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Alfredo ·Plnt.o: 
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(Pela ol'dem.) l'ag. i, 
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· ·· Camara ao ~oao rtlaU•o ' dll011111o doi or
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( .Aiiumptoa poli~i04lt da aetaalida~.) Par. 2U. 
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(Requerimento par:J. q tte seja nomeada uma 
commissão da Ca mar<t pat•a estudar a modi
iicação da tat•ifa aduaneira.) Pags . 143 e 144. 

Enéos Martins : 

(Requerimento requisitando os papeis referentes 
â concessão de augmento de 1arifas feita pelo 
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pany.) Pags. 101, 102 e 103. 
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_./n~eral.) Paga. 144 e 145. I 
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(Pela ordem,) Pag. 126. 
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Seabra.) ~ags. 130, 131 e 132. 
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(Pela ordem.) Pag . 101. 
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-MATERIAS CONTIDAS. NESTE VOLUME 

Al~eraçã.o na lei vigente 110Lre aociedad~s 
nnonymas. [Projecto n. 49 . A, de 1898.) 
Paga. 163, 170 e ili. 

·.·] 

Contraeto ps.rn a conclusão dos trabalhos· 
de p~olocgnmen~o da _fe,rro-via Cent1-al_ de ·· 
Pern.<~mbuco ate a Cld:lde de Peeque1ra, 
(Projeoto n. 4, dl! f899.) _P&.ga. 129 o t30. ·· 

. 4uxllloe, até. 200:000$t â ra:~onr:Jo do tri:<o 
· nqs Estados da Re?ublica_. (Projcdo ri. 100 Creuçiio: 

A, dé · l898.) Págs. !27, i5l, iG3 .e 167. 

~olitJDt.âiio : 

Pari\ rapr~&entaT a Camara dos Deputados na 
commem01·ação do annivel'-lario da b~talha 

. ·de 2~ .de maio, a ll(Jn~ito 'da Auocia~o doa 
Veteranas da G:r!erl'a 4o P aragu~J', Pag::t. 
!30 e 158. 

Espeeia.l, tla.Cama.ra dos llepatarlos, paL'n dar 
~ruecer sobre a r6prca~ntação do conime•·do 
da Çapital Fedei'B.l, relaUva ri cobrança do 
lmpa~to do aello. J'nga. fd ~ i4:J. 

Permananto de T11.rifa•, cta Cu.ma.~a. doa SrR. 
Deputadoa. (Pnroc~r n. ·22, de i!ro!!.) P:~g. 
et5. 

compromlrMO re~rlmental: 

Do. Sr. Dr. ED~as Marlhll, deJlulado eleito 
·pelo E&~ do ,do Pr.râ. l'ag. 1!1. 

·Do Sr. Dl'. Ellu Fs.usto Puc.heeo Jordüo, d~
putado eleito pelo 4• lllatrieto do Estado de 

.S. Pe.11lo, Png. 69. 

Do Sl'. Or. José 1::::-nifado. d8 Andrndll. a Silvi)., 
deputado eleito pelo 2• di~tricto do !!;atado 
de .Minas Garaes. P~g. 74, 

·oo·. Sr. Dr. Belirlqua Cezal.' de Sou2.a Vaz, 
dep!l~ada eleito pelo 4• cllslric'ÇO do Eetado 
de Mulas Gerae!. Pag. ·121. ·. · 

Do Sr; Dr. Diogo:_Ferrianlles .AI~ ares Fortuna, 
deputado elelto pelo i• distrieto do Estado 
do Rio Grandll do S"uL Pag, 162. 

Cónce•.tio a Leopoldo Lipman de privilegio 
por 90. annos para CQns,rueçiio de 'tlm port-o 

· artificlal em Chuy, no Es~ado do Rio Grande 
do S.ul, . e de uma. eat~l'.d. a , de ferro ligando o 

· m.ea~o po~to a San.ta V!ctorb e 11. Pelo tas . 
• (ProJecro n. 181, ãe 18!:18.) Pag. 2!5. · 

Ç~tnàr~ 

D~ logar de aolicilador na séde do juizo fede
ral na. seceiio dr• P~rnambuco. (Pareoal' n. 9, 
de 1899.) "Paga. HH e 215. · 

De um fundo especial applicavel ao resgata e 
outro para garanti~ üo papel-moeda; e onlriiS 
medidas íinance!t·as. (Projecto n, 101 de 
Jsro.} Paga, 167- 11 1/i~. · 

Credlt.o•; 

~ 7: 1i00$, no Mlnlaterlo d11 Guerra, parll · 
oc~orrer ao pa~amen.to de tn.W!mniaaoito re6 
clamada por Matheus La11rle, por servi~• .-
ptii&U.do• _ P!lla bonGba Pt'OllllJhU. (PrC>jtekl 
n, da 1899.) Png, 21$, 

De -100:750$, eapecial ao MlolaterlQ da Gui!rra, 
pa.ra Jmgar a D. Domlcll'a• La11dabo·ul'O Doia· 

. bary a indamnisaçiio recl!lmnda por pN!juiz~ 
e dam noa cnualldlll pot• forças lega.es q11e 
opet•arnm no Esindo da H.ío Orallde fio Sul, 
(Proj~cto n. de i899.) Pag. 26. · 

De 25:Bl0$1 especial, ao Mínisterio da Gua.l'l'll, 
para inaemniaa.çãe~ a Felippa MaxwtJii, do 
gado da aua. propl'iedade ar!·eba.nhado por 
tor~as l<!gnes no Rio Granda do Sul. {Pro. , 
ject!l n. de 1899.) Pa.g. 26, 

De· 51:820$150, sup.pl•mentar ~ .Mini&terio. da. . 
Guerra, para pagamento de eoldo, grâtiJl..;; ·, 
cação e· eta-pa 1l. alfere&oalumnos nomeadfil!> .·no . 
mQZ de ·abril do corre>:~te an~. (Projecto-_ · · 
n. 6, de 1800.} Paga, 28, .153, i54-, l55, 212,· 
213 e 2!4" · · · · . · . ;· . . 

o~ 00:000.~ em moed~ do ·paiz e de 200:000$,· · 
seu.do '1CD;OOO$ neaaa !DOeda e 100;000$ .110 
cambio de 27, ~uJ:Iplementàr âe rub~ie<Lii 6°. e 
7• do orçamento do_. N:inisteriodas 'Re4çõea .• 
E:deriore~. (Pi-oj®~ n, 11, ds t&W.} Pags. 
~2.0, Jii6 e 223, · 
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·' ·. :; ~ DG 28:093,;667, destinado ao pagatttento d'e v a- Llcenon: 
: ·-;,~ · rias despezas d&. sec.t-et&ria do Senaà.o e do 

:,~-{ vcncim~n~o do biblrothecario da· mesma 
. J Camara. (Projeet() n, 20?, de 1893.) Paga. 
:·:: !21, 150, i5l e 21.2 • 

AoS'!'. depu!a.do Elias Firmino de Souza .Mar-_·. 
· tins, ·por 60 diast para tralar .de sua ~ude • 

(Parece.r n. 4, e1e 1899.) · Pag. _119. . . . . ,; 
Ao. Sr. deputado Joaqttim Caraociolo Pels.ot.o . 

de Azeyooo, por 60 â iM, pa.ra trMar de su·a 
saqde. {Parecer n. 5, de 1899.) Pag. H9 •. .. , 

{ DeelaroÇiio de voto : 
f ~ Sr. Francisco Sá.. Pag. i27. 

. 'l>lacrllntnaçoiio das tuas de eello que padem 
· decretar a União e os. Estados. (Project.o 

· n, 5, de i899.) Pag. ·146. 

Eleições: 

Para um deputado pel~ 4° dis~ict{do ·Estado 
de S. Paulo. (Parecer n_ t, de 1899.) Pags. 
4 e 69. 

Para um deputado pelo 2o dis\ricto do l!:stado 
. de Minas Geraea. (Prooeoer n. 2 , de 1899.) 

Pags. 5 e 69. · 

D<l trea mezes ao Sr. deputado Rodolpho Mi
randa, por moti1'o de moleslia. (Parecer n. 6, 
de 1899. ) P aga. f27, 163 e 168. 

Do dous mezes ao Sr-. dept1t&do Joeé Teh:eira da 
Matta. Bacollar. ( Ptlfe~er n. 7, de 189(). ) 
Pags. t 27, 163 e 168. 

Por. um ·~nno, com ordenado, a Nelson Serejo 
de Carvalho, telegrn.phista da. Repartição Ge
ra.! dos Telegraphos. (Project() o. 9, dei899.) 
Pag. 165 . 

Por tempo indeterminado ao Sr. depu~ado 
A. Alves P ereira de Lyra. (Parecer u. :10, 
de 1899.) Pag. 207 . . Par:~. um deputado pelo 4° districto do Estado 

de Minas Geraes. (F .. ,•ecer n . 3, de 1&99, 
com .voto em separado.) Pa)la. 29, 30, 31, •

1 

Por GO -dias ao Sr. deputa do Lam. ar~ine Ri-
32, 33, 34-, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, beiro Guimarães, para ausentar-se deat~. ca-
43, 44, 4:5, ~6, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, piW!.l, (Parecn n. 12, de 18ll9.) Pag • .230 • . 
54, 55, 56, ::>7, 58, 59 , ·60, 81 , 62, 63, 64, . . 
65, 66, 67, i L\5, 107, 108, 109, 110, Hi, Men-gena: 
-132, H3, U4., H5, Uô, 117, H8, 119, t26, D S p 'd d ,_ bl' l d -
e :1.27. o r. res1 enio a ....,pu 1ca, 1 a. na 111)8111.0 

· · aolemae de a bertura da, 3" ee.ão ordinM"ia 
Da 11-leaa e dM ·commissõea Permanentes, da da 3• ll!gida tllra do Congtetso NaciollAl. 

Camara doa Srs. Deputados. Pag.~. 69, 70, Paga, 7, (!1 9, tO, U, 12, 13, i4, !5 e iô. 
90, 91, 98, ·99, 100, 104, i05 e 106. 

· Pal'a um · depu!ado pelo 1° dietrict.o do Rio 
. Grande · do Snl. (Parec&- n. 8, de i899.) 
· Paga. UO, 141, 161 e 162. 

Para um dcputl.do pelo Estado de Goyaz. (Pa
recer n. H, de is<.l9 .) Pap. 224, 'nS, 226, 
227, 228, W e 230. 

Fhtaçuo: 

· Da.e forcas de t6rra. poro o e:rercloio do i 900. 
(Propoeta do Poder ~xocutlvo.) Pa~. 25 e 26. 

Ds. for~ !lAVai p~ra o anno de 1900. (Pro2_oata 
do Poder Exec11~lvo.) Pap. 74 e 75. (f'ro
jeclo n. 2, de 1899, ) Pef!:'· Hi, 166, {67, 
171, i'l'2, ~73, 174, 175, i7o, i77, 178, 179, 
iSQ. i81, i82, 183, t 84, 192, i93, 197, 198, 
199. 200, 201, 202, .203, 201, 20:), 206, .211 
e 212. · 

_inçompad6JIIdade proYeniente de paren
. · : tesco em lío.hu. col!a$etal entre os represen

tantes do m.tnis~erio publico e quaesqaef juizes, 
que os impeç~ de eonjunctameot.e funccio
nare.m. n o mesmo tribunal, juizo ou j unta. 

··_cot'reccional. (Projeet~ n . i68 A, do i 898.) 
.· P aga . 163 e i69. 

-Ind.Jcação do . Sr. depu lado Aagu.sto Mon ~
. -. negro pa.ra que se proceda. á reforma do ~
. · gimento Interno da Camara, n o ponto rela.tivo 

· á tUscussã;o ~os orça.montos. Pa.gs. 145 a.146. 

Do Pod6r EsecutiYo aolicite.ndo um credito do 
7:500$, ao Mini~l.orlo d& Guerra, para IICCOr
rer á indemnía~o reclamada. por Ma.lheus 
Lauríe, por aerdçoa presiMioe pela lancha 
P7'omptul. Pag. ~. 

Idem, eolleita.ndo o oredHo especial de 400:750$, 
ao Mini•terio da Qaerra, para oooDrrer ao 
pagnmento a D. DomlngJll L~dabouro De· 
latial'y, indomniallcio por prejuboa e damnot 
c11uudot por forea• l•pea quo opetaram ·no 
E1tado do RJo Grande do Sul. Pag. !6. 

Idem, 10llcltando o credito eapeolal de .2G:8i0$. 
ao Mlnitte~lo da Guerra, para pagamento a 
Felippe AfasweH, indemnlsuçlo do gado de 
aua propriede.de 11.rrebo.nb t~do por !oroae le
gau no !!:atado do lUo Grude do Sul. 
Pa.g. 26. 

Idem, solicita:~.do o credito supplementa.r de 
· 51:820$150, ao Minísterio da Guerra, para. 

. pa.ga.men~o de 23 alferes-a.lumnos ul,ima
:nen.te nomeados. Pag. 26 • 

-Idem, reroettendo as bases para a. lei de llc:aoão 
. da força naval para o anno de iOOO. Paga. 74 

& 75. 

Idem, solicitando ~·a ct'editos sup}llemantll.l'eg 
de 60:000$ em moed~ do" paiz e de 200:000$, 
sendo 100: 000$ nessa tttoeda e iOO:OOO$ ao 
cambio de Z7, ao Minísterío das Relações 
E:s:teriores, lls rubricar 6• e 7• do orçamento 
do respectivo Ministerio . Pai!'• 1.20. 
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I Jom; ·aubmettendo â deliberaÇão do Congresso 

, ... ~nnt~~o~ak~e~~~t~d~ ~=P~~~~a~eC~il~.r~!~~ 
f43. . . . 

Ide~, _aoli~itand:> u~ cr~dito .do. 1:612$903, ~o 
... · ll11ntstono da Jusuça. e Negoc10s Interiores, 

para. ·pagamento de gratificação ao Dr. Hen· 
rique Ma:Mins, secretario do curao annexo <la 
Faeulda.de de Direito do Recife. P~g. 157 . . 

Ide~, ~olici\ando u.m credito 'de 80:853$637 ," ào 
1\'I1D1sterio da Justiça e Negocies Interiores, 
Jl!ll'" pagamento de ordenados li.OB juizes de 
dn·eito que reverteram â disponibilidade, 
Pag. 157. . . 

Idem, eolíéítando um credito supplementar de" 
21.:520~, para pagamento de d~pe2::u com 

· serviços do Miuislerio da. Justiça e Negocios 
Inieriores . Pags. 157 e 158. . · 

. Idem, aolici~ndo . atlotorisação l?a~ proc~der â 
· venda· de canhõas imprestn•e•s e de metau 

sem utilidade immediala, existentes em vo.
rios pontos e em· estabelecimentos militares 
da ~epublica. Pag. 190. 

Negoolo& :polilicos de Úatto Groftso. Paga. 
17l, 17.2, 173, 174, 175, 176, 177, 178, !79, 180, 

· 181, 182, 183, 1St, 185, 186, 187, 188, 189 190 
193, 194, 1115, 205 e ,2()6. ' ' 

Permle•i'io aos bachareis formados pelM Es
colas Polytec'onic:1s e 1\lilit:lres, doutores em 
me~iciua. ou titulado~ por qualquer academia 
naciOnal ~u estra ngetra., para· prestarem. exa
mes dos cursos juridicos da União, independen· 
temente dos intel'1!1icios fixados em lei. (Pro
jet<kl n. 3, de 1899.) Pag. 12\l. 

Procuração por instrumento particular de 
proprio punho, fei~ e aasignada. eom poderes 
de repreae~~ção ou em eau~a propt'ia . tProjeclo 
n. tOS A, d& 1898.) Paga. 163, 169, 170 e2t4. · 

Pro'hlhiÇilo a parücularea, baneos , empreua 
ou sociedades, de emittirem. ~ itulos de crdlto, 
ou obrigaçDall ao por~dor, com o nome deele 
em branco, denominados vàles, ficas, no1u, 
Jeurne, recib~a, eCo. (Projecto n. 163 A, de 1898.) 
Pagt!. 163,188, 169, 214 e 215.) 

Project.o de lei interpretativo do art. 41 da 
Coll.sLituição Fe:ieral, na- hypotbel!<!l do lmpodi
mento do Presidente ou do Vice-Presidente da. 
Republica, .Por motivo de incapacidade moral 
ou !;>hysio~. (N~o foi julgado objecto dG delibe
raçao.) Pags. i.62 e l63. 

Dos fabricantes de charlli"s do Es~·do . ."da .:Da:~· .' · 
hia., c'on\rrt o regulame[llO do Oia1po!.~ !O~re·. ·. · 
o fumo. Page. 148, i49 e 150 .. · ; . 

Da Cam;;.re. Munieipll de Santa !Uta· d~ Sap!l~,:-·;<. 
ca.hy, no Est~~odo de Miria.s Gerae~, eon.tra·o ,_ ,. : 
imposto de fumo 11 p&diudo a 111a .redueção lt~i · 
minima·\axa. Pag, i43. · . . .. '.};.;· 

Dos attifices. ào Arsenal de Marinha., embarca.:·.;t;·· 
dos . em navios de guerra, pedindo auglitento. · :~\· 
de· veuciinentoa. Pag. 209, · ".:\..;: 

- : ... ~ 
; 

Requerimento ; · ' 

Do Sr . . depu\~do Moreha Alves; pMa .que &e ·· ·· 
aolicile, por in\ermedio do Go'fernador do Ee- . ,. 
t;~.do de Pernambuco, os liVJ'OS que llel'Viram 
na eleição do 30 de dezeJllbro de '1896, no m11• 
nic1pio de lJ:l(ljlica, do mesaio Estado. Pl\g; 98. 

Do Sr. dcpulado Serzedello Corrêa; para que 1!<!1 ' . 
· coaf'lulle o Senado sobre a nome::u;ão ·4e ama 
commissiio mixta que estude o assumpto re
lativo á representàção do commercio sobre os · 
impostos de consumo. Pag. 9B. 

Dos Sra. deputados Enéas Mar~ins e Carlos Ma~ 
· cellino, rectui~it.a.ndo oa papeis reiD.t;vos á. con
cessão do '!-ugmento ·de tarifas feita _pelo Go
verno á. Ama.;on Stcam Na'Digation Compam:y, 
Paga. i.03 e 106. 

Do Sr. deputado Elias Fa.usto para. a nomeação 
de \lrAfl- comnàlll!ã.o da Camara pn.n. o fim es
pecial de estudar com urgen ~ia. a modillcncilo 
da tD.rifa adu~neil.'a, Pag. i44, . . 

. Do Sr. deputado Heredia da Sã, pr opondo e. no
meação de uma commissão da. Camara para 
tmtar com urgellCia da representa~ão. do eom· 
mareio da Capii"l Federal, ral~lha & oo
brança. do impouo de aello. Paga, ~44 • 145. 

Do S r . deputado L11i' Adolpbo parllo 't_llt o j!l'O
jecto n. 6, de 1899, volle á CommMeáo de Or
Çllmen~, para diJ:Cr sobre sua ll'g&liclade. 
Pag•, 213 e 223. 

Do Sr, deputlldo Jacob da Pai:rlto ~ta q11t 
volte á Commillio de Conatltulcio,· LeglelA
ção e Juatlca o pt•ojec&o 11.. 108 Á, de i898. 
Pag. 224. · · 

fte•sate do p:~.pel-moeda, exu a~çiio do direHo 
de cmlsaão e outras medid1111 fillllncelras.
(Pro,lecto n. , de 1899 .) Pags. 158, ilí9 
e 160. 

ft.evei.'Â~ do C<t.pitão de lragata. reformadÕ 
Aristides Monteiro dê Pinho para o quadro· 

Reaeqnl•rçiio de direitos de cidadão brazi· d11 reserva da Armada, -(Projecto:n. 168,. de · 
leiro. (Projecto n. 98 B, dei89S. Pags. 127, 150, . 1896.) Psg. 2 15. . ' · · • 
163;"164 e 167. fte-wieiio das condemnaeões ~naes. (Projectci ·. · 

n. 137 A, de fsgs .) Pag~ . 127, i 51, i52,"153 . 
Repreeentação : 

Da claise ·cominercial da Capital Federal, re
. clamando providencias sobre os regulamentos 

doa imponos de coni!Umo, decre~dos pelo Go
verno. P aga . 75. 84, 85, 86 e frl. 

e 224. - . · 

hiNiiio solemne de abertura da 3• sessão ordi~ 
nari3 da. 3:>. 1egil!la.1iura do CongreiiSO Na.• 
eional. Paga. 7, 8, 9, lO, H, 12, 13, 1.4, 15 
e 16. 
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, : .~lléléià prepara.toriM-dl!. .a~ 6881ão' "rdiaaria 
, ·-:·. _;j .. dv. :3,.·lllgislat~ra da Camar~:doa Deputados. 
•. '~ _i_ I' Pa.ga, i, 2; 3, 4 e ã. 

?·::.ftub8t.ltul~ilo de m~mbros de Commíss·õ~•. 
:~'>" ' · Psg;·f58. : · 

~/i. ·_. .. .. . .. 
i _Telesrammn• : 

~ >. j)p Sr:~ Urbano de Gouveia, Preaiõente do Ea~ 
)' . ·• , tado de üo;raz, comrnunieando teue i_nBtalla
. .. · ·do a· CM!ara dos Deputados do mesmo E~ta-

do. Pag. 75. · · . ·· 
. . - . . 

Do Sr. Silviano Jka.ndão, Presidente do Esb.do 
d11 Minas, de congrahtla~ões pela data t:W 13 
·de ·maio. Pag. 75, · · · 

·Do. S~. Nog11eira A.ccloly~- Pra~ide·nte do Estado 
do· Ce:~rã, de wn:;:ra~uluçõe1 pela data de i3 
de maio. Pag. 75. · 

Do Sr. Fernando Pre~tes, Presidanle do Estad., 
de S. Paulo, · de oongrambções pela da&a d~ 
i3 de maio. Pag. 87, 

Tratado do ·arbitramentó .enLre o Brru~il e a 
. ~publica do ChHe. Pago. !43. 

. : : ~::· ·:' ,:.::· '').'.~·~{~~8~'3:7i1_:,;_J;,:~.t?~--~-.. : 
" ·::~:.C· : '.-~~~-· 

. ;~ : 
. . ·- _ ........ 

..... 
.veto.: · ., 

Dq &< Presidente da.,.R~p11bliea ã ~io111~jio do--:: 
· . Con·greaso Nacional il.utorisando o .J>odor· El["! .. 

ecuth·o a adn1ittir:. que D. Flora Catquf:!ira. 
Lei-te. ·pagaa~e aq eon~ribui;ões .. alrar:adiui do 
montepio de seq. finado. marido, Dr. Joaquim· . 

. Cerqueir& Leite, ex-delegado 4e · hygiene, 
.Pags. iO>e 2l. 

Voto de pe~:nr: . 
~ . ·., . . ·' '~ 

Pel~ làllecillientô do eenador AhDlno. Aft'on110, 
Paga .. 2! .é 22. .. · 

Pelo faÚecimeolo· do Visconde de Taunl\y," 
Pag. 22; · · 

l'&lo fa!l~cimeoto do Dr. João das. CbagM Lo· 
b:J.tG. Pag. 'fi. 

Pelo fallecimento de Emillo Caa~. Paga. 
19i e i92~ · · c 

Poli> talleclriiellto do Dr. Arthur Fernandes 
Ca.rnpos d(I.Paz. Pag. 209. · · 

· Pelo fa lleciJnen to do pndre J oii.o Manoal de 
Ca.r~alho. Pag. 209. · --

/ 

·~ ... 

INDICE DO APPENDICE 

Brlco coelho I 

(J_autlnc&çito .do ulll projeclo de lei,) Paga. 91 
·. iO, H, i2, !3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

2i; 22, 23, 24, 25, 213, 27, 28, .29, 30, .31, 
32, 33, 3t, 35, 36, 37, ss, 39, 4(}, 41,. 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, .49, 50,-Sf, 52, 5a 

. AI !H. 
' , ·.·.-

;.ri!l~ b da Pal:ltiio -s 

·: ;, (ProcuraÇão ·.por íriaku'mento ·pa~ticular ele 
:~~:: .. 'Jl~Opt'lo puu~o.)·Pag•. 5, 6, 1; 8 e9; 

.. ~ ··:. 

Mello Rello : 

{Fixacio da Coroa nanl ; ne~cloa ~lilicoa 
de" Ma~to arosso.l P•g•. M, fi~, M, !17, 5S, 
59, 60, 61, 62, 63; 64 e 6~. 

(Credí\o pal'a paga..menw dca alf<lru-alumDal 
· reGeDtemeu~e pr01110Jido1. ) Pa1a. 6ó 1t 66 • 

Vlctorláo Monteiro : 

(Negocioa pollt1ooe de Mátto ·Grosso; !li:~ílo 
da força on.val.) Paga. 3, 4 e 5, 
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. CAMAR·A DOS--DEPUTADOS 

__ ____,e~~-

SESSÜES PREPARATORIAS 

ta SESSÃO t'll.EP.AlU.TORlA. EM 27 l>E A.!lUL DE 4~ di.&trictodo Esta.do de S.PaUlÓ.-A' 0061111.,. 
1899 Commlssito. · 

PTesidencirt -da S.,-, UrliaM BanCGs 0 8-r, PrealdeJt.t.e-:&ttl.o preten• 
· (2• Vice-PN$idente) tes 32 Srs. deputados. 

O Sr, Deputr.do Rodolpbo Abreu aolll· 
A.o meio-dia proced.e-116 á. ob&m&da., a, <lUal munfcou, por lntermadlo do Sr. D&p~tldo 

reapondem os Srs. Urbano Santoa, Heredia de Arthur Pelzoto, nobar-a~ pro1npto para 01 
Sf:L, Arlhur Peixoto, Pedro Ch<)\'tnont, Ser· tta.b:-.l\,oa (I)IJ\a1a.tivol. O Sr. Antero Botelho, 
zedeUo Corrêa, Henrique Vtllladaral, Pellro por teli•gl'l!.mm~. t'lllidentlea oonununle&QI.o.-

. BOrgea, Thomaz Accioly, Helvecio Monte, 
.Fteiiertco Borgill. Augusto Sêvero, Ooolbo o s~·. "-t•thur Tol"re• {p•b OI'• 
Llaboa, Joito VJelr&, Joilo da Siqueira, Nelva, fldm)-P€1~1 m Pl&la.vrllo, Sr. Pmldente, par& 
Bee.bta, Pinheiro Junlor, Torqua.to Morelr•, commullloar & NUQ quo 01 nouos colfqu 
Oscar Godny, Tlmothao da. Coata., Ballmrlo Fnno!IC)O da Pauta Mayrtuk. e Urbano Mar-
de SOuza, Ca.IOfll'U, Almeida Gomei, ,\J'tllur aonde~. Mt4o promptoa para. 01 tra.bo.lh01 
TOl'rel, Pn.net.oo Gllcerlo, Lu\1 Adolpbo, 1611\!\.•.ulvos. • · 
L&menha Lias, Leoncio Corrêa, Lauro Mílller, 
Paula. R&mos, Gulllon e Vlctorfno Montelt'O O lib•. He11rlqun 'Valladare• 
(3'2), (pela ord~m)-Sr. P~ldente, e~~tou incun-

A.bre-sa a sessão. bido pelo noSio colloga., Sr. Rodolpho 
Abreu, de decla.ra.r a. ca.ma.ra que S. Es: •. se 
acha prompto para O! tra.bill..b.os Iegilll&-_-o Sr~ 4° 8eeret.arlÓ (Se!',illào Ge tiVOII. . . 

1.') prooode á leitura do seguinte 
O Sr. 0-.Jogeras {pdla · ordllm}-.=-

. EXPEDIENTE Pedi a palavra, Sr. Presidente, par& eóm· 
munica.l'. a V. Ex. que se · acha.m prom'Df,ós. -' 

Aeta. da·a.puração geral da eleição proce- para os trabalhos da. p~ente seSsão legisla• • . 
dida. no dia. 6 de fevereiro Ultimo n.o 2' di$- ti v~ GS Srs. tll'b&.no Mareondes, Fran~i~o Sá; 
:trjeto do E8ta.do de Minas·aeraes.- A' COm· Cupel"tino de Siqueirn,, Alfredo Pint<', ~J!)iia,, .. · 
mlssã?.de Petiçl)es-e }?oderes. . - .· · Luiz e Antero_Botelho. · . . .. · · -

· Acta da. apura.çã.o géra.l da e\eição- pl'OC1ll· Compa:reeem mait . o~ srs. A1btiqúerque- · 
-dida no dia 29 de janeiro proximo pa.ssado no Serejo, Aworim Figueira, Silveri~ .Necy,: 

c~Un ... v; i ·· · - · - , 
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; -~ -:: -~,j-ose ·Mariano, JoiJá Murtinbo, N~lo Peçanh~; O s.i-: Nilo Peçá~ha .(pe~a ordem).:_ 
:·~. ·. ~)>ino Bueno e ·Mello Rego. (8). Communíco a V. Ex~, Sr. ·P,residente, qu& s~t 
· ·. • / · acham promptos para. os trabalhos legisla-

. ,. o Sr. Presidente- Não havendo ti vos os Srs . Deputados Alves de Brito, Silva 
, .·: ·. ainda.- numero, convido us Srs. Deputados a Castro e Le9uel Lor~ti. · . · . 
· . .' com parecerem: amanhã a. llora regimental 
':' ·:- . para se p-roseguir nos trabalhos prepara· 
:· .- · torios. 
, __ ., Levanta;-se a sessã.o às 12 horas e 45 minu• 
./· tos~ · 

. · · 2> st:;sA.o PREPARA.Ton.IA E~t 28 DE ABRIL 
DE· l899 

P1·esídenci.a do Sr. UdJaWJ SrmtÓs 
(~'Vice-Presidente} 

Ao ·meio-dia pr.Jcede-se á chamada, á qoal 
respondem o; srs. Urbano Sa.nt<Js, Heredia. 
de ~á, S!lverio Nery, Albuquerqua Ser~jo, 
Arnorim F igueira, Serzedello Corrêa, Henri
que VaUadares, Pedro Florgea,Thomaz Accfoly, 
Joã.o Lox>JB, Helv.;cio Monte, ·Frederico Bor
ges, Barbosa Lima, Arlhur Péixoto, Neiva., 
Seabra, Ampbilophio, Pinheiro Junior, Tor
quato Morolra, Timotheo da Costa, Be!isario 
de Souza, Nilo Peça.nha., Calogeras, Rodolpho 

. Pa.íxlio, · Dino Bueno, Francls~o Gl!cerio, 
MellQ Rego, Lameuha Llm, Lauro Müller e 
Paula Ramoa. (JO.) 

Abre-se a. sessão. 
E' lida e som debate approvadn. a acta da 

~são antecedente. 

O l!h·. Pre•ldeote- Aclll\m-se 
promptos para os trabalhos leglsl;\tivos, ae
gundo CDmmuniellçito r.~ttn. á. Me.sa.. OI Srs. 
Deputados Alclndo Gunnabara, Fellabello 
Freire, Marcollno · Moura, José Avellno, 
E·lua.rdo Pimentel. Adolpbo Gordo, Luiz Do· 
mingues e Sli Freire. 

O Sr. Tlmotheo da. Coeta 
(peh ordem)-Acabo de vet'itlcar, pela com· 
munica.ç~ que o cido.d~o Presidente fez, que 
se acham presentes para os trabalhos ela. pr&· 

. sente sessão dous Deputados do Districto Fe
. dera!. Venho, pois,· em. apoio ·dessa declara· 

.: ção, fa.zer uma outr-a, e é que os demais 
. .. Deputados do Distric.to Fed.eral se acham 

igualmente promptos para os t rabalhos le
g_blativos~ · 

. . 
. OSr~ Pre&Jden~e-A Mesa tomarã 

.. ·a ·oummunicsção que V. Ex. acaba de faze!' 
na devi(1.~ C.)IISideração. 

o Sr. Presidente - Não havendo
ai~da numero, convido os Srs. Deputadl)S ·a
compar~rem amanhã, . á hora regimental. 
àtim de se proseg~ir nos trabalh9s pl'apara,-
torlos. · . · · 

L!!vantll'·se a sessão · ás 12 horas e 4.5 mi
_nutos • 

3' SESBÃ.O PREPARA.TORTA. EM 29 DE All!UL. · 
DE 1899 

P residencia dJ Sr. Urbano San tos 
(20 Vice·Preaidente) 

Ao meio-dia procede·se ~ chamada,_ á. qual 
respondem os srs. Urbano Santos, Beredla. 
de Sá., Paula Ramos, Tnomaz1Accioly, Jn· 
vancio de Agui.ar. Timotheo da. Costa.,lriueu 
Ma.cba1o, EdaMdo Pimentel , Casemiro dn. 
Rocba e Lauro Müller (10). 

Abre•Be e. sessão. 
B' lida e sem debate approvada. a aota da. 

~~sslo antecedente. 

O Sr. Pre•ldente-Das communl· 
CII.QÕeS ílté &gcll'& feitas, aoham·•o p1·ompta. 
par& 011 tL•o.balllosleglsllltivoa14 Sril. Depa-. 
Lado a. 

Nlo ha.vando 'Indo. numero tega.t, conv!rlo
os Srii. Deputlldos a comp:l.l'eaerem depois de· 
am&nhii, I de rno.lo, é. bora regimental, at11n 
de se proaeg11lr not trabalhos preparatorlos. 

Lennta·se a. aeasio &s 1! boras c 4S mi
nutos. 

4° SE,SÃ..:I P&:IPARATOltlA. BM l DB »AIO DE 
1899 

Presidtmcia do Sr. . Urbàno Santof · · 
.. (2• Vice-P residfnte} 

Ao meio·di& procede-se · á. cb~maa~; ·á qu~: 
re~pondem 011 Srs, Urbano Sa.ntc.s; . Herãdi& 
do Sá., Angelo Neto, Silverio Ner y, · Albu
querque SCrejo, Amorim Figueira, serzedello. 
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.: . sessbts'. PRE~Al\A.TOSÚ.a 
. .. ' ... .· . . -

Çprrêa,,L~1z Dorningu~, ltodtigues Feri:u~o
d~ • . Cünba Ma.rUu$1, · Bai.lrique :vsusil&h!s~ 
Pedro Borges, Thoma.r; Acaioly ,Ildefón~ó· Lima, 
Martuho de Andrade·, Helv~io Monte; Au
gusto Severo, Arroxe1Ia.s Galvão, Paula Gai
JDa.rã.es, Ampbilopbio, . Rodrigues · Lima, Pa.
.l'll.Qhos. Montenegro, Pinheiro Junior, Tor· 
q.uato Moreira, Os~a.r Godoy, Tímotheo· da 
Co:3\:a; Belisario ce SO'llz&, Fon!eC'L Port~lla., 

.. Nl!o .·Pecanha, . Calogeras, Matta. Machado, 
OA.rthur Torres, Eduardo Pimentél, Ca.semiro 
da. Ro~ha.. Oiuo Bueno. Francisco Glicerio, 
t&:nro Müller, Pa.ala Rs.mas e · Pedro Fer· 
toei r a.. (39.) 

Abre-se a sessão. 
E ' lida. e sem debate approvada. a a.ata da 

e~ssãoan~ent~. 

