdo . 
nesto tori•l compacto e porleroso pnra resistir 
::t invnsü.o dC inimigos externos, que po1lam 
sopitt~i' ns no:;sas aspiraçues; mas o que não · 
quero ó a in vnsão const:tnte 1lo governo geral 
depois ri e coustituitl:i a. . federa~~1o. 

Aquolle.:; que de(emlem o ar. to do .governo, 
concedendo it Companhia Sorocu.bana o di-
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reíto de prolon;n.r a linha. de S. Joü:.o :1 ~au~ 
tos_, procuram sustenhl-o por um soph1smn, 
que, ~i nllo denotn. mà fé, :ütest(l. supina 
ignornnci:t cb lei que regula. o assumpto. 

Toda ::1 leg-istactto rala.tivn. ú competencia 
de Estados e Uniü.o pnrn concessões de I!Sll'n.~ 
das, estú cornprehendido no decreto n. 524 do 
26 de junho de 18QO, e é o qno n.iud:t existe e 
deve persi!:;tir, omqun,nto o cooh'm·io nüo i'or 

compo.dre, ou :ülvogndo n.rlministrn.tívo dos· 
protegidos pelo g-overno ·~ 

O g-overno, nincla não contente çom estes 
a.busos, ncabou ultimamente de conceder n. 
lig-ação <la estrncta de Erngança •t S:mtos, e 
este fncto é mais um dos que nã.o tecm nome. 
Os concessionnrios dcstn. emprez:t sã.o uns 
Mvo~ados desconhecidos o sem clit)nteln.1 ar
vot'aclos om industriacs para '\•endet• a em
proz:t . clecidir.lo fJOt rJSte Cougros::Jo. . 

E' cl:uo e ex prc!:>so o :tr·t. 83 d<\ Constitni
<;:ti.o Fe:loml : ...- « contlnu:-~m 01!1 vigot·, om~ 
quanto 11:í.O roYog:ubi>, ns k is do antig-o 
:rogiuwn no CJI!ll explícita 011 llll!llinit:tnwnt" 
niio [i:Jr cottll':U'itt :tn ~ystcl\l' t d•! ;.!OV•'l'llO llr··
nmJ!,, p••:a. (~~~n~tittti~·;"(~>, t~ ao;; ptila:ipio::~ nc\h 
I'!OilSll {!l':ltlo~ J>, 

l·;nt•:qdo-·::• por :~llli,:."o r·ogirH<~n. rJtWl' o .~y;;. 
toam z,;ou;t:··:l•h:o al1ulido n Hí dó noV.!!) ti JI'i.>, 
f!IIL'l' •> ptn·iullu dh~t~~tut•itd, n n to:r·io1· :·\ Gon
~tlt lliç:i•>· 

O :dhHiido dccrato coutôm 1Jêlll~üJ ;. l'Lir;t··s, 
cl:n•os e lll'•!CÍl;OS, . querendo-,;o :1 po;,;·;,,• ú~ 
cl:llts\lh!; ~ln tOt'CCÍl'O os que Pl'C!t.'.•nddl! okfc:m-

. det• o :-:r•. Lucen:t. 1\ra.: :1es~e ··"'t!:.n ~·-'esta
tua n 1:omprJtonci:\ commula.liva àntrc o ~o
verno fud•Jrn l e oi; dos Est<\dos. L" oi consnl t<\do 
ó Estado tlo S. P<tnlo 't-

:Mas. o ·pt·incip:ü argumento assen~n.:.3e m 
necessidu.<lo !le ligou r csh•bolcci men tos JUili b
rcs n. porto:::.t~:.1 m:.u· e ú v:ao;l'Lo gct·at, e, como 
a . fu.bl'ic:~ do Yp:tnem:t ost::t 11este caso, a 
concessão, ll!znm, ó !•~!:!'' L ?lfa!'l essa ligncno 
existe cour o porto ele S:~ntos j:'L peln ostl':td 1 
ing!eza e a. via<;~"io g-emi da Estr:u!a, Cea•mt 
tumbom, porque ~• linh:\ Sot•oc;tlxma vem n 
S. Paulo, o ligou-se com :t B:;trada do Nm•te. 
hoje portonconte ao E~ttl.do. r~ ;;i ht1.V la. ne :c~
Sid:lde, como e:q'>lic~tr o pn~j ,:cto de Yencht elo 
Ypanema, que o Sr. Lucemt no seu réllatol'io 
annnoahL estar em andnmen~o. e ainda Ltlti
mamente os .Jorn:tes u.nnuocia.r:\m estar de 
facto wndith' ? · 

E' verdade que por proto:;to do Esbdo de 
S. Pau i o foi suspenso esse a~~to, po•· St1>\ vez 
jnqualific::n ·el. O s-overoo ceutrtll 1~~0 póde 
vende l~n., por ferir o. Constitniçlio t:l.l reso
lução. Ella, pertence uo Estado do S. Pa.ulo, 
uma vez qne ni:\.o sej[l. julg-ada. necoss~u·ia. ú 
União, e nttll.!:t. pod<:irú. ser vendid:t, pnrqt~0 
isto import<l. o reconhecimento d:t onn. Df~o 
necesstdatle, o nesse cr.so faç.a.-se effc~ti·~o o 
.Preceito constitucional. . 

Mas quem '!_)ode confiar DI\S resoluçücs t:.o 
Sr~ Lucena ~ _ 

Si suspenueu a venda com o fito de legn·· 
· lisar npp<tl'entemente o. concessão .:~ Soroca
bana, am:.\Diiil u. l'caliznri• ucllnitiv~menta. 
Serâ. umil. r<!sposta uo oro.dor pela sna oppo
slção, novo acinte nos hrios pu.ulistas, e qnem 
sabe si um presente on premio n. quniCl uer 

Não aàmitto q11o urn ;;ovoi·no mot•a!isn.do 
o sel'ioconceda pt·irilt~g-ios d(~ e::;tr·adas ;~ itl
<lividnos fõt·n. dn~ condh;Oos do m; ~:\ccntarcm 
St~ vi~nnrlo ve:mld-:tf'. 
· si li1~,;o o g\)\'Ct·no e lll':! npr·cscnL:o "~'.' !U um 

pedido •lo e;onee,;s:i.tt , tL•:.tÚt V:\ j:ri;m,iro tle 
ci>llht!l!f!l' t!a ii!Onnilla:lo Jo l'0')nH;·cr1lt•, s.rn;.. 
tlhtr' nt.é n. cer•ti!:-.n., ~ i ([tt<!ri:t -,t concess:.1o 
p:ll':J :t eXI~Cat:tl'. Ott , ll;tt·~~ t\ '\'C~H[ú!', <:! Xp~OA 
t':\n<lo CuHln · ·n~l· t!<~•-kwo -,cagt: bm·:!t; ~. ·~oc1e~ 
dct.latk'- Eu cotllo tno~ con~:id~ •·o não só 
:Vltt •)llc~ qtw Yi \'IJ:U sob ~~ fiscntí;;:tc:1o policial 
~nj~itos a. assig-nar tePtYtO do bom Yiver, mas
ainck\, e como ún. }-lt~ior aspecio, aqualles 
ljne, aiJnn•lonanclo sun,,.; pmftssocs, quer vor 
incapo.cicl::ttle, ou out:•rt qua lquur · cil·cumstttn~ 
dn. ~e mettem n. somhw O$ col'ro:> ptlhlicos, 
pt•oettrnndo vh·er das gt•:tças do potle1•. 

O S!t. An.uTmv:~ Lo no-E' c;:;s ~• uma dns
g ra!J(les foute;; de corrti pçJo. 
U~t Sn . DEPU'!'.'\. Do- São os . ft• uctos · d(l. 

época. · 

o sn.'MARTI~Ho PRADO~O 1101)!'<\do de pntndó 
p!lr Pe:·namlmco dese.i•'- Sl\bet• . c;nn.l ê o ne
g·ooio c;;c:vH.bloso, tlo qn:\l o t1ctunl gonn'n~ 
tornou-se l;espousa\'el moral. 

o Su.. J osg' 1\Luli.\Xo-Assim cofl1 •) o t;o
vemo tle.sej:t s:tbor, par:\ t'CJ>l'tmil' qutL!q'úec· 
CSC•Hld!l!O. 

O SR. MARTJXHo Pi~Aoo-I!I' umn qnest<'i:O 
g"t'tl.\"0, o, si o governo pesa n. SlH\ lÚ Ol'nlicbtl.e 
de vil\ 111:\nCl:W fechnl' as pot• tas d:t 1'epn.l•tir.ãO 
rlns ohr~s pnblicas úqnelle cujo nnme votr 
eit~\r e que c~ percorre todos o;; ctiu~ .syu•lic:\udo 
do que se passa, p:.\1'~\ de:~nte dos rn·etcudell
tes h· 11erlir o premio dos f;tvor·os que gosn, 
usando de um~ n-dvogn.~ia ndOliníztt•ath·a sem 
limites . 

Ha. J)Out:c~ mo:!es, n. Comrm.nl1 ín. Pnnlistn. do 
Vias i"e:-roaél o f 'lttvi no.s l'l~qn0rou no 7overno 
q~i::o ft :::.tssu o (.Cpitd do. S. F:tuto Rn.ilway 
Cr:l somnm 'rr.!tl!Ol' d ::J. qno torv•J ·<lt4 b:1se J>arc. 
n. cobr:mr;u ~;o tr:.rifa~, pa.r:1 :~s::;im el1'ectnar (.I, 

compro dn moztn::t, medeant~ tnnitas outras 
obrig-açOes compeos:.\tivtl.s l?l\l'll o Esto.do e o 
}:ublico. 

A Compauhi, Paulistn.;con hecc3ado,como t oJ 
dos nós, ::t iucompetenci(l. em "eral dos minis ... 
tros p!lra. t•osolver negocias s~ri os, sú corn a~ 
informações de um memorial, enca.toregou (1. 
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vantagens, que sem del'ivar da improbidtu.le · 
do ministro, decorl'C dtL su:t incapncidnde. 
E, cligamol-o sem reimço, S. l:lx. l)lio uiitú. nn.. 
:• ltnra de dirigir este t>nií':. ( .. \poia•.loll c muito 
Ú~lll,) 

O Sn.. Jost:: l\IArttA:-.-o- Qunlr1uer seri::~. · 
,. i 1.! ti mn.. . 

um distinctoprofis;;ionn.l, muito entendido em 
assumptos com1) "st.~s, pat·a vcrlxtlrncntc 
expô_r i\0 minist r· o n>; yantl\g-ens .recipt•ocas 
do ~JnSte pt'oposto. Do facto, depors tl(j dua.l> 
conferencia:; com o St'. Lucena., o•lYidas as 
·inform:1ções colllpet •ntes, !'oi !:1vrrulo o doere.; 
to concc~dentln <r '1 'W rCCJt!erern n.quclln, coru
panhh'; deve11tl•H:i•' lJill ]'OUCOS dirtS lt\Vl'nt' o 

· compet ,~ute co:.:tr:1cto. · O SJ~. MAn.1.·r~uo PRAPO -1\fnit:t.:; vo1.es S. 
No dín, npr:t;wdo p::rn. cs:;e fim, ::;ob o ]H·c- gx. tcom-se deix:tdo d0111inar· p·~lo P.spit•ito 

texto de que, de 1mr·t.e do alg-unHtS pussons ele ·partid:u·io, q Jct·onUn tit•ar ciC'o>I'•'IT<1 •I c im:~.
S. Pnu lo, se lll:' ll i !'<!::il:t ·.-~ opposir;ti.o a essa ;;i na l'ios :ttl Vc!t'snrio~j fJUHt'CtH In r.:rstíJ,;ar O!; 
cooces~li.o, o cuut1·:·1C'to n:1o f(,[ hwr:ido;rltt1•n 11• poln•r!S repnlrlic:uws f]tlr~ ti\·ür·:rrn . ,, pcns:~.
te dons me~r~; 011 rHa.is ailtrfa, as pr·ouwss:rs. •:routo do t'ot•rnat• a 1\opnhlit:a (on~:to lu:•n) e 
as asscvel·:rcr1'·s r! : t.dinm<~nto.,; pam ~~~,_,. lrojo l!lem :~ . Vt!llcirlttdu de qu;•t·r•r· •.Hl'igil-n. 
g!H\\'-~0 O r' Oilt " tiCto, c.;ncccrfinr; :- ;;1! C<) !l1(} rir• 1JillllldO o;:~a l': c~puhlic:r tl'ill si • Clllh. (ÍI.Ilill pai'; 
cas·~~ nén,;;'.dn; ' li:: ,: :.1 qnn c:<tt'MH'dinrol'ianl•:nt.l· •tl(r)i: o sim pam us ltlho~ dn !'nr·lnna. ( •11d!c 
impres{<:m~~·a. o ,1;H·:II'I'O~';Hlo rlo.:; nogoc[r)~ dn l,t,,! ,, aptJiwlo~~ ; p:tm o,; til!!.-.,; th 1:1rt.nnn, 
compnnhra e,.,. o l:'•t:· ·~ I lo pt·ocmwfu . po1· ai- 'IUO sniJir:~m :ro por.let• par:1 Yit• rlizr•r-no~: nfío 
gnl:!m, r:ne ,z· rr:::• t · a-lh =~ ni:í.'l assi:·:·:l:ti'•SC o t!•>mpnto·:o. vú~ rlii·ig-i l· o .~r~:·h· u,; inlr!l' :• .•S<)~ da 
contr::v: tn etll.·L,.'ill!'O ::~l;:ir lll, .e no me.~Í'no tempo Nar;ü9 (:t;JfliruffJs, ,;wiM /J(t!ll). 
'Propor-se ::t I·· ze h l :r~srg~lat• ~ rcntr•o d~ 48 h~- t~cspo:1 rlendo a to• los os ;~p:\l't0:.;, l'njo SQ!n· 
rns: mocle1 n t; t1 gr[l,ttllcaçao do mrl o rJtu-~ p1·o dd assnmpto q uc mo pr·oo·~e11ua. 1a::s Yon 
nhen tos conto:;. · uecupur-me tlellc. 

YoileS -Olr! . .\ Cvmpanhi:~ Paulista tinha Tl'll ':1-!ltü o ::;o-
O s~ . A. EL!.{S - [~' um t Vei'gonln . (Sus-1 ~:~rl.l?. gocton: um inglo:~ disl!!1(:ti~~i:110, C'}llC :1 

sw·í·o. l'rocam:...lic a·.• ~rwr:osos apart~s.) •. p: .. sontn,\n. 
O Sct . .TmH:: M ,\ t~lAXO _ E~lH imlividn<:. B~te illm;tl,'G ~i1.latlão di~ conl:L 1\u m:dlog-ro 

quem t>ncr. nu·~ e llo ,;e1·n n:"ío 110ct1·.L .1.esr ... ..: ~o t..·rm co:ltmtssao en.1 ~una c:tl'la, qnc ,·on let· 
'I ' ' ' < ' JCl!ll:i •• ' I ,.., '"'1" 1"' .• ,,,l' '0!'1'1"1 1 ·• C~JI1 ' ) ' L' "t'O' !l"tlt bilisar-se por estt~ '!eclartwão. ' <•·•·· " •• , ::;,.. ' ~.; o .-.. , ·• • ~ ·. • :o L< -

. · r·a·~s. \!Ot' prlrto de nm o;;t\·:n1.:.:uil'O, c d0 sua 
O Sr.· l\1.\R'i'r:-.-no PR.\ no -sr. president''. l!.!ttm•a se couvoncot·fto to:·iu:;- da cxist0ncia 

a.9 te.: do con ti~lT.tar·. ol<n·o t'o..zor· · umn. docl:tr·:i- .lr~~St\ deshr~l g·;'Hb cot'i'npc::i.o quo illVt\clln o 
ç;.to n cst:. n~se rr rl•h•: soLt cbqnelles rpw n:'io uo::;::;o munclo :Hlmintstt•nti\'ü. . . 
ncompn!l h a m nm:J. p:n· tH dn. opini5.o em reli:!- ., • T • • , • 

rancit'l. ~t <~ort'npr;5.ü <lo.:; no~o.> m:ni i:>tro,-, . ? .. s.~. JOSl·. :.'lfA~I.\.~o-Nenhum muu~ttO sa 
port~uço no nnrm .. r·o dos q:.1o f~\z:Jm jnstiQn lnl.\·11-\ tle umo. c!lm .. l. 
mercolcl:t aO:i llOSi;!oS homens -político~ ; (\ o~r S!~. Dl~l'liTc\DO-ÜS mini~tt'CS s:io vidi
quantas ve:r.cs, oh:>r>Pvn.ndo a ttont:tmenttl o;; mn~ de ihlsos amigos. 
costumes politicos rle outr·os po,·os, consi:te- o·sR.. Josl~ IIL\.l:u:::...o-8 de c,;pcculmlorcs. 
~\dos mais cu l tos <Jil~ n.ós, u~o senti C:>Xp<l.n- 0 Srt. Pn.F.~WENTE.,.-Pe~n no il!n.:;.tr·o depu· 
«<tr-se-mo :1 :1lm:1 c!t~ 1tl ~nna c mtcn~a. alegt·rn. " 
ft\.zendo o f'Cmft•onto ·io qtle lt~S~ P~\SS~\ e. enti'C t:\do o obseqnio tio intel'I'OllllJ(!l' o sen dis. 
nós, vcrillcundo qno sem conte:>taç:1o no ·~nt•so, nté que os Srs. doput:~Llos t<)L-nt:~m os 

. Brazil eoll'e o:; homt~n:; políticos existo muita. seus tog-t<ro:>. 
moralidndo. ( : \]JIJinclo.-; ; muito vem.) o Srt. MAL1TIXUO lJRADO (18) . 

Acredito qno o St·. Barito de Lucena é um «. s. Panlo, 20 ela julho tto ISOL 
homem probo ..• 

O Sr~ . .los1:: !\lo\t~IAKo-E o é. 
llltn. o gxm. Sr. or. Eli 1!:i Ch:wcl! , muito 

dignl) presidente da Comp:rnl•ir~ Pn ulista; 
. O Sn.. l\1An.'I'I);'O P RAüo-Acrcdito pin.tuento - S. Pn.ulo.-Emhorn. que ve!'l.>:tlmcntc vos 
quo S. E:x:. n:i.n teu h:r, como lllinistro. aul'orido t tJnha Cúffil11lll licado tudo quo tenho feito eni 
lucros deste:; esc:nH!:t1.~s, qnesc rlão nas l·epar·· reit\çlí.o n.o pedido tlo l)ermbsi1o no ~overno 
tições; m:•s par·:~ c•::;tes e~cnnd[\los, fnrlc$to~ g-ot'al pt•ra podet' a Companllia P;ltlliSi:t com
o.ta.quesá mot•:d idadc, concon·o em ~lto gr::~u (H'•tr n S. Paulo R~•ilwnr. jltl~o couvoniente 
a inc:\pacida•le administt·atlva <.lo ministro, r) /';\ iiOl' · esta commnnicaçi'ío JlOl' esct•ípto, n.fim 
esta. vacillação •lfJ S. E:<. em todos os sou~ de quo ninguem possu. lh1vidar dos meus es
actos, ~. J:<roLt)l:tçi1o om tudo qLlo lhe ê dado u. i'ot'QOS, quo iu10Uzm:mte p:Lrcccrn inl'elizcs. 
decidit', dit log·m· a. quo :1 uc.lvocacio, udminis- l." H.ec.~IJi <:onvito de V. ". p:,\'n.lr ao 
tra.tiv~ e corrompida. che~uo n.t0 M governo, I Rio üe Janeiro, iüim tlt) pt·o:;tal~ iLJl\'ll'm:tçües 
o nas ca.m:u!:.1.s da stJciotlaa·:}. onde os intere~sP.s I n.o St•. Ministro dtL Ag'l'icul turti snhl'o a. pro· 
inconfessn. v eis pollLtlmn, possa. ellt\ ::~.ut'crir posta. da compra daS. Paulo fulil way. · 

Cncn:n·r~ A. 'lO 
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2." No dia !3 de ma.io fui ao Rio de Janeiro I O advogado rln. companhia procurou o Sr. 
e ponco do pois ioi apt·eseutado o offlcio r.l..• ministro 0U1 sna, c:1sa, e delle ouviu que não 
comp:lllhia. ao govet•uo. Este otrioio t'oi acom- assignavn, o contl'acto ante3 de serem respon
p:tullado tf~L illfOl'llJ:'l.çii.o •Jo rtir~:r.tor de ourns didos o~ Hgum~utos contraa venda. ·. 
pu !tii t:a~ de S. P<lulo e um:L c:t t't<t do gover- O abaixo :t . .,;sig!lado respondeu ao :.u•l.igo, e a 
lla•IOJ' olll llll3::;tll0 Est 11[1), am\.Ja ~ lhvot'd.Vüis :1 l'esposb ' lúí lJJ .o::;trad;\ ao. Sr. miuistr·o. pare
prolull~~:iú tia Colllpanhi:l Pn uI bta. ce[)dO ~~ste s•lti, feito visto tet· declat';Ldo que 

:3.0 l·::;t..~s tlú~tunonlos l'ot.';lm cnlt'Og'lleS na não assigu:t V:L o contr<tcto antes tle publicada. 
se<.a·;:: i:n·ia d:~ agt'icttltttt'.t, or:dt.: t'u t·a m ex- r tos ·jm·na.e;; a Jioi!Stnt~ re;;po~ta. com nl,::lllllas 
n.tt . in;~ t ! , , ,; o clcpoi.; untr.•g-ncs :oo St· . uúnis- modisic:tçúes !Pitns por su:1. indicn cão. Bssa. 
tro, c:o!ll inl'ut·nwt;ão lit Vt>t'avol, pdo nu:mro::; l'e~pchta ftti puhlicnd:t, depois liLiu. pelo Sr . 
a~~; i r H pen:>ou, pnt•qut~ lv;o concnt•tlnn na por·- ruiu btro t! rlopoi~ tlo discttt'SO de V. S. no 
nti.;~:io; tautn, que ello mesmo cscrr~veu un. Cougt·e::;so di! S . Paulo. 
m:;J·,-:· ·~m do dOCllltJUllto do~ rep:u·tl~,ã,o tle .:~- :\.:>:>itn, puh1. re;:ra •l:ts pro!Jt\bilkludes nada. 
tl'n.· las t(l:! (eJTO, coutomltl infot•uJ:Içito t;t'Vti t'il- ruaís podet·hL i•ttt!rvir coutl'll :.1. :ts:; ign:ttm>:L do 
VI': I, a:-:. datl»n!:l~ tl~l contl'aclo q11êl o g-ovcl'Ilo con tr;wto, :1 per.:u- das carta s tlir\gi,las. umas 
Pl'Ct l:'ll·.!Cu ce[i)Ul':d' CO!ll .. Companhia Pttll- ao SJ•. ministr.• e outras ao Sr·. rm·sidento 
li\'>t:l, pol' pesso:1s int1wessad~tiô em outl'OS r.mp1·egos, 

O · ; i l.lai:w a::;sig-ua.do teve ~~ hom·n. rle Sei.' sem nonhttnla v;tnt~~g~m p:1ra o Jllll.tlíco. 
ouvhlot du!\s vü~.I:·S paio Sl' . . ministl'O e CO!n N:\ vu:<pm·n. do .•l ta m:l.rcn.o.lo .p:wa. assig-nar
olr ·i to · ,.:.:fliu tl:t ~ecr;at:n•i · · nn, <:notia n t,!:!. de SI! o coutmeto, o St•. m:nistro dt~scoi.Jrin que 
qu·~ o c.h~e,·uto ~~l'in. •u:;o,;igtmdo p·~lo Sr. Pt·e- ulle não pnrli:t 011 lliio devi:t a,.;;;ign<ll' o o.;on
sid•~nt•Hl:L 1-:.epnblica. dentro tle poucos dia:>. tracto; sem l lt>vo rlecr-cto, pot'que o do:creto 
Iu :.:.li :·.n1ente o St•. Pre,;idr~11te cahiu do~~nte. ,j;'l e~t:.,·a íhito 110 mini~terio do .~r. Ltll~eon, 

:-i·',~ le irJterva llo, o a !Jaixo assign:v:o con- v h; tu ser, ontii.n oatt'l) 11 mi nistl'o dn. a~t·icul
fot·' nr: i• .•n \' :i f'Í;Il:l VCZ('S éom o Sr. -SI:lt!retúil>, hu-n . Entn~ t<ll\to. o Sr . Lncen :J. r\ec\;1\'0U que . 
qu· · lt:rnhrou :i lg-um:t:,; JW ·di.it~a.cue:~ no.:; con- estn, dillicrlloL:de nãó tinb~t importancia., visto 
tm .. t· '~ que l'nt>;l.m l'dto~, e, lina.ltüen:e, o que o tl<~ct·eto podel'h~ se1· assig-n••do u. <lUl\l
St. •lir·ectot' cl:l. Estr:Hiad•? 1'\•rro Central Coi quer ltot·n. 
con,;uJ!,viP, e lembrou inclui t'rltn-sa •tl g"ulnus O m!vn;,?[ldo tlu compa.nhia por cli•.rersas 
el:• ~~ ::nla.;; ;onr~1. consaguit· n tt';l l'·:•g'ú t:l!l lth) cmn y,;,zeíi t::~Hl l'er~~ n_ciou com o Sr. pt·esidente e 
úu•J:.:s Hlonttcas nns estl'adas oft) Estado rle com o sr. ummtro. Em uma ue;;sas conre
s. P:1nlo. 8sltt modilk:t(11i.o ;:in•!:• tnüi~ tle~ renci:1s o negocio foi COl'ISiclora•lo concluido 

· m <w •:O tl :1 n:>sig-tH~tut•a do dellreto, bato quo o e o :\dvog;~o.lo CDtntnunicou est~~ 1'<tcto a V_ S., 
.Sr. :·.fin i.,tN du .\g- t •icultUt·:~ J·~::;olveu :LJJre~ cert~wl•~nte com :tutorisaçi o do Sr. presidente 
sentt\Y' o pe.dido l\O Sr . Pre~itlentcp:W1\. urn e ministro. . . · 
dect·!tó, sem qm: (u$sc;n (latcr-''~inada.~ a:>' c la~t- Concluindo, o nlatl tl·i~to ·dever communica:r 
sula;,· . . . :\ V. S. qtte, rl•.•Sde muito tempo, ~\ ntes de 

Coul P- lli:!it.o, o o.lecr•eto foi t\SSi;.:·n:tdo, ·o n. retíl':Lr-me 1.lo ttio do Jaooiro, considero o 
notiri:t, i :llmerlill.t:tmente rhvltL pot' alguem il.os neg-od o p:! t'tlido per:;nle o ~on•rno, salvos 
jornue;;, m·igümndo uu.tmalincnte um:\ enorme v . S, l1<H' p:wte cltl Compalihi:l P:t uli~t:\ re-
espi:!Clll :t\'ilú em S. Paulo. solvm· p:tg·:u· ;1. qtt:lntiu de I .500:0008ü00. 

Cornllinnd:ts todas ns clausulas, sômente Pat'il explicar: Um di:~ procuL'Ou-me um 
ton•o ~ t-~e necessaria a llSSi!{naturu. tiro con- c:1Vldh~'iru e mo~tt·on-se muito nnl.'iu:;;o para 
tr:telo pct'<HJte 0 St·. 1\1inistr:o da .-\.gTicul tnra. me aj udm· neste negocio • . Nilo tendo fnllado 
Trc~< y ~ze:; 0 contracto foi p .. 1.ssarl? :~ l ilnp•> com ~JeS>;~a :.tl~·mn:• .sobr~ esses~ uego.~ios da:. 
e tt'')~ ve;-,PS ~ofTren pef'Juena.s morhr1,.~~~·.ves. con}l·'·n:hL·\ r~:.p.~ndt va.., ::nnent(j.'. t;or em, ao 
.Minai tuclo l;lStava 1wompto, qttnndo :~ chegn.1ltl. ver qu~ el!~ .r; •,l:H.~ .de tw!o o ')1).~ se t - :~~~~~ pn~sa.
do Sr· . g-nvermtdor do gstatlo Je ~- P;wlo (lo uo.. !;ecrot.l:rt.• d,t ~grteultnr,t, put guntel se 
a.bso,.veu torlo 0 tempo do St• . l\1tn i:;tJ·o da. clle tmh:\ qn:t lqnt·r mtorcsse~m procur-:\r-m~. 

· Ag'l'iculttll'tt, e logo depois 0 Sr. Presillente Esto x•cs.ponden qne <<Um . mnri!O delle podla. 
cu.llin doente. consegun• o coutracto ass tgnudo dentro de 48 

Qu:tndo S. Ex. melhorou;e nn.ve:;;perada. hol'L\ S ~. . 
modillc:lç:Í.o ministerial, os p:)])eÍS for·a.m le- Mtwquei uma. lrorn pa.t•a. conreretlci:tr com 
v:H!O!:i iL c11.sa do Sr. ministro parn. se1•em esse amigo, um Or. Lar-a., que com atreito., 
aS!$rgnttdos. prometteu o c·.mtrncto assign:\tlo dentro de 

Voltur, m, porém, com o secretn.rio, que 48 ltorns. Na tumlmente tlesconfiei qne se tra• 
decltlt'OU que o Sr. mi11istro recusava nssi- tlltn.va do obter dinheiro e perguutoi. Elle 
gnal-os, allegn.odo, entre outr:~s causas, o respúndeu: Mil e quinhentos contos do réis I 
appnrecimento de um at·tigo arwrtymo no Fiquei pasmo, se clle me tivussG pedido 
:!o1'nal do Gommercio cootl't\ a veutla da uma. ç uaJJtia. 1Jequena teria considcmdo a 

· S. Paulo Railway a Compunhia Paulista. o:trer ta como especulação . Ten<lo, porém, pe-
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dhlo uma somma enorme, dei t,.,da <t impor
t:\nr.h\ fts suas pah:t ''rn.s, por·rrue ~i elle fosse 
um especul:tt!or ordinario oue no nltimo mo
lmmto quizesse entrar· _em· u~;:;·oeio partt g~1-
nhar· alguma com:1, n:1o tr•r•ra [>Adil"lo uma 
somma t:iD 1-,'Tando, :'rPiscand·~ tLtrlo. F:r llei 
di~, r:lXOL'hitaocin do pedido ,;"'m podar modi
ficar. Com em~ito de~rl<~ 1!!10 n D1•. L:tra en
trou no rwg-ocio, uma m:1o irwisi\'Ci tem cn
tOI'(Iél ~ ido O$ intr~ros,;cs da. conrpn.nhi:.\: · 

l ." O de,~!' •to nsti~ assi;:-nndo. TOI'II:t-se ne
cess:trifl novo de(;reto ·~ ·· 

2 a Artigos a.nouymo,; são so:.,ponfti•lns. Som 
. proveito, porqr1e e prccbo examir.mr· ([e no,·o 

0 COIÜl':tCtO ! 
3." O pn'SÍilcute e o minístJ·o n.ntoi'Ísam o 

~dVr1:;auo a dn.r o neg-ocio como leito. "\. mií.o 
1nv ;~qvd o retarda. 

4.0 i\ companhia. appresil'Hi•~ . com j H'Offi •~ t~ 
teotlo fhzr:w novas linhas . . ~ l' <!~post:t dH 
nova lin ha a S:.111b1s ~L Sor·ocn!r:t ll:L. 

5.° Finallllente o (:ontl'M't" csth pt·ompto, 
tudo ~pprnvn.rlo, por qne n:\o p(irlc ,;ai' a!:'sig~ 
n ado ? l-'o;• que.? Agor•a n:1o ha r·az io p:Lm 
demora. · 

· Nilo estli. nssignndo, pot'f[U!\ a mr7.o ~nt:isiud 
.nao g•.re1', 

· A companhia cstit cn i pol'<\. . 
Tr~m 1lo s<m l:vlo o g-ovor·n.alnl' do est:Hlo 

·de S. í'aulo, o rltr~cto•· rl·~ O! •)':IS unhlica:;: 1):1. 

Capita l Pedl!r':ll,o 3i'. Pl'é)Siduntn 1.1~~ l?.l)pnhiicn, 
que prnmett!:\, o Sr. R•Pã.o de Lncnna, t]l\e 1leu 
-palrtvt't\. de honrn; o SI'. sect·t~ tal'io da r·opar·
tiçii.n n:~ Ag-r•icnltnt•tt, qne dHlt p:\l'écer t:tvo
rl\ve\; o Sr. llirector da R»lt~Hh ole Fel'l'O 
·Centru.l e tnmuem thvor•avel e tlm;ej:L o COI\
tmcto; a S. P:mlo R:lilw:iy, quet•. \'(m •Je t· :'t 
Compnnhi:t Panlist:\ quo qnl?t' comprar, e o 
Con~r·, •::;so de S. Paulo que :tppl:lllcle. 
· 1'11flo li "· t'n.vor, porém, :;f'm t\Wl':'t. contrn. n. 

mao in~r:si 1.wt que p(;lt!c os !.5Qfl:OOO$l100. 
RnalrJlente :1. compauhi:l 1leve [H'Ocm·nr 

ron.li~:u· t' negol:io, pol'ém. nãr• pos:.;o dizer que 
dev:t pagar os l.500:000$0uO. 

Di~·o qm'. a. mHu Yer, que !:!•'m o png:tmento 
ou do tor.ln ei>tn. sommn, ou de g-r•and>! pnrte, 
o nr>g-ocio não srH'a roalis:\do, pol'f1UO a mão 
in vi~ i \'Gl e m~tis lortG que tucl•,l tlel:>ta IX~i;r. . 

Fnl l'orç:tdo n. iidlnr sobro e::;t:t proposta, 
por·q1te o meu ffitlndato nao cheg-ou a tnes ne-
gocio:;. . 

S.\ V. s .. iulgn.r couvenienle, posso escre
ver ch:l,mando o Dr. Ln.rn. :11lm de vir e lle 
com o seu amigo pa.ra o contraeto dos 1.500 
~ontos . Jlcrcdito quo pngn.nrlo os 1.500 contos 
~ contt·ncto sct•ú. ''ssig-nado e a S. Paulo 
Rnilw:• y passarà tt Companhia Paulista.. De 
()Utrn fúrm:~ nuoc~~. . 

Com torln, n. intima consideraçtío - Walto1· 
:r. H~mmond.» . 

Qna.nr.lo so 'Propalou que tica.vn. suspenso 
o decreto, não se la:vrando o contra.cto para. 

a. compra , no S':lnnrlo de S. Paulo, o Sr. Elias · 
Oh:t\r,~s _jus ti ficou :1 pt•eten~1o da Companllia 
Paulista. u as vantagens que re~ml tM'ttnt p:tra 
S. t~aulo. · 

Esse di~cnrso teYe intlurmciu. IIC' espirito 
dei Sr·. Lúc'~ ' r':t, con1o e I! e m esmo rler.:l:tt\111 as 
rvssr•:1s que o pl'ocurararn nos:>:•, ol.l~:~•ili.o, 
m:n;; 'lll'~ de:-:ej.-w" qrw, :ilérn disto. f\):-;~em 
re~pondidos os artig-o-; itnonymos do JIJ1'7'''t do 
COiiWir.•rr.ío. in:-i nn:r DdO mesmo os pon ~os que 
devw.rn ses l'o~ pondidos. 

O Sr. 01•. L:~t·a, eng-cnhAiro cCJnr.es~il)nttrio 
d:t e,;tt~uh <Ir~ T<\lll)afe :t Uhatt\1,:1, ti"%~ pe
t•iodn tle .tuvirla::; Yesiliwa. o ~r. H:ull'liond, 
di ~(·lHlo-lhn que o contt•ncto não se :l,;;;ig-mt
t•ia crn C'..:t~o "lg-um, salvo si dcs"enr~lhr! mil 
e qninhentos conto!;, e que nel>S'l cast• g-a
l~ln lia <~ :,s:;ig-natura .tlr:ntl'O de 18 hot·; ~ ~ . 

() SH.. .T ns:g !\1ARIANO-Pois lll<Ltld•·tn lll:\1' 
o:> mil e . rpl! tlltOntos conto;; p<tr:~ tit•;u• n. . 
[H'OV<\. 

O 01tADOlt - .\lt ! il~ora l (Riso>, oh! oh ! 
1lt1 grarutt! 'P''1'te dn Cct•nara) . 

O Sn .•. ,Jo,\o .DE SrQUBlRA-lsso c tn•d :m
l.ig-o jú 1ln llltl\'l:trv.hht, em. CJtl? ~c _li :t.et'<\m 
esc~tndalO!'iOS eontt·actos rlr) llllmt;;rn,çao. 

O S rt. Pttt~:;! Dg:\"TB-Previuo ao nohr·e Ol'nrior 
qne a ltor;L do expediente e3L:'t d~uln. ~~ qtl•l jil, · 
lm nnm'li'O pnr:1 se ~\bt'it• n ses~ão; pot•t,mto 
o uo!a·a dllpnt:~dú !l<'to podel'it cor1ti11U't l' as 
suns oiJ,;et•\'aÇÜflS, s<tl\•o requerendo l.ll"g"•m ~ia. 

O S!t. ~·!A ttTlXHO P!~Al>O- Bntiio requrJiro · 
urgenci: •. 

-> · Sr~o. Ptn:stntn.;-Tt·:-.:.Est!t ai.Jert:• ~ sessiio. 
O St•. :'>!:~ t•ti nho Pt•:;do l'êi'Jl10t' U1'gei1ci • pat•a, 
indepeni.lentc du. leitl!t'<\. dt\ ~\Ctt\, po•ler Cl)Q- . 

Linun.l' o ::;cu di~cut!:>ü. Por·~anto, cou:>ul to ao 
Oam<Hn.. 

(C!)YIStlltCI'ltr c: C<ll>Wl'Ct, e conr.et.lida. a ur-
!}eJici(t). · 

O SR. MAR'riNHO Pn.Ano ( Continwmdo) :- . 
St·. pt·esidentç, eu não. costumo d1~ix:tr s~m 
immcdiata n~i!posta 11Ualquer uHu~fio n. actos 
tl.i mi oh :1 Yida. pu h] icn.. 

Fni doput:ido pl'ovincial em vnrias l·~gis
lntlmts e nnnca consenti qnc, !los tle;..;-raos 
dn.· tt•i!Jumt quo occupavtt, snbisse ate ú nlinha · 
pes~o:~ rpplqller otfensa. sem e::dglt• imllle- · 
ditn. <:'Xpl ic;•çiin . 

0 SR. JoÃo DN ::;IQUEIRA-Niio me rel\t'() á 
pessoa, de V. Ex.: retiro-me a.o cscanflalo do 
facto. 

o SR. MAH.1'INHo PRADO-Qunndo me M• · 
cusnrem, preteDdaudo-se o:ffehder-mo na. 
minh!l. dign idade, em primeiro logaz: tr:ün.rei 
de justifft~;Jr-me perante o pniz, o d!-!pOis não 
vaci\ln.rei em empreg-ar até os meios physi
<'.0\:1 p:~r~~ r~>pollir in,;ultos; o que faz . todo o 
homem energico que preza seus brios . . 
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E' esta a minha norm:1. rle proceder, e os 
meus collcgas de propngnuda. republicana em 
S. Paulo s~1.1.lem l)tlC nuncn, lla tribuna, s~:~ me 
·:1-rrojott nm:~ qm\lquel' offensa, por maii: pe
quena que ro;;s.~. que en nilo 11. ropcllís~e, mos
trando <t in verdade d}\ accusD.çi:io, c (jue tJÜ.t) 
repellisso :üó com a L'orçn,, si fosse prec!~o, 
o ouso.do flUO tentasse insultttr-me. 

O Sa. Jo:í.o nE SIQUBmA-Elt rei'iro-me :1o 
csc~udt~lo <!<1C houve no Bro.úl, e eu comiJfltí 
llit lll)!)l'C Ll::\:1. 

o Sn.. 1\Lun-nn:o Pr.AlJO :-O nobre deJ1U
tado ó sern pre impr udente nestà caso. itltet_'
rompeudo us di5cHssOcs. c escusa. do m•1tH

. fest,~r-se tanto, porrjue .iiL é conhecido como 
governista por ernpreintln.. 

Entr:-t1do no t•ecinto e dizeuuo: csl..'\s cous.."l.S 
stM> Yeln:ts, j:'t s:i.o do tampo ch\ mou<~l-citi•~, 

. mas nií.o sfb tií.o e$Cl\l~tlalos:),s cem:, os con
tractos de l:1 tOii~t':\ção, o que qni1. 'i'(!f'ir', a 
que.pooto.l')ui%: cheg-tll' di:.>eu•b poste:-iQt'mente 
que S<!l . nií.t.) rel'erüt, u::to f<\í\h\ aUn~iio \lo 
Ol'::tdor 'I Qu~ c~bitnelllo tem :;ua.s P·l.ltWl':\ti 
entrto1 Por·quc ~:lÍ!'tL\11 os cont1·nc ;:",; :lil bnrni
gra.ção o:n ~eu e:;;pit'itO por· vi;C,,5lãl.) d.u nc~.a 
discl1ssfio ~ Si h~~ :\llL<S~o encol.Jel·tr~ em snas 
pâlavr:1s, mH;:~-mc :1 resp()ito ~ cnmnr<'t. 