O Sr. Pre8idente- Pela~ eommu· 
ni.cações feitas á Mesa e P<·r t~rem c:>mparecldo 
às sessõ~s. veriftca.-se ·ha.ver numero legal 
para. a instaUação tla. terceira e ultima ses5ã.O 
tla ·prosente legislatura. Assim, 8. ~fesa. pa5!3. 5• Sli!~SÃO Pli.EPARATJIUA Ell: 2 .DE MAIO DE 
a. en\!merar os nomes dos lll Srs. Deputad<ls 1899 

:• 

p,·esicle!lci~t do :SI'. Ul'úano . Stmtos 
(2• Vice-President~) ' 

·que se acham prompto:j para os tra.balllosle· 
gisla.ti-vos a que são os Srs. Silverio Nerr , 
.Albuquerque Serejo, Amorim Figueira,Pedro 
Che~mont. SerzedeJlo Corrê:1, Urbano Santos, 
Luiz Domtngues, R.odri~ues Fernandes, Gue· 
delha Mourão, cunha Martins, Henrique Ya· · Ao meiQ-.di& pr~de-se á chamada, á qual 
ladares, Pedro Borges, ·Thomaz Accloly, Jose respondem os Sr.s. U.rbano santos, Heredl& 
A velino, JOio Lopes, Francisco Sà, Marinho de Sá, Angelo Neto, Serzedello Corrêa; Gue
llc Andro.de, Helveclo Monte, Frederico Bor- delba Mourão, Cunha. Ma.rUna, H~nri(iue \ 'n.t
gea, ltdefonso Lima, Marcca de Araujo, Au~ la.dares, .Marcos de Ara.ujo, Pedro . Bar- · 
gusto ScYcro, Coelho Lisbúa, José Mariano, ges, Tnomaz Accioly. Helvecio Monte, ·Au
Telx~fra. de Si, Jollo Vieira. Barbosa. Lima, gusto Severo, Teixeira de Sã, Martins Ju~ 
Mo.rtins Junior, Juvenolo de Agaia.r, João de níor. Arroxellas Galvio, Rodrigues Ooria, 
Siqueirn, Angelo Neto. Al'l'O:.t.ell:is Gal'\"ão, Ja yme Villas Boas, · Sea.bra, Miltou, Aristides • 

. Al'Chur Pel~oro, Felisbello Freil'e. R.Qdl'igue3 de Queiroz, Engenio Tourill~o. Tolentiilo ·dos 
Dorla. Nel va, Soobra, Castro Rebello. Milton, Santos, Marcolino Moura, Pinheiro Junior 
Franci!CO Sodré, Aristides de Queiro?:, Ma· Torquat.o More~ra, Belisario de Souza, Eri~ 
noel Co.ett.no, Eugenio Tourínbo, Paula. Gui· Coelho, · Agostmho Vhlal, C&logerae, Jolto 
marlei, V~l'gne de Abreu, Amphilophio, João Luiz, Ildetonso Alvim, Alfredo Pinto, La,;, 
Danta~ FillD, Lcovlg!ltlt> Filgueirtls , Rodrl· moullier Oodo1redo, Anronio Zacba.rias, Matta 
gues Lima, Tolent.ino dos Santos, Eduardo. Machado, Eduardo Pimentel, Moreir.t da Silva 
Ramos, Pa.ranhos Montenegro, Ma.roolino Ga.leiio Carvalhal. Casemiro da Rocha, Din~ 
Moura, Pinheiro Junior, Torquato Moreira, Bueno, Oliveira Braga, Cesa.r1o de Freitas 
José Murtinbo, Heredia de Sã., Xa.vier d:1 Sil· Francisco Glicerio, Alves da castro, Brazlli~ 
veir~. Oscar Godoy, Irineu Macha.do, Alclodo da Luz, Lauro Müller, Paula. Ramos e Vi!lto .. 
auana.be.ra, Timotlleo da Gosta., Augusto à" rioo MoDteiro. (48.) · 
V~;ncell~. Raul Barroso, Sá Freir-e, Beli· Abre-se a sessão. ·· .. 
sar10 de Souu, Fonsem~ Portell:~, Erico Coe-
lho, Nilo Pe{'anba, Alve3 de Brito, Leonel Lo· E~ lida. e Eemdeb.a.te approvada a aet& .da. 
reti, Silva. ca.stro, Agostinho Vldal, Ernesto ·seSE'iO antecedente. 
Btazilio, Barros F.ranc1 Juiíior; Urbano Mar· · · · · 
coridés , Paulino de Souza. Juniol',- Mayrink, . O Sr. Pre8ldente-Acha·!e spb:-e . 
COlogetas, Almeida. Gomes, João Luiz, lide· a Mesa o seguinte parecer da commiseio de. 
fó~~ Alvill), .An~ro Botelho, Alfredo Pinto, Petições e Poderes, reconhecendo D6ptitado· 
Lamounier Gadofredo ; Rodol.pho Abreu, pelo 4• districto de S. Pa.ulo o Sr. Dr. Elias 
Cu~rtioo de Siqu&ir.i, Matta Ma.c'b&.do,' A~- Fo.~~ Paobeoo Jordão, o qual vae .. a im~ 
tliur· Tor~s, ~riuardo PiztJentel, Rodolpllo pr1mlf. 
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~t??f'':< .. ,.~, , ~-]t9~;;~·:r~~~~ 

~~! . N~:-:7;. .. e ~5~~~~ 
~-; :_:':{; ReCIJnhece .J>eputci4ó pelo. 4• districtt> do Estq.do .. : Saspende·S& a: ses~ ás 12 horas e 4fj. mt~ 
r,. .. ·.: ·~{ . de S. · Pa~lo·_ o· Dr. Jnfas ·.Fausto P4;checo. nu tos. '; · · '· · · · . . ·: · ;_c.' .-..... .. : - · · · .r.; 

'0:::.:)'· J"Mdllt> · · · · · ~abré.:se ·a.l:leSSão ~ ~ lwi-á,S··. e' s .~i.Jiutqg~ ,:; 
~:;',/ .. _ ieo~mlssã.o de Petições e Poderes, tendo Compâ.Tecein: ma.iS: .-ós: -Srs~ .A..In~rim ·Fi~: 
; ~,.. · -: examiriado ,os -papeis relativos á eleiçio·.de gueira, Jo~ Avelirio, Juvencio ,,dé. .Aroüar~ .. :, 
:-:,.:· ... ' .. um DeputadG ·pelo 4~ dis~ricto-d_o Estado de Arthur Pei:Xoto,-castro Rebello, Manoel' 01&
J:. __ : .· s. Paulo e veridcando que. nenbuma.. recla.- tano, P_aula Guima.rã.es, Vergne de Abreu, 
(· ·:· .: '. aw;ão foi apresentadaí S(lbre .essa eleição, é Silva Castro, L11.ma.rtine e Mello Rego. (ll'.) 
. , · . ~& parecer que seja a. mesma . eleição-appro· · · ·· . . 
:~.:; · . .V&da· e que seja, reconhecido Deputll.do pelo ,· o Sr. Pre•iden.t.e .;..;Está. ilobre a. 
'. · · · referido districtO' o Dr. Elias Fausto Pacheco _ esa o pa.reeer S()b ri. 2 da . Commissão de 
:~·: · . Jordio.. Petições e Poderes~ reconhecendO De"putado 
' · Sa.la. das Commissoes, 2 de maio de 1899 •. pelo 2• distrieto do Estado de Minas Geraes o . 
i ·· - · T~ixeira de Sd., presidente. - Case- Sr .• Dr. Josft Bonif11cio de· Andrada e_ Silva; ·· 

miro d.t Roclta..-IlàB{onsõ Al-oim, relahr.- O qU:a.l vae &.imprimir. . · · .. . . 
,,. . . . 'Marcos Pereil'a de :A.r"ufo. · A Mesa,a;caba de receber :o oflicio em que o. 
. .. . . ~ . Senado comm~ica. haver· naquella CaSa· do· 
.. : . · · O .Sr. Casetniro da fto~ba· Congre3SO nnmero legal pa.rs à sesaão·so· · 
--~·:: · ·.'.(pel<l ordem)-Sr . Presidente, pedi a. pal:lvra· lemne de aber~ da presente sessão. . .· 

·· para. requerer a V. E:a:. que oonsulte á. casa · · . · · · · ·. 
·_,.,.,,.::_se dispensa a impressão deste pa.rec:er, a.ftm Vou mandar proaeder ã._le1t11J."a do otllcio 
.. ·· de poder o mesmo ser in.cluido na ordem do do Senado. · · . 
· ·· · · _ dia da. Jri'!meira sessão, pãra. ser votado. 

. ·: . O 8r. 4° Secretario (serlli"llo 
de 1•) procede á leitura do seguinte . . · . o ·sr. Prealdent.e-Havendo mais 

de 41 ·srs . Deputados presentes, vou sub-
metter a. voto!! o requerimento verbal que OF'FICIO 
aeaba- de ·ser feito pelo nol:ire Deputado por· . 
S. Paulo, ... Do Sr. 2~ Secretario do. senado· (ser• 

Os Senhores qu& n.11provamo requerimento Vindodel•),de.hoje, de eata.r inteirado do 
do Sr. Deputado casemiro da. Rocha queire.m omolo desta. Ca.m~a. de l .do corrente~e ja 
leTantar-ae. (Paw~a). se acha co'Qitituida, equet tendo o Se ·ea 

p, · vad 8e8llo de bó,Je veriflo&do na ver numero sut-. 
. _ o1 a.ppro 0~ . ftoieate da seua membros para flUICOloa&r,. 
o sr lHorelroa. cia &Uva (pelo .commuoioo. a eata. Camara. que a su:lo so· 

ordem)-Sr. Pree!dente, 0 SI!. Deputado La· lomne de ab6rturallo Cor.greaso etrectw-~e
mutine Gulmarlu encarregou-me de com- ha. amaDh&z_3 do corrente, 6. 1 hot·r. da tarde, 
nunlonr " V' Ex. que ee acl!a prompto para. no edl4olo ao Senado. . 
0t trabalhot da presen~ le!sao,. · O ar. Preeldente-A' vtsta, da 

O sa. PUsiDBN"l':s:-A Mesa fica sclente. oommunlcaçlo quB aeaba de eer·tetta, convido 
· oe Srs. Deputados a. comparecerem amanhl, 

.. O i\r. Lamou~ler Godo&edo 6. 1 hor& d& tarde, no ediftclo do Senado, a11Jn 
. :~ o!'-dflm)-Sr. Pl'e!ldente, o~ Srs. Depu· de assistirem t 8ellJio de·tnatallaçAo. 
. Carvalho Mourao e Gemmiano B...uli: · · . • . . . . · .. 

. -:~ · é()mJ!lunicam á. Mesa, por ~eu 'lntermedio, D~1gw para qu1nt~~e1r~, 4 do eorren~e, . a 
:.;:,. qwuá . se ncha.m nestã Ca.p1tal e promptos segw.nte. ordem do dta,. . .. 
. :.: ·:_.':: })&r&.'oa. trabalhos legislativos. · · · · · 

.· __ ,:_·-.-~----- . - _ o_· Sr~ Depnta.<io· Lindolpho caeta.ao, po·r . Votação aa,_·~l' n ... l,." de lBOO,_.réoo;; 
~ . nheeendo DeputadO:. ~o 4• districtQ do. E&.

.. ·- _ ~legra.mm:1. .que me p:1ssou, com.munioa tam- ta.dO ·de. s.·PaUlo 0 .. Di\ Elias._l'&usto PacheCO 
· : bsm IJ.Ue j~ se acha em vi•Lgein .Para. estaCa.· J o~dão_ ; 

· pffs~ afim.de tornar parte nO!· trabalhos pa.r, 
· · ·· !am.entares; · ·.. · Ele'ição da. MesltO e d$ coniJl1iSsões· ~r~ 

·. · , ilenta. :.. · · 
. . O 8r. Pretddente-Vou suspender 

. .. ' · .:a--aeesão~ visto que nada mais ba a tratai"; Vae a. impriDÍÚ' o 'seguinte- · 
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. ' ··':· p~ · . - · .· . 

N. 2- 1899 · · 

" eorreu éom regularidade, tendo obtido ma»:' 
ria absoluta de votos o Dr. José ::aonitacic. 
de Andrada e Silva; pelo que é de par(iaer· 
. 1~. que sejam a.pprcondas as eleições~ 
cedidas a 6 de fevereiro do corrente aU() 
no zo districto de Minas Geraes ; · =_ 

_ .. 'iie~~nhece Deputado pelo 2• d.istricto do Et
" "" tatlo iU" Mi7aas Gerau ~ ])r . José Boni(acio 
.. .de Andrada e Sil'lla 

·A,·commissão de Peti~ ·e Poderes; ·iendo 
enmiJ!ado "aa " ~tas e mais pa~~ referentes 

. á. eleiçao proeedtda a 6 de feverel.l'o do cor
· rente anno Iio 2• districto eleitoi'al do Esta.

" "do de Minas Geraes, para preenchimento da 
vaga em virtude de renuncia do Sr . . Fran
ciSco Mendes Pimentel, verideou que o pleito 

-·· 

2", que seja. reconhecido Deputado pelo 
mesmo Estado o. Dr •. José Boni~cio de An~ 
drada e Silva. · . " ". 

Sala das Commissões, 2 de maíl) de 1800•· 
- C~émiro da R ocha . - Ma,.coa PtTI!W~" 
de Araujo.- Ildefonso AZvim. · 

Levanta-se " a ee~ão ás 2 hore.a-e 10.~ 
nutos da. tarde. , . 

· . . 
. -·· .. 

··~ 

.· 

.-

. " 
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CONGRES.SO NACIONAL 

Sessão sol~mne de abertura da s• sessão ordinaria da. s• legislattua 
do Congresso Nacional da_ :B.epublica dos Estados Unidos do Errnl 

Prnl•encta do l>r. l&loel de Quolrez lattoso Ribeiro (Vice-Presl4enlll da S11&fo Federal) 

A' I hora da tarde do dia 3 de maio de 1899, 
;reunidos no recinto dó ediftclo do Senado Fe· 
'Cleral os Srs. Senadores e Deputadoe, tomam 
a~~Sento na. Mesa. O! Srs. Manoel de Queiroz 
Mattoao Ribeiro, Vice-Presidente do Senndo, 
Joaquim .7oaá Pa.ea da. Sllvr. Sarmento o Hen
riqae da. Silva Coutinho, r• e 2• SecrGtarlos 

· int~rlnos do Sen&do, e ArthUl' Ambroaino 
Heredla. de Sá e Angelo JOI6 de. Sllva Neto, 
1• e 2• Secretui01 in[erinos da ca.mara dos 
Deputados, 

O Gr. Pre•ldente- EaU. a.berta. a 
.a• l83lio ordlua.rl& da 3• leglala\ura do con. 
~o Nacional. 

Annuncladn. 11o chegada do man11getro do 
:Sr. Presidente da H.epubllca, portador . da. 
Mensegem dlrl1ld& a.o Congreao Nacional, o 
.Sr. Presidente eonvida os Srs. 3" e 4• Secre
iarios para tntrod.uzU·o no rêeinto. 

Recebida. a Mensagem· e depois da retirada 
do menSII.geiro, o Sr. Preslden te declara. que 
vae proceder-se á leitura da. Menaage1n . 

MENSAGEM 
srs. membros do Congresao Nacional

Venho, cheio de satist&çio, cumprir pela pri-. 
meira vez o preceito coustltuoional que me 
impõe o dever de trazar ao vosso conheci• 
monto as lnform&QGes e dados que possam 
babilitar·vos a adol'tat•, na elevada espbera 
de voana prerognt1vaa, as medidas lndi1P81l· 
aveia à resul&r sestio doe negocio;;publfcos. 

POLITlCA E ADMINISTRAÇÃO 

Chamado a presidir os deattnos da Reptt
blloa. pelo auaragto nacional, apraz.me re
cordar em voas" prennça que, em documento 
pollt!co que antecedeu á elelQ&o d~ I de 
maroo de 1803, e qae tinba o fim especial de 
eaelarecer a. situação el~itorn.l, procurei 
desempenbar·me deste dever do lealdade para 
com os meus conclda.dl03, iniciando eSIJa pra.
tiea., d& essencla de todo systeme. que reponsiJ. 
sobre o principio da. electividade e ao mesmo 
tem~o indiapensavel como . meio de intervir . 
com ellicaoia no preparo da. opinião. . . . · · 

O& §rs. 1.0 e 2" Secretario& Homologada a decisão das urnas pelo vosso · 
'Procedem suecE:Seivamente á. leitura da. se- julgamento, que declarou legitimo e de con
,gumte · formidade com a lei o processo_ eleitoral, e 
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>L)~,;~·:_ . ·-: ... :' .· .· . : . .' " .nu - Y_.~ - : -

_(:;~;::~ ~~ceb~r ~ inv~idUl'<:. ·do poder.u"õ_.dia · 15 de-~ em ':s~& sâ.bt~ ~~uctura, pêl'mi tte . o ~nlO· 
. :. :: novembro, · Ta.ti1lquei todos os com promissoa d&ên v:ol vimento ás torças Jocaes em perfeita_ ._ 
. :;:COn:tra.hidos solemilemente ante .· o eleitorado correspondenci.a com os interesses economicos · 

·, .. '~bia.zileiÍ'D e procurei de novo deftilir· perante da. União~ · · · ~ :· . . . · 
:~ :· ·.:\a . Nação, com a. ~isa· ~làreza, as I!-Ormas e B' fóra de duvida. que esta parte do .n<JSSO> 
',·;/princípios a qll:_EI tel'la de·subordina-r 8 minha organismo instit ucional será .menos disCutida. 

- acção gove~~tiva sob o duplo aspecto político quando a. Constituição tiver sido mais obser-
e administrativo. · . · vada. . · · . 

; .Estas dous documentos, que constituem o Mas, nestes factos, que eu registro com· 
meu -pac~ de honra com a Nação é que con- tanto ma.ie.desva.necimento;· qu-anto· maior ~ 

__ teem a. sumtn~ dos. deveres morahn~n~ .con- ·o· :se~ valor,- . pelil. . na.t nreza. absolutamente· 
· trabidos, por 1ssso mesmo que me .dão a van- impessoa.J. de-que se- revestiram, vê-se bem o 
· te,.gem de :poder apresenta.r·mfil hoje a.o Con- reflexo do estado dos espíritos em _toda. a _, 
gre.ssp Nacional com uma orientação ·clara- União. I& to quer di~r que, na. consciencia 
mente . .indicada. e já agora. sanccionada pelo oaei~na.l, a. Republica., que já não conta ad- . 

- su1frag~o popular, tornam dispen~avel oual- versarias, 1l a . fôrma definitiva. do governo-
. _quer insistencia nessa ordem dei4éas. · de nossa. Patria.~ · 

Limito-me a. dizer que me submerto agora, Dada. úma ta.l situação, que favorece im-· 
de ·coll8cie_nci.a. segura ao exame e julga- mensamente o9 intuitos do Governo, este se: 
mento dos actos. quando já. são passados ai- acharia desviado da. direcçã.o claramente indi· 
gún.S~ inezes de aoti-víd.ade no GovernQ. cada. -pela. corrente geral da opinião, si não, 

E' grato -assignalar que a presente sessão adoptasse a politiea. de tolerancia, por mim 
l~gjslâtiya se i~stall,a. sob os favorav~is aus- tantaB. vezes preconizada., como meio de)!e!i• 
pielos de uma, epoca. de completa. · tranqnil· litar·o aproveitamento' de todas -as a.pt~does, 
lida.de, que assegura. 3 precisa es.Ima de ~· attl'ahirido a boa vontade; o concurso-do&. 
pir ito-áquelles a cuje patriotismo cabe pro- esforcas . d-e todos os brazileiros 'para a. obra.. 
mover o bem estar e o progresso da Nação difficil, mas realize.vel, d& reconst'i~iç&o-

. . Brazileira, applicande sobretudo a sua sábia economíca. e financeira desta. grande Nação. 
_solicitude no estudo dos graves problemas O salutar exemplo deve partir dos altos 
.. de administraçãq, _ q_ue devem con~t_ituir a poderes da Republica.. . ·. 

· ' suprema. preoccupaçao do actual momento. O poder que eu. represento, ass1m çomo -
. -Os asaumpt.<Js de ordem :propri&mente poli· aqneUe de que -vos acllaes investidos, tlr_&m 

, · tica, nos moldes do partidarismo sectario em ambQs & .sua existencia do voto directo. Rata 
que el.ks _commummen~ são lançados, por ciommun.idade de ol'igem ~os adverte de que· 
-virtude· de . babitos · inveterados e de a responsabilida.de de um e outro é PQSta em 
uma. educação aindanãCI a.perfeiÇO&dn conve- perfeito pé de igualdade-pela soberania naoio-
nien~mente, bem Jll)dem pusar para um na.l, de onde nasce a autoridade ~ue cada um 
plano.iitferior, de3de que,como é ev-idente, a!! exerce na orblta das prerogativas ·conatitu·-
iostituições vão aendo a.pplicadas sem obsta.· clon11.es. · . . 
autos e sem despertar, stquer, dinrge!lcias Dominado por este principio, o novo regi· 
sen!lve.is sob:;e pon_tos t:lJlldame!ltaes.· A asai· men elimUiou . por compla~o toda. a ·ldéa d_e . 

. · · gna.lâda_ conststenCJa., qlle o reg1men de 24 de aupre_ma.cla, transformando el!l um& r~1- · 
fenretro tem adquirido no sentimento na.~ da.ae poeittva. o preceito da. 1ndependencta 

·. ofon-..r. all!t'gura. e legitíma a. _espeJ1.DÇ& de reciproca dos ~~res, que em outro:--erim~n 
que as va-gaa asp1raçõea reform1atas, porven· não era, nem pod1a ser Eenilo 'Uma 11lusona~ 
tara existentes. serão illminado.s á medid"lo tlCQiio. · 
que o meilmo regimen for sendo devidamente . Mas, acceit& esta. combinacão, sómente con
pn.ticado. cllia.vet em uma. ·ol'ganlzação de na~n~m 

.Slgni1lcativR prova deste sentimento foi purameute democratica, como seu pl'lme1ro 
eM!a que tive . oecaslão de ollt!ervar nas lruete~ e talvez o mais precioso, deye ter 

. 8rllndes manifestações a que deu enseJo a dlllappo.recldo o sentimento de rivallda.de •. 
llitnba Tecente visita ao adeaniado e futuroao que era o loeentivo ds.s luta.s parlamenta.red 
Eattt.do de Minas Gera.ts. Por toda pa>'t~. em de outr'ora., lutas que ae torna:lam ~oje 
tó.das . as elasees e eom uma expontane1dade meramente perturbadoras e esterets, por ISSO· 
.18~ .pte~nt.s, a R,epublica, era gloritlcada ,mesmo que·;ãmais poderiam-terminal' pela. 
pe!&S popula.~s mineiras na pessoa. do chefe vtetoria. de um sobre outro •. ou e.ntes.. pei.B. · 

·da NaQio. · . · supremacia <1& um .e a sul:ordinacão depul!O· 
·Coube-me tambem a satisfação de ob!er- Ahi estã como, nos apparelhos constituCJ~-

viir; li.travez da.S expansões populares, que naes da Republica, o principio da. ba.rmoma 
.. os · laços dA. l,l~idade n.aelonal, longe de se entl•e os pOderes, guardada a respective: iD.d~

, ~ . enfraqueóe:rem. adqui-rem a.bsoluta solidez ao pendeneia, póde e dev_e ter llDl. a.ppbcaçao. -
-"< i~du;(o,viv:ÍC!lPtedo systema :t'ede~ati-v:o,que• pratica. · ·· _ · · · .... 
. ·.::-·· · 
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. .. Esta· ba':lDoida:só chegm a'·ser -perturbe."da As: (tüestõês· 'iié · lÍmfteS; :. déVidábiéHt.e~4:;. :: 
por tentatlVa&·OU"procesll08 ·exorbitantes da tadâa de a.ccordo com os interesses .niiciona1w;"'. 
constijnição e·1Undament&lmente contrarios seguem·o seu curso regula!', · ,· · · . .. .. :.· 

. á. iDdole. do 83'itema, qualquer .que seja a· A da Guya.na. Franceza. l'Stá ·benf encamf-_c;.', 
:Cór_m~ ;que revistam e de onde-quer que surja nb~a, aseis~id~ pela. .intelligante Vigilan~· :~, 
n. llllCiatl-ça. dellea, , . do Illustre brazUelro enearrega.do de li.dvoglll" · 

·A bem dos creditas das noesas instituições perante o Arbitro os legítimos intereSse& .do; .
e .-~ que ell~ ~m e.~iogir ao ~!_eu paiz. No di& 5 do mez proxlmo passado,.f'ói-' :: 
ma:nmo de consistencla n& est1ma da Naçao, por .elle apresentado, na ,tualida.de de En~ 
d~ve!Dos contar com as inspirações do pa.. viado Extraordi~ari!), a niemorta justifl~ : 
'r1otismo·de cad;~. um, para. que, modltlcados tiva do nosso d1reito, aCQmpanha.da d.os do· 
(11 · costum~s ~erdados .. do velho regimen, c um entoa e uiappas que. a .instruem~ · .. · 
sejam t>m deftmtiva. estabelecidas as bolS pra· Na. da. Gaya.na -Bri\a.nnica, verificada. a im· . 
tieas do ays\ema.. ·E,: · q~a.nto bastará. pa~ possibili~ade de' a.coordo para um ajuste. di~ 
qae ftque plenamenteyaat\tleada a. .prefer.enc1a. recto, nao obstante todos os bl)ns esforços. 
que lhe foi dada nas deliberações de~. Consti- empregados com sincero empenho nesse t~n~ · 
{uiote. · '· tameo, o Govsrno· aeoeitou o alvitl'e do arbi· 

J?elineada p~r esta fôrma .geral a condu~ta. tra.mento proposto pelo Foreign. Office~ Nutre. 
unu:a. que nos e aconselhada pelas urgeno1a.s a ·esperança de aubmetter ao vosso exame no 
da. situação, cumpre-me entrar no e1ame dos correr da presente seilfão, o respectivo ira~ · 
assumptos que reclamam ~ .maior solicitude ta.do, de conformidade· com o pr€ceito coniti.;;. 
do :vosso patriotismo. · tuciocal. Para prepara~· os estudos e orga.~ 

nizar os dadOI!I que esclareçam e justi1lquem () 
n011so direito,- fizappello aos serviços do emi~ 

· nente b:ra.zileil'o Dr. Joaquim Aurelio Na.· 
NO que respeita. aos intereSlões exteriores, buco (\e Araujo, que, obedecendo aos impu1· 

. cabe-me a. sa.tisfaçio de informar-vos que sos dos : seus elevados St>ntimentoa de amór· 
nenhuma altarà.ção teem so:t'frldo as relaçoes á -Patría, acceítoti a honrosa. missão. O.Ppo~· 
de amizade que cnltiyamos ciom as nações es- tunamente sera elle proprio a.credita.dó como 
tungeiras. Tenho o maior empenho em man- Envia.do Extraordinario ·e .Millistro· Pleni!» 
tef-M e desenvolvei-as. · tencia.riô etnmissao especial,jqntoat) Arbitro 

RELAÇÕES EXTERIORES 

.E' com sincero desvanecimento que ·assi· eaeolhido, · . · . : · 
gnalo, como alta. prova. da eatim~ oonsa.gra.da Aind& não està res:olvlda a. divergen.:ia. qti~!l- • 
á. Republica Brazileira, a: presença., na bahia sobreveiu entre o Brazil ·e a Bolivia. sobre o. 
desta Capital, de navios pertenCentes às fia. designação da. nascente do rio Jaf(}ary, isto é,. 
rinhe.s de guerra dos Estados Unidos da. 8obre a rectiftcaçã.o do e-no commettido e!ll 
America do No~;te, de Portugal, da· lngla- 1874 na determinação da. respectiva latitude. 
terra., da It&JI&. e da Allemanlla no dia.,l5 de ~o protoeollo de 19 de fevereiro de 1895 ado
novembro ultimo,dataem que a inauguração '{ltou·se ainda., p(kra a na.seente do Ja:ca.ry, a. 
do meu governo ooinoldla com a celebração do latitude dtltermioa.da :por computaçiQ -~~ 
e.nníversario da. proclamação da Republica. 1874 • . Dalli surgem aa eldgellcia.a contra o 

Registrando este acto de apurada.. cortezia nono direito, que aliás o lo dein. duvidu, . 
da. parte dos governos daquellas nações segundo as clausulas do tra.t&do de 2'7 'de : 
amigas, consigno t&mbem os justés protestos março de 1867. E' naqueUc protocollo que a 
d& gratidão nacional, Bolivia se apoh1 para; nio convir na reot• .. 
. o facto eulmina.nte da. política. internacio- ficacio que lhe foi propost&. O Governo Bra
nal, pelo 5eU caracter altamente humanita.rio zlleiro. porém,aUege, e com it1diioutlvel -t'Un· : 
e civilizador, é o ·moTimento que se opera. dameoto, que o prutooollo nlo é de oaturem·: 
em torno da tdéa. do deaa.rmamento e no in· a ~der alterar um tratado; untca tonte de 
te.resa&da paz geral. Partiu a nobre luicie.- direito, na. especie, no qual foi detlnith'a
tiva de Sua. MageBtnde o Imllerador de Todas mente estipulado que a noua linha. !tonteira 
aa Russias. O Governo Brazlleiro, por inter- com a Bolivia termina. no. n&!!Ciente do riO ·. 
medio de aeu ministro aCl'ed!te.do em. S. Pe· Jaw.rv, só ultimamente explorada. .. · . ., 
tersburgo, foi con'tit\ado p&l'"~ !& fazer repre
sentar na. Conferencia especialmente desti· 
nada a. tratar do imporiante assumpto. 

·Acolhi o convite com a consideração e sym.
pathía que .os geoerosós sentimentos de Sua. 
Magest<ule. despertam geralmente. Todavia, 
por moti:vos que· são obvies~ -tlcou &BIIenta.do 
que ó Governo Brazileiro se abrterá de tomar 
]l&l'te na. Conferencia. 

a-=-~,. .v. ·I 

NEGOCIOS INTERiORES : 

LEGISLAçÃO XLBlroRAL 

· Num. regimeo de • electi vidade · em que -~ 
altos poderes da. Nação 'aio constituidOII pel,o · 
suffragio directo e generalizado; como~: . 
q~e. a.doptámos, deve ser · obje~to do .rosso-. 

2 · 
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-- . l9 COliCi.RESSO N.tClO~AL · · 

. . ·-.------------------------------~------------------cna.is · e.!)ur3.11o zelo & leg{sl~ f'leitOral. 
.ROdear da todas as ~arantia.s o livre exer

\ ' .· ~cicio do direito de · voto e dar a mais eom
-j · .o;pleta legitimidade á expressio da vontade 
:. · · :· ,potJular; importa. ao mMmo tempo, assegu· 

-· .rar e fortiii.Ca.r o presligío moral da autori
d&de que recebe dos comícios a. sua. inV83· 

•.. ~ 

· tidura. 
A legislação em vigor contem defaitos gra· 

-vissimos, indi~!los pela e:r:p~r:encia, que 
.devem Eer cort1g1dos quanto antes. 

Além da l'evisão geral do alis~ameríto fe
.der-J.l, substituidos os actuaes diplomas por 
o.utros que tragam o cunho de authentici-

. dade, parece. indispensa.vel decretar uma. 
unica. lei sobre o serviço el~itoral. tendo-se 
em vista entr.e outras necessidade8 que a. 
vossa observação descortinará : facilitar a 
organização das mesas; estabelecer o modo 
pratico de veridcar com segurança o compa· 
:recimento · dos eleitores; remover as causas 
dos abusos prat icados na distribuição dos li· 
.tu los; espaçar o tempo para o compareci
mento dos elsitore~. tornando o processo 
eleitoral ~l'.tensivo a todas as horas de tra· 
:tla.lbo durante o dia ; tornar etllc3z o direito 
-de representação da minoria, pensamento 
eulmina.nte no regimen vigente, Mmo ga
l'O.Dtia. complementar d=l li.vre manifestação 
de todas as opiniões. 

E' indispell$avel, é urgente, a bem do 
prest igio morAl do sutrragio, eonvertel-o em 
uma. realidade por meio de disposi<;ôe! pre· 
viüentes e eftlcaz&ii< que eliminem dos proces
sos eleitoraea os vicias repugnantes e os 
abusos criminosos, que ahi se teem intro· 
duzido, dando facil accesso á. fraude, desde o 
alistamento ate ao voto, em manifesto detri
mento da.leg!Uma. manifestação da vontade 
popular. Nada póde indicar melhor esta 
ai,tua~o do que o clamor gera} qne desperta 
cad.a eleição a que so procede nas circum
scripções do Dlstricto Federal. 

AB.:IU'ENCU. A ALI ENADOS 

· E' to.mbem de palpitante 11ecesaidade uma 
Jei que uniformize o aet•vJQO ele hospita.liza
~o iios alienadoe e presel'eva · cla~ulas as· 

. . fi9CUtatorlas da. situação legal deates enrer
mos, de sorte que nos estabelecimentos par
tictilll.l'EIII St"jam observadas as mesma& con
dloões, não só qua.nto á. internaçio noe asyloe 
.offlclaes, com u. interveoQão do Po~er Judi
.ciarlo, como ta.mbem quanto á ·inspecçio por 
parte da. autoridade publica. 

SAUDB PUBLICA. 

Na. ordem das medidas concernentes à. 
sude publica,. destaca-se ume. que mais n· 
clama o vosEo xelo, não só pelo seu caracter 
.de urgeneia., como J!rincipalmente porque 
- ·. :. 

relaeiona-Ee int!mam'!nté {'om og gr:mdes in· 
teresses do eommercio internacional. . . 

Em 1B95 o Governo deliberou ordenar com 
·urgencia.a. creação de lazaretos ·em .Perna.m
buco. e no Pará, notitlca.ndo oftlcía.lmente a 
sua resolução aos representantes das naçees 
amigas, aqui acreditados. O Governo a.sslm 
procedeu em vista. da reconhecida. convenien
cia de libert.ar os navios, com destino. aos 
p:Jrtos do extremo norte, da vexatoria obri~ 
gaçio de virem, Ras. épocas de crise· epi· 
demica. purgar quarentena no lazareto da 
Ilha. Grande, com enorme prejuízo de.tempo 
e de· despeZa.s. Alem d.a:s perdas qne. da.hi re· 
sulta.m para o oommereio nacional, pois qu~ 
é á eonta. delle que ~e lançam todos estes · 
pesado3 encargos, ha a considerar se o pre· 
juizo geral para o paiz, proveniente da. eoQ
sequente redueção das oommunicações com 
os nossos portos. O adiamento forçado da . 
conclusão do lazareto de Tamandaré creou 
sérios embaraços, que devem agora. ser re
movidos. E' de imprescindível urgencio. que 
habiliteis o Governo a desempenhar-se com 
promptidão de uma promeEaa l!Olemne. 

'REFORMAS 

Resta-me, quanto ..aos serviços deste de• 
partamento, communicar-vos t{ue, usando 
da. aut;,rização oontida. nos arts. 9• da. lei 
n. 55ll e 3• ns. VII. lX e X da. lei n. 560, 
ambasde 31 de dezembro de -1898, reorganizei 
a Secretaria. de·Estado da :Justiça. e Negocios 
Jnteriorea, o Museu Nacional, a. Assiatenoi& 
a ·Alienados e o Gymna.sio Nacional. na. con• 
formidade dos regulamentos expedidos co~ · 
os decretos ns. 3.191, de 7 de janeiro, 3.211, 
de n · de fevereiro; 3.244, de 13 de ma.roo e 
3.25l,de 29 de ma.rço,todoe do corrente anno. 

Nestas rerormaa !oi rigorosamente a.tten· 
dida a indeclinavel necessidade de reduzh· 
a despeza. que antes se fazia com aquella.a 
repartições, sem, entretanto, prejudicar os 
respectivos serviços, ~ntes melhorando l 
sua execução • . 

JUSTIÇA 

.A organizaQ!oJudiclaria, com o Hil duplo 
caracter -federa.l e local- que lhe impri· 
mlu a ptoprla natureza do reglmen, apeza.r 
du dlt!lcuJdadea naturaes na. pratie& de um 
systema novo e que pouco a. pouco via sen~ 
do elimtnadaa pelai advertenciaa da ex~
rientlia, tem sido e continuara a. ser po<te· 
rosa. ga.ran tia na. gu.o.rda e obaerva.noia dos 
limites post011 ptla Constitwçio á compe
tencla de cada. um doe poderes da R.epublica.. 
Não fóra esta comblna.çio, ta.l como & arcbi
tectou ·o legislador constituinte, e teria des
apparecido a mais segura base do regimen 
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federativq; alib ~ concepção· fandat~htal 
Tio espírito dos creadores da Republica.. 
· Cabe á v~sa sabeê.oMa completar a obra 
iniciada no Governo- Provisorio e adaptada 
ao_ nOsso organismo político pelo pacto federal 
de 24 de fevereiro. 

Quanto á. justiça loca1, no Districlo Fe
deral, a observação feita. no per.iodo de ap
plicação já. decorrido, terá. talvez indicado mo-

. diftcações,q ue ao vossõ alto criterio cabe apre
ciar. I\' a orbita de minha competencia. e no 
empenho de . acautel&.r . interesses posto.:~ 
pela lei sob a · guarda do poder pu
blico, _julguei. conveniente fazer expedir 
novas mstrucções para a arrece.daçii.o dos 
bens de ausentes. 

· CQDIGO ClVlL 

Phenomeno identlco é eilo qao 1e apresenta; 
neste mesmo momento, na Re11_11bllaa HelveUc.\ •. · 
Lá ta.mbem sur~lu a. asptraç&o de um clireito: 
n:rcianal; Está Já elt.bor.dó um projecto de'·. 
codigo unificando o •llrelto Jlenal, e o Coa- ·. 
selho Federal encarreS'C!u, em. l89Z, o grande 
juriscoosulto Huber de 01'11a.nlz11.r um pro
jecto de C{)cUgo clllil 11d11o, A idéa., porê:n. );:_ 
permanece astacton1uia, nlo porqua ao leg!s· 
lador suifSCl faltem rlooa monumtotoa de di· 
rei to pa.ra modelar ltiiU obro., mu porque, 
oomo OS Estndoli 861'MI!.Dtaoa, OI C&ntões da. 
Suissà defendem com cibstlnad& arneza o di
reito que possuem ha. 1~11 aeculoule existeri• . 
cia nacional. 

Estabelecida, com foi, e. unidade do direita •. 
o legislador brazllelro nlta tem encontrado 
diante de si os obstaculoa tlwo. nature2.a ex
cepcional, que não significam nem eignifi-

Parece ser já tempo de entrarem esforços caram jamais a diiUouldade de condeosa-r 
decisivos para. dotar a Republíca .obre 0 seu em um codlgo as cla.usulal da direito, mas 
codigo civil. unicameate a difficuld&do de doa~ruir um di-

Vem de longe esta. asph"&Qão nacional. o reito tra.dicional. 
primeiro pa!ISO do poder publico, dando-lhe Convencldo d~ que 6 tempo de aslr resolu
fórma concreta, foi o accordo celebrado em tamente, resolv1 providenciar no 1onttdo de 
1S55 com o emiente juriu:onsuLto Dr. Au- se elabo;rar um project.o d6 oodlco e\vl\, que 
gueto Teixeira. de Freitas. para colligir e elas- ,v<!s .sera opportunamento n.proi1Dta1o. O 
sifica.r a legislação brazileira. · sepa.rar 9 con- Mm1stro da Justiça l\Ciba de conl!nr cue lm· 

· solidar as leis civis. seguiram .. se a esta. portante trabalho ao Dr. Clo,l• Bevllacqna, 
tentativa. inicial, em 1858, 1872, I88J. 1889 e lente da. Fac~ldade de DINIItO do Jto~ue. 
1890. os actos do Governo promovendo a orga
nização do projecto de coâ.igo civil. 

Bem pouco é, portanto, o que falta para 
um periodo completo de meio seculo. de esfor-

.. çoa oontinuos, eonsagr.a.dos á sa.tisfaçiio de 
uma necessidade g!lralmente reconhecida e 
prool&mada psr todos os orgãos da sociedade 
brazilelra. 

Mu, si de tio numerosas terHativas não 
poude sahir a conclusão da obra ardente
mente ambicionada, é cert<J, entretanto, que 
della.s ficaram consideraveis e valiosos subsi
diO!, que podem ser agora. applicados, com 
vantagem de~isiva, em ultimo e definitivo 
teotamen. 

E tal é o pensamento do Governo. 
Exemplo animador é esse que nos oí!erece 

o lmperio Allemão, onde com a metade do 
tempo já despendido por nós e tendo de ven
cer resistencias, que a organização daRe
publica não oll'erece, conseguiu-se a. promul
gação do codigo civil, que veiu completar a 
obra da concentração do poder pela uni:tica
çã::> do direito. Em uma confederação de Es~ 
tu.dos soberanos, cada um dos quaes na velha 
posse da legislação separada, comprehende
se a. pe~tinacia. da. resistencia. á aspiração de 
um cõdJgo, que devia inutilizar e substitui!.' 
todos os outros, fazendo desa.ppnrecer, ao 
mesmo tempo, o derradeiro attestado de 
de uma. soberania. tradicional .... 

ORDEM PUBLICA 
ú tive ensejo de manlCOII.e.r que nlo se 

governa. de mod.o oonvenlenie &OI lntere.ses 
dos povos, desde que & autorldado 6 forçada; 
a deniar de. continua t\ IUit •Uancn<» para 0!1 
perigos que ameaçam "trauqulllldí.de publie&· 
Felizmente, porém, tfm·IO U!iiJnalnclo a ín
dole pacifica dos braallell'OI, oomo I ndlcio de 
que rntrámos em um porlodo de calma, pro'
picio ao descnvolvtmanto dt t.od11 ns fol'Ç&II· 
sociaes e ao funcotonamonto nor1nl do me
canismo admlni.tratl,o; 10ndo-mo srato as-· 
segurar que é empe11.bo meu lmpl'lmir aciJ 
actos da adminlstraçlo o 1ontJmepto de or
dem e de respeito ao e:aeralalo de tod&a as 
lib::;rdades e garantlnl CQilltltuetonnel, 

Salvo os deploravolll aooDteclmentoa de. 
Matto Grosso, que aJió.ll,lo cll'Clumaoraveram ·a 
divergencias da polltlea loeal, motlvndn• peJa. . 
eleição do presiiJente do Eatado, 1 onde feliz
mente ~oi, de prompto, reatabalcclde. & or
dem, é geral e completa a. tr&nquillltlo.de pu-
bllca. em todo o paiz. · 

Entretanto, as condiç!>e1 espoeiaea d& ci
dade do Rio de Janeiro, séde do Governo da. 
União, solicitam,. com inat&nc!&, voe&& fi
lustrada a.ttenção para que o importante 
ramo do serviço policial ttque dotndo com 
uma lei que, alterando a legislaçlo vigente. 
melhor ga.rant~ a. segurança individual e de 
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~.»ioJil'iédtde,. e Wl'lW ~fflcaz. ;. prev,ençio dos 6~l!e~Ó~ !iS ~n~Í~~ ~rÍfruiâiJçaa : e,: OOIDO 8tw . 
. ileiJCtol. . . .· .. . '·'·'.·· . . . .. mdta.nos, o eodigo 4,a arm&dlk . . e o col!lmnm 
, .• . Como nssumpto có-.rela.to,':e·· .;q~ .mereoo da.l\ilpubllca: .A vi>Ssa.'attenéâci.de:v~ .. abrau.-
' t.ambem V0880apreço, allndit"Eli-ànecessidade ger tambem & legiSlação processJJ&I, qqere-. as. eoWJtruoçio de noVa Casa. de Detenção em clama. .seniiveis rnodiflc_aç~, . . . . . . · · · . ·. · 
locar divel'IO ao -ein que ora se acba. sltue.da,e A ex:igeo·oia dereducção .das · .. despezas. pti
de edi,ftcloe a.p~priados ;·ás_ estaçõas .Jioliciaes blicas, qbje~to da· p·•incipâl preoccul>ação do 
na1 d1 'lel'IIU Clrcumscrlpçoes .desta vasta. Ca· Governo, aconselhava a. snppreasão · dos arse
pit&l.. .. . . naea de guerra;·éujil produeção não . wrre-

EXERCITO 

. :· .A paz.ext.erna~ a:tranquUl~dllde no interiOr 
. e .a tendencla gei·al dos espiritos em husca 

•' ·dos processos pacitl.cos· pare. a solução . dos 
problem:lS iaternMi.ontl.es offerecem-no~.feliz 
opportunidade·pa.1'3. nã() SÇ~breca.rreg~rmos o 
Theaouro Federal com encargos extraordina
rl01, que só se legitimam lã. onde as círcum
ttancial torçam o pé de guerra ou a paz 
t.rmti.Cl&. . . 

spondia· absOlutamente. ás !!onunas que neU69 
eram consumidas. Por decreto' . de 31 de ja-· 
Iieiro ·do corrente anno, fo1'3.m. ·aupprimidóa: os 
qu·e ~e a.cnava:m situados em Belérn;·Recire e 
Bahia.~ Essa medida, ·_P.:Iréril, "dev.e· ser se-
guida de r.eformas dos arsettnes que ficaram, 
a.tlm de que se poi'.S:l.m titar· delles todas a.8 
vantagens. Pelos m~amos motivos foram tam· 
bem extinctas as companb.ius de . operarias 
mili ta.res e a.prend izes. artíficeS'. 

. • . MARINHA 
Duu importantes modifieações foram feitas 

Ull admlnll~raçio do exercHo. O seu e1fecti v o A. nossa esquadra não póde -corre.sponder 
aollu.-ae realmente reduzido ·a .15.000 homens, a todas as necessidades do serviço a que ella 
oolloco.ndo-so Milím rigorosamente .. dentro da se destina, no extenso Iittora.l que possui
COJlllf.fnacJ\o oroarnenta.ria., e está organizado m'os e; ilo emtaiito, o . estado · fulanceiró do 
o leu· Kllti~·Malor, reforma decretaàa peJa paiz, · impondo riaorosas' economias, nio 
Jel n. 40:J, ti& 24 de outubro de 1896, .agora perÍnitte dar~ lhe desde já. uma organização 
poMta. om txecução aom o competente regula.- ma.ia completa, ·o que, de resto; não e ~en· 
mcnto. te, a.ttenta:a sil;Uaçâo·da paz e1ra.oquHlidade 

NOI limites desta organização ha .. tudo a. em que nós' a.chamos. Todavia., coin'os navios 
eaperar·•e do indiscutível valor do nosso glo- que elta. poSsue, ·alguns dos. quaes dispondO 
1'1010 exercito, tobretudo quando a. restJ'icção dos aperf6içea.mentos III()'jeroos · e tendo de 
do numero pa.ssa a. ser laTga.mente supprida ser em .. breve refol'ÇlUb' ·com .dons ·enconra· 
pelo n.pt~rftllooamento . da., iostrncção, princi- çadós e um -cruzador-toi'pedelro, · em adian• 
pi.Jmentc a instrucção pratica;· de modo a: ta:da construcc;ão na. ~Europa~· julgG"a em·.con• ·,
:ilcal" coMtituido uni ·nuéleo poderoso pela. dições di! . poder prestar .relevantes s&rTiços 
&lolplin& e pelo I) reparo · mU.it_a.f, em torno à Patr:ta., Sobretudo tendo em:· vista. o. aolido 
ao qual se completem ,as umdades tacticas, preparo, a perícia. e a. rara bravura-de que 
dadas a.s emergencias que determinem a ne- tem dad.o brilhantes demonstrações a nossa 
ousida.l.e de se pa.ssar ao pé de guerra. valente . m,a.tinha. nos gra.ves momentos em 

Medida de ~levado alcance e que o Governo que tem sido posto á. prova o fii!!U inexcedivel 
tem em "i ata e a. da concenti'ação das .forças . patriotismo; ' . . . - . . ' 

. em cada. distl'i~militar, com grande vfl.Íl· Em virtude das autõrizações concadida1;1 
·~em para. a adtil1llia~Çâo, · instrueção e foram extínctos os &rsenaes de marinha :da · 
diSciplina e consideravel re'ducção de despeza. Biiliia e de Perna.nibuco, porque, como. os de 
· Apezar doa· constantes esforços feitos até guerra, não eram sinio fantes de despezàs sa.~ 
t.Bora;não tem sido possível instituir-se pra- pertl.uas, e o Goverpo cogita de -çender,.por 
'tloa.menle o sorteio milita:!.'. como o exige a conc.urrencia ' PÜ~li.ca, . OB t~rrenos que elles 
COllllti.tt~-içã.o. ·por virtude dos defeitos da. oceupavam · · · · 
proprirdei. Providenciàs legislati-v.as sobre Entre a.s.refórmas feitás nÓ.lntu{to dé re· 

·este assumpto'·tornaat-se da. · mais_ 'palpitante gUla.riZar · e· melhorar o sêrviço. reiLliza.ndo 
· ~a-slt'láde, v.lsto que d_ellas · depende faD:d&-- eoonomiaS:. s~lientam-se as d,o . COrpo de En~ 

., ~entalmente. a forma.çM do · e~ercito, com genheiros. Na:vaes .e Escola. .Nável._ t'. com~ 
uma reserva e& paz de garantir effi.camtente, missão ene&rregada.. ·de acompa*har · na. ·EU· . 
tm q na.Jquer eventualidade,. a defesa. · da rópa a constraeçio de· na.:vios 'foi r eorgani· 

. Patria . . . zadà. 'e so.bstituida com reducção de despeza • . 
·. Outra neoessidade, não meri<!S. palpitante e .· · · · · 
~pn.~, é a da. promulgaçãó' de um .codigo ·. :. VIAÇÃO 
pen&l militar, .em; que sejam . obee!-'vàaos .os 
ttln. oi pios mod.er.nos pecllliarea ao ser.viço Uma. Iar·ga, ·experiencia tem demonstrado.. 
$1 armas. · Infel1m.ente preva:lece.tll. amd& . que não ha.-ye.ntagem rea.l ell:l manter em-
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' : ·-~ . , SEilsio SÓÍ:.Biflm:·DB kRER'Í'UR.i .,-,:i. •: J!à·::,_~:J 
. ---- .. ,-. .. --. .. :.·. -. ·--- - . . . - ' ' .. ·::· .:~~?:;; t 
pr.ez~ de· ·~s . de f'érro ilob a::adinfDi&: priedâde da. t:nião- &; Ceritrar do : Brazil_;.~u: ·· . 
traÇãO do Estado. ·. Alem dOI:' .encarg,o!i g-g_e o Go<ierno rese~a-se Pa,n. ·tuer ·üSo ·"da .aü•1·: . 
resultam :para; o Thesouro·dos seus conBtaDtes torizaçã.o; 'QJle lli6 . foi eonCedida· pelo' Con,!:"; -:·· ·· 
defk.its, não podem éllas; siquer, a.dqnirir,em giesso . Fecieral, quando ze lhe o1ferecer~-op·'{: ... 

. viriilde mesmo da"· deftciencia. dos :recursos portuliidade para· 1i1~& operaçãO-, que~ atteilto.:"{: ,:· 
m'çamentarlos,'aiém· dos· ·obstacnfos- de outra o. CQnSidera.vel valor deste· importante pr_o·' · 'ç : 
nattirem, a. eipausão· é· os melhoramentos prio nacitmal, devení; e:z:erc·er ·uma influencia ~: :.:;.. 
que -as ' riecessida.des · do trafego recl:imam, decisivà. no nosso regimen :fltianceiro. · ' ·. ·.f . 
eú'oumstaricia est& que mu·ito concorre pa.ra A · renda · desta eiltrada'; ' tendo sido de '=: 
deter ou retardar o p~ogresso . dits zonàs; que- 30.385:487$744 em !897, elevou-se no a.rino :" ) 
eão'.por·eua.s servidas; Entregai-as, poi8, á findo a. 34.ógaJ)51$5T5. Nãó obstante; fechou~ ' 
actiVidade fecunda. da gestão estimulada pelo ·se ainda este exer<!icio com rim deficit . con~i, · 
interesse particular e, não só desa1frontar o dera ver, àggravando · de modo sensi-.rel o es'

-TheeoUt'O Federal, subs~ituindo ·o repmeri do tado oppl'e:'JSivo do _Thesouro: .. E tcdafja, a _. 
dcflcit pelo da reoda segura, como ala.rgar-lbes extensa zona servtda por ella·; comí,)rehen- · · 
as conaições de prosperidarle em vantagem da. dendo .•. os tres grandes Esta doa do centro : 
lndustria e rio commercio. · · (S : Pà.ulo, Minas Gera.es . e R!9 de Janeiro); 

E' com effeito facto sabido que todas as oiferece as mais' :?a.voràveis condições de pro
estra~as de propriedade ·na.cional a cargo da. speriilàde á poderosa.· ernpreza..Basta. promover 
administracão publica, ã. excepção da· de· Porto a expansão dos variados praçluctos de~:t zona: · .
Alegre a. Uruguayana, viveram sempre no Pela. sua parte, e na espbera.. de· sua. compe
regimen dos deficits~ par:~. o qual entrou ·teneia, o Governo íniciou .o movimento d~ 
tambem, de tempo a esta. parte, apropria animação,. decretando sensível reducção do 
Estraila de Ferro ·Central' do Brazil. Veriflca.- pt'e(:o de transporte a favor de certos pro· 
ee, entretanto,_agora, que, quando entregues duétoa agrícolas. · . · 
ó. .Qilministraçãl) p!ll'ticular, todas ellas O Governo cogita. de generalizar . provi· 
passam desde logo a.assigna.la.rsa.ldos prog:res· dencia. identica '.1. tod:l.S as vias de transportes 
ii:Yos, 'prestando . promissot• conctirso ao des· terrestres ou mori~imos,. em que possa ser 
envolvimento das rendas nacioriaes. · ·ca.bid&'a sua intervenção nesse set1t1do. · 

FINANÇA~ 
Assim, por exemplo. a. estrada. de fe-rro de 

Baturit•\, que accusou em 1896 o deficit !!e 
47:39~6,. em 1~97 o de 125:~22$859; ~e- 1 
de ma.io de J898~ ·em que começou a.·admm1s· A politica ftnaticeiril. tem sido e continna.rá. \: 
tração do seti"arrenda:ta.rio, até · 31 de d~zem· a ser a principal preoccupação do meu (loo;.. 
bro. deu o saldo de 419:478.t825: A 'estrada verno. ~umpre a.t&Car e resolver os impqr- · 

. de ferro de Sobral teve em '1896 o di{icie de tantes problemas que ella. apresenta. ·~m sua.: 
67:6018230, e em 1891, de já'ileiro a; outubro, -complexidade, tanto á acção dó Executivo ' 
o de ·e9:7St$105 ; no ~mtanto· q:ué; · apenas como ás :-~soluÇões doLegisla.tivo; · · 
iDi(liada a administração particmla.r em 1 9-e A pri~eit& questão qrie surge e que d (io· . · 
novembro, ·apparecen- nos ultimos ·dous meras verno tem como. a mais importante, no pon~ ·. .
do·anno o sa.l<lo de 27:351$345, que se elevou· de vista d~ rehabilita<·ão .economico-finan~ · · 
no anno rle-1898 á somn:ia de 92:758$120. Na ceira., e a da valorização d·o meio circullinte. ·. · 
eetrada de fel'ro Central de Pel'nanibuco o Sob o dominio funesto do cureo Jorcado;·--e 
bafa.nço da r(.ceita e despeza. mostra em 1896 portanto na falta de indi~or directo,. que· · 
o d~ficit de 192:439$372. que em 1897 elevou· . não existe si não quando · o· papel é «<nverti~ 
se a 596i643$~96·e ainda. nos mezes de janeiro vel. «O criterio para .c~mhecer a deficiencla· 
a abril de 1898 montou- a. 193:134$529. En- QU· excesso do meio círculf.nte é o estado.do 
tregue em 1 . de· maio ao arrendat>.1.rio, O ·ba.· cambio:.. Entre DÓS pareCe fôr& de dúvida; 
lanço de sua receita e despeza., de~sl data a observadas as diversas phases por que tenios -. 
31 de dezembro do mesmo anno, apresentou o passado, que o n1vel ·da ta.xa. cambial desceu 
~(;de. 83 ~542$211. · · muito além do :que poderia ser jast~ 
· Ahi est.à a éloquente e i~istivel prope.- ,ela liala.nça internacional OU'PeW agite.ç9es -
gátlda ~cifras~· . - . . . ~ politica intet'I;la • .A: ·explieàciiO do. pbeno"' 
·. Em pres~n-~ de:~m'anha SYJde~·cta, estava. meno encontra.-se, _poi3, na dep!.',J-cia~o d_~ 

Jndieada a~ direCçao a -·segmr q_uanto ás de- moeda · - ·· · - ' ·- - · 
inais eStradàS da. Uniio.· Acha-se .jâ.a~rta a. ~m paizes. com~ o noeso; ein que c~Úk, . 
concurreiicia publica pal-a oarrenda.mentodas enorme massa de--papel de curso for_çad.o,.o . : 
estradas d'e ferro de· S. Francisco,. Paulo Af- ouro abandonac& smt~importante funcçãO . 'd& : ": . 
tonso e sul de Perniunlnloo~ · · · agente da circtilaçiri' e entta na ~tégoria'.dé _ · · · 
·· Por considerações, que 'são óbvias; nrio foi stmp1es m_er~doria!·~ _QPEII'&.'I!IIi'EiiÍtã~:a.--~ti.d~'- _·,. 
1ncluida· nessa .coiicurrencia .·a. mais impor- transfor~açao• em ·.vl,rttide df!,'qual; d_~:z:l!iMO· . _ : 
-.tsnte de todas as éstra.daa ·de · ferro de pro- da ser uotãade·pan•medtt-os- valoi'e~;. p~- . -~~ 

.: ,;. -~ . 
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~----------------------------------------~~----~------~----~ 
·~.me proprio a. ser medido, como todas as ou· determinada somina~ {l&r.a ser applicada aos 
·:ffaS . mercadorias •. p3la unidade do~ papel, fins .na mesma.. Iei jnd1aados, com a cl<lUSllla. 
:iaéeda; iriconvertivel: de onde resulta .que, imperativa ·de ser· restituída, dentro de curtG 

· quando os preços das mercadorias se elevam, prazo, ao seu primitivo destino. 
· .:.e()mo act.ualmen.te, o -pr~oo tlo ouro, que Mas, para.. que eBta.s ~Qedidus possam trazer 
·: :' tunceiona como mereadoria, tambem soce, e resultados solldos e duradouros, é de indiseu-
; o augmento ·do agio desse metal se traduz t ivel couvenienc·ia que sej a desde já elimi

pela. ba.ixa cambial . Mas. attingidos os limi·. nao:la a faculdade de emissão concedida pela. 
tes extremos da. depressio, as oscillações as ref(lr ida lei de 1&75 para. que, antes de tudo~ 
mais . insignificantes do cambio se traduzem se ponha termo ao mysterio que tem eovol-

·.· por ~rand :.lsdifferenças no valor do ouro, des· vi<fo o moviment) da nossa. emissão.e que 
/ afiando todos os estímulos da ambição e ele· tanto ha concorrido para a deploravel de

yando .a. espee11.laçã.o ao se11 ma.ximode inwn- pressão monetlnia a. que temes chegado. 
sidaie. Esta. especulação, gerada. pela propria. Posta fóra. de seus intuitos na a.pplicaç&o, 
crise. torna·se por su a nz causa productora esta lei tem creado uma verdAdeira. dictadura 

.de maior depressão, e eis como ahi se fórma financeira, transformando em recurso quaãi 
um· verdadeiro circulo vicioso, do qual só ordinario do Thesouro uma medida de na.tu
:-ie póde sahir atacando em soa. raiz a cans& reza excepcional e provisoria. Reproduzidas 
.:.riginaria.-:t depreciação· do meio circurante. em nosSa. legislação com caracter Permanente. 
· ~· evidente, portanto. que o meio do agir, as medidas que ella consagra -teem dadG 

em definitiva e cGm efficacia contra. um ex· Loga.r a. a.busos que se ass:gnaJam pel& enorme 
-:::esso de emissão do pa.pel-mceda de curso massa de papel que dessa fonte tem vindn 
forç11.do, é promover uma. contl'acção pelo para. a circulação. A sua conservação, por · 
re 'gate, para cujo serviço deverá sêr consti.- tanto, no corpo (le nossas leis ser.l. pelo menos 
tuiilo um fundo especial. lato quer dizer que a permanencia do estado de desconfiança, que 
o re~gate do · papel-moeda constitue um dos só por si bast ará· para centralizar os mais 
pontos cap:taes ·da politiea financeira do Go- sinceros esrorços no sentido do re&gate. 
·verno. No empenho <!e attenuar os funestos effeitos 
· .Além deste processo índirecto, -çelo ~u!ll a de um tal regimen, sem du vida. a.gg!a.va.do!> 

:parte de papel que se retira valorizl!. a que pela falta de publicidacle, r~olreu o Governo 
· 1lca. na circu lação, podemos t..1.mbem realizar fazer poblicarmensa!mente· o estado do movi

a. valorização dir ecta, instituindo um fundo mento da emissão. 
do garantia para este mesmo papel. E' oste Por estes motivos o Governo propõe, comi) 
outro p?nio capital da. politica financeira do 1r.edida complementar do S:lU plano, a. sup· 
Governo. pres~ão do regimen creado pela. bi de 29 d~ 

O fun~o dG resgate poderà sJr constituído maio de 1875 e mantido .por acto3 legisla.tivos 
pelo producto das estradas d~ ferro arrenda- posteriores. AS· providencias de caracter 

. Jas, menos a. Central, por todos os s3.Jdos excepcional ahi consignadas tlcarãoattendídas 
·orça.men~arios, peJa. q uantia proveniente de pelo modo que acima. indiquei. 
p:~gameuto de dividas de diversos bancos e São estes os elementos que me parecem 
pot• todas us rendas eventuaes. mais seguros para a valorização do meiG 

O fundo de garantia da. emissão poderá ser circulante. Considero tambem que este será 
êonstituido com o produ.cto d& taxa de mais o primeiro passo }iara. o estabelecimento da. 
5 '1 ., ouro, sobre a importação, e mais o circulação met·lilica e da fuoda~ão de bancos. 
s ldo do p t•üductõ de todas a.s arrecadações emissores de · bilhet..ea convertiveis, problema 
em ouro. que a Republica uão póde nem deve deixar 

Pa·a o fim de poder ·attender com a devida. de resolver no mais breve espaço de tempo. 
amplitude ás neces3idades occurrentes, será O exces>o de papel moeda de curso forçado. 
indispemavel que o Governo fique au torizado que representa. o factor propomlera.nte aa. 
a .empregar o fundo de resgate no a.ngmento nossa crise financeira, actua po!' sua vez. 
do fundo de gal'a.D.tia, e vice-verso. conrorme como poderoso agente, na. nossa crise eeooo•. 
ás-circumstancias cambiaes e de accordo oom mica. Yem da.hi a elevação do pre:o do 
a. 'reduccão operada na Circulação, de modo ouro e o consequente .vugmento dos :preços 
que .o fundo de resgate possa ser no toào ou dos objeetos importados, 1a.zendo subir consi
em parte transformado em tnndo de gara.oti& dera.velmente o custo da . producção de tu~ o 
comtanto, porém, que e:;te nunca seja re· ._.uanto e:z:pol'tamos. Por outro lado, esse 
cluz;ido a mencs de metade do seu nlor. En- mesmo excesso de papel, gerando a falsa 
1retanto, d;~.das as circumstancias exeepcio· crença. da superabundaneia. de capitaes, pro
raes; a. .que allude a lei de 1875 e que até duziu a funestíssima. agitação feb•·il, (!11:6 
}!oje tem tido com') u nico remedio a emb!ão peuetrou no seio da propria lavoura~ de~ 
~utorizada pela propria. lei, é de necea3idade desenvolvimento demasiadamenw rap•do a 
~ ue ó Goor~rn? 'P()• rc\.itar deste fundo uma producção do. café, abrindo margens à espe-
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culaçãc, com grande detrimento do seu preço carl\. bastante . reduzido eom as sobras dJ. 
de -venda. · · verbas or~mentarias e dos proprios creditai~ 

Nas indusLrias . manufactoras a. acçã.o ma- que s~ !erdlcarem na. liquidação definitiva cr0 ,,, 
lefica daquelle agente tornou-se ainda. mais exercoclo. ·"-,__ 
sensível. A mania das grandezas, engen- Q t t ·. 
tiradas por aquellas emissões, determinou a. uan o·ao anno corren e, pelos dados até ·-

- agora colhidos relativamente á arre:~arla.ção ··: 
creaçao de empt'ezas industtiaes de todas as do 1o trim€stre, attingiu ella a 77 .02S:S09<1: 
especies imngina.veis. Não tardou muito, o_que permitte avaliar em 308.101:2-'36.-oo.' \ 
infelizmente, para que a realidade viesse s ·•u 
apagar as illusões· ·, e as Pquid""ões bruscas 1 a esta somma. se juntarem 11.401:01!'.$932, -: 

. ..., renda presumível de semestre addicional,' e ' : 
e V!oleums, produzindo perdas consi,leraveis, 40.000:00. r;;. difi'erença proveniente dos 10 "/o 
concorreram par.l. destruir grande parte tla. d · t d · ta -
fortuna. ·particular e publica., empobrecendo em ouro os lmpos os e Jmpor çao, tere
cada vez mais 0 pa.lz. mos como renda provavel deste a.nno. 

Para deter estes desastres foi-se procurar 
359 

· 
502

=
251

$
932

· 
um recurso peior que 0 proprio mal: craou- Deduzindo desta re~eita a despeza. orçada. 
se na tarifa. aduaneira a ta.xa. ultra-protec- em 328.í23:~5i$38ô, teremos um salco .de 
cionista para manter· industrias completa- 30.8~8:994~5413. · 
mente artificiaes, ele-vando-se poe essa forma O calculo, porém, no QUe respeita á renda. 
o preço dos objectos com o sacrificio dos inter- é pessimista, IJois que a diminuiç:ão de 
esses de toda a popul~ção em proveito de ai- 11.·000:000$ que se nota. nas rendas aduanei
g~n~s_industriaes. C~egou-se p~la 'L"lrifa pro· ras do 1• trimestre do corrente auno, em 
h!bltova, aomonopollo de facto, em manife~ta confrooto com o tle ignall:Jeriododo anno :pas· 
desvantagem dos productos agrícolas. I~ to sado, não é devida senão a uma. antecipação de 
quer diz.er que nos achamos' .. virtualmeme imi:ortação, resultante do impc·sto em ouro, 
d~svi~uos ela boa direccão economica. como se verifica facilmente, comparando a ren-

E' tempo da tomar a verdadeira. orientação da. de dezembro d~ 1898 com arlcigualperioio 
e para isso ·o gue nos cumpre e tratar de ex- de I 89i e notando que 0.1Uella foi superior a. 
portar tudo ·quanto pudermos produzir em estaexa!ltamentede ll.OOO:COO$. Justifica-se, 
melbores condicões que os outrus poYm, portanto, a previsão de uma melhor ·arrcc<l· 
e procurar importar o que elles possam pro- dnção nos trimestres subsequentes. Alem
duzir em melhores condições que nós. disso, o augmento das taas dos impostos dec 

.Assim, a motliflcação da tarifa aduru:eira, consumo jil existentes e a c~e1çíio de novas 
para. subordina!- a aos princípios expostos, é taxas só come.::aram a car resultados do 2" 
ainda um ponto capital na política financeira trimestre em diante, c tando jit. expediJcs 
do Governo. quasi toàos cs regulamentos que a ellfs se 

Va.lorizaudo o nosso neio circulante e refeTem. 
dando um regimen de estabilidade a nossa E' tlo bom a.v;íso, entretanto, lembrar que, 
moeda, teremos aberto franca entrada. aos recahindo sobre este exercício a terceira 
capita2s estrangeiros, que aqui virão :>aliei- p:l.rte dos enc.lrgos do acwrdo de Londres; 
tara collo!lação vantajosa que Jbe proporcio· correspondente a:.> ultimo semestre do anno
nam ~s nosso.s riquezas iocompara,·e·s _ passado, e tendo de ser pago durante eJlo. o 

Mas cumpre tambem cuidar da. nos>a resto do em:prestimo de dous milhões de 1sç,7, 
receita. e nii.o perdet• de vista já.mais 0 p1·o· além do re~gate, já rea.liza.do, da divida por 
gramma das economias necessarias. bilhetes do Thesouro e no Banco da Repu-

A syoopse do exercicio de 1808 demonstra blica. de *rca. de 32.000:000$, é só no pro· 
a. arrecadação de 307.62:3:291$672, que de>e ximo anno que poderemos gozar de todas 1.1.s 
elevnr-sa a 351.460:318$060 c:>m o. addicão vantag~ns provenientes daqu~lle aecoruo. 
de 43.837:026$388 de renda provavel dos ba- Lembrarei ainda quo, em vil'tude delle, te· 
lanços que deixaram de ser envia,ios ao The· remos de resgatar até o fim <.lo anno corrente 
souro. Reunindo a esta. sommo. a. do semestre mnis de 40.000.000$de papel moeda., estanuo 
addicional, calculada pela de igual periodo do resgatados até o presente 14.00J:OOO$. Este 

. anno an teríor - 11.401:015.$932, teremo5 - re~gate, porêm, alem de insumciente, é f~ito 
362.861 :833$992, que, compsra.da com a. or· à custa do a.ugmento da nc~a divida. ex· 
çada pela lei do orçamento em 342.e5·3: 000$, terna. 
apresenta um nugmento de 20.208 :333:S992. 1sto indica a necessidade de reduzirmos os 

A despeza votada foi de 372.812:424$169, nossos compromissos intel'nos em ouro para, 
que as~ende a- 409.290:706$64.( com· o a.c- si não neulruliZ'lr completamente, ao men~s 
creseimo de 36.4;8:282.'\i4i5 dos creditos ex- attenuar aqllelle :~.ugmento. E' o que obte
traordínarios abertos no respectivo pel·iodo. remes resga.ta.não os empreslímos int~rncs 

Comparada a reeeita com a de3peza, veri- de 1868 el8i9, operação essa que exigesom~n.. 
fica-se um deficit de 46.4'!9: 3i2$ô52, que fi- superior a 50.00'J:000$000 •• 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 2510512015 09:56 · Página 10 de 10 

CONGRESSO N.t.OIONAL 

·: \ ComQ vêdes, tornam-se necessa.rioo recur-
- de valor coosideravel. Ma.s, sendo evi· 

· -'~~nte que não podemos contar com o alarga
.... ~ento do~ impostos, só nos resta appellar 
' para reducções i"aitas nas despezas, uma. vez 

que não bastam as que estão rei tas. os· mon· 
·te pios, como de\'ern ser constituídos, não pre
-cisam ser ma.ntidos :pelo Estado e nem have
ria Thesouro ca.paz de supporta.r os peS&!Ios 
·encargos qtie elles vão crea.ndo. Convém en
-carar este problema rle frente e resolvei-o. 
As aposentadorias indevidas constituam ou
t ros encargos de que é preciso allíviar o 

"Thesouro. Uma lei de ravisão impõe-se como 
necessidade indeclioavel e ·como um dever 
dos poderes publioos. 

Fine.lmente, si aperfeiçoarmos os nossos ap· 
:parelhos de arrecadação, quer · aduaneiros 

-quer internos, si suprimirmos alguns ser
viços inuteis que a.i.nda. possuimos, si adiar
mos outros, que não são ·urgentes, si restrin
girlllos as despezas federa.es exclusivamente 
·a serviços federa.es, si defendermos por u:aio 
de leis adequadas os direitos da União em 
'l'elação a certos impostos quasi absorvidos 
pelos Estados, entre os quacs salienta-se o 

·. imposto do sallo, poderemos e.:;perar corn 
-confiança. a nossa rehabilitacão :finan~eii'S.. 

No que respeita ao sello, é da maior ur-· 
·genci.a. uma. lei que defirHL com precisão, 
dent~o do ~smento constitucional, a com· 
:petencia. da: 'União, oppondo efficaz resisteocia 
.as invasões dos poderes estaduaes. Nos 
· a.rts. 7~. e 9• esta.tuiu a Coostitui.;:ão qu~. em 
regra, as taxas de sello só podem ser decre
tadas pelo poder .federal e em beneficio do 
Tbesouro Federal. Só por ex.cepção e nos 
casos restrictamente especificados é que 
os poderes estaduaes podem decretai-as. Não 

·obstante a clareza do hx.to, -a. desarrazoada. 
predilecção p elos interesses locaes, que por 
todos os modos se manifesta, achou meios de 

·chegar. at ravés de persistentes abusos, à. 
-in-versão completa. dos termos do preceito 
.constitucional. ·excluindo da. regra a. compe
·teocia da União, para. coUoc:11-a dentro dos 
restri11to~ limites da e.xcepção e, vice-veTsa, 
tirando os Est&dos da. ex.cepçã.o para. •ia:r-lhes 

'&8 amplitudes da. regra. geral. Muito ba. con
.ool'l'ido para i &to a. arguida. obscurida.d.e da. 
.lei de lO de dezembro de 1896. 

O certo é que o imposto do seno, que pro~ 
duziu .em 1891 a rendf.!. de 10.400:118$073, 
-em -vez de aprJsenta:r, como geralmente acon
tece, um a.ugmento progressivo nos exercícios 
. sub!~t!Quentes, tem, ao contrario, apresentado 
resultados muito inferiores. Isto quer dizer 
que· o Thesouro Federal p.-'j_ sendo, todos os 
anno.s, de_sfalcado de um . COD!idera;v:el por-

cão das suas rendas, e que esta. excepcional 
solicitude por parte dos orgâos dos interesges 
locaes deve servir de estimulo á. vigilancia 
daquelles, a. quern cabe vel~r pelos negocias 
da União •. 

prge que a. União reivindique os seus. di-
teltos. . . 

Senhores Membros do congresso Na.ciónai! 
Estou convencido de que a. solução da· qu~ 
stão financeira. de-pende menos das forças ·na· 
turaes do pa.iz, do que do acertG das medida!! . 
que o poder publico tiver de adopta.r. · 

A situação aoba-se rntHcientsmente escla
re~a em toda. a. sua. intensa gravidade e 
ella. propria. encarrega-se de innicar a neces
sidade de uma. aeção energica, sem , hl:l.Sit&· 
ções nem adiamentos, na qual as urgencias 
do Tbesouro Federal sejam resolutamente 
p:>stas no ponto culminante dos interesses 
naciona.es, como o criterio superior de todas 
as deliberações. 

.Si em V03Sa a.lta. sabedoria. r esolverdes ado
ptar·a.s providencias legislativas que ora sub- · 
metto &a vosso exame, a.l.ém de ouka.s,. q:ue 
possam ser suggerida.s pela vossa experien· 
c!a e pelo vosso patriotismo, não hesitarei em 
a3sumit•, na execução, a. responsabilidade do 
exito ue nossos communs esforços. .: 

Uma conducta de firmeza e perseverança, 
tendo em vísta. prodozlr e economizar, con- · 
duzirá. a. Republica. i conquista segura. do su
premo ideal dnanceiro, nunca até boje attin· 
gido- o equilibrio orçamentario sem emissão 
nem emprestimG. · 

Capital Federa.I, 3 de maio de 189~. 

M • F&ti.RAZ DE CAMPOS SALLES, 

PresidCl.tt.e d:~. Republl~ 

ô Sr. P••esldent.e - O Congresso 
Na.:ional tomará na devida. consideração a 
exposição da. Ment~agem do Sr. Presidente 
da Republica • 

Está levanta-da & sessão solemne da aber
tura da 3• sessão ordlna.ria do Congresso 
Nacional. 

Ma11oeZ de Queiro: M!!tto;o IUbei·to, Pre· 
sidente. • 

Joaguím Sttrm6l~to, servindo de lo Secre-
tario do Sen&do, . 

Heredia de Sà, sel"Vindo de 1• Seoreta.rio 
da Camal'a . 

Henrique c~utinho, .to.seeretario do Senado. 
Angelo Neto, servindo de 2" Secretario da 

Cam~~· 
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CAMARA . DOS DEPU-TADOS 

Torcotra sos&ão ~a torcaira · l6IDslatnra no Gon~ossu Nacional 

l• SESSÃO EM 4 Dlil MAIO DE 1899. 

Pr'esidcncia do Sr. Urbano Sant~s 
(2• Vic!:-Presidenre) 

Ao meio-dia -procede-se á chama.tla, a qual 
~ndem os Srs. Urbano Sa.ntos, He~edíade 
Sá, Angelo Neto, Albuquerque Sercjo, Amo
rim Figueira, Pedro Chermont, Serzedello 
Corrêa, Luiz Domingues, Guedeilla Mourito, 
Cunha Martins, Hanriq,ue Vallac;iares, Pedro 
Borges, Thomaz Accioly, João Lopes, Fran
cisco &i., Helveeío Monte, Frederico Borge11, 
Augusto Severo, João Vieira., Martins Ju
nior, Joiio de Siqueira, Artbur Peixoto, 
Neln., Seabra., castro R.ebello, Francisco 

· &>dré, Aríatides de Queiroz, Mo.ooel Caetano, 
Pa.ul& Guimarães, Vergne de Abreu, Leovi· 
gildo Filgaeiro.!l, Eduardo Ramos, Paranhos 
:Montenegro, Marcollno Moura. Pinheiro Ju
nior, Torquo.to Morelrn., Jol!é Murtlal\o, Xa
vier da. Silveira., Oseo.r Godoy, Timotheo da. 
Colta, RAul Barroso. Beliaario de Souza, 
Erloo Coelho, Silva CaJtro, Agostinho Vidol, 
Deooleclano de Souza. Barros Franco Jwúor, 
Bern&rdee Dl&S, M.e.yrink, Ctlogeraa. Al
meida Gom&!l, João Luiz, Car\'lllho Mourão, 
Monteiro de Ba.rros,UdetoPIO Al vim, Jacob uiL 
Palúo, Antero Botelho, Franclsoo Veiga., 
Alfredo Ploto. Alvaro Botelho, Leonel Filho, 
L&mouníer Godol'redo, Antonio ZMhnrias, Ro· 
clolpho Abreu, Au«usto CJementino, Matta. 
Maebad~- Edna.rdo Pimentel, Rodo!pb.o Pai
do, Padua Rezende, Moreira. da Silva, Ga.-

CAII!ar& V. 1 

leão Carvalhnl, Luiz Flacquer, Alvares- Ril
bião, Casemiro da Rocha, Domiogues de Cas
tro, Dino Bueno, Oliveira Braga, Gustavo 
Godoy, Adolpbo Gordo, Cesa.rio de Freitas. 
Lucas de Barros. Alfredo Ellis, FranciSC() 
Glic9rio, Artlmr Diedericbsen, Rodolpho Mi· . 
~~anda, Ovidio Abrantes, Alvos de Castro. 
I:.uiz Adolpho, Bra.zilio da. Luz. Lamenba 
Lins, Leoncio Corrêa, Lauro Müller, Paula 
Ramos. Francisco Tolentino, Pedro Ferreira.. 
Plinio Casado, Guillon, Paasidonio da; Cunba9 
Victor!no Monteiro, Campos Cartier e Cas-
!iano tio Nascimento (101). -

A.bre-ae a aessio. 
Deixam de compat~r com causa. Jie.rt.ici:··· 

pa.da os Sra. : VQz de Mello, Julio de Mello,.. · 
Carioa de L'!ovt~.e&, Elias Martins, Appolloui~ 
Zena.ydes, All'onso Costa-, Silva Mariz e Aze
Tedo Sobré. 