PL·eoccuiJOlHBo pot• muito t<:!mpo em·S. Paulo 
a qne~tfi.o tl1' irnmig1':t•,•:'lo, e onvhlei toLlo;; o:; 
esforços po~~iveis p:~r:t 1cYantn.l·n :10 sen umiOI' 
desenvolvimento a.l!i . 

Todog os esf,lrço~, por~m . ~e inu t.ili~av~ .. m, 
<lhnte d::.s dilfienldn·.\e:; etlC a f;1l b •.le tlt':\hc:~ 
creava, e cntií.o [Hl'~\ meillor di:•i;:;ir o" moYi
mento· reciolvi ftm•Jtw arnr. socie:lu(lc c:nm o 
intuito d o) pt·omo n:r <l intl'oducçií.o de iintlli· 
g'i'ant~. ti!·•uclo o cont•teto do g·~'ver·u o com 
os t\,;~ut~s il'ltl'oJnetores. 

O governo ,:;-et·a\ pag-:n·n. ontií.o S~)m ;n~ elo
vad::t p:n·:~ e;;\;·.~ ti 111, e · es~'\ sociedn.Lle comc~~111 
pot' fi:~.er· consi: l~tWI"elt'educo:ii.o no prnço r[tiS 
passng<'r:.:;, lllO !'alis,~ndo mn nc~o::io que t\.tó 
entii:o Í:!·h:.l ,;ido u m·,t fonte de avttlladn. t'tliHl:t 
pn.r:t os C•lltll•actan t ·'~S . . 

Como IJ\'i nci; >t\l lx<se rlê operrt~~Ü.·) p:n•n. seu 
doscnvoh·imfln to , •~stntnin em S(~ns c-;;tt\:tuta3, 
que nam os s:.lcio;; o nem n. dit•cctorh podiam 
fruir vn n taf;cns p·Jc:mia ri tts. 

A re1lllc~·ito rlos p;·eços t.ln.s pa~sagons foi h"tl, 
que ui rl•k• hnj c f:llttlm ::~ SO('iell:ul o 1:ec:t1'SO::: 
)?ar:. concluit· o cotür:tcto ce lebrado com o 
governo provincit\t ; do 10ll$ qno '[ll\.1!t1· 
mos ao g-ovoruo por co.bcça Llo tmmig't'>lll t~ , 
:1 sociouatln passott n pag:n- GS.S , e om;r
na.ndo a.o governo como so por! in. !;I L.Ot' aq uclle 
serviço, . tanto rcrlt1údo, e assim o !l;r.cmo.:; em 
relaçli.o ;\ perto do ll)(J . OOO immi ;::-ra nt <·s -

Fui e nt:To :tccnsa<lo llet:~ impreasa. :~,dvet·
~a.ria do Rio t!o q;w ::t.n l'orh~ t{f~Lntles interes
S3S peb intt•o,!ucçi"LO .de immigrantes, qu::.ndo 
ora umu. sociedade que tillh~ como clnusuln., 

:\ pr imeirn. rlos sou.;; e.st:1 tutos, nlto pot!er ue~ 
ulnun membro d:~ sociedade mt[i:lriL· nm real: 
uma soqi~chdo compost:l ele l'e[)llblic;-.oos, de 
conservadores e liborae:,, e que ni'ío vi.::av n, 
otttt•u cou~:1 ::.iniTo !ntrod 11ílir em S. Paulo o 
m•lior ntlmcl'O de! immigl':tu tes. 

O SP.- Mot{i\Eil E BAP.P.os - S::.lvou n. agri
cttltut•a de S . Po.ulo. 

O Sn-· ~!Ar::rr~uo Pr:.\no-E fi1.emos n (l. As
scmblot• Provincial, co:n o conc!tt'SO r.le todos 
o~ p:n·ticlos. c inichth·a r~puil l icann, a mais 
sn.hi<\ dns lets ({lto se te"m p:-omulg-aclo sobre 
itnmigt•açúo, r.• Lrtphdn. ú8 r.o:1•.lkues cspeciaes 
do p ,Li J., 9 que tã.o IJon;; rcsultlll.lo,_; pl'o;luzlt•n.m 
em S. Paulo, a poP. to d~ opar:,t·-se :tlli verda
tlei ros p t•o:ligios . 

Lei qllc só g:W'lllbc f:t.vo:•e,; a. t:1m!lins con
tilitu iu~w, e cpu~ foi md::; t:n~.lo a •.loplillht nn 
proprit\ t;:,epa!.!!ic;d;r-::-<mtilw, e >:cJI•V ia de lmsc 
pa r·:; o g-o \·e ruo gel'a l entt'() nti~ l'ot·nu!ar os 
seu:; ccn1tt-actos d•~ imtl1ígt•nçiio, no~ ultimes 
u.uno.s <.h mow:wchia.. 

O que pl>LlG resu l t:w p:tt'l\ o rnwlor de· 
1le~~it•oso, em rolltl)':í.o iL immhl'(\Ção, e 1?:l.l'a .. 
I.Ji lG o SL'- tleput.:vJo Joiío de ::liqn·J it•n. ;\til'e f!lU 
fvt·t:J:l. úg-[~·t·e~.sivn. mn~< a ilus:io dc1stas? 

Volt.mt.lo a qtwst<~o fJ'.l "' n'>S pr•0occup:rvtt. 
viu~\ Cr.mtn•n, fJ U0 a mí nl1 :~ uc~n~ :l (!:i,o não e 
Va!;t'. , O q•.tc existe u m 1.\0Cl\lll~UlO Y~\tiOiiO . 
!1crnom;tranclo quo a .> rlw:i~ií'=l~ ;;·ov,~t·n:~.men- . 
ht(·S :;;i"!.O oJl'eredrhs me' h!ante r c; tt· ibniQúo 
p~cunbri;t , pot• intcJ•nwJh l'io.; o!lic!osos, e, 
como no pr<'!sento cn:;o, pOl' cb:n-,H1t\ scmma. 

b Sr~ .. lcs;~ i\L\RLA:'i\) - x.~m :lO r~n.lisa.rlL 
pot·que totlos so.t ::m1 o::~ altos motiYos q~e tcva 
O g'OVCt'llO J):\rl\ UJ.o Cl:l t' 1:.'\\ C()t)CI)SS:ÍO - . 

O SR.1Lw.TI:'\IW Pt~.\DO-Q10ôte:, !:!::Í.0 os !!ltOS· 
motivo;; qnc le\n.l·ain o ;~ovm•tto a. n:lo n.ssi
g"\1~\r um coutL·o.cto, tantas YJzes rcJig·i!.lo e 
,iulgn.do p•·imoirameute justJ. a p;-.) tençiío d:. 
P•\ulist~t '? 

J\.lli vem o nobre de;mtt\do em mcn tlpoio, 
ceL·titictu- o jlüzo qtle füt' i1\<t o pt~,i;!; to,lo sobr~ 
:\ ii!C[X:Í:.l do g"OVCL' tlO. 

O Sr>.. ~To~ B. :.LuctAxo'-l':n n(i.~ ,\is<:c semc.
lbanta cóusn. 

O SR- J\ít..l'~Trmr<i Pt~.\.nn-Kão (, inepto um. 
g-overno que depois elo m:v:l111':1mentc ostudn.r 
amn, que.;;W.o, resoh·ol-~, rl<:~ fl l tit.inHnentr~ , só 
de1lois l.l~ dccorl'it!os tlous ma;,:t)~, tlr'.'scobre 
razue:: de alto motivo p:o,t\1. nlio n. e n:octuM', 
o isto mesmo c!.cpois clu tec· <;1d,l o decreto 
assiguado pelo Prosiduntc Ü(t N.equblic:\ ~ 

O SR. JosJ~ Il·fAHIANo-0 Pt•osiden to d:~. Re
publica. uão as;;ignou o ueereto-

O Sl'\o. llfARTI'N' rm Pl~ADO - Assi;;onou , sim 
senhor, o contt•acto c que nfto foi as~ig-uado 
pelo ministro. . . 

O Sr .. Jo.sl: \rlAn.IANo- Eu sei qnc o goYot·no 
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te,·e :1ltos motivos do ordem publica para não 
dtw a concessão. Nilo posso contrari:lr V. E:,. 
com este apa.rte. Elt hei do sem-pre protGstn.r. 
(Contirnwm as in!Cl'i"!':Pçües do S1·. Josd Ma~ 
)'iano.) 

0 Sa.MAR1'IN!W PRADO-Eu peço ao nobt'C 
deputado que me deixe con ~iuuar n::to me 
interrompa n. todo o inst:tnte: todos S(l.bem 
q~e. S. Ex . _pt•oteJ:;tou j:\ contra o que disse e 
(l.ll'eJ poster;ormente, e para. nl!o deix:w dn
v!das tt re.sp~ito, eu corro êm seu auxilio, pe
dtmlo no bt•. tac1tygrnpho que tome o,; 
}Jrotestos de. S. Ex-. e consigne quo S. Ex. 
proteston1m! vezes contrrt o que eu clisse. e 
esse prot.~stos por ato.cndo sonirJ.o p~lr.Í o 
pn.ssado, o pt·esentc o futnt·o; nns ueixc~mc 
ful~r. · 

Que rr~v;-rno e esto que temos qno nü.o 
sa,be tlu'Jg'll' o5 sens passos, que depois de 
dous mezes de es~uclo e qne descobre que o 
contracto otrende aos altos hltcresscs do 
paiz '? 

Nesta qut.l.clr[l. anormal que atravessamos. 
quando o p:1.iz 11rocnr:t regnln.risar-;;e, qu(l.ndo 
ns nspiraçóBS do B:L'azil estão todas como que 
sopitadas, podemo:,; cousentil• que est~ja no 
})oaer um governo que nem mesmo em mate
ria de llut'n. admi::Jistrttçã.o sabe l'esolver ~ 

O Sn.. ZA:.rA - Sa)lienti;: esi· mtltm·e cm~
cilitcs. 

O Sn, MARTDtno PRA.no- Costuron,-se 
fazer a est~tisca dos opposicionistus e gover
IIistas lH:!S te Congresso, pelos requerimentos 
tle informnçõesdiri;i•los ao governo. 

Pelas minhas obi:iei'\'açues, deve o Con"'reso 
ter notu.do que sou opposicíooistu, mas qtJem 
P?de antecip~.u.lamente dizer• que é opposicio
msta, a. tollo transr~ em um estado tú,o afll
ctivo para a p:::.ti-ia ? 

Aq~i . não existelll opposicionist.1s a tudo 
que vwr elo governo, e niio ê a mi:lsão dos 
l."epublic..'lnos amoutoal' mnisdestroços e rui nas 
sobre aquel!as qne alüjh exitem. (Apoiados.) 

Temos por missão assentn.r sobl'o uovos 
alicerces o euiílcio socin.l, o.quelle que archite
tnràra a velha prop::1gn.nüt~ repnblicaus, sem 
os gastos mntet•iaes monnrchicos . 

Mas sem os recursos do parlamentarismo, 
s~m podermo~, a. pesar das alto s posições, ser 
d1rector~s supl'emos da nn.ção, que injusta
mente dizem mn.ntor-se sobre a ponta. das es
padas, o que é uma g mve in,iusti~, pois não 
só a classe militar utó hoje não usm·pou nessas 
liberdades como tem sitio ete um elemento de 
ordem e moralidade (apoiados, muito bem), 
·só nós resta fazer ulh appello ftanco e leal 
ao supremo chofe do Estado. 

A S. Ex. que tem um nome limpo;n. S. Ex. 
que nunca curvou n. corvi:-. á cort·upção mo
nurchicn. qunndo por vezes teu tou fazer-lhe 
retrocedol' da linhn. rectn. do dever e do 

patriotismo, desta tr ibuna eu imploro em 
nome da pt~tl·ia, ç_uo expilu. da direcçü.o inoptn. 
quo dito no paiz essas emprestn.veis fosseis da 
monarchin.. (N<io apoiados.) 

Eu n.iuda creio naqnelle quo, a 15 de no
vembro, sacrificou n. vida. em pl'Ol da. pn.tria: 
sobram homens, q ue1• nas antirr<J.s fileiru.s r e
publicrmns, como nt\S velllns"' phalanges da 
monnrcl1in. pa.ra levantar o ni vel da adminis
tração ·:1 altura das aspirações nacionacs. 

Ao llol'oico fundadot• ela Republica Brazi
leirn., ni.'í.o se junte, depois riu. gratidão dtt pa
t ~·i:l, :~ sun, mt\lcliçiío, a.ppelliclando·o '" poste
I' Idade como to.mbc;m o verdugo dn. Ropu-
blico.. · 

Vo:ms-:Muito l.Jem ! muito l>om ! 
O arar.lm· à oomp?·imcn7ada c riú;·açado 1JOl4 

gJ•cmâc ~mmcro dos S;·s. dcputaclos 

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 1891 

O S:1.~. Jl1~tinia.no de Serpa.
Eu nü.o estavn. absolutamente disposto, Sr . 
presidente, a. tomar parte na. discussilo deste 
pro.iecto. 

Mas tendo n,On.marn. concedido urgeocia paru. 
elle ser discutido ele preferencia . a todos os 
outros da ordem do dia, fiz rn.pid~tmente a 
sua leitum e promptamente resolvi im
pug-oal-o. · 

A questão que o projecto procum resolver, 
senhores, é umn. questão muito grave e im
portante. (Muitos rxpoiar.lEJs .) 

E" uma. quest~o complex:1, qne n. Camara 
nacessita de estudar e decidir com tnúito cri
teria e patriotismo. (~1pot'ar.los ; ~1wi&o bem .) 

A mim pouco import:t saber si as . con
cessões tle estradas de ferro, que o projecto 
pretende annull:l.r, são ou não proYeito:;as ao 
paiz. · 

Não ê este o assumpto suj ei to a debate, 
nem o momento me pat•ece o mn.is :vproprin.d() 
para exa.minal-o e discutil-o. (Trocant-se 
apartes.) 

Do mesmo modo, pouco importa. saber si o 
govtlrno fi:17.endo ossas concossões, consultou 
ou não os altos interesses da união dosEs-
tados. . 

E' outro aspecto dtt questão que nU.o julgo 
opportuno discutir e elucidar: (Aparte~ .) 

o que, antes de tudo e aCimn. de tudo, im~ 
porta. sn.ber á si a Camara procede Cor
rectn.mente, si cump1•e bam o seu dever, si 
obdcce fielmente aos preceitos coostitucionaes. 
legislando sobre o assumpto do modo por qua 
pretende faze-lo. (Apoiados.) 

So hn. um meio, em minlm humilde opinião. 
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de tornar o congresso tãoforta qua.nt~ deve O S1L J. DE SERPA-Precisó de voltar ao 
senl~nnte dosoutros.podet•es dn. Ro1mbhca:.....:.. estu•.lo o oxarne <lo projecto. Hoje mttis do 
é elle mJttl:!r-se dentro da. Constituição. ze- que nuuc:~: Sr. presidente, n. Camara. deve 
!ando com solicitude as sUas pr•ero,(l'ativas, ter· em gr;lude r:on ta a questão de pt•incipios. 
mas oií.o inv11.dindo nunca. :1 espher•i1 rle acçüo (A7Joiados.) Tratamos de vokw Ui; leis cúm.;. 
dos outl'OS poderes. (Jl!Hitos apoiados.) plement:tt·es du. nossa. Constitui<.:ilo a não é 

Somos fortes e -precisa r!'WS do o ser; mas neste momento que podemos fití:er obt•a de 
toda a oossn. força desn.pparoce no momento :I n~~rchi:t (.-ipoi-:ldos.) A anarchia nri:o pórlc, 
em qoe.tr·n.nspostas :ts front~iras f[ua a. lei ba- nem. dev<~ partil' do Cougres:>o. Daqui dGve 
sic:.t rla. nacionalidade estabeleceu, invntlimos ptll~tir o exemplo ele respeito il. bella Cunsti
a.lheío c~1 m po de acçã.o. (A poiados, muito bem. tnkão qne de:lcretttmos. (Apoiados . ) 
T,..ocmn-s~ al{)un.s a2Utrtes.) Entt·,~ tuuto, senhores, o proje<.:to que se 

discute, ú. sirnpl•!S leitum, ao ·rnuis rapido 
Ben·• r;IZÜ.O teve o S.r. Ruy Bm•bnsa; noto.- exame, revel la-se inconstitucional, hJCouve

vel to tento que é um:t g-lot•i:\ dn. no..;~n. pntri:t, nümte ~ate anarellico. (;1poiados e n.ao apoia-
quando tHs:;e da. tribU0:1 do . S~nado rpte O dos.) · . 
porlHr qna exorbito. é um 1JOLiet· qne lÜJdicu.. 
Proft1nd:1. verdade encerra esta tllTirmação. Gravo err·o commette1•ht ~ Cam!tl'tl, seoho-

d ) · res, transtbrmn.ndo esse pro,iecto <Hn l<li. Nü.o 
(Apoia os. conseguiri:t talve;r. os intuitos que ellê tem 

Mas quando nós procedemos no o:.-;tudo elo em \'isln. e darin. Iog<u' a que sH õisse~se : 
-proJecto, verificamos sem esforço, qne n Cn-. «a Cn.m:~ro a.ecusa. o governo de viola.r a. 
mara. · trata. ' de legislar sobre nm assumptn Constituição o p:ti"J. chanml-o ao uum primen to 
importante, sobre uma. quest5.o complexa,, do dev~1·, comrnet.te peiot' violu.c;ã.o, r--olp!:l:níc!o . 
sem um e.tamo acurado, sem :\ cn.lma e pru- mortalmente :i sm1 propl'ia. obt'::l. )) (Apoiadas 
denrin que deve ter em totlas as suas 1•eso- etu1o a]>oiarlns. A]Ja,·tes .) 
lucues. (Apoiados enüo t'tpoiarlos.). O Sn,. PRESIDENTE- AttMçã.o [ 

O flUe pretende o projecto 1 Annn}l;tr tortos . 
as concessões de estradusde ferro fetta." pelo O St~. JUSTlN'IANO Dll: Sl!lRPA- Entro no 
governo depois de promulgnd:\ <tCt,ostituiçií.o, estudo da questão; Rr · presidente . Compre

hendo que é tempo da fazer o. annlySil ·do 
sob ~~t·etexto · • • projecto. Nü.o posso, uein devo demorur-ina 

O SR.. BERN.<\.RDINo DE CA:IIPos-Niío é pra- tla tribuna. 
texto. O projecto, qnA sa discute, senhor•es. obe-

0 SR.. JuSTINIANO DE SimPA-Corria-iroi t\ dec~ a e:ste 1';1ciocinio : •O governo não tem 
ex:pre:;são. . . . soh run<iamen to da f1\ lt 11• no competerlcia P~'ra. faze~· conc~ssões de e~ traria 
:pocl ·r (:rXecutivo compete o c: ia p:Lrt~ ft\ZOI' cou- de fel'ro; f·~l- 1S infringindo a lei ; logo, siio 
cessõ .. s desstt nature~.a. null~t!:it:les conce,sões.» Terão rnzão os a.utores:. 

E' ·~ss 1 ú opinião do:; auturei> 1lo projn<!to o do projecto 'I t··m razão a eommissão ·que <>-· 
da com missão que sobro alie r leu p:tt'ttcor. consi•lel'rru constitucional e digno ne uppro-· 

o SR.. L. FlLGUEUtA.s-D:\ commll>Sl'lo,· nii.o vu.çü.o 'l ~xaminemos esta p:.wte da que!:ltiío •.. 
Não c~ocontro apoio na Constituição, & . 

ap{)iudo; apenas de cinco membt•..,s da com- presidente, pum a. opinião dos :lutares do··· 
missão. projecto . Argumrmtam com os arts. 13, 34:e -

O sn.. J. DE SERPA-~Ciuco membros consti- 48 ; mn.s ess~s o.•-tigos não ampa.r:tm ab.;;olu
tucm mo.inria da commis::;i'i.o é estn. é rrue dà tametlte semelhaute opinião. Delles deduzo . 
parecer. Não ha, pois, ilnpropriedade de logicamente o contrario. 
termos, afflt•mando eu qne o parecer e dn. O at•t. 34 tr:l b. das :Lt tribuiçties do Con- · 
.comrnis~ü.o. (Apoiados.) Com n. pressa. com que gresso. N:.~da prescreve sobre a qnGstão. O 
li o projecto não veriflquai si havia opinião a.rt . . 48 tntt:~ do..s o..ttribuições do po•.\er ex:-

. diverg-ente. Jã. declarei a Cnmt\ra que não ecutivo. Natla contém de positivo sobre .o·· 
me prepnrel para tomar parte na dis~ussão. assurnpto. O urgumento que deduzem desses· 

o Sa. BEzER.RIL-v . Ex . não precist\ de a.rtigos é este : «Desde que entre . as. i.\ttri
prepnrar-se pa't'a discutir qualquer projecto ... buiçOes do poder executivo (a:rt. 48), não se 

· · encontra a que :mtorisa-<1 o. fazer concessões 
O SR. J. DB SER.PA~ Ag,•nueço muito a. de estradas de ferro, segue-se qtte n. Con~ti

gentileza e benevole_ncia corn que V· Ex. IT!e tuicuo reservou essa attrit nição ao Con
Julga, embora esteJa certo de que o elogiO gresso. » Ml\S esse argumento -pótle d:Ll' loga!' 
rião é di ri ~Sido a mim, m~:~:s u.o estado rJUe nos n outro,C{tla o destr•oe : - Si entra as attrí
elegeu e ao qual sou nesta caso. o mais hn- bulçOes do poder e:cecutivo n:tda ht1 com r ala.
milde dos representantes (Nilo apoiados. çi'to a ntl\tel'ia, esse mesmo sih~ocio dn. lei ao-
Riso.). oncontt•nrilos quando se tratu. das attribui-

0 SR. BESE'RltlL dil. um aparte. cl5es do Congresso (art. 34.) 
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Em umn como em outra secção nado existe 
sobre a. ma teria .. 

Mas, si a Constituição nada. presct·eveu s·o
bre vinçfí.o-ferrea, o que pó·.lo resultn.r desse 
silencio da. lei~ Duas cousas nnicas: 

1", que a Constituição não regulou ama.
teri:t para m:~ntera legishl.çüo exi.stente; 
. 211 , quo. n:t nus,mchl. da le~islaçãt>, :l. ques

tão tem do set• r·esolvida á lur. dos pl'incipios. 
A Constituição só desceu n. minudenci:~s 

qttnn•:o tr·:ltOll do serviços novos, (]IIO porliarn 
deter·rninar •luvidas e incertoz:1s. Em rclnçiio 
il vin~':'ío l'••rre:~. , manteve a leg-islação an
terior·. 

N:t. fitl ta. des~n. legislação o assmnpto tem 
de ssr o~twl :tdo de accorclo com o:; pl'incipios 
gorne,:, con:;i~nudos na leiorg-~·nica. 

Si o ar.tn é de naturez:t legislativa, entl'a. 
na compt'ltoncia. do Congres~o; porque é o 
unico poder r1ue · J'az leis. 

Si, pot·ém, ó de n:ltureza n.dmini~tra.tivn., 
entt•:t n:t competencitt do Poder Executivo; 
imtMtlhttatnon te incumbido cln. n poli cação 
dessas leis. (Apoiar/os, ncio ·:tpoia(los e ;,partes.) 

O art. 13, Sr·. presidente, tn.mbr,Hn niio r·e
solve a questão. Esse artigo, qne e~Ht r.olln
cado ontrt1 as disposições pt·eliminaros, dispõe 
o seguinte (lê): 

c O cliroito 1in. União e dos estados de lr.qis
k:.rcm sobre viaçc'to {e1·rca e nn Vt~gação ÍlltCJ
rior sl!rti rr.rmlccdo por lei federal. 

Pm•ag-ra.pho uni co. A u:weg-:H,;ii.o d<:l caho
. tngem St!r:'t feita. por navios nncionaes.:> 

Corno vê V. Ex., Sr. pre:;i,lent•~, a Consti
tuição. rielimitaudo :a. esphe!'a. de ncç:'ío das 
duas soheranius que reconhec1!11. nfío pontle 
detorminnr com cla.reza n, competencia de 
cada umt~ om relação à. viaç:'io ter·rea. 
· Assnmpto complexo, su,jtlito n. estudo e 
exame demorado, não podia. s •r l'1~gulado 
fncilmente e permauentemcnt,,• em nm n.rtigo 
de lei ot•ganica. Por isso estaheleceu qne o 
direito lln União e dos estudos d0 hgislarem 
sobro :t mnteria - seria reguln,Jo por lei fe
dem.!. Dn h i o que se · póde concluir é que a 
competencüt dos dous poderes te••rn um li
mite e que esse limite tem de ser· trnçn.<lo 
pelo Con~r~s~o Feder~!._ .:Joncluir_ o contr·twio 
é dur t\ 1~1 mterpretaçao que nao com porla 
e quo não se harmonisn. com ns princípios de 
1oglca.(,1poiados e nao apoindus.) 

Ni\o hn duvida, Sr. presidente, que ao Con
gresso Nacional cabe legislar solwe viaç~o
i'erren, como sobre todos os assurnpto,;; dtt v1da 
da UniU.o. 

Mns htl. grande ditrerença entrH Ieo-islar 
sobre viuçii.o...;ferrea e fazer conces~ões âe es
trados de f~rro. 

O Congcesso quando se ~ccupa do assumpto, 
estnbelece regras, determma os casog em que 
podem ser feitas as concessões e as condições 

que elevem ser observn.das. O Poder Exe
cutivo, conformando-~e com essas l'C 'l'J';ts e · 
preceitos e a pplic;~ncJo-os nos (·nso,; · occur
rentes, estuda :r ma te1·in e fnr. ou nã.u as cnu-, 
ce~sues. Um poder (';r r. a lei, o outro oxccuta. 
A acçüo de um cornpld:\ n. do outr·o. 

O Sn.. BEzEruur,-Paroce que V. E~. estit 
sustentando o pr·ojecto. 

O Stt. J. nB SBtt!'A-Púrlr. parecer; rnn.~ os 
a1·gnnwntns qne p!•(ldnzo ;;ão apre~u11tatlos no 
intuito de i:npngnnl-o. 

Ag-ora, Sr. pr·Psi•.lentt', tt outra alTi t•t:J:t~ão 
dos illu::;trcs nntor•es do projeot:o ü da noll t•e 
cornmissãn : «O .gov.·ruo fez conr.e,;s,':il.•:; vio
l:rndn n lei , lo~o dt.n-emm:: nnnull ::ttc:u;. )) . 

Niio conlwço, ~enhnt•I•S, a lei que o ;.:·o,·et·no 
doixon de ob~er·v:tr 1hwnrlo 1'-)ssa~ conc,)::;sõcs. 
Mas s~.in. qual for, niio podemos c.li!Cl'dn.t• a 
:tnnnllno:lo desse;; nct0s do Podur· Exe•:ntivo 
pnt· lllf~ it.• ele projectos rle lei. [~rn p1·irneiro 
log-ar, de\'o Jemhr•aJ• :'t Cnm:nn, que a nnlli
dade dos nct ns só pode dar-se no r.aso de 
viohçilo de lei pr·ohihitiv:r. E' um jtrincipio 
nni vel'salm ·•nte :H~eoi tn e defendido pelos mes
tres da. scienr.ia. ,ju rirlica. Mas, nindn. :Hlrnit
tiola a e 1 h;tenci:r du lei prolribi ti v a, trazendo 
r~ventn:) l:nente, como conseqnencin jurídica;. 
a. nnili(lhde do~ neto;; praticados em contra- · 
venofio, n:io temns cornpetencia., em vista da 
Cfltlstituic5.o, p::U'a. decretar· essa nnlltdn.de. 
Ca.h·• es,.;a fmwção no Po•ler .Turliciario (arts. 59 · 
e fiO). Sim, si ;rs roncessões, a que o pro,iecto 
nllnde, intringern as leis ou prejudicam os 
dir··~itos de qn:res•)uet• cirladãos ou do;; est:vlos, 
este;;; ter-! m n recurso coostitncicmnl de perlir no 
Pochw .lndici 'rio a nnllidade dos act<is. Nós 
,:! qne nii.o podemos det•rot::l.l-:\, -;em attentar 
contra esse b··llo codigo político· que nOs·. 
m11smos py·omulg-amos. (Apoiados e apartes.) 

o Sn.. FRANcisco GLICf.lRio- V. Ex-. per-
mitte um ap:wte ? · 

O SR.. JlJsTtNIANO DE SEH.PA- Com muito 
prn.zei'. 

o Stt. FaA.Ncrsco GucER.Io-Não foi v. Ex: •. 
quem propoz :r. nomea.ç;i.o do uma commissão .. 
ptu·o rever o Coriigo Pena 1 Y 

o Sn. JUSTINIANO DE SElWA-Ful eu quom 
propoz. 

O Stt. FttANcrsco GLICER.IO- Entito como 
quer revogn.r a.ctos do governo pr·ovisol'io '?" 

o Slt. JusTINIANo DE SER.PA-Peço a ntten
çfio d:L Ca.1nu ra para o aparte 110 i! lustre· 
deputado paulista o para a resposta que tenho· 
ele dai'-I h e. 

Etfectivamento propm; e a. Camn.rn votou: a 
nomeaç:.ío de Ullllt commissfí.o especial para· 
rnver o Codigo Ponn.l e oflerecer as necessa-· 
rius mo1lilicaçõ9s. Mn.s o que eu: tivt3· em 
vista. com ess~ ucto? Pedir a modificação 001 
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reformu. de Um~cto de naturezo.le~iSln.tint, vn.rido 05 COlltl'acto;;ce!elil':ldOS pela.dictadura., 
cmanthdo do governo reYolucionario, que nn, posse de todos o.;; podL'I'O!I. · · 
enfeiXll.VO. em si todos os poderes. Assim . E' Yercttde ainda que o C<>n"·t•esso Consti" 
como o Poder Leg-islativo altera ou revogn tuinte, em vez de o.ppruvnr" esse :1.rtigo, 
um noto SOil, pó·lo B tem O direito de revog-ar eliminou-o da Constituiçilo. t\f•tS d1thi lliiO se 
decreto!; e re~olu~ü~s do govet~uo provisor:o, pó::le iul'et•it• i\ rovog-<\~::i.o rios cloct·oto6 d t\ dicta.-
expeditlo.:; como-poder legi~btiro d:1. occ:t- t!ttra. · 
siüo. O !J.Ue si passou foi o se~:u.i ntc: 

As coditlc:,ções não são eternas. Estito 0 sujeitas :is mo•.lill<'~'lçücs quo 0 tempo,. a e~- Con:;-rosso, nii~ dispu11do tl\l tompo po.t•a · 
. . d . 1 t•ever osses :wt_os, nao vodon•ltJ mmmumr os . 

perJcncm o o;; progresso:; :1. scwnc n. acon- tlooroto;; o~pechdo~ o cuutr•:wtos r:olo!Jrados, 
sa~~~~n •. \1orvcntura., eu TV>cli n. nullidn.de dos nli.o quii: :.tppt•ov!l-1-os, uem t:io pouco l'OVO• 

\'- g:~l.-0.>. 
netos prntir.n.•l•JS em vit·tntle desse Codigo '1 
Não, :tllso\atumento; nem o Con~rcsso po- Profot•ín doixat' o c:;tulln o solu~~i.o dcs!to 
deria docret,ll-a, mosmo convaaciuo da con- ttssumpto ao C.ongro:;;so .wtlilli\I'ÍO. Pot• iHso 
-vaníenci:t J.e fo :to!- :) . (Jiuitos apoiados.) adaptou um:t e monda, •h\ co•nmls~ito tios ::!I, 

.Nós t>odrHnM, o ou j:\. o uffirmei, revognr concallid:t . nestes úmno;;: .s:11·t. 'J•- Su[•pri
todu. :t lo;isfa.ção existente sobre viação m:t-se, por inotJ[IOrtun'1.» Qua l pt'J; Io !lOr. 
forreo.. · Mas, revog:w•lo-:'1. ou não, não podo-, pot•ém, a consequ\lucitt c\t!.-~S· t [u•oco,l·imouto 'i 
mos nnnu\lar os contr.tctos rcn.lisa.dos bo1ta t{.ovogaçilo tacita l!os neto~ ,[a l i ictatlut·t~ V 
fide em vit•tudo ucs.sn. lcg-islu~~üo. You m:tis E' absurdo suppol·o o m:ii:; rl.l quu irnpossi
· loage. Aintlt< '-llle taes contr:1.()tos tooh:trn vel ~omoustrnt-o _iL luz •lu' pl'incipios que 
sido realisn.tlos com ...-iolaçi.i.o da lei, nó~ não dom1uam 1t questt~o. (Ã.pQi•l•los.) . 

· temDS o porler de n.nnulltü-os. Cabe f;tzel-o O e\emcuto historico, qu e~ po tomo~ !:OI1:i11l-
. ao poder ju1iicinrio, nos te:-mos da. Constitui- t:lr, não oJfarcco lmso fn!'it est:L solução, 
<,;ito. (Apoiado~ .e apartes.) tiam ell(l. pó:ic ser a.dmitti•LL ,;o~n gt·~we erro 

Preciso ~-indu, St·. presidente, de tratar de e extremtt responsttuili•Ja;ls. (Apllt'it:s .) · 
um outro pontü que intoressi.l. á discussão e 
quo ia. es•tnecelldo, em consaquencia.s dos A· le~islaç~o m'í.o é \UI\ pro(! neto d'(\rte, 
n.partescom que tenho sido honrado e qne mo .urna obra de luxo, de qne ,;a pn~stt prescindir 
-l\ã.o imnedido do dt\r plo.no e mothodo a. em um dado momento histori ao . 8 lfa existe, 
estns dêsprctenciosa.s obsel'V:tçues. porque dovc·existir, pct·qu•l n:1o putle deixar 
·os que noga.m, comp3 t:3ncia. ao . ,g-overno ue existir. Corrcspoudo a ue<:essidttlles con

pa.rà fllozer conccssoes de estro.das de ferro, . sta.nt~s da. vida. do _Estado, ampara o defende 
~ervcm-se de dous argumentos : to, stlaacio altos mteresses soel<l.eS, quu existem a. des
·da coostituic:.to nn. parte om Que dofioe as peito de crises e revolnçoe:-;, e pm· isso mesmo 
n.ttribuicões do Po•ler Executivo; 20, t;).cit:l. não póde sotrrcr soluçõe,; d~ continuidade-
rovogaç;.io do decreto expedido pelo governo E' ab3urdo suppor á. cumpto~tn. ausencia da 
da R.evotuçii.o. . · lei, quo regule tal OU tal Ol'dem ile I>heDO· 

Apreciei 0 destrui 0 primeiro argumento. mcno3, em um dado mom;)nto social. Norma.l
'P:lSSO n. exa.mia:\r o segundo, mn.is fraco ainda mente essa. situ:l.Qão é irnpo:;sivel. (A.poicmos .) 
dO que 0 primeiro. ( Apoiados 0 ao1ucsta- · Mas, si u Constítuição niío ro""ulou essa. 
~ ) ordem de l'elacões, si nada estabeleceu sobra 

ÇQeS. . . ] d d . e;;se serVIÇO, St, onge e revogar os ecra~ 

Como sabe V . Ex-.• Sr. pt·esidente, (1, Con- tos dt\ dicto.dura, preferi n rieixu.r essa fuoc
stituiçã.o nU.o consig-nou 4 'o::nosiçcses t•evoga- çã.o no Congresso ordiMrio; a que coucluslí.o 
torias dos . decretos da. dictn.dura. · Alguns logica. ·.podemos chegar ? . 

. ·foram modtticados ou revo~ados, em conse- A umn. uuico., Sr - presi1lente, e esta e a. 
· · quenciu. dos novos principws acceitos pelo seguinte : que s~bsiste n. legislação n.uterior 

congL·esso Con~tituiute. Outros ficaram em até que out1·a. seJn. constitucion:.úmeute pro
vigor, na integra ou em parte, por não dis- mulgadn.. (Apoiados e (tpm·tcs.) 
·por o. Constituinte de tempo pa.ra ex:aminal-os 0 SR.. FR.A.NCISCO G• rcER.!o _ A~ot'ado • 
. e revel-os. Essa. missü.o tlcou reservada M "' 
congi'éssoordinario, que tem o direito de re- N'oote ponto e.stolt de pleno accor o com 
''Vogal-os, a.lteru.l-os ou mantol-os. (Apoiados V· Ex· · . 
-e apartes.) . · O Sa.. JusTINIANO DE S Gll.PA -MáS, si 

E' -verd<\de que no projecto do governo re- estamos de accorJo neste ponto, si existe 
volncionario, sujeito ao nosso exame e a.pre • legislo.ção regulando a m;\teria, a compe

·cio.ção, havia uw artigo 2<> das displ?sições tencio. do governo á incontestavel, restando 
iransitoria.s, decla.ra.udo que os a.ctos do go- apenas a questão de haver sido ou não 
-verno provisorio, não revogados pela: con- Vtolada a lei, questão que não nos ca.bo deci· 
:stituiç!io, seria.m leis da Republica, e u.ppro- dirt mas ao poder judiciario . .. . 
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. 0 Sn.. B ERNARDINO DE CAMPOS- Nego 
que o decreto estejn, em vigor. Neste ponto 
não estou d~ accordo com o meu illustro col- . 
lega, Sr. Francisco Glic::rio. 

O Sa .• JusriNIANo DE SER.l'A - Em todo 
o ·cnso j:i. consegui alguma cousa: divitlit• ,,_, 
bancatl<l. paulista nos ti). que~ti.io .(Riso.) Jit. não 
estão do accordo os proprios autores do pro
jeoto. (Aparte~· . ·o Sr. presidente r cela ;a a at
tença.D.) 

· Ter~, poróm, r:tzúo o illustratlo <loputado 
pnullsto.quo ni.i.o n.dmitte a exi:;lencin do do
ereto o que contestr~. Httu. :1 pplicabll idt\tle :tos 
cnsos om qnc~tiio '? Ponso quo não tem ; 1•, 
porquo. como tliss:l, uão admitto soluç:.i.ó do 
contlnuid1tdo nn. legishu;ão; 2•, porquo,quan<lo 
duvldi\ UOl\VOSSe, ella ÜCS..'\ppnrccerit~ uc-.1nto 
do preceito positivo do art. 83 da. Constitui-
Qii.o. . 

O SR . .fliSTINIANO DE SERPA- Peráóe-me 
o nobr~ deputado . Eu estou discutiu do a ques
tilo soll os seus diversos (),Spectos. ' E não é 
com phrases de ~lteito que se dest'roo uma · 
:lt'gumeotnçito. A IJoa doutrina, a unica. dou
triu(l. constitucional ó a. que estou susten
t::tndo ... 

O SH.. ANTÃO DB FARIA.- E' Llm engano 
de V. Ex. 

0 Sn. JUSTINIANO DE SERPA- N1io basto. 
quo V. Ex . o tliga .. E' preci~o demi>nstml-o. 
. 0 Sa.. FRANCISCO GLlCBlUO - Executivo 
quo r dli:or que executa a Jeí. (H a outros 
apartes.) 

O Sn.. JusTrNIANo D~ SEarA :.... O nobre 
daputu.do -por S. Pt\ulo, o Sr. Francisco Gli
corio, ltonran<io-mo com o seu aparte, volta. a. 
um ponto da quest:'.í.o que já tive occnsião de 
nprocin.r demoradamente. Não ha duvida que 

UM SR. DlWUTADO-Mas vej(L quo n. Const i- o. funcção do Poder Executivo é executar ns 
tuii)Ü.o f1~llu. de le\s do antigo regimen. tais. Mas esse nlto e 0 ponto de divergeucia . 

O Sn.. J. DE S1mrA - Essa objoccilo A questiio que nos occup~ é a. segui11te: 
nito tom gra.ntle merito. A Constituiç~o tomos ou nü.o temos lei sobro o assurnpto? 
evidentemente refere-se a totlas as leis a.n • Temos, diz o r~rt. 83 da Oon~tituiçiT.o . Temos, 
teriorell a sua promulgação. (Apoiados e 'lll.o. diz o proprio Sr. genero.l Giicerlo, concor-
apoiados. ) dando com a minhn. opinião e coin os argu-

Fo.rei a leitura. do ::..rt. 83. (U): mentos que apresentei no sentido de acha.r-se 
em pleno vigor o decreto que S. Ex. expediu. 
Mas si temos lei, umo. de duas: ou o govemo 
procedeu de accordo com os preceitos legMs 
ou agiu em desharmonia com elles. Na pri
meirl\ bypothese, t.ollilur questio ; porque, si 
os netos são leg-aes, nosso dever é mantel-os. 
Na seg-unda hypothese, esses actos podem o 
de-vem ser anoullados pelo Poder Judici:1rio 
e nilo pelo Congresso, que não tem. compe
tencia Jmra. fazeJ-o em vista. da Constituiçilo .• 
(Apoiados e nao apoiado~ .) 