E sem' cauaa. os Srs. : Carloa MarceUino, 
Augusto Montenegro, Tb.eotonio de Brito~ 
Mntta Ba.cellar, Rodrigues Fernandes, Vi
veiros, Eduardo de Berredo,Anizio-do Abreu., 
Marcos de Araa,io, Torre! Portugal, JOSé A va._ 
lino, Ildefoneo Lima, Marinho de Andrade, 
Ta•ares de Lyr&, Francis~ Gurgel, Eloy w;· 
Souza, José Peregrino, Tl'indade, Coelbi) ·. 
Li!bôa, Ermirlo Coutinho, Jo~J6 Mariano, Tei
xeira de Slt., Herotllano Ba.ndefra, Coelho CitF. 
tra, Pereira de Lyra, Jlfalaquill.!!l Gonçalves, 
Barbosa Lima, Córnelio da Fonsecf., Moreira 
Alvell, Juvencio de Aguiar, Pedro Pernam.:. 
buco, Rocba. Qaval.canti, Euclide.s· ~àlt&7: 

·a 
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.; 

·Á'Taujo Góes. Arroxel!li.s Galvão, Oeminia.ao disponibilidade das offlcinas de alfaiates,cor
. ~:~ot.il, FelisbeUo Ft·eire, Roctrigues ro:·ia, reeiros e Jatoeit•os dos arsenaes do guerra. 
·:}ilyme Villas Boas, Milton, TO$ta., Eu,({c nio -Inteirada.. 
/ Tourinho, Ampllilophio, Joiio Danta; Filho, D.l mesmo senhor, de 30 tlo mcs:no roez, 

· / ·Ada.lberto Guimarães,·Ro-irigues Lima,Tolen- rt>mettenrio a esta camara. dous autogr apbos, 
·tino dos Santos, Galdino Loreto, Jeronymo sancciona.dos , um do decreto do Congresso 
lVIonteiro, Irineu Machado, Alelndo Guann- Na.ciooal quo regula a a.clmioi;tração do Dis· 
bara, Augusto de Vasconcellos, Si Freire, tl'iCt') Federal e outro da. resolução do 
P<!reím dos Santo~. Fonseca Portella,Nilo Pe- me~mo Con~resso autorizando o Po•ler Ex
çanh~. Alve:> de B:-ilo, Leonel L01•eti, Er·- ecutivo a aorir ao Min'sterio da. J ustiça e 
nesto-B:'azilio, Julio dos Santos, Ut•tano \Iar- :\egocios Interlorc.;; o credito de 253: 0i7$840, 
~on'les, PauUno de Soazl\ Junior, Campolioa, supplementar á~ verba~ n. 8 do r,rt. 23 da 
Go1çalves Han;os, Octavin,no de Brito, Fer- lei n, 490, ele 15 de dezembr o de IS&í ena. l l 
reira. Pire>, Cupertino de Siqueira., Telles e 14 da mesma lei.-lnteirada .. 
de Mene:tes, Theotonio de Magalhães. Nn- Do Sr. 2 , Secretario (>er viouo de l "),<:le 4 
gue~ra. Junior, Arlh ur Torre~. ·Manoel Ful-
gencio, Liodolpho ·cJ.etano, Olegario ~~~cie l , de janeirJ llo corrente ann '), remettendo a. 
Lamartlnt>, eo~ta Junior, Bueno de Andra•h . ~sta Ca~ar& um dos autog-r~pho:;, devida
E-lmnnclo da Fvnscca., Panlino 0,1rtos, Ci nc'.- :nente sanccionado, c'a n so!uc;-ão do Con· 
nato Braga, Hennenegíh!o <le Moraes. Cu· ::;1'.>~so N:J.cic,ual, upp:·ov ~ n·io o t rater1u de ex
racciolo, Mello Rego, Xaviel' do "'v'allr, Al(_m. tradicçüo celebrado em 14 •le maio de 1897, 
ca.r Guimarães, Apparicio Mariense, Fran- C!ltre o Byazil e 03 Estada~.~ul d.,os ~a '~~e
ci~co Alencaslro, lUva.davitl. Corrêa, .Aurc· r:ca do ::S:orte: ~om as m~~.~l·~ayoes mho u
lianoBilrh~·s:l , Pinto da Rocha, Vespasía..oo dú ZJdas pelo p! o .ocoll~ a:->7~0!\&uo em 28 de 
Albuquerque 0 Py crespo. I ma,1o de 1893.-Intel!'ada . 

Do me~mo senl!o~. r!e i:9 de abril ultimo,re
E' lhh c sem debate appt•ovad<L a acta. da mcttendo a esta Camara u m dos auto"'oraphos, 

sessão antecedente. 
deçi~ameute sanccionado, das re~ol uçõ~s do 

o """ A s · Congresso National, orçn.ndo a R~ceita Geral 
~r. ,... ecretarao (sert)indo de e f.xaudo adespeza da Rcpubl!ca pa.r<.t o exer-

1') procede :i. leitura do seguinte cicio de 1899; isent;Jndo de dir c'i tos de im

EXPEDJE~TE 

OT:cios : 
w Do Sr.· -Deputailo Appotonlo Zenayd~s. com. 
muuicando não poder a~s:stír a o.lguu1as 
~essões <la. Camara. por motivo d3 moles tia. 
elA pesso:~. de sna familia e JIG.linr!o 3•J d ins 
no licença..-A' Commissão de Pcti~s c Po
dert>s. 

Do Sr. Deputllilo Ammso Costa, commulli · 
can1l0 estar pompt·1 pn.rn. OI! trab:llllos lc,:.;-i'· 
lntivos o seguir bt'eve.-lntcil·ada. 
. Do 5~. Deputlldo Elias Martins, conununi· 

cando que , por moliV'o de molestia, deixa tle 
ccmparec;r iLs s~ss tla. C&rnara, pclu que 
solicita. dou:; mozoi de li<'~n~o, pll'll tl'ut a· 
menta de suo. ~u u •le. -A' Commis~ilo de Pc· 
ti~·ües c Po<lClres. 
. Do St•. J• Secretario do Sena•lo. ele 28 rle 

dezembr;> do anuo pro:r:imo pass·tdo, l'Cm··t· 
tendo a. esta Ca.m&.ra. dons autogN phns. 
s mcdouados, das resoluções do Congl'c~so 
Nacional que autol'lzam o PoJer Executivo 

pJr tação o mater ial rnet'l!lico de.,tint).{lo ao 
ab:1stecimento c1e ag11a á cidade <lo ~~lacahe e 
a brindo o credito supplementat' mcEss;t rio 
ao pl,!pmeuto das llOrcenlngens <~os empre
g(l.(los das repar tições tm·eca,uu.doms.- lntei
•·a:.la.. 

Do mesmo senhor, dn igu.tl clata, remet
tendo n. esta cama.ra um d''s autogr<Lphos 
sanccionados do. resolução do Con;rrcsso Na
cionnl, autori~nn1lo o Poder Ex~>cutiYo n. abrir 
ao 1\linlsterio ela Mnl'inha o creclito supple· 
m~uta.rdo 1.7i0:950$0:3 Ci n dircrsas vcl'bns 
do art. 7·' do. lei n. 4!)0, de lB Lle Lletembro 
1.lc 1807 .-Iutelrnda . 

0-> mesmo scnh :'lr, do il~utllllats., remet':" 
t('nrlo u, esta C~.Lmnra um UI)S aut'lgrnpltos 
:>o.ncclon"<ioa lia. re8:~lu~iio do Congre~S? Na
clonlll, nut.ori :tn.ndo o P c:n1cr Executivo a 
nb1·h· ao ~!lnietorio rl& lndustria, Viação e 
Oltl'~LS Publicas · o crCldito oxrr:tordina.l'io de 
i:200$, para pag:tmento dos vencimentos, no 
ultimo exercício, dos Clmpregatlos a,.l,!idos a 
Rcpartiçã.o Geral dos Te!egraphos. - Intei· 
racta. . 

a abrir ao Ministerio 1ln Guerra o credito Do mesmo s .mhor, de igual data. commu
extraordinat'io de 2:499$990, para. paga- nieando a esta. camara. terem sido sanccio· 
meuto de ~rratiftcacão do capitão do cot•po de nadas pelo Sr. Pre~idente da Itcpublica. as 
eswdo-maior lle 1• 'classe Luiz Bello Lisboa., I resoluções do Coogresso Nacionltl, uppro
e o credito supplementa.r de 44:400$, :para vando os tratados de (·xtradicção com .as Re
pagamento de vencimentos á. mestrança. em publicas Argenti •. a. e do Peru e autorizando 
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.Q. Govarno l\ abrir os er f'.d.i tos de t 1.098-19-2-, l rê:1, Henrique Valladares, Pedro Bor .... ei~ . 
pa.ra occorrer.ã despeza com a indernni:z;ação , Thomaz Adoly, José Avelin{), Fra.ncisco ~sã; . 
dos prejuizos causados pala. .occurreucia ha- j Fr~clerico Borges, Augusto severo, José Ma~ 
vida ern Santos com o vapor inglez Stanmol'e I r ia\lO, Martins Juniot>,Arthur Peixoto,Rochà\ 
no anno de 1892, e de 20 ! :231$ 100; supple- Cavalca.uti, Leovigildo•Fil~ueiras, Torquáto '~· 
mentíS-1' a. diversas verb:J..S do art. 2• da lei Moreira, José Murtinho, X:...v!er d;\ Silveira., \ ._ 
n. 490, de 16 de dezembro de 1697, e enviando Ú3C3.l' Godoy, trineu Machado, Timotheo da ·, 
um exemplar de cada um dos respectivos Costa, Raul Barroso, Nilo Peça.oha, Leonel ' 
autographo~,que foram restituídos ao Senado L()reti, Deoclecia.no de Souza, Barros Fra.nco 
pelos Ministerios rla Justiça e Neg.>cios Int.e- Junior, Urbano Marcondes, C:~.logerJs, A:l· 
:rioras e rlas Relações Exteriores em data de meida Gomes, João Luiz, C-.trval ll o Mourão, 
.31 de dez~mbro do anno findo.-Inteita.la. Monteiro <.le B:u:ros. Gonçalve3 Ramos , An-

Do mesmo senhor, de igual data, c.:>mmu- ter ,J BotJlho, FrAncisco Veiga, Alfr edo Pinto, · 
.n:cando terem sido sauccionadas pelo Sr. Octaviano de Brito, Alvaro Botelho, Leonel 
.Presidente t.ln. Rcpublica. as resoluçõe~ do l•' illt'l, Rodolpho Abreu, AugustoClemea.tino, 
:Congresw Nacional quJ au torizam 0 Poder Artltur Tort·es, E•iuah lo Pimentel, Rodolpho 
Executivo a n.brir ao Ministerio d•l GuerPa o> PJix1o, G~\leão Carvalbal. V 1iz Flacquer. 
credito3 e xtraordinar io3 de 27:471$79-! , par.l Casemiro da. Ro~ha, Dino Bueno, Cesario de 

to fi d E 1 c l l · l"reitss, Lucas de Ba1•ro:>, Francisco Gl lcerio, 
.paga.men a pro essores a ;co a. e 0 egto H.ot.!olpho :Miranda., Oví:iio Abrantes. Al(;nCl\r 
Militares, e a. doltS comma.nd~n«ls de vapores 
.mercantes, em commissilo do mesmo :Minis· Guima.rã.es, Brazllio da. Luz, Lamenha Lins • 
. terio, e ue 1)363 para p agamento 11e eta.pa. do L11.m·o Mi\lle!', Panl:~. Ramos·, Fron~isco To
DI.'. João Jcs ·: n u:sr te Guimarãe~. e 05 s u ppte- lentíno,Pcdro Ferreira, Plínio Ca~a·Jo,Guillon, 
m enta.res de 96.1:833;J;804 ás v<>rbas 15 e !6 Marr;al Escoba.r, P í>Ssidonio do. Cu 11ba, Vícto
-do art. 8• da lei n. 490, de 16 de dezembro rino !llonteit·o, Campos Ca.rt~er, Casl)iano do 
de 1897 e de 74 :0i 5)0G'J ás verbas 7J e l ô do Nascimento e Azevedo Sodró (74) . 
·citado art. 8•, e remettendo a esta. Camara Abre.se a sessão . 
.um de ca<ia um <los respectivos autographos . Deixam tle comparecer, co:n causa t:artici-
-Ja.teirada. p:lda., os Sr3. Va z de Mello, Carlos de Nova~Js, 

Comp:m:lceram mais os Srs. Silverio N.ery e Julio de Mello, Silva Ma.~· i z, Elias Mar tins, 
Ma.rçal Escobar . Al'ollonío Zena.ydes, Air!:m~o Costa., Panlino 

O Sr. Pre~idente -Sendo a ordem 
do dia de hoje eleição d~ Mesa e tias Com· 
missões Permanentes e não havendo numero 
su.fficiente para se proceder a. es:n.s eleições, 
dasigno para amanhã ·a mesma ordem do dia 
de h oje, isto é: 

Votação do parec~r n. l, de 189:l, reconh::J
cendo Deputado pelo 4• distr!cto do Estado de 
S. Paulo o Pr. Elias Fausto Pacheco Jor · 

Ca.rlós e Cara.cciolo. 
E, sem C(I.Usa, os Srs. Augmto Montenegro, 

Ma.tta. B~celtar, Rodrigue3 Fe1•nan11cs, ViYei
r os, Gue~elha. Mourão, Eduardo de Bcrredo, 
Ct:nha. Martins, Anizio de Ahreu, i\Iu.rcos 
de Araujo, Torr es Portugal, ltdofonso Lima, 
Marinho ds Andrade, Helvecio Monte, 
Ttw:tres de Lyra, Francisco Gorgel, Elo~· de 
Souza, José Peregrino, Trindttde, Ermirio 
Cou ti nho, Teixeira de Sú., Hercul:mo Bs.ndei
ra, Coelho Cintra, Joã.o Vieira, Pereira de dão; 

Me11a e da.s commissõcs Perma· Ly,•a, Mala.!]uins Goncnlves, .Rnt·bosa Lima, 
Cornolio da FoDseea, · Moreil·a Alves, Pedro 
Pérna.mbaco, Euclides Ma!t'l, Araujo Góes, 

Levanta-se a. Eessã.o &.s 12 hor:l.s e 45 mi· Arroxella.s Gíllviio, Geminio.no Brazil, Olym· 

Ele!~ão da 
nentes. 

.ilutos. pio Ca.mp'JS, Feli!lbello Froir<l, Hodrigues 
Doria, Nei>·a, Ja.ymo Villns Boa:;, Sl!a.bi'&, 
Milton, C:~.stJ'O H.ebollo , 1'ostll, Francisco 
Sodré, Aristides de Que iroz, Manoel C!lela.no, 
Eugenio Tourinho, Paula Ouimariíc~. Joiio 
Dantas Filho, Atln.lberto GuimJrães, Tolen t!n~ 
dos Santos, Eduardo Ramos, Para.nhos Mon· 
tenegro, Marcolino Mc.ura , Galdioo Loret.o, 
Jerouym'l Mon~eiro, Pinheiro Junior, Au
gusto d~ Vas ~o:lcclloa, Sá Fre!r(!, Balise.rio 
de Souzl, Pereira. dos Santos, Fonseca Por· 
tella., Erico C:.Jelbo, .Alves de Brito, Ago3· 
tinha Vidal, Ernesto Brnzilio, Julio dos 
Santos, BernardJ.s Dias, Paulino de Souztt. 
Jullior, Ca.mp.:>li 1a, Mayrlok, Jacob da Paixão, 

'2• SWÃO EM 5 DE MAIO D:& 1899 

,P,·~sid.:1lCia dJ . Sr. u,•lJtJJ IO Sdntos, 
(2• Yicc·Pres·iden (e) 

Ao meio·día p:·oce le-se a:.~bámada á qua1 
:responrlem os Sr.;. Urbano Santo3, Hererlia de 
Sá, Augolo Neto, Sil verio Nery, C~trlos M·tr· 
cellino, Albuqu erq_ue Serejo, Amorim Fi
gueiro~, Tlle!!lonio do:: Brito, Serzedello Cor· 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 09:57- Página 2 de 4 

···.:: ... 

-~- --~--------------------~------------~--~~------
· ·ilerreira Pires, Lamounier Godorredo, Anto-1 
· .uio zacbarias. Cupertino de Siqueira, Telles 

~:Qe Menezes. Thootonio de Magalhães, No
.:/ glieira Junior, Manoel Fulgencio, Lindolpho 

.MOTIVOÍI .DO v ·ETO 

J Caetano, Olegario Maciel, · Alvares Rubião, 
Domingues de Castro, Oliveira Braga, Gus
tavo Godoy, Costa. Junior, Bueno de Andrada., 
Adolpbo Gordo, Edmundo da Fonseca.. Al
fredo Ellis, C.incinato Braga, Arthur Diede
ricbsen, Hermenegildo de Moraes, . Luiz 
.o\dolpbo, Mello Rego, Xavier do Valle, • .!.ppa
ricio Mariense. Francisco Alencastro, Riva.
da.vía. Cort•eia, Aureliano Barbosa., Pinto d~ 
Rocha, Vespasiano de Albuquet•que e Py
Crespo. 

E' lida. e sem debate approvada. a acta da 
sessão antecedente. · 

O Sr. 4 • Secretario (servindo 
de i·') procede ó. Ieitum do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcios : 
Do Sr. Deputado Caracciolo, communi

e&udo que por motivo de doençn deixa de 
comparecer e pedindo 60 dias de licença..
A' Commissão de Petiç3o e Poderes. 

Do Sr. Deputado Paulioo Carlos de Ar
ruda Botelho, communicando que se acha. 
prompto para os tl'8ba!hos legisla.th·os.
lntei.rada. 

Do Mlnisterio da Justi~ e Negocios Inte
riores, de 31 de dezembro do anno findo, 
restituindo devida.mente Sâncciona.dos dous 
dos autographos da Resoluçã.o do Congresso 
Nacional prohibindo o recebimento e cir
cula.ção como moeda, de tltulos ao portador 
emittidos pelos governos dos Estados ou dos 
munic!pios.-Inteirada, devolvendo-se um 
dOI!I autographos ao Sacado. · 

Do Ministerio da. Fazenda, de 2 de ja
neiro ultimo, tr-J.nsmittindo devidamente 
sanccionada. a resolução do Congresso Na
atonal autorizando o Podei' Executivo a. 
abrir a.o Ministerio da Fazenda o credito es
pecial de 7:300$, para pagamento do tra.ns
porte de duas la.nch!1.3 no porto de Saotos.
A' CommiS!iio de Orçamento. 

Do mesmo ministerio, de 7 do mesmo mez, 
devolvendo 03 autograpbos da Nsolu~o do 
CongreS!!o.._ Naclona.l, autorizando o Poder 
Executivo·: a admlttir D. Flora Cerqneiro 
Leite, viuva do Dr. Joaquim de Cerqueira 
Leite, · ex-delegado de hygiene e commiss&rio 
de· hygiene assistencia. pubüca, a. paga. r as 

, contrtbuic;;Oes a.traz!W.as do mont~pio de seu 
. finado marido, e á qual negou sancção o Sr. 

Presidente d& Republica peJog seguintes 

Dispõe o art. -19 · do regulamento appro
vado pelo decreto n. 9-12 A, de 31 de outubro 
de 1890, que o f1mpregar.lo demittido a .arbí
trio rlo Governo fic<l.rá nas condiÇÕes do 
art. 17 do mesmo regulamento, isto é, .con
tinual'á. a _concorrer como dantes (art. 12) 
com a quota que se descontava do seu orde
nado, anm de que por sua morte a ra.milia. 
tenha !!- pensão correspondente. · 

Si deixar, porem. de contriuuít', ·prJvaodo 
impo5sibilidade absoluta ou miseria. irreme
dia.vel, será equiparado ao n orto, e sua. fa
mília.. si constar de esposa ou filbos menores . 
ou filhas solteiras, ou paes decrepitos e inva~ 
lidos, terá direito á. pen:;ão, que perceberá 
mesmo em vida delle, com desconto de um 
dia em cada mez, e a. pensão continua rá. de
pois da. morte comoncs caso> gera.es. · 

O Dr. ,Toa.quim de Cerqueira Leite demit
tído, a arbítrio do Governo, do cargo de coin
missario de bygiene do Districto Federal, 
continuou a contribuir para o montepio, de
accordo com .o art. 19 citado; mas em 1893 
deixou de tazel·o, nos mezes de abril e m<1io, 
e requerendo ao Ministro da Fa7.enda. que man
dasse acceitar as respectivas contribuições 
foi-lhe isso permíttido por despacho de 10 
de junho da.quelle a.nno, por entender en
tão o Thesourc não ser a.pplica.vcll a.o easo a 
doutrina do art. 20 do regulamento de 31 de 
outubro de 1890, por força. do qual o empre· 
gado que se demittir voluntariamente, con
tinuará. a. concorrer para o montepio, per
dendo, porém, o direito, quando assim n.~ 
proceda, pas.;ados dous mczes, em oualquer 
tempo e por qualquer modo, ás quant ias com 
que houver.contribuido, e cessando por con
~egUinte o direito de sua tamili~ á pensão. 

Em 1895 incorreu o Dr. Joaquim de Cer
queira Leite na. mesma falta de pagamento 
por mais de dous mezes. Ja -3ntão o Minis· 
tcrio da Fazenda, como consta do aviso eJ:.
podido ao Ministerio da Marinha. em 29 de 
a.g!J!!to de 1893, declarara extensiva aos em· 
pregados demittidoa e. arbítrio do Governo a 
penalidade do art. 20 do regulamento, e 
assim seu novo pedido de readmissão deixou 
de ser attendido. 

Em 23 de julho de 1896, tendo f111lecido o 
Dr. Joaquim de Cerqueira Leite, requereu 
sua vinva D. Flora de Cerqueira Letteque 
se lhe pi!rmittisse. recolher ao Thesouro a.s 
contribuições que deixou de pagat• seu ma· 
rido, e, procur.::.:;~o demonstrar que ao caso 
em questão não J)bdia se mandar applícar a 
dispo~ição do art. 20, alleuou em seu !avor 
o faCto de, mesmo depois da decisão a. que se 
refere o a. viso cita.do de 29 de agosto de 1893, 
ter o Tliesouro recebido de uma vez contrl-
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buições relativas a.o período de sete mezes 
(dezembro de 1893 a. junho de 1894). 

Esse factó, entret.anto, que · denota. um acto 
irregular da. 1•epartição que a.cceiton o paga
·mento, !la v:. â suppticante o direito de haver 
.a respectiva restituição, mas não po:lia _ser
Yir. para. firmar se um principio perigo· 

. sissimo para :1. instituição-
. Com etreito, ad.anittida. mesmo a inapplico.· 
'bilidade no caso da disposição do art. 20 do 
regulamento, ssria ainda.. necessario que o 
-ex-delegado de h ygiene provasse ter deixado 
de contribuir por qualquer das circnmsta'n-· 
cias indicadas no paragrapbounico.do art. 17 
-impossibilidade absoluta ou. miseri:~. irre
~edin.-re!. prova que não foi produzio:la. 
· Ao contrario, desde que não se exbibisse 
essa prova e não se a.pplicasse a penalidade 
do art. 20, o resulta.•lo seria facultar ao em~ 
pregado demittido a arbítrio do Governo 
àeíxar. si assim o entendesse. <1e contribuir 
para o montepio sem embargo de a todo tem· 
po em que a nece>sirla.de o collooasse nas 
condições úo pa.ragrapho unico do art. 17 do 
regula ment o, reclamar a. pensão para sua 
fu.milia sem que o Thesouro tivesse meio de 
evitai-o.· 

Ora, por mais liberal que possa t er sido o 
espirito do legisladOl', essa liberdade niio pódfl 
l!er entendirla. ao ponto de est:.belecer-se um 
,principio que seri~ a ruína da instituição. 

Por esse,; rnoti vos, julgnndo contra.rht a.•i S 

interesses da ~ação a presente resolução, 
nego-lhe sancç[o 1le accoTdo com o art. 3i Ú'l 
COnstituição da Republica . 

Capital Fedel'a.l, 5 de janeiro dt; 189~.-:
M, Ferr!l.:: de Campos Salles. -A 1mprm11r 
-para.entrar na ordem dos trabalhos. 

Do mesmo ministerio, da ll do mesmo mez . 
. tre.nsmittinrlo devidamente sanccionad<;B dous 
·dos autogr~ pho~ ela Resoluciio do Congresso 
Nacional, alteranrto algumas das dispo~içue:; 
da lei n. 351, (1e 16 de dezembro de 18\15 ,
Inteirada, tl uvolvemlo·se um dos autogrnpbos 
ao Senado. 

Do Ministerio da lndustria, Vlnção e Obra:1 
Publicas, de 30 1le dezembro cto n.nno pN· 
:::Imo pa.ssndo, transmlttindo devidn.ntfmte 
sa.nccionndos rlous dos a.utographos da. Ueso
luçii.o do con!.!'resso Nacional, a.utorizando o 
Governo a. cotitractnr com o engenheiro Ayres 
Pompeu de Carvalho e Souza e José Augusto 
Vieira , ou com quem maiores vantagens oft'e. 
recEJr, a constl'ucçií.o. de um l'a.mal ferreo de 
Sapopemba iL Ilha do Governador.-Ioteira.tla , 
devolvendo-66 um dos n.utographos ao Se· 
nado. 

Do mesmo ministerio, de 9 de janeiro ul
timo, satis fazendo a. raquisição desta Ca.· 
mar a no oftlcio n. 247, d~ 29 de novem_bt•o do 

anno 11ndo.-A quem fez a requisição· .'. (4..o.:~: : 
Commissã.o de Orçamento.) _; --

Do mesmo ministerio, de 28 de março ul..: ·, ·· 
timo, enviando o requerimento .em que o te- ~.: 
legra.phista de 3• classe a,\ Estrada de Ferro ·: -
Central do Brazil, Procopio :VIarques dE)Oli·. < 
v·eira Neves, pede um. anno de licença, com. \ . 
vencimentos, para tratar de sua saude.-A.'. _ 
Commissã.o de Petições e Poderes . . 

Do mesmo ministerio, de 29 de abril ul
t imo, satisfazendo a requisição der.ta. Camara. 
no omcio n. 146, de 26 de setembro do a.nno 
passado. :....A quem fez a requisição. {A'. Com
mi>são de Fazenda. ) 

Comparecem ma.ís os Srs. Pedi"o Chermont, 
Luiz Domingues, João Lopes. Coelbo Lisboa, 
Juvencio de Aguiar, João de Siqueira,Vergne 
de Abreu, Amphilophio, Rodrigues Lima., Al
Ciodo Guanabara, Silva Castro, Ildefonso 
Alvim, Mat ta Machado, Padua Rezende, 
Lamar tine, Moreira. da. Silva,Alves de Castro 
e Leoncio Cot·rêa ( 18) . · 

O ·sr. Serzedello Corrêa 
(pel .r. or.d~m) - Sr. Prcsidcnte,-acbando·se na 
an te-~o.la o Sr. Dr. En~as ~.1arti us, Deputado 
eleito pelo Pará, :peço a V. Ex. <]Ue nomeie 
a commis~ão que tem de introdur.i!·O neste 
recinto. afim de S. E;;. pr estar o compro
misso re~imental . 

E' mai:; um Deputado, Sr. Pre~ídente. que 
vem concorrer com a sua. presença e com o 
~eu voto, ·afim de que a. Ca.mara, com a. maior: 
urgencia, encete os sel\S traba lhos, mesmo 
porque, e1n umu. quadra como esttt, deve ha.· 
v er a maiur urganci:\ em que a c~1marn se 
constitnn. (11poiados) e organize e.s suas com
rui>sves, afim ue tratar seriamente dos o.ltos 
interes;c3 nueionaes que lhe e~tão affectos. 
tJiuilo hc•H; muito bem.) 

O ~~·. PreMI dente - Convido os 
Srs. Serze<lcllo Corrtia. e Xavier tla. Sitveil'& a 
irem l't.'Ceber o Sr. Enéas Ma.rtios, Deputado 
e leito paio !• districto do Estado do Pnrá. 

o Sr. EnénsMartins, introduzido no recinto, 
p~sto. junt o i\ Mesa o compromisso regimental. 

O S.a.•. Augusto Severo- Sr. 
Pres!tlentl), esperava. que a. ~~esa. da. ~mara. 
se <:onstituísse pn.ra., com m:us solemmdade, 
isto é, em sessão plena, pedir a. V. Ex. que 
consultasse aos meus co1legas s i consentem 
que se insira na. aeta. um voto de profundo 
peza.r pelo passamento do SeDador da ReplJ· 
b lica Dr . Almino A1fonso. 

Mas a. constituição da Mesa se prolonga, se 
adia., e um voto de pezar, de rlôr, n_ão póde 
ser adia.uo parallel~mente, e é por ISSO Q:Ue 
eu >anho, pensando interpretar fielm_en~ os 
sentimentos de toda. a Camara, ped1r a 

.·. 
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::v. Ex. que consulte a. Casa si consente que\ ral e do seu dedicll.llo amor ao p:~.iz. O golpe· 
-~~ja lançt~do nn neta dos nossos trabalhos um que roubou aquellu. :preciosíssima-existenci3 

.:'-voto de profundo peza.r 'Pelo· pa~samento do 1b?. t>stremecer de pe:.:il.r toda c. nossa. sócie-
{indi tosn Senador da Republica Dr. A.lmino da.de. · 
/ Alfonso. Não tive, S1·. Presidente, a felicEade de· 
; Almi.no Affonso, Sr. Pl'esidente, não é um manter.relaçõespcssoaes com o ilh.J.stre morto, 

nome deõconhecido na Republica, elle -vem de mas sei pelo testemnnho unanime de qua.n
longa d11ta accentuando-se, pelos mui~os ser- tos privavam com S. Ex. que o seu espíritO" 
~iç<-s por eHe prestJ.dos, com uma tenacidade era, na vida particular, tão crystalino como. 
e · uma !e(l.ldade á Republic& inex.cedivs:s. brllhante na. vida. :publica. · 
(Apoiados .} E já agora relembrarei nestas bre-ves · pa-

Sinto, como dí_sse ao começar, que esta la,ras qu-3 o paiz em geral e o meu Estado 
manifestação não occorresse em se~;eão plena, em particular aproveitaram immenso com a 
que esta. homenagem não lhe seja prestada propaganda. :pertinaz e dedicadissima. qne 
em !>essiio solemne; entretanto, como disse, s. Ex. fez de i<:'ens liber:t~:s e· sobretudo ten
não sen(lo :poEsivel <l.(liar tal manifestttção de dentes a afastar do e>pirito nacional as 
pezar,-dcixo, Sr. Presidente, sobre a mesa o pr.we11çõea intunõadas que muitas vezes (;X
meu. requerimento, convicto de que a..~sim istirarn e ainda. hoje se repetem, contra. es
tenho interpretado fielmente os sentimento> trangeir(.S q-ue aqui -veem, pelo ~eu tra.balho 
da unanimidade da Camarn. e pela sua honestidade, collabora.r comnvsco 

Nessas condições, peço a. V .Ex., Sr. Presi- no engrandecimento da nossa Patria.. 
dente, que consulta a Casa.· si comente que N~ste particular, o paíll inteiro lhe deve 
na actà do~ nossos trabalhos seja lançado um muito e o Estado de Santa Catharina lhe 
voto de profundo pezar pelo passament.o (\a de'\'e mais. · 
pranteado Senador Jielo Rio Grande do Norte, Eis, porque, na qualidade, que constitue 
Dr. Almino Alfonso. (11fuito be1n;mt~ito bem.) para mim obrigo.çã.o, de representante do 

Consultadll. a. Cama.ra, é ap:Provarlo una~1i. Esta~o de Santa. Ca.t!la.rina., e acreditando 
memente o reouerimeuto do sr. Augusto se- que mterpretç ~s sent1mentos de todos, tenho 
vero • a honra de sohc1tar a V. Ex. que consulta a ' . I Camara sobre si permitte que na a.cta se 

o Sr. I.aut•o ltlülJer-Peço venia l~nce um voto de p_rofundo peza.r, felo falle
a V. Ex .• Sr. Presidente, e aos meus collegas c1mento daquelle lll~tstre hom~m, que. em
para.roulnn-lhes alguns momentos tle atten- bora. noss_o adversa.r1o nos nltn?los tempos. 
ção e solieilar-lbes ta.moem um voto de pezar. nem por 1sso desmerec_eu um dta da. est1ma._ 

Autori;r;o.-me a. fa:~:el-o, Sr. Presidente, a geral, porque,_ si as tdéas no~ sep!lrara.m 
obrignçií.o que me constitue 0 facto de Eer re pra- delle,. nem por mo o nosso esp!~Jto de1;z:ou d& 
sentant~ d:) Estado de Santa. cath!lrina., em aprec1ar a pnre~a. do seu d ra!Uantmo ,ca· 
cuja qualidade -venho solicit:u• da cama.ra (tos ract~r e a pr-~flcu1dade d~ sua. brJllla.nte v.da. 
Deputados que se lanre na. acta. de sua ses· pubhca. (l1Iutto llem; mmto bem.) 
~ão d~ hoje llm voto de profundo pezar pelo Consultada a carnara, é approvado unani-
fallecunento de um homllm que, D(Sta. ~no. m~;~mente o requerimento. 
outra. Casa. do Pa.l'l~mento, com tanto brllho 
e proveito pa.ra a causa. publica, ra]lresenton 
o meu Estario, então província. Rcfi•·o-me a.o 
Sr. visconde (le Tauna.y. 

VozES- :\Iuito bem. 
O SR. LA uno MliLun.- E' ox.eusa.do, paro. 

'homens publicas o para. todos quantos neste 
llaí~ Jeem, referir o. vid(l, publica daqutlll!! 
esplrlto tiio mustrarlo e que não 'só como !10· 
-mem politico, m11s como homem de sclent:i u e 
em que.si todos oa rl\mo1 dn. acttvidndo intol· 
teotunl, dei:otou tro.ços luminosos de Sll~ pas• 
!!agem, bonranclo o seu nome e o (ln. suo. Pe.
trla. E si é vcrdadt:t que os acontecimentos 
pollticos separaram o seu espirito da. opinião 
polltica. dominante no Brazil e no Estado que 
repreeentou. ni!o é menos verdade que a es
tima. que as. Ex. profesaava.aquelle Estado 
e, .em geral, todo o pait, em nada esmore
ceu; pois que provinha. da. sua ele-vação mo-

O Sr. Caaalauo do l'Wascl· 
Dlento (Jlela ordem)-Sr. Presidente, deEe• 
j"-V~ que V, Ex. me informasse acerco. do 
numero de Deputados p1·esentes, para o ft.m de 
so.ber si podemoa hoje dar principio aos tra. 
balbos de lnstallaçiio da MoM do. ASEemblúa., 
corno tanto urge. 

o Sr. Prealdente- Estio preaen.· 
te. 92 Srs. Deputados. 

O Sr. Ca&l!llnno do Naacl
Diento (pela ordern)-Em l'ísta da. infor
mação de V. Ex., ou~o rogar-lhe o otsequio 
de empregar os Eeus bons offlcios junto dOB 
nossos coiJegas, no sentido do seu compareci
mento às sessões, para que estas não se vãG 
esterilizando em pura perdã. para. a. Repu-
blica.. 
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VozES-Muito bem. j Fica. o meu pedido Das mãos de V. Ex., que -'· 
O Stt. CAs§IANO D:> NA~ClMEN'l'O-Visto cu re~olverã. am ~eu alto criterio como mel h o: :. 

e os meus amia-os termos levantado a ban· enter.der. (Apo1ac:los.) . · · . 
deira. de concordia, paz e. harmonia. entre os · 

· ·: 

brazileiros, ll. tem das instituições, devo de- . O S.l". ~residente-A · [()Sa ppefere 
cla.rer a. v_ Ex. que veria com grande pra- "tl>mnr o ll.lVllre de convidar cc:m in~tancia. 
zera intenençiio da v. Ex. junto do3 nos· o~ Sr~. Deputados pat·a. compareceram .. 
S05 collegas para o seu comparecimento de amanhã · (Apartes.) · \ 
modo a poder se constituir a Mesa. tia Assem- O SR. CASSI.\NO DO NAscnlE.XTO- Acato a · .• 
bléa, s:lm o que esta não pôde funcciom\l', deliberação de v. Ex. 
r esuH.ando uabi não pequeno prejuizo para. O SR. PRE.•IDE:\TE- Não ha-vendo nada 
a Repubiica . - mais a t ratar, designo para amanha, 6 do 

VozE>-Muito bom. corrente, a seguinte orJem do di;t : 
O SR. CAssiANo DO NASCIMENTO- Fiquem Votação dos seguintes pa.reeeres : 

bem accentuadas as palavt'<ls que acabo de N. 1, de 1899, reconheeenrlo Deputado paio 
p roferir « PRE.JG120 PARA A KEPUBLICA .» -1" disiríctoclo Esl<!dO de S. Paulo, O Dr . Elias 
( Jltl ito uea~; muito vem.) Fausto Pacl1eco Jordão; 

O Sr. Presiclente- A Mesa tem 
cumprido o seu derer e jit muito antes ela 
abertura cto Congresw Naeional havia. soltei· 
t o.do dos St'.'f. Depu taàos o seu compareci· 
mento, não só p~ra. que n. As;;embléa pudesse 
constitnir Se no dia ffi8.!"Ca,dD pela ·Con~ti · 
tuição," como para. que a 1\~s"' fosse eleito. e 
começassem quanto antes o~ trabalhos legis
lativos . 

A Mesa continuará. a insistir junto dos 
~rs. r~prcs .mtautes para que comparcçanl 
as sessoes. 

Não b3;1endo numero para se proceder ã 
eleic;ã.o da. Mesa., levanto a sessão, designando 
a ordem do dia. para a sessão seguinte. 

O Sr. Cassia.no (lo :Nasci
anento pede a palavra pela. ordem. 

O S1•. Presidente - Tem a. pa
la.vm o nobre Daputa.do. 

O Sr; Oassiauo do Nasci
znento (pela ordem) :-. Não é llavo .nos 
Annae$ ~lo Congresso, é , pelo eontra.rio. facto 
muito commurn, suspender-se a se~são, não 
para o dío. seguinte, mas por meia. ou uma 
l10ra, até q11e haja. numero para. que se po~s:~. 
dar execução á ordem do di:. da. Camara . 
{Apoiados.) 