• Oont!inuam em vigor, emqun.nto .não re
vogM.as :tlõ leis do antigo regim<m, no. que 
expUcita ou implicitamente nrio fot• contra.rio 
a.o systoma do governo firmado pela Consti
tuição e aos ·princípios nella. consagradoS:~)-. 

Como ve a Camara, o pensamento do a.rt. 83 
ó claro o só pôde ser este: manter toda le
g-ishlção m1 terior á Constituição até e~pr~ 
revogaçãt> pelos meios regulares. Outra tn
terpretação le-va riu. a este absurdo: ser mn.is 
djgnn de vigorar sob a Republica a legislação 
mutilada. do regimen imperlal a despeito das 
condições de tempo o diversidade do. condições 
do que os decretos da junta revolucionaria 
que proclamou a R.epublica. (Apoiado-~.) 
. Vozr;:s- Perfeitamente. Isto é lrrespon

divel. 

O Sa . Pa"ESID'ENTE - Lembro ao· nobre de
putado que temos de pn.ss;:I:r á. outra parte dt~. 
ordem do dia . · . · 

O Sa. J. DF: SER.'PA - Vou concluit•, Sr. 
presidente. Costumo obedecer prompta.mente 
aos :1visos da mesa, e agora t enho mais um 
motivo P.ara não demorar-me na tribunn. : a. 

O Sn.. JUilTir>IA'NO DE SERPA - Ha ainda certezo, de que estou fa.tigu,ndo t1. àttençlio da. 
um outro at·gumento que deve pesa1•.bastante Camam. (llft~ilo~ rúlo apoiados.) 
no espirito esclarecido do illustre deputado . 

. "Paulista. Si o decreto, a que o.lludc o projecto, UM Sa . DEPUTADo- V. Ex. póde conti-
não tem forçtl. do lei, nem póde como tal ser nuar: a Oamn.ra tendo votado urgencia para 
considerado, porque 0 3.l't. 83, unico que 0 ser discutido este projecto, V. Ex . oiio pórlA 
p~dia comprehenil?r, refor~-se . só~ente as set• intot•ronipido. (Apoiados . ) 

. Ie1s do anti~o regtmen, entu.o em VJrtude do O Sn .. J. nE SERPA - Mas eu tenho in ... 
que principiO existem o novo Cod!g~ Penal, teresse em resumir as minlln.s observações. 
a lei quo regul:.o o ca.samento mvtl, ::lo das Estud:mdo a questão em seus ·pont os capi .. . · 
sociedades a)lODimt":l, lJ: r:ef~rma hypothec:;1~n-, t n.es, Sr. presidente, demonstrei a. inconsti-
tt de orga.n1saçao .JU~tcmrta. da l~epubltc ... e tucionu.lida.do do projecto e a sua inconve
tn.ntas outras que estao em plena. exocuçito '? ! niench\. Basto. o.ccrescentar sobre este ultimo . 
(Apoiados, muito bem .) ponto, que pretendemqs u.nnullur concessões 

o Sn.. OITlc iCA dá um a.parte. I que nü.o conhecemos, que · não examinamqs~ 
CntniU'n. .1.. 11 
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e qite assim como pódem ser prejudiciaes, 
pódem ser muito vantajosas ao paiz. (Apoia-
do' e n!lo apoiados.) . 
. Não temos dados para. Julgar com segu.
rança esses actos do governo e n§.o devemos 
aventurar-nos a. um procedimento menos 
refiectido, improprio do quem tem a nossa 
responsabilidade deaote da Republica. (Apoi
ados, muito bem.) 
. Pelo .cam:nho que nos indic~ o projecto não 
chegar1amos nunca a.o restn.belecimento da 
lei, ao respeito a Constituição. Muito antes 
de conseguir esse grande resultado, te riamos 
plo.otndo a anarchia nas leis e golpeado pro
t'unda.mente as novas instituições. (Apartes.) 

Nosso supremo dever em todas ns occnsiões 
e a.goro prfocipalmente ô mantermo-nos den
tro ds. Constituição, nã.o tolerando inv1tsões, 
nem destruindo as frontúirr.s. que a uosst\ lei 
das Leis tão sabiamente estabeleceu. ( Apoia
dos, muito úem.) 

Arites de concluir, senhores, precit>O de 
fater à Cn.mara uma. dacln.rnçüot é esta: nnda 
teohc com as conce&"Súas a. que ullude o pt'O
jécto, não as conheço siquer. Combato o 
projooto eonvencidarneote, discuto n. questão 
ae principies, faço o que reputo o meu dever. 
(Apoiados.) . · 

O SR. JoXo LoPEs- Apoiado, dou teste
mú.nho pessoal da il!ençáo com que V. E :c . 
procede nestes assumptos. 

O SR. J. DE SERPA - Vou terminar. 
Agradeço á Camara. a attençã.o c(lm que me 
ouviu, peço aos illustres auto.res do projecto 
me .relevem a franqueza. com. que lhes faHei, 
e faço votos, ao deixar ~ trtl>una, para. que 
as nossas deliberações cada vez se tornem 
mais digna.S dos altos iriteresses da patria e 
da Republica.. 

VozEs_; Muito bem! muito bem ! 
(O· orador e muito comprim.entàdo e feli

citado.) 

SESSÃO DE 18 DB SETEMBRO DE 1801 

(Vide pag. 3~ do 30 vol.) 

O ISr. Chagas Loba-to-O no
bre deputado, que . tão nobremente acabou de 
occupa.r a tribuna., desceu della. fa.zendo um 
appello para os sentimentos republicanos que 
actuam no animo dn. Camar&.. Pois é lambem 
·em nome desses sentimentos que subo á tri
buna, e parn. elles chamo a. illustrada n.tten.:. 
ção dos meus illustrados collegas. 

o e~ta.do preca.rio da. minha sailde, mo t i v o 
porque deixei de comparecer nesta. camara 
nOs primeiros dias da semima, impeda-:me 

dal' grande desenvolvimentó ao assumpto 
que !áz objecto desta. discussão. 

Eu · podia prescindir deste tra.bn.lho, porque 
tendo lavrado o parecer . que faz objecto da 
discussão, uei uesse parecer tudo qua.oto 
podia dar; entretanto sou obrigado, n a qua
Iídude de relator, a. justiti~ar o meu voto 
nesta questão. 

Os oradores que hão discutido a materia, 
sustentando o p1·ojecto do Senado e comb:l.
tendo o parecer da commís~o, teem-se limi
tndo a fazer o historico do casn,mento civil, 
e a denunciar osalmsos, que no seu entender, 
a !'altu. d~ precedeocia do casamento civil o.o 
religioso wm protiuúdo. . 

A questão da institui~~o do casamento civil 
é um f<lCtO consumado e direito publico du. 
[tepubl ica. . Nã.o lm., portanto, necessidnde de 
discutir; nem truzet• mais pnr:~ a arena da 
discus:oão eHto ussurnpto ; porque e diroito tia 
nosst~ logi~lnção e não p6de mais s\lr con~es
tado. 

Resttt vois tão sómento dit;eutil· a segunda 
parte, isto u, a. denuncia. do~ a busos, ãbuso!:i 
que o Senado trata de remediar, m~ crea.udo . 
maiores males otrendendo e ferindo dit•eitos 
consagrados ua Constituição. 

E' incontestavel que as religiõer;; bã.o sem
pre intluido nos costumes dos povos; nas suas 
leis e que h~o de continuar sempre a in
fluir. 

Essn. influencia e uma cousa na.iural, pOl'
que a. religião e o direito tem muitos pontos 
de contacto, não se excluem, notes cons.>r
ciam-se : som se confundirem teem ambos o 
mesmo fim, a relicidade do homem e . da 
humaoidade. 

As soeiéda.des antigas, ainda as mais adian
tadas, corn o a Grecía. e Roma,tinbam no meio 
da sua civilisação costumes barbaros, dos 
ques resentiam-se suas leis, quer civis; quer 
crimioa~s. O direito de punir tinha o seu 
principio nn. vingança o nas relações ctvrs 
predominavão as severidades do direito es-
tricto-stf'ictQ jure. · 

O principio da. equitln.de e1·<~. desconhooitlo; 
as convençõeS cumpriam-se desde que as for·
mulas do direito tivessem sido observadas, 
quer houvesse-nas pi·esidido a boa. oumú. fé. 
O senhor tinha o jus 1Jita e.t necis sobre o. 
escravo ; nas pessoas do marido. e do pae 
desappa.recia.m a mulher. e o filho, cujor:~ direi
tos cediam deante da. magestade do primeiro 
-M ageslas viri. . · . . 

· Tal era o direito, cujo 1•igor a philosopbia. 
estoica, baseada no sentimento de re:signaçilo, 
não conseguiu modilicttr e para o que f'o1 
impotente. 

O stoicismo não erri. uma i!féa que se levan
tava, era. a dór que se abn.tia. . A lut não se 
tinha feito ; devia vir com o christil\nismo. 

Ensinando que todos os homens eram . 
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eguaes e se deviam mutua protecçii.o, o Cllris- no paiz antes de serem. placita.das e uma vez 
tiaoismo feria de frente o patriciado e lan- quo os bispos pretenderam dar-lhAS r>xecução 
çava O· principio d:1 igualrlade politica; acon- independentemente dit autor•isn.:ii>J imperial, 
sothando a caridade,modificava. a sorte does- tiveram de ser proce,sados, toJ''lUl coudemna
cravo e sautiflcando o c~samento, introduzia dos a prisão qu~ wlfr'el'..tUL Hoje que o po
na família novo elemeuto, para. tirar a mu- ·der civil deillou de ser o censor de Roma, 
lher da abjecção ptir<t collocul-a <.~o lado do aquelle facto não se póde dar mais e a igreja 
marido e elevar a tllho it altur".t rlo pu.o. ~ram e c:~ bispos podem mover-se desassombrada-
os tlireitos do homem que so t)l'egavu.rn u qu~ mente. · 
18 "eculos depois devi:~ !Jt'uclu.nuu·a rovohr- ~·assim ainda que a nomeaç&o do!> bispos 
cão i'mucezu.. gru. o u.tlvonto !.In civlli~aç:lo, a. d<:lpel'ldia de apresentuciio dt~ coróa, que et•u. 
oma.oci}'laçii.o dos povos, a olov<wüo tltL famllin O\ILIL <JUU tll)llloa.va os pa.t•ochos, provin a~ 
o 1\ indtvldua.Ui:iu.çii.o do ~ou~ mumuro:s. pu.t·ncltius. B' n:sslm quo os compromissos das 

A intiuencilt do nltt•h;tiauisruo, quut· snus u1•deus rollgiosal:l, das irmandades, para. te
ittóa.s soju.m uma int~pit•uçt'í.(l divin11, qum· su- rom oxlstoncir~ leg-~tl, estavam dependentes da . 
.iam o pt·oducto tla adoantu.tlu. philo~::phirt o t~pprovw;iio do pot!or tem poral, qua tomava 
tonlnun sido a cousuquench\ logioa da mar·clw. 1:x-o(ficio contas as mesmas ordem; o irmau
dos povos, ossa influunciu., â!go, uu uca :S9 lm dado~. B' m;sim quu pelo.:,; leis de mito mortlt 
de t\pu,gtn· ll sempl'O so hu do lht.ot· ~entit· nus não tinham todas e~sas instituições a livre 
instituíçOes dos povos. Sul.linrlo llll throuo adminh;h•açiio ele seus I.Jens e haveres. Era 
com os imporaul!rcs, olll~ mudirtcou :~ poli- ainda a::;sim CJIW a. divisão ecclesin.stica estava 
timt dos cu:t:ares, uccoita. peles bat·ba.ros que a curg-o das H:;8otnbléa.s provinciaes,quo as là· 
invadiram " conquistavam u. Eurvpa, l'ot. zitt o dusfazit~som audionciu dos diocesanos~ 
delles vencidos de voucodot·es qlle llJ'<\tn. Hoje a situaçilo dn lgt•qja é outra. 

A philosophia christã ~e impoz e se lHt i[O _ , . 
impor; pretend(;lt' elimina.l-a das instituições. O ~It . I·IEN"RIQUE DI!: CARVALHo- I'} hvre. 
Sociaes, e pretender O l'egt'OSSO da humaui- 0 S!t. CHAGAS LOBA TO- Liberrlma; tão 
dada, é prégar a volta ao obscurantismo, do livre que só nos E~ta.dos Unidos da .'lmerica 
qual à humanidade vae Sllbindo a custo de encontra -pa.ralello. A liberdade é o principio, 
tanto sac~ificio ._ . , . . é a these e cumpre que o poder l~g!slativo os 

E' preciso, nao confundJr·S!'J a .mtlu~n<!!a. desenvolva, de modo que não d~1xem de ser 
do padre, do clAro com a d:1 IgreJa chrl!;ta. uma realidade. 
Si aquella tom sido absorvente, nt:~ vezes ma
lefica, ·esta, a du igreja, só tem produzido 
bens. .Elln. civilisou a Europa. o a America. o 
ha, de civilisar o mundo inteiro. 

Não r eceiemos, pois, que as nossas institui
ções, as leis ql:ie decretarmos, se resintam 
das ideas e sentimentos christã.os. s~ntifi~ 
cando o casamento, olevundo-o a altura 
de um ~acramento, u. igroja.plantou um prin
cipio que uão o incompatível com :1 insti
tuiç.'io do casrLmento civiL Não é fim desta 
instituiçi.W, nem esteve . no pensamento dos 
legisladot·es que a constituicão da í'amiliu 
fosse tir<td<\ de sob os principias moraos, 
em que a collocou o christianismo, pura de 
novo fil.zel-a nssontu.r-se sobre os princípios 
materiaes do direito r omano, rrue precedeu t\ 
Const<~n tino. 

De outt·o lado, senhores, não ó o receio de 
contontar o clero, o medo de guerra da sua 
parte, que me faz impugnar o principio que 
consagra o projecto do Sênado. 

A igreja· no Brazil não póde,. nem deve 
estar descontente com u novo regunen ; por
quanto em tempo nenhum gosou ella. de 
t anta liberdade quanta toin hoje. 

Sa,be a Camara. que e m virtude dos direitos 
do ptl.dl'oado a igreju. brazileira estava. subor
dinado. ao "'Overno do E::;tado. Em. ass1m que 
as bulla.s J'e Roma não podiam ter execução 

OS&. HE,RIQUE os CA:UVALHo- Apoiado; 
não restrinjamos ~l liberdade. 

o SR. CliA.GAS LoBA To-Hoje a sit uação da 
!~reja, dizia eu, é outra. Roma, uo que é e::-1-
ptritual, já não depende do g-over no, os bis
pos sao da exclusiva nomeação do pap<lo e as 
suas bulas não dependerão mais da·confir
macção ou saocç ·o do poder temporal e não se 
veriJ. mais, cumpre tornal-o bem sa liente, os 
bispos bmzileiros serem processados, conde
mnados e mettidoE na. cadeia, por terem cum · 
pl'ido a~ ordeus do seu superior legitimo, o 
chefe da. igreja. 

O 8:&. HEN'R.IQUE Dl<1 CA RVALiio-Em ma
tet'i:t espiritual. 

o Sa .. CHAf>A.S LoBA.To - Sim, em ma.tet•ia 
espiritul~l e com a qual nada. tem que ver o 
poder tempora.l. . . 

Nestas condicões, Sr. presidente, se o dia 
do beneficio não é a vespera da ingratidão, 
a igreja llrazileira deve estar satisfilitissima 
com a Republica, que a emancipou da tutella 
governamental. · 

O S&. H:&NltlQUE DE CAJ.WALHO- Fatal. 
O Srt. Ca:AGAS L oBA To. - Portanto, não 

devemos receinr ma vontade, nem hostilidade 
por f/arte da igreja á s nossas instituições ; 
o seu interesse hoje ê mantel-as. 
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· Não foi, pois, por esse receio, no intuito de gar meu discurso·; sara uma. deferencia., pela 
agradar a igreja., que eu impugnei o pro- qual lhes serei g t-ato. . 
jecto do sen11do no parecei' que concluiu pelo « Por motivo de crença religiosa., por exer
substitutivo que o1-a defendo; Jlão B com cicio de fuocção religioSt~, - oinguem póde ser. 
medo do clero, que não é inimigo da Repu- perseguido.» Eis aqui o grande principio .. 
blica, que dou-lhe :1 mão. • • · Ponhamos agot·a este principio àennte do 
·o SR. OLtVEIR.A ·PINTO-. Vai ser querido projecto do Senado, confrontemol-os e, si os 

do clero mineiro. bonrados deputados que me contradizem, che-
garem a conciliai-os, confesso-me vencido, 

O SR. HENRIQUE DE CARVALtlo-Estâ exer- _canto a palinodia e votarei pelo projecto. 
cendo 0 seu pa.pel. O Sa. Sl!lVERINo VmmA.-V. Ex:. està em 

O SR. CHAGAS LoBATO- Ser querido de terreno falso. · 
alguem, maxime de uma. clDSSe tão impor-
tante da sociedade, é cousa. sempre rogra- O SR. COUTO CARTAXO-Não apoiado; estiL 
davel; mas O!\ presente occasião me é indif- no verdadeiro tm•reno. · 
ferente. Eu cumpro outl'o dever: tl'ato de O SR. CHAGAS LonAto-A celobraQão do 
firmar um principio, que foi estnbelecido pelo. cnsnmento religioso pelo cura., no domicilio 

. Constituiçllc ao seu corpo de direito (muita dos contrahootes, é um eXet•cicio de funcçii.o 
bem) ; deante dos te principio, em frente dn. religioso.; não ba. n. contestar;· e desde que se 
igreja catholica, eu declaro, . para que fique contesta este ~rincipio, haveis de set• forçados 
arredada de mim toda :1. suspeição, que não a sustentar tc>aos os principias oppostos; ho.
sou ultramontano, nem sectario do Sylo.bus, vais de sustentar que a liberdade de imprensa 
ma.s qua ta.mbem oií.o pertenço a. outras seitas depende dn. censura.; haveis de sustentar que 
chl'ístãs, quo se hilo separado dD. igreja ro- a liberdade de reunião depende de autorisa.
mana. Sou· catholico livre, de idéas adiao- çií.o da. policia. Como védes, ha. aqui toda a 
tadàs, das~ escola que quer a igreja livre· paridade : um principio não é mais n em me
·no.estado livra, e é por ass1m o sel' que com- nos de que outro. . . · 
bato o projecto vindo do Senado. Pois bem; si ó verdade e não póde ser cou· 

O SR. HENRIQUE DE~C.ARVALHo-MuÜo bem, test:tdo que u neto da celebração do casamento 
tomos a honra de sor catholicos, apostolicos ; religioso ó o exercicio, é o direito de uma 
romanos. · funcção religiosa, e si este direito cst::i. gu

rantido pelo. Constituiçüo, haveis de chegar á. 
· O SR. OLlVElRA PINTO - Catholico livre, conclusão de que tolher este direito, é um 

não comprebendo. .attentado á Constituição. 
0 SR. CHAGAS LnpA.TO-Prometti ser bravo· 0 SR. OLIVEIRA Pnr-ro-Mas o parocho não 

· e devo cumprir a minha promessa., mesmo e p~nido por isso, mas sim . por transgredir 
para. não cançar a attenÇão da Camara. a. Ie1• . . · 

VozEs:- V. Ex. ó digno de tod.:. attenção: o sn.. CHAGAS LoBATo-Oh! senhor; ad-
0 Sa. CHAGAS Lo BATO : - A Constituição mira-me de que se traga pa.rt\ combater uma 

da. Republica, e para este argumento que conquista. deste seculo semelha.ute argumento. 
vou externar chamo a attenção da Cama.ra., Pois então prende-se o sacerdote, aquellc, 
estai.Jeleceu no art. 72 § 28 o gm11de priu- que aJiás nem é parte n'o pretendido crime, 
'ciplo libertador da;,; coosciencias, libertado'!:' por falta praticado.. po1• outro c vem-se dizer 
dos · cultos, croancipadol' das confissões reli- que n:.to é por ter exercido umn. sua funcção 
giosas, o principio pregado por Christo nestas religiosa, um direito, um;L obrigação sua, 
palavras : . Quad Vesa7'is, Cesari ; guod · Dei, que ~ mesmo ·sacerdote ê preso, mas por ter 

'1>co . transgredido a lei~ ! . 

Traduzindo este preceito, a .Constituição Mas que . lei é esso. que nao roprcsenta a 
consagrou-o no citado artigo que p:1sso a ltlr: consagração .de um principio contr:~. a pro
< Art. 72, ·§ 28. Por mottvo de crença ou ticn. de um acto, que pretende punid A lei 
funcção religiosu, uenhum cidadão bmzileiro não é uma cousn. simplesmente n.bStracta, ell:t 
podem ser privado dos seus direitos civis e supplíe, na. sua applicuçã.o, o. ex!stencia de . 
-politicos. ~ Em outros termos e boà traduc- um facto e no c::Lso presente esse facto é a 
ção, ·quer dizer o artigo, nenhum cidadão celebra~·ão do casamento, que o sacerdote . 
pôde . ser perseguido por motivo de crença pratica em virtude do direito seu e .que lha 
ou porque exerça uma runcção religiosa. à g-arantido pela disposiciio do art. i2, § 28. 
(t1partes). . So os factos denunciados desta tribuna, 

Peço a :~.ttenção dos meus collegas : Ol> quo ali:i.s u:;io servem de reg-rl~, merecem 
apartes, si me bonmm, desviam-me, entro- t\ lgum castigo, a.l~uma puni\ão, se devem ser 
tanto, da. argumentação e além disso, doente, collibido~. devem·no ser uecessariameute de 
não posso 1'uzer grande esforco, nem prolon- outro modo; porquanto, ainda. ha um outro 
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princípio tambam consagrado na Constítuil;ão 
e é aquelle que diz que a pen:1 nU:o passa 
além do delinquento. Ora, desde que se pune 
o sacerdote 'POrque, no exercício de seu di
reito, celebrou uma funcçã.o religiosa, pune
se a. pessoa dos contrahentes na pessoa. do 
sacerdote. 

Si o facto ó dig-no ele umn. sancção penal 
recaia ello.. sobro seus autores immediatos; 
mas não se commotta a grande e flagrante 
inju!;tiQa dG castig-ar o.quolle quo exerceu um 
direito consag't'~tdo na, Constituição, o um1~ 
obrigação quo lhe impõe a SUtL po~içüo. 

0 SR. ÜLIVU:UtA PINTO- Ai. do futuro da 
familia. bt•n.zileirn. ! 

tervençã:o do Esta<.lo na igreja. Vamos agora 
a Belgica. 

O nobre deputndo por S. Paulo, que en· 
cetou o debate, disse que na. Belgica o go
verno . foi levado a estabelecer a precedencia 
forçada elo casamento civil por causa dos 
abusos que se deram. De accordo ; mas o 
que foi preciso para chegar a esse resultado'? 
l<'oi preciso que a constituição no seu art. 16 
consagras~e o principio om seus teltos. Fi
zemos nós a mesmt~ cousa ·~ Temos o direito 
de Ntsgar esh~ png-ioa, a mais brilhante da 
nossa legislação? De cm•to (]UO nuo. 

11.lém disto, ~r. pt•esidcnto, si nn Bolgica 
foi preciso um neto constitucionn.l, foi ninda 
preciso uma concessão. E' vertln.de que tl> 

O Sa. CHAGAS LoBATo-Dosgruçada n. fa- Igreja otncial não existia nlli; mns o clero é 
milia brazileirn, si o seu futuro dopeodesse subsidiado; hn um nccordo mutoo ainda iJUG 
do projecto que veio do Senado ! O futuro da tacito, um m.otlit.s vivendí. 
família brazileira depende su !.la moralidade Deixemos n Belgicn. e Franca, vnmos a 
que os co:)tumes estabeleceram; melhorem-se outros f)aizes que, si nilo teem o adcnnta
estes, illu~tre-se o povo, tir<<nclo-se-o da mento daquelles ucus, não ostão comtudo 
ignorancia em que jaz e não llaveraque re- atrnzn.dos. . 
ceia.r do futuro dn. Jn,mili:\ bruzileira. Vamos aos Estados Unidos. Nnquella repu-

Sr. presidente, eu smto-me realmente tb.- b!ica ha a mais completa dus libtmlo.des. Alli 
tiga.rlo, mas n.ioda sou obrigado a continuar. cada um reza 1.1< Deus como truer e póda, e 

O SR. Jus;rrNlANO S!!:RPA-V. Bx. ainda ninguem lhe tomt1. contas. Mus porventura ns 
não demonstrou a tbese que se propõe dc3~ constituições dtl quelles estudos nito cura.m 
monstrar, de que o projecto ataca os prin~ das familias e dos seus interesses'? De certo 
cipios religiosos. · que sim. Consultem-se os diversos cotligos 

~. . ,. civis dos estados dn. Uoiü.o e se v e1•iflca.ra que 
O SR. CHAGAS .!:onA.To-P?tS ent,w 0 que nelles não se descurou dt~ constituição da 

fiz eu a.te:l :l.g"Ora ~ Nao tenho ferto outr-a cousa. família. Não h a precedancia. obriga.toría. e g 
Os oradores que sust~ntn.ram o projecto · fa.milin. não se desfez. 

v-indo do Sena.?.o, tt•ouxera~ n.rgument_os ti~ No Chile, que ~\caba tle dar prova . do seu 
rn.d~s da.s legJsl~ções de thv~sos pn.1zes e patriotismo, d~ sua independencin., do seu 
entl.e outros:.\ :r,~nca e. :1. Bel<>tea. desintGlres!'\e e uboegação, nesse estado que 
. COI;1~rehonde se ~~l f~ttame~.te que c~ deve:! ser o modelo par:.t os outros estados da 

l~.m Ct;t,:do em q~.? hu, 1, reJa. officMI,com? ~qm Americ~l.. o princip~lmenle _para a nascente 
,1u. houve, se poso,am estu.boleMr estas l e::,ro.s Republtco, do Braz1l, respe1tum~se todos os 
de de.pendencw. entre o estado 0 0 clero,. .mo.s direitos. e comtudo estabeleceu-se o casa
em v1rtudo de UtX!u. concordata corno iot om mento civil em uma lei de 10 de janeiro 
Françn. e entre nos. de 1884. · 

Em França, por exemplo, hn. umn. igrejn. Porventura acredita o. Camara que se esta-
of:éicial c o clero ó subvencionado. Ahi o es- beleceu ri. precedencia do casamento civil 
tado tem o direito de fa,zer do padre o sem como obrign.toria.? NO.o. Ficou livre aos 
fiscn.l ; mn.s no Bmzil, depoíil do novo regi~ povos daquelle estfldo contra.hirern o casa~ 
men dit.~se a mesmn. circumsto.ncia '? De ce1•to meoto civil n.ntos mt depois cb cérimonia 
que oão, porque lm a separação completa d<1 religiosa, como m:ds lbes convier. 
igreja e do est<tdo, 0 es tl\ tru.z como conse~ O que a, lei estatuin foi que as dispensas 
quenc[a forçn.dn, n indcpendencin, dos dous po- obtitl.as no juit.o. · ~cclessiastico niLo prescin
deres . de:n, paro. os eiTeitos civis, das dispensa.s do 

Mü.s clizcm que a, indepcmuoncia dos dous juizo civil. Ml\S isto ni!o ó (L limitação de qua 
poderes suppue dons estu.dos no mosmo terri- rezn o f)rojecto do Senado. . . _ 
torio. Engunn,m-so; engano puro o mani- Ji1 vê, pois, a Camara que, si o nobre depu~ 
festo e quo nté ni.ío se comprohenrle. Um ó o tado por 8. Pnulo; que occupou esta tribuna , 
roder temporal o o outro ó éSpirituo..J; nm e apresontOtl a, legislação d:.t França e da Bel
di\ terra, o o outro é ceo. E' !l. formula do g-icQ, como rwgumeuto om prol elas suas idéas, 
Cavour, a igr·t•ja livre no estado Uvz•o. Sito eu trago os Estados Unidos por onde mode~ · 
dons circnlôs coneentricos, (lue niio so 1:1mos tL nosstt Goustituii,iií.o, o Ch\le, e, a.rgu~ 
t oc•tm. monto por argumento, t:.mto vale o meu como 

Em França justificn~se perfeitamente n. in- o do S. E>:. 
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0 SCl.. ALCINDO GuA NABARA-0 do V. Ex. 
é mcllwt·. 
· O SR.. JuSTlNIANO SE R.PA- Como é que 
V. ~x. e:rc:plíca. a disposiç:.l.o do projecto ern 
relação ao casamento de menoreil ~ 

O SR. CHAGAS LoBATo-Eu j:i Já vou. 
A l:u.marn. sabe que este pPojeeto foi ini

ciado no Senn.do pelo Sr. Campos So.lle3, ~uj:t 
illustração sou o primeiro n reconhecer, bem 
como o seu civismo o patriotismo. Fot•am os 
melhores intuitos que moveram S. l~x . u. 
ll.llNseuto.r este projBcto, e do ~~ccortlo com 
S. Ex. n respeito dt~ necessidade da dar remo
r !lo ~~ males que rosulto.m rios abusos, rln. mi~ 
fé e do sentimentos meno~ hones tos, eu, a 
meu pozo.r. discordo dos meios. 

O honrado senador, com o tn.lento que lhe 
1'6Coohecerilos, com os rocursril:! de que rlispuo, 
nito poupou esforços pnm · !IUStentut' o sou 
projecto. 

E quer V. &x . sf\ber qu11.l foi nestn. suston
tnçií.o o r.on argumento uclliles ~ Eu o digo. 

O honrado sentulor u.rg-umenton que a li
berdnde de imprensa., a líbardada de r eunião 
n liuerdo.da rle pr•oflssiio, a liberdade de 
locomoção e tantus outras crilo cl i r·eitos 
garantido~ pela Constituicão, mns que en
tretanto ninguem uegava ao poder civil o 
direito de reguln.mental-as. Dàhi, concluiu 
S. Ex., uão se póde :igua\mente negar ao 
mesmo poder o direito de regula.mentnr a 
liberdade religiosa., por conseguinte o direi to 
da impór n precedencia. do casamento civi l ao 
religioso. · · . . 

Aindc:t. aceitando a parid t\de,digo que o hon
ra.do senador l:tboro em erro. Sem duvida que 
assiste ao poder ci.vil o direito de reguln.men
t!l.r todos esses direitos, m:ts d•·l r eg-ulamenta
ção parn. por-lhes peia.s va.e uma. g't':lnde dls-
taocia. . 

A paridade seria igual, se l.o liberdade tle 
imprensa estivesse, e:v tJi da J'egulamentaçii.o, 
na depgndencla. d3> censura, a liberdad~ flé 
reunião na depeodencia. da. policia. a. 1 i berda
d~ de · protlssã.o na rlependencia, pn.m. sun, 
escolha, do consenso da ftutorid;\de, etc. 

Si ao exerci.cio desses direitos n. lei estn.bele
cesse ta.es precedencins, e qu1~ então colheria 
o argumento do honrado seondor ; mas nesse 
caso S. Ex . , seria, forçado n. reconhecer qtte 
~ o.rt. 72 da constituição, qua. consagrou todos 
a.queUes direitos. era uma. tlisposicão mot•tt\ e 
qne os brazHeiros não gosavam de nenhuns 
da.quelles direitos . 

Com relacií.o a.o casn.mcnto. que é o ponto 
de partida da consti.uicão d:\ f<\milin. l \ lei 
civll re~ulou a suo. instituição e os sons ar
feitos. não dn.ndo estef: siofto ú,quclles que 
fossem celebrados do uccordo com n. mesmn. 
l~i- Até n.hi a missão da lei civil; pa,ssn.r 
o.tlea.llte ê verdadeiro attohta.do ao exercício 

d:~ lihcrdnde religios:1, ao exermc1o de umn · 
funcção reli giosa . Sem ~;ahir deste~ limites. 
é ó que tizer·am as leis civis do Chile e Estados 
UniLlos. 

· Ag-<n•:t von tomar ern consideração o nparte, · 
com qur~ me honrou o nobre .deputadll pelo 
Cear·á. Acha S. Ex. qne ha contradiccão no 
pro,iecto rio. commissií.o, desde que condemmt 
n. prec .•dencia do casamento civil e a impõe 
ao dos menores. 

Não desconhece o nobre deputodo que bo. 
no. sociedade classes de pessoas, â.s quaes o 
l'::>tn.do dove protec~\o, n.ttenta a sua íncapa
clriade pnrt\ bem 1leliberar, partt discriminar o 
quo t1cn. bem. o que está. mal. Umt~ dessas 
cln.sses ó :t rios menores, [~ quém ~ lei civil 
a mpn.rn. o proteja em todas as suas reln.Cões. 
g• destes quo cogitn. o projecto. como cogitou 
a lei penn.l qunndo impõe penas nos que com
mettossem os crimes de seduoão e estupro . 
VElri!lcado que ::;eja., que o oosameoto reli
gio~o foi o meio empregado pelo sodnotor para 
a sedução. não vejo ra,ziio parO. quo no delin~ 
quente não se-jn infiingido. pena criminal : 
ns hypotheses sli.o identié!\S. 

UM SR. DrnPUTAno-V. Ex. com este argu
mento, dá n.rmas. 

0 SR , CRAGAS LOBATO-Não vejo em que. 
Desde quo o Rstn.do não deve protaccão nos 
menores neste caso, tão serio e t ão gl':we, o. · 
logica é que não a deve em hypothese 
nenhuma . Aos maiores é que o Estado não 
póda impor :t suu. tutella para obrigai-os u. 
que secasem civilmente primeiro pa.ra. de?Qis 
procederem ai\ acto religioso: eSStL tutelfa é 
que nrto tom justificação. · 

E. si houvesse exorbitancia, est:l. não seriu. 
equip:~.rn.vel :to ll.ttentn.do, que se quer· legn.li'
sar, contr·a. o padre que nu c:x;ercicín d e Stfa 
fimcçiío religio!la c~lebra o casamen to . 

Si o padre mal aconselha. si aconseiiHI. a 
ioobserv~ncia d:l lei civil, SP.jn, pnnitlo .pot· 
esb l':ol t"• como rpmlqner outro cidadão. 

Creio que, hem ou m:•l, tenho dado o meu 
recado (muito bem), ten UO CUmpridO 0 LleVel' 
de j ustificar o meu parecer. · 

Nü.o me demoro e vou concluil>, mas . devo 
n.ccrescentar que o projecto, inconst ituciona l, 
porque fere o principio da. liberda1!e religiosa, 
porque tira a. pen:L do~ deliuquentr:$ para 
lmpol-a a terceiro, cujo crime é o exerci~:io de 
um uireito, que a l:onstitulção gat•a.ntiu, é 
ainda inefflcn7. e rlesigun 1. Facil pn.ra uns . a 
pena sará pesa.tlu. pat·n. outros~ Os ricos se 
eximirão della com facilidade e, desde que 
fornecerem ;oo pat•ocho dinheiro para pagar n 
multo., po<ler~i.o se casar r eligicisn.mente untes 
elo Mto civil; o3 pobres, pod m, serilo obri
gados n. tra.ncarem a sua consciencin. o se sub
metterom ü, dureza. dt\ lei. Seria. umn. r o.zão 
para emoodu.l-a, me dirão ; mas eu, que não a 
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a~coito em pl'incipio, não a. acceito debai.x:o d~ a liberalismo, o mais obediente á disciplinu. 
quall)uer fôrma. democratica a que deve cingir-8o a mais vasta, 

Eu disse, Sr. presidente, que uma dns rica e policiada cidade da. União. s. Ex., ên
maiores conquistas da Republica era a eman- tretanto,. sabe que a cidad0 do Rio t.le Janeiro, 
cipação das crenca.E., a liberta<,üo dos cultos, come todos os municípios da. nação, viveu 
pn.rn. que uns não foss(3m mnis privilegiados estreitàmente tuto\a.d[l. dar·Hnte o irnp.lrio; 
do que outros, pal'a qne toe! os g-ozr~ssen1 rle S. Ex:. não desconhece, possuindo copioso. 
n.mpla e igua.l liberdade, qne nP:t em snmma. crndir:.ií.o, que o advento rla monarchia no 
n. se]Xtt•açã.o rla, ll!rej:t rlo !<:starlo; l)Ut'! 1'\St:ts Rrazil foi a. f'ILléd:t do prestigio, da impor
conqnista.s vn.linm t:t.nto ou :tini! a mais do que tanci1~ e da. d ignirhulecommunlll. Os primeiros 
ns conquistas políticas. porrplt3 antes de tudo municípios oram qu:tsi r: o tunta extensií.o como 
cumpre que o ciundii.o esteja. em paz com a :\lgum dos estados do hoje,~ oo seu dila.tndo. 
sua consciencin, qne otle não pode sacrillc<n· ptJrimetro nov,,s povoaçllos quo surgiam, im
u. nenhnm1L ordem de coosidcrnção. Pois bem; pellidas pela difficuldado rio procur·a•• :L jus
si ror a Pprovado o nr~jecto que nos mandou tiça longe, na cn.beç:ulo torrno, isol:i.vmn-!le o 
o Set:n.dn, penso que terr•mos 1'PCnado par:t constituirnm·se em munlclpios iurltl!Jt'nrlantas, 
n.lém de 15 do novernhro, por·qne I:'L no mr~DO!; Jovanta.nclo () pelonr•itlho o pt•()corlondo ~~ ou
maJ?tinhn-sc um regirnen c.lo nccorllo com a tra!i f'ormnlidnr!t~:.; log:1os. O!JpltTIIlltlll-sO nii:o 
cnrut romaun.. raro o~ gt'lliH.los IIHI!Iiclpios no rln!I!IWitthra.-

Hoje sepa,ra.-se n. igrej:< tln l•~starlo e 11uer-s~ meoto, mnsn nec:!O~!llllnrl•l Ul'g'ntlto t1 pnlpi
collocal• a igreja, :1s confissões relig"iosas t:lnle, a. instanci:~ o o chmot• \loptrl:tt' \'Otl
debaixo ria supremacin. do l•~stado ! ! ' rdam ~em ~re. Tanto a doscontrnl ~n.~ilo ó uma 

fi'oi, Se!lhON!R, em nont!! rio~ principiai: mpu- lei que S.l impõe violentnmonte. 
blicanos. euodissen repito, 11•1e subi n.esta At!~n.otlnn.lrloX\'II I sr.cnlogor:nrnmttsmu
triiJumt; é em nome rlelles que, 1lescendo. eu nicipa.ii'lnJos •lo Brn:dlaccenlunllu ntttonomla, 
appello par:~ 1t Camara. p·wa que 11i'i.ü consinta 1 e eram (le tii.o nrro,in.dn. inlch\tiva, CJlW t.lelxtl• 
que seja, rasgarl::t. :1 mais brilh:mtc pagina v:tm longe de si ns portugul):r..IS no.slLtctn.s por 
d<J. sua gr~wde ob!'a: a Constituição da sons f\lr<~el;, or.ll compellindo a metropole n. 
Republica.. revogar ou suspender seus proprios decretos, 

Tenho concluillo. o~a castig-ando a cubiça, o vicio, n. prevarica
ça.o, e sempre á frêntà do povo par:~ seu bem. 

(Mu.ico bem, mt{ito bem. 0 orador e saudado A de S. Paulo reCUSI), prestar Juramento a 
por muitos de seus collegas.) D. João IV, resisttl ao governador, e força-o 

a conchavar-se com ella. Nesta mesma époc3. 

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 1891 

( \'ida pn.g. G03 do 2'' vol.) 

O !Sr. ThoiD.az Delfin.o-Sr. 
presidente, entro immediata,mente em m:lte
ria., o est'ort.ar-me-hei por coudensar o mais 
possível os meus ar::urnentos uo deb<J.te sobre 
organisaç.ão municip~ü rio DistPicto Federal 
em que me empenho pel:\ terceira vez, a.tten
rlendo :t que nesta ultimn. parte du. ordem do 
dia est:i. o projecto de tixfl.ÇÜ.Q de forças de 
torra, 'JUê reclama h~rnlJem exame e <liscussão 
urg-entes. 

Procnro.rei pt•imeiramento responder ãs 
observnções com que um illustrn.do. l'GPI'esen~ 
tnnte de Pernambuco honrou a le1 orgnnica 
ora sn,ieita ao ,juizo d:1 Camu.m. , 

S. E:t., com pala vrn. corrente e hrJ! lm nte, 
cercou o projecto do nuvens, que silo sempre 
nuven~. qu'3r n~ dol'J'::tme lHL terra a frial
dade da noute, quer as levantem na tl'ibun:~o 
os orallot•es eloquentes. 

Pareceu-me que log o no inicitw o seu dis
curso o nobre deputrt.do duvid:.wt~ qn::l o molda 
::tpresentado fosse o muis u.pet•feiçoado quanto 

a !':oldadesca aqun.rtelnd:l no Rio de Janeiro 
nbnsa dt; su1:1. força, desmand:i.-se, intervem 
nos negocios publicos. A municipalidade, que 
antes de nenhuma ontrn ünpoz-se á consi
deração dn. córte portugueza, concedendo-se 
por ai v a. rã. it cidade do Rio de Janeiro aos ha
bitn.ntes iden ticas honras. privilegias e liber
dades que c!Lhiam aos dó Porto, com u. energia. 
dos seus protestos a contêm. E' aiud<• a mu
nicipttlidade neste logar que destitue do . · 
governo Salvador Corr êa., grande amigo dos 
jesuítas. 

No Norte contribuem poderosamente as 
municipalidadrs pu.r~, '" expulsão dos ilollan
dezos. O movimento separatista do Bra?;il foi 
em grande parte impulsionado pela do Rio de 
.Tnneiro, que salientou-se igualmente na con
vocação dtt constituinte. 

A unidade do pai?; a e lias se deve. Quando 
Pernambuco pelejava pnra lançar fóra de suas 
terras os hollandeze~, ordens terminantes 
partit·a.m de Portugal para deposição da . 
armas ~~ entt·ega tia capitania. aos estran
geiros. Taes determinações foram desa tten
didns e n. luta continuou com os recursos 
locaes. 

Al[l.rgando cada vez mais o campo de suas 
:tttribuiçOes, cujos limites aram traçados 
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pclas.ordenaçues, resolviam . sobre n. convo-, prefeitos, personagens que representavam 
cação da~ juntus, a guerra ao gentio e ao airectall?ente ós presideptes das -prpvincias.1 
estmngetro, . o va!or da moeda, a successão lhes ret1rava os derrade1ros alsntos. · 
na vaga do governo, propunham tributos, Si algum. espírito dedict1.do a cogitnctí·JS · 
ni.i.o os u.cceitavam. · politiMs, como Tava.res Bastos, viu no n,cto 

Nem querimn comparecer á presença dos addlcionnl um começo de g-rande trabalho 
govern::\(Lores, antes pretendiam q11c estes descentralisac\or, ou n. possibi1idade de poder 
perante .ellus se a,presúntasscm. sel-o, como o Dr. Paulmo J. Soares de Sour~'l., 

O cerceamento das frn.nquias locn.es, que ji~ teve a n.spiração burlatlu. inteiramente. Um e 
(1. m·~tl'O[Iole corneçara. t1. lovar n. o1Teito de outro dol:'> nutigos pt~rtidos, revcsa.üos no 
longe. a.cccntuou-sc com t~ cllcgad•~ do I>. domínio, cmponllaram;.se, quanto lhes foi 
João VI fot':lgiuo ao Braí\i!, e sobretudo com po.,sivel, cada qun.l ma.is qno o rivnl; em 
n. lndepcndencit\ e a. formt~çú.o do imporio. :Ljuda.r t\ monarchia em suo. invasão. 
Dosdo enlilo tudo cmanto .era forÇt~ vivn. du. O projecto de orga.nisnção municip!\1, dis
uaçiío foi oufoi:wd.i no cootl'o politioo, ontle cu tido agora., afastu-se do paSSI\do com rapide:r. 
tudo sa f:lzin. e de anelo tudo .era dirigido. verti~inosa,e reivindica: as liuord•tdes,segundo 
O lonp-o rdundo, quo· a. H.epul.Jlica. interrom- o csptrito drL . gloriosa. rovolnçüo de 15 do 
·pou, tinha. concluído e levado â 11ee feiç:!o n. novembro. E' um plano I'ndlcn.l, oberleceudo 
o lira. nofusta da. concentrnção de r.oclet•os. rigorosamente í~ rectn. Lln. escol:!. republico.ua., 
. A lei do 1 tle' outubro de 1828, que dm'll'nte sem temporisação, sem vacillnr, sem meins 

ô2 nunos regeu o municipalismo brnzildro, mediclns . . 
foi desde a sua origem numa nssemllléa l'O- Qualquer que seja o reg-imen municipal de 
trograda., como o primeit·o senado, e por sua gmude nucleo de populuçüo, nenhum set•U. 
confecção precipitada entre emendas nume- apontndo que consigne maior amplitude na 
rosas e uão discutidas, um prodncto mes- ge~tão liwe dos negocias propl'ios. 
quioho, enfesado .ú ridiculo~ ql!e repeti!t ns o sn.. AMPHILOPHIO- Os coodtldos inglezes 
or'l~uaçües e patentaou-~e mten•u.mente es- "'OSam do grandes prerO<>!l.tivas. 
ter!l nos seus resultados. · t:. . . o · . 

O acto addicionnl contribuiu para o tmballlo O Srt. Tn.o~Az Dmt.VINO- o. ~egtmen da 
de amesquinhamento municipaL · Inglaterra nao se encontm stnao nuqu~l~e 

. . p:11:r.. E' o resultad~ .ele s~culos do exer·ctcto _o S:& .. CHAGAS L~BATo-0 ucto udl!tctooo.l, de liberdades admlnlStrattvas. 
nao; o. mterpreta~.ao. · 

0 Sn.. CHAGAS LonA.TO - A loi respeif.t\. OS 
O Sn.. THoMA:r. D:t<:LFINo-Em nossa historia costumes. 

· politica é esta uma das situações de critica. 
mais controversa. A lei de 1834, para. a qual O Sn. • .AJ.JPfiiLOPHio dà um :l-parte. 
tan,to contribuiram as municipalidades, que O Sn.. THOiiiAZ DELFrNo - O municipa.· 
em numero superior a 200 reclama"tam, de lismo inglez é sui gcneris. 
1831 a 1832, quer à Cmnara., quer ao Senado, 'Não existe nelle o eonselho municipal, as 
a rev!siio do pacto fundamental, l'eag-intlo funcç{)es deliberativas e 0 executivo Jocues, 
contra a opposição do centro, d~embantçou como os comprehendemos geralmente. 
um pouco as provincias, que '(ll'OVGÍll de mais o illustrado representante perna.mbuca.no, 
adequados meios para a sua. administração, n. que me tenho referido uccusava-me de .ter 
mos, quanto aos muui.cipios, creio firmemente, ido buscnr elementos justificativos do ponto 
'jamni!>, !lem nas convicções. nem nos intuitos do projecto, que não merece n. appt•ovaç5,o de 
dos que n. eln.borarum, esteve n suo. reconsti- s. Ex., em naÇõe::l, cujo libernlismo nüo e 
tuiç:to trndicioon.L Entre ns attribuiçües que mode1o, nem muito menos pódo servir-nos 
couberam u.~ provincius, passou toda ::1. somma parn. lição. 
na poder ffill• licipn.l. Direito nenhum que jit Entt•etanto, Sl'. presirlente, s. Ex. no 
nã.o possuiss: foi. conferid? is com muno.~, .e ardor de sua cuntestnçilo esqueceu-se> pri
um·certo vag-o e mdetermtpnd~, que n. let de moirameute quo uão fui busca.r modelos, tn(l.S 
1 de · outubro de 1828 o11erecm e que .o~a procurei !lpenn.s couhecer o q ne se fa.~ia. uo 
uma 'VU.t!tag-em, desa.ppare?en peta. detimçuo. estran"'eiro parn. nccommod~\l' às noss:ls ne
d~ ~ttt·tbulçúcs pussadas as assembleas pt·o- cessidn~es 0 no nosso meio, e depois que, 
Y1DCJi\es. entre ns nações que citei estio a lng·raterru. 

Que roi n lei de iuterprct:lçií.o que levantou dAscentr:\lisa.l.lora., e a Arnet'ÍC<I. do Norte, que 
obst:teu!o;, no descovol vimento do mmlici[>i\- i.onegavelmentc em questões da scl{ (lo~>ern
lismo e oppoz re:>istoncins o h:'tl'rei,·a;; it mcm nos pód~ ensinnr. 
mnl'cha. fl~\·;~ :b lluOJ. a.u~onomia, ~ licito duvi- S. l•:x . c:wregon a l'11ndo sobro o projecto 
d t\.l', pois no espaço de seis annos que decorreu em uomo rh tloutl•in:~. 
nnros da intcrpretaç;~o pcn·manccau . ollo ~ cid;tde do l~io de J[tneit·o devia servir de 
oh::;cnro o veg-etando, ·o n. mr1.0 <lo celebres exomplo :.o rosto do I3rn.zil, e como que por 
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sua organisaçü.o bem acabada llar-lhe o 
impulso para uma fórma de existir que tem 
ignorado. 

O arranco de S. Ex. j:1 quasi me fazia 
vel.,-o como um IJO.Ladiuo da democracia. direct"' 
exigindo t\ decisão popular sem appello Mm 
aggz•avo nos nr.gocios publicas, e a · serie 
completa d11s chamadas reivindica.çues. 

S. E:x:., porem, ficou com o projecto, com n. 
Cam~ra, com o '{laiz, com o regitnen da. <.lemo
cracm representativa. 

St•. prel.lidcntt!, o que provoca t~ condem
nv.çfí.o do represe11tanto do Pernn.mbuco ô !:\91' 
n. autoridade exccutiv!ttht administração locttl 
elolto paio consolhn municip:d. 
· JU. mo foi Jn.,lo lo r do~ tu. tl'ihnuo. um trecho 
do di,tlncto o!!ct•lptor, quo mostr1t sor0m divtn·~ 
SnS tl8 fUJ1CC{klS [IO!Il[:m.s dns culmiuistr:\tlva~, 
o lgualmouto llivorsos os requisitos CJUo do\'elli 
disti nguir os olcltos pat't\ c:~r·gos politico:; o 
tl•JmluhJtrl\ti vos. · · . 
. Na mu!lidpo.lklLtdo nü.o ontt•n n. política 
slnúo pnra n. sut~ corrupçúo o seu t•oll:~ixumento 
-olh~ ó tão somente u. ttuministrllçi\o. 

O mnndn.to político si~niltcn. no que o recebe 
o conhecimento dos altos neg-ocies publico:; e 
suo. prn.tien, grnnde sommn. :wmazenad1~ de 
conhecimentos gernes, n faculdade de poder 
mnnifestltr-se, crenndo ou applicttndo a critica 
em. um momento dado pela palavra escripta 
ou falludn. · . 

o SR." r'EltU.ElRA PIRES - A 'ditrerença 
lli.í.O é profunda i e uma. questão de. quan-
tidade. . · 

O SR. Tuol!A.Z DEL'FlNO - E de qun.lidade 
t..'\mbem: os uegoc.ios publicos são os locaes em 
vasta e daseavolvida escn.la, em umn. compa
mção um ta.nto grosseiro, como a que se pode 
fazer entre o representimte do plu.no mais 
inferior do reino animal e o homem. 

As qualidades brilhantes que ferem n. vista 
no homem politico podem ser rapidamente 
aprecindns c apprehendidas pela gcnern.lidndé 
dos eleitores. 

O mo.ndnto o.dministrativo póde, entretanto, 
ser perfeitn,mente bem confir,do n. quem não 
possun. l·enomo politico, tanta vez ftdSo e so
noro apenas, a quem não tem o habito du. 
tribnnn, oú do joru::1l, mas é bastante conhe
cedor dos ncgÇ~cios .locam>, o reconhecida
.mente, honesto e actiYO. 

E', pn.rece-me. mais ihcil ao conselho muni· 
cipal escolher o administrador idoneo, reves
tido dos requisitos mora0s o in tollectuaGS p<ir:\ 
o cargo, ao conselho qno, no tlnal d(:l contas, 
rer.resenta. a vontade tt~diciomv1a de todos os 
elettores em todos as Clrcumscrcpç~es, do quo 
:1os eleitores em um grande comicio. 

O con:;elho municipn.l quo vne decidir a 
quem deve ser en tregue a execução de suas 
rJeliboraçõos, tem rosponsabilith\de muito de-

C:una•·:.. ~\. 1:! 

tinida, que lhe ha de pesar fortemente: con~ 
vergem p(IJ'a elle a attenção e a expectativa 
publicas, e da rlla a imprensa, dos particulares 
aos clubs, das salas :'ts repartições, sua escolha. 
será commentada, u.dvinha.da, suggeridn, ori· 
entatln.. . 

E' uma porsoualitln.de que a opiniú.o publicn. 
attinge, cuja conducta medo, comp!\l'a, aqui
lata e julga. 

O Su .. AliiPHlLoPmo-Notei que a commis
sú.o, de que V. Ex:. é o muito digno relt\tor, 
podit\ tet• levado o ~over·no loc:\L até ~ anti
gas parochins; pouia ter dividido a grande 
ci!·cumsct•ipçilo om ontras menores, de ta l 
sorte quo c;\dt\ umn. detlas tivosse o sen go
vot•no propt•io, concorrendo todas reunid:uo 
tntru. n. u.uminis traçü.o {.!oral. Era ~\ descen
tt•ali~\Qão lovat.la aos sous ult imas limites. 

Desculpe-me intorrompol-o, é só para ouvir 
o. suu. explicação; · nem tenho competencia. 

O Su. Trro:IIA~ DI~LFINO- Antes de mais 
nadt\ ! no ussumpto v. Ex. tem incontestavel 
com petcncia. Para. o projecto de Consti tuiçã.o 
da Bahia, sei, que v. Ex. foi em boa hom o . 
.incumbido de estudnr e fornecer a seccãorore
rente o.o municipio, e sahiu-se, como sempre 
lhe ho, de acontecer, em tn.ref~s ig·uaes, com 
uis t.i n cçito. . 

Li no estudo n.pr·esentado por V. Ex. para. 
a constituição dG seu estado "' frt\gmentaQão 
do muoicipio em pequenas eutida.des. 

o SR. AllfPIIILoPmo- Mas sem o.trende1' o 
todo. 

o Sn .. TRol\!AZ DElJFrNo~Sim~ sem otTender 
o todo. V. Ex. teve em vista o que se pra
tica nn. Inglaterra .... 

0 SR.. AMPHILOPIUO-No vestry. Desculpe.me 
interrompel-o. Tenho muito prazer em vel-o 
tU.O conhecedor dtl questão. . 

0 Sa THOUAZ DELJ!'INO-V. Ex:. honra·me . 
muito com os seus apartes e peço que me· v:l 
guiando sempt•e com elles. Procurarei respon
der :.is objecçues que contiverem, e si não o 
conseguir alguma. vez, tant<:> melhor para. o 
p1•ojecto que poderà sel' moclitlcado .com V:\n• 
ta.gem. · 

.Mas, V. B;o;:. concordaril. commigo que p<~.ra 
existirem estas peauenas entidades dentro do 
muuicipio e ncccssario um titlllo que as. legi
time e justiiique, pois que o municipalismo,· 
quer em si, quet· em seu s·overno. repelle o 
artificio, a ficção da. lei , a. di vísilo . estatuída · 
pelo legislador. · 

Em um;~ cidade, como .o Rio de Janeiro, ad
opt.\r·se o system::~. do vcst1·y, estou conven
cido, trnri~ a anmchia quu.n to ;;t n.dmi oistrnçiio, 
po1•que é unm implmrtaçilo v iolenta .• 

Quo ó fll'eciso pat•:t cr•en.r n. administrn.çU.o 
ne~tP.S pequenos nucleos municipaes 1 Que h~a 
uellcs intm•ossos proprios. O municipio for-
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maria então um. grande apparelho, resultante 
da união de muitos orguos. H:.werá um con
selho municipn.l, tendo em consideração os 
interesses collecti vo~ dn. cidade, e pequenos 
conselhos pwrochiaes. on distinctaos, presos 
ao pt•imeiro, e gerindo osnegocios que lhes 
foram pn.rticulare~ e exelusi\'o~. 

Isto que se pódc n.pplíc(l.r· ao estado de V.Ex .. 
como ao rlc Minas, que foi buscar a sua orgn.
nisaçã.o m_unicipal no pr(lj ecto elaborado em 
1869 pelo 1llustr3do Dr. Pnulino José Sor~.re.s 
de . Souza, exactamente ne~to ponto susceptí
vel de critica. que nunca lho foi feita ; isto 
que põde ter l':tzüo de ser ~~ta z.onas de 
população rarefeita, como quasi todo o Bra.ilil, 
e especialmente o sou interior, em que os 
muntcipios siio con;;tituidos pol' pequenas 
povoações com intcres~es muito o.xclusivos, 
sô seus, nrw tem c:Ll.Jimr-mto nesta chl:vle,como 
em qualquer outro gT;\Ulle centt•o populosn. 

~qui siLo Oii serviços arlministr·ativos por 
todn. tL circumscri peão hn.t•monicos e continnos 
- illuminação, o telephone, o telegT!~pho, n. 
canalisaçii.o da agna, dos esgotos, etc. 

Qual e nas parochin.s dn cidade o servil;o 
que e dellas sómente '{ Oebalue os prOCUJ'O, 

Nn.d:1, pois, legitima a adopção do regimen 
commum do Bmzil e~parÇ<tmeute povmulo a 
uma g-rn.nde cidnde r.le h:lbitaçues contíguas e 
condensadas. 

riores, altamente governnmentaes e políticas• 
que propugnam por este systema.. 

Citei em abono rla. a.llegação autor de tra
balho especiali;:;ado; o trecho do livro, lido 
desta tribuon., db~ia que na cidade de Genêbra.. 
que contém quasí :\metade da população do 
crtntã:o de f:'eu nome, h ou v e nccessitlade, pn.ra 
evitn.r os embaraços quo pode!'in. tra.zer a 
acçiT.o do governo a. eleiçã-o do um maiJ·c pelo 
surrragio gez·al un. cidade, de crear um:~ com
miss:i.n executiva. Je trcs membros. 

S. Ex. não se domo t'OU nastQ ponto. Com
tudo as razOes; que prorlnzi. o o lltt tor de que 
m~ snccor•·i, meJ•ecom séri:l. attenção a S. g:t, 
o da Camara. 

Contiuúu a pons1lr o u sustentar que n. rli
visü.o rtu administt•açfi.o mm1icipa l orn duli ~ 
gmnc.les :o;ect:l'lo~. tlcando a axocutiva entl'egue 
a um cirllllliio, quu \'Oill do vot0 univm·sn.l •li
rcc.:to, pt'J(lo trnze1· rlilllculundes ti. mnl•chn. ge
mi do g"OVCI'IlO, 

UM St~. Dt~PU'l'Auo di• um :•pn.rte. 
o ~R. THo~tAz DELFr~o - Si o conselho 

muni~ipal clegr.r o prol'eito, tlcn.râ. esta. n.uto
rida.du na. dopendencit~ do conselho: parece
me que foi isto o que ouvi em apnl·te. 

Parn. suppor :• existencitt desta depen
dencio. crtt e_rociso númittir que o conselho 
c profoito nao teom n.ttl•ibuições chm:ts e 
uom de ti n idn.s, e tae~ n.ttrí bu içues estão mi~ 

o SR.. AMPHIT.OPHIO _ Bem. Admitto 0 que nucio~umente, precisamente especificadas no 
V. Ex. diz para n parte central cia cidruie; pt·ojecto. 
mas para. OS SUburbios? Além dissO, é porventura O pt•efeito eleito 

o Sa . THoMAz DEt.Fr~o _Nenhuma zona. diariamente pelo conselho, para que forçosa
suburbana, admittindo que algum"' tenha in- mente ex:.istam laços de subm•dinn.ção'? 
teresse ex:clllsivo, possuo recur(';OS pam podet· Não é n. (lutol"'idade executiva escolhida no 
viver deUes ; isohtl-a, não unH-a inti.m;1rnente primeil•o clh~ tl<"t sessão, devendo estar ern 
à p~tl'te mais rica. e mais httbitn.dn. da cidade, runcçuos por tn.nto t empo qunn.tll o proprio 
era. condemnal-n. á estagn<.Lção e h uma oxis- conselho, pm• tres annos '? 
tenci<t precaria. Demai~. como V. (•;x · ltfL de Que 0 nobre deputado, que me deu o a parte, 
notar, o Rio de Janeiro está tom:tndo incre- mC'l responda: 0 pre~idente dest~t ca.mara, por 
mento extrao:-dinario, as consti·ucçues se mul- ser eleito mensalmente por ella, é-lhe snbor
tiplicam, a parte centl':Ü invade a zonà subor·,. di nado, e perde do seu pl'ostigio '~ 
bana, os serviços contiuuos e lmrmonicos por 
toda ri.. p:u·te se ostn.I.Jel'lcem. Bm ordem de interesses mais importantes, 

e em circumst::mcüts que :.l.indn, mo.is esclarc-
0 SR.· AMPEiiLOPHIO ~ Qunmlo o sul.mrl1io com n. questão : t) Presidente r lo H.opublicn 

passu.r a. cidade, o cnmtlO passa a subtlrbiu. Brn.zileim., oleito j)Olo actu:ll Cong-resso, 'Viu-
O SR.. TIIOl\fAz Dnr..ruw - .Mn.s nesse C'.U.SO se por· to.l facto n.mesquin hndo do scn p~p!óll, 

sii.o o.s condioõos n.ctuues que se t\pt•csental·iio na dignidade e indopondencia com quo exerce 
e o quo digo por n.~ora. tert"t n.pplict•çü.o nesse o seu o.lto cnl'go? 
momento. o SR. AMPHILO"f'Hio-Creio que os membros 

Julgo ter mais on menos respondido ás oh- do conselho obedeçam p n.rtt eleger o pt•e
servo.çues formulo.r.la.s pelo illustr~.do depu- feito ús suggasU'Ses do governo. 
tado pela. Bahilt; .continu:trei :t tomlw em o Sa. 'T'HOMAZ DE"LFINo-0 receio de S. Ex. 
considero.çfi.o ns do l'epresen taute Je PernP.m- pólle tet· logar com qual quer systema. de 
buco. el içfi.o. Soment.e ''stou convencido que encou-

S. Ex. , atacn.ndo ;L escolltn. do prefeito pelo tr;~ria. a intervenciT.o governttmental muita 
conselho, passou por u.lto as considerações, I di!Uculda.de junto aos membros do conselho. 
que produzi, sobre as conveniencins supe- Faria promAssas o governo 1 Que prometteria '~ 
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Mnis honrosos .cargos ou molhar remu- leg-itima esphm·u, de a.ctivida.de, preencha 
nerados ·~ cada qual a sua missão, concorrendo para 
· . Soria rlifficil encontrar incumbencia mnis a harmoni:t geral e unidade federativa da 
rligniôcada do que esta. que ns urnas confet•em Republica. 
solemnemente, seria impossível me:-;mo. l•'oi mais uma. nuvem atirada por 8. Ex .• · 

·O conselho,perl'eitamente bem remunerado, {\ d\,;cttssü.o refedt•-se a tendencias invasoras 
tem n, duraç1io de tres ::tnnos. !In Poder l~xecutivo, incontestavel em nosso 

O nobre deputado por Pernn.ml.>uco di::;"se- pait., mas qne niio vem :Lbsolutament_e n.o 
nos que, emquo.nto o pro.iecto fn.:da sur~::·ir o ca~o, pois nada tom n. ve1· com o executiVO o 
perfeito do conselho, ti. lei de 1 de outnlro, <H'tigo incriminado. . . . . . 
como que .ià cogitu.va de da,r-lh~ a in vestidm·:~ Indepcncim~temente tln. c1rcums_tanCla alei-
pelo modo por que S. !<:;,;.combate . tor·al, que mw ó tJosta em dttvtda., S. Ex. 

A lei de I de outubro ~~ a este respeito aflmitlirú. conm1igo f)Ue póda haver umo. 
como destes emb1•y0e~ de IJUC ralln. a biologiu., "'Uet·r:L• Como m·m;u· a. defesa d:t cidade, 

. cujo. idade não se pôde calcular n cnja proce-· ~proveit:uulo o seu elemento a.dmini~tru.tivo, . 
dencin. é problema.l!C:l.. · si não S'l confere u.o Gougrcsso Nactonn.l tnl 

O governo municipa.l nest:i cnrtn. gorn.l cl1~ clireito 1 
incorporoção ern aciministrativnmonto col- Perg-untarb. :iiudn, si no cnso rle umn. epi
lectivo, e nem de lon~c alln. ileixn. cutr(lvor n. rlerni11 vioicnt!l. qnc porlorltt trnzet• não só 
lndividualisaçiio Jo executivo e do dolihem.- goranrle;; malas p:~ra !t -::!id:ulo com? pa.r~ t?<Io 
tlvo. .o BrMdl, como o cholera-morbtts, nao sortn .. ]US• 

Este principio, sam duvida. üe ma:timo. rale- titlcavel [\ int~rv.ençü.o que nctu do Con~resso 
vailcia., a sepa.raçâo dos dom: elementos, rL sun. autorit;a.sse junto ns n.utoric.ludes locnes. 

· discriminação, principio que Vl;)ffi t•ecln.mado Mai> ha ct~sos particulares par:~ esta cidr.de 
. 1.lésde a primeiraassembléa legislativa de onde que me p:ll'ecem foram p!:llO n.rt1go toml\tiOs 
sahiu a lei de 1 de outn!Jro, e coosttlnte:- om .consideração. 
mente até hoje, que é reconhecido como im- Sabe s. Ex. que mt l\lfnndega. desto. capi-

. prescindível em torl~ a parte para as grancles tal ha. um ln.horatorio de nn:tlyses; pefeita
u.gglomeraçOes hlllnan::ts, nem de longe ó sus- mente bem montado c dirigido. Na minha 
peitado Mlla. · opinião · ú um instituto imprescindi vel it re-

0 ser o presidente da Camnt·n. Muuicipnl, ))<tl'tiçito do ~s~n~o, mas temo que soja. en~re
pala velha lei, o cidadão mais votado, era gue ;~o muOICipto nest11 épo~ de ecooom!as. 
n.penas e quando muito, um recurso pra.tico Transijl) com as difficuldades econorotC:l.S 
pa.ra. dar regularidade õ. at.!ministracão uun- que todos sentem; o :.wtigo perm1tte que o · 
nim0, recurso naturalmente indicado pela Estado a :1 mtlnicipalidade, por meio de uma 
convorgenci:~. l'espoitadú do maior su!Tt•ngio. regulamentu.ção simples do Co_ngress~, te.-

g si. o p t\SSOÀO long-iuquo nü.o rmxilio. gt't\n- n t1am conjunct:lmtJnte a seu scrv1~.o um mstl· . 
clemonte a nr,zumcntaçü.o do S. gx. , o mu is tu to do primeira ot'l.ICilm. · 
ltpproximllllo n.ind1\ lhe ú iufcnso. A illumin:\ç;.1o dest:l cidade, os seus esgotos, · 

A lei de 1 de oulnbl'O foi, como <i S.'l.bit.lo l!e silo mantidos por meio de ctmtrnctos com 
tcdos, moditlc:trla nestn. di~posicrr.o. 1le moela contpanhias cstra.ngeir·a::~, contractos lavrados 
que os prasidentes du.sc:una.ras p:L~saram a ser polo g·o\•erno nacional . 
eleitos por estas col•porn<;õos. Silo se1·viços que n~o pódem tl~ixl\l' de per-

Si algnem tem d~ louvar-se na obr:l antiga, t(mca1• n, administra~ão local, e que lhe de-
PP·rn. mim J'ecln.mo o direito. vem sel' passn.dos; mas quer•erão estas com~ 

Pn.sso a e:mmin:tr n, seg-und:1. ordem rle oh- pn.nhias troca.•· a re~ponsa.bilidn.do da naçii.o 
jecçõe;; leVMltndn.s pelo il1 ustrndo depntn.dn; pela. de um muoicipio, t'ico sem dividn., mas 

Referindo-se ao ru'tigo do Jlr:>jocto, pelo que se vao :~g-<:n·;L ,.rerdadeir:tmente constituir, 
· quQl os funccionnrio.i rnunicipnes ll:tl'ão o.:<e- e CJUe jamais pode pt•ovnr que sabet·i~ bem 
cuçii.o.its determinf\.ções tio carlt!ltor• i'cdol't\1, dl~Serrt~t:Jnhat·-se do sérios compromissos~ 
!LUtortS!tdos pot' :teto do Conl';'l'osso Nt~ciotH\1, Sci'Ve o artig·o incriminado n.ind~~ por esta. 
~ltrcceu ú. S. ~x:.,. que a. anttgr~. dou.tri.nn. dtu; hypothe~e, é 111lla ver·1la.tleirn. p~n~e P,fl.rt\ a. 
fuucçüe~ pt•oprlas ~ d<:legsulas. lurn. !lérw, JH'e- orgrl.nis<wào ;\utonomicn. d"' muntclp~\ohdado. 
~~?~b~tçao uos conlccCianndores dt\quelle trn.- O cor·po de bombeir?s o constituido militD;r-

Atnrmo n. 8. g:x-. qnc ,j:'unn.is h ou v e OUtJ•n. n~e.t;\te, h~\ compt>oi\\TS.~O~ d? ordem css~cta.l 
preOCCUpfiçÍt.O tlomin:ulom t)U~ l)à·O fosse eStl\- J.l.tt ~~ CO~) ~Od:t a ?ürpol.tçao; MSttlS ,co;l lÇÜCS 
llelecer uo nnüor llesen\'olvtmento o set(-go- ~ .11?c~s~~r~o m_edld,n. ~~~ Couo~esso, t e.,ul:md~ 
vernmcnt, discrimin:,udo precis.'lmente ó que a;> ~el.lçu~~. ~este serv1ço \oc,\1, com as auto 
pertence n. Uniao e ao município, entregando 1 rid-l,de mlltt.~res,- . 
a esta entidade o que lhe e peculi:~.r, de modo E 0 que 0 artigo perm1tte. . _ , 
que, respeitada u, independoncin. de ambos nn.l O Sn.. Alln'IHLOPmo,-E a .autononua n~o 
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póde ser tão grande qu::tnto Sé pôde desejar cinam, promovem e sustentam as candidaturas 
par3. os estados. dos que estão de fóra, a corrente maletlca 

o SR.. THo~tAZ DELFLKo-0 artigo é, pois, continüa tortuosa pn.ra. o desagnadouro das 
facilmente defcns:.tvel, ê logíc;.~ e natural a vergonhasigun.es as que a America do Norte 
sun. inclusão o o projecto, direi. mais-e inevi- tem presenciu.Jo com eóc:wdalo geraL 
ta.vel e imprescindível. Na emenda do nobre deputado noto, porém, 

Depois ::;. Ex-. deveria ter em vista. que outra falha.. · 
este Congresso não é o Poder Executivo in- S. Ex:. vae multiplicm· as eleições: S. Ex. 
vasor que S. Ex. teme com tanta ra.zao, e não deixará commigo de concordar que todo 
podemos séri:»mente conâar que jamais a.cto o comicio eteitoral trn.z agitação, movimento 
seu viri~, attentttudo contra os principias, in- desm·dena.do, febre. Os cidadãos a.bandoua.m 
"lo'adi1• attribuições municipaes, Cl :1mesquinhar os seus tra.bu.lhos habitu[l.e::; ; o oper:1rio 11 suu. 
a cida.de/ ctLpitn.l politicrt, commercin.l e intel- ferramenta; o. medico; seus clintes; o advo
lectuiü ( 0 Bmzil. " gado, os committentes; o negociante, os fre-

0 llOUI'O deputado por Pernllmbuco nao de- guezes... o trabalho espit•ituul, o traualho 
fontleu tla triiJUnu. uma emenda que n.presen- material, a deslocação do cidadão, ns luctas 
tou; faltou-lhe tampo. dos partidos, os clubs, as reuni<les, as solici

Est[t nollu. consignada quo 0 consolho mu- taçoes dos candidatos, tudo isto p:wturlm, 
nicipnl sertL parcialmente ronovavel por me- agit:1 o traostorna. 
tade. Concordo que convenha aos organismos 

:;;r. prosidente, não comprehendo como fracos e debilitados os tonicos, os estimu~ 
um ong-enhoiro prerê que nm ediflcio ameaça lantes, que lhes despertnm as energias a<lor
desn.bur, e est:\ prestes a destruir sob sun.s mecidn.s. 
ruínas vidas humanas, e cruza os braços, Mas mio devemos ser impr rrr.lentcs cllnicos 
dizent.lo: quem esta naquella habitt\çü.o e 0 e n.busar do. medicação salutn.r. 
mais iut~reSsn.do em velar pelo. sua proprln. A agitaçao febril eleitoml, repetida, cn.nsn. 
cons13rvação; apreciarei a queda do edificio ; e esgota, irrita. e aborrece os cidar!üos, O povo 
nii.o comprehondo como um medico assiste soberano abdica. da soberania, persiste nus 
aos llDrriveis soffrimentos do um doente, suas occupações ordin<.lrias, recolhe-se ao in
que se estores em dôres, e fim\ indifferente, differenti:;mo, a.o absenteismo, e iicà em co..mpo 
clizemlo: quem soffre procurará 0 melhor tão sómellte a politicagem. 
remedio para o seu mal; quero ver 0 ues- Não phantasio males que não existem pam 
fecho da molestia; não comprehendo como o atreito da discu:;são. Lerei um trecho do 
0 advogado sabe que uma causa. -vne de relatorio da commissão reforma municipal da 
tal modo encaminhada que se perdera com da, Americo. do Norte de 1869. Eil-o; 
ella a fortuna, a honra e o. existencia, «As eleições annuaes e as rivalidades cios<\S 
talve~. de um llomem, e queda-se, dizeutlo: que aspir.:tm constantemente a supplantar 
sabera o ofreodido procur<W as melhoras adversarios políticos perpetua.m no poder a.s 
e mais justas razues; lerei tt sua condem- incapttcidades e fazem dos empt·egos publicos 
nação. um repasto tanto mais abundante quanto é 

E' o caso desta. emenda. Os governos admi- o thesouro municipal de que tâm as chaYes 
nistrativos das grandes cidades da America que paga. todas :1s despezas, » 
do Norte são, como o aftlrmam todos, pontos Em outro trecho do mesmo rCJlatorio, pcr
cscurosnoseuCJxtro.ordinario brilho. A historia gunt:»v~ o. commissü:o, e julgo que ticari~• sem 
do districto da Columbia, de New York, de resposta s::.tisfa.ctorb: como renovaçues J.o 
Broocklyn, de Boston, de Pbilo..delphi:<, de conselho em curto prazo, permittiriarr, a 
Nova Orleans, de S. Ft•ancísco, de Chicago, eleitos de umt~ cl(l.sse pouco esclareciÜ(l. ini
de S. Luiz, e to.ntos outros mr\ois, é a longa ciar-se sufficientemento nos conhecimentos 
conurmação d:1 verdade . indispenstwois no bom desempenho dos ser-

O nobre deputado sn.be disso e esquece-o ao viços, :mtes do expirar o seu ma;uc.ht to '? 
apresentar a sua emeoda, que ~ontradiz o pro-. Multiplicar ns eleiçües e perde l-as, poi:> 
jecto quando quê 'ora abruptamente n. adminis- tanto vn.le fttzel-:ts no abandono das u l'llUS 
traçao municipal de tres em tres annos, não pelos bons cid:tdfi.os. 
consentindo que os membros do ultimo con- Sr. presitlen to ~ entre M emendas oifere-
selho sejam reAieitos. ciuus ao projectu debatido, h"' uma. que mttmh 

Si ha nma fol'lA corrente da interesses suppt·imir o artigo polo qtml a municipalitla.de 
publicos rn~.t trutados e pervertidos, diverst~ não podcri~ exigir nem autoristw -~ (}recçõ.o cl(} 
orient&.çilo p~~rLidu. de t:m pC'ssoal in toimmonto estt~tllas ou monumentos commemor:~tivos ue 
sem ligações com o anterior, poderi\ rest~t- posso~s ou o.contccim!!ntos. 
bclecel- a no seu verdadeit·o alveo; mn~ si:t Vi pelotliscnl"sode umdigno representante 
renovação ó por metade, si os que estUo de pela Capital ~'edm·:tl, que a o n.rt igó nl'i.o fo i 
dentm fn.zem a. cndain., estemlem a J?ào, ptttro- comprehentlido. '· 
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Não ha prohit:iição absolut:l. como S. Ex. não tomaodo parte algum<l! nos negocias ad~ 
julga, e outros ta.mllem, de levantar-se na ci- ministrativos do, cidade. 
dade tl'(l.balhos de arte, u:os qmws se reme- · Aind<t mn.is: o governador, esta. a-utoridade 
morem feitos ou apresentem i! admiração · e a<lministrativn, s~gundo u. Constituiçlio, tem 
reconhecimento dos · po5teros os grandes ho- Corça. armada its suas ordens, fico.-lhe eutregue 
mens do paiz. . . e ollediente toda u. policia do Districto. Federal. 

O qne se quiz foi evitn.r nma prodigalidade E' um senhor goverou.do1•, que no.:~ faz 
commemOra.tiva que pudesse fazer lembrar o lembrar as epocll.s coloniaes. 
que aconteceu no Alto Peru, libertado por Antes de pussar u.lém direi que, no terreno 
:Salivar, segundo refere Deberlo na sua histo- das iocompatibHidades s. Ex., Loi muito mais 
ria da America do Sul ; ou que t\contecía na rigoroso do que o projecto da com missão. 
antiga Roma., qun,ndo grandes homens duvi- Não podem pelo substitutivo serem eleitos 
dosos viviam no marmore em que oão eram os que occuparem cargos, empt'egos ou func
talhndos Cassio, Ca.tão e Bruto, ou como em ções remunerad(l.S . du. União ou ·do Dis-
Fl•nnça, onde os versos severos do autor rJos tl·icto. . · 
Jambo:s narram que uma tu•to como n tle Plli- O co.tnpo do onde vã.o &thir os represeo
dias estava. ao serviço das mais ruteis vaidad~:;. tn.ntes municipa.es, fica muito restricto ; · irü.o 

Unm estn.tua. no Mura.nhão s<m·~ n.os olhos compor o a-ovcrno de mttnicipio, o commercio, 
do nacional e r.io ostrangetro uma homemL- :t industri'ü, o c:tpital. 
gema heroe mnmnhenso, nu. B(~hi:~ a horoo O projecto da commissão apeua.s inoompati
bnhinno; Nu. Ct\J)itltl . Fadern.l, na. c:Lpital dos bilisa os funccionarios que, om . virtude de 
l~:itttdos Unidos do Bl'ltZiltlove se1· ~ do nm sens empt•egos, possam dil'igir pelo.. com
vulto nacional. Esbt aitlndo é umQ. montanha, prossilo outros meios mnssas ..,leitorJ.es. 
e solo pnt'IL um oxtmordinario patdotu. pe- Nü.o posso entr:tr em detL\lhos nesto. cor~ido. 
rante quem todo o pa.iz curve o joelho o pelo sul!stitutivo di3 S. Ex., contudo sempt•e 
reudo. homeno.gom · observn.roi que, devendo o. Camara. Muni-

A decrQtnção da solomucs o pcrmm1antos etpal sor formadn.. do 40 membros e votar 
·. uemonstraçõe::; llc admit·açrt.o o gmtidão uo cn.tla eleitor em dous terços deste numero, 
ltio de Janeiro, d!z o at•ti.!!o, cujas suppt·essão ha. de achrt.r-so om sérias difiiculdades paru. 
so 7>ede, sc'J serú ioitn, pelu Congl'osso NacionaL rosoh·er o problema. 

NrLO tlca ~L cid[J.de privn.dn. de o liras de :trte, Quer S . . Ex. garantir com a lista iucom-
que a ornn.mentem e desenvolvem o cultivo pleta as minorias. 
do belio pela. sua contemplação; .tão pouco Jr .. me foi dado largamente mostrar que 

· deixat·i~ de poder contribuir na gratidão im- a.bsolutatlleute não ha paridade entre o "9'oto 
· morredoramente merecida.. · politico e o administrativo, · entt•e o voto 

A llorn. estil. muito adermtada., vou exami- geral e o local ; que na administração muni
nar rapidamente o substitutivo apreseuto.do cipa.l não ha minorias, porque não ha partidos 
ao proJecto pelo nobre deputado, o Sr . Alcindo de calça.mento, de illumiuaçü.o, de telepbone, · 
Guanabara. de p~scn., etc. 