Isto até a Mesa. costuma fazet• de ·mvtu 
proprio, resulta.udo sómente vantagem pa.ra. 
o pa!z do seu procedimento. 

V. Ex. sabe que b:l. na. Ct\pital Federal 
mais de 150 Deputados promptos para. ostra· 
halhos legi~lativos; não se explica, portanto, 
que os dias estejam correndo sem que a. Ca
ma.ra constitua. sua "Mesa. 

V. Ex. agiria. de accordo com os precedentes 
si resolvesse suspender a. ses~ão por meia. 
hora, afim de ver si mais alguns iUustres col· 
legas comparecem. 

N. 2, de 1899, rec~:mhecendo Deputado pelo 
2• <listricto de Minas Gerae5, o Dr . José 
Bouifacio de Andrada e Silva.; 

ELQiçiio da 1-le:sa e da.~ Commisões Perma· 
nentes. 
Levanta-~e a se;osão ás 12 bo1·as e 45 mi

uutos da tarde. 

3• SE>Sio EM 6 DE MAlO Dlll 189:1 

P l·esid.5nei1. do s,·. Urbano Sa"tos 
(20 Vice-Presidente) 

Ao meio·dia :procede-se a. chamada, ã. qual 
respondem os Srs. Urbano Santos, Heredia de 
Sã., Angelo Neto, Silvaria Nery, Albuquerque 
Sllr ejo, Amorjm Figueira, Theotonio de Brito, 
Ser zedello Corrê1, Luiz t:omíogm·s, Henrique 
Valladares. Pedro Borges. Thornal Accioly, 
José A velino, João Lopes. Francisco Sá, Ft·e
fler ico Borges, Augusto Severo, Coelho Lisboa, 
Jo~e Ma.ria.no, Barll~ Lima, Martius Junior-, 
João de Siqueira, Artbur Peixoto. Rocha Ca· 
vo.lcanti, Arroxella.s Gohíi.o, Vergne de 
Abreu, Amphilophio, Lenvigi ldo Filgueil•as, 
Rodrigues Lima, Torqua.to Moreira, X~vier 
da. Silveira, Oscar Godoy. lrineu Machado, 
Alcindo Guanabara, Timotheo da. Costa, Au· 
"'Usto de Vas::oncellos. Raul Barroso, Pereira 
âos Santos, Nilo Peçanha, Alve~ de Brito, Leo
nel Loreti, Silva. Castro,Deocleciano c!eSouza, 
Barros Fra.uco Junior, Urbano Ma;rrondes, 0&
logera.s, Almeida. Gomes, João Luiz, Clrvalho 
Mourão, Monteil'O de Barros, lldefooso Alvim, 
Gonçalves R&mc1s, Antero Botelho, Fran
cisco Veiga, Alrredo Pinto, Oetaviano · de 
Brito. Alvaro Botelho, Leonel Filho, Rodot-· 
pho Abreu, CUpertino de Síqueira, Augus~ 
Clementino, Ma.tta. Machado, Arthur Torres. 
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~ual'do Pimentel, Rodolpho Paixão, Pa.dua 
.. ReZende, Lamartine, Galeão carv!!.lhal, Luiz 

-~'- Flacquer, Alvares Rubião, casemiro da Ro
. :;. eba, Domiogues de Castro, Dino Bueno, Ous
. · :·. · tavo Godoy, Bueno de Andrada, Cesario de 

Freitas, Lucas de :Barros, Alfredo Ellis. Fran
cisco Glieerio, Artbur Diederiehsen, RodolplJo 
lfít•anda., 0'17idio Abrantes, Alves de Castro, 
Mello Rego; Xavier do Valle, Alencar Guima.
.rães, Brazilio da Luz, Lamenha Lins:, Leoncio 
Corrêa, Lauro Müller, Paula Ramos, Fran
·eisco Tolentioo, Pedro Fet•reira, Plinio Ca.
sado, Ma.rç,;1l Escobar, PL:ssiclonio da. Cunha, 
Victorino Monteiro, Pinto da Ror.ha, Vespa
siano de Albuquerque, Py Crespo, Campos 
C;~;rtier, Ca.ssiano do Nascimento e Azevello 
Sodre. 

Allre-se a sessão. 
Deixam de comparecer, cJm causa partici

pada, os Srs. Vaz de Mello, Julio de Mello, 
Carlos de Novaes. Silva. Mariz, Elias Clfar
tins; A:ppolonio .Zenaydes, Affonso Costa, 
Pa.ulíno Carlos e Caracciolo. 

E sem causa, o.~ Srs. Carlos :vrarcellino, 

E' lida. e posta. em discussão a a c ta. ,,._ 

O Sr . .. ~.1Dphilophio- Sr. Presí
dente, pedi a. palavra pa.ra requerer a. V.Ex • 
as providencias Jlecessarias, .afim de me ser 
entregue o Dia:rio 0/ficial, que a inda não re· 
cebi até a :presente data. 

Ja fi:z: identica. reclamação na Secretaria, 
que mea.ttondeu immediatamente; mas estou 
informado que a Imprensa. Nacional, tendo 
remottido os numeras do Diario úfficia.J, para 
a repa.rtiçã.o do Correio, julga. ter, por esta 
fórma, cumprido o seu dever. 

.Como, porém, Sr. PreSidente, apeza.r àa 
afilrmação da Imprensa Naciona.l, ainda não 
recebi o Diario 0/ficial, solicito de V. Ex. 
provi.den'cias, no sentido de· m.e ser feita. a 
entrega do referido jornal. 

O Sn.. PR.ESto'ENTE -A !l-lesa vae providen· 
c ia r neste sentido. 

O Sr. Coelho Lisboa-Sr. Pre
sidente, na. acta da sessão de hontem, hoje 
publica.!la, Dão figura o meu nome entre o 
daquelles collega,s que estiver am p1•esentes 
aquella sessão. Ne$tas condições, pe~.o a 
V. Ex. que mande rectí:ficar· a acta neste 
ponto, pois que o meu nome deve ftgura.r 
entre os daquelles que compareceram. depois 
da chamada. 

Estive presente, Sr. Presidenie, e aqui che
guei na. occasião em que faHava o dístincto 
Deputado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Cas· · 
siano do Na.scimento, isto 6, na occasião que 
S . Ex. pedia que fosse suspensa a sessão, 
a·ftm de ver-se si era poss\v r.l conseguir nu
mero para se proceder it. eleição da 'M~sa. 

E' esta, Sr. Prasidente, a rectiftcação que 
~inha. a fazer á. acta, e que me obrigou a to-
mar a palavra. ~ 

O Sn.. PREsiDEi\'TB-~ rectitlcação solici-
t ada. pelo nobre Deputado será fei ta. . · 

· Penro Cllermont. Augusto Mocteneg ro. Eneas 
Martins, Matta Bacellar, Rodrigues Fernan
des, Viveiros, Guedelha Mourão, Eduardo de 
Berrado. Cunha. :Martins, Anizio de Abreu, 
Marcos de Araujo, Torres Portugal, lldefonso 
Lima, lviarinbo de Andrade, Helvecio Monte, 
Tavares à() LYJ"a., Francisco Gurgél, Eloy de 
Souza., Jose Peregrino, Trind,:de, Ermirio 
<loutinbo, . Teixeira. de Sà, Herculano Ban
~eit'8., Coelho Cintra, João Vieira, Per eira de 
Lyra, Mala.quias Gonçalve~. Cornelio <la F.:Jn
seca., Moreira. Alves, Javencio _de Aguiar, 
Pedr·o Peraa.mlmoo, EucHdes Malta., Ara.ujQ 
Góes, Geminiano Brazil, Olympio Campos, 
Felisbello Freire, Rodrigues Doria, Neiva, 
J'ayme VUlas BoM, Seabra, Castro Rebello, 
:Milton, Tosta., Franci.~co Sodre. Aristides àe 
Queiroz, Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, 
P&u1a Guimarães. Joiio Dantas Filho, Adal
I:Jerto Guimarães. Tolentino dos Sa.n tos,Eduardo O Sr. J oã.o d·e Siqueira-Sr. 
Ramos,Pa.ranl1os Monteoegro,Marcolino Mou· Presidente, com a l!l.aior surpreza vejo que. 
ra,Galdíno Loreto, Pinheiro Junior,Jeronymo rla. aota. de hoje, ainda. nã.o consta ter sido 
;Monteiro, José Murtinho, Sá Freire, Belisario presente á. Mesa o pa.recer da. Commissão de 
de Souza.. Fons~ea. Por".ella, Erieo Coelho, I Verificação de Poderes sobre as eleições pro
Agostinbo Vidal, Ernesto Brazilio, Julio dos cedidas no 4• districto de Minas. 
Santos, Berna.rdes Dias, Paulino de Souza. .Ju· Ora, como estou inform·ado de que este 
ntor, Campolina, Mayrink, Ja.oob da. Paix.ã.o, parecer já foi apresentado, ba quatro ou 
Ferreira Pires, Lamounier Godofredo, An· cinco dias, e noto que a. Mesa. deixou 
tonio Za.charias, Tellesde Menezes, Theotonio de cumprir com o seu dever, mandando im
de Maga.lhães, Nogueira. Junior, Manoel FUl· printir o mesmo pa.recer para figurar na 
gencio, Lindolpbo Caetano, Olegario Maciel, ordem do dia.; ereto que .uão é ~em::~.is I>OOir 
}lloreira. da. Silva, Oliveira Braga., Costa Ju- a V. Ex. o cumprimento desse dever. 
nior, Adolpho Gordo, Edmundo ·da. Fonseca, Era. est.'\ a reclll.maçã.o, Sr. Presidente, que 
-GinciJlato Braga., Hermenegildo de Moraes, desejava fazer. 

·Llliz Adolpào, Guillon, Appa.l'icio Ma.riense, 
Francisco Alenoastro, Rtvadavia Corrêa. e 
Aureliano Barbosa.. 

o Sr. Presiden te-O nobre Depu
tado está. mat informado; o parecer a. que se 
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se refere V. Ex. ainda. não foi presente á 
Mesa.. • 

Si nã-o ha mtás quem q_uei-ra fazer obser
vações sobFe a acta. vou· dal-a "POr appro
vada. (Pat~s r). Estã. approvada. 

Vae-se ler o expediente. · 

O Sr. 4• Seeret:arlo ( se,.....,indo 
de· fu) procede á leitura do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. Deputndo Viveiros, communicando 

que por mot.ivo de molestia.deixadeemba.rcar 
e pedindo licença.-A' Commissão dePetições 
e Poderes. · 

Do Mini...,terio da Guerra., de 3 de ja.neiro tio 
-corrente an:gu, enviando o requerimento em 
·que o major reformado do exercito José Sabino 
Maciel Monteiro pede que sua refvrma. seja 
considera(!a no posto de tenente·coronel.
A'CommissãodeMarioha e Guerra..· 

Do mesmo . Mioisterio, de 23 do mesmo 
mez, enviando o requerimento em que o 
alumno d•\ Escola. Preparatoria. e de Táct.ica 
do Rio Pardo Och vio Pitaluga. pede transfe
rencia. de sua matricula :para a Esco!·,t Naval, 
allega!ido pretender compl.eta.r no ·fim do 
correatil a.:mo o curso preparatorio daquella 
escola.-A' mesma Comm1ssão. 

Do mesmo Mínislerio, de igu~l data, en
viando o requerimento em que o· alferes do 
13• regimento de ca;vallaria Guilherme Fil'
míno. Ligorio Ribeiro Daria pelle que sua 
promoção a este posto seja considerada por 
actos de bravura, contando antiguidade de 

. 5 de outubro de 1893.-A' mesmt~. Com
midsão.· 

Do mesmo Ministerio. de 6 de abril do cor· 
rente anno, enviando a seguinte 

!ltllNSAGE~I 

Srs. Membros do Congresso Nacional.
Submettendo a vossa elevada consideraciio 
inclusa. exposição, na. qual o Ministro de 
Estado da Guerra. trata da con veniencia de 
ser concedido ao respectivo Minbtr.rio um 
credito na irnportn.ncfu 1Lc 7:500$, destinado 
a. occorrer â. indemniza.ção re~lumo.dn. pot• 
Matheus Laurie,hojerepresentado pela. viuva, 
por serviços prestaàos pela lancha Promptus, 
de propriedade d:1queUe, pe~-vos que ha· 
biliteis o Governo com o referido credito. 

C4pital Federal, 28 ne março de 1899.
lrf, Ferra= d~ Campos SaUes.-A' Commissão 
de Orça._!llento. 

Do mesmo Ministe:rlo, de 24 do mesmo mez, 
enviando os papeis em que os empregados 

Camar:r. • I 

da Contadoria Geral de. Guerra recorrem 
para. o Congresso Kacional da decisão· to
mada. pelo Mini~terio da Fazenda.. em circular 
n. 6, de 26 de janeiro de 1~9~. ::;obre a. conta
gem do tempo de servir;.o prestado em em
pregos que não dão direito á aposentadoria. 
-A' Commissão de Marinha e Guerra. ,· 

Do mesmo !.Iinísterio, de 4 do .corrante mez, 
enviando a seguinte propo.sta pa.ra. a fixação 
das !orç3.s de terra. pa:ra. o e::s:ercici~ 4e 1900: 

PROPOSTA. 

Srs. ~Iembros do Congresso Nacional-Em 
cumprimento do preceitoconstitucio~Jal, apre· 
sento-vos a seguinte 

Proposta 

Art. 1.0 As forças de terra p.ar:t o ex~r-~ 
cicio úe l :100 constarão: 

§ 1 . n Dos o!IiciaQS das di1Ierentes cl.asses 
do exercito. 

§ 2.• Dosalumnos das escolas mi!ít:lres ate 
oitocenhts praças. 

§ 3. • De vinte oito mil cento e sessenta 
pr~ças de pret, distribuídas propo;·cional
mente de ac~::ortlo com os qnadi·os em ''ligor, 
as quaes poderão ser elevadas ao dobro ou 
mais, em circumstancias ext!'aordinarias. 

Art. ~. · Estas prnças serão completadas 
pela l'órma expt·essa no art. 87 § 4" da Con
stituição e na lei n. 2.556. de 26 de setem
bro de IS74, com as mociifi.cações estabele· 
cirla3 TI()S arts. :3° e 4'' da lei n. 39 A, de 30 
de janeiro tLe !802, continuantlo em vigor o 
o :pa.ragra p1w unico dos arts. 2° e 3'• da lei 
n. 394, de 9 de outubro de l 896 • 

Art. 3.• Emqua.nto não fôr axecubdo o 
sorteio militar, o tempo de serviço para os 
1"0iuntarios serã. de tres a cinco annos, po
<le.ndo o engajamento dos que tiV'e!'em con
ciuido esse serviço ter Jogar por mais de 
um:L vez e por tempo nunca maior de éinco 
annos dn cada Y,JZ. . . · 

Art. 4." As pt·açns e as ex~pl·.:.was,que se 
enga.j:lrem por mais tres anno! e em seg_uida. 
por dous, pelo menos, terão direito om cad& 
engajamento ao valor, racebido em dinheiro, 
das :peças de fttrdarnento gNtuita.mente dis-
tribuídas nos recrutas. . 

Art. 5. o Os voluntarios e as praças que. 
findo o seu tempo de serviço, continuarem 
nas t!.leit>as, com ou sem engajamento, pClrce
berão as gratificações estípulada.s na lei 
n. 247, de 15 de dezembro de 1894, e, quando 
foretp. exeusa.s do serviço, se lhes concederá. 
nas colonias da União um prazo de terras de 
1.089 ares, cujos titulos serão passados pelos 
commaDd[lntes dos districtos quando forem 
em colonias militares. 

4 

.. ~ 
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Paragra.pho un:co. A gratificação de vo· 
lunlarlos utipu!ada Ila lei n. 2•7. de 15 de 
dezembro de 1894, será, abonada ás praças 
:recrutadas no nntigo regirnen e às provindas 
dos diveL·sos estabelecimentos milíto.res de 
e~ino P.ra~ico ou prothsional, nü:o tendo per
dit-O o d1rc1t.o a. essa vantagem, ex-vi de sen· 
t~nça t.>rmulada de accordo com a legislação 
'Vlgente. 

Art. 6. 0 São revogadas ~s disposições em 
contrario .• 

Capibl Federal, 4 de ma.io de 1891!.-M. 
Ferr.~'" de C'am11os S:dles,_:,A.' Commissão de 
1\farinlla. e Gti.Jrra. 

Do mc,Qmo Ministerio, de igual data, en
-viando a seguinte 

MENSAGE~I 

Srs. ;..rembros do Congresso Nacional-Sub· 
metLendo á. vossa apreciaçã.o a inclusa ex
po;;iç,ão que me loi apresentada pelo Miuistro 
.te Estado da Guerra., relativamente á aber
tura. de um crerlito especial r1e 400:750.)000. 
para cccor·rer ao pagamento a D. Domingas 
Lo.nd<tbouro Delabary, reclamado como in
demnizaçii.o de prfjuizos e élamnos causados 
pela~ forças leg<1€S que operaram no Estado 
tlo R1·:' Grande co Sul, peço que vc;s digneis 
autoriza.l' o Governo, pelo mesmo Miníste1·io 
da. Guerra., a abri r o referido credito. 

Capital Federal, 30 de abri! de 1899.-.ill. 
Fe>·r"~ de Oumpos Sa.Ues.-A' Commissão de 
Orçamento. 

Do mesmo Mi11isterio, de igual dn.ta, en
:viando a seguinte 

MEN'S'AGE!'r! 

Srs. !'.fembros do Congresso N;' cional-Sub
rnelto iL vcssa. comlàeraçiio a inclusa expo· 
aiçã.o apresentada pelo Ministro de Estado da 
Gl!erra,c:>m refer.)ncia. a necessidade de abrir
se ao respectivo Ministerio o credito especial 
da. quantia de 25:810$,para. occorre1• ao pa""~
~a.mentpre~lamado por Felippe Ma.xwell como 
mt!emnrz:açao do gado de sua propried::ule 
levantado c t.rt•ebanll:\do pelas forcas legaes 
que operaram no Estado do Rio Grande do 
~ul, G peço que vos digneis d11.r ao Governo a 
:neces:saria autorização. 

Capita.l Feder11l, 30 de abril de 1899.-;1!. 
Ferra:; de Campos SaUe~.-A' Commissii.o de 
Orçamento. 

Do mesmo Mio.ist9rio, de igual dah1, en
v:amio a seguinte 

.ME)lSAGElr 

sentada pelo Ministro de Estado da Gu~r!;a., ~ 
da qual const:J.m. os motivos pelos qua3S o 
Governo resolveu nom'e~r a!l'eres·alumnos 
23 alumnos da Esi!ola Militn do Brazil, peço 
que vos digneis autorizar o Poder Executivo 
a abrir ao respectivo Ministerio o credito 
supplementar da quantia. de 51 :820$150. 
sendo: 27:283$7W ao§ lO-Soldos e gl'ati.tl
caçües-,a 24:533$400 ao § li-Etapas-do 
competente orçr~mento par<l- o exercicio vi
gente, á. vista da inclusa domonstraçiio or
go.o.izaLla na Contadoria cl<l- Geral da GU-'1."1."<1 ~ 
afim de occorrer ao pagamento das vanta-
gens a que eHes teem. direito. 

Capital Federal, 30 de abril de 1899.
M. Fen-<1:: de CampO$ Sa.Ues,-A' Commi.ssãa 
de Orçamento. 

Do Mini.!terio da Marinha, do 25 de ja
nei~o ultím·::J, ~atisfazendo a requisição desta. 
Camar,1, no officio n. 25, de 8 de jul110 do. 
anno proximo passado.-A quem fez _are· 
quisição. (.a.' Commissão de Obras PubHcu,s)-

0 S1•. Presidente-Estilo apenas 
presentes 102 Srs. Depubdos. 

0 ~R. CASSUNO D:> NASCI~E;sTo-Cento e' 
tres alias. E'. bom qlle fique consigna-lo. 

O S:a. Pn..EsxoE:"\TE-Vou mamla.r buscar a. 
lista da. porta. (Ag!la!"da·tC a ap?'e$entação da 
list1.) · 

Pela lista. que acaba d~ ch?-ga.r V<3rifico
ach!l.rem-se presentes apenas 102 Srs. Dapu
tados. 

Não ha numero para se proceder á eleiçi'í.() 
da. Mesa. A ordem do· dia paru. segunda.· 
feir::\, 8 do corl'ente, é a. mesma de hoje, 
isto é : 

Votação dos seguiotes pareceres: 
N. !. de 1899, reconhecent.lo Deputado pele» 

.{o districto do Estudo de S. Paulo o Dr. Elia.s. 
Fausto Pacheco Jordão ; 

N. 2, de 1899, reconhecendo Deputad.o pelo· 
2• districto de Min[ls Gerae3 o Dr. Jose 
Boniracio de Andrada c Silva; 

Eleição de. Mest~. c d.a.s Commissl:íes Per-ma· 
nentes. 

Levanta-se a. s~ssão às 12 horas e 45 mi· 
nutos da. t9.rde. 

4• SESSÃO EM' 8 DE !l!A.IO DE 189) 

Ptesidettcia do S1·. Vaz àe Mello 
(f o Vice-Presiàellte) 

Sr3. Membros do Congresso Nacionr.l- Ao meio·dia procede-se á chamada a qual 
Transmittindo-VQS .a inclusa. exposição apre- respondem os Srs. Vaz de Mello, cartos 
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de Novaes, Silva. Mariz, Heredia. de Sá, Sil· 
veria Nery.,. Carlos Marcellino, Albuquerque 
Serejo, Amol'im Fi~udra, Theotonio de Brito, 
Enéas Ma1'lins, Serze11e11o Corrêa, Malta 
Bacellnr, Luiz Domingues, Henrique Val
larlares, Pedro l3ú;'ges, Thomaz Accioly, H
deronso Lima, João Lope~, Francisco Sa, Fre· 
derico Borges,. 1\ugusto Severo, José Pere· 
gríno,. Trindaàe, Ocelbo Lisbôa, José Mariano, 
T~ixciJ•a.de Sá, Coelho Cintra., B:lt·boõa Lima, 
M:ll'tins ,Junior,Joii.o de Siquei:ra,RochaCn.val· 
canti ,Arroxei !a~ Gal Yiio, Rodrigues Oo!'ia, V 0:'· 
gne de A breu, LeoYigi! do Filgueiras, Paran \Jos 
Monteoegro, Galdino Lo reto, Pinheiro Junior; 
Torqu:1to Mc.reira, Jo~é Murlinho, Xavier da 
Silveir·a, Oscar Gooloy, lrineu i\f().C'bado, Al · 
cinrlo Gua.nalnl'a, Timot!1eo da Costa,Augusto 
de Vasconcellos, Raul Barroso, Sá Freire, 
Erico Coelho, Nilo Peçanha., Alves de Brito, 
Agostinho Vklal, Ernesto BrcJ.zilio, Urb.1no 
Marcor:d<.>s , Calogeras, Almeida Gom€S, João 
Luiz, Cal·valho Mour-ão, llrlefonso Alvim, 
Gonçalves R~mos, AnL~ro Botelho, Francisco 
Veiga, Ocfaviano de B1'ito, Alvaro Botelho, 
Leonel Filho, Rodolpho Abreu, Augusto 
Clementino, Matto. Maé'bado, Arthur Torres, 
Eduardo Pimentel. Rodolpho Paixão, Pndua 
Rezende, Moreira da Si! v a, Galeão Carvalhal, 
Luiz Fln.cquer, ,\lvvres Rubião, Casemiro d>~ 
Rnclla., Domingues c e Castro, Oliveira. Braga, 
Gusta 1·o Gcc!oy, Ceôario de I•'reitas, Costa. 
Junior, Lucas de Bat•ros, · Alfredo Ellis, 
Edmundo da PoHseea, Francisco Glicerio, Ar
thur Diederich~en, RodolplJo Miranda, Ovidlo 
Abrantes, Alves de Castro, Alencar Guima· 
rães, X!tvier do Vnlle, Brazilio da Luz, La
menha Lins, Leoncio Corrêa, La.uro Muller, 
Paula Rllmos. Fr.wcisco Toleotlno, Pedro 
Ferreirr., Plinio Cs~ado, Guillon, Març.'\1 Es
C9bar, P<>Esidonio da·cunha, Victorino Mon
teiro, Pio to da Rocba, Vespasiano àe Albu
querquP., Py Crespo, Campo3 Cartier, Cas· 
si ano do Xascimento e Azevedo Sodró. 

Abre-~e a sessão. 
Deix11.m ~c comparecer, com causa. Jlartici· 

pn.da, os Srs. Ut•baco Santos, Julio de Mello, 
Viveiros, Elias Mat·tins, Appolonlo Zenayuos, 
Affonso Co~ ta, Alfredo Piuto, Paulino Carlos 
e Caracciolo. 

E, sem causa, os Srs. Pedro Chermont, Au
gusto Montenegro, Rodrigues Fernandes, 
t:ucdellla ~Iourã.o, Eduardo de Berrêdo, 
Cunha Martios, Anizio de Abreu, Marcos de 

' Araujo, Torres Portugal, José Avelino, Ma· 
rinho de Andrade, Helvecio Monte, Tavares 
de Lyra, Francisco Gurgel, El<>Y de Souza., 
Erm!rio -coutin!LO, Hercul&no Bandeira, João 
Vieira, Pereira de Lyra, Malaquias Gonçalves, 
Cornelio da. l~onseca, MOreira. Alves, Junncío 
deAguia.r, Pedro Pernambuco, Angelo Neto, 
Euclides Malta, Araujo Góes, Geminiano 

Rra1.il, Olympio Camp)S, Felisbello Freira, 
Neiva, Jayme Villns Boas, Seabra, Casti'O
R~b~llo, Milton, Tos ta, Francisco Sodré, 
Aristlrles de Queiroz, Manoel Ca·:·t:J.oo, Euge· · 
n io Tourinho, PtJ.ula. Guimarãe3, Amphi- .. .. 
lopuio, João D:lnbs Filho, Adalbe.1't() Guima
l'il~s, Rodrigues Lima, Tolentino dos Santo• •. 
Eduardo Ramos, l\Iarcolino Moura, Jeronymo 
Montfiro, Belis:trio tle Souza. Leon~l Loreti. 
Silva Ca~tro, Pe.rei t'a dos Santos, Fon8eca; · \' · 
Portella. Julio Sa.nt~s. Deoclecin.oo de Souza, 
Barro;; Franco Junior, Bern:1.rdes Dias, Pan-
lino de Souza Juniol', C.'tmpo!ina, Mayrink , 
Jaoob da Pa.ixão, sionteiro rle Barro~:, Fer-
reira. Pire.l', Lamounier Godoft·edo, Antonio 
Zõlchat•i:».s, Cupcrt.rno de Siqueiro, August<>. 
C!emont ino, Tdle! de 'Menezes, Tbeotonio de 
:O.Iagalhães, Nogueira Junior, Manoel Fnl
~encio, Lindolpbo Caebno, Olega!'io MaciEl , 
Larnartine, Dino Bueno, Bueno de Andmda., 
Arlolpho Gordo, Cinciua.to Braga, H~rmene-
gildo de Moraes, Luiz Adolpho,Mello Rego,Ap
p~ricio 1\briense, F1'•1ncisco Alencastro, lUva· 
de. "Via. Corrêa e Aureliano Ba:rbo~a. . 

E' lida e sem del>a.te :Jpprovada a acta. da. 
sessão antecedente 

O Sr.~•Secr.etario (ser<in.cl:idd i ' )., 
procede à leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
I , . 

Do Sr. I• Sec:retarío do Senado, de 5 da, 
corrente, commuuicando que o Senado, em· 
s~ssão de hoje e de conrormidnda com o seu 
RPgimento interno, elegeu para coostituirem
a Mesa que tem de dirigir os seus trabalhos
na. presente sessão legislativa os seguintes
Sen<(dores: ·Manoel de Queiroz Mattoso Ca.· 
mara, vice-presidente; Joal~im de O!iveiról. 
Catunda, !• secretario; Alberto Jo5ê Gonoal
ves, 2" secretario; Henrique da Sllva. CouLi· 
nlto, 3" S'•cretario; Generoso Paes Leme de 
Souza Ponce,4• secretario; R<tuliuo Julio Adol
pho Hnrn, Ramiro Fortes de Bn.reellos e Cleto 
Nunes Pereira, supplentes.-rnteira.da. 

Do Minlsterio da Marinha, de 20 de abril 
do anno proximo pa.ssa.do, satisfazendo a. re· 
quisiçüo desta Camara. no officio u. 265, de 
14 de dezembro do mesmo zmno.-A quem 
fez a requisição. (A' Com:nissiio de Marinha 
e Guerra.) 

Do Sr. I• Secretario do Senado cio Estado 
de S. Paulo, de 6 do corrente, transmittindo 
cópia da indicação approvada em sessão dG~ 4 
do corrente, para que por este Congresso· seJa 
garantido aos graduados pela Escola Polyte
choica. dG S. Paulo o direito de exercerem 
sua profissão em qualquer parte do territorio 
da. União, com as mesmas preroga1ivaa quQ 
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·os outros estabelecimentos congeneres do 
-pa.íz, afim de que esta Cama.ra se digne de 
tomar na. devida consideração, votando as me-

.. · dida.s lembradas na. mesma., si em sua sabe
. -doria julgar conveniente.-A' Commissão de 

lnstrucçào Pablica. 

.O Sr. President;e - Achando-se 
presente numero iosuffidente p:~ra se l)ro
ceder ã. ·votação das materias constAntes da. 
()rdem do dia ..• 

O Sr. Cassi.ano do ~asei
mento - Peço a palavra pela ordem. 

O Sa.. PRE~IDENTE-Tem a. palavra. o nobre 
Deputado. • 

O §a·. Cassiano do Nasei
'IDen~o (pela ordem ) -Desejo saber da 
Mesa si já foi dado para ordem <lo dü~ o pa
recer que reCúnhece um Deput:lélo, alias 
incoo.testado. por Minas, e outrosim si "jã. se 
ha dado para ordem do dia o parecer que 

· reoonbece um Deputado eleito, nas mesm:~.s 
condições, pelo Estado de S. Pauto. 

Dese.;o tnmbem que V. Ex., Sr. Presidente, 
me diga. si não acha curial que se su8pe-nda. 
a sessão por alguus minutos, a ver si se con
segU·3 reunir numero sufficiente de Srs.Depu
ta.dos par;l. eleger a Mesa, vlsto como no 
reciuto ha 105 repl'esentantes e nós estamos 
dispostos n. não crear di.fficu\dades á. eleição 
-da Mesa (rr.poiados) , e sobretudo porque querê· 
mos conco['rer para a. mesma eleição ,afim de 
que o Poder Legislativo fique constituído. 

O Sr. Pi>esiden1;e- Os- pareceres 
sobre as eleições a que se referiu o nobre 
Deputado constam da. ordem dos trabalhos da 
·camara. 

O Sr. Cassiauo doNa.seimen
to (pela ordem'[- A explicação de V. Ex. 
satisfez-me completamente. 

. Consta-me que jã. ha. numero para se pro
ceder à eleiç.ão da Mesa e por isto espero 
que v. Ex. proceda. de accordocom o Regi· 
mento. 

O Sr. Presfdent.e- A listn. da. 
pórta. accusa a presença. de 1013 Srs. Depu
tados; não ba numero, portanto, para se 
proceder à eleição da Mesa e das Commis~ões. 

O§~. Serzedello Cort. .. éa (21ela 
ordem) - Sr. Preshl.ent3, havendo, como 
V~ Ex. e toda a Ca.mara sabem, . a ma:xima 

- tlrgencia em constituir-se a. Mesa da Camara 
:para que os trabalhos parlamentares come
cem a ter a neeessaria. regularidade, ur
gencia tanro mais indeelinavel ·quanto. o 
Poder Executivo e o primeiro a se apressar 
e m cumprir o seu dever, remettendo á Ca.-

mara a proposta de fixação da.s forças de 
terra, e tendo V. Ex. communicado estarem 
presentes JOI:l Srs. Deputados. fal tando apenas 
um para haver numero legal, peço a V. Ex • 
que suspenda a. sessão por 15 minutos, a.dm 
de ver si se consegue o num~ro preciso para 
entrarmos na ordem do dia.. . 

O Sa. PREsmEl'\TE ·- O pedido do nobre 
Deputado esta deferido. 

Suspende-se a seSsão ás 12 horas e 30 mi
nutos da. tarde. 

Rea.bre-Ee a. sessão is 12 horas e 45 minn· 
tos. 

O Sr. SerzedelJo Corrêa (pela 
ordem ) ~ Peço a V. Ex., Sr. Presi.dente, 
que me informe qual o numero que accusa. 
a lista. da porta.. 

o Sr. Presidente -A lista da. 
porta accusa a presença. de 11 O Sl'S. Depu
t~dos ; entretanto, a Mesa não púde guiar·se 
pela r eferida l ista, porque ha nomes risca.
dos, impedindo assim de se conhecer effect1· . 
vamente o numero dos Srs. Deputados pre-
SGntes . · 

VOZES- Então proceda-S> a chamada.. 
O SR. PRESIDENTE-Vou mn.ndar proceder 

á chamada. , 
Procedendo-se á chamada, verifica-se te· 

rem se· ausentado os Srs. Luiz Domiogués, 
Jldefonso Lima, Trindade, Tei:t.'?ira de Sá, 
Vergue d~ Abreu, Pa.ranhos·Montl•negt'O, He
rcdi:t de Sá, AleindoGuanabara, Erico Coetho, 
A~ostinho Vid.al, Ernesto Bra.zilio, Ca;rvalbo 
Mou rão, lldefonso Alvim, Arthur Torres, 
Moreira. da Silva, Alvl\res Rubião, Domingues 
1le Castro, Oiiveira BrDgn, Gustavo Godoy, 
Costa Junior, Cesario ole Freitas, Edmundo 
da. Fonseca e Arthur Diedurichsen . 

O Sr .. Presidente- Responderam 
it chamada 92 Srs. Delo>ut:ulos. 

Não ha numero pa.ra se proceder n eleição 
dn, :\1esa. e das Commisscres. 

Vou designar a. ordem do dia. para nmanb.ã. 

O Sr. José Mariano (pela ordem) 
-Sr . Presidente. e claro, e evident e como a. 
luz meridiana que ba na Casa numero para 
as votações. (Apoiados ge1·aes.) · 

E' preciso que isto tique testificado de modo 
que a Nação possa. julgar devidamPnte quaes 
os que estão fugindo a.o comprimento do 
dever. (Apoiados.) 

Peço a V. Ex., já que não posso -p&dir que 
se f:J.ça sessão permant>nte, que suspenda. a. 
sessão por mais meia hora (apoiados) , atl.m: 
de que não só fique bem pa.tente a fraqueza. 
dos que se dizem o sustenta.culo do Go'Verno, 
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" 
dos que estão a. mendigã.l' a reeleição da Mesa corrente a.nno, no 4• districto de Mlna.s-Ge

rnes, pa.ra. o preenchimento da vaga. existente 
na. respectiva representação por fallecimento 
do Deputalio Dr. L ui~ Det.:z;i, bem como·as au
thenticas das secções eleitora.es dos diversos
municipios do districto, verificou que obti· 
veram: 

querendo que o Presidente da Republic& in: 
tervenll!L em aeto exclusivo e da competencia 
da Ca.ma.ra (apl)iados geraes), como tambem 
para quase saiba que si triumpharem amanhã, 
devem o successo á. abnegação da maioria -
co~n: a qual aliás não concordarei. (Apoiados : 
mu:to bem.) - ' 

E' preci~o que o pa.iz saiba que estão fa· ·nr. Antonio Esperidiã.o Gomes 
z~ndo ne~ta. Casa a ma.is torpe das tricas-fu. da Silva ...•..••..•.. , •.•••• 3.569 votos-
gmdo. Dr . Henrique Cesar de Souza 

Quando o Governo pede o auxilio de todos Vaz ....................... . 3.546 
quando todos concorreram para que a 3 d~ 
maio se abrisse o Cougresso, aquellea que O Dr. Hen~irrue Cesar ~e _Souza. V a~. con
querem ter o privilegio de apoiar 0 Go~·erno,l testou a val~de.de ~as ele1çoes_ 9.~e ttvera~ 
aquelles que estão todos os dias especulando lagar: n~ 5· . secça.o do _mun~clplo do RlO· 
com a occasional circumstancía de ter sutrra- Pr~to. nao ao porque n~o f~1 :onvocado o 
gado o nome do Sr. Presidente da Republica, ele1 torado p~ra concorrer a ele!ç~o, como por
qu~rell' agora. arrastar a autoridade mages- que os _e~ettores fora~ admittJdos a. vot~r 
t&tlcll. - permitta.-me que assim 0 diga-à sem exh1b1rem _o~ ~ells diplomas ; na 6• ~ecça.o 

- arenn. d~sta Camara, e empenhal·a·em uma clomesmo roumClplo, porq?~ alguns elelto~ 
lucta da. qual já sahiu coberto de muitos op· votaram sem ter!m exhtb!do os seus ti· 
pro brios o nome do Sr. Prudente de Moraes. tulos; na lO" secçu.o, porque a mesa elet~ora.l 
(Apoiados.) . · e~cuso~ o tisca~ por el.le apresentado ;_ na 

Quero, si amanhã uma. victoria de Pyrrho 7· secça.o ~e JUiz de Fora, porque _do lt'V!'o
coroar esta. manobra indecente que se saiba de transcr1pçeíes de a.ctas dessa eecçao, exJ.S· 
que foi devipa a. generosidade de alguns que te_.nte na S3cretaria ~a _camara Munícipal,. 
q)lizeram condescender; quero que se saiba '"~~ ;.cousta a ~tran~cr1pçao da. acta da.g~e!J.a 
amda que ·elles representam de facto a mi- ele1çao; na 16· secçao do m~smo munlc:p:o, 
noría desta casa porque a mE>sa recusou os votos de c1nco 

Peço, pois, a v. Ex. que prorogue ases· eleitores que aprese_utaram aliás os .seus di· 
são :por mais meia hora., para ver si com 0 plomas; na. 9·• sec~o d~ S. José de Alétn 
comparecimento d(l mais algnnsretal.'datarios ~a.rahyb~. porque nao ~OI lavra.da a. acta ~a 
ha. numero para se proceder a. eleição. (•1iuito 1Dsta1laça,CI. oa. me_sa ele1toral; na. s~ secçao 
bem; mtdto bem.) do IDUD!Clp!O do R10 Pr(lto : . 

a) porque a mesa. eleitoral recusou o fiscal 
O Sr. President.e- A Mesa não 

póde attender a.o pedido de V. Ex . por já. ter 
sll.?pendido a sessão por mei•• hora com o in· 
tmto _de _versi compareciam mais alguns 
Srs. D~putados. E' portanto, inutíl cova 
smpensao. 