O traba.lho de S. Ex . obedece a esta ori- Mas, si o vicio porsiste, si o mal é incuravel, 
ent..~ção, que encontro no discurso pronun- si por força. a politica ha de invadir jl. muni-
ciado por S. Ex:. sobre este a.ssumpto: cip:llid:tde, o projecto da commissão que não 

· d 1 ·t t d reconhece em principio nem maiorias nem . 
« Esse govel'tU\ 01' 0 el 0 por 0 0 0 povo, minorias, que não reconhece uo..s gestões lo-

por sultra.gio directo, vir:i. n.dministrnr por caes partictos, dú.-lhes margem para que elles 
si o por delegados seus, formaoclo um corpo so possam f•tzer va.ler em circulas de vóto 
udmmistro.tivo de que olle é o chefe e res- uniuominaL . 
ponsn.vol unico, obedecendo il.s deliboro.ções . E' cln.ro que si toda o, ü.ran. da. 8'randa 
do conselho, comparecendo perante clll!l cidade deve ser dividida em muitas Clrcurn-
qu:wdo se fizer mister, lol!la.ndo mes1?0 a · ~ . . · 1 t d 
iniciativa das nrorJOstas que mteressu.m . a nd- SCl'lpçues, 0 lmposslYO que em o :lS vença 

• d d d t um pn.rtido sómente, n. menos que o que lhe 
ministruçito, cu,jas necessi n. os e cer 0 co- e n.dverso niio seja. ridiculamente fru.co. · 
nhéceril. melhor que elle . >~ 

o O'overnador ao nobre deputado nomeía e Pretende o substitutivo que a eleição se 
demÜ~te livre o deSelnba.rnçadamente os om- faça não por districtos, mas por todo o mu
pregu.dos, gere as tiuanças do municipio, en~ uicipio, o peior dos systemas, aquelle em que 
coutrando-se u.penas ne.ste ponto com u~a cn.tla. cidadti.o t'.3ril. de votn.r em enot·mo lista. · 
commissã.o ot•çamantnria, a camnra mum ... do nomos. . ·. · 
cipu.l, commissU.o am~sqninhnda, malretri- Pensn. por aco.so S. E,.;., que tn.nto at~oou 
buida., sGm importauctn., que ó chnmn.d:\ pn.rn. a. eh~içã.o pol' zonn.s :restricta.s, e os iniiuenoias 
oxa.mino.r nm pro,jecto d~ Ol'çn.men_.to, que lhe locaes, que soudo ~ eleição geral essas iufiu
~ t~prosentn.do sobro set'VIÇOS!IUG nao .conhece, encins não se Mcordn.r3.ro, n5.o trocamm os 
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seus candidatos, que os faz desapparecer, que 
os aniquilla ~ 

E um engano ; si as influencias locaes te em 
serio valor os candidatos hão de recorrer a 
ellas fatalmente. 

Duas palavras sobre a policia que S. Ex. 
entrega ao governador. . . , _ 

E' simplesmente um ataque a Constrt~tçao, 
muito clara e precisa neste logar, a dtspo
sição do substitutivo do nobre deputado. . 

A policia administrativa geral pertence a 
União no Districto Fedet•al; cabe ao mu
nicípio tão somente a sua policia local o 
que, aliás, si da em toda a parte do 
mundo. 

Sr. presidente, comprehend? a intenção c~o 
illustrado representante do Rw, S. Ex. qmz 
dar a esta cidade apparelhos governamentaes 
de estado. 

Entretanto este desejo de S. Ex. não póde 
realisar-se porque vue contrariar at~tigos 
constitucionaes pelos quaes em quanto ••· ctdade 
do Rio de Janeiro for a capital do Beazil o 
seu governo ser.á municipal. . 

Si fosse posstvel tornar esta cidade um 
estado não seria o molde apresentado por 
S. Ex. o que teria a minha approvaçãQ. 

Nelle os poderes politicos não são separados 
e harmonisados convenientemente. 

O executivo prepondera sem contrasto. 
Ainda mais: Seria necessctrio levantar 

varios munieipios, cuja vida autonoma faria o 
viver autonomo do todo onde existissem, e o 
governo ideado pelo nobt•e deputado pre3cinde 
delles. 

Sr. presidente; é aspiração minha e ardente, 
ver esta cidade trtLnsforrnada em estadO;. 

Quando na Constituição se tratou dr,~ .mu
dança da capital tive OCC<1Sião de mq.nifes
tar-me positivamente a l'espeito. 

Não ha. nenhuma porção do Brazil que mais 
tenha sotrrido a acção centralisado,ra da 
monarchia do que o Rio de .Janeiro. 

Nem o seu governo local, nem ne~hum dos 
seus mais urgentes o clamoroso5 mt13resses 
foram jamais tomados ao serio em longos 
annos de reinado 

Mas, Sr. presidente, V. Ex. e os cplleg-as 
desta casa recordar-se-hão tal vez que com
bati longamente a ome~da á Consti~uição que 
estab~:~lecia a futura cap1tal do Braz!l I\,o pla
nalto central. 

Não obstante o meu esforço e meu empenho 
fui vencido, mas permaneço não convencido 
até hoje. 

Continuo a desconhecer a vantag~m que 
advirá para a União da sede dos seus poderes 
politicos superiores em uma vasta :,~ona 110 
interior do paiz. 

No meu entender a capital deveria ser 
situada em um ponto approximado do lit
toral. 

Levado, St·. pt•esideute, o gove~·no uniow~l 
par·a. ponto diverso, devendo a ctda.d~ r.lo R10 
de Janeiro croar os seus poderes pol!hcos, o 
substitutivo do uobre deputado pelo Rio de 
Janeiro, mesmo nessa occasião não teria o 
meu apoio. 

A organisação que advogasse seria. demo
cr,üiea, ft-ancamente popular. 

VozB:l - Muito bem, muito betn. (O o1·ador 
e compt•imentmlo.) 

SESSÃO DE 12 DE OUTUBRO Dg 1891 

(Vide p:tg. 2G7 rio 4" vol.) 

O Sr. Antonio Azeredo - De
pois rios dis•:mrsv~ aqui JH'uferidos sobre o or·
çarnento em discussão, o pr·incipalmentH. de
pai::; do h,weremlallado o il!ustt·e r·epeesen
tante do estado de S. Paulo, ex-ministro da 
a<>·ricultut·a tlo governo provisorio, e o nobee 
d~putado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Ant~o 
de Fa.t•ia, quasi que tor-nava-.se desneces~at'to 
fallar mais sobre esta matorw., porqne SI um 
tratou do assnmpto theorica e historicamente, 
o outro orador· discntio-o pratica.mente, des
cr.mdo até á rnínudencia. Bntretanto, levado 
pelo dever que tenho de defender principal
mente o meu estado tão mal aquinhoado neste 
orçamento, vejo-me na necessidade de'tomar 
a palavra e justifica!' algumas em?ndas _que 
ora tenho a honr<t de apresenttw a conside
ração d:.t Camar..t dos Deputado~. 

Como v. Ex. sab:l, Sr. pre,,ídeute, o or
çamento da agricultura é o que nmis iute!'esse 
leva ptwticula;•mente aos estados, que nelle 
depositam tts suas esper·n;~ças, porque. é .P~l' 
seu interrnedio que a Umao f<~.z a dJstribmçao 
dos fu. v ores, e desde q•1e este3 não sejam 
equitativos nem razoave.is, os protastos dos 
que se sentem prejudicados- 8ão a conse
quencut natural por parte daquel!es que teem 
o dever de zelar pelos direito>l do estado que 
representam. Ne,.;tas condições, sendo Matto
Grosso, inqnestionavelmente, o estado. entre 
todos, que menos p::rt.icipa dos benefici~s 
deste orçamento, a mmha presença na Íl'J
buna é plenamente justificada, embora não 
possa influir no espírito da camara, c nem or
responder á espectativa dos meus conterra.
neos, pela fraqueza de minhas palavras .•. 

VozEs- Não apoiado. 
o SR. AN'l'ONIO AzEREDO ... que só t~;Jem uma 

explicação neste momento: o desejo de bem 
servir a terra em que nasci. 

E' possível, entretanto, que a realidade dos 
factos e o espírito de justiça e criterio que 
teem sempre presidido os actos da Camara dos 
Deputados. a levem a attender as reclama-
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ções que ora faço, acceitando as emendas que 
proponho no sentido de satisfazer algumas 
das necessidades mais palpitantes do estado de 
Matto Grosso que não póde nem deve ser ol
vidado nesta occasião. 

Sr. presidente, eu sou dos primeiros a 
louvarem; com enthusiasmo, o zelo patriotico 
da commissão de orçamento, procurando re
duzir as despezas da nacão, mas si essa reduc
ção fosse justa e equitativa. e affectasse os 
estados igualmente, nchar-me-hia inteira
mente de accordo com ella A>sim, po
rém, não acontece, e a illustrada commis
são acompanhando o governo na sua pro
posta, em nada, póde-se dizer, contemplou o 
estado de Matto Grosso, como é de facil de
monstração. 

As despezas do orçamento da agricultura 
sóbem a. 66.771 contos de réis, e em toda 
esta verba o meu estado não se acha contem
plado senão na parte que diz respeito á sub
venção de companhias de navdgação a vapor! 
. Estudemos cad<L uma das verbas em que se 

decompõe este orçamento para que a Carnara 
dos Deputados fique perfeitamente inteirada 
do modo como se acha nelle comprehendido o 
meu estado. 

Comecemos pela verba - Terras publicas e 
colonisação- que é de 13.000:000$. Si hou
vesse equidade, Matto Grosso como possuidor 
de um vasto e rico territorio sem povoação, 
deveria ser muito favorecirio nesta verba, 
entretanto, é nella contemplado de um modo 
bem singular. Pois, o governo e a commissão 
de orçamento entenderam que o estado de 
Matto Grosso ticaria muitíssimo satisfeito ape
nas com o pagamento de um delegado de ter
ras,quenada tivesse de vêr,eque devia se con
tentar com o recebimento de 6:000$ annuaes, 
f)em nada fazer, porque lhe faltam os recursos 
indispensaveis para auxiliar a colonisação na
quella parte da Republica. Isto parece impos
sível, Sr. presidente, mas e infelizmente, 
uma realidnae ! Entretanto, si a divisão dos 
beneficios fosse feita equitativamente, atten
dendo-se a fertilidade do seu só lo e as suas 
riquezas naturaes, Matto Grosso deveria ser 
um dos estados mais bem aquinhoados da 
União, nesta vérba pf'incipalmente porque 
uma vez povoado o seu enorme territorio, que 
por si só é mais vasto do que diversos paizes 
da Europa reunidos, o nosso desenvolvimento 
e progres:oo não se fariam esperar, porque, 
como em s. Paulo, possuímos terras precio 
sas no planalto de S. Jeronymo, onde o café 
produz tão bem como naquella privilegiada 
parte do Brazil. 
t: OSa.CAETANo DE ALBUQUERQUE-Apoiado. 

O Sa.ANTONIO AzEa.IJ;no-Assim, porém, não 
entenderam o governo nem a commissão, que 
se contentaram em consignar na verba de 

13.000:000$ para--Terras e colonisação-ape
nas a quantia necessaria para pagamento da 
um delegado e seu ajudante, isto é, 8:000$; 
para todo o serviço de immigração em Matto, 
Grosso! 

O SR. SERZEDELLo-E' nma injustiça. 
0 SR. ANTONIO AZEREDO-Dil-o bem O meu 

illustr·ado co !lega. Mas a Republica, que é o 
governo da igualdade por excellencia, deve 
procurar corri!,!·ir os erros da monarchia, es• 
tabelecendo a justiça e equidade em tudo e 
para todos, e não favorecendo somente, como 
até aqui, os estados mais populosos e que 
teern maior representação no parlamento. 
(Apoiados). 

Nestas condições aventuro· me a apresentar 
uma emenda, marcando, dentro desta verba, 
uma quantia modesta, destinada a auxilias de 
immig·ração para o meu estado, e com a qual, 
estou certo, concordarão os meus illustres 
colleg·as . 

Si tôm a attéuder sómente os interesses reaes 
de Matto Gro~so pediria uma somma igual a 
que está consignada para os estados pequenos 
como Santa Catharina e Espírito Santo e que 
concorrem menos do que o meu estado para 
os cofres da União; não o faço, porém, por
que senJo o auxilio que poço para iniciar o 
ser_viço de colo_?is;tção, entendo que as pri
meiras bases nao devem ser lançadas com 
fausto, e que melhor será começarmos mo
de~tamente, corno S. Paulo fez em principio. 
(Apoiados.) 

Passemos agora á verba- Auxi!ios á agri
cultura, engenhos centres, etc.-, que na pro
posta do governo é de 3.392:336$600 e na da 
cornmissão de 1.469:400$, e tambem na qual 
não se flcha comprehendido o meu estadO. 
Entretanto, Sr. presidente, não póde haver 
maior injustiça do que esta em todo este or
çamento! 

Haverá porventura em todo o paiz um es
tado que produza melhor a. canna de assucar 
do que o de Matto Grosso 2 Não, Sn. presi
dente, porque em nenhum outro o terreno é 
mais fertil, nem mesmo talvez tão fertil para 
o cultivo da canna do que naquella longínqua· 
parte do Brazil sempre abandonada de todos 
os governos do imperio que della se lembra
vam antes para a tornarem presídio, do qrie 
para cultivai-a. E não vejn. a Camara nas 
minhas palavras uma figura de rhetorica nem 
alevantado espírito de bairrismo, porque ha. 
de facto uma differença extraordinaria entre 
os afamados cannaviaes do norte e os da· 
Matto Grosso, principalmente daquelles que 
são marg~paes aos rios cujo tra~~ordamento, 
por occasmo das enchentes, fertihsa conside
ravelmente a terra. (Apoiados.) 

Ha alguns annos passados, pedindo eu aqui 
algumas informações e notas do cultivo e pro-
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ducção da canna de assucar no Engenho Cen-1 communicar com aquelle estado. E uma vez 
tral de Bracuhy, gentilmente prestou-se o que tenho de tocar neste ponto, cumpre-me 
seu illustre director a fornecer-me os dados agradecer em meu e em nome de meus con
que eu havia solicitado. Enviados estes a um terraneos ao honrado ministro da agricultura 
amigo meu, fazendeiro à margem do rio do governo provioJOrio que, attendendo as 
Cuyabà, recebi immediata contestação, dizen- necessidades do meu estado e accedendo ás 
do-se-me o coronel Fontes, que aquellas no· nossas reclamações, contractou com o Lloyd 
tas deviam estar erradas porque em seu enge- Brazileiro, duas viagens mensaes, em logar 
nho, a mesma quantidade de canna, produzia de uma, como se fazia antigamente, entre os 
maior quantidade de assucar e quasi o duplo -eortos de Montevidéo e Cuyabá. Mas não 
da aguardente annunciados nos resultados do ncaram ahi os importantes serviços prestados 
engenho de Bracuhy, o que quer dizer que a pelo illustre representante paulista: duas 
canoa de Matto Grosso é muito mais sacca- foram as estradas de ferro concedidas para 
rina do que a do Rio de Janeiro, accrescen- Matto-Grosso. 
tando aquelle honrado fazendeiro, o que é o SR. GLICERIO _ Era uma necessidade. 
sabido por todos que conhecem aquella pre
ciosa zona brazileira, que os cannaviaes do 
meu estado se prolongam sem ressaca por 16, 
20, 30 e mais annos, o que não acontece com 
os do Rio e outros estados, que se replantam 
de tres em tres ou de quatro em quatro 
annos! 

0 SR. CUSTODIO DE MELLO- 0 DOSSO paiz 
ainda é pouco conhecido. 

0 SR. ANTONIO AZEREDO - Pois bem, Sr. 
presidente, apezar de tudo isto,IMatto Grosso 
não foi contemplado nesta verba ! IE mais 
ainda, nessa larga distribuição de favores 
iniciada no tempo do imperio e continuada no 
regimen actual, jamais o meu estadq foi co
paT-ticipante, sendo para notar que hoje pos
suímos nada menos de sete importantíssimos 
engenhos a vapor, de alto preço, i>em que 
nenhum delles tenha, por parte do g·overno, 
o mínimo auxilio, directo ou indirecto1 quando 
é certo que pelas suas condições excepcionaes 
de distancia do littoral, e pela sua topogra
]'lhia como estado fronteiro, Matto Grosso 
devia merecer mais attenção dos pod(3res pu
blicas. 

A producção do assucar e aguardente cresce 
de dia para dia, e com o aperfeiçoamento 
indispensavel, convindo lembrar, á Camara 
que já em 1876, uma das fabricas de Matto 
Grosso alcançava na exposição de Philadel
phia, os premias mais importantes enviados 
não sómente ao Brazil, como ás dem~is partes 
do mundo, nos generos alcoolicos. E uma vez 
que os interesses do meu estado teem sido 
esquecidos quer pelo governo, quer polo corpo 
legislativo, aproveitando a occasiflo cum
pre-me recordar a expiração do prazo do 
tratado de commercio que temos cpm: o Pa
raguay, para onde Matto Grosso e1cporta as 
suas producções, e que precisa ser r13novado. 

Temos agora a verba - Subvenção ás com
panhias de navegação á vapor-de 3.420:240$, 
na qual não podia absolutamente deixar de 
estar contemplado Matto Grosso, por isso que, 
não possuindo outros meios de communicação, 
a União não podia dispensar est~' para se 

0 SR. ANTONIO AZEREDO- Temos ainda a 
verba - Estradas da União - que se eleva 
segundo a proposta ela commissão, depois de 
deduzidas algumas despezas da proposta do 
governo, á 4.432:887$700, sem entrar o cus
teio da Estrada de Ferro do Rio Douro e as 
despezas da Central que são mais do triplo 
daquella somma. Pois bem; Matto Grosso 
niio está tambem contemplado nesta verba ! 

Mas aqui, Sr. presidente, transeat por
que no meu estado não ha estradas de ferro 
em construcção por conta do governo ; mas o 
que não se comprehende, é que na verba -
Obras diversas nos estados - que se eleva a 
5. 541.766$707, conforme a proposta da com.:. 
missão, depois de feitos os cortes convenien
tes na proposta do governo,, não este,ja con
signado Matto Grosso com \;to mais insignifi.; 
cante parcella ! Entretanto, Sr. presidente, 
nesta\ verba estão comtemplados todo~ os 
outros estados, represantando, Matto Grosso 
uma exclusão odiosa, contra a\qual protesto 
com todas aS, minhas forças, porque o meu 
estado não póile ser copsiderado espurio entre 
os seus irmãos., 

VozEs - Muito bem, ~poiados. , 
O SR. ANToN'ro AzEREDo-Mas não param 

ahi as injustiças,\e, si ex~minarmos a verba 
-Creditas especiaes- q-qe se eleva á .... 
13.392:000$ não veremos aiiJ.da contemplado o 
meu Estado nem com "\1!11 real ! 

Mais adeante, tentos a verba-Garantias_de 
juros- que attinge \á 11.8'10:666$452, na 
qual ainda não figura,Matto Grosso ! 

Em fim, Sr. president~, em todas as daspezas 
do orçamento, da agricultura q11e se eleva a 
66.771:982$492, conforme o pro,iecto da com
missão, o meu estado se. acha consignado 
apenas na verba de- Subvenções .ás Compa
nhias de Navegação! 

Nestas condições, Srs. deputados, foi que 
resolvi propor algumas emendas, de\accordo 
com o meu collega de representação., .. 

Mas ao passo que Matto Grosso neste orça
mento, póde-se dizer, em nada é contempla
do, vemos alguns estados poderosos pela·po-



pulação e riqueza, aquinhoados de um modo 
muito especiuJ, como vamos demonstrar. 

Na verba--creditas especiaes de 13.392:$000-
o Estado de Pernambuco tem 5.892 : 000$000, 
quasi metade daquella somma. 

Na verba-Terras publicas e colonisação de 
3,000:000$000, Pernambuco tem 402:400$000. 

Na verba-'Estradas de Ferro dn, União dos 
Estados, de 4,432:887$700, Pernambuco está 
contemplado com I. 2:33: 179$338, ou mais da 
quarta parte do total da verba. 

Si estudassemos ainda as verbas - Obras 
diversas nos Estados e Engenhos Centraes,
verinmos que ainda é Pernambuco o Estado 
mais feliz e mais bem aquinhoado, porque in
questionavelmente é lá onde. se en?ontram 
maior,·s f<wm·es, apezar do corte feito pelo 
Sr. Henrique de Lucena, baixando de 
60.000:000$000 á 42.000:000$000 o capital 
garantido nesta verba, pelas res.cisões e ca~u
cidades do alg-uns contrnctos, CUJOS concessw
narios, com certeza, não tiveram padrinhos 
bastn.nte fortes que pudessem transpór a Re
cretaria d'agricultura e lá arrancar do pode
roso chanceller da Republica a reconsidera
ção do acto ou prorogação de praw dns con
c.essões. (Apoiado? ,muito bem.) 

O SR. OITICICA - Esta é que <i a verdade. 
0 SR. ANTONIO AZEREDO __;; Tão favorecido 

como Pernambuco temos o Rio Grande do Sul 
que participa grandemente deste orçamento. 

Na verba - Creditas Especiaes de 
13,392:000$000, o Estado do Rio Grande do 
Sul está contemplado com :3,500:000$000, isto 
é mais da quarta parte da referida verba. 
'Na verba - Te7Tas publicas e Colonisação 

nos Estados, de 5,7!0:41:i0$000, conforme pro
'posta do ~overno, e reduz.1da pela commissão 
á ;~,000:000$000, o Rio Grande figura com 
2 274:760$000, quasi metade da. proposta do 
p~der excutivo e mais de dois tet·ço:; do to
tal do projr.cto da commissão de orçamento, 
somma, que achou exagerada o proprío re
presentante deste Estado, o illustre Sr. Antão 
de Faria. 

Na verba- Estradas de Ferro da Uni{io de 
4,432:887$700, o Rio Grande aind~1 està 
aquinhoado vantajosamente, pois, lhe cabem 
1.547:906$520, ou mais da terça, parte do 
seu tot,cl. 

0 SR. SERZEDELO- V. Ex, vi.t mostrando 
essas desigualdades que esü't prestando um 
grande serviço: meu Estado tem sido a' 
maior victima 

0 SR. ANTONIO AZEREDO- Si fallassemos 
ainda na verba- Obras di"'ersas nos Estados, 
lá encont raríamos, contemplado em grande 
parte, o Estado do Rio Grande do Sul. 

O SR. HoMERO BAPTISTA-E todos esses 
sarvtços de que V. Ex. falla são indispeu-

Cttmllra A. i3 

saveis, tornando-se lastimaveis os córtes fei• 
tos pela commissão. 

0 SR. ANTONIO AZEREDo-Perdôe-me V.Ex:;· 
não estou duvidando, mas o que é certo, p·, 
que estou demonstrando, é que o meu estado.' 
não foi lembrado pelo Poder Executivo, nem 
pela commissão de orçamento. 

Vejamos agora, Sr. presidente, como a 
BahLL não e dos ultimas estados na partilha·: 
deste orçamento. · 

UM SR. DEPUTADo-Nem dos primeiros,. . 
0 SR. ANTONIO AZEREDO-Não sei ; mas. o·; 

que se vê é que na verba-Creditas esp s ; 
-a Bahia está contemplada com 1.00 · ,, 
na de-Terras e colonisação-com 103: . .. . ,j 
na de - Estradas de ferro da União ; cont;.' 
901:666Si;l37; na de- Obras diversas nós.,: 
estados.::....como na de-Garantias de juros---· . 
tanto para estradas de ferro, como para . 
engenhos centraes e agricultura, a Bahia fóic 
bastante favorecida. ' 

Relativamente tão favorecido como a Ba
hia, t Jmos o estado do Ceará. 

0 SR. SERPA-Não apoiado. 
0 SR. ANTONIO AZEREDO-V. Ex. vae ver. 

Na verba-Creditas especiaes-de 13.392:000$, 
o Ceará está cootetnplado com l .OOO:OOCT$ ; 
na verba-Estradas de ferro da União ---. de 
4.432:887$700, com 750:135$903; e, si nãq 
está contemplado na verba.-Tel'ras e colo-· 
nisação-é porque o Ceará é antes um estado 
que se presta a emigração, devido ás suas 
condições excepcionaes, do que preparadq 
para recebRr immigrantes; mas em compen.:. 
sação os seus necessarios e indispensaveis 
poços artesianos e outras obras em construc
ção são os que mais pesam na verba-Obras · 
diversas vos estftdos-, tornando-se o Ceará 
nesta parte, o mais bem aquinhoado entre 
todos os outros. , 

C')mo a Cam1ra vê, não ha exaggero de 
minha parte ; o meu estado foi mesmo esque
cido ne.,te orçamento, tal qual como se esti
vessemos ainda no tempo do imperio. 

or·a, parece-me, Sr. presidente,que a com
missão não é inteiramente justa ,q\ltjJldo 
assim procede, porque o que se nqta e o que_ 
se vê neste orçamento é uma partilh,aJeo:r;lina 
e não uma partilha entre irmãos. . 

Comprehendo que Deus não conhecesse a 
conta de dividir ; mas é que elle vivia: no 
mundo da lua e queria estabelecer o (;lquili
brio universal a seu modo ; mn s a com missão .. 
e o Poder Executivo que conhecem da escola> 
primaria as quatro operações arithmeticas, ': 
devem comprehender que Matto Grossq,: 
sendo um dos estados que faeem parte · 
União, tem o direito de estar contemplá; 
orçamento da agricultura. E, si porven. 
elle hoje não dispõe dos recursos indispf, 

''~ 
•·{J 
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v eis para satisfnzm-, por si, o:; seus com pro~' .iecto em discussão, está contemplado com 
mis<os e impulsionar o seu dcsonvolYirnento 7:3:\J00$000 na vel'ba Terras e Colonisaçao. 
intellcctual e material, nm:mllii., com cet'tew, Além da retlucção que se pó· lo f'uzer nestas 
elle podera prestat· roaes :>crviços ao paiz, duas verbas tem-s0 aincht a economisru·, con
concot·rendo com fortes somi;llas para. os co- forme a propria commissão o propõe, nlt 

··fres da União, porque, rico e uberrimo como verba-Secretaria de Estado, depois de orga
é, nenhum outro estado dispõe de elementos nisado o Districto Federal e rmssados parct a 
mais seguros para progredir do que M:ltto municipalidade os serviços relativos ás obras 
Grosso, que está fadado, si não já, ao menos publicas na capital, a illuminação publica e 
em tempo não remoto, a ser considerado en- esgotos; as despezas feitas com at ·l• directoria 
tre os estados mais adeantados dn. União, de Obras Publicas,e bem assim,com a 2• secção 
~orno sejam S. Paulo, Rio Grande do Sul e da directoria da, Agricultura, quando tiverem 
outros. passados pura a municipalidade os serviços 

O SR. ANTÃo DE FARIA-Muito bem. relativos á medição c demarcação de terras 
publicas, legitimação e revalidação de pos
ses, vendas de terras do Estado, etc. 0 SR. SERZEDELLO--V. Ex. póde incluir 

nesse numero o Para, que está nas mesmas 
condições, e que tambem soft'reu inju:stiça 
da commissão, que não o contemplou no 
orçamento. Entretanto, o Pará é o ter
ceiro estado que concorre para as rendas 
da União. 

O SR. ANTONIO AzEREDO-V. Ex. tem ra
zão ; mas o que lhe posso garantir· é que 
Matto Grosso, apezar de nenhum auxilio dos 
governos da monarcbia que daquella parte 
do Brazíl nunca se lembraram sinão prra fa
zer designados á representação naciOnal
não é .dos ultimas estados a concorrer para 
os cofres da U u ião . 

Mas, Sr. presidente, não quero, de 
modo algum, com as minhas emendas elevar 
as despezas da União no orçamento d'agri
cultura, ao contrario, quizera autes rectu
ztl.,.as ainda, o que se póde conseguir perfei
tamente, sem desorganisar o serviço, por
quanto ha muitas verbas que podtlm ser 
cortadas, principalmente entre os-Creditas 
especiaes em que o estado de Pernambuco, 
lJOr exemplo, como o estado do Rio Gr3rnde do 
Sul, estão contemplados com sommi1S mui 
elevadas e que, com certeza, não ser~o gas
tas dentro do exercício. Si se diminuir ohi 
2.000:000$000, teremos o orçamento redu
zido desta somma, e economisando-se tambem 
na verba-! erras e colonisação, 1.000:000$000, 
o_que se pode fazer sem desorganiS<tl' o ser
VIço, porque, segundo os calculas do meu H
lustre amigo representante do Rio Grrnde do 
Sul, está demonstrado o excesso de empre
gados dessa repartição nos e;;tados e o des
perdício de dinheiro nesse serviço, a r13duccão 
·é antes uma necessidade do que uma desor
ganisação. 

O SR. CANTÃo-No Pará já ella esta ex-
tincto.. · 

0 SR .. ANTONIO AzETmDo-Ainda n~o esta, 
como póde se verificar com cs dados da 
proposta do governo. 

O Pará. não é dos mais bem aquinhoados, é 
verdade, mas ainda assim, conforme o pro-

lnquestionavelmente esta reducÇ<'ío na 
verba- Secretm·ia de Estado de 393:510$
é indispensavel ; mas entendo que a com
missão devia ir além, porque, si se retira, da 
União esses serviço!' passando-os para a nossa 
municipalidade e os estados, torna-se dispen
savel a 1"· Directoria de Obras Publicas e a 
2a secção da Directoria da Agricultura, não 
vejo razão para que o 'ministro do governo 
peovisorio, depois de ter suppr·imido dous dos 
mais importantes serviços daquelle ministe
rio, como sejam o do telegraplw e correios, 
ao envez de diminuir o numero de empre
gados-elevou-o, creando mais uma direc
toria, quando aquelles serviços haviam pas
sados ja pa.ra o novo Ministério da Jnstrucção 
Publica. · ' 

Ora, uma vez que a corniTlÍS3ãü apurasse 
o seu estudo e quizesse propor\:naior reducção 
na secretaria, o exame nas antigas directo
rias encarregadas dos serviços de correios ~ 
telcgraphos, seria uma necessidade, porque 
alli devem existir empregados super
fluas. 

Não quero dizer com i~t<;> que elles devessem 
ser dispensados, ao contl'ario, entendo que 
elles devem ser mantidos, podendo, porém, 
serem aproveitados' em outras becretarias ou 
repartições publicas e não sendo permittido 
ao respectivo minist!'O fazer novas nome&ções 
antes de se reorganist\r a Secretaria de Agri
cultura, de accordo com as reducções apre-
sentadas pelo Congresso. , · 

0 Slt. SERZEDELLO - Multo bem. 
0 SR: ANTONIO AZEREDo:.....Ha m~is a a venti

lar-se a questão do corpo de bom~~iros, cuja 
verba ascende a 582:340$450. · ' 

A camara, Sr. preo.ident", como·. 'y. Ex. 
sabe, na ultima votação do projecto .que or
ganba o Districto Federal, passou o se~'viço de 
incendios da União para a municipalid~de. A 
meu ver não foi acertado esse acto da Cama
ra dos Deputados (apoiados), cujas decisões 
sempre respeitei, mesmo discordando como 
agora, :pois entendo ser ainda .muito cedo a 
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passagem do nosso corpo de bombeiros para o O SR. GONÇALvEs CHAVES-Apoiado. 
município. (Apoiados; m~eito bem.) o SR. AN'roNro AzEREDo-Peçolicença. para/, 

Ora, a commissão de orç:1mento propõe o discorrlat' do3 meus illustres. co!legas, porq"'e ,·. 
augmento de uma companhia. mais do corpo entendo que 0 arremlamento não só ,da Cen.; 
de bombeiros, cuja creação custará 109:877$935, tral, como de todas as estradas de ferro dá 
mas si a Gamara en1,ende que este serviço não União, seria ante~ um bem do que um mal. 
póde ficar pertencendo á União e sim a mu- Quizera 0 arrendamento, Sr. presidente, .. 
nicipalidade, melhor será que não augmen- ma~ não quero a suppressão de nenhum dos.·· 
temos mais esta despeza,conservando o corpo seus empr·egados: eis para mim a maior ditli
como se acha e entregando a quem do direito culdade. .. . 
pat·a o reorganizar. Quem tiver estudado este orçamento, co-

Mas o que parece-me e que devemos procu- nhecer a recelta. e as administrações das 
rar corrigir o e!'roque cornmettemos naquelltL nossas e3tradas, lm de convir commigo que o 
votação, pois a sua permanencia seria tal vez a arrendamen to deltas a emprezns particulR-res, ·, 
ruína, do corpo de bombeiros, que por todo o mas a em prezas sérias, honestas, importantes, • 
mundo é consideraúo hoje uma instituição serÉi um beneficio aos cofres do Estado e . 
nacional, porque todos sabem perfeitamente o mesmo ao serviço publico attendendo-se . o 
que foram as camuras municipaes do imperio desenvolvimento das suas linhas. E sinão. ex- · 
e o que tem sido as inteurlencias actuaes da aminemos a receita e despeza. nos ultünos t~ef3. · , 
Républica nesta capital.(Apoiados m~1ito bem.) annos da nossa primeira vm-rerrea e umca · 

E' certo que não podemos predizer 0 futuro que dá renda liquida actualmente: 
e que amanhã talvez poss·1mos ter um con- Em 1888, a estrada de ferro central ren-
selho municipal na altura de bem dirigir os deu 12.573:6'25$891 e despendeu 6.880:810S243 · 
destinos deste grande e rico município, mas dando portanto, uma renda liquida de . · 
daqui ate lá temos ainda muito que ver, 5.692:815$048; em 1889, a receiht foi de 
porr]IJC tanto póde vir uma intendencia boa, 11 .876:537$974 e a despeza de 7.708:201$968, 
por escolha do povo, como pód.e vir uma produzindo a renda liquida ~ somma. de .. 
intendencia. má pelo mesmo eífeito ou por 4.168:336$006; em 1890, a receita asc •3nde~ 
designação da força., principnJ!llen~e ~e obser- á 12.041:192$249, elevando-se a despeza a 
varrnos que os homens que ho,}e d1spoam elos 9.184:083$476, e baixando o resultado liqtüdo 
elementos otliciaes no município, si não pude- a 2. 857:158$773. 
reni se eleg-er para o conselho municipal, por Como a c:1mara vê, de 1888 para 1889, ·a 
incompatibilidade da lei, poderão se substituir receit<t baixou 697:087$9!7, augmentando a 
pelos seus prerrostos, e então a intendeucia despeza de 827: 391$72i'i, e diminuindo a ren
continuarà a ser, como atê aqui, uma cova da de 1_524:479$642 ; e si em 1890 a receita 
de cacos, indigna de uma capital como a se elevou da insiguiticante somma de ,. 
nossa .. (Apoiados.) 164:6548275, da do anno anterior, a despeza 

Me! hor seria, portanto, que deixassemos cresceu de 1. 475:881$508, decrescendo a ren
para mais tarde a idéa da passagem do corpo da liquida de 1. 311:177$233. 
de bombeiros da União para o Districto Fe- 0 SR. CASSIANo no NASCD!ENTO- Bastam 
deral, adiando-a para quando tivermos a cer- os algal'ismos parJ. se demonstrar a neces-c 
tezn. de que já possuímos uma intmdencia sidade do arrendamento. 
honrada e patrioticn,. (Muito bem, apoiados.) 
Salvo si a Camara deseja. a liquidação das O SR. A VELLAR-Não apoiado. 

·companhias de segur~s contra. inc~ndios, por.: o Su.. ANTONIO AzErmno- A relação qUê::: . 
que estou certo q~e, sr for transferido amanha existe entre a despeza. e a renda bruta, dil-o 
o corpo de bombeiros, elle se transform~ra J apropria commissão, é d~ 54,72,64,90 e 76,0.2 
dentr~ de pouco .t.em~o, perdendo todo o seu por cento Om·, Sr. prestdent<:;, estes alga: 
mer~Cimento, e Jamars pod~ndo. pr~star os rismos não sãu por certo ammado~e.s, e SI 
servrços que tem prestado ate hoJe, st passar estudarmos ainda as verbas do exereiciO cor
para a municipalilla~e a~tes c~e se veritlca~ ~i rente e as que nos ameaçam no . exercício 
e~ta tem. competenCia e ~donetdad~ para dm- futuro, veremos que as despezas cres~em ~e . 
g1r este 1mpertante servtço . (A.potados.) um modo cousideravel e que a receita nao 

Sr. presidente, quasi todos os deputa~os a.ugmenta na. mesma proporção. .. 
que tê~ faltado sobr~ .~ste orçame.nto, te~ A verba para as clespezas do ex:ercici.o cor
expendldo as suas opmwes a respeito do ar- rente se eleva á 11.482:195$373, afora al
rendamento da estrada de ferro Central, a cu- O"U!ll credito exlraordinario que porventura 
ja.idéa principal!_l1e?te os representantes de poss~ apparecer, não attingindo talvez ~sua 
Mmas Geraes, sao mfensos. receita a 15.000: 000$, na qual espera ou c~l-

0 SR. GONÇALVES CHAVEs-Porque seria cuia o ministro re~~ectivo em seu relatorw. 
um erro si taladmittissimos. E quartto ao exerctclo futuro de 1892 a des-
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peza da estrada de ferro central foi or- ~porém, mallogrou-se esta tentativa, não por 
çada em 15.360:000$, pen!;ando o governo que não se conseguisse em Londres a operação 
que a sua receita possa elevar-se então á ne~essaria, mas acredito que fo! antes devido 
17.000:000$, o que talvez não pass~ de pre-1 as g:rande~ conce~s?~s que entao se _fizera~ 
sumpção ou boa vontade dos mimstros que aqm e que Jmposs1b1lltaram a transacçao quas1 
olham pal'a estas cousas com lentes de grande contractada. 
alcance. Talvez queiram enxergar neste meu modo 

O S S R A · d de ver uma incoherencia. Mus não ha tal, 
R. E ZEDELLO- pom 0 • pt·ocuro unicamente salvaguardar os inte-

0 SR. ANTONIO AZEREDe-Mas, St•. presi- rcsses do Estado. 
dente, ainda mesmo que a~si!ll seja, quando Era inquestionavelment~ uma excellen~ 
a renda bruta da central athnJa a 17.000:000$, medtda esta em que cogitara o governo pro
dispendendo-se 15. 360:000$, qnal é o re- visorio, tanto pela diminuição <.Le nossa des
sulta_do liquido? peza como pela entrada no paiz de capitaes 

Pms que! 1.640:000$ compensam o em- estrangeiro~. Mas si naquella é~ocn , qnando 
prego de 200.000:000$ de capital que temos o cambio oscillava entre 22 e 24, a operação 
nesse precioso proprio nacional! (Aparte.) não se effectuou, quanto mais hoje que eUe 

O SR. CASSIANo no NAsciMEMTo-Muito desceu a 14, sem tendeucias para alta, apezar 
bem. da nossa excepcional producção. 

ÚM SR. DEPUTADo-O Estado não é nego- o SR. OITICICA- Tudo por causa do go-
. ciante. verno. 

0 SR. ANTONIO AZEREDo-Mas ainda que 0 SR. ANTONIO AZEREDO -St•. presidente, 
compensassem, e as outras estradas da União eu gosto de encarar as cousas pelo lado pra
que 'só dão deficits e pedem prolonga- tico. Como já disse e repito -sou pelo ar
manto 1 rendamento, principalmente nesta occasião 

Nestas condições e não sendo mu~to Jison- em que m~tis carecemos de ouro, mas sei tam
geiras as nossas circumstancias 1~em dis- bem que elle é quasi impraticavel neste mo
pondo a União de recursos indispensa v eis meu to, não sómente porque lt con~ervação de 
para o desenvolvimen.to elas suas (3stl'adas, todos os empregados por nm<t enipreza parti
que ao envez de darem renda só dã'o deficits cular- é dificilimo, e ó só como nós o que
confesso, Sr. presidente, sou pelo arren- remos, como porque o arremlanieoto só póde 
damento. Apoiados e 'll<7o apoiados. e deve ser Jado a uma\ empreza estran

geira, attendendo-se a especie do pagamento 
que deve ser feito em 011ro, a mercadoria 
mais 'custosa actualmente ~ •que não se en
coutrà nas mãos dos capitâiistas nacionaes, 
salvo si quizerem empregar . ~lguma das al
chimias ja conhecitlas entre nós. Mas nós 
vivemos em uma atmosphera .de descon
fiança e descredito tal que nenhum capita
lista estrangeiro querBrá por cedo arriscar 
os seus haveres \ emqua~to não mê,lhorarmos 
as nossas condiçõ~s fina~~eiras e não tivermos 
assegurado a estabilidade do paiz.-Apoiados. 

U~r SR. DEPUTADo-O governo tarrtbem o é. 
0 SR. ANTONIO AZEREDO-Nada t\)nho que 

ver com isto, nem preciso de_ licença de quem 
quer que seja para pensar desta ou daquella 
maneira. E si o governo quer o arrenda
mento das estradas de ferro é que, neste 
ponto, pensa commigo. O que, porém, resta
me saber é si elle quer como eu quero a ma
nutenção de todos os empregado~ que alli 
estão e que teem hoje direito á aposentadoria, 
montepio e outros favores que o E;;tado lhes 
conredeu, e mais ainda, si quer o arrenda
mento com todas as seguranças parp, o paiz e 
no pra:zo curto de dez ou quinze unpos. 