O Sr. Rodolpbo Abreu (pela o;·
dem)-Communico a V. E!.:. que o Sr. ~?U
tado ,\lf~edo Pinto não poude comparecer ã 
sessão por estar de cama e enfet'mo. -

Va.e 11. imprimir o seguinte 

PARECER. 

N. 3-1899 

Reconhece Deputado pelo 4·' dist1·ict~ do Es· 
tado de Mina: G-eraes o Dr. Antonio Espe
ridítfo Gomes d(!. Sil~a, cum "oco em ~epa.rado 
do Sr. Deputado Casemiro da Rocha, 
meml>ro d ~ <Jommissifo • 

A Commissão ds Petições e Poderes, tendo 
examinado detidamente a. acta. da apuração 
geral da. eleição realizada. a 2 de outubro do 

por eUe apresentat'.o ; · 
b) porque a · met:!a foi iostalla.da fóra da 

hora. legal ; . 
c) porque os eleitores foram adrnittidos a 

votar sem exhibirem os seus titúlos ; 
d} p:>rque o fiscal teve de retirar-se do re· 

cinto em que <e eft'ectuou a. eleição, antes d& 
terminada esta., em virtudu de ameaças que
lhe foram dirigidas ; na. 4" secção do mesmo 
município, porque (JS trabalhos eleitoraes 
começaram fóra ria. hora legal;· e na 7• secção 
ainda desse município, porque a. acta. elei~ 
toral encerra uma declaração falsa. em re
laç[o ao membro etTecti.vo da mesa. Del.fl.no. 
José do Nascimento. 
- O Dr. Antonio Esperidião Gomes da Sil-rar 

por sua vez contestou as eleições que tive
ram lagar nas l" e 2' secções de Guarará : 

a) porque o delegado de policia de Goat•ar;i, 
(que foi fiscal do seu contendor em uma. 
das secções) manteve forca publica e ca-
pangas a-rmados nas immediações do edí:flclo 
em que funccionaram essas secções com o
intuito de impedir,como impediu, que grande 
numero de eleitores sufl'ragassem o nome, 
de!le contestante ; · 
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b) porque a muitos eleitores foram recusa
cos os seus diplomas, -tanto na. vespera, como 
-no dia {la, eleição ;. e 

uiplomas. O documento de ti.~. 424 X ti in
forme, e dos seus di~eres não ~e rõde inre
rir uma confissão dos membros da. mesa. de 
que os eleitores_ tivessem sido admittídos a 
votar sem diplomas, em Yista. da juEtificação 
de .fls. 513 a 574, na qunl c~ws mesmos me" 
sarios juraram o contrario. Consta, aliás, da 
ac\a, que os eleitorts exhibiram os . seus di
plomas, e tendo ti•lo ass;nto na mesa o ra.
pitão.Manoel Vicente Pereira Cali:ts, {oscal 
do co?1tcstaate, não contestou eHe es~a decla
re ção da acta • 

6• sccç<7o do Rio Preto 

c:) porque fúl'aJI! fnl.sifi.cadas as assigna
turas de varias eleitores ;-na secc·ão de 
Porto das Floras, do município de Juiz de 
Fóra .. porque foi falsificada a <l&signatura de 
Cal·ios José de Souza., niio só ·nas actas da 
eleição, como nas au\henticas, tlgurando ellc 
-como membro da mesa, quaodo é certo qtJC 
não fuuccionou como tal ;-na· 4·' ~erção de 
Mar de Hespanha, não só porque não consta. 
<[ue tive5se sido lavrada a acta da organi
zação da rne>a, como porque da neta eleitor~ I 
"J!ão constam cE>rtas declarações exigidas reJa 
·lei ; na g~ secção, tamo~m de Mar de Hcs- Como se ..-ê da. n.cb, fornm adrnittiilos a. 
panlia, porque os trabalhos eleitoraes come· Yotn.r llesta secção, sGm tHem e::>:.hibido os 
çnram fórn. oa hora. legal ; e na secção de seus d~plomas, o Barão _r.e s,a~ta Barbara, 
·Monte Verde, não Eô porque 0 procesw elei· E~Equtel Forü~s c e Almc:1da, e,eJ~üres da. sec
toral teve começo às ll horas da m<mhã, çu.o-c Oscar Duarte !\fendonça, .fiscal do con-
como porque a a.uthentica nem he ach:~. assi- testante. . 
gnada reta ffi(Sa., 6 nem está de-vidameute Este fi~cn.l dé'por~ de ter 'o~ado, 12rotestou 
concertada. contQstou ainda a. eleiç:ão con./ pc~a!_lte o t<tbell!ao contr~ a Ya!Jdade da 
stante da ada de r1~. 436, além de our.ros elet~ao, COI!.J o fundamento c e que o seu voto 
motivos, IJorque nã.o consb desse documento devJa ter stdo reemar:_?. . . ~ 
qual o Jogar em que se realizou ess<J. eteir;ão. Esses tres votes _:;a~ nullos- Le: n •. ~o, 

rtl't. 43, § 4", mas nao e nu!h todo. a cleH;ao, 

CO~'l.'ESTAÇÃO DO DR. UENUIQUE CESA:R. DZ 
SOUZA. VAZ 

A contestação uo Dr. Henrique Cesar de 
SQUZfl. Yaz, só é procedente em rela~ão ãs 
eleições realizad~ls nas 4.• e 10' secç-aes do 
Rio Preto, e na. 7'• Eecçlto de Juiz; de Fórll.. 

São nullns essas eleições :-a. da 4• S€cciio 
do nio Preto, porque o proc&sso eleitora-l tnve 
logar tlepois das lO l1ora3 da manhã, com 
inobservancia das disposiçõl:'s dos §§ 2". e 3· 
do art. 4:J, da. lei n. ::5, de 26 de janeiro de 
1892; a. da 10" seC'.'ÍÍO do meo;-mo município, 
:tlO't'que a mesa eleitoral recusou o fhcal no· 
meado pelo c.ontestaote, como· se vê da. acta, 
com violaç.ü.o da disposição terminante do 
art. G', da lei u. 4:2G, de 7 lle der.embro t1e 
1806 ; e a da 7·' secção de Juiz de Fóra, por
que a. ucta. não foi concertada e nem zmsmo 
tram·cripta, com viola.;-i~ das disposições dos 
§§ 20 e 22 do nrt. 43, da. lei n. 35. 

E' improcedente em relação ás demais. 
Com elfelto : 

5" secç(to do Rio Prelo 

a) Não ha prova. alguma de que não tivesse 
sido convocado o eleitorado para a. eleição. O 

-il.ocumento de fls. 42.3, carece, perante a. lei, 
~de qualquer valor proba.torio. A certidão 
passada por um iêscrivão, só produz prova 
.quan~o se rcpo~ta. a. utn de seus livros; 

b) Acha.· se plenamentJ provado que os 
..eleitores quando votaram, exhiblra.m os seus 

como jâ. o decidiu a Co.ma;'<L dos Deputados, 
na sua. sessão de 17 tle: mJio de lS9J, accei
t~n,lo a doutrina do fa:·ccel' n. 45, do mesmo 
anno. 

Rc:mltou do deba.te Ol'al travado perant':l 
esto. commis~ão que o Earão de Sa.utt1. Ba.r~ 
ba.ra e Ez;lquiel Fortes de Almeida são corre
Ugiown'ios poJiticos do candid<tto Dr. An
tonio Esperitlião Gom:·,g da Silva, e, como sJ 
presume que deram elles os seus votos a se;J 
eorreligionario, da votação que este cundi· 
dato obteve, devem ser ,loduziUos dou~ votos. 

O conteatantc obteve nesta sec~ão l voto. 
quo deve ser annulhulo, llOrquc t<tmb.3lll e d3 
prc.Jsnmir-s~ que ess~ -voto SE'ja o úc seu fiscal. 
L·~ vote d'tm indil.lidu ~1Gn i;1Sc1·it csl COilSideré 
comme Htll; H est doHc ?'e/i"<mci!c da nolr,úre 
des St(t{l·ages e,:priln•!s ct cl!J; :;o,.,bre 1)0i<r 
rcunis pm· lc.~ c.mdidat~ prdclMnc!s e;t (a:o~ur 
de qui, 0:-l Z.E SVI'POSE, i! a Jlli rot~r. C!(. U3d 
De la nullild en matie,·e d'Jlcc. polit. 

iu" secçtio àe Jui:: de Fura 

Consta. da act..'t que a mesa. nrio permittiu 
que votassem cinco cidadãos qu~ não eram 
eleitores da. seccã,o. A mesa cumpr·iu rigoro
samente o ~eu dever, em. vista. da dis:posíçã. 1 

terminante do art. 1°, §4°, da. lei n. 426, dJ 
7 do dezembro de !896. 

9• sccçtí~ de S. Jose d'.AL'm P.~;-a~yb~ 

A mest\ installou-se na hora Jeg-~1. ma; 
não f~z lavrar- uma aeta. es::>ecial'desta insta.l
laçüo, que consta. aliás d:~ acta da eleiçií.o~ 
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O facto não constitua nulliuade. E tn.nto 

e!~a o.c:o. não constitue forma.li<lade substan
cial, que a lei n5.o exige que dell9. s~jam ex~ 
trah1das CÓpias p~n·;1 S'>rem enviadaS a Ga 
m ara e à junta apnradorJ. 

8• secção do Rio Preto 

o cidn.dão Gregorio da SilV<l Blrro>, pro
t~stou }Jerante o tabellhio do Rio I-reto, 
contra. a valiJacle du. eleição desta secção, 
a.llcga.ndo vario.s fa.ctcs. Nem consta. da. aets. 
que ti n !Sse elle apresentado ;). nies" a. sua 
nomeaç;to !'C fiscal, e nem fJi offerecida. prova 
.algumn. -deEses f ctos, que tambem niio 
constam da ac1a . Si o sim pies protesto .feito 
.perante o tnbellião,desacompanhndo de quu.cs· 
quer provas, róde ter o mtl'ito de annullar 
llmn. eleição, mio haverá então mai;;garantia 
segura. em um pleito elcHoraL 

7• serç l loJ do Rio Preto 

o cidadão Deltino JoFé do l'\ascimento, 
membro efi'cctivo da mesa, não tendo polliJo 
funccionat', e:r.erceu ioda.via o seu direito d~ 
eleitor d[>, s~cção. danclo o seu vvto, e assig· 
nanrlo em conoequencb o livro de presençu . 
.() Cuclo nao acar!'eta. null!dade alguma. 

C:>:'-!TES't'AÇÃO DO DR. Ar.\'l'0:'\[0 ESPE!UOlÃO 
GC•lllES D.~ SJI.Y.o\. 

Gu~rani, .cercado ele fo:·çt policial, e de · 
gr.<nde numero de capa.naag armtdos col· 
locou;~e nas immciiaçõe.,; d~s editicios err: que 
fuocclOnara.m as mez 1s eleitoraes d~ssa.s 
secções, e impeliu que os correli.,.ionaJ'ios 
dell~ contesta~1te concorressem á"' elel~ão. 
Justificou ma1s que fot•am recusados aos 
seus correligionario; cliplomas i>leitorac.s, e 
que aquellas mesas cGmm<Jtt~~am varias 
fraudes tlUi'a~1 c o processo d ~ el~ição, . 

O Dr. Hennque Cc.sur <l e Souz:~ Yfiz, jus
t ificou tambem com testemunhas que to:ios 
e.:sea factos não se r calíz·uam. o que a elei
ção correu livremente. Uma.justi licnç.ão des
truiu a outra, e Lla a.cta não consta vir:io al
~ um substancial 

d• secç<<o de Mar de Ilcspanlta 

A le i não exige que uma cópia. da. acta. da 
oJ·gauização da meza seja. enviada á C:~mnrn, 
Je medo que o facto dessa cópia não constllue 
rnotiYo da nullir.ladt3. l\ilo lOnsta aliás de~·sá 
acta qnalquer \'ido .substancial, mas sim
ple5 i :-regu laridar.les. 

A commi~são depois de ter a:precia t1o as 
a.Uegaçücs úe 1.1m e outro candidato, ('Xami
nou a.ttcnta.mente tod(s os dccumentc..; re
forent' s :'1 e1eiç:io e verifico li que não pod('m 
set' <lptn•atlas as actus t!as 9". 12' , ~9 · e 31'' 
secçõ~s de Juiz de Fórn; das l•, 2• e 4" do Rio 
Novo; de.s 3" e 4• sec~.êies õe Gunrat•á (S. José. 

A contestação deste canclic!ato só é proce• d·~ Bic<l S), das 4" e 8• de S. J(;sé d'Além PilTB.• 
dente em relação ãs cleicõcs realizada~:- hyba, tis. ~o Espírito Snnto <le Agua Limr.:~; 
~a secção do Pürto das Flol'Cii, Município da 2"· sec<;a~ de Pnlmyra o t.l~ ~· t!c Lim:t Ou
de Ju iz <ie Fór:~, porcJUe constnudo da acta arte, por nao torem essas .(Ojllas autl.!entic[
que fnnccionou ua. mesa o cirla.dão ('-arlos t1:Jrle alguma. p_e!a fal~ do <'~ncerto exigido 
Jos~ de Souza., (! figurando este nome entr~ os I pel? nrt~ 43, § 2~. dD:,Iet n. 3, , _ 
s igna.tarios du. authentica. enviada. á Camo.t·a, I'\ as l1 1 ~~r:;as secçoes que nao fomm apu
vcrifl.r. :~.-so entretanto do documento de fls. mcb~, (•UlJ veram :- O D1•. H~:nrique Cc.;o.r de 
462, que cs>e cida,tão niio t~t. parte 1ln. Sol:!~"' Yaz, 869 vo~os e~ o Dr. Ant.on:o Espe
me~n. o quo a su:t as~ignatura. fui fulsiflc;vla; rtdw.o Gomes d:t Sth·a, ,43, e, dc.Juz:idos cst1'8 
na o·• secçüo de Mar do Hel'panha., pol'que o Yotos da somrr.a. gcr~lclo votos do districto, 
procc:sso ('leiloral, como se Ye da neta, foi resul(a que r;l.evem .ser nrrurudcs: 
inicio/lo ás 11 ou 12 l10ros; r.a. secção de Ao Dr. Antonio Esper;dião Gomu da Silva 
~Iouto Yor~c, de Ma.r t!e liespnnlm, não se 2 .820 rotns. 
porque o processo eleitorn[ to1·e o .seu inicio Ao Dr. Henrique Ce:;ar de Souza. Vaz 2.Ç7'f 
fóra. d;t hort\ l<'gal, como porq~e a cópia. dn ·cotos. 
a.cta fui concertada indevidamente. pelo pr_e· hto posto 0 Stdente da mesa, sem ob~ei•vanci~.t !!c dJs• 'd ' ,, .. 
posto no § 22, c:!o nrt. •13, da lei n. 35; c no Cons.1 ~ranuo que em _qualqne~ ~P' pothE~t>, 
que consta do documento de fls. 43õ X Jl Ol'· ° C<'m~ltl .. to Dr. A~to~Jo Esper1dw.o Gomes 
. .. . . ~ • '. da. Stlva tem mmorm. de votos sobro seu 
nue esi:i,~ ,lc.\a nao de.cl~ra qua.l 0 loga..r: em contendor, e ceve por i~so ser reconhe:·ido 
.que ~e realtzou a cleiça~. :- ·a e prcclamnC.o Deputado; - · 

l!nprocede 3 conte:.taçuo em relaçao as de- Considerando que não é caso ele ser a:ppii-
.mats. . _ cada a. dis.t:<•siçii.o do art. 46, da lei n . 35, de 

Com e.ITo:lto. 26 de Janeiro de 1892, porque a junta. apura-
. t • c 2•·secções do Guarará doro violou n d ispc·!.ição terminante do 

art. 44, § 6\ da mesma lei, não sornmando os 
O contestant.; justificou com tesierounhas votos conat(IDtes de todas a.s authontica~. 

-que o delegado de policia do município de quaesquer que tossem oo saus vícios intrin-

.. ~y 
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·secos, e antes annullandoas eleições llas 5\ 6• 
e J o• . .secções do Rio Preto, para o tlm especial 

. de ·dar rnaioria de votos ao candidato Dr. Hen
rique Cesa.r de 8?UZ8. Yaz, e de expedir di
ploma. a este candtàato;·:e 

Considet'ando qua o neto d11 junta e nnllo 
por contra.rio á. lei, e é pdncipio de direito 
que de actos nullos-não decorrem e1feitos ju
ridicos:-é a CommissOCo de parecer: 
. . 1°, que sejam approvadas as eleições r e· 
alizadas no dia 2 de outubro do corrente anno, 
zw'4° di.dtricto de Minas G8raes, para o pre
enchimento da -vaga existente na. represen
tação do E5t.ado pelo fallecimento do Depu· 
tado Dr. Luiz Datzí, com ex:cepçã.o das elei· 
ções que tiveram Jogar nas 7', 9•, 12', 29•. e 
31• secções de Juiz de Fora, na. do Porto das 
Flores, rias 1", 2•, e 4" do Rio Novo, das 3• e 
4" secções de Guarará. (S. Jose das Bicas) das 
4• e &• de S. José d'Além Parahyba, da doEs· 

. pirita Santo de .Aguas Limpas, da. 2• seeção 
de Palmyra, da 5• de Lima Duarte, das 4• e 
lO• secções do Rio Pl'eto; na 9• secção de 
Mar de Hesps.nha, na de Monte Verde,. e da. 
que constl• do documento de fls. 435 X, que 
sio nullas, annullados t..'\mbem os tres votos 
referidos da 6" secção do Rio Pret0; 

. 2°, que soja reconhecido e proclamado 
Deputado pelo mesmo distrioto-o Dr. An· 
tonío Esjleridião Gomes da Silra. 

Sala das Com missões, 26 de dezembro de 
1898.-Teixeir<t de Sa, presidente.-Ad~lpho 
Gordo, relato r. -Eugenio Totwinho. -.1.lt.z rcos 
àe .A.raujo. -Casemiro da Rocha, com voto em 
Sõ!parado. 

YOTO lW SEPARADO SOBRIC AS ELEIÇÕES 
'00 4° DISTR!CTODE !UNAS GIUI.AES 

O jurídico e bem elaborado parecer do 
illWitrado relator da Commissã.o de Poderes. 
em l'elação ás eleições do 4° districto de Mina.s, 
m~rece completo apoio na parte que diz res
peito aos fundamentoa em que se bl!.seia.. 

A criteriosa apreciação reita. sobre as alle
ga.oões dos candidatos é acceitavel em quasi 
todos os seus det!l.lbes. 

Entretanto, deBculpe·me o honrado relator, 
a. analyse do processo eleitoral não foi tão 
meticulos!l, como era par& desejar. Apoian- · 
do-me nos.motivos do parecer, aliâ.s justa. e 

· exacb a.pplicaçãu da. lei, fu.zendo igualmente 
estudo detalhado e minucioso de cada. uma 
das. eleições, chego a r(}sultados bem di versos 

·e & conclusões que não são as do relator. Não 
será difflcil otferecer a. prova. 

Para a.ttingir a. verdade, em Yeriftcacão de 
~eras .e condição indispensavel o deter· 

· mmar exactamente o numero de votos obtidos 
pslos di versos candidatos. 

No pa.r-ecer a.filrma.-se que a synthe.se dos 
votos &J.ca.nça.dos pelos cidadãos cujos nomes
foram sutfragados e a seguinte:. 

Dr. Antonio Esperidião Gomes da. Silva, 
3.569 e Dr. Henrique Cesar de Souza Vaz, 
3.546 votos. 

Não são exacta.g estas cifras. 

As cópias env1a.das à Sec!'etat'ia da Camara 
pelas quaes a. Com missão fez os seus estudos, 
são em numero de 83. 

A somma dos .votos nella. registrados não
é exactamente a que vem determinada. no 
parecer. . . 
· Torna.-se, portanto, necessa.rio rest&bele~r 

a verdade, rectificando algarismos. 
E para que nenhuma. duvida. possa p~Jra.r 

sobre esta questão preliminar, incluo, DI) 

meu voto discordante, a aput'a.ção de todo o 
pleito eleitoral feita descriminadarnente po~ 
municipios e secções, som.rnados os votos em 
separado. 

A votação obtida pelos C3Jldida.tos foi a se
guinte _: 

.Mu:niâpio de Jui~ de Fora 

~. H. 'V:t~ Dr. Eare
riJiio· 

I" seccão de Juiz de Fóra •• 95 47 
2" ~ :) Jo ••• 65 66 
3" » » )) .. ., 38 36 
4• » :. l> ... 55 25 
5" » » »- ••• 37 37 
6• » ~ » ... 23 21 
7"' » » "··· 6 34-
s• Jl> ~ » .... 53 lO 
9• ~ » » ... 21 30 
tiA ~ Agua. Limpa ...• , •. 47 25 
t2• :J> Paula Lima ........ 64. 41. 
13• li> Mathlas Barbosa ... 44 19-
!5• » Rosario, ........... 71 96 
)ga » Vargam Grande •••• 38 59 
201 4: l> » •.••.. ,,. 47 65 
21• » S. José do Rio Pr0to 7 '7't 

» s. F ranc is e o de 
Paula, .. ,., ...... . 87 37 

23• ,. S. Pedro de Alca.n· 
tara .............. 66 2• 

241 . , "·· ....... 48 1 
25• 'I> s. Anna;do Deserto. 60 7 
26' 'I> c » •••• 89 5-
27" :. Juiz de Fón ....... 19 43 
28• » Sa.randy .••.•••..•• 47 lO 
29•. » s. se bastião da Oba-

cara •.•. ; •..••.... 160 22• 
31• » Juiz de Fóra ....... 11 17 
Seecão de Porto da.s Ftores _ 49 1 
1 Eleição sem detllrminação 51 49· 
Total do municipio de .luiz: 

de Fóra ................. 1.399 882:" 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 10:06+ Pág ina 8 de 4 1 

Mtmicipi11 do Rio No"'o 

I• secção d; Rio Nov·o..... 4.0 
2" ~ » » )) 41 
3"' » » » » 70 
4• l> )~ » » .... ' 11 
5• » »» » •••.• 46 
I• }> do Piau. • .. . . • .. '27 
2' » » » • . • . . • . . . . ôl 
3• » »' » •.••• ~ • - • • 36 
Total do municipio do Rio 

Novo..................... 341 

Mwdcipio elo Mar de Hespar.ha 

1• secção de Ma.r de Hcs- 95 
pa.nha ..•...••....•...••• 

2• »>> »»» 85 
3" >> » » » » 57 
4• » Eo.genho Novo 93 
5' » Aventu1'eiro... 145 
~ » » 101 
8·' » » .. .. 59 
9" secçiTo Chiadot· • • . •. . . • 33 

10• )) « ... .. ... 20 
11• » Pequiry.. . .. . • 31 
X Monte "Verde............ 76 

Toto.l de Mar de Hespanha. 795 

Municipz'o de Guararà 

P secção Guarará. .... . . . .. 55 
2' · 1> S. José das Bicas '15 
3• » » » » 1> 46 
4· » » ,. » » 71 
5 » Ma.ripú......... . . 50 
63 »· » ..... ... • • 35 
ToW.l do municipio do Gua.-

:rarà.................... 341 

Mun.ícipio d'Mém Pa
rahyõa 

I• secção d'Além Parahy-
ba. .•••••••..••.•..••••• 

2··• secção d'Alem Parally-
ba. •.•• ' •••••..•••••.••.. 

3" se~ão de Porto Novo do 
Cunlla. .•••......•.•...• 

4" secção de Porto NoYo do 
Cunha.; ...••..•....•.••• 

5• seccão Conceição •..••.• 
6• )> Angustnra. .••••• 
i• » Madre rle Deus .•• 
8" » Volta Grande .••• 
9" ·:~> S. Luiz ......... 

12" '» Estrel!a. •........ 
X » E~pirito Santo de 

Agua. Limpa ........... . 

Total do município .••• , •.•• 
"' ............ -~~ v .. r 

4 

!4 

2G 

21 
12 
56 
41 
51 
10 
01 

348 

Municipio de Pa~m.yru. 

75 l" secção de Palmyra ...... 
81 1 ~ » de S. Jo<lo da Serra 
3P 2" » » » 
S5 4• » Dores do Pa.rahy-
26 buna .••.••.•.•.. , •..•• ;, 
30 
12 
43 

391 

Total. do municLpio de .. Pa.l· 
mJ""ra ........ ~ .•.• t., ..... ,. 

M~micipio de Li»kt lJ'I)arte 

I• secção tl.e Limn. Duarte ... 
"fi 2" » » » .. . 
N) 3" » lbiti.poca. ......... . 

8 
4" » Boeaina. ....••••.. 

6 5~ » » .......... 

~ Total úo município de Lima 
lÕ Duarte .......... · ...... . 

o Muniôpio áo l?io Preto 23 
o 
~ I• secção do Rio Preto .••.• 
o 2• :!> » » ... .. 

3" » Tres Barras ...... . 
10 l 4." » Barreado ........ . 

5-• » santa Barllara ... . 
G>» » » ... . 
7" ~> Olaria ......... , .. . 

o 8' » Taboã.o ........... . 
o 9>- » Boqueh•ão .•.• , .• , • 
o lO' » J a.cutinga. ........ . 
o ll" }} ~ 

1o 5 Tot·,\l t1o munici-pio do Rio 
Preto •.•.•. , •....... , •.. 

39 
74 
63 

43 

219 

33: 

45 
8 
o 

8 

61 

1 231 
1 170 
2 31 
o 101 

31 5 -- -~ 

35 514 

o 208 
o 159 
o 120 
o 53 
3 68 
I 50 
o 156. 
o 108 
o 71 
o 154 
o 139 

4 1.286 
15 O Pesultado geral da voW,ção em todas as · 

secçties e lei toro.es cujns cvpi,IS foram 1-emet· 
tirlas á Secretaria da Camal'll., é, pm·tnnto, o 
oeguinte: 

15 Ur. Antonio Espcrillião. ...... .. .... 3.494 
Dr. Henrique Va.z. ,.. ........ .... •• 3.482 

lO 
Na. .iusta. opiniã.o do relator e da .mnioria. 

. 8 ela, Com missão, não podem. e não devam ser· 
apuradas as cópias que ·não revestem condi· 

20 ções de authemicidade, :POrque não estão 
15 compewntemente conferidas e concertallas. 
5 Não hs. possivet contestação a e!Ste .iuiz;o. 
8 Estão ]nclusas nesta 1alta as cópias refe-

18 rentes ãs secções 9', 12", 29• e 31" do muni-
28 cipio_dc ~uiz de 1-óra.; 1", 2• e 4;: do municipio 
48 do Rw ~o.-o; 3·; e.{~ de Gu(l.tara; 4•, 8• e ~ 

de Agua Limpa: !lo município do S. José de 
38 Além Pl.lrallylla; 2" de PalWYl'O. e 5• do Lima 

Duurte, que todas íot'am. indicadas pelare-· 
214 ln.tor. 
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Opinam ainda o re1a.tor e a maioria da.! cumento, cujas firmas esta-vam reconhecidas, 
commí~sã.o que são substu.ncinlmente nullo,s que os eleitores tinham votat}o sem exhibi
e que, portanto, não podem bmbem· ser a. pu- rern seus diplorr.as ; prova de nuHidade esta 
·r.adas as elei(.'.ões . QUe se realizaram nas se-· que foi recus·tda. por se f doticiente. ' 
guintes secções eleitoraes: E11 tretanto em rela.çã.o a. Porto das Flores 
. à) 7" secçfio de Jaiz: de Fóra., porque a acta a. Gommis:::ão ac;(lita que f<lZ prova. co1np!eta. 
não foi transcripta no Jivro de notas; a affirmação nn\ca e )solada de um p<ll'ti-

1!) 4·• secção do Rio Preto;. porque 0 pro· dario, isto é, de um interessado ! 
cesso eleitoral tnve Jogar deffvis das 10 horas Eis o caso de po.raphrasear o parecer: 
da manhã ; « Si a simph1s a.tfirmati-va dé um indivi· 

c) 10" se~çã:o do Rio Preto, porque a. mesa. duo, tenc1o a. ftl·ma. reeon hecida p>lr ta bel-
recusou o fiscal de um dos candidatos; lião, pôde ter o merito de annuUar uma 

d) 9' seeç.ã.ofle Mar deHespanha, porque eleiçJo, nií.o 11averá enlão mais g<tra.ntía se-
o processo eleitoral começou ás I 1 ou 1 2 gura. em um pleito cleitoi·al !» 
horas· 

c) a' secção de Monte Verde do mesmo mu· 
nicipio, porqU!l a eleiçã'> iniciou.se iór·a. ela 
hor"' e tamlJem porque estú con.cmtada. pelo 
pr<?sidente da mesa eleitoral; 

f) a eleição que consta; tlo documento 435 x, 
p0rque não decl~ra a s~cçã.f:', lagar ou muni
cípio em que a eleição se rcali~ou; 

g) a sec(,.'t~o de Porto das Flores, Jniíl de 
Fur~, JIOl' conter a. cópia enviada li. Cum~ro. 
a assigna.tura.lle um me~ario, quo, em nma 
d\•Chração, cuja fhma ó reconllc~ida por ta
belliiiu, fliz não ter feito p;nte da me~a.. 

Nada. tenlto ;o oppm• em reluçiio ás seis 
primeiras secções enumoi'a.das. s~io evidcn
tomcnte nulli.\s, po1·que tod<ls dla~ o!l'entlem 
a terrnínantfls e cxpres~as tlisposições d"' lei 
eleitoral. 

E::ilou, porém, em desnccôrrlo qua."!lto á 
\Jltimn s.~cçii.o-a. de Poi·to das Flores. 

Sou de opini:io que o documento a.presml
tado não faz prova. plena. E' um te~tcmunho 
singu1ar, officioso, PfLEsado por um ·mes~rio 
que as.-dstiti a eleição, que exat'C€U o seu di
reHo do v..to;f!ue amrma. nflo ter l8ito p~tt·te 
·ih>, mesa, como n.lbs consta ua. r·espectiva !1ct~. 

Nenhuma outra prova exi;;te on foi apre· 
sentada de ter si•.to commettido um delicto. 

Porventura. esta ~imples affirma.ção f<lrâ. 
prova co.ba.l, incantestavd, sem ter havido a. 
neces~aria verificação 7 E ainda, foi realm'3n
te fa.biticadu. uma. assignatm·a, ou houve 
Jlroposital disfarce de lctt.m 1 

Não e&tá. absolutamente J)rova.da a idenli
datle llo roesario que fullccionou na. mes1 
eleitoral e do L1di vi<l.uo que iez a decla
ração. 

ll.pezar de que a eleição de Porto das Flo
res uão altera. absolutamente o resul tr~do do 
pleito , a Ca.mara, entr.etanto, pree.}sa firmM 
doutrina; t~nto rnai;; quanto. acceito e esta
beleci:i:o o preceà.ente, abre-~e larga margem 
para todas a-s fabiticações e expolia.(;ões. 

Basta um mcsario, pouco cs·~ I'Upuloso e 
exager~da.roenfe l}artidario, oisfa.rça.l' ou adul
terar a. propria. firma e fàzer a simples decla
ra~·ão de existir a falsidade, para 'JUS fi,]uern 
inuti!iza·las as mais legitimas eleições. 

Não l em bem d<\ vertlaLie eleitoral e3tc pre· 
cedeute não põde selr firmado pela Cam,na 
dos Deputados ! 

E' principio de herrneneutica jll.ridica uni
vr:rsalrnento acceito que-ubi ea.dem cauSil, 
ibi idem jus constitucndam. 

E' in contesta ve;l que, existindo itlonticos 
motivos funtl::tmentacs, incorrem nn. pena flc 
nu!lidade todas r.s ehiçues em que estive
rem oxpressamentc provmlos .os mesmos vi
cios e qualificadas as me:>mas irregu!a.ri· 
d.adcs su bstanciaes. 

Assim sendo, o honrado relator e a maioria 
da Commissão toem o davcr •1o consiclerar 
b.mbllm nnllas UI' eleições q_ue pusso a euu
merar: 

a) I" secção do Pia.u (Ri:) Novo) oodo o 
processo eleitoral começou ús li horas do 
<.lil1; 
· b) 3" secçiío dll Lima Dua.rte onde o pl'o

crsso eleitoru.l começou e terminou ao mGio 
dia.; 

c) 4'' scc~'1i.o eleitoral ue Lima Duarte por 
ter .:L eleição começa1lo ús ll hrJr:lS ; 

rl) :5"' secção do Rio Preto por ter o pro· 
cesso eleitoral começado ás 11 horas, como 
nas dem,üs (!.pontadas. E por fim a simples amrma.tiva individual 

não fa.z prJYa de t·11 or<.lem que po~sa des-
truir documenLus revestitlos d•" ~odas ns ga- Nns respeotiv~ s ac:tas 1;e vê cbramente de-
rantias ue autlu~nticiJatle. cla.ratlo que nil.o foi cumprida a disposição 

.Neste ponto o parecer é .contrn.dictorio com dos§§ 2" e 3', do art. 4:3, da. lei u. :;~,de 26 
a do1itl·ína. que nelle se mstenta relativa- dejau:dro de 18!.12, mui justamente citados 
meu te á eleição da 5" secção do Rio p,·cto.l pelo relator quam1o criticava casos iden
Aqui, D. mesa. eleilol·al, composta do <ltlYersll.- tkos,. 
rios politicos do iu teressa.rlo pela nulliLlade Ila lliuda, alóm t!o.s cópias não authenticJ.
tlo pleito, declarou unanimemeu~e, em do· i das e que foralll e~umer:adas pelo relator, 
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mais duas 011, tres q11e IL.'{o estão tambem 
··aevitlamento concertadas, o portanto que 

nã.o podem ser apurad?.s por nii.o apl'e
sentarem, como exige a lei, garanti:ts tle 
a,uthen ti !lir]ad e: são as cúpia~ da s eleições da 
4" secção de Jui:z de Fóra e da 0'' de S. Jose 
d'Além Parahyba, o que se verificará con
frontando os alludidos documentos. 

Pol" fim. tarobem incorre em nullidade a 
eleiç1í.o da. 5' secção de Juiz de Fúl"a, não só 
porque ~mesa foi irregulMment~ organi
zada. com seis mesarios, como ta.mhem pela 
fJ.lta do respectivo concerto. 

Pol'tanto, para se chegar a.o resulta·1o ft. 
nal, á determlna.ç.ií.o dos votos líquidos ob
tidos por ambos os candidatos, é necessario 
dedllzir da pr·iroitil'a. votru;ão a.quelra que se 
contem nas cópias não conferidas o concertos, 
e nas eleições q_ue estão nullas pot> flagrante 
yiolação da. lei eleitoral. , 

Pertencem ao primeil'o gn1po os ~eccõcs : 
4•, 5', 9'', 12', :?9•, e 31" de Juiz de Fóra, I•, 
2" e 4• do tUo Novo; 3' e 4' do Goa.rará; 4',8", 
9' e .a rle Agus. Lirrrpa, do município de São 
Jo~é d'Alcm. Pa.rahyba.; 2' de Palmyra e 5" 
de Litn!l. Duarte.-· 

Pertencem ao segundo grupo as S}cçõea : 
7·' U.o Juiz de Fora; a ~ecçiio de Montevcrde e 
a \:l• üo Mar de Hespa;nha., e. \" do Piau, 3"- e 
4." de Li ma nua rte, 4•, 5" e 1 o• llo Rio Preto e 
a tio documento 435 X. 

A -vot.Jçã.o de ambos o~ cnndlda.tos nesW.s 
secções é a seguinte : Dr.Antonio Esperirlião, 
1.071 votos~ Dr. Henrique Vaz, 9m -votos. 

Ora,toita respect.ivamcnte a. dedu·ção llca o 
seguinte resultado liquido: Dr. Hcnri!JUC. 
va:~., 2.520 votos e Dr. Espil·hlião ~.423 vot()S 

De accordo com a. mâiori:L d;t CommisiãO 
entendo que devem Eel' descontados •lous Vú· 
tos a.o Dr. E~piridião e um voto a.o Dr. llen· 
rique Vaz, de eleitores quo votá.ram Mrn di· 
Jlloma. na. Ô" secr;iío do R1o Preto, como pro· 
poz com toda r11zão e justiça o illuatre rc· 
la.tor. 

Isto fClito o resultaJo ilnal \i o Sl!guirttc: 

35 

apl'ooiaudo de ~ile•·itis o -processo eleitoral de 
algumas secções e por €Ste motivo deixando 
tlc somn:a.r os respectivos votos, como tam· 
bem porque não cump1 iu ·a ~ua. mi5aão legal 
por isso que fez a contagem de votos con
~t,~ntes úe actas qua não estavam devida
mente authentica1as ; 

Considerando, ainda qne, mesmo sendo 
julgada valida. a. refel.'id~ ~pura.ção, o <li· 
ploma. de candiflato eleito foi expedido ao 
Dr • Henrique Va.z ; · 

Considerando cmfim, que da. mais: minu· 
cios<• analyse de todo o processo eleitor~! 
rcsutta ser o mesmo Dr. Hemique Va:r. o 
mais votado dos candidatvs 

sou de parecer : 

Que sejam a.onull.tda.s :1.9 eleições que se 
procedeu nas seguint<~s secções ~ 4", 5", 7", 
\1", 13', 20" e 31• no Juiz ele Fóra; 1", 2"1 4." c 1" 
Ü{) Pia.u liO município do Rio Novn; 3• e 4~ 
do municipio de Gut1rara; 4", 8·' o li' e de 
Agua Lirupa., do município de S. José de 
Além Po.1·allyba, a.",;.' ~ecç.ão do Pl\lmyra, tl. 
!}• secçiio e a de llfonte Verde, amb11s do 
município do ll·lar àc Ilespanlla, 3•, 4• e 5• 
do Lima Duarte, ,p, 5" e JU;• uo Rio Pt·eto e 
b1!!ll asEim a que não dosigna. o Iog<~r e mu· 
nícipio em que rc real\zou. 

Quo s<•ja.tn appl'uVntlas totla~ as •iema.is 
eleiçõ!'s rnal izn.das no ,t·• dislricto do 1\liua~ 
no dio. 2 do outubt•o •lo l!orrent& a.nno. 

Que seja reconhecido e proclamado 1lepu. 
tado o l>r .• Hem•iq11e CfZ!ll" •'e Souzll. Vaz. 

Saltt.. das CommlsiõBs, 30 de Mzombro 
ue 18U8.-Caumiro da Roclu!. 

Dr. Henrique Ce1.ar tle Souza Vaz ••. 
Dr. Antonio Espet·iuião Gomes da 

2.527 C0NTE5TA(10 .APRESENTAD,\ PEM 0.\NDJDATO 
!!R. IlR.. llENttl~UE <!KS/I.R. I' E SOU1.A V AZ CO~t 

Sii·~{a ......... , ~ .........• -..... , .. 2. 421 CS IJOCtiME:NTOS MANDADCS PUBLICAR PELA 
CO:Ilhll~SÃO DE VERIFICAÇÃO DE rODERES 

Em conclu~ão ; 
Considerando que as eleiç-ões do 4• dís· Exms. Srs. Pl'esitfente e mais Membros da 

ti icto de Minas, realizadas no dia 2 de ou- Com missão de Petiçüo e Puderes da Camaru 
tubro do corrente anno, se fizeram com toda dos Srs. Deputados-Expirando hc•je o prazo 
a rcguhridad!', no maior numero de suns de lO dias que me foi concedido parao exame 
~ec.;ões elcitora.es ; dos documentC<s rl"lath os ;i, üleiç-ão ferhmd do 

Consider;lnLIO que ó ~csWuida de va~or l" Llrstr i ~tO do E> i n:lo lle Minas Geraes, reali· 
joridico e p(,l·tanio nuHa a apnr<t•;-i'io feita :w.rh f\ 2 de outubro do corren&c <Lnno, pr!)· 
}lela Junta Districtal de Jltiz do L" oro, não I cudüdu. <~ formal1dade da a>oigua.tura. Llo d1 .. 
só porque ella exhorbítou do suas futJcçi'les ploma p~lo~ membros d<• junta o,ouratlora· de 
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Juiz ue Fóra, venho restituir tQ(los os do
cumentos rccehídos. 
· A estes papeis junto acbs ou authenticas 
e certidõt!s das eleições realizadas . nas se· 
guintes secções eleitoraes : · 
· 10;' do. município de Mar de Hcspanlm, dis· 
tricto· de Penh<~ Longa ; 12• do de Juiz de 
Fóra, distri&o de Paula Lima ; 28• do de 
Juiz de Fóra., districto de Sarandy ; e duas 
dos distrtctos de Porto das Flores e Paulo 
Lima. (antigo Cha.peo d'Uvas), ambos do mu· 
nicipio de. Juiz de Fóra. 

Serviram estes documento3 para a apu
raçã.c feita pela junta de Juiz de Fóra, mas 

eleitoraes, a que me referi, .tem sobre o meu 
competidor 252. sníl'l•agios de maioria, jit. por· 
quE>, não quero mai,s fatigar os illustresjuizes 
dest~ plelto que, acredito, bem habilitados 
estão par;a julgai-o com a impa.rcialidade c o 
espirito de justiça, que os caracterisam. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1898.
Dr. Henrique Cesa1· de Sow:a. Vaz-. 

DOCUM!iN'l'OS NS.l, 2, 3 e 4, PROY.l>NDO AS NUL· 
LIDADES DAS ELEIÇÕES DAS SESSÕES ELEITO- -
RAI!S 5" e 6" DO DlSTRICTO DE SANTA BAR· 
BARA DO MONTE VER DE, 1\!UNlCJPfO DO IÜO 
PRETO · verifiquei que não haviam sido recebidus ppla 

Secretaria da Camara. dos Srs. Dep•1 t:"tdos . 
Apurada n. autbentica da eleição de S;1nia. Documenlo n. i 

Anna de Carambeo, o que não o tez a junta 
apuradora de Juiz de Fôra. porque, ate ~er-] Jllm. Sr. tabellião dcr 1° officio-Dir. o Dr. 
minar os· seus tr~ba.lllos, não rerebe1·a o seu Henrique-Cesar ele Souza Vaz, candidato a 
presidente eõse documento. subirá a votação, .um Jogar de deputado federal, n:-L eleiÇ<1o a 
que rEcebi a 3.540 :su1fragios c a que recebou que se procedeu hoje, no quarto dist1•icto fe. 
o Sr. Dr. Antonio Esperictião Gomes ua Silva. dérnl, que na5" e 6" sessões deste município, 
a 3·.288, sentlo, pois, a maioria alcan(,ada no deram-se irregularidades no proces~o eleito· 

·. plt!ito sobre o meu competidor de 252 surra ral, bastantes para invalü!arem a eleição 
· gios. nessas sccçõe:s-irregulariditdes- que consti· 

Igualmente tenho a. honra de passar ás tuem em face rta. lei fa!ta substancial, como 
. mãos de VV .EExs.os cinco documentos juntos passa. o supplicante a expor: 
sob os ns. I •. 2:. 3, 4 e 5, qu~ provam estarem a) em ambas as secções rereritlas votaram 
null~s.a~ eletçoE!s das secçoes 5', 6" e lO• do cidadãos que não exhibil'!lm ~:eus diplomas, 
mumcipJO do R10 Preto. conforme prcceilua positivamente c c .. t. 43 

Estão nulla.s as das secç<Jes 5' e ea, districto § 4•, da lei n. 35. ue 2G de janeiro d~-i892: 
de Santa. Barbara do Monta Verde, PDl'que: entro cliPS o barfio de Santa Barbaro., Exe· 

I•, neste districto u[o ibi, como preceitua. quiel Fortes ele Almeida, cn.pitãu .ilfanoel VI· 
a lei, convocado o eleitorado p<!.ra concorrer cente Percim Cn.ldas e outrus; 
á eleição de 2 de outubro, -prova-o a certidão li) o Dr. Alt:erto Augusto Furtado votou 

-passada e firmada pelo e~C!rivão do paz (lo nlt secçfio, onrlo seu nome nuo csto.va. tn· 
districto Antonio Di mas de Freitns, serHio cluido na llst:~. de cbnmnda, llnr ser eleitor 

. sua firma D(•ss~ n.ocumcnto l'eC~>tlllerida JWIO na 3..-eec~;l10 do di&tl'icto <la cí•l;1de; 
tabellião Ad0lpl10 Hernwg~ll!lB Garci;l (do· c) o Usca[ Ü5Cill' nu;u·tl1 MendonçB., que 
cumenio n. 3) ; tnm h·~m niio e eloitol' nu. 0" ~ec~:ilo o u.hi vo-

2", em ambas n.s scc,;ões eloitoraes, cspo- tou, IJor cngllno· da n;e~ll. quo o convidou a 
cialmenta em nma, v<,taram qua,.i toJos os d:tt· sou \'o1o ; 
eleitores sem axbibirem os seus titulos, coJuo d) n urna conser\'OU·so sempre a.bortn na. 
provam as certidões .tlrmadns polos proprio8 6" sec~ão, dui'anto todo o processo eleitoral, 
mc~arios, com as firmas reconhccitlos (do· contra oxpros~n recommenda<;ão do art. 43, 
cumentoa ns. 2o 4.) §GO,dalcicitndll, 

1'\ulla ta-mbcm estil. a eleição da. 10' seCt.;iio Constituindo est~s !actns aponta.dog a nul· 
eleitoral 'do mesmo munidpio, distrícto de lidade insana.vol nas mencionadas secções (5 
Santa Rita de Jacutinga, porque· não con· ~ 6") o abaixo assigna.do, tl5cal do candidato. 

:sentiram os seus mesa.rios que nella toma~ se vem trazer perante V .S. o seu protesto que 
assento, como fiscal, o cidadão Joslno de AI- não foi recebido propositalmente pelos Sr·s. 
meida. Pires, testemunhando este o file lo e -mesr..rios daquellas · mesas, afim de que to
làvrando o seu l)rotesto no mesmo dia 2 de ma<!o no livro das notas, se entregue uo sup· 

· outubro perante o citadotabellião (documento pl ícautc o original eom ·as devidas certt-
n. 5.} · dões,para os fius da dÍl'eito. · 

Tenho em meu p0d~1· ouh~s ~ocumelltcs_ Rio Preto, 2 '!c outubro de 1898_-0 fiscal 
com que P.O~so prOYU.l' que e~tao 1~1lõJ.1merJtil comp!'ocuração Oswr Duarte Mendonça.· 
null~s elcJçoes dQ outrns secçoes ele1torues do · ' 
dístriP.to. Deixo. porém; de apresent::tl·os, já Apresentado ás 10 horas da noute do dia. 2 

.. porque, nullas as eleíçues das tres :;ecyue.s de outubro de 1898. · 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 10:06- Página 12 de 4 1 

.. :,: 

SESSÃO Ell( 8 DE MAIO' JlE l89jJ- · 

. Tra~~ripto no livro n. zi de notas de meu 
cartorJO, de fls. 63. mo Preto, ·3 de otttubro 
de 1898.-0 tabellíã.o, Adolpho 1I1Jrmoge;1a 
de N. Gl!rcia, · · 

Documento n, 2 

. Ili1I19. srs. presidente ~ mesarios da sa 
secC{i.o deSa.nt:1. Barbara do Monte Verde. 
~ baixo assignado pe<\o informar si os 

-eleitores apre~entara.m t ít ulos, e os que não 
apre~entara.rn si sfi:o conheci tios da mesa. Pede 
tleferimento.-M!mocl Yicente Pe,·eira Co Idas 
fisca.l.-Joao Br.1~tista de Almeict~< . president~ 
da 5" sec~ão . - Jo'''J Alves da Costa. - A uqmto 
j'l{,u-gues d e MoYae!.- Pedro Nunesd:~ Silv ~ , 

. ·-A11tim io Dimas de Freitas . 

Reconbeço as cinco firmas supras, por· se
melbmnça. 

~io Preto, 2 de outubro (\e 1898.-Em fé 
d.; verdade, Adolplto He1·mogencs de ~v. Gw·cia. 

Sifu: Manoel Vicente Pcreiro. Caldas ó fisca.I · 
os el!Jitores nest:.~ secção não a.present!l.rard 
os t1tulos por serem todos conhecidos e 
tambem pela deliberação da mesa , que todos 
votar:~m com m•<ioria. que podia vota.r in'ie
pcndente <lo t itnlo e havonüo quasi todos os 
titulas não à.presentaram r.ola tleli heração 
de. mesa. • 

Dac·u mellto ". 3 

Cidadio escrivão de paz (lo distrícto de 
Santa. Barbe.ra do Monte Verde. 

.O a.ba.ixo assigna.do procurador do Dr. Hen
rique Ce.; n.r d !l Souza Vaz, candidato M 
lagar de Deputado Federal, o. bem rle seus 
direitos. pode certificai·· si houve etlital a.m
xn.do convocando o eleitor;\dO a comparecer ás 
u:rnns no rlia 2 de outubro de 18!)8, e em que 
d1a tlO me7. f<>t n.mxado.Pode ser a.ttcndido.
O.<t:ar Duarte Me!!à.?nça, 

Antonio Diroas de Freitas, escri vlio tlo Juizo 
de Paz nesta. t'reguezia t.le Sa.nta Barbara do 
Monte Verde· etc.: 
· Certitl.c'o que , sob o que pedt>, o procurador 

ac!,ma. det laro que não foi aflixado edital de 
~:.'Onyoc.lção; o referido é verdade e dou !e. 
_ Santa Barbara, 2 (te outubro de 1898.-0 

esc ri vão, .Anto:mio Di mas de Preit.ts. 

Reconheço a. firma. supra. 
Rio Preto, 2 de outqbro de 1898.-Emfeda 

verdade, Adolplw Hermoge'(les rlc N _ Gl!rcia •. 

, 
Docum1m1a n. 4 

Illms. St·s . presidentes o mezarios ela. 6' 
seeç;lo de Sinta Ba.rbua. do Monte Verde; 

O abaixo assigna.do pede in lol'm!\r si votou 
nessa.. secção o si o Dr. Al!:erto Augusto FUI'·:· 
tado e úsca.l e si "Votou ; si os eleitores apre··~ 
sentaram seus titules ; si os que n~o apre: · 
sentaram são conhecidos da. mesa.. Pede defe· 
rimento. - Oscar Duart~ JIIendonça, ft!cal. 

Sim: Alberto Augusto Furtado votou, e 
fi~ca.l ; os cle itot•e.~ apresentaram os seus ti-' 
tulol:>, mencs dous, que entretanto votaram, 
por serem x·econllecídcs pela me~a. como alis· 
ta.do;; nest.e districto, e assim o ter resolvido a. 
dita mesa.- Joao A ;!tonio de AZmeicla.-Joao 
Eo_tngclista da Fonseca Pereira. - Jocto da, 
Sil va Barreto·, secretario.- Joaquim Gcmçal, · 
ves Damas~no.- Jooqu i11~ JlarccUi110 Porto, 

'· 
Reconheço as firmas supras de Joii.o. Anto"

nio de Al10ei da, João Evangelista da Fonseca,' 
J(;ão da Silva Barreto, Joaquim Gonc:alves 
Damasceno e Joaquim MarceUino. Brito, po.
seruelhança. . . 

Rio Pretp, 2 de outubro do 1898 .- Em fê 
tltl verdade,Adolpl•o Iler'mogclle3 d e N . Gar~·~~ 

DOCUME~'l'O N . 5, l.'ltOV .&NOO A NULLlDADE Jl.A. 
ELEIÇÃO DA SECÇÃO ELtUTOR.AT, l O' DO DIS
TRICTO DE SAJ\TA RITA DO JA.CUTlNGA., MUNI· 
CIPIO DE R.IO PRETO . 

Documento n. 5 

Illmo. Sr. tab~llião do 1• offlclo-0 Dr, 
Henrique Ccsm' de Souza Va.1., candidato & 
uma c;uleira de deputado federal,oas eleições' 
t•enlizadaii hoje, pelo seu procurador 11.bat1:o· 
assignado vem ·perante vús l'H'Otestar contra' 
a val i 1 lac~e da eleiçii.o li~ i ta pemnte a. l• l';eC• · 
ciío eleitoral tlo districto do Santn Ititll. do 
Jacutin~o.; tleste munlcipio do !tio Preto; 
p~los 11Lctos seguintes: . . ·. 

Ter a mesa visivelmente insinuada pelo 
Sr. Dr. Ltuna.rtine H.ibeirt), deputado fe
deral, se recusado terminantemente a receber. 
o !Isca.! oome31lo, deaccordo com a. lei n. 35, 
de 25 de jLLJJeiro de 189'~, sendo este actó ar·, 
bitt·ario e vioiento cta mesa, seg uodo o texto 
da.citar.la l ei, nullidade insanavel da eleição . . 

Ter a. mesa, a.in.Jà., nef,rado-se a receber·.~: 
prot~sto, que perante a mesma lavr ou · o 
abaixo assignado, protesto n te assignàdo •. 
que traz :~s assignaturas dos eleitol'es José . 
Quintino de Oll~eira. e Quint ino de Oliveira.:: 
que estavam pr~sentes, e os mais que ouvi· 
ra.m a aftlrmaç-ão do oceorrido, por · outros 
eleitores que negaram-se a. assigoar; Pede-~ 
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. . VOs inserir DO liVrO proprio O pre:ente p rO· 
testo dan~o-lbc novamente o pre~ente llc:pois 
de haverdes.certilicauo.-0 fiscal pr·ocurauor, 
Jes~Aino de .llmeitla i' ires. 

· Clda.1e do Rio Preto, 2 de outubro de 1898. 
· Apr~entado ás 9 horas dt~. noite de 2 de 
·outubro de i8C8. 

, Transcripto no livro de notas n. 27 de 
fl:l. 63 v. 

Reconheç> verdadeira a. firma supra. Ro~ 
cbetlo, 24 de setembro de 1898. - Severino 
Bi.rs i' orles, esct•ivão de paz. 

Recon ltrço a. lettra ela. cópia supra por ser 
f.lu proprio punbo rlo eEcrivãode paz Francisco 
da Paula Pereira, de Santa Rita do Jacutinga. 

Rio Preto, 2 de outubro de 1898.-Em 
te:.tkmunho da. -verdade, Aclolplio Hermoge· 
ucs àr: N. Garcia. 

RiO Preto, 3 de outub;>O d:! 1898.-0 ta.bel· REFUTAÇÃO APR.'B:Si:l'\1 ADA PELO CANDID.\TO DR, 
Jiã.o, Adolp/10 He!"YilO[fenes de ]v. Ga,·cia, ANTO:SIO ESPERIDIÃO GO)IItS llA SlLVA COM OS 

DOCVMENTOS ~ANDADOS l ' UDLICAll. PELA: COM· 

Josino ele Almeida. P ires, nego~ionte em 
Rochedo, cid&.dií.o bra?.ileiro, nomeado com 
procura.(·ão para tlsca!isar em q 1mlque•· secção 
do municjpio do Rio Preto, e apresentando-se 
na eleição da JO• secçib da freguezia de Santa. 
Rita do Jacutinga, e sendo recu~ado :pe la. 
mesa, allega.ndo uão estar llevidamcnw auto· 
rizado, vem perante a.s pessoas presentes 
abaixo·assignadas protestar na. fôrma da lei. 

Snnta Rita. do Jacutingn, 2 de outubro de 
.18&8.-!osino de Almeida Pires.- Jose Qtein
tino de Oli-ceira.- Q~inrúzo Rodrigues de Oli
Wil·a.- Antonio Osorio de ;ll1lleida. - Jl{ar
cilio Quintino de Olivei1"a,-Antonlo C.1rlos d .:;. 
Sil-ca &ntos. 

Reconheço as firmas supra por serem w~r· 
dadeiras. 

Rio Preto, 2 de outul1t0 llc 1898. Em teste. 
mucho d11. ve1•dad<l.- Adolplro J!armoycnes (! c 
~v. oa,·cia. 

O Dr. H•·nrlque Cesa.r de Souza Vaz, nl;aixo Msignado, lorme.do em medicina pela Fa· 
cuidada do Rio de .Janeiro, candi<laio na. 
elalt;do federal, _que se realisaró. no dia 2 üo 
outubro proximo futuro, no 4' <listricto fe· 
dera.l do C:stado do Miuns gP.roe;•. 

Pelo pres<>ntc titulo, feito e assignado <le 
proprlo punho, nomeie. e con . .;\ituo seu p ro
curã.dor bastante o cidadão Josino tleAimeida. 
Pires, eleitor, com po!lerfs especiaes para o 
representar, quer nomeando fu:caes, quer 
ftscalilaollo pEssoalmente t'm qualquer das 
secções eleitoraes dequ~lquer uos districtos 
do muoicipio do Rio Preto, a eleição 
que se reallso.ri~ no . dia 2 i!e outubro par<l 
ser preenchida a. vaga a.b~rt:l na C;nnara 

· F~deral ~lo f;J.Ileeirnento do deput.arJo Dr. 
Luiz Arthur Detzi. P<ua tal fim conce,Je ao 
referido procurador todos os roderes em 
direito exig idos c os que lhe fn cultam todas 
as leis e regulamentos em vigor, incluído o 
de substabelecimento desta . 

. Juiz de Fóra., 22 de setembro de 1898,
Dr. l:(en1ique Cesar d~ &u:;4 v~~~. 

MtSS.Ão 

lllustrcs Srs . Membros da Commissão·de 
Petições e Pcderes-Como candida to legitima· 
mente eleito pelo 4• di~tricto federal do Es· 
tado d~ Minas Ge1•aes no pleito que teve lr·gar 
no dia 2 de outubro do corrente a.mro v~nho 
oppur formal impugnação á contestaçilo o.tre
recida a esta illustre comm issã.o pelo meu 
illustre; contendor contra as eleições reallsa· 
das nas 5" 6" e 100 secções eleitoraes do mu
nicípio do Rio-Preto e o1l'er(3cer por minha. 
>ez seria e fundamentada contestação contra 
algumas t-lei~ões de cliversas secções oleí
toraes <.lo 4• districto, algumasdàs quaes são 
nullas de :pleno direito. 

SE'ja-me permittído antes de tudo não dei• 
xar pa~sa.r sem reparo o procedimento do 
meu illustrecontendor, que peço veoia. par!l. 
qualifica.t• de rnenc s cor recto, r estituindo, as
sigoado pela. m:!ioria 1la junta a.puradora, a 
autlumtice. da a.puração, que aebando-se alfc· 
c~a a esla i!Justre commlssão desde o dia !) 
do -pa.ssarlo,sem ns a.ssig-naturas dos membros 
da junta, !oi ne.ssas condições confiada. ao meu 
1llustre contendor. Isto posto é tora de clu
vi~a. que esse documento, ao Fer restituído' á. 
illustrc Commissiio de Petições e Poderes 
mostra-se alte:>ado com as ·SJ;aignaturns que 
niio cont inha em de.ta do 9 de novembro pBs• 
~ndo, fiD que foi ntl'ect.a a esta commi~são, 
comctten<1o ainda a maioria. tl;t junta a im· 
perdoavel leviandade de anti-du.tar a s suas 
assignalm·as com a data de 5 de novembro 
com excepçã.o elo meu illustre fiscnl que lan
çou a data de 10 l.lo corrente, em que :rpa.l~ 
mente assignou·o. 

Si já era questão venci<la a. nullidade do 
pretenso diploma do meu illustre contendor 
-por lhe ter sido expedido com manifesta 
infracção do disposto no art. 44, § 90, da lei 
n. 35, de 26 de janeiro ue 1802, que valor 
teni. elle boj<l ~ Dil-o·hii.o esta. illustre Com
missão ·e a cama.ra tios Srs . Deputa.dGs. 

N vltidades allegadas 

São arg uidas de nul.las pelo meu illustre 
cont.endor as eleiç~s realisndas nas 5• 6a t) 
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10~ secções eleitora.cs do Rio-Preto, isto é, as 
mesmas que, a. requeroimento seu deixcu a 
junta. de apurar, com o Iilano preconcebido 
e.a~sentauo de n~gar.me o diplornu, que de 
dlreito me pertencia. como c:mdidato mais 
votado; c, portanto, eleito, ex-vi do disposto 
no art.4.4, § 9", da lei D- 35, de ~6 de janeiro 
dEll89l!. . 
•como moti-l·os ou fundamentos das pre· 

tensas nullidades arguidas contra as eleições 
realizadas. nas referidas 5~ c 6" secções al
lega·se: 

I•, a falta de expedição de edítDl com·o· 
cando o eleitorado e designando os prouics 
em que se devel·ia realisa.r a eleição : 

2", o fí\.Cto (~umente allcgado) de lla;crem 
votado tan~o em uma como em outra dossos 
secções quasi todos os eleitores som exhil.Ji· 
rem os seus titulas. 

l"'i·oms 

ram no dia, Jogar e hora préviamente des· 
ignados, de accordo com a lei, e ainda. m~is, 
caro urr.a concmrencía rouco commum, (no 
()ntmder do meu illustre contendor). 

Para provar a 2> arguiçiio, oiTerece o meu 
illustrc contendor duas declarações ou infor· 
mações (ou cousa que o valha) a que dá o 
ti tu lo de-certidões. 

Peltt redacção, principalmente de . uma 
dellas, concebida em termos ambiguos é mais 
do que prova-vel que esses me•arios, tão iguo
l':lütcs quão oheiol:' de bo:J. fé ti-vessem mais umn, 
vez s:du illudidos pela rhetorica do Sr. O~car 
de Mendonça, fi>cal do meu illustre couten·· 
dor,que tendo.por haver reqtleYido,conseguido 
votar nn. 6' secção depois de muito insistir 
e fliscutir com os rnsticos e simples mes<~.rios 
qut> tiveram ele coflew á SU!l. logica, teve o 
dc~cmoa.raço de ir hwrar protesto pel·anta o 
l" tabelliã.o, allega.n•lo como um d.os fundO.· 
menlos da pretensn. nullida•le o li1cto de ter 
ellc votado na ô• seeç.iío do !tio Preto, não 

Para provar a primoim dessvs argu1çues $endo eleitor do município, como si nlgucm 
olfercco o meu i!lu~t,re contendor um,, cor- pUtlesse tlrm• p:wa si provei to 1 icl tu dos netos 
tirlão (la escrivão cc paz do districto ne S:wta quo pro.tíca do má (',\. 
Ba1·bam do Mente Verde, onde funccionam as o meu illustre contendor, i'j\10 eshí. do po:o.sc 
5~ e 0'' sccçues clci tornes. no celebre 11rotr.sto o. que a.oimn me rcHro, 

A essa arguiçã.o, po1· s11a. nutur<>~a banal e pl'n<tarin bom >erviçil !Í. stllut:u·i~sillln. tlou 
c.~re~d<;Jl':l. do valor que se lhe qur•r e.mpre~- tt·iun ,fa. vcnla,J,: cl~ilor·(ll, n.prc~ontnndn·O i\ 
tar dii'Cl que o meu. 11lusér·e contcnl!or p~- n.preciac;iio rros 1105908 iflusil'l'~ .Jui1.0!! quo 
rr:ce realment~ mu1to atrnza.do em mo.teJ·Jo. tívet'am exc~llenlu f,)11 te elo orltario p1tra 
de -procEJ>w me:f':l_ml. . ju\gnl' ,\o vn.l!w mnn~l t\C!;~c ~e\1 U~cul o ria 
_ O proce~so eleitor~! pnra ~lcw,õ~s fr.d~racs 1 verdarlo ou nilodo qtlll n.tlr~o. 
? o r:sbtuu.!o pela CJtada.l?t n. 3;,, de :..n rlP 11 0~~:1 sr•rnwlo. nt·~ui•:rio fulli~I\rlu. em um 
JaltCI1'0 . ele I S!J2,que o meu 1llu~tre contPtH.!or I <!Pr·umcntu i ulht 1110, inl\ll'r~t.M' l'i o mt!~mo 
pllrece Ignur~l'. Jtor qunnlo ~~ o cQnhccr~~o ~ I!.'Jli'i l.n !'li 11ppo1·nl, r• .mo J>l'uvn plll'l~ n. fill'• 
ee <'.Onvcncertt\ elo Clllc o o~C('I\'Il.4! elo prt~ t\llrln lnlit·iin r\~ cl'i\. l'ill 11\uit·• mni~ "•;:~llrr>, o Hl'l· 
t<lm quo ver 11orn o I>J·ccc~su o!l•rtnraJ rc•loi·. ,l,, •·uínte. 
niio tem funcçãn 11' r~umn. no 1lr L" Jll'uccs,o e " ' 
I]U~ OS etJitllC'!! do Nlll\'OCilCÜO H. l(llll ~Cl r.<J(•ro, 1", OH lli •,flt'C~ rlHIIUCI.Il8 c!n~ ;i" 11 0" FOCÇÕP.~, 
r:ue ~:i.o OS me~JniiS r!e Cjlll! Li'!l.lll U 1\l't. ;;~, ILJnU:lS ÍII.'Jllll'CÍfi!I;.LIJ<~~ por JIMI'HOS fi1t tnOU 
~ ::.!', dn.oitada lei tiio e•xpcditlit~ prlü prc~i- illu:;tl't• r•ur:t.cndut', 'IUO l\{"nm;•:tllh!\t't~m todo 
dr•nto rln cmumisSiLO muuicipnt e ~:lo o-erip· o procC'~~n ~lllll twnlluilllt rr.utrtlllltr;ao, umn 
t.aJIJ ou sub~crl pt11s pelo t'espectivo. ~ccl'ctui·io, Jl!'ol.••!ito o rlo~~r~ ,ljz,•ro~ ~A \'u~·i!\c:a : l,") qun 
(quo é o mc.~rno 1lo. C:IJr.nra. 1\tllltrcrpul) olll· nn G· ~ecr;iio vnlHrum s••m t1tul~s enme\lte 
xa!lo.~ nas sé!.leB •los mtulioipio:> e pirlJJlcndt•.~ dous cloltore~ CJlln 11 mo'll. n.ell!llttilla dnr••IJI 
pela ímpt•ensa. seu~ voto~ 1lis!r> ,.~cualicrcl' guc u·um ~~ \'Cl"_'l". 

r~to posto, rnal n.visn.c.lo (lllriou o mr.u illus- dci!·as aldlorc,·. tenuo to•LO.!I CB UCill'll~ eleito· 
tre contr.ntlor inflo pedit' ao escrivão do pa7. res cxhibidos ~cus ti t~los no act~ de votar~n~. 
rlo districto da Santil. Barbara a certidão do Comqun.nto a lei CXIJII. do elettor a exlnbt· 
preenchimento ou não iles~a. formalida,!e, ção tlo seu ti.tulo e possa u. mesa !ecUSill'-se a 
qnamlo a legit.ima e unica fonte de informa- receber o ~eu voto,. quando naC? pre.~Mher 
çito na especie servia o !ecretario di!. com- aquelle esta formal!dade, toda.v1a nao é o 
missão municipal. t itulo que dá ao eleitor o direit<? do voto e 

Que a ar<l'uição e banal e car<ce da. 1m- sim a inclui<ão rlo seu nome no alistamento e 
portancia q;e se lhe quer empres1a.r é fúr:1. o titulo não é nahm~lis e narla rneno~ do qu._e 
de duvida, por q uan~o ainda mesmo que fi. um certiflca~o. de que seu :portador e e1Ieetl-
c;•sse :prov:vJo que nu o foram e.~pedJttos os vamentn elenor. . _ _ . 
editae5 de que trata o art. 38, § 2",da citada Isto posto, 1)areca fora de dnvtda que au_1da 
lei, nem ussim seriam nuHas as eleições rea~ qmmdo si five,se pr.o~a de q~e. a.lguns eleltQ,. 
liza.das nas 5" c o' secções re1ilridas, umfl. vez j reg deixaram de ex.h1b1r seus _t1tulos I!"'S at!u-. 
que effcctivamonte eS.SiJ..S elciÇ<ies se realiza· dida~ secções os seus votos uu.o poderJatn ftco.r 
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invaJidados, Quando c certo que todos os clei-1 Não é exacto, como allega. o meu illll5tro 
tores das referidas 5~ e 6' secções quc vo-, contendor, que o seu fiscal tenha te~:temn
tara.m na. eleição de 2 de outubro e assigna.- nbado o f;1cto, e ao contrar io, conform•ln"do
ram seus nomes n<;>s respectivos livros ele se com os fundamento;; da recusa nadá re
presença. são todoseleitoresfe<lel'a.es ctrectivos clamou a menos protestou pOlrante a mesa; 
na comarca. do Rio Preto, alistados no dis- que o convidou a fiscalizar a. eleição, como 
tricto de .Santa. BarbarJ. nas 5• e 9" secç15cs. era licito a. qaa!quer eleitor. 

Com as certidõe;; ·que o!rereço (documentos O fiscal , deixando no Ja.cutinga o resp~-
sob ns • . 1 e 2) extl'3.hidas do reg!~tro gerol do C;tivo escrivão de paz, que Ib.e podia. toma.r"o 
alistamento lederal da comarca do Rio Preto protesto,- caso o ti v esse apresentado a mesa. 
verificará. :l illustt·e Commissão de Petições e e· esta se houvi!sse recusado . a. recebei-o 
Poderes que faço irrecusavel prova dessa. seguiu para a séde do município que dista de 
minha atllrmação. ~eis a sete leguas do Jacutinga. e apreseutou 
. A vallda.~e d.o .voto dApende da qualidade pr~testo pera.nte o tabeliiã.o (lo 1" olficio, 
de ser-se · etrectivam,~nte e leitot· e não <lo com o falso fundamento de haver a. mesa. da. 
titulo, que :1 j>enas constata. C3~a qualidn.rle ; 10' secção se recusado a recebei-o. · 
portanto provaila e;t:'l. por meio regular, Es.~e comico protesto bP.m como os outros 
qual. o d e que me soccorro. é fôra de duvi•1a. (ao kdo quatro), todos a pl'esent·,dos de car
que os votos recehidns na.s 5" e 6" seccões regaçã.o pel'ante o rabellião do Rio Preto pelos 
não pó·lcm ser invalidados, a.inrla quarl'lo fiscaes rlo meu illustre contendor, .não ·teem 

• csti vc~se provado (o que negu) que a.J:wns vnlor algum e sã.o simplesmente ricl..wulos. 
ou todo~ os eleitores votn.t·a.m se1n oxhibir Dispõe o a.rt. 43, .§ 27, da c itada. l~i n. 35, 
os seus t1tulos. o st>guinte: si a. mes;~ não a.cceitou os pro-

Nullidade a.rguida. ·contra 1t eleição rea- testo;; de qu" trata o § 21 poderão estes 
lisaLia na 10• ~ecçã.o. . ser la.vraucs no livro de notas do tabeU:ffio 

_Como fundamento da. · pretensa nuUidat:e, dentro de 24 bot•a.s a pó~ a elei<,:ão ; por~nto, 
a.llega.-se o facto de não terem os me;a.rio~ este prorosto como subsidiat•io que t:l, sõ pMe 
con:s11ntido que tornasse as;ento como fiscal 0 ter Jogar quando a mesa tem reeusado o re
cidadão Josiuo de Almeida Pires. testemu- cebimemo do primitivo protesto, que é o de 
nha.udo este o facto e lavrando o seu pro- que trata. o§ 21 do cita<lo'artigo. 
te;,to ~-o mes:no rl!a. 2 de ?ntubro pora.nte o o protesto contra a. eleição da ÍO'" secciio 
tabelhao tio I ?t!lc•o (de 1~10 Pret?.) níi.o tmn rn.~.ií.o de ser, 'POI'que foi 111vrn.do 

A essa a.rgu1çao opporm o segumte : Jl'>l' tr~belliüo :-;em que tivesse a. mesa ro 1'&-

Pela lei n. 70, de 2:l de n::osto de 1892. cusndo a rccebol·o, porq~o pAranto aquoll& 
todos os cir1adll.os maiot•es de 21 ::umos c '!leRa nElnllum pmt<~.;t~ !oi o!fGI'ec!do (como 
aptos para. os actos de viua civil po:lcm I < LI~o.mt'ln~O nllo~o. o dtto fiFcnl Jos mo tlo _AL
p~sar procurac:.ão de proprio -punho; ístn 6, 111(' 1,•11\ Ptr~) e ~ t~Rtcmunhas F:l\nc~~co 
CBerevendo-~~ G assigoanrlo. Est:l c 11 re~m. J, ,~e FC<~'I"tura e . Jouo Thomuz rlu Aqu111o l'ol'· 
geral ú. qual está subordinaria 0 meu ílluotro l'flll'IL, que .~~~·v1ram !unto pam esta como 
contendot·, quo não go~ du p1·iYilcgio olo rnro. os c,ut1•o:o; l'r_?tcsto.c;, nao n:o~tlvm•n~u p1·e· 
poder simplcsmeuto a.'il!i;,:no.1• o.s !';liaS Jll'O· s. .utL~ mt J~ · socçuo c nr.m em mmhnmrL d11.s 
cur:~ções . · ou tr:•~ ~r:~tnt•s pl'o!.e.stlldnN o. sim ~~ · ••ma~e~-

Da ti1culda.te que lho •l:'L 11. loi 1JccOI'l'e ra111llodt:l2 duoutnh1•u na sl'olo do !lliiiHClpiOi, 
' logicamente que o,; instru11uJUlo,; 11 <~ p1·o- purt.a.nto. •> pt·ot~nsu protL..,.t.u uao fo1 Lcs-
cur&ção que passa.r de :;ou puuho 1le11endem tomunhn•lo, como ~o allcjla.. . 
sempre do .reconhecimento niio só do ~ua Como pr~m. tio q~e venho ~lt) . nllego r ~~1Ie
llrmo. comp..ainda de suo. Ietr;\ , I:;to posto, rc<;o u.mo. JUStlft~o.•;•w e m quo lura.m ouv•.Lius 
não tendo' sido reconhecida a letra c sim só- me:'8rl!!S o OIClWr~s presontcs ao p~e::;so 
mente a. firma na. allu<iida procuração e Cal- eleitoral d?- 10" BeCl;.ao, competentemente pro· 
ta.pdo tambem o signal publico do pretellso cessada. e Julgada por sentença. (documento 

· ta.belliã.o no termo de reconhecirriento, o qu.e sob n. 3). 
e inmspensa.vel para Jar ao instr umento pre- Do exposto e das provas oppostas :i.s ar
.ciso cunho de a.uthenticidade estava a. mesa guições de nullidade o.:trerecidas pelo meu. 

. . . elei~oral .no seu direito r ecusando, a alludida ilfustu~ contendor contra as eleições reali · 
procuração. sa•las nos 5•, ô" e lO' secç0es oleitoraes do 

A meSd. fundamentou ·a. sua. recusa e a,i un- municiplo do Rio Preto, parece tora de du-
. ta.ndo ~. autheu tica remettida à Cama.ra. a vida que carecem de fundamento as ditas 
procura.çã() recus~d~t, rroce,Jeu cori•ectamente arguições de nullidllde e que as eleições 
c de boa fé , fucilitando :l. i!lustre Cumrnissã.o realisadas nas reterid<l..s secções devem ser 
de Pqtições e P oderes a a.preeiaçã.o · do seu havidas como regulares e escoitS&dê.a de vicios 
acto. o irregularidades substancia.es, ·· 
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_E·. o quo me occorre dizer como impugna- ! tifica.ção pro~,J~ wntenciosa.mente com. a.: 
. çao lt contesta.ção otrerecida. pelo meu iltustt e intimação dos m .;arks. que coos tituiram 
contendor, suJeitando-me ao douto parecer procurador que as representou em todos os 
da illust re Com'Dissão de P<ltições é Po leres, termos da. justificacã.o. reperguntando e con
que acatarei e com o qual me conformarei. testa.ndo .testemunhas e ofi'llreeendo até ra.· 

Oontestaçao 
zões ou a.Uegaçoos finaes. 