0 SR. PACIFICO MASCARENHAS-Então não 
teremos o arrendamento. 

0 SR. ANTONIO AZEREDo-Sr. presidente, 
eu sou partid1:1rio do arrendamento l)oje, como 
fui hontem da encampação das estradas de
ferro que teem largas garantias de juros do 
estado, porque entendo que. um ernprestimo 
em boas condições, como acertadamente pen
sou o governo provisorio, que fez para este 
:fim um delegado especial e muito distincto, 
seria um beneficio ao paiz pela diminuição de 
despeza, porquanto em logar de 6 e 7 "/o que 

. paga~os actualmente de garantia~ de juros, 
pagartamos 4 ou 4 1/ 2 °/o· Infelizmente, 

Eu acceito o arrendamento, mas nao quero 
a venda desse proprio nàcional que repre
senta o nosso patrir'Qonio e que ha de ser no 
futuro a garantia de. nossas ,finanças. 

0 SR. SERZEDELLO._. M'aito'bem, 
0 SR. ANTONIO AZEft,EDO- Mas, si não po

dermos fazer já o arrendamento, em condi
ções favoraveis para o Estado é' garantidoras 
para os funccionarios, não quer dtzer qne não 
devamos nos preparar para elle, uma vez que 
sej11 vantajoso e que possamos rescindir o 
contracto quando convier aos interesses do 
Estado. Convindo, portanto, que o governo 
nã.o continue a crear logares novos e preen
cbel-os com afilhados, devendo antes reduzir 
o enorme pessoal das nossas estradas, mas 
tudo sem demissão, sem desorganisação de 
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serviço, nem perseguição, porque muitos della necessitava, mas hoje si ella ficar tão· 
bons serviços hão prestado os actuaes serven- reduzida, como pretende a commissão, quanto 
tuarios, cuja disciplina ha de servir de mo- lhe tocará na distribuição ? 
de lo aos empregados congeneres ein outras Não podendo o meu Estado, por emquanto, 
estradas de qualquer parte do mundo. dispensar o auxilio da União para a catechese ·.·: 

O prolongamento das nossas estradas é vejo-me obrigado a apresentar uma emenda 
uma necessidade ínadjavel, mas os nossos re-· elevando a 120:000$ esta verba, e destin~tn· 
cursos actunJmente são escassíssimos, de ma- do-se para Matto Grosso-60:000$000. 
neira que, devido as nossas circurnstltncias, 0 SR. DYoNrsro CERQUEIRA-E não é muito. :. 
e~t~ serviç.o póde vir a Hoffr•ee. E' disto, prin· · ·' 
cipalmente, que devemos cuidar, porque, como O SR. AN'l'ONIO AzEREDo - A maioria da 
bem disse o distincto engenl1eiro escoss'3z, camal'a dos deputados talvez não acredite na 
Sr. James Williams : «0 futuro do Brazil catechese e por isso suppõe que toda a despeza< 
depende dn. immigraçã.o e do dPsenvol vimento feita com este serviço- é em pura perda. 
de seus caminhos de ferro». (111uito bem, rnui• Mas é um engano manifesto, porquanto, muito 
to bem.) se pórle conseguir desses desgraçados que in:.. 

Sr-. presidente, ba neste arçamento ainda t'est<\m as nossas florestas, senão chamando-os : 
uma. verba de que não tratei e que muito p_ro- para cooperar comnosco no engrad~cime~to ·. 
positalmente deixei para o fim é a de- ca- da pateia, ao menos aldeando-os e Impedm
techese. · ' do-os de permanecerem como nossos inimigos. 

A illustrad,t com missão de orçamento en- . Ha dez annos os índios coroados que ha
tenrleu dever baíxnr rle 260:000$ da proposta bJtat? o planalto S. Je~onymo e as margens 
~o governo á 60:000$ a verb L - catechese-, I d_o rw S. Lourenço, faziatp. constantes corre
l!1do além um honrado representante de Minas rtas, ~tacand_o.os fa:z;ende1ros e mora. dores dç 
que propoz a sua suppressão. suas Circumvis.mhanças, _ch~gando as vez~.3 a 

O SR. DIONYsro CERQUEIRA _ E' a verba avançarem <L~~ as. pr_oxJmtdades da capital, 
de ue mai, cwe e t d 1 M t G , matando fam11Ias mte1ras, roubando, devas-

q ~ ' c 0 es a 0 1 e_ 1 a to . ro>;SO · tando tudo e perseguindo os mattogrossenses 
O Sa. ANTONIO AzEREno-0 Jllustre collega que muitas vezes se viam obrigados a aban

que me honra com o seu aparte, bet? mostra danarem as suas propiedades para salvarem 
que ?onhece o meu estoulo e a necesstdade do a vida, trazendo em serias ditliculda
serviço. de c~tteche::;e naquclla parte da des os antigoe presidentes da província que 
Rey!lbhcn.. . não dispunham dos recursos imprescindíveis . 
. ::lo os que nunr,a experimentaram as corre- para evitarem essas desastrosas correrias. 

rras dos selvagens, nem sentiram as suas con- . . . - . - . 
seqnencias, podem querer eliminar esta verba Fellzm~nte, porém, e~las .Ja nao se dao hoJe 
do orçamento, ma. aquelles que, como en, c~mo outrora, C: os agrlCultm•es podem fazer 
sa.bem quanto soffr·eram e soiTrem ainda os as .suas pl~ntaçoes .cof!l segurança, porque d_e
habitnntes de Mntto Grosso, não podem deixar pms de mu1tos sacnftcws, sempre seco~segum 
passar sem pPotesto este attenta.rlo. princi- o aldeamento dos coroad~s, q.ue trazmm ef?. 
palmente quando s3 tem 0 dever de defender consta.ntes sobr~saltos_, nao somente os hab.1- . 
03 seus interesses. t~ntes de. suas Immedmçõ~s, _como os que Vl-

vram retirados e que os mdws procuravam 
. O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE- Apo- perseguir, levando o terror e o panico atê 
mdo. dentro das cidades ! 

0 SR. AZEH.EDO- No tempo do imperio, 0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE-
além da verbr. de 240:000$ consignada no Apoiado. 
orçamento, o governo sempre abria creditos 
extraordinarios pam n ttender as necessidades 
do serviço de catechese. o governo republi
cano entendeu necessario elevar esta. ve!'ba a 
260:000$, a commissã.o, porém, restringiu-a a 
60:000$ unicamente ! 

Mas si naquelle tempo, que Matto Grosso 
não tinha outros compromissos nem e6üwa 
tão adeantado o seu serviço de catechese, elle 
recebia 45:000$ da União, hoje que o serviço 
é mais dispendioso e que a verbn, é muito 
menor, quanto lhe caberá elos 60:000$ d11 com
missã.o, si é que a Camara não pretira votar 
pela emenda suppressiva 1 

Outr'ora Mato Grosso era o mais bem aqui
nl;loaclo nesta verba, como o Estado que mais 

0 SR. BELARMINO DE MENDONÇA-DO que 
posso dar testemunho. 

0 SR. ANTONIO AZEREDO-E' certo que a 
catechese ai uda não se operou em meu es
tado em toda a extensão da palavra, mas o 
que não se pode negar é que já sentimos alli 
os effeltos da pacificação dos índios pelo al
deamento dos coràados nas colonias militaras 
de S. Lourenço e Thereza Christina, onde 
existem, sinão totalmente catechisados, a!o 
~nos pacificados e retidos, nada menos ' 
de 2.()00 indígenas que já vão se entregando 
ao trabalho, embora com muita dificuldade, 
mas que não podem produzir ainda o 
sufficiente para· se manterem naquellas· 
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localidades. Os corôados alli ja vão culti- tempo que lhe roubei (ni'toapoiados) cabe-me, 
vando a canna de assucar; fabricando a mais uma vez, o dever de enaltecer os servi
aguardente e a rapadura; plantanrlo a 1mm- ços da illustracla commissão de orçamento 
dioca e produzindo a farinha. de modo que, que embora esquecendo a minha terra, não 
parte de sua subsistencia, ja el!es vão adqui- posso deixar ele reconhecer que esta sempre 
rindo por si, 0pezar de serem por índole pre- prompta para a ti emlel' ás necessidades dos 
g1riçosos e de fazerem alguma cous:1 Eómente l'~starlos, mas de accordo com os intere<
a esforços .dos civilisados. ses da Unillo, propondo rcducções convenien-

A colonia S. Lourenço está collocada a tesum despezas adi:weis. 
margem do rio deste nome que é muito pis- O que mais convem neste rnomento, em 
coso em certas epocas do anno e onde os in- que as nossas Jinançns não são bons, é que ·as 
dios que são excel!entes pesc~tdores desenvol- despezas sejam restricta~, mas sem prejuízo 
vem muito a indnstria d<~ pesm1. Mas apezar da org:mJZ·lção do serviço. Nilo devemos es
de tudo isto, rvt:tto Grosso não pórle, por tabelecer uma somnm, neste OI'çamen to, como 
emqunto dispensar o auxilio da União para om todos os outros, superior áquella que de 
este importante serviço. E' possivel, entro- f<tcto carecemos, isto é, superior ao que ne
tanto, que dentro de 3 ou 4 annos, quando as cessitamcs p::rra o e'Kercicio vindouro, como se 
nossas condições forem outr;JS e as nossas pôrle observar no orçamento de 1888 que foi 
finanças estiverem organis11das, possa o meu 11xGdo em 47.320:80:3$774 e a despeza paga 
estado dispensar, não somente est1, como ou- de 40,731:948$860 ou urna differeoça para 
tras verbas em que por ventura sejt> contem- menos rle 6.588:85,1$914, ficando o orçamento 
piado. geral da despeza augrnentado desta sommr~,. 

Com'">, pois, aCamara elos Deputados elimi- O ultimo orç::unentJ rht agriculturi~ do im-
nar esta Yerba do orçamento? perio, incluídos os creditas especiaes c h ta-

Não, Sr. presidente, estou certo que os b•lla C e que sobem f!. 19.8vl:629$813 e ns 
meus illnstres collegas farão ju.stiçn. inteira a verbas para os serviços rle teler!raphos, cor
minha. terra, não se recus~.ndo <t -;otal' l\S reios e museu nacionfll de 5.526:753$440, se 
ernendns que proponho, não sómente nesta elevava a 66.725:206$499, som ma correspon
p:Jrte do orçamento da agricultura, como em dente a orçada no 1wojecto da. commissii,o, o 
outras. que quer dizer que o primeim orçamento 1lo 

mini:iterio cht a gPicultura da Republica não 
Assim é que na verba destinada a-Colo- excede ao ultimo do mesmç ministerio do im-

nisJçã.o, pedimos a modesta quantia rlc · 
d 

, 0 perw. '\ 
45:000$, quando prccisnvamos e 100 ou 20 
contos parn, iniciar 0 serviço 1le imtTiigr·ação O Sn.. SERZEDELLO- Este' confronto ê uma 
naquelle estado. Na. verba-Obras fublicas necesf\idade. , 
·nos estados, nos contentamos em pedir O Sn.. ANTONIO AZEREno ;.,_E' certo que 
50:000$ para auxiliar a construcção de urna se incluio alli a verba de 5 52'6:753$440, que 
estrada de rodagem entre 1\Iatto-Grosso e subtrahirlo clit somma total, t'eremos que a 
Pará. despeza deste orçame'l)to pa.ra 1R89 foi fixada 

o sn.. SERZEDELLO-E' uma necessidade. em 61.198:453$059. Ora, si a commissão e a 
carnara estudarem como\convém, e ·~omo estou 

O SR. ANTONIO AzEREDo-Na verba-Colo- convencido que 9 f<lrão, algumas verbas que 
nisação seria conveniente que a honn~da cem- podem ser reduzi'das ás suas verdadoiras pro

,missão na revisão do orçamento contem porçõ~::s, sem desó,rganisa'r 0 serviço, poclere
~ plasse especialmente os diversos estados mos ainda baixar as despezas deste orça-

fronteiros, como sej~un Rio GrandE.~ elo Sul, menta, equiparando-o ao ~ltirno da rr.onar-
Matto-Grosso, Paraná e outros, estabele- 1 · M :1 · t - · c ua. as, q uanr o 1~ o• nao se consiga, os sa-
cendo nucleos coloniaes; demarc11nçlo e me- cri!icios feitos pela União, silo largamente 
dindo terras "])ill'i1 cada um cleS.30S DUC]eos, compensados pelo clesen:vo[ v!mento indus
colonisando, emfim, as nossas linlJas feon- trial e material que se no lu, em trJda a parte, 
teirns, a exemplo do q~e fazem os nossos vi- apezar das especulações que hó.uve nas orga-

. ·sinhos, que não se cançam em tormu.~ habita- nis<ções de companhias\ impos~iveis, e cujo 
v eis por seus compatriotas os seus territorios lançamento tinha por fim unicamente as 
aue nos servem de limites. Este pequeno grossas maquias das fümosas incorpora
mappa que tenho deante de mim, da Repu- ções! 
blica do Uruguay, demonstra claramente o (Mtlito bem; apoiados.) 
pensamento rios nossos bons amigos e excel-
leiites visinhos. ApGiados. Si as noss:Js condições não são boo.s actual-

mente, tambem não o são desesperadoras. E 
O SR. HoMERO BAPTISTA-Muito h.3m. o dia em que todos os orgãos deste grande 
O Sa. ANTONIO AzERll1no-Concl~indo, Sr. gigante funccionarem regularmente, harrno

presidente, e pedindo desculpas a pasa pelo nicamente, sem contestações nem protestos, 
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ncs~ dia teremos f ai to :l. grandeza de no~sn 
jJO.tl' t:1. 

Utn cs.tr:).ngeiro illustrc fu.llo.udo a respeito 
tlo Bra:dl, disse : 

<( E' ~tm pniz admi:·a vcl em qu.3 todos m:ln
dam, ·1nn;:ncm obedece e tu elo vac h3m. » 

S1·. presi(!unto, não :l i'NCeicmo:3 do l"ltturo 
que apezar do~ tli~Srnamln~ e rlm; ~t·t·o~ •lu.> 

. Do:isas·)!O\' CrHO.S, o Br·a:l.il ha d~ . caminhal' c 
pt•ogt'P.UÍt'. 

Tenho COIJclni•lo. (.\lHiln b.:m; ·n11ritv /n:m . 
O tJl't.tdor J muito ~o"'l"' itll t:lll•.td<J.) 

· SESSÃO E~r ::?2. DE SETE~rBRO DE !SUl 

(\' í•lc !'":.;< ·'17G •lo> :1" \•oi. ) 

ho-Ycrin. raz!íespal•;t i~~o; llll\ tVC :tugmcnr~"> llc 
sohlo, fi".<lt·am-sc gr~mtlespt·omOçó<•s; houv~ a . 
compuls~ll'i :t, etc .. · N<ttu nüment.e toda::~ estas . 
vet·bns absc)l'vcram: uma grancle p<wte do or
<;amcnto. O I'J ne me pm·ecett foi C[UC est(: au"
nwnto Crttl'Cbtinllnentc con~icleralvel. E ni"o 
litl'i:1. n. monor l'(.d"l~xão <t cs:-:o l'espeito, si o 
nosso. ~stmlo :tina ncllit·o 1u~st~ pro.>p~ro, pot·q u.~. 
;tct•ed t•.O que t·t•u.lmenl:e nos ttnnos ne~-;id:ulc 
d~l . ~~:mos nt!l c>.:CI'_cil.o não numer•oso, pürêm 
lltSt:tJ?h n:~ 1l1) e mstt:mtlo e st~mrwa prompto par•~ 
a.ttll.lt r· as JWI~C.'"'clad(IS da mann tew:.::lo li;~ 
Ol'ih·m, nu d:t dt>1'e>:tt da~ tW>=Sas t!Xtun~as l't·on
teit•:t:-:. Um t\~t' l't··i~o pJ!'llmncnto cpw nito e.::tit 
s~!lllpt·e t!ll\ pl) do g·uet' l~t , não tt•m ab~olut:t· 
me11-le u tilidutle. ·· 

Acho quo nas coutliçfíes t~ctuaes e preciso 
:~ttentlcr l~ cstns duas indil:at;.üe.o;: de um lauo 
a.s nece.~it.lndes cl!! tlelbm.. e de outt•o lado as 
cont!içucs apcrta<l:L~ tlo nosso or~:.,mcnto. Acre-

O Sr. F'u.1.·q u.bn. '\Ve:rn.ecl.:.- dito. que :~ no;;s:~ ot>ganisaçü.o militn.r, t~pc.za,r 
Occup:wt.l.o p~ln, pl'imdm. Yer. <t tr·Hmn:t de tel'IIIO.S entrado t'lt\ um }):!t'iodo c:-m qn~ o 
des~t cn.mn,ra, p·~ço aO.'\ mtms eoll~·g~ 1 'l n cxet•cito c·ollocon-~e !li\ Y<tll"UUl'd<t tl<\ n<'<:lio . 
m<\ior bene,·ol::mü~. porque ihlt:tm-rno corn- s:~.ticntando-l:>U e ponüo-se eltt evidenci<L, cics..: 
:pletamcnte dotr-s orat<·.rio~. o nií.o t ?nllo :tbsn- pet·~n<.lo-~e no palz mnu. Cl;ll 'tn. temlenci<t po.r<L 
lutamcnte <\ nu'nor pratie:.t nem t iroeinio da :t v~dit mt!t t.w. n, <ruo somos. mais dp ql.\C 
tt-ibuoa. B como 8~ tmt:t da assumptQ mili· nenuum ontt·o pom, ri!conlteciclttmcnte <~V!>S
tar, posso dizf'r com totkt a pl'opl'.il"rlmlo que so~. acredito, dizia, cu, qu<H\ nos~t organisaçüo 
sou lim vertlaLleit·o r~crutn, que aqui faz as milital' pouro gan!lOtl nestes r.lous tmJ10s. 
suas primeiras m•mas. · . . . ,\ nguwntnr~m-se <~s Yanta;;cns particn!n.res 

A bttlt'à. que fiz do rehttorio do i\Iinisterio do..;; ut nitni·<~. mn..o;; nJo meliiorou a d isciplino1 
du, Guerra., subr a t ndo na. l>õ\l'to rPlat iv;\ no nem cuidou-se d<t ctluca.c-.J.o e da. instrnC<_,;io 
or~~amcnto, impressionou-me de uma maneit•J. militar. Esli.1o e <\ tl'isto vrl'-diult-. · 
prorunda,, poL'((tW encontt·<.>i um au~mentt.> de Qu:tlltlo. ·na. eleiç~l.o de 31 de ;t~!"Osto, al!!;ttns 
dt!Sp.:?zas-venlad:~iramente cxtmonlinarío, ~Ll:l· amigo;;; tivCl'<tm tt infeliz idti:t de apres~qtv,~ 
gmL•nto ll~ (lL!Spêzas l'S~e que corre~pontlo a rcrn-mc cnn~iuato pelo l)arti<lo rcpublica.no, 
mais (lo dobt•o do Ol'\':tl1l~nto anter-im·. no mmt mant"l~sto. t!m que tlz \llll balanço do 

De Jhcto, o orç:tmcnto de ISSO N':t dP. qna- · e~t.aclo :t qlW a rntHtat·0h ht tiuh;~ levado o p.1oiz. 
tot'.le mil Lontos e o or~:tmento actunl ú 1tc lxtla.n~o que Yi clcpois contit·mndo en< um:~ 
trint:t c tr<s mil <;OIHos. i.<:to e. mais do dobro: c;--""])Osi<.iio publicad:t 1101' um dos mnigos poli-
1m um mtg·mcmt.o rh! {!er.oito mil mnt..1s. q tw t teos d:1 mona,reh:;L, dh:se o ~e~uinte <t respeito 
me pal'<.>cen r()almcntu a~soml)l'Osu. :Entúo do cxm·cito c d:1 marinhu. (lcY 
procur~i tanto qnu nto m:' em po~sh·d :\c!Hll' «O excr•cii;o c a, marinha., que. p~sam enor..,. 
:~o cxplic:L~'ão p iU':t cssf.' :t:u ;;-m~·tlto ; e niín ptl· mcmcn~\ ~obro o.~ nosso~ ot·c:umentos:, aehp,ll)
dcndo conhf'Ct.'t' t [(o nitíd:tnwnte como os pt'O· se em es.t.'ldo tamcnbwcl; p exercito dis.pcrsp 
fission;\cs, t.lt'. tml:\S :ls vc!'lms, cllPg<•i entre- e prot\tml<U"ll;tnte dcscoqtcnte. pqrquc o pat.ro
t.into :'t conclus:io de que n:To se fir.N·am ltO· nar.o o o empenho . re ·contmpoem ·ao mcrito. 
vas 1\lrtilicaçõ;;>s, nã<) se reformou o mater·iill nfí.o ~.ecm~>.> ex~rcicios ne~es:mrlos e indis~n
do C:X.Cl\:ito, CL\!. PCL·tanto, n:1o O mui to YÍlli· SiWl'lf:, rtao t.em X'úS8L'VaS, l!Cill C;J.Valhadtl. de 
Vel :1 Y;l.ntn;:"l~tn que teve O p:t:z lll!SC::1 tttlg"ll)ell· l' l!lltUllt•t, q,ue ê tiracht. elO pa.iz vi~inho. COffi. 'o 
to cxkaot•üimtl'io dt.: tlL'Sl><'t..a . qnal mai>: tentos q,uo rccei a.r g~terra. O mate~ 

O SR. 1\IA}{Ct ,\l'\O n~ }.[AGAmXt;;s- Houve rial da atma<l:t, qúe nos ctist<~ som ma$ [ll~\?-::-
comr>t~ de annamento. lo~ots, _cstm:,n1.-:oc no ,,.ncora!.).out'<!, ~. q~)an.4~ é 

posto a peova., rev.la.-uos lttmenmvcis snrpr _e· 
o St'. FurtQtll~( WEtl:\ECI\ -~Ias insignifictmtc. Z:\.';. Um p:~iz com 1.200 log~as da costiJ, e o 
O Slt. B!!;VlLAQll :\-Houvo p:1gamcnto .tlc immenso mediterraneo amo./.onico. não tem 

a.rn"tamelltO compt•atln pt'lo gD\'Ct·no ímp:~1·ia.l, c mnrinhê\ merc:wte nem mnrin\ieiros. "». ·. · · 
sobreestttcneommutllht lm. um ponto muito im· l!'to quo cn <.li~sc htt d.ous tmnos, no domini.Q 
pod.untc ; é um ctqliLulo tü~ ltistoriu. impcl'itll. d:~ momu·chia., acho quu po~o dizer ainth hoJe. 

O Su. FonQliJ M\VEt"-.;ECF:-;-l~:>tô o •~penasUtn<t O SR. M ,mciAi:\0 DE 1L\.CALH4;s~O ~::~;:;:·ci~ 
ol.Jserva~:;\o que :tú, ):ll>L'.que l).a.tuJ:U.l)UCI~te cst:'Lmuito mclltor:.ulo. · · · · 
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o .SR. RETt.J)ffiA - A mar i ri h a é que tem O proprio Rio Gra.mle do Su l tira os ca VJillos 
peiorodo em relação <LO material. pam sm~ ca•"<\lln.ria do Estttdo Orient.:'l.l e da 

O SR. "\YERNF.OK - Diz wn dog meus hon- H.epublica. Argentina. · . 
•to · 11 d Qna,ndo o m<treclw.l Deodoro cst:tva, no Rto 

rados collegas que o exer~l esl~1 me JOI'l\ o. Gr;mde do Sttl e era o presidente da provincia, 
· Acrt->dito qua tt.<:.~im . seja sob ccr·to ponto de ~ ,. 
·üst:t ·, entretn.nto vejo . gr:tnües lu.cuna~ nn. tleu-~ :J.hi ttl\\'3. pequenu, revo~uç<tO, do genet"<l.• 

•. 1 l Arredontlo, e twisou o governo ele que tinhn. 
nossa organis::tÇll"í.O militar, e de "n· m·c em qu(;) g·tmrnecido a. 1'ronteir:L ma.ndo.ndo collocar 
não podem dPi:lmr de. imprcssionm· n. t.odos que éom cspa.ço de leg:m.IS qu[\,tro solda.ctos de 
olham patriotica.mente p:m~ estas cou..·:a.\<. c:w:tUn.l'i:t tt _pe. (Ri.<o.) 

De 1i\Cto }J:l, COUSruJ Verdntleir:tJTICUte asrotn- Est;L ÍOlpt'eVÍÜeUCÍ<t pa,rece-me inde..c;culpn.Vel 
brosa~. o no~o exercito, sobt·e o qmtl muito qun.ntlo úsl.ú. ;:~ te$f.tt · do go\'er tl<) um m1lí ta.t· 
justamente ;;e atr.r;them ~~~ Y i~t;t.~ publicas, <lifltinetissimo e que conhece perteit;\mentP. 
'ttesen,·olveu uma cL'l't;l, ten<lt•.ncl:t pat'<t a crú•- toda~ a.s neces;:idade:;; o as l:tcumts cl!1 nos,;a 
reim das :trrnttfl,; Jn<ts, a.pL!í\ii.L' do 1lomiuio or~n.nisac:ií.o militar. 
ua dictadura. espa.da., eomo S(~ dir.. mi.o con- Não ttpt"O.<>ento al~mnn.s ~mentl~s _POl'CjUe 
ses:ruiu completu.ros :;etL~ qmtdt'O::I, e tcma.ind;t tudo quan to se ilr.er ngot~t c pronsor10. mas 
hoj<.'l um claro do5.000 :t G.Ooo homens; mas chamo a ;ttten~~"io do:i mem coUe;.,'U.S pa.ru. ;J. 

o qu~ !;, ma.is gr;wc ~ que não htt meio ue necessidade ttl'!,\'ente ele se orgn.ni!;;J.r n. no3StL 
completn.r esse daro sinão com o Yoltmt:t· forç:t milit..:w, p1.1rque o. org·:misa.ção que ~
riado. mos 0 complehment.e imp_el'leiW., incompleta. 

A constittti(;.ão di:r. que todo o ddach.iO dov0 i~tllt<\ e deficiente. e, t!tgn.mos "' pa,hLVro., 
ao pa.iz o !':CU !:'er\'iço milit:w. nuloS. os alil;ta- ritlicula. 
mentos não estã.o feitoo. de 1Mneim que o A Constituiçito est.'tllelece o principio tle 
exercito não 'km meio de completm· os seus que todo o ciclauü.o e sohla.llo; precisamos, 
quadros, a não ser com o voluutn.l'inllo, cuj:~ portn.nto, pür '' noss:t orgttnis.wiio militur de 
ineffi.ca.cia ficou proYa.do.. <Joc.:cordo com :L Constitui~·ão. 

Parece-me import!tntis~ima. .n~:;n quest:1o, e Vejo muit!\:3 vezt•s r idl.ettla.r lsnr -se '" guarda 
tanto ma.is importa,nte qu<1.ndo nilo temos nacicmtLl. Ht:l. cert;ts co usas que e<t!tem no 

rirliGulo, e l1a certos individuas que te;:)m o 
resePva.s d~? e.~pecie. t'l.lgttm:.\. e. :\ _l1l'0,P~Ü.J. c.'tipot•lsmo de se tormtrem veadadeiros tnos 
guarda nac10lla.L est;t sem organ1saça.o Set'J:l.. ele comedin.. Em Fro.nça, somns a.,:sim com:ide· 
Nôs ternos um terri.torio immenso que com mdos, e 110 emroitnto· ucl'ellito que nã.o me1·e
difficulcl(l.(lc poderemos povoat•, nií.o temos cemos 0 ridiculo qtte s~ l:~nç;.'ll sobre nós. 
espírito bellicoso nem idétl.S tle conqui~t.:.t. e Muit.a gr.nte ~tcretlita qu e a.t~ 0 nomcdcg'tttw
nem temo$ qu~:;;tões que nos levem a, guerras d:t nacional e ridiculo. n,1 cmt(l.nto nii.o conhe~'o 
de aggressito. mais nobre n~m mais honrostt tl.enorniunçií.o . 
. . Os nossos visinhos, com os quaes seria, pos: . Si hon\·e:;s<l um impnlso bem dirigido, e~tou 
sivel ou provavel a guerm., nU.O teem motivo :;.:>t•to que t' lll meno~ de um t~rino tt gu:11'd:~ 
urgente pttrn. isso, e nã.o estc"í,o nem est;tx·J.o n n.cionRl )lOdt•t•i:t egt.:w pm'fdta.mente org-~ni
por mnito tempo em cumli<~õe,; de tentar Stttht e <tpttt pn.m pre~t.:tJ' os me-lhores sel'I"!Ços 
tão gmve quão temerat•ia. :wentura. Teme- ao pa.iz, ma.s era preci~o que o;; 8~m~ o!Iiciaes 
ra.r\n. ttVentm•a,, digo, lJorqt\~·, <tl)ell\r tht su~ não sB llmil.<\'sWm tt:pen~!: i\. tt'ltzer vi~to~os uni~ 
indole pn.cifica e inca.paz de a.ggressão. o povo Jol'rnes, ou entmt• pam :L g'tUtrdtt naciomtl p:wa 
bra.zileiro se levantal'i:t como um :>ú homem si tra.zcrt'm v·istoBo~ unHbr"m~"- . 
visse in vadi<lo e pro!ttno.<to u sol.o sa.gt'U.do <lt'l. Em oul.ros p:1.ize~ :t gua.nl~t nacion:1l prestu. 
patria, como de sobra o demonstl'on n<t ;;uel'I'" ser\i <;os relev:tntil>simos. 
do Para.;,may. L i uma t)hr:t do um e~criptot· militm· dn. Re-

.Julgo, portn,nto, que podemos 'P0l' es.~e htcll) }mblic:~. Al'IJl~ tü,lna, em que elle 1\L.z o> ma.iores 
e.star perlcit(tmentc tra.nquillos.; Hm~ isto nit.o elo!!io::: n. est<t corpom .. iio militar, que .nos 
que.r dizer quen:1o no~ clev:unos· oc~up:u· set• ltt ··· v 
e methodicMm~ute dt\ noss:t l'~l'gttnistl.(,!i'i.O mi- E~t.tdos Unitiós levn v:tntagem aos propr•ios 
lita.r, porque a. que temO$ não pride clmrnar-i;e ~old:utos l'l:!gnlares. . _ 
serimnentc uma. organi&"tÇ<tO militar. Allldn. ha. IJem pouco h>mpo, como o eo~tnme, 

Ha uma. ontrtt cir ~umst•\ncia ele lmüto valor 1bi um Jle~tac.a.mento dn. gmtl'da. naciont\l, f-lo 
e que deve mereeer ,1 ttttençilo <lu. ca.mttr:J., e ~:1':1S:whusset...:: coJ~c_o~·t•J t' com o.> voluntttrtos 
é just;01nente um dos pontos a quo allmli no lnglez~~. out,ra m11tcm de ~mndo v~.lor.êe e.~tes 
m'eu manilesto l'epublie<mo, e 0 que nós gmtt'[\<W e~<nt:m1m <t nmtor admn·açu.o pela. 
tira.mos a C'..tvalhn.u~ .just:.tmente do p1ti~ com I m:u~~~~:~ br•lllante.curn ~~~?.rmtnol;•·:t':'ttn ~ P.i!la 
~ue temos pr·oOO.btlida.de de ter .. uer1·a.. q,ue llht.eS~ua. . oom qíte se Sl!t \ JLttn de :,;u,J.S tttm,tS. 
e a. Republica. Argentin:i.. Rca.lme~te isto e o O Sn .. R'b"TüMBA- A..<>sisti em Hu.vo.nn. a. fol'-
ctunulo da imprevidencia! m[l,turu. dl3 20.000 guard:tS na.cionn.es. 
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u!-1 SR. DEPL'TADO- Aqui, e tlitl1cil. peq nenos destacamentos em servi~lO tle poli~i:., · 
o SR. WER:'>ECK-Niio e dilficiL (\ra. impossível tr:.thw d<t in:::~rucçií.o mllit.1,t". 

N<~. gm\t't':L !lo P:wa{(ua.y t.ivcmo~ o ex:~IO!llo . 
. Em ouf.t·os tempos t.ivrmos mn cot·po de hom- Aquellu guer•r:t custou rão gmnrtc !'Ml'ificio de 

beiro~ q Ut\ era CMka.t,o e l"idioulo, Kiio !1 i.l. r1 ucrn üinltt•im, pOt' c;u t:>n, tl;t i m:t,rucçü.o tletlcil':mte 
não se .. lembre üos t€mpm: de um C<!h!ht•t• coro- do$ >:oltla1los e, ctiQ·;tmos sem rcbw;o, do::; pl'l'l
n cl c\rcnmscriptl) em qw~ cit'ctnm>cl'eYi:<m-~:\ pdos oílich 1 e~ meslno supot•iot·cs . 
incendios, qu~~ devorn.va.m qtml•t.eit•ot'~ inteiro:., 'No Llin. de lwje; em lSfoG, fct·iu-~e <\ SM1..; 
que ·e1.·a o ter•ror das eompnntlias (l:!. Sel!'Ul'O. l!t'tHÜ:t IJ~tbtlh;t üe Cmnpn.ir.y, Ull}lt ll; !,r~tlh;~ 
13asr.ou que houYes~e um I tomem de bo~L ·von- cnntJ-,.t.o üos us pt•t-ceiws l\;~ e;tl':ote;:tc:\ mtbtlw. 
tJ\de para tz•;tn lbrmar m:t.ü l\(ll'pO. f.ot·n:Hltlo·o () Slt. G.r :\TI! <'Ir> B~:-:ouiV> _ Ma .. ~ omlt~ ficou iL
dig-no de homl>r<::<\L' c:om o~ nwlltOL'I~I':.l>a.m: l.tH'· 

I · · · h•:<a ~~ honra cl:t ll:tntlt•it'lt· lltlt'ionnl. na ·O o ma.1s resp<'tr~n·eJ. Ha qut•m di;ra r/111' 
e ... unic<l. cou~:t 110ft· quo tL•Itlffi. o Srt. \VI•:It:\J•:C!'-1<~ :,:;~m·iilc:Hlas innl,ilmcmto 

Agm'tl, n. rl'!>p:~ it.o tl;t or~:tni!':<Wiio milif;;tJ', inmunems \'iclas. 
Os meu~ colle.-!'aS c· comp:Uiht•it·~ olt• c:tlll A nrL· ~ mi1it.m· tx•m 1'. •\t,ill)l'tl~l't'Sffi.~ imtn!'n:<o:> 

J?llnhu, 110rquc, ap~:r;w tle m••cl.it~ . .J:'• tlí'~\. ca m-· t\l':;t .·.- ultiuu.,; :!ti :~uuc~S no at'll\1\lllt'll~l . A 
panh:t tlo P:.tr:1gtw.y, o qut• [ :t ~'tltr,"tHm~ a~~~~- at•m;\. <!c~ in[itut,;wía. 11n.-:.-t.lll pur mo<tific..::u,,(it'lj 
nhecer um pouco du pet•to ('ilttts cou:>n:J. Tt'lL· t>t·ul'nnda .. o; ; rl!~ mor! o rtttt•, l'li ltDjn c:omn :::t•mpt'n 
tantlo d~~ Ol'g'anisaçiío do exncir.n, t•lt clk-:u 'Lll l.! a. inl:n tt.:ir i:t il a · t~tinlm ·ttas \w.t~Lllws a :;w~ ta,. 
er;t mà., 1itlhn. edefir,it•lli.c e até t•hlicula.. t ic;l. Jlllltluu muito. · 

Os mr.us col!cga,: s;them q ue um:L lrM OI'· A~ a t•mu .. .:;. ; 1pet•f'á;oad;t~ que t:;mo~ ~i.o 
gani~a!;'~í.o miliuw con~i!:tto na in~tt·uc<;iúl llli· Ll,1 tal · IH'll•m qn~ rP((tter<nn instt•ncçV.n prn
lita.r; depoil:l nl\ di:>ciplin:1. Fall;w~.>.i com r.ocla. l'ltntli;'<,1inm 1[0::; sold:tdos p:1r:1 que pek':>n.m ti
frnuqueza, e liberdade quH o,; e't\1\t\t':\(lns mili· r.n· dt~ll:t.s a;; \'ant11gons quu cll:1~ p(').~suum. 
tar~lS não pouer.ão tet', porqnc tN•m :>Ll:;..p:•ic;<'to . E~h• in~l.nwção s<• atlqnirc Jlas t<scola~ de tirt) 

de espirito tk cl~tsse. t:Oil\O i.et'lll 1~., governos etu-opeu~ que clesp~n-
0 SR. GAm .. ,o Brc:somw-P~h\ minlta, 11~\t'k~ cl.'m l!l':lndes somm:t-:. A noss:~o instruc(;ao t\ 

nU.o, porque lh.llo rui.o ê pam ag:r·:ulu.r nt•m tl :s- e::;~,~ 1\'~p .. Ho (~ C(lll\pl~tt~m\C'ntl~ nuUt\. H~~ l.m.ta.
a,grnd<lr a, ni ngtwm. li uirs q nn n nnca dc·l'n.tll tiros senão de pol vora 

o sa. \:Vl-~RN~lcK _ Faç.o <'.omo 0 cit•tll'giií.o ;:ecc:t ; · tirus lb festim qm' sã(l miLis ck: tbgue
-f,tço com 1htn11uezt\ o üi:tf!nusLi(~() ·potqu(l teiros do qtw tle :::oldatloi:. 
tenlto n, Cel't::!ZlcL do !}Uf! :L lllo iestin, e Clll'lW(•l Quando aS B:U,uie::: CUl'ÓpeUS 3tle~tram OS 
e si desenho o mal e porli w~ ~(·ulio con tit~nç:L sollltulor:: no til'O <'tn tocl:ts: ~LS condi~\CJes pu~i
plena no ll",.Ü,anwnt.o. · wis n:t g-uerm. sem esquecer o tiro indiracto, 

A nos..~1. insti·ucção militar il cxt.rema.ment,(\ o tiro sol>rê M\'os moveis, entre nus hu. mi- . 
clelficit:nt.e e a,trasatla, e sob o ponio de Yist:• llutr.'s de :.;olcludos qne nú;o toem nom si quer ~t 
pr-,\tico e quusi m\lh\. 'in~tt•nc:;ã.o })l'Clinün:w nesw :1.'>SUmpto. Ha sol

o SR.. Morur;s RArmos- Ap?ZtU' ele termos datlo~ que mí.o COtlltecel!l os ma.is (~lemc;ntlres · 
q\laLro eseolas mUit;n·es? . · ntüimetlto,; t.h~ insttu~i.o . . c o que ó p~ior 6 

que muitos oaicía.es mesmo sup~riot·es estão 
O Sa. \:VBU:'>'ECK- Tl'n lto aqui gt•antl<• numet·o n:1~ m;•smas condio;~ti~·s. · 

de colle:.,Yl'IS militar,•.s. e pe~·o-J ! w.\l que nft.<l se 
susc~pt.iuilísem. sou ;unig-o Llo ext:>l'cito. e po~~11 lst.o que estott dit:emio é :• '\·eruu.d.r, e ~ore
dizer <JlH~ lldJ:tixo dn. rtmpa. (ln Pli·J'~\no b;~t.e 0 snlkulo dn um inquerito feito mtre O!l pi·opt•ios 
cot~i.o do ~~1ldado. N:lo ct't'i:tm quo V<mlm ho~- oUici:ws do <!XPrciw , qm~ re<thn?nte sentem o 
tilisnl-os. Sou o nmig-o ([Ut' \':t.e ih.lla.t• cmn ft'<lll· tle~caln.IJro em qn~ \'ilo toda.~ esl;u .. ~ eous;.tS. Es· 
que:r.:~ e propol' og meios c'l'' elm··a1• 0 exe1·cito l:e:'> 1hctos, $i li.Jl'em S<\uhlos na. Europa.. C<\ttStl· 
ao ponto em Q ne tlove l'~tar. riío f!lll certo.~ t'x~;n:ito8 o maiol' piL~mo. slnü.o 

ll, mnint• hihwid:t(\e; pm•qtw e l>impl~smtmtt\ 
O Sz~. H~~vn .. \QUA.- E' ([lW o t'Xt'l'citn rul.l'i- ritlieulo t.r:~t:w do compt'(tl' ;wm;wwnto u.per

bue n, <Mnizadtl qne V. Ex. i;(~\'e a l)l'OY:t n:L- lbiçrxtdo e nií.o ensittal' ao soldado nem si
qnell<\ eleiç·iío <t que ,tlludiu. c1twt· o~ rurlimontos ma i,; element<n'NJ do ma-

O St~. '\VEttNECK - A insi.t•He<>~o do no~»o nejo d:ts arm:~s. E' um n.bsut·~l•.l tão descom
ext~rcito ~deficiente<) Mt~lí!tulissim:t. Nó~ nií.o mlmal. qu{\ não t.em ro:tlment.o qtmiilic~ã.o. 
temos :L menot• voc:.tt•l'Lo p:wa :1. t:at't'l'Ít':L mili· o St~. Pttu:,: l~tmrt~~uu-Mag V. El:l:. tliz que , 
U:t.t·. Somo~ um .l,J0\"0 e;.-sencia.[mente Jm.citico. não h:t :tbwlu t:ttw:ntf! inst.t•ncç;i.o p:mt <ls 
pachot'l'~nto, pnc:tto e htll'l,(ll(YJ,; ~~ . o q uc ú pra<;a.>: ~ · 
lnt\ÍS CUI'Íoso. e qnn noüt-.:::t~ i:>l(1 tmtt•c (1\:l pt•o- O .. ~I' . \\"'"P~cr.;cr,· _ n2 tim mi.o ha. a.bsoluta-
p L'iOS milit:.tres . Em t•egl':~ n:'i.o tl•mos t t~t.dict;:lo • "' " "" 
militar. Houve razão p:tt~~ isto . Elll}Jt'intcit·o menta. 
log:u·, quando o exm·cito est:.wtl. d lsptm::o em O Stt. RE'l'Ol\nlA-Nisso lm c:xa-agero. 