Eis o teor da. sentença. que julgou a. dita 
j ustUl.cação: 

Não estava. nos meus planos, illustres "'Em vista. d<t prova. dada, depoimento de 
Membros da Commissao de Petições e Poderes, testemunhas de fls. a íl. julgo em parte pro- . 
vir levantar al'guições de null!dade conka. v-ado e em parte não prova1!os os i te11s do. pe
eleições referentes ao pleito de 2 de outubro t ição inicial do fi. 
proximo passado, e is~o pelas considerações ·«Ficarão prova(las as seguintes allegac:-ões: 
q, u e se_ segue!ll: 1•, que :1. força. armatla de policia . sob as . 

1•, tendo obtido nas urntlS m:~.ior ia de ortlcns do dele~ada. tio mnniclpio tle Gua.rará, 
votos sobre e meu iltustre contendor, não se I e grande num·;ro de capangas t:l.mbem a.r· 
faz _preciso para. o ?'ieu reconhecimento a nul- mados. sol; as ordens _do mes~? _delegado, 
Uftca.çào de um so voro seu· [ poslaram-se oa.s cercam as do erl!tie1o em que 

2". si o meu illustre contendor tivesse funccionava. a. eleição federal nodi3. 2 de 
obtido nas urn:~s a maioria de um voto só· I outubt·o deste anuo e com sua atti tude beiU
m~nte sobre mim, cur·nJ.t•-me-hia. resuei t.o~o cosa deram log<.i.t' a que gt•o.nde numero de 

·dea.nte da soberania dessas mesma:; 11rnas. eiei~ort;~ que devi~m su:ll'!·a.gar :t etndtda.tnra. 
ainda. quando essa. maioria de um voto ptt- d~ .J.USttficante rletxassem de exercer o seu 
dcs:se !ler p:>r mim nallifica.rin., nü.o com a.~ d1re1to do vota~; . 
arguiçü·ls ru teis com (!Ue so pretende a.rra.n· 2", qne a ~mtos el~ltorcs_ fo~am recusa·. 
car-me centenas de votos e sim nind:t mesmo ilos os seu;~ d1plomas, 1üo nao so nas vespe· 
com o.s da maior relovancia e gl'avidarle. n>s da eleiçii.o como no propt•io dia em que 

J. . . , t.llla. teve Jogar ; 
. ~ ~orem, que o m~? 1llu~trc conteurbr. ~ ., que 0 candidato justiftcante tinha. 
.~brlU me o cammho pa .. ~ o c:J.rnpo das ~nl- elementos pat~< ter não sómente na. r~ secção 
l 1d~de~ e~pero poder colher algu~as esp1 ~as mas na.s •luas <lo município, um soffragio de 
1~1us ohetas no c~1m~~ rle sua. m~10r1 pro:~le· cerca de 200 votos, em qnanto que o candi
cu.o. do {]UO as clwchas que S. Ex. , r:epo1~ dB üato Dr. H"nrique Cesa.r de Souza. Vaz nã.o 
mnll-1 de dons l~ngos mezes~ eonse~u.tu colher dispõe •lc elementos (a.hi) para. um suffra.gio 
no c11.mpo cnfesu.llo e esterll do R1o Preto. tlc 12o votes como lhe célnsigna.mm as acta.s 

NuUidadcs 
da eleição r1e 2 de outubro; 

São nul!ll.s de plrmo diri!ito : 

4", que termina•!& a. cha.ma•la dos eleitores 
do. 1" recção Coi r et ira.do da mesa. dos traba.· 
lhos o livro d:.ts IJ.SSignaturas, sup~ndo a.s 
testf<munhtlS que l>at·a. f<tl:>i flcacões de assi· 

'') llll cloiçúea re!llisada.s nas I• e 2' secções gaaturas rle eleitores. Quanto ao mais r.on· 
tlo Ou:tr,~rá: sta.nte da petição rl1\ ll. 2 não tlcou devida· 

I'\ )JQrque com manire~tn. o revoltante in· rnc ntt~ provado. Entregue-se est!l oo justi· 
fJ·acç1io do n.rt. 43, § ~7 ,d;t lei n. 3.), de ~6 tle . ficau te indép~ndeute d e tr.,sla.tlo; sem custas 
janeiro elo 181'2, o dolega.do 1le pollicia. do mll- pelo fim a que se destina. a justir\cação. -
nil!ipio de Gunrara , que era. fiSl!i.\1 do meu H- lntilne-se. 
lustra contenriot•, em umn. daquella.s s~cções M•r de Hespa.nl!<L, ~ de novembro do 
manteve fol'ça pnblica. e capangas arm:ulos 1803. -LHi:: flonifacio de Armgo J-unio1·,-. • 

..... · .. 

(em gt·ande numero) nas immediações do 
edif!.cio em que funccionavam as· 1' e 2 ' sec-
ções; · . · 

2", porque a muitos elottores fora.m r ecu
sados os sous diplomas, tanto nas ve3peras 
como no dia da eleição; 

3·•, porque terminada. a. chamada. dos elei
tores da. 1 • secção o ltvro das a~si:;naturas lo i 
r et irado tl.a mesa. dos tr abalhos para falsifi
cação de assignaturas de eleitores . 

Como prova das nullidades arguida.s contra 
as eleições realisadas nas ditas secções 1" ~ 2" 
o.treteÇo (como documento sob n, 4) uma. jus-

Argu ições com provas dest:t n a.tureza dis 
pensam commenta.rios, entJ•e tant o,cumpre-me 
ponrlerar qnc cc·nstando d:t.iustiticaçiio a. pro• . 
va de que a 1" e 2' secções funcciona.vam 
no mesmo edi ficlo em cujas cercanias cu 
immedia.ções estava postada a fol'l;a. policial 
e ur l\nde numero do ca'paogas ás.ordens do 
olel<!g:\dO, ficão ipso fa.cto inqllinada.s de nul· 
Jhl::vle insanavel as eleições realiz~la.s em 
ambas a.s secções. 

b) a. eleição realizn.da. na secçã.o elo Porto 
uas Flores (município do Jul;, tle Fora): 

CaQ!~rA V, I 
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A eleição desta secção tambem é nulla de 
pleno dire~to, porque tendo sido fal5if! cada. a 
assig natura. do mcsa.rio Carlos José de Souza 
niio sô nas actDs da eleição como ainda nus 
authenticas, visto como não tendo o mesmo 
funcciomv:'o na. me~a, não podia assignnr 
nem as netas e nem as authenticas. 

d) a. elei~ão realisada. na 9• secção de Mar 
de He~}>anha (Santo Antonio do CJ! ia.dor) : 

Esta eleição e~tá inquinada de irregulari· 
dade substancial e imana.vel, qual a. de ter 
começado ás li ou 12 horas (como se vê cl3. 
aeta), concurrentemente com essa irregulari· 
dade, por si só insanavel, faltam a.s actas de 
organização, cópia. de as~ignaturas de eleito
res e não consta o numero de eleitores que 
deixaram de votar. · 

e) a eleição realizada em Monte Verde 
(Mar tle Hespanha) : 

Como prova de tão grave arguição ofl'ereco 
(como documento sob n •. 5) uma decla.ra~ão 
escripta pelo referido cidadão com a firma 
competentemente reconhecida, e comparada 
a tlrma da. declaracão com a ela. authentica. 
verificara a illustre Commissão de Petícõ:?s e 

· Potlm·es que a falsificação é grosseira e· visi- Esto. eleição tem irregularidades substan-
vel á. mais rapida impressão. eiaes e insanav:eis que a tornam nulla. · · 

E' publico e notorio tambem que o resul- Consta. da. acta que a eleição teve co-
tado real da apuração desta eleiç-d.o, foi o se- ; ::neço ás 11 horas da manhã., quando o 
guinte: p1·ocesso deve começar o mais tardar as 

D H · v 3- •A E 'd'- lO horas . . r. enrJque az, . " vows ; sper1 HLO, A tl t' - t· · 1; 1 
15 ,·otos; e que alteroll·Se esse resultado t i- a~ Jen. ~~a nao es a ass•.gnal ·t .pc n. mesa 
rando se-me !4 votos que foram crerlitado·· e est <L conter1d!l pelo proprw pres1d~nto · da. 
o.o meu mustre contendor. tieando eote coJ~ mesa, qua ndo. e certo. que ~~mente ~a~ c•>m- . 
49 voto> e elJ. com um voto. Aquelle resul· \ petente ~ar; ts~o os t abellmus escnvaes de 
ta•lo, que é o real, foi publicado no dia 3lle p~z e escl!vaes ad-hoc. . . 
outubro pelo -Jornal do Commercio de Juiz de. ~on~urrentemente com o.s g.rli:ves Jt•reg,u· 
Fóra, muito de~icado :J.o meu i Ilustre eonten· ' lt\rHh,_.es ~apontadas tambem.faha a ae~a. ~a 
dor e que não C(!gitou de rectificat• o engano, Ol'~<mtza~o da ~Mezn. a .:oJlta d~ .~stgna
entretanto, tendo sido impossível colher tu~~s .e nao con.ta o num~ro do clett .• Ies quo 
provo. halJi! n5:o fazia ref(lrcncia ao fil.cto, si cleix.~J am lle Yotar: . . 
ess:~. eleir;ü.o não estivesse inquina•la. do nu\- (l a neta. (Jfi'eiec•da. por. m~u lll?~lr~ 
litlade iosanavel, não consta tu.mLem dn. a.cta co :l~lld?r ~e ~o.~ traz a. pag:tr.~çao de ~-l<> X 
o lognr em quo se r~z a eleiç-.ã.o. a 4_,7 ~ ou.o ~':tu. no ca,o de sar apur.tda e 

. _ . _ :~ ntcs o rad1calmente nulla, porque da 
c) a eleJça.o rcllhl'a'la nn. ·1• sccçao de Mnr mesma. não constn. de qualquer modo o lrgnr 

d•~ llesp:\nha (Engenho No,·o) : em que se l'ealisou essa eleição, não se po-
F.:sta. el(\.ic;ão contém tantn.s o t.io gmves il're· tlonr.lo conhecer q nal o município, •I istricto 

gular idud'cs quo a. fazem Jllssiva ue nnll idado ou secção t!ID qnc ~o p1·ocessou a tlita. e lciç:1o. 
insanavd. Falta tnmbem a nela da or-ganizn.çito do. Me~:\ 

Niío ha acta •la orgn.ni:t.aç[o d:L me~o.. n. nu- c a. copia d:•s nssignnlura.s dos elcitorJs. ih 
thentico. niio pare:ce ser urna cópia c:xlrahhla cópia da. neta nii.o estão exti'aeto.das as assi· 
do livro •lns uclas c antes pareco qt:e ó n gnu.tura.-; d• •S mesarios, tendo ellc3 apeno.s so 
propria. neto. (ori:.dnal), porque nii.o estiio co· n~slguudo nn. dita cúpia. 
pio.do.s os nome.~ •.tus me:;:,ri,Js, :;uc dev.iom s<>r C;qlila.l 1\de.J:nl , 14 ele dezerobl'o •1c 1~03. 
fnclu•tlos na.copta o rsLüs figuram ass•~nundo -A.nt,,;tio ]1'.-pc,·idillo (;omcs 1/n 8it ra . -
n nuLitentica sou1•·nte. · - . . 

Não 11eclara·sn 0 numm•co dos (\leitores (Jllc ~eomp<t!lham a .!locum~ntos o u m .JOrnal ele 
dei xaram de comp:1rec.~r e nem eonstr. quo Jutz de Ft•m.- E>JlCr<dHTr>. 
tivesse siclo lavra.lo o toi·mc 1\G cncerrameuto 
no livro de prcscnç::~.. Tendo-se declarado no. 
neta. os nomes de eleitores que votaro.m em 
l'Cclo.mação, não constando entre estes o 
nome de Tllcorloro Jo>é Gonçalves, que consta 
da cópia de a.~signa.t.ura mb n. 88, !lecla.rou
!!!c. na act~ que o ul! imo que votou foi Ca.sse 
mJro Jacmtho U.e Toledo, quando o ultimo 
asssigm:.do sob n. 95, e Cs.ssemiro Antonio d<l 
Toledo. Não consta que os que votaram na 
reclamação sejam eleitores da. secção e nem 
que tivessem t xhibiJo seus títulos . São tan
tas afl irregulariclad~s accumuladas sobre a 
eleição r eolisadas nesta seOJ;ão quo parece 
IlMn. l1aver de aproveitav~l. 

Documc11tr> H . G 

Dec\(l.l'O que estive presente á eleição do .. 
dia 2 de outubro, e que não fiz pa.rte da mesa 
na rn~1sma elei\.âO, como consta na a.cta. da 
mesma mesa, organizada no Porto das Flores. 

Palmital, 5 de novembro de !898.- Ca1·los 
]Qsé de S;u;a . 

Reconheço verdadeiras a lettra e ·fh•ma. 
supra. 

Juiz de Fõra.. O ele noyembro de 1898. Em 
testemunho da verdado.-Jc<ío Chn;sostomq 
Pimentel Bastos. 
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Docl~mento n. l 

Ar-thur Rib~iro Salgado, sfcrctario da C'"
mara Municipal r1esta. Cillade do Rio Pi'eto, 
na fórma de lei, ele. 

Certifico que os eleitores abaixo mencio· 
nados, da 5• ~ecção eleitoral federal deste 
município, no Di&tricto de Santa Rarbara. do 
Monte Verde, e que tendo votado na eleiç:ão 
de dois de outubro :pro:ximo passado, assi · 
gna.ram seus 110mes no respecti-vo livro de 
presença, são t e doi eleitores federaes àa. co~ 
marca, alistados no Dbtricto de Santa Bur
bara t!o j',-Jor.te VErde, e são os s1~guíntes ci
dadãos: Antonio Dumas de Freitas, Angusto 
Jç,só d~ Almeida, Augusto Marques de Mo
rael;, Bernarf.o Jos:) Sabino. Eloy do Faria 
Mariz, Eusebio Queiroz Coutinho, Fs·:mcisco 
de As~is Lo~s, Joaquim Fro.nctsco Nunes
JLllQQim Franci5co Nunes .Tuoior, João Ba, 
pti:;;tn. Nunes, João M. S. de Lima., M<moci 
de Faria. !\Iariz, Jos<'' Carlos da Fonseca, Pedro 
Nunes da Silva, Paulino Antonio de Almeida, 
\'il'ginio Esteve::; do~ Reis, lgnac.io Francisco 
Nunos, Antonio Soar(s da Costa, Joaq11im 
Alves de Souza Lima, F1'anciseo Maximiano 
Delgado, Joaquim Luiz da Silva, Jos··~ Maxi
miano Delgado, Luiz Martins do Nascimento, 
Francisco Jo;é Gooçalve!', Antonio Jos~ das 
Neves, Joaquim Anton io Ferreira de .:\foracs, 
Manoel LUlZ d:~. Costa, Mnncel Ignaclo Alves. 
Mnnoel AlvE's Duque, M~ncel Carlos ]:stcvEs, 
Agostinho L ui?. d\3 Souza. J,idro Jos.\ l~erre:ra, 
Jnv.enal Josó Ferreira, .Joã.o Fro.ncisco Ber
n:J.t'llc~ •• Tos .\ Antonio de Oliveim, Joaquim 
Ferreiro. dos Santos, Maneel José Ferreira, 
Jocelioo Cnrlos de. Fonseen., Josi1 RodrigufS 
da. Costn, Antonio Theodoro de Souza, Joa
quim Raymulido Soare!.', Antooio Ferrei ra ele 
Lima, Emigj io Benevenuto Mattos Medeirc.s, 
Francisco Vicente Bernldo, Just'• Joaquim 
Lor.es. Manoel Ooncnl ''1'.-S Pereira., Scvcr;ano 
Ferreira. de Lim3, Christi:J.Bo Estevor~ Neu
banner, Joaqu:m Vicente Pereira, Fteder :co 
Jas··, Amante, Ma.nc:<JI Antonio de Almeida., 
Silvino Evangelista. de Almeir!a, Antonio Josú 
da Costa, Militão )Iar·tin!! do Nascimento, 
Antonio Pinto <!c Almeida, Ca.ndido Carlos da 
Fonseca, Juetino Gomes Monteiro, Jotio Carlos 
da. Fonseca., J, s:·~ Maximiano Ribeiro, João 
Alves da Co~ta. JoRquim Antonio dll. Costa, 
Josú Martins Coelbo, Jos': Marques PereiJ·n, 
Nominato Rodrigues Pi11to. Pedra Carlcs da 
Fonseca, . Paulo Pinto ce Almeida, .M:J.ncel 
Augusto da. Silve, João Baptista de Almci•la., 
Antonio Luiz Ribeiro, Manoel Vicente Pe
reira Caldas, Franc·i sco Pereira Gonçalves. 
E' o que consta do livro de presença. da 5' 
secção eleitoral tedera.l do districlo de Santa 
B:trbara do Monte Verde e do livro do alista
monto geral do eleitores!ederaes da comur~. 

dos quacs, por me ser pedido, e:xtralli & pre· 
~;enb cex·iidão, tlo que do f:. 

Sccretarin. da. Camam Munici pal dn cidade 
do Rio Preto, 3 de 1:ovembro de 1893. Eu, 
Arthur Ribeiro Salgado,· &eeretario da. Ca
mara, a. escrevi e assigoo.- Arthur Ribeiro 
Salgado . 

Reconheço n. firm;J. sopra. 
Rio Preto, 1'7 de novembro de 1808. Em 

testemunho da verdade.- ridolplto Ilermo
genes de N. Garcia. 

Documq;~to n. 2. 

Arthur Ribeiro Salgado, secretario da. Ca.: 
mn.ra Municipal d€ st-t cidade do Rio Preto, 
na. forma da le i, etc. 

Certifico que os eleitores abaixo menciona
dos, da sexta secção eleitoral federal <!este 
município no distt•icto •le Santa Bar!Jar a 1lo 
:1-lont.c Verde qU E.' , tendo votado na eleição 
de dois de outubro proximo passado, ~ssi
gnal'am sem nomes .no re~pectivo livro ·de 
p!'esença, são todos eleitorc5 federnes lia co
marca, afista.dos no districto de Santa. Barbara 
do Montll Ver~e e ~ã.o cs seguintescidadã.cs: 
Anastacio José de Souza, llarão de Santa. Bar
bara, Balbino Pereira dos Santos , Francisc:> 
Pereira. Bomftm, Franci~co José Machado, 
l•'rancisco Antonio Ferreira. de Freita~, José 
Rorlrigues Chaves. João Ev;~ngelisto. de Al
mEida, R•tmos, CandiJo José Jv!iguel, ElW!Uiel 
Fortes de Alme'dr., .Toa.quim Lui?. Machado, 
.Joaquim Marcellino Pinto, João Antonio dos 
Reis, Leonel Quirino de Freita@, Manr:ol Ta~ 
varc:s de Mattos, 11:anocl Luiz do OliYeiJ·a, 
Manoel Evangelista do AlmE'ida, Antonio l•'er• 
rcira de Frel~ss, i\fanocl Rodrigues J...oJ1CS, 
Qnirino José Pereit'a.. Manoel Lu: ~: da. Costa, 
Josó Antonio de Almeida., Antonio Jo~é Eu· 
genioüe Pnivâ, Candido Sernftm de Carvalho, 
Elias Antonio de P.dva, Joiio Martins <la Sil
va. Maneei Martins de Oliveira, Francisco 
Antcnio de Na~arctll, Franc;eco Antonio de 
Almeida, Frunr.i~co Ba(Jtist~• de Almei(la, 
Ft·analsco Ev<Jnge!isb Guimariies. Francisco 
Rodrigues de Paula, Jc-ilo Atltonio de Al
meida, Joib Gonç:thes Damasceno, Mizael 
Jo~é Camargo, .loi\o Antonio dn Paiva, Ma.~ 
toei Ferreira do Almeid:l., Antonio Mat·tins 
Fngundes, Fu.u~tiuo de Pa.u.la. Mnr tins, Fran· 
ci,co Vicente úe Oliveiru, lguacio Martins 
Fag11ndes, Jocquim Alves da Cunha, João 
.Evungeliata da. Fvmseca, Joaquim Gouçalves 
LmmaEceoo, João tia Silva Barreto, Albino 
Franco Barreira, José F1·ancisco de Almeida, 
José Goveno de Su.nt'Anna, Lucio de Soma 
Coutinho, Alberto Augusto Furtado e Oscar· 
Duarte de Mendonça. Certifico mais que dos 
eleitores que votarl).m na referido. sec~ií.ol 
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niio b eleitor cleste municipio o cida.tlão 
08car Duarte de Mendonça, thcal rlo Dr •. Han
r ique Cesar de Souza Vaz, .e que o Dr. Al
berto Augusto Furtado, que ta:mb,1m votou 
com o tlsca,l do Dr. Antonio Esperidião Gomes 
da Silva, é eleitor federal da segunda. secção 
deste municipio. E' ·o que consta do livro de 
:presença da se:xta seccã.o eleitoral federal do 
districto de Santa. Barbat•a do Monte Verde e 
do livro de alistamento geral elos eleitores 
fede?a.es da. comarca, dos quaes , por me ser 
pedido extrahi a. :presente certidão, do qne 
dou fé. Secretaria da. Ca.ma.ra. Municipal da 
cidatle do Rio Preto, 3 de novembro de 1898. 
Eu, Arthur Ribeiro Sa!ga.,lo, secretario da 
camara, egerevi e asstgno.- Arthu;· Ribei1·o 
Salgado, · 

Reconheço a. firma supra. 
Rio Preto, 17 de novembro de 1898. 
Em testemunho da Y~t·dade, - J!.dolJ,lw 

Hermogenes de N.CZarci,t. 

Docum.mlo n. 4 

1898 -Juizo de Direito da C•1mara. de Mar 
do Hespanha-Justifica~ão (t:leitornJ). 

O Dr. Antonio Esperidião Gomes da. Silva, 
justiftca.nte; a mesa eleitoral dn 1" seecão ·do 
districto da. ViiJa do Gu~rará , justificada. 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cbrísto de 1898, nos 30 ue outubro do dito 
anno, autho a petiÇ<1.o que Eegue. Eu, Fran

. cisco du A~ais Nogueira. Penido, escrivão, 
escrevi e nssigno. - Francisco d~ Asris No· 
!J'UCir.t Pcniclo, 

D. ao J• otneio, em 30 de outub1·o de 1893. 
-Fi(il'cired~ 

Exm.Sr. Dr. Juiz da rlireito.-Commissiono 
ao Dr. juiz substituto o deferimento, visto 
G>tK~r presidindo o jut·y, 

Mar rle Hespauha., 30 de outubro de 1898.
ArnalclQ. 

O abaixo assigria.do, na qua.liolade de pro-

tubro) o-processo oleitoral correu sem menor 
obsenancia. da. lei; seodo ta! eleição viciada c 
nulla. para todos os e.lfeito~. -

Que pretendendo a grande maioria do elei.
tor:~do alli suffragar o candidato eleito, ora. 
justiôcante, foi· lhe violentamente recusado o 
exercício do voto p<!la força armada da. poli
cia que obedecia ~ordens do delégado do mu- . 
nicipio· a.lli presente e tambem por granrle 
numero rJe indivíduos inteir.1mente estra
nhos ao processo eleitor-J.I, todos -armados e 
que, em attitude ameaçadora e aggressiva, 
occupavam as cercanias e i.nteriol' do editlcio 
onde se procedeu à eleição, accrescendo qutl 
este foi designado de proposito pua nelle 
e:ffectuar-se a eleição, com abanuono daquelle 
onde tunccioua a Camara 1\iunicipll.l, que a 
pretexto de concertos, achava-se fechàdo. -

3,0 

Que tão ostensivo foi o abuso da lei e es
candn!o eleitoral naquell3. secção, que um 
eleitor de uma. só ve:rr depositou ná urna dos 
trabalhos ele i tot·aes, de gue elle fazia. parte, 
grande quantidade de cedutas. com o tlm de 
a.ugmCJntar a votação do ca.ndidato Dr. Henri
que Yaz e que de facto lhe foram contados· os 
votos destas ccdulas, 

4.• 

Que. a. muitos eleitores que deviam sull'ra.· 
go.r ao candidato ora justific8ollte, tor&m lhll!l 
negados os r~s~ectivos titulos. 

5.• 

Que dos eleitores que suíl'rag~vo.m ao can
dirlato or;•, jtlstiftcante, os pouco.s que conse· 
~uiram ingt•esso no etlificio onde St1 l'':ocediu. 
a clekão, deixnr-4.m, entretanto, de votar 
atcrroriz:~.dos pela força n1•mada 11 lmpe.llidos 
p()la. coa.cç-lo :::ob que se achavam. 

. G.o 
. curador do Dr. A. Espel'idiiio Gomes da Silva., 

candidato eleito ao Congresso Federal pelo Que o candidato ora justiflca.nte, devia. ter 
4• districto d~ste Estatio, no pleito de 2 •leste na. referida seccão um su!fra.gio eleitoral de 
mez, precisa, para fins e1eitoraeB, oue V. Ex., 180 a 20:J votos, attento.s os elementos com 

- orden~ndo a intimação dos mesariós qoa pro- que conta alli o seu putido, &inda ila pouco 
ee :eram â. eleição M referido dia 12 de ou- verificados no ultimo pleito, emqua.nto que 
tub:ro), na sédc do municipio de Gua.ra1~~. a.o candidato Dr. Henriqlle Va.z, que não 
I·· secção, o adlllitta a justll\ear, com as teste- _dispõe alli de iguaes elementos, as a.cta.s vi· 
munbas que arr ola o seguinte: ciadas lhe consignam 120 votos. 

I.• 7.o. 

Que na eleição qu3 se diz ter procadiclo na Que este resultado explica-se eX:elusi.va.-
1• secção de Guarar-.1, na.queUe dia, (2 de ou- mente como oriundo da, fores armada. gue-
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impoz ao eleitorado dali enorme coacção, 1 centos e no-venta e oito,-A.ntonio EsJJeridião ·,: 
vedattdo assim o .exercício do voto ú.quelles Gomes da Silta.- Na. mesma- procuração ví.a. -~ 
que desPja.vam suffragar ao c;l.Ddid<J.to eleito, j inutilizada uma estam pilho. deste Estad9, no. 
ora. justiticante, e tambem pelos vicios e valor de tresentos reis, l~econheço a lettra e 
fraudes de qne se "~ssente o processo eleito- a.ssignatura supra, feita em minha presença, 
ra.l dali, applicados dolosamente naquella do que dou fé. Cidade do Rio Preto, viut3 e 
referida ~ecção. E tanto é verdade- cinco de outubro de mil oitocentos e no· 

s.o 

- Que foram · falsificadas naquell& secção 
muitas assignatura.s de eleitores, senrlo que o 
meuor Olavo de Oliveira m'Jito trabalhou 
neste se:tviço de fraude.s, com grande em-
penho. r . 

E assim, :requer a V. Ex. q_ue D. e A. se 
digne de mandar intimar aos mc~arios da 
referi(\a secção Fra.ncisco Nunes Coelho, 
João Alves do Lima Vianna, Ar1tonio Leite 
Ribeiro, Luiz Mega e Luiz de Fr:eitas, para, 
em dia. e h-ora designados ,. virem justífic<tr o 
al!egado e que devídamenw justilica.do e jul
g~do }>Oi" sentellçn, sej1-lhe entreglle para o 
tim exposto, pagas as custas na fórma. da 
lei.- P. Deferimento. 

éida-le de Mar de Hespanba, 29 de o.utubro 
de 1898.-· Por procuração, Francisco &t·-~
phico da Nobrega. 

Testemunhas ~ Co.pitão Joa.quitn Gregorio 
da. Silva, Tenente-coronel Arlin(lo Rib~íl'O de 
Oliveira., José Alves de Azevedo. Josino Ri
beiro da. Silva, Miguel Ticorere, Alfredo Jose 
de Carvalho, Joaquim Alexandre de Souza, 
capitão João dos Passos e Fmncisco Alves ôe 
Araujo. 

D. e A.- Como requer, com designação 
de dia e hora pelo osoz·i viio. 

Mar de Hespa.nlto., :-;o de clutulit·o do 1898.
Lui:: Doni(acío, 

P_QIJ!icn.-Jol'ma de um lnst.rumonto de pro
enraçi'í.o bastu.nte de proprio punho, cujo 
theor é o seguinto: Pelo pz•oseute :~1 varó. de 
procui•ação por mim escriJJtO e as.sig!Jadt> 
nomeio e constituo meu bastante pl'ocurador 
onde com esta so apresentar, ao Kx:cellentissi
mo .Senhor Doutor Lamounier Godofredo, 
com todos os poderes necessar·ios e pormitti
dos em direito, para. em meu nome, como 
candidato eleito por oste qua.t'to districto na 
eleição que teve logar no dia dous do cor
rente, requerer e promover quaesquer justi
:fic,l ções relativas ao procc~so da rele.-ida 
eleição, afim !ie defeuder e sal vaguar-cla.r os 
meus direitos -politibc.s. Concetto ao n;~:u J>ro
cura.(lot' poderes especiae:s e íllimiiauus pa.m 
substabelecer esta em quem lhe convier. Rio 
Preto, vinte e cinco de outubro de mil oito-

venta o oito. Em testemunho da verdade 
estava o sígnal publico, Bernardo Theodo,·o 
de Otiveircz. Substabeleço na pessoa do·advo· 
gado Doutor Francisco Seraphico da Nobrega, 
os 1)oderes dest·,t procur~ã.o, com reserva de 
iguaes paro. mim. Capital Federal, vinte e 
&ete de outubro de mil e oitocentos e no
venta. e oito.-Lamaunier Godo{redc. Reco
nheço ser verdadeira a lettra e cirma. supra, e 
rlou fé. S. Pedro do Pequery, vinte oito de 
out ubro de mil e. oitocentós e no'l'enta e 
oito. Eu PedY& Vieira de Mattos, escr-ivão de 
P<lZ, asstgno em pubi[c,1 e -raso. Em te!>te-. 
munho U<t verdade est:J.va o ~ign~l publico. 
-PednJ Vieiro. d!J Mqttos.Et·a o qt;esecontinba. 
em a. referi<la. pl'ocura,fto, que me foi <l.prc
seuta.da p~>ra ser repro,Juzida por cópia. legal 
e authentica, e á qual me reporto, tendo 
da. mesma. bem e fielmente extl'ahido a. pre
sente publica.-fóema, que depois conferi e 
con~ertel com o or-iginal e por achai-a em 
tudo conforme, dou fé e assigno em publico 
a raso. ·Em testemunho da -vcrdade-Pedro 
Viei?·a de Ma tios. S.Pedro, 28 outubro del898. 

Juntada - Aos tres de nov.embro de mil -
oitocentos e noventa e oito, nesta cidade, 
junto o mandado quo segue. Eu Francisco 
de Assis Nogueil'a. Pcnido, escrivão, escrevi. 

O Dr. Luiz B~ni!hcio de Amujo Junior, 
juiJ. substituto commissionado pelo de di• 
L'eito n:L comarca de Mar 1le Hcllpanha : -

1\lundo :>0 ollki:t l de jnsliça. deste juizo, a.o 
que l!Slo for o.pr!lsoot:tdo, por mim assigna• 
do, quo em Gu:H·arâ intimo a. Fr .• ncisco Nu• 
ncs Coc·llw, Jo;io AJvc:'i rlo Lima Vianna, 
Antonlu Ldto Ribeiro, Lu ir, Méga. e Lu1~ de 
Fl'eitas, pNsidento c we:;1.\1'Í08 da primeim 
secção eldto1aluo dist1·icto da VU!o. do E!l
pit·ito Santo do Ouarui'il, para, no dia. 3 de 
novembro p1·oximo C11turo, ao meio-diu., no 
Forum, as~istir.:m il ju~ti!Jcaçã.o requerida 
pelo Doutor Antonio Esperiui5.o Gomes da 
Silva pm·a nu!Jidnde do pL'Ocesso eleitoral 
dessa dita secção, ~ob pena de revelia. Tam· 
oom inüme as testemunhas capit1io Joaquim 
Gregorio d 01- Silva. tenent~~-c01·ooel Arlindo 
Ribeiro de Oliv"'h·a, .losé 'Alves de Araujo, 
Josino RiJJeiro da Silva, Miguel Ticortre, 
Alfredo .Tos é ue C a T'Valho, Joa.q mm Alexa odre, 
capitão Joii.o dos Passos e F~·a.uci~co Alve3 de 
;\raujo para. 110 t·efer-ido dia, h o 1'<\ e logal' 
dep)r~:m sobre os itens da petição inicial da 
justificação, sob pena de uesobediencía., 
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Cumpra. Mar de Hes-paf,}h(l, 31 do outubro munhas que seguem.- Eu, Francisco Oon· 
da 1898. Eu Francisco Assis Nogueil'a Peni. çalves Lopes Nogueiri Pen~do, escrivão, es· 
do, escr·l viio, escrevi.- Lu i;; Bon i(acio. cre vi. 

Certifico que, em cumpl·imento do man
dado retro, fui na nna do Espírito Santo do 
.Gun.l't<rá, comarca de M!!.r de Hospaulr:l, e 
sendo ahi intimei aos mesarios e presidente 
da primeira 8Ccção eleitoral da mesma villa, 

· inenos a Antonio L<.Jite Ribeiro por não ser 
ertcontrado,- e bem assim intimei as tl\Ste
munbas · constantes tflmbem do mesmo, do 
que !icaram todas scientes. O ref<!l'ido é ver
dade, do que dou fe. Vi lla do Espl r·it:> s~nto 
do Guarará, coll)arct do Mar de IJ()Spa.nha, 
I de no>einbL·o de 1898.-0 officinl de just iça, 
Jlonorio José <la .S ilva. 

Juntada-Aos tres ele novembro da mil oito· 
cen tos \l noventa e oito nesta cidade, em meu 
cartorio, junto a procuraç-ão que segue. - Eu 
Fr;\Ucisco 1\e .\ssic< Noguch·•t Peuido, escrivão, 
escrevi. 

Os abaixo assigmldos, mesarios da eleição 
a que se procedeu na. 1" secção eleitoroldo 
districto desta. villi!. de Gua.t•aré, no dia 2 de 
outubro do corrente anno, pah presente pro" 
cuL·ação, por um deHes escr·ip!a ~ por todos 
nssigm.da.,conslituem c nomeiam seu bãstante 
pt'oeurador na cLdade do Mar de I:Iesp3.nha ao 
advogado Dr. Estevão Leito de Maga1biies 
Pinto ; n.t·a.,e m nnmc. dclks, ru;sistir a umajus
tilica~:ão nm mnteri" eleitoral requuridLL pelo 
Dr. ;\ntonio Espe1·idião Gomes ~e fouza, 
po:lendo perguntar o contestar as t cstomtL· 
nhas, contrarlictal-a.s, o1fdrecer out ras, dar 
de !.Uspei t.o a quem o fõr u, finalmente, pra
ticar todo3 os a•:to.s permittidos em direito 
em favor dos outorgantes, u~ar de f.o< los os 
recur.ros legue s, pam o que lhe dão po:ieres 
ger·ae; para o fü ro c po.m substabelecer esta 
em q ucm convier. 

Guararà, 2 tle outubro de 1898.-Lm'.z An· 
tonio de Freilas.-Jot1o Al~es de L ima Vimlll ~. 
-.1/J·ancísco Ncmcs Cvelho.-Lui.: Micga, 

Reconhrço verdadeiros a lettt·a. o as firmas 
ret t·o e s\lpra, do que dou le . Villn. do Espi· 
rito S·wto do Gttllt"ln'á, (; •lc outubl'o do lfl~S. 
-Em testemunho da verdado, Josd At~ares 
de Vli~cim Ju.nio,•, 

1' t~stcmunha. 

Joaquim Gregorio da Silva, de trinta. e oito 
annos, c1so.do, lavrador, natural de Portu
gal. residente em Guara.rá.; aos costumes 
dtsse nada, testemunha jurada. 

Inquirida sobr('l a. petição: Ao segundo : 
Di_sse-que havia alli junto ao edillcio força 
publi();) armada. em distancia t alvez dn tlez 
metros do edificio onde funccionavam as 
mesas eleitoraes; que a elle · testemu.nha pa
rece que a. força_ estava alli ou p!ll',l evit.tr 
conflictos ou pa1·a proooctl·os; que tambem 
havia alli cerca tle qtw·ent!l indivíduos desco· 
nhecidos e estr.mhos ao processo eleitora.l,•.:l· 
gurrs delles armado~ de bengalaa · c p:1us; que 
os indi viduas descc.nhccidos a que se retere 
esta"Vam a.lli em grupos que communícava.m 
com as autoridades do município talvez para 
manter a ordem ou paro. provocar como .iá 
acima referiu; que nã·1 sab~ si a maioria do 
eleitorado que alli deveria suffragar a candi· 
datura do justific:tnte, deixou de votar im· 
pelUda pel~ força armada. a.Ui em attitude 
aggressiva ou si por umo.livrc abstenção; que 
de facto ·o editlcio tio. Camo.ra Municipal acha
se fechado ha alguns dous ou tres mezcs para 
o tlrn de submetter-sc a concertos e que os 
archivos de. muoici palidade desde então r oram 
l'emovidos para. o edificio, O:lde fu necio· 
naram · as mesas eleitoraes, não sabendo elle 
testemunha si neste facto hou vo qu;tlqucr 
proposilo rle preterir al!i o d irE·ito de voto. 
Ao terceiro: Que eUe testemunha, estando 
presente á. primeir<t secção eleitoral, notou 9ue 
o mc~cll'i!l Francisco N unes, lei·CCirojui• d~ p·r.; 
t;·ntau~ clP.p(l.~ÍI<I l' qu m!id·ul~ d ;: cedulas na 
11r na daquC!lln. sec~'ão e qno cllamrulo elle tes
tcmuuhv. n umn explicação pelo barão ([e 
Caltns Altas, n.ll i presente, presenciou ·que 
nejte i 11lt'rim, o re(rJI'ido mcsario r:lepo ;itor.: na 
tll'lla «m maço d.: c~1htlas IS gtv t•st .ts, 
quo foram <lepositudas na urn:t por oc
caaião ele se a!Jrir ~ta. po.ro. o fim uc o.pu
ral'em·so ns ccr!ulo.s rconl\litlas ,foram tambem 
contu.<ln~. Ao quat·to : (Jue de fucto foi 
re~usa.da a expedição do títulos e\eitoracs a. 
ele i to!'es que haviam ·de :;ufl'ragar aó candl
datojustíftcan te,com,.. de outros vezes se tem 

A~S('lnto.da- 1\os tres clc novembro