C:uu:t.r:t. A. H 
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O Sn. \VJ:]t~XECK ~ E' muito melhor d1zer 
i:-:t0 do qutl est:lrmos occultando ~t v~rdallé', e 
p<!H~amlo q_ne c•st:tmo;; em uma. :;:itun.çfLo pt•os
pern .. E' melhor cumr us ma'l.t:llns tlo que es
comld-as. 

Bnst;1, consnltar orelatrn•io do Ministerio d<t 
Guerm e Vül' o quo e.Uc ·'li% n. 1\:0~p;ito dtt ]~~
cola de Til'O Llo Campo l.ll'::tnthl c th~. üo Rio 
PlU'dO. 

Diz c.c;;;t:\ rehttOt'iO (lt:J : })ilg'. I~- « Assim 
sÔUH•ntn :!~ almuuos lllat.l'ietd:.tr:tnH:e, e c.len
i.t·l' t'!ll'>' Jbrant dc:,;lig-ad•}.~. pül' Llin•t•so.,: moti
vo~ I o, 1'(::-;i.antlo uo IIm t[u aunn HIJCna:,: !:L 
~f· lido '(-, t•::.·snl1~Hlo d~1.; <'X:tllti'S (I o::•Lwin U! : 
:illprov;~.do,: }Jli~U:Iilll'llt.e :l: ap[l!'O\':ttlos ~imph•::;
l!Wnto 4; rept•m·:liln . .; :L)> i,.:tu l'lll l't~laçrtu :tE,:
eo.h do 'C<CtllJ?O Gt·andL), Em r:'l:u;ií.o :1, ]~8t:ol:t 
do ruo Pardo: << Fiz·~l'<llil exnm~~ 5l> :llllmno~. 
e ÍOl'~ffi a.ppl'O\':J . .dO;( ph·\:l\HCIIb ] l, ><illll1leS
l!lente ll <~ re:pt•ova.~Io:> ;J.L >> 

0 SR. GADINO BESOUitO-Parte da. guerra. 
não pt·ecist~ disso. · 

O Sn.. BEnr,AQUA- Na escola de tiro h a. 
llabeis n.timdores. 

o SR. vVEtt)/ECK- Conlleç.o per!iüt.D.mcnte a 
qucstii.o, e ri~ceber·ei com muito gosto a punição 
th~ mitlhtt leviandade, si por a.c:tso não é ver-~ 
dndc o qm\ dis~c. que em todo o nosso exer
cito não htt lO otiicin,cs que s~jtttn n.timdore::;. 

o Slt. GAmxo BEsot.:n.o-V. Ex. pode r~til'ar 
muito h('m no sou salão, com a sua :tt•mu. 
t'etltt~ida. c, t'ntt•.Jttulto, ~l pega.r em um<~ ttrma 
l'C~nl:lrnL;nt:l:' tlo exeJ•cito, ui:io dtn• uni h<LI.Jil 
:~timi.lot·. 

O Stt. \VJ,;R:\BCt.::-Nilo S3 trn.ta, dn, lninlut 
p:>:>~o~1, nem Yenho tra.t;w tl ii<i:o. PL'Oponho 
~imph·~mcnto quo <trtui so llt\'<1 o quo ~e Jh;o: 
lltL Europa. o que !'>(\ 1\tz. 110r exemplo. em 
Fl'il.ll!;il.. onde ao ~oldnLlo 1htnccz :-:e exige um 

A ürnomncla. do no~:::o exercito n. esso 1'[':3· c,:•1·~o mtmm•o dú ti L'O:>, par;~ pas.:;tw de lllll:L 
peito tl t;tl. qnc ;cte um grande 11l1Hlt\t'o t.lu cia:>~e pam outra. · 
otliciacs . não. eompt•elwntlc it impot-tam:.:i:t ~1tt~. si 11tlln nisto e pm·qut> entendo qno ~o 
destas co usa:<, e con~>nt·vou·Sil íutliJ[,)l·ent.·\ lhn lJI')(h! tla l' rcutctlio. Os nobres collegas. 
e :tpttthico pOi'q llC 11il0 i:.t:Wru it!Ütt tl:t lJOSi!,·il.o militotl'CS, 1li.i.O siío os CUl}XI.dOS disto, ~i.O as 
desastt'OS~'t ('Jn q ne ticn.riio os no>.~fl;;; \';tlcme~ Yictinltl~; porque n:\ emurg~.>nciü. do . uma 
soldatlos, em 1'r·ontc tlc iaimigo in~t.l'uiüo t~ :wct't'll, si ::.:c enllot~ar lJOl' exellllllo uma. in
e-xcrt.:itmlo. J~mt~u·b compldamento lliso~bas, e qtw nilo 

Posso dlzcr com conhecimento tl~ c•ttrsn. que s:Lihn. >:er,·it·-~ú tla$ suas armas, tlen.nte ele outr:1 
si se fizc~se aqui um concur~o tle tir·o. como se pet·rdktmcnto c:.•cet'Cit:.ttlu .• as ~~ontlíções da, pt·i
Ü1Z na. lnglt'ltel't·~t e n<t lkspa.nha. en 1h.zia um meim S\~t·uo como as do mto nn.s unhas do 
de~<t1io !'.O!cmne se l10uvcr em totlo o cxcrúito lO aato. 
homens. desde o mnrc.clml a.t<J n.o ultimo cornet.il, - Em to1los os pu.i.:es os soltludoo, o m:.'smo os 
que sej:Ún cnlXt.zcs tle l!Hme,i>u· uma. ~wmn. tle vct~ra.nos t<.'um um certo numL•ro da ca.rtnchO$ 
íbgo. o iltzcl'. em urn concLu·sn 1b tii'O o que ~t sn:ttti:>posü:;.i\o, c sito Ibrç:ulos <t a.tirar. Entra 
í1tzem os J11Ctlioct·o~:l.tirarlores eUPOl)~us. ( A;w;·- nús ni'í.o h:t :tbsolut:tment::J i;;~o. Na, Pt•ussia, 
te~·.) qnCJ cleYou :t . su:t ge:tntlcza, mil itar, na, 

A- • 1 1 , o .- , • 1 . 0 c· i" l)l'eui~:1o e C'f!lcaei:t dos lil!!Os. C[UC comr)l'clwn-J•"- mm HlS p.tr:..scs ~aD p1 <>czsa::: ; :mG .~ "" -
l'Cpto e com1n'Omet.to-me tle:>cle j::~ :L tli:::tribu it• d:m muito :tntt~s d;~s ontl'i1S }lotencb,; :ts van-. o t' t · 1 1 t,·.l!!.'"JlS.' tias :wz1ms tlo rerocar_!!'<t., lm Pl'ussin. iL pelos I a .. mu ot'(\S, 1-:1 ·o~ 10u ret·, o meu sn )- -" " --
slclio de clopuüu1o 1lumntc toda. l'stn. soa..-;:i.o. iustrncç:ãn <lo tiN é l0V(l.tb no ult lmo :1.plll'O, 

o :t1xmdono de:.:t:1 ~ cousas é tal cntr·e nós. e nilo silo }XlUpatlos nem tmbnlhos nem tlosps
quc os lJl'Oprios ofliclnes 11iio :-abmu o que é zas, prmt L!ar :ws sohl:tdos c oíiichtes tt ma,is 
tttil':lt' uem ou maL llOt'qno n:to vir;1.m. nilo contllll'-tainst.rncr:ã.o ness0 :tssumpto. C~Hl:t l'e
tc::m <L menor lll';ttic;~ nem exp~riencin. do u:inwnto tcnll tr<•s linlw.s Ü(l tiro nas (ltmes 

I c'tuotitlina.mrnte lhZ·Jlll 0XCrciclos de tirO, SO[-
rt8SlLffi'(l.;O, · · 1 · l · 

t!:.tc!OS l1• OfltL'l<'t~~. !llC. llStVO O l'Ol'OUC: , que e 
Ha. omci:l0"- qun nrí.n t·~cm (l;ttlo um til·o. in,.c·l'ipto n:t pt•ím·.-•il'<~ r om[lt\nhín.. 

E ,:i Ycnlto ttizeJ' (•skl:> cou:>;t:> düt~tlLO Llt•td.:.t ki- Aqui, po1• tksitlla. Í:.!'tlora.neh\, ou d~s:prczo 
lmnn. (; IJOI'(tUf\ t.PU!JO aeonviet'):'io de qne id.o lJOl' rsi;n~ con~n~. nutb 8,, Jhz, e do t:!!npo.~ a, 
kl'i;t um J'l'IIWdio Jhcil e lJ!'Olnpto mn li m::zes tempo\; L\ lll'eeiso deit:w !Ôl':t gra.nrl rs por~:õ8s 
ou é'lll urn annn. tlo c:wtudtt\lll~ c>stl•:tgado, em th•posito ntt ilha. 

Por mai:-: im>t~uitlo e inLPIIig;:mr.c qn~ s:c_sej:t tlo Boqtl(>irilo. o que constitue desp~l'uir.:io e 
estas con.;.;Is J)(:O ~t; :tiJL'l'11~l0m no gttl?mete de impn•vidt•ntit~ sem nome. 
estutl~) . apt•(•mlem·."t; rm ln_lha th t1ro com o e:u·tneh;une mekLllico :1.cn.lm ))Ol' esku.g-u.r
cxercJetOi:'. eou~lantt•:,: l' n•pct11lns. 

1 

~e no fim d~; niJ,rllm klll]JO. :::oLt·c t udo em tttll-
0 Sl~. Bt.·:'I'IMQtrA-\'. l!:x .. tli:t. 1.~1_n:t VC'rd:Hle, mo;;p.hel'<.t qncn_tL:, !tumida o salitt·adu. como 

JnC':,\l\\0 1\~ :~\ll!hdii:'\ O t1f!kl:li'S p. :Hk~tl':Hlt>:~ a. d:IS l'O:.;t.a,~ llW·l'Jt.Jt!l:\8. 
Jll'C'ci~tl\11 contimt;u· :t ~·xe:•c.it:n··3ll pa.l't\. Clill-1 q L':td,ltcha-~no CJ~l.Cl t.t·n~; ~"Llg-nnr; a.tm~s Llr:l de· 
Sl'l'V:~r :t Ul'>:tt'e:t.:b :ulquindn.. ll)OS1to. <pw m.to es~t\ol)'~l'Jet lo mas e:;ttb mntln, 

. Ma:-: JIO!Il ao Jnt•nos 1hY. mwt cxcepr"ilo? ! em c:>t:ttlo t;cgulu.r, dcv~rh~ s~n· em:rw~gad.o em 
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cxercic.ios, em vez ele ll0ixnl-o 
todo s"m a, rninim:L utilidade. 
economh. 

JW>'tlcr-:>e llc j cst::to :1, r'"duztt·-sc <1S h::wonetus t~.. um p~queno 
E~kt 0 ~ lma lltmlta l. · 

O Sn.. Rg'l'Ullffi.\- H<t munições cstr~g~Hhts 
em toda a. parte. 

O S1L \VEH:"I'ECK- Tivn orr~~ii'í.o 1l0 Yet· 
em um c-onctu'SI) rle t.im ot·~ani~a,[n pm· tllll:1 
süctcdn.df! qui' bv" urn:t l·Xi~tvn~in, <•plll'lllt'l'a., 
ma.~ ht•i.lhnntit', n. SrH"icdnrl:• rl1• }:~;.:Ti tua. <I Tim 
a.~ eoHrlkCi:•,: )H\'t':u·ia'< dt : inlh•iurid:td" ':•tn ([ttt' 
~~! :ldt:t.Yaltl a I li llliliL:u•t·~ ])11l'(j ll<' /.h't!l'atll rlP 
llll'l :I; I' !'lllll I •lt•Jilt' 11l11~ i 111 Jll • I •1: • i I t1;~ t' d: • J; ·! Ltt\1~11~. 

:\l.ll':t\':t-~1' !i 11111 :tl\'11 :1. ;!:!O lll•'IJ'<~s d1· dj,.;_. 
t.a tli'Í:I, I' :1s l'lll':1lrinn•: ''lllll :r :rl,;a l'l'tr' o·::rd:t. :1 
:!00 uw!.t•co-: t'Í""''lll'l:t\':lltl ;1~ h:1l:::-~ :1 [~11) 1111.'· 
tt·n~. t' lllttiln~ :dlltll!tll.-: da. J•;.:,•nl;!. :\lilit.:rt· l.i\·1·· 
l':tlll dt! l'lll'!'ig'Íl'. dl' !'IIIJH'q.:·:n· a. :tio;,\. dl' ·!1!0 
llld.!•u;: p:tt':t :lt,riu;~·it· '' ;tll·o. 

() ~n. Ht·:'JT~IIl.l- Qtll'nt ,-, o ettln:tdo di~~o'! 
E' o 11\ÍIIi>:l.i'll ·~ • 

. O Stt. \\~rm:-;,r~ct~- .\ r·r·r::pcito r!o rn-:inn d0 
b~: :t tldlctt•tter:t t• ,·omplt•tn n :1:~ allkH'id:11l' ·~ 
Hllltl~u·t·~ que :.:nuh:'l'i'lll do l!O~~n í'~f.:Hlo l'l':tl ;L 
r~s:1 t'f'~pt!it.o, 1·it·-~e-h:lu da no.~:~: I i'-\'!ltl\':1 n:· in. I! 
lle"idi;.~ ru·~l.:~ :t~:<llmptn. . .. 

H<\jt!. lOI!l :1:--: lltl\'m: :l.t•ll);t~ •• \ (lt'''l'Í~II qtll! :t 
CLh!CHt;ÜO do >!Oltl:tdo !':',j:k COIIllih'l-<~ (: pl··!'Jc•ita .. 

L')r SH. Dl\PFr,wo-0 :::o1datin nem sn b:) 1:·1'. 

O Sn.. \Vml:SI':cK- Púdo nilo f!abre ltT. c 
sabe!' n.tit'al'. 

OnYi lm <lias um no~~n ('0llr!.!'<1 c tli~tinet.o 
militar l'{•petit' nqni :<edel.lt·o Jl!H·n:.:t• ilt' Sou~ 
wal't>f': «a lm b é lLlllt':l e :l b:\.yonP'b. ú sal>i:l». 
E4a ·ide:~> c~·t·o1w:~ c lld:s:1. hL\iP Jltítle tl•1· gTavrs 
con~eq tll'l11 ·ta.<:,() L·OJ~L'CII '('011 !llli[t'I'O~:t.il1l'll te }1:1 va 
n. !letTota. do:< attsl;mwos n:t ea.m u:mlu1, enntt•;1, 
:t PJ•m;si:t. • 
. Fr•:tnramrnt;o n:io g·nsttü <k OHYie t.nl11hraso 

~Jrofel'itl:~, p~t·.um militat• t.iiotlistineto, p l'í(lW 
01.1nt prmctpto l'l'l'O!ll~O c ·thhll. 

O St~ .. GM:i:'\o J?t·:~ovno- E'um 1wirwipio 
Vt•l·dadPH'O llP mnn;os :<l!t:ll lOS. A ulUnHL uata
Hla do Cl!Hl! lu i <!. bnymtcb. 

O Srt . \VJ·:H:\Ei'K- 11ía~ penso 1lc modo 
d!m~t·ente. 

O pl'inl'ipio tlo w·nrl':tl rm~o TJOth•J·ia. s~·t· 
:tt•ceit,o lltHeut.po d:l. vt•lha l'~]Jingm·dn, 1h• }X:•dcw
neit•:L. Íl1CCI'i::L (li)) SOU tit'O :'1 p:•rjttt 11:1 di~Gttlll'Í:1. , 
f:elll tLlC:IlWC, lll'Jll .lJ8lli.•1:t':H;:'IIl, !11:\fl ll:in pÚllt: 
<l<l modo :!l,!.!'lllll S:'t' in ~· o~::ulo em l'd:l t;tro ú.~ mn
det•ntl..s ttt'tll:h~ Cll,ii\ l'npillt•7. r lo til·n. pl':'d~fio, 
a.lctLncc-, tNl~fto tle i.t·n.íedol'in. e p~:m:tt·ação ~fio 
vertlndt.•il'Hllll'ntc ns~ntnht•osa::: . 

.A L' h o cs t.n q ue~i':1o tl t\ t:tl ÜllllOl'tnnl'i:l. 
· que c::.:tnn pt·nittplo n. tli ~t:ui Íl' ('til 1\111:1. cont'· •· 

l'<~w·in. ]11llil.iL::1·. lil:\B ni'w ~tf[Hi JI:L C:un:u:t • ...:ujo 
tt.'llll)O ü PL'(.'I: \0.-:t) . 

llojo H:'\o ~c· tlt!cidütll ll;d::l!lt:ts ;i, h:wm11d~t- . 
o t~ pl'ova. c~ti~ em quo nas at•Jiw;-; motlt•rlla.-:: 

A lJnyoncta dr'· onko tempo <lesapparcccu. 
).[a,.<! imal,:'i!lc!m quo c:>sl\ doutrina cr:1 ver·

d:l!.leit·a .• EntJ'c tll',s ensina-:>~ :L üS!!'!'itnn. cb lxt-
yonotn. '? ·· 

O S1: .. Dtn:\Y~tn CJ·:t~Qt:EWA- Enún:t·BC nn~ 
(XII'[HI~, 

() ~1:. 
Í:lllllll')ll. 

ll ~1:. \\'t·:l::-;w:t\.,.- Xn~ hn.l.:tll tCi t·~ c\ uo.~ l't'· 
[~'ÍIIi''iilll~: 11i111 !til. [:'IIIJIU p:l t':t, Í.<SII t• 'C[Il:t.til lO 
JtOII\'1'~'' • [;IJI.:It'Í:lltl ill.~i l 'flr•l.tol'(',;, 

I ':tt'l id:tt'iu l't•:lllt 'l > da. 11lli •n:-;i l' :t dt•L•ÍI!id;:. prlto 
t't~.~·,, :1 11r:ti,.; <'llh•:r~ c• 1'[:1:-!t.it•:t. d:ts lt:I,Y IIll<·t:t~ . wlu 
d(·ix" dt• d:tt' illtJl'll'l.:r ud::.:l" t.' X.l' l'l' ie ir, rht. ha ro
lll'l:t. 1'1111111 g)'IIIH:l:<til•:t )l:ll':L tl t'~CIIWI[\"Cl' I'.. 
lllli~l.:ll ia1.rtt·:r dn ""ld:tdo c d:u·-l!w :rg-ilid:11lo nc
<'t'>:'!:tl'i:t. ( \>n<irl1•ro b l'tt comti llllw. negligencüt 
do 1111,:~1' I'XL•t't'it.n ; 11111:l. t;(Ji t~L :t,ltsol ui.:tnwuto 
iuqn:tli!il':t.\'d: t:: l:tztLr.> n ('nnsidcwo qtw t•ston 
d i~pusl.t 1 lt:t .. muitn rt !11t.<'l'1lll1:t pmp:t;l"' ::1la. nesto 
~1:!\LÍIIO; l'.~UHI disp:lstú :t,I!111J)l'l 'f!al'i.OLtll:>OS mdo::; 
n:io :-;1'1 :1q 1 ti. ~:o mo I'Lrm : est.ut t <tispo~to <t ptll' 
JH'Ilt';1. nos s:t.p:ún~ ilo8 8 1·~. milit :wes. :tlilll clo 
![l'~t' ! tmlH!l' L) g·ostu pC'l:t at'te mi libq•, ?\:"in 
I'Ornpre!tt•ndo 11111:1. na;;:'ln ~:'m dl'(es<t e \l(·l~n
~m·t·~ .'I rw nilo .. t•sl:i.u <111tns }lill' t g:Lrant.il· a. 
ml.c·gl'Iilnrle nac-wnal. · 

O St·:. f.LUWL\:'\0 1m l\ fAr.AT.llÃJ·:s - Ent!'O nú,-; 
lm m11ito pni~anismo pnten o~ mil tb.rC8. 

O Stt. \Vmc-.:r-:ch:,..- Poi ~ nií n. Nilo hn. c~>piri to 
milil.:n·. nem no pt·opl'io l'XI.•reilo. · 

Outm. dc:Jlc:irtwi:t nn, ir)stt•ue,::'io militar.:~ u. 
iitlta 1h• c·:tmjH)s rlt\ m:utolH':1~. . 

~L':tlruri'S, ns PX.<!l'L'il'io~ thtos nl't:t l 'U:t do 
OnvidOl' . <lo n:td:t. Sl'l'\'<' tn. siw'ío i'nn·:L nssnskn· 
()S }Xti~:Ull'i." ; :t. YÍ\b tk>S ~Oitl:li.[OS • nas ei1 latlt~S 
s:•ria. sutlldeni:e pat•a. :tl'etniwu· e tle~mor:t.li~m· 
eo:nplet.amentc trm l'XN'L'ilo . jú, diseiplinatlo c 
:q!lll'l't•itlu. 0.,: SDlrla1lns n~o wcm k1lllpo dL~ 
a g- tlCl't'il'·SC\, lrahit.um·-st~ :1, m:n•elt:t ; e ~:tl1c-so 
(Jlll! hoje. mai:-: dn que mtnrn, 1\ Htilo axiomtt 
Ü(\ 1'\:1pnlc~in : dP que n~ vidm·ins t•stiio nns 
JLCL'n:i$ tlns sottl:t1los.· N:"io t:•mos um ·enmpn 
<le .m:molit';1s. 

O St\. lhltEn~,\. Lnr,\. - :\s tl esp~z:t::; feitas 
rwst:e ~l·nl i1h1 fi,t'allt et•i l,k•:Hln ~ . 

O Sn. \Yt·al::\t,:.~:..: - l\ 1 1~ :n•t•etlorc~ do 1\io tlc 
.T:tndrn lt:t· g't':ttHles pln nieit'N, tet·t•ono,;: In<1gni
lieos ; mtt M:tx:t lltbom lt:1. !ta mtm 1hzetHI:t !los 
l't':ldl's 1lo ::;, Bento qtw pn,.Utt. ~l!t' ntlquit·i\.ho 
p:n•;;, (>.~1;(\ ·Jitll. 

Os no:;,:n.~ h:ihlltlíL~~ 1 l:~\:-.i:nn IJa>:s:\.1' n.nn-
1Wli11Ptrtt' dt• r:; :1 :~o dh~ nrst.c>s carnpn~ <le 
li"' unh1'<:. dL•I..uixo d n h;t-!''.L':L• ·a~, t! Xet•ei t:n l-. 
thH,;l'. m' :>old:ttll\~ l~<ll)l O l,i t'O d.l\ :.\'lll'l' l'H ; ll ll·O 
ode linlt:~; ltabitu:u• 11 ::;oJd:u lo :t. eann· a 
krm., n. co 11 i:: 1.1' niL· 1bl'L i.fie:wi'íes lX~Siia.ge iras, 
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n.bs.olutamente imlispensaveis ; é ti.o indis
:pens.-:tvel o revolvimer.to rle terra, que em 
alguns pn-i~es é substituid:~ a, La.yoneta. por 
urn insktunent0, urmt t•sprcie tle trolltn., pot·
que a efficacüt terrivcl dn.s armns moclE:l'nas 
de inf<mtarin. e ~1]. que !~ lWeCiso abritrar-~e 
do inimigo. Entt·e nüs não :::e thz i~to. De 
modo que umn. ou outra Yez, tel'ln·:;:e feito 
mtLnobx·as e o~ resultado~ t.eem .:hlo ridicnfo~. 
A ultima. que se rer. 1bi em :-;nyc·an; 11 o 
resultado qtwlibi? 

O Sn. ClAm;-.;o B!';sotnn - Pnr.:.-:o in(ht'IIHH', 
porq tto lit l'~t:n·a .. 

O Srt. 'Vr:a~t·:cK- F:~timo ÜT umu. t.t!~Cc
mnnlm p:n·a l'('(:ti(km· qtiulqm•t• 1hlttL que 
commctt,r. 

Fot•ttJI\ ttisp:umlo~ m i ll ml'!'S tlü tiros contra 
os nlvos c acN·tllt'iiUl I:J un 14; (Ri.,·o.) 

O Sn. RETl':.\IDA - Na g-m•t•rtt nrto se 1hz 
ponta. riu,. 

O SR. 'Vl'mt'\ECK-A ouü·~ qtl(',;(Ii.o 1'.. ""do 
n.rmamento, ~obre ·~ <]llnl vou to<.:at· lig·drtl· 
lm•nte. Entre nús a t~~colh:o do armu.uwnto 
tem-~E~ f<•ito ~Pm cer•tn nwtllntlo. Entl•eta.nto 
e. (]Uesuio importanti~>sima. Entrct<tnto nó!'> 
lleliberamos ~f!!ll e:>tndtu• experiU"entar o ar
mu.mento qu~ adqnirimo~. 

O SR. RAnnosA. LDIA-Ncste ponto est.;i, mal 
intbrmado. Temos a. conunissü.o de material 
cio exprcito. 

O Stt. '\VEnN:e;cK-Peço no meu collega que 
me deixe concluir, :porq tle o que tcn h o t\ 
dizer e pouco. 

Já se tN11 t~tdo factos destes. 
O SR. RETV~IHA-N'as armas da marinha 

. O SR. \VEH.NIWK-Os comprn~lor•es não estão 
de accordo com u. commissi\.o de material do 
exercito. 

Para se experimentar · um::t. a.rm:~ e preciso 
entregar certo nnmero a um regimento pum 
VP.rificar O 1;ell va,[ot• nas mão.> dOS soldadOS. 

A este respeito bn.sta. l·ef(:)rir o que se passa. 
nos Esta.dos Dni(los. Oito e~>te 1\tcto pot'([lle 
tem a:pplicttçü.o entt•e nós. Os Estudos Unidos 
tcem ümtt nrn1a translhrmadt~ q tH~ os :>me
rica nos clwmnm SpJ'il!'J fieM J'ifle. Est:1 m·ma 
cujo mccani~mo não e elos mais a.perll~iÇ!Oados 
e boa. pelo cuid<tdo com que e ütbricada ; tem 
excellcnte mu uiçiío. Os mnel'icano.; tizera.m 
ha, oito anuo::; um concurso Imra. a escollm do 
a.rma·m0nto e notwelmente do armamento tle 
rellet.içã.o, Aclw.tll-St\ em tluvidn pa.ra. c~co· 
lhcl' \lltl moúnJo. 

E8colhcram tres Chrtf!'ca·RIJecc, .l!otsr:ki.1w 1: 
LM qne Joram tlist1•ibuidas pm• aiguns corpos 
de. tropas. 

Entretanto h:t oito n.nnos o~ ttmcr•icanos 
ainda. nã.o lkciuimtn·"-c l\Ot' um moclelo. Ag:úrl\ 
como se u.presenW.. novo melhoramento com n. 

reclucçã.o dn. cula.t.ra., nova. polvorn. e proje
ctil de envoltorío de cobre c aço, deixam as 
~·rnncles nações curopéas que t\tçam as gmn· 
ele.~ despez;ts com as dispendiosas experiencias 
e iltzem novo concur~o no qual entram todas 
as llo;ts n.rma.s européas, e ~:,;; que apresenta· 
rem o~ inventores americanos, cu,jo espírito 
inventiva J\li poi:to em contrilmiçíí.o. 

A rtali;1, transf'ormn. o seu armamento· a.p· 
rwoximandn-o dos mais moderno>:, mas hcsit<L 
:linda 1m oscollltl do novo modelo, c rootm 
dPillltt' tlaR onot•mcs tlespezus. que u.carret:trá 
sua !1llt!'it·a.~·iio. 

Cito t·~tl!s !\teto porque neho quo sito cxcm-
1)\o~ 1pm nú'!l tll'>~mo:4 lmihtr. 

Nií.(l t•:-:tnwlo. !i•Lizmente, na. vosper-a. tle 
qtwlcttlC'l' t•mPr:tt'ltci:t. nlí.o nos llt~vcmo~ aJ"ogtw 
('lll l'~t!ollwt• lt!\'inn:ttnPnte 'llm HlOdelo.qu.tl· 
<l tiPI' rlcJ m•1nn.meuto, n;t :pos~ibilidnde de aqui 
]L;~ :-:eis mm:es luwer um outro a.rma.mento 
JlH'llHW. 
· m.~~e nma. :.cra.nuo autorillude franceza que 
n. in~tt•u<.>Çii.o tle pl•:-:soal supprc a imperfeição 
do mnr.et•htl r. v!ce·Yel'Bt\.: e isso e facil de de
mon~tmr. Nús temos um exemplo lh;ante na 
guerra tlo Parttgoay. oude os par~uayos es
t.:wam armados com Yelhns ~~spmga.rdas de 
veclm•neirns, rehut.u.lho das guerrn .. o; do Consn
·l:Hlo e !lo Imp~rio cuJas bu.yonetas eram 
nmn,rr<\cb.s com com·o. e nós tinhn.mos n. armu. 
J1fiH iJ. que estava. em relação ás velhas 
armas do no..<:So inimigo ; l)eclerneíras na pro· 
po!'l.;ão 5 pal'-a I • . 

N':t guerra. do Pamguay não se soube tirar 
partido da superioridade do nov-o armamento 
e tendo nós :trmas mais peri\~itas, que nos 
pe.mütti~tm dizimar o inimigo em dbtancias 
ern fJ.\le Bens pro,jectis não 110s ::tlcançn't'iam, 
i:mw~ n.t:tca1-o :i. b<tyonet:t, mettendo-nos na. 
zomt em q ne <lesapp:trecia 11 iniel'iol'iducle de 
suas armrts, que <~te nessas pequenas distan
cias lev:wam V<~nta.gem n.incla que pequena 
~bre as nossas, porque car regando-se mais 
clepress:t, e a queim<t roupa tinll u.m preci&"í.o 
sntl'icien te. 

E' ridicnltl. bmvata querer attribtlir esse 
modo de ataque á coragem e cxtrMrdinaria 
l•r·avurn. dos no~os. 

E' inepci:1 intlisoulpn.vel <lisistit' tl:~. superio
ridade real que se tinllfl, sobro o inimigo, por 
rnai~ bmvo que f:e s~j u,. o nem consb:te :t 
t:tctic~ c a est1•atcgü1. ~intf.o em procnrar por 
todo:' os meio~ levt~r vantagem sobre o ini· 
migo. 

À l'il7.<.\0 ú outro, e e que, pn,rn. :1 in1\1ntu.ria. 
quo niío salJn a.tir:Lt', o com1J:1te de fttz.il:l.l' ü:t.; ú 
intcrmin:wel e tíca. sempre indeci~o . e o que 
o mareclml tle s~txe ch:tmav:t ::mrcn.~tica,rncnte 
-nm: t iJ'cJ'ic. 

Tendo !cito a ct•iticu. do nosso estado mili l.u.r 
:pM",_~ q \\e nã,o Sll digu- (l \.\0 sou o medico q ue 1hz 
o di<tg·nostiço e ntí.o dit o trn.ta.mento, vou em 
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breves pahwras, expor o J.nCll motlo de que e necessar•h1 n. reorgu.ni&tÇão completa de 
pensar. · . no~c;;.1.s for\:M mili t~wes e p~tra isso cht\,tnO n. 

Nós devemos organisar a. nos.."<" in~Sii~uição · a ttenç:ão <lol> cornpccrmtes. meu~ colleg-as que 
milit..w de :\Ccordo com a Coostitnlçit.O qu~ d.t~ ~;[to milita.t'C.'>. Entendo que com grondes eco
a cad<~ cidadão o dever lle seni t· no ex~t·cito . · nomias no ·or.:.'<1mento da. guerra poderemos 
.· Entendo que devemos adopt.ar 1.mw. org<IJJÍ· mellwml'C mttito o no.>~o exercito, aind<t que 
snção militn.r semilhn.nte i• cht Suisst• ou a dos isto possa. parecet• paradoxa.L. De:nnilhomens 
Estados Unidos. l;em disciplinados. aguct•ridos e instruidos 

Não somos um paih qne tenha ambições va.Lem mais do que vinte rnil sem disci})lim, 
de conquista. As nossas amlli<,.~ües sito ma.ntet· sem instruc<,~ão. sem e:<pit•ito militar, sem or· 
a integt•iclmle mtciomd e<~ ot·tletn no interior do grmi~•r:iio. com a. dill'el'~nç~t que as despeza.s 
paiz. · silo tle metu.de . O meu pro;rmmma ê simples: . 

A nossa ot·~anização militnt· üoveset· <l~ifen- diminttil' tt quantiLlu.do c melhorar u. qutüi-
l'liv;~. e arpwll~sdous pa.ir.r!!; :Lpl't!:O:Cntam o typo dadc. · 
itleu.l üe solid:~ orgu.ni:::aç:i.o milittw, democl':t· Vol.t•:s _Muito hem. 
1,ica. e economica, qne consiucl'O fti~nn de ~~~· 
imi?tdo, adaptundo·sl;l as nossas comli<.'ües pe- O Stt. Pml!:s Fr-:mtEm.~ -Estou .em uesa.c-
culltwes. corda em mui Los ponto::;. 

Fu.Uu.-se muitas ve;:zes em esp:lllmr :t instru· 
cç;ão pelo puiz, mas pam isso encontr·u-se em· 
baraço invencível nn. disseminação enorme th.\ 
populactto . . . 

· Pertenço a um estado talve~ o que tem po
pula(;ã.o mais denst• c sei qui.\ hn. muitas loca li· 
dades onde pm·a. rnu.nter-se umu, cscoh" é :pt·e
ciso falsific<tt' o. frequcncia, porqtmnto as di:3· 
tu.ncias a percot'L'él' pelos rümnnos sfi.o tão {.rl'u.n
<les que com n, melhot· von tadr\ dos llitC::< e dos 
meninoS não e possiveJ.fi•eqUellCÍtL regulai' SO· 
bretndo na e~ta~;.ão chuvosa.. · 

· COm o serviçO militar obl·íga.tol'io resolve-se 
. de modo satisla.ctol'io o p1'0blem:~ (l:t dissemina
ção dn. instrncç<io, porq_ ua.nto a.os vinte annos 
todo cidadão e soldado, e no r eg·irnento tocto:; 
os a.na.lpha.betos a, prw do ensino mllibr recdle· 
J•ã.o a. instrucçã.o prima.ria. })Ello lMlllli> . 

A medida. qne obriga. o indivül.uo :t prcsta.t• 
l:lervic:.o e ti'io simple:;q_uauto effie:tz. ltispeusa.n
llo o trn.bu.llto Lie :.~.list:amento e outros meios <l.e 
iisca.Usação. 

Como '" maioritlt"de e dos 21 annos, nenhnm 
individuo póclL>. set· consiclrrndo maiot' sem <L uc 
teu h a. rnostl'ado ,jit te1· cumprldo o :,;eu d(~Vel' de 
cidadão, vreshtndo no pair. o ser,· iço milit<M'. 

N\!m se lligu. que l uwerin, gt·:~mll~ repugnn.n
cw. lUt a.eeeita~ií.o dr>st:tlei. qu:uulo P:>t.ivf'rnos 
sujeitos podamo tempo aos hol•rot·es do recru-
tamento, · 

Qmtndo a lei ~ justa. e ig·un.l pm·:~ todos, l'icll 
e pobres, tortos e' ih\,COS, ninguem ~;e 1·evolt:~ 
contra. ell:l.. Set• soldudo·ni.í.o será mt~is um lu.beo, 
um castigo como em em ontl'Os tempos, mas 
um honroso dever cívico e dever que toe~ tt 
todos sem a mínima. distincção nem excepções 
odiosas. 

Por este mo<lo teremos uma. org:tnisação 
lnilítru.· <le accOl·do com a. no$ :1 Coustituiçüo, 
solida, re&ruhtr e econornicn ~'l.u.·a.ntindo a. se
gurmç;.~o e iute~.rridtttle nacion:1l. sem gr;wes 
onus pnJ.",l. o Thesouro. c •~i'ugenliamlo pam 
sempre o espectro do militm·ismo. 

Não proponho emenda. rug'luntt, porque acllO 

SESSXO DH: lG uB SETgMBltO DI:! 1891 

(Yitlu l'o.g. UU I'OL) 

O 81.•. J:-vo do Prado- Sr . .presi· 
rlcnto, ::;cmpl'e que os illu~tres senadores pelo 
meu estado E. r. Go~ll10 o ~ttmpo~ e co1•onel 
ltOSil. Jnnior eutr(1Jill em discmsSiJeS relativas 
nos fnctns politico~ q1H S:) vão des !obrando 
ern Sergipe. eu sou, por· um duplo devGr, 
obr·ig:ulo u. tomo.r n. tmlavra nesla cas:\. Digo 
assim, porque dn~ discussõ3s refcl'idas resulta, 
um:1. ver. por outra, ai guma. cousn. de con
trario àS n(Urm:~çüeS qUA tenho feito desta. 
tr·ihuna. Ora., cncla affil'nuv;:'io destas, no caso 
de >:er real meu te . contestada, implica .uma. 
it·r~~ohridmle qne u.ffect;\ simulttm~amente 
a minl1a. (ligoidttde política e n minh:L digni- · 
da.de ressoa!. Çot·r·emlo; pois, p:rrtt defendei-as 
e11 cumpro duus Yt'lzc::; o meu elevar. E' o que 
Lt\ÇO. . . 

Hontem no SelHHlo, e.nmnbando o que vae 
se dnntlo no estado de Se1·gipe, o .S1·. senador 
Co~lho A C:lmpos tb;~, nm requllrimento d& 
in lormnÇões qnn l>IH rt' l'flr~ :~n procedimento 
irre)2'nlar d t\ njnu t:1monto itlicito qne sob n. 
denominnçito de Congre::;so se reune todos os · 
<lias nteis em cat'to ~~stabelccimento pnl>lico 
dt~. cidn.do do Aracaju. N:tdu m:tis natura.L · 

Ent1·et:tnto, acudindo em defe!;u. · d('l gover- · 
no, o coronel Ros1t Jttnior nem so o.preciou de · 
modo pouco conveniente o corr·ecto procedi.:. 
mento do sau companheiro do z·epresentação, 
como tnmbem lhe contestou ?roposiçues. que 
por mim jú foro.m est<tbetec1das nest'" Ca• 
mara. · · 

Assim, por e:<emplo, synthotisando os pen- . 
stunentos otnitttdos por esse illustre senador 
110 sell tliscnr,:;o de hontem, podo-se clara- ·· 
mente concluir que S. Ex. nega. de modo 
forma.l que « sob o governo do coronel Vieen: 
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te. Ribeit·o se poss:t counngra1' a. sociedade 
S(~l'~ipn.n:~ » attendendo ú:> comli ç<Jes favora
Ycis em que se 'acll::t o g-nvern:tdor· roferirlo em 
rela ção a opinião do o:-.;tado. 

Poisbcm, Sr. presi(!ente, eu nem só mos
trnrei que se pode alllrmar isto qnc elle nega, 
como amrmarci mais quo a contlüg-t·:·~~'"io 
existe já. 

E se assim não é, Sr prr.siden te, quizcrn. 
que mo fosse responcliclo pelo Sr. scn:Hior 
ltosn. Juniol', o que quer di:t.Hl' o conl·,ecido 
protesto as~ig-nado pol' I l deputados á cons
tuinte do no,;so estado '? 

Pois niio Jic~t hem cl:.1l'O qn0 pot' este protesto 
a mct:-.dc de Serg·ipe,tega!nwn te represen tur.la, 
não reconhecendo o govei·no do coronel Vi
cente H.ibeil'o, quo cousitlera. I Ilegal, sere
servn. o direito de reacçfio ~ 

Pois dcsconltc:ce o nobre scnnuor qno :::. 
ma.!or parte tio nosso e:;tado se preparn, fran
mente parn. a. conquista, dns suas liberdauos 
perdiuns a, S de .Junho '? 

Se tudo isto nü.o IJ<Jsta , quizera. igu:tlmcnte 
qne me fosse respondido o que qnerem . dizer· 
os tolcgrammns que quotidi:\namente publi
cam os jornnes desta capital ? 

E mais aind~t, o que querem dizer aconí.eci
mcntoscomo os que ultimamente se obs::!rva 
DO Ara.c:1j Ú ? . 

Pois desconhece o illustre scnn.dot• qnc os 
adversarios do governo de Sergipe estão sem 
a, menor garantiu. '? 

O que quer dizer o facto 1las senhoras, es
quecendo que tem no lar um:~ sagrada missão 
a cumprir, irem armadas dé revólver e re
benquc fazer esperas, na rua e em pleno dia, 
de homens respeit:tvcis pela. correcção do pro
ceder e pelo brilho do blento ? 

Pois. nã.o sabe o senarloJ' Rosa, que n. se
nhor[), do contador da thesourarin. do Sergipe, 
armada e acompanhada por uhl capan.r;a, rot 
atn.car em plenn,ru:~ o prol'os:>or Felix Diui:t., 
moço tão nobre peln. col'!'ocção d:t conducta. 
em toda a sua. vida como u.drniravel pela 1brçu. 
de SU[l, intelligencia ? 
· Poi;; não sa!Je o Sr. cor0nel Rosa. Junior 
que se este facto tão cheio d~ paixão, não se 
cotn-erteu em um ou muitos crimes fl)Í só· e 
exclusivamente devido :'t cora~em elo mc~rno 
professor F8lix que delicarh ·mas energica
mente tez a senhora retroceder emquanto um 
sn.u companheiro fàZin. o mesmo em l'cln.ção 
de ca.pan,rya. ? 

Pois f:.tctos como estes tão em tlesn.ccorclo 
com o uosso estndo de cittllisl\ção não bnstn.m 
para tlllmo rJstrar o qt• n.nto ó anormal o estado 
social n:1 minha terra ? 

Agit:1ção como :~ que se notn. aotun.lmen te 
em ~ergipe, Sr. presirl<~nte, é ncontecimento 
raríssimo n:t histori:~ do povo se1·g-ip::mo. 

Para domonstrtd-o, Sr. presidente, basta
ria lembrar estu. novidade, que de modo tã.o 

' · 
\;:triado tem impressi onado todos os membro;, 
d0:> ta c:~s:L: o c(cssmncnto de mnndatos ~L 
cpwtro membros do Coll.~·rosso ConstitnintQ; 
rl0 Sc.rgipe, executado por 12 membros d:.t 
rnesmaassemblé:.t em ses::ü.o illegal. O caso 
é este: 

O govct•na<!or de SüJ•gipe 11:10 v0 a, sua 
cnusn.llem amparad:t no seio (\;t opinião pu
blica c então julg:L que ó preniso um congTesso 
maior, aHrn ele melhor equilibrar n situação. 
r\este sentido mandou dizer ú. sua nssemlllé<t 
bto scimentc: «cr·esc;n)~! E eis a a::;sombléa 
crescendo pelo p!·oces:;o s•.ci ;Jcneris quo todo::; 
jiL conhecemos pelo tele;;r:: pho. (R iso.) 

Assim, !'undadns em lei qun não existP., vo
du.mm n. quatro dos seuscolle~asadver:m!'ios 
o exer.::icio das funcçõeti legis!:Úivns. 

Ora, Sünhorcs, falt::t como snbcm todos, i:a. 
essn. assemblea. pretendidtt a autoridade pro;, 
cisn. para cnssar mandatos. 

Sobre este ponto, Sr. presidente, chamo a 
n.ttençüo ele v. Ex. e d:~ Cam::tra. E.:>te o 
ontros l'n.ctos me levam [1, desejnr umtt l.lene
lica inter·1•enção do governo f'cder·al. 

O estauo . de Sergipe nií.o estando ainda 
organisado, o sim em via de organisução que 
não se tornou e!Tectiva. em cons .~queucia d:t 
rr-atlde que .i it nos é conhecida, póde e deve 
sof.l'ror !). in tervençiio do governo federal -no 
sentido de restn.belecer-se a ordem e conti
nuar-se a organisação iniciad:1 . . 

Se o poder ex e cu f.ivo inspirasse credito se
ria su!Jiciente a retir:tdu. do coronel Vicente 
que apezar de ser meu amigo pessoal não 
podo u.bsolntamente obter n. winha confiançt\ 
política, e a sna substituição por üm homem 
recto quo com tod:t a. imparcialidade presi
disse os nllimos actos dn. :;ociedade sergipa.ca 
o.tó tt sua completll o clctlnitivu, orgo.nisaç[to. 

Bastaria que o governo retirasse gp mesmo 
coronel a SU[l, confianç:t com o fundamento 
de não ~e tel' h:1vido bern na commissão de 
que foi encarr.egado. · 

U!\IA voz-Isto, que é justo pn.ra o caso da 
Sergipe, e t[l,lvez um mão precedente em re
lnçiio n. ontros casos que ntto são ttto liquidos .• 

O SR. Ivo no PrtADo-0 ~.so de Sergipe c, 
como o de Goyaz, excepcional ; em Sergipe 
niío h::t g-overnador eleito ... 

O SR. FELISBEJ.Lo FRl'IRE- Apoiado. o 
coronel Vicente é tanto governa.d.or como 
qrmlquer do nôs. 

O SR. Ivo no PitADo-O coronel Vicente e 
si:nploi:i de togado do governo, ou ântos, do' 
Sr. Lucena. 

o CJUO exis te l'C[\,lrncnto e:n Sergipe e u mn. 
constitt1icü.o :tpprovad:~ em 2" . discussão e 
um congresso' constituinte interrompido nos 
seus tru.b:J.lhos. 
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0 SR. LEAXDRO MACIEL-Apoiatl(), .csttt & 
que ê a. verdade. 

O. SR. Ivo t>o Pr.Ano-Ent;·ct ,tntn, o ::;t·. 
ministro d•' in tcrior· c! i% o contmrio in !i)l'
mn.ndo ao Congresso Nn.cion:tl ter obticlo o 
coronel \'i cento I;{ votos na stm protcndida 
eleição. Como essa intilrmnção tlll Sr. Arn
rípG oppüG-S<~ ao que ll.\nho dito n. respeito. 
o mais nintla, contu pódc c! la. t rn~or du \'idas 
ao espírito du, Ct\IU:ll'n, von a provnitn t• o L' ll
se.i? p:u•;t tirar:~ limpo ~i l'·n·arn J:J ou I~ ns 
clettOI'cs do coronel quo üio ilticitanwuto 
estit no governo do wou estado. 

Parn. conseguil-o, St•. pr·o:::irlen te, ó b:ts
. tauto fat.et· uma. critkn. ~implcs o thcil dos 

documentos exllibitlos pelo ~overno em sntt 
ddestt. · ~ 

A Cumnra h:i de cstnr lollll.w:tl!:t t!o quo a 
principio .0 g-overno pelo ot·g:i:~' do crn·oncl 
H.osa Jumor alUmiOu uo Con~resso ter :,;ido 
o Sr. YicentG Ribeiro eleito~ por 12 votos. 
Para corroborar ns snas affit·mnçC\es o mesmo 
Sr. senador Rosn. exhibiu nlgnns t!ocumcutos. 
Tambem ha <.lo so lembrar :L camar:L de que 

-o arg-umento do governo era esto : «Si a. as
sembléa ol'i1 compost:L lle 24 membros o um 
dos membros renunciou o mandato, o numero 
dos votos tlcou retlu%-itlo A- ~3 ; ora, o coronel 
Vicente obtove 12 -.:atos. log-o e:>tit oleito por 
maioria. absoluta, e. si foi eleito por tnl maio~ 
ria·, estd eleito legalmente•. Este em o coJttro 
para o qual convergiam os argumentos do 
senador Rosa . Mas s~mlo demonstt·ndo qnc 
mesmo assim a eleição fôt'<t illeg-al, ·visto como 
pela lettro. do reg-imento respectivo, 12 é nu
mero insurftciente para delibcrar-,;;e llfl con
gresso constituinte de Sez·gipe, o governo 
voltou atrás e affit•mou com o maiot· sans façon 
que o coronel Vicente tinha. 13 e. não 12 votos 
como primitivamente a1Urmar•~ por iuterme
dío do mesmo senador. 

Si, como penso, n. G:1mart\ se lembt':\ deste 
duplo aspecto ouo apresentou o goyeruo ntt 
sun. de!es::t., lm· do conv~noel'-St: ele quo me 
será i.uteit':l.mente fàcit a restam·açito da ver
dade nest:~ questão. · 

• E tão f:1cil me ê, Sr. pt•esft.1cnto, qne p:n:.t 
fnzel-o não pt·eciso m::tis outt·a Ct·US:l, quo 
não sejo. o dura. pal:wr:~ successivnmeute :1 0 
Sr. mioistt'Q do iutorior, ao cot'Otl<Ü Vicente 
Ribeiro e uo Sr .. senndor [tos:t .Junior. 

Diz o St·. Ar:1l'ipe, rcspon1eudo ao 
St•. senado1· Coelho e Campos, que por 
meio do um requerimento lho perguntou 
ein que documento se llaseaV<t o g-ovct'no 
quando affirmon ao Poder Legisl:1tivo ter 
sido 13 o não 12 o numero do votantes do 
coronel Vicente no congresso de Sergipe: 

« Miuisterio do lnterior-1 o. secção-lUo do 
Ja.neil'o, 18 de julho de 1801. 

:Ao Sr. presidente do Senado-Em officio 

1le lG do cOi'l'i3lltc commnnic;t~tcs ao Sr. Prc
sirlcnte da. rtepnblic<\ qac o Súnado, ·em sc:;sã.') 
do dia antcl'iut· n a t'OI J110l'Íll1 c nto de um de 
S!.!U:> mellJIJl·os delibtJrara qne se pedi>so ao 
govot'll() copia .dn acto ou tlocumonto,oll1cio 011 

tolcgTMlllH\ qne sl.lrvíu rl•.1 base á infot·nm<.;ão 
constante tla uuta do nwsuto governo d ~~t :t da. 
de I l IH~ parto relativa :J, pre::;cnça !lo 13 uc
pu tado:s no paço ch~ n!:iscmblén. do Sot·gipo n. 
~ do junho Jln<lo o iL el·~ íl,'iio :.\que por csb 
ocr.;t:;i;1o S J pr·ocoticJu. 

H.~~~pont!cmto, l:al.JO ao governo dcclnrnr 
quo l'nndon <L :;u:t n!l1t•nmlivtt no seguinto 
l iOCillliOlltO ip!C ::>O tl':\llSCl' ·.JVe; 

«Nó;; os llcputatlo;; n.hnixo nssigna.dos, em 
numc:ro quo oonstituo maiori:t atJsolnttL d:.t 
tt.ssembl<.h cotlstituiule, declaramos quo ele.:.. 
;.:-omos o accl:l:namos o coro11el Víccuto Lniz 
tle Oliveira Wbüit•o para g-ovot•nador deste~ 
o~;tat!o durante o pt·imciro pcl'iodo goverua
n wn htl. 

Saht das !:icssõcs da nssernlMn. constituinte 
t.lo est.ttt.lo de · Sergipe, 8 do junho de 180[. 
-Gumercindo do Ar:\ujo Bcs::;u..-Homcro elo 
Olivcít·o..-Her,tclito Diniz Gonçalves. - .João 
Gomes Barreto. --Guilllet'miuo Amancio Be
zerm.-Dr. Dt\llÍt~ l Campos.-João Menezes. 
-João Baptista. Cosb Carvalho Filho.-João 
de Barros Accioli do 1\!enczes.-Antonio Al· 
ves de Gouvu~\ Limn..-José Dantas de Magao. 
lllií.es.-Dr. Juveniano .Joaquim de Carvalho. 
-Dr. Felino Mn.rtins Fontes de Carvalho.» 

O St·. Presidente d:1 Republic:t julga assim 
ficar satisfeitn. a requisiç!iio que lhe foi pre-
son te , -1.'ristao <lc Alencm·. Ara·ripe. >> . 

fsto é falso . O Si". Guiihermino Amancio 
Bezerra. lÜÍO .. votón. nem esteye . presente ó. 
sc~ssilo. Von pt·oval-o com a.s pn.lavra.s do 
proprio coronel Vicente Ribeiro. 

Eis como este coz·onol se pronuncia contro. 
o documento apresentado pelo ministro do 
intOl·ior (líJ): 

« E pl'ocodeu-se :.'t eleicão por ~scrutinio 
secl'eto pera.nh) todos, sendo eu eleito gover
nador por un:tnimidado dos membro:> presen
tes, 12 ao todo. nmuez·o lea·a l pn.rn. de!Jbera
ções, sq;·untlo o reg·imento: porque os mem
l.n·os a assemble:t acham-se retluzidos a 23 
pohl. renuncia. dadn. pelo deputado Gui!her-
mino Be:r.erm o aceita pela. nssemblóa,· 1> . . 

Sfio pahwt·as do pt·etendido ~overt\n.dor de: 
Sergipe diri~idn.s por telogmnJml1 M senn.dor 
H.ostt .Junior. 

Como vé :.t Ca.mm·a.. no tampo orn que 
foram lidas estas paJavrnsdo coronel Vicente 
polo senador Ros:t n:t ontt·a casa., tt·:itnvà 
aintln. o governo de <lotnonst t•o~r quo n:t ns-' 
semtM:t constittlinto de Sergipe 12 l'ept'e~ 
seotu.utos formavam ma.ioria . u.bsoluta. pelo' 
iàcto de ter IHJ.viào uma remmcia; lloje, porém .. 
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· a cousa. é outro., trata-se de }lrovA.r qne o t paiz, pois já r.rn publico desde o primeiro 
· deputado J'emmciantc 1u1o remmciou. (Riso;) dtscul'SL) riu Sr . . senadO L" 1\.o~u.. Este f<LCto 

Nã.o sou· eu o incohcrente. · SJ•. prcsl•len te, vem ;\ s·e·r o da r enuuci3 do 
Chari10 a ~:lttcnção do;; ·meus collegas tittr:\ Dr. Gui\hm·mino Bezer1·a, que n Sr·. Lucena 

este trecho: «Eleito por unanimill:tde dos preferiu referil-o ao pn.iz a re f(jdl·o ao St• . 
membros presentes, ao todo \2 .» Al'ilripe conseutinllo que o ~eu col le"-'1:1. pre-

o"proprio Dr. Arnn.ncio Bezerrn. dii: que nã.o stD~se nn Congl'esso uma. in!bmmçã.o fu. lsa e 
esteve presente n ses~o reCel·irh't, como s~ "'e contt'<\,litol'h\. 
deste telegra.mmn. dirigido ao Barão de Ln- Mas.SJ•. ]H'osideu te,ha uma outra cousa tarn
cenn, lido no Senado aíndn. pelo mesm-:> 81· . hem digna de not;t: E' a circumstaucit~ de ser a 
coronel Rosa Juoior. ultinH\ inlorrmL•;ão prestada p0lo Sr. Ar:.u•ipe, 

1 .. ~ · rundn.da, como acatJ.ei do mostra T', em um 
~Te egt•a.mma n . 245- Ar;\C:lJu, 8 de junho abaixo ~~ssignado qu~ julgo. vindo de Sergipe. 

de 1891 . . Qllem ot·cmettco·~ Ocor•ouel Vicente ? S&foi · 
«Barão ue Lucena-Apezar de hn.veJ• hnjtJ e::ote col·onol, qn:wd.o é quA elle fu. lla u. ver-· 

res1gnado mandato deputado, n.sseg-uro-1·os d:tde, quando diz quo é mentir·osn. :i amrma
tet• sido liVl'e e pul.Jlico. eleir,ão o curorwl Vi- çii.o !lo St•. Ar.wipe 011 quo.ndo tllllrma serem 
ceute Ribeiro, que eu sutrragaria ~i uilo l'esi- me.ntiros9s os seus telegrn.rnmus ao coronel 
gnara. i{os ~ Junior e no Sr. Lucenn.? A estes ulti -

« Proteatos em contrario sü:o sophisticos . ....:. mos 1liz oSr. Vic:mte ter sitio eleito uno.rai-
Guilhet·mino Amancio Bezerra .» . memente por 12 votos ape:.at· de t~r rem.mciado · 

o mandato o Sr . Guilhermino B e:.erra. ; ao 
Não t'oi somente ao B1trão de Lucena que, o S · d d' bt 13 

Dr. Guilhermioo Bezerra uffirmou o não ter r. Atm•ipe man :t lzer que o eve vo-
to:; . Onde está a verdade 'I Ou as primeirlt~ 

suffragndo o oonie do · sr: Vicente Ribeiro, infol'm~ções são ve rdudeirus e a ultimíõ 
Sr. presidente; foi tambem ao illustre ptidre fali;n. ou a ultima é :\ verdadeira · e ns 
Olympio Campos, como se vê ::üridt~ dest<• pPim;;iras serão fatalmente as fo. lstu; . 
cartas: (lê). Umtt de duas . Mas o u.utor podo nã.o . ser o 

« Reverendissimo-Não vou á nssemblé!L e me~rno, n'é6te caso o Sr . Vicente pode ter 
amanhã a imprensa decl:tl'ariL qno renunciei stdo .autor sóm~nte da!; v~rchtdeira~. roas 
a. c:\deira: esperando eu que, como prova. de quGm sara o autor das falsas ~ Será o Sr . Lu
consideração, ninguem me conYe.rse em as- cena ? o Sr . Rosa Junior '? o Sr. Guilherme 
sembléa. . . · . . Bezei'r <l. renunciando e dize ndo não ter re-
. Sou com particular estima de v Revrn;1 • liunch\do ~ o Sr. Araripe ~ 

attento criado e a.migo- G11Uherm.ino. E' o caso, Sr. presidente (la se perguntar: 
· O!ld/l esta O ?JU!jor Q~taresma ~ 
. s .de junho de 1891. o que me parece, é, que deante destes 

R.Cl'\•mo. Sr. vigario Olyrnpio C:ampos - fu.ctos ha llm on mal$ ind ividuas que se set•
Decl:.wo-lhe, autorisa lld0-0 â fazer de Olilllhl vem uo }H'estig-io olllciitl para , mentindo, aras
resposta o uso que convier, que rle nenhum t;u· uos uegcrcios do roeu eshtLio a aeção se
modo tlz parta dn bess:to que se dii: ter- sido rena o.justu ue um dos podet·es constitucionaes 
~lebrada. hoje no palacete dâ ussernl.>léa r..om que com o maior criterio e maio!' imlepen
presença · de algo os dos Srs . tleputu.do!; á dencia podel'ia julgar. 
C?nstitninte deste cstn1lo. Tendo resi:l'narlo o O syndicato de que é v iclima a. minha terra 
log11r, nem me!>mo fui hoje ao ret't1rirlo pala- nii.o tem o preci~o asseio pat•a andnr em plano 
ceie du ussemhlea .. - Guilhermino. » dia. · · 
· · Vê pois v . r~x., !:ir. pi'er:;iuElnte, n. Cnmu.rn 
e o p<tiz que é o proprio Sl'. ~oronel 
Vicente quem sustenta que o documeuto 
apresentado pelo ministro do interior ao 
Senado é falso; porque ê o Sr. .coronel 

. . Vicente Ribeiro quem atnrma. não ter o Sr. 
Dr. Guilhermino Bezerra. comparecido a 

· sessão de 8 de jmlho; por que é o Sr . 
coronel Vicente Ribeiro quom nffirma. o não 
ter sido eleito por . 13 votos e sim uncmimc
mente por 12 ao todo; 
. Sr. presidente, uma cous<~ é mni~ que todus 
as outras l:1ment~vel neste negocio:· E' 1t cir-

. ·cumstancia do miuistro do interior de3c<mltcccr 
um facto de que tinha conhecimento pleno o 
Sr. Barão de Luçena, e mais aindo., todo o 

H:~ em turlo i!OtO cr·imiuos:ls ou um só cri
minoso, sej1\ o cor·ouel Vicente ou seja o 
Sr . Araripe; e tallto mttiil criminosos, Sr. 
presirleote,si :\ttendermcs quG a consequencia. 
llltimu. ó n. conflagração n::~. ordem social do 
povo sergipa.no . (Apoiados . ) · · 

A socied:Lde serg ipuna cst ú sctndida em vir
tude de u.ctos do Sr. coronel Vicente Ribeiro. 
Um quinto d:~ popu lncã.o apoia o governu.dor; 
4/5 pe1·tencem i\ opposlcão . Ora, oura se man
ter o governo de uma sociedade em taes cnn
dições é preciso hmçar - se mão de meio:; vio
lento;;; o diante de~tes nií.o tem l'ecua.uo o 
mesmo Sr. coronel. 

Assim ó que depois de roo.cção tl'emenda 
no torrono administrativ o, nomeou um depu-
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ta.do pelo regulamento. Alvim, 'Po.ro. suppl'ir 
a vaga t!o Sr. Guilbermioo Bezerru. que para, 
este rim e renunciante. (Riso). · 

Não contente com isto, mandou ultima
mente cus:,ar O\:> mandatos ~" qua.tt•o depu
tados,. pretextanào incompati llilidades que 
não existem r~inda. 

Entretanto, Sr. presidente, comquanto o 
Sr. Vicente a os illustre.s dozo repre::;entautes 
do llongresso serg-ipuno se ma.nifestt\ssem tão 
exemplares com reit•~.;ã.o aos outros nu. pra
tica do priuciplo d:ts incompt~.t\bílidades, :~ 
:ponto de attingirem ao absurdo, se esquecem 
<te que hu. entt•e elles cuJ;o::: de accurnulações, 
como sej<•m os seguintes : . 

O coronel Goilvein. Lima!'[>l'etendido vice
presidente do estado e membro do congresso i 
Dr. Hera.clyto Dfniz, juiz de direito de Sfmão 
Dias ; Dr. Gumercindo Be.:>sa, jUill dos casa
mentos no estado ; Dr. Daniel Campo:;, pro
fessor do lyJeo e inspector de ltygiene ; todoo 
membros do congresso esk'l.duat. 

Não são estes somente: ao Dr. Jose Dantas, 
juiz municipltl no estado, nü:o se cassou o 
mandato; ao Dr. João Gomes Bn.rreto, juiz 
da direito no estado tambem, não; ao Or. 

· Accioli, j}~iz de diPeito, tatnbem não; porque? 
o SR. BEJLFORT VmmA dà. um aparte. 
O Sa. lvo :oo PRAl>O - Pois não' ha sete 

ncompatibilisad0s no g1•upo dos 12 gover
nistas 1 
. O SR. BrnLFOR.T VrEIR.A - São cousas do 
tem~o. 

O Sa. Ivo Do PRADo-Além disto, entre os 
incompn.tibilisados nossos, . ha professores e 
estes pelo principio ·'Vencedor ~tê aqui, não 
devem sel-o ; e, pa.ra. proval-o basta a re
cordaÇão do que se -passotl uest(l. casa quaudo 
se discutiu a. lei federal de incompatibili
dades. Ficou liquidado que de qnalquer fórma 
se devel'ia su.lvar os casos inllerentes à runc
cr>es technicaiil e profissionaes. 

O SI\.. Gur14'AR~Es NATAL-Apoiado. 
O SR. lvo DO Pn.Avo: ~Pu:rece-me, senho

res, que tenho provado que em Sergipe 
ninguem nada em mar de rosas. (Apoiaclos.) 

Entretanto, Sr. Presidlmte, á admiravel 
que deaote da factos tão sérios, dos quaes 
póda ~epeo.der o futuro de um Estado, haja 
ainda quem por esph·ito de governisrno venhn, 
espalhar noticias pouao verdadeh'ns com o 
fim somente de crear elementos de defesa 
quando não os ha.. 

Quero referir-me. a uma. insinuação flilita. 
por um Utustre membro dll minoria em refe
rencia. a questão de Sergipe. 

Diz este colleg'a. que o que houve em Ser
gipe foi o seguinte: o Dr. Guilhermino que 
era. vicentista, renunda.ndo, deixou o preten
dido governador soméntu com doze votos que 

C:UtlArl> A. i5 

são roalmcnte insuffi.cieotes para u. eleição, 
- mas que cedendo a instancias de amigos 
desistia cfo intento e continua como deputado. 
E' m:üs uma com~~díu. que quer rapresenta.r o 
governo. 

O Dr. Guilhermino, como já wovei, não é 
mais deputado, ou antes, não se considera 
mai::; deputado; renunciou etrectivameute o 
seu mandüto e não mais voltou uo Congresso ; 
é o facto liquidado. 

o que falta liquidar é st o preenchimento 
da sull, vaga feito pelo governo do Sr . Vicente 
e pelo regulameuto Alvim, é l icito. 

O snllstitut•l do dr. Guiihermino, convém 
dec!urar, é o d1·. Antonio Martins Fontes que 
naturalrneo te, por morar fóra da capital, des
conhece as irregularidades hu. vidas ; pois at
tendeniJo ao caracter d1stincto desse moço, 
acho ditUcil que ene se pre3tasse con~cien
ciosumente ~\ ~el' iostt·umanto em uma que'Mão 
tão cornplim~du. quão purigosn.. E' o que b.a. 

Como ve, V. Ex. Sr. J,>l'esidente, continua. 
em Sergipe o reg-imeo da 1Uegalldarle; n. elei~ 
ção do dr. Fontes nada, adiantou 

Dizem alguns dos uos~os illustres collegas 
que eu devo appellar paN1 o poder jlldiubrio. 
Mas eomo posso fazel~o, não ha:vcndo por um 
làdo, as leis de processo necess<lria.s, e por 
outro lado havendo um estado de coi:;o.s como 
o que se observa u.ctualmeute em Sergipe~ 
que reclama uma solução prompta, providen~ 
cias immedia'a.s l 

O que me parece util é quê o Congresso se 
pronuncie de modo cabal a respeito; porqUe 
qualquer que seja o resultado da sua Mção, 
sara benefico, segundo julgo . Neste sentido 
mando a meSll um requerimento, que r esume 
o modo pelo qual a meu vet• se deve iniciar n. 
averiguação dos factos por mim referidos. 

Antes de concluir~ me seja licito dizer que 
lameoto que o coronel Vicente Ribeiro, que 
dizitt ser <LO unico homem cn.paz de salvar Sel'
gipe» t enha tomado a !ii a tarefa. dolorosa de 
leval-o a miseria,, concorrendo como tem feito, 
para se acularem odios que quando estão em 
jogo são mais perversos d9 que a. peste : 

Convém declarar,Sr. presidente, que nunca. 
os temi e não os temo, mas a bem da minha 
terra. quízeru. antes val-os guardados em uma 
jaula segura. 

Em todo o mundo o odio prejudica, mas em 
Sergipe, Sr. presidente, o odio é dissolveu te. 

Entretanto, senhores, não pensa assim ·o 
nosso pretendido governador: o seu primeiro 
cuidado foi atirar ~t for~.a. material do go
verno contra. as forcas populares. O conhe
cido caso do t enente Botto que não obstaute 
a grri.duação foi preso e arrastado pelas ruas, 
da um exemplo; a ultima reforma da. inst:ruc
ção public~, muitos. 

Concluindo direi, Sr. .presidente~ que a 
missãoàe um «salvador de Sergipe'» está muito 
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longe de ser a flUe cestà cumprindo" o coro
nel Vicente Ribeiro. Etle de veda ao· contra
rio, começar pela batalb.a energica e decisivt\ 
ao seu proprio oclio, e, depois de vencido 
pelos sentimentos bons, «o salvador de Ser
gipe ~ deveria empreheoder a eliminação 
completa e radical do odio alheio, mas nunca 
incendia.l~os. (Muito bem, muito bem!) 

SESSÃO DE l DE AGOSTO DEl 1891 

(Yille pag. 22 do 3° vol.) 

O Sr. Gonealves Chaves .;__ 
Como relator dt~. commissã.o de Constituição, 
legislação e justiça, que interpoz o parecer 

JJ,Ue acaba de ser combatido pelo illustre de-
1lutado por Minas Geraes, cumpre-lhe decla~ 
rar os fundamentos que teve a commissão 
para emittir tal parecer. 

Não eotrnrá na aprecinção que rez o nobre 
deputado sobre a legitimidade dos títulos, que 
possuiam, no antigo regimen, cidadãos bra.si
le1ros. 

Nào entrará nessa apreciação paro jnves
tigar si os titulas sempre traáuzia.m serviços 
·ao pa.iz, serviços â. patria ... 

oS&. LoPES TRoVÃo-Ou o merito do in-
dividuo. · 

o SR. GONÇALVES CHAVEs-. • • ou o me
ri to do individuo, como diz o nobre depumdo 
Sr. Lopes Trovão; ou si eram extremes des
sas qualidades . 

Recorda-se que um grande estadista do ex
imperin denominava esses titulas impostos 
sob~·e a 'l)aidade. 

O SR.. LoPES TRoVÃo-Foi Zacharias de 
Góes e Vasconcellos. 

O Sa. BADA.Ró-Isso foi com relnção U. 
guarda nttciono.l. 

O SR. GoNÇALYEs C~A VEs-Não, retiriu~sa 
à titulas e condecorações. (Apoiados.) 

Em todo o caso,. o orado!" deva suppor que 
todos os títulos não or:1m sinã.o a consagt':\
ção de serviços á patria, á humanidade, as 
lettras e ás sciencias. Alguns desses titulos 
e coodecoraçlles, s~•be o orador, significavam 
realmente o-mndes meritos. 

O nobre âeputn.do que objectou ao parecer 
da commissão não foi feliz no ataque; expoz 
considerações em nado. offensivas tl.O mesmo 
parecer, atacou princípios inquestionaveis de 
direito publico e de direito privado; e além 

. disso fali ou contra disposições expressas de 
Constituição ... (Apoiados.) 

O SR. JoAQUIM PER.NAMnuco-Esso.. é que 
ê a questão; . o nobre r elator esta perfeita
mente no terreno verdadeiro. 

. 0 SR. GONÇALVES CHAVES diz que Dão Se 
incumbe de responder á critica que o nobre 
deputado por Minas fez de um dos a.rti~o~ da. 
Constituição, qus não esta em discus•ã.o. 
aquelle que se refere á pr·ohibicão estatuída 
para o cidadão brasileiro de acceitar titulas 
ou conLI.ecoracues d() governo estrangeiro· 

O SR.. RETUMBA dà um aparte. 
O Sa. GoNÇALVE-s CHAVES diz que o art. '72 

dn. Coristituiçiio esto.beleceu o princípio funda~ 
mental ·da igualdade pernnta "' lei, e, não 
satisfeito com a consagração do direito em 
these, fez immediatn. applicação de tal prin
cipio a div-ersas ordens ae fv.ctos, aunullando 
os titulos é condecorações, é as prerogativas 
que a elles se- ligr..vam, por considera.l~as coa~ 
trarias á igualdade democratica. 

O Sa. BADA.R.ó-Extinguiu apenas a fa
culdade que o governo tin l1a de os conceder. 

O Sa. Go~çA.l:..YES CHAV!!:S ••• e não preci
sava dizer mais a. Constituição para que, desde 
então, cessassem com a iust ituição abolida 
as reg-ali:1s qne dell:l. se derivavam (apoiados). 
Ma~ o legislador constituinte foi positivo, e 

expressamente annullou todas as preL•oga
tivas (lê) : 

<t. Todos .são iguaes pern.nte a lei . A Hepu
blica não ndmitte privilegio de nascimento, 
desconb.eca · fóros de nobreza. e extingue as 
ordens honorificas existentes e tod:1s as suas 
prerogati vas e regalias, bern como os títulos 
nobiliarchicos o de conselho. » . 

Em face desta disposi~o tão clara, tão ter
min:tnte, admira-se o orador que surjão du
vidas sobre o alcance, a comprehensão do 
texto cousti tucional. · 

O SR.. BADARó dà um aparte. 
O Sa. GoNÇALVES CruvEs - E' inques

tionavel o dil•eito que t i1 1ha. o Congresso 
Constituinte de, extinguindo os t itulas nobi
linrchicos, f<tzer cessD.r em todos os privilegias 
ou ragn.lias inherentes a eHes; basta conhe4 

cer as rErgras elementares do dil'eito pu
blico. 

UM Sa. DEI'UTADo dã um ap[l.rte. 
0 Sa. GONÇA!.VES CHAVES-Não é um facto 

nascido da revolução, .é um direito inalienavel 
do podar publico, uma fl~euldade de que 
nenhuma orgltnisn.ção politica. se pódi:l p rivar 
e que se encontra em tollo paiz do legislação 
organisadn.. · 

As leis de ot·dem politi11:1 tem effeitos re
tro;lctivos e mosmo, no dominio do direito 
privado, a retron.ctividade abrange todas as 
relações que não a trectem a proprieda.do e 
os direit'ls ·funda.mentaes, consagrados 0:1 
Constituição. Foi um aqui v oco do nobre de
putado por Mina:::;. S. Ex. não precisou bem 
o seu pensam eu to. Nã.o S;J.be o CJrado·.r si o 
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nob1•e deputado quiz fallar em nome do prin- tividade, um notavel jurisconsulto e orado! 
cipio da não retroactividade da. lei ou si con- denominou de impertinente e futil o <.~rgu
síderou ns regaliM itlhorentes aos antigos manto, demonstrando á toda luz, que a sacie
títulos e ordens nobilia.rchicas, corno direitos dl).de não pode, sem ferir-se de morte, por que 
adquiridos e portanto inatacaveis. seria. a negação do fim que ella tem em vista, 

o sn.. BADA.Ró-Perfeitamente. abdicar o direito de faze1· retroagírem as 
leis políticas e todas a.quellas que íoteressam 

O Sn.. GONÇALVES CRAV:E:S-Mas quer em a ordem publica e até, no dominio do direito 
um, quer em outro caso, ha engano manifesto privado, tudo aquillo que atrecta. simplesmen
da parte do nobre de_putado. Nü.o está em te a capacidade civil dá pessoa. 

·jogo o principio da nao retroactividade da Não se trata. do direito qe propriedade, do 
lei. Que fez a Constituição~ Que se de!luz do cHreito patrimonial,das relações que dimana.m 
art. 72 § 2° da OonstituiçU.o? Annullam-se do:; contractos, da transmissão por testa
os actos consumooos, anteriores a Consti- manto. 
tuição? Não, apeoa.s são os posteriores, os E' essa a esphera que não pode, para o 
eitditos civis, resultados desses actos, como pnssado, invadir o legislador, sem despojar a 
re~alias que eram conce lid~ts aos titulares. .sociedade de toda segur'ança, sem tirar ao 

::seria um disl:ite entender-se que o art. 72, homem o.s condiç\Jes do seu desenvot'Vimento 
§ 2° da Constituicã.o antorisa. ~ annullar:ão de (appoiados).Nüo se tratn. dos diroitos de liber
actos consumado&; que tem e1•eado relaQ~I;lS, du.de, propríed(1de o seg-ur·aoça individual, di
juridicas, por exemplo, um contracto cele- rei tos primordiaes, cuja in violabitidade nossa. 
brado por tituh•r, por qu~> nesse contra.cto constituição gara,nte, como I.Jaze daorgarlisa
tenha. usado das regalias, que lbtl conferiu '" ção politica. Trata-se, sim, d<~ capacidade 
legislação der<>gada., c;;!J-vi do novo preceito civil, das faculdades, das premga.tivlls, que, 
co:Jstitucional. no interesse publico c não como uma regalia 

O ·principio da não retroactividatl~ da lei pessoa!, um privilegio, suo conferido.;; ao in
não é, do no.tureztt, poUtlco ou consliLucional, dlviduo~ e o poder social que os crea, os pode 
senão um preceito fundflmental, um preceito extinguir, destle que o bem publico o exige 
de dir0ito natura!, qne o legislador ardi- (apoiados). 
na.rio deVB respeitar, como el0rnc!lto consar- E' essu, u. doutrina que 18 nos jurisconsul
-vador da. ordem social. E' nesse caraeter que tos e nos pubUcistns, que se confot•ma com 
foi transferido p:ll':t o codigo civil fra.ncez e é a razão, que é U.':lceita reto bom senso ... 
esSà a rnzao portlUe os cons tituintes de 1848 o Sa. BA.DARÓ-Pertso com multa gente
não conseg-uiram inscruvet-o na constituiçi1o 0 franceza daquelle anno. Entretanto, a nossa óa.. 
constituição politica o consagra., como umn. gn.- O Sn.. GON"ÇA.LVEZ CH.A.VEE:-Sim. 
rantia.. PortaUs e B enjamin Constant susten-

Não conhece o oradol' nenhum principio de taram, em absoluto, o preceito d it não retroa
direito de que se haji1 mais abusado no. appli- tivida.de da ~eí ; mas é p reciso lembr:_tr que 
cação . . e-sses notave1s homens de Estado snhtam de 

Qualquer interesse ameaçado n.ln.rma-sa de um período de convulsão social, tinlw.m. de
prompto, como um direito u.dquirido e quet• ante dos olhos o desmor·ouamcnto que· havia 
impor-se, em nome das garn.utios supremas produzido a rovolução f!•tmcesa, destruindo, 
d\\ sociedade (Apoiados). oelos fundamentos, o antigo regimen, nada 

Recorda-se o orado1• de que na Constituiçü'.o respeitando do p:;l.ssado. 
do aono 3•, em presenço. dos abusos .qu_e ~e E:lles, no intuito de r econstruir a Frn.nça, 
havit•m commettiúo por forç:.t da. conSt1tU1çu.o :~ssenttwam as suas r eform(l.s em bases oon'
do anno 2P, houve ne~s~idade de s~ incluir servadoras, o por uma toudencia de reacQito 
u'aquella a. nilo r etroa.ctlV!d:tde dn. le1. muito nu.turn.l f'ulseo.v n.m o principio da nã.o. 

d retroactívidadC:l. 
Mas na questão pendente d(l. decistí.o a Cu.- Hoie, porem, nenhum escriptor de nota dá 

mara. quando houvesse mist~r, pa.rn, o ~m de • · · 1 !' 1 · 
nulll.fic", r as preros.;_ ativas, hL!'adr~s aos t1tu!os a. esse IH'inr.ap1o ta nm p •tw. e . Os jurtscon

" ~ :mltos fra.ucezes-Oallor., Tollllier e o ntros 
e condecol•açü~s, de destacar destes t(Las re- demoostl·a.m, à toda ov ideuci:.t, o IJUt'l é a. não 
galit\s, o logisln.dor brasíle_ir? esta.rín. ~m s~u retron.ctividade, o que sign itlcam cli1·eitos a d
plcno dir•eito; :t retroactJVIdude da.le1 teriu. quet•idos, quo uão são senão os direitos pMri-
completu. u.pplico.cU.o (Apoiado:-) .- . . moui~es /apoiados). 

Antes de tudo, o que é pra~1SO é du'imr-se I' 
0 a1co.noo, trnQar~se a. esp)lal'tl. do preceito da lá disse que o '(ln.tecer d:\ commissiio é 
uão r etroncti v idade d~ l ei ( Azwiado$). corollario logico do artig-o, n § ~o du. Consti-

L·~mbra-se o oro.dor de havet· lido que in- tuiçii.o e que o discnrso do nobre depu to.do 
voc1V!o na cum::trn. fra.n cezu, como arma de por l\íiuas c::trece de funda.mell to. O p r•ojec- ' 
g-uem1 poUtica, o principio da não retrace- to só .tem por objccto uma io.::.tituiç<:io de or~ 
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den1 public.'l a politiro., submettida a todas Não basta pois, isto; e preciso que ha~n. a 
as. modificações a que está sujeito o direito sancção penal para completar a tlispos1ção 
publico. · · · prohibitiva. . . 

Crê ter com estns considerações respondido Agora quanto á censur~ que o nobre depu-
a parte g~ra.l do discurso do nobre deputado. tado faz ao pro.iecto, de não determinar qual 
S. Ex:., porem, não se limitou a. esta critica; a penalidade, pede o orador d.;sculpa a seu 
desceu ao exame do art. 2•, censurando a collega. para. dizer-lhe que ba ~ntre nós um 
ultima parte desse artigo, que esta,belece pe- codigo peno.l, que sem subme~ tido ao corpo 
nalidade. · . legislativo, não havendo necessidade, per isso, 

Mas, desenvolver ou applicar um. principio de uma lei especial. 
constitucional, dar etreitos civis a umOt dispo.. 
sL;ão que serve de desenvolvimento a, esse Diz; quo estu.moo om periodo deorganisaçã.o: 
princil!io, e dei~ar de d~r-lhe uma saucção·, que temos de discutir o codigo penal; er<L 
não e 1sto pi'opl'lO do leg1slador. escusado, portn.nto, regular agora. n. especie. 

o SR. BADARO'-Basta.va negar os eíieitos Jà se vê pois, que n censuro. do nobre depu-· 
civis. . .. t3.do1 o. suo. oritíCl\ n.o n.rtigo do p1:ojecto não 

é proceden t(h 
. 0 Sn,. GONÇALVI!lS CHAVES-Mas pergunta 
ao nobre deputado si ho. actos que violam a Limita-se o. estas ligeiras considerações, e 
disposição da lei, e q~e não tem et\l'llcter ju-. intende que justificou o parecer da commis
ridtco, como a nullidado se deve n.pplicar l\ são. 
esses actps. (MuUo bem .' Muito bom !) 

1-'IM :00 Al'PENDlCi~ 
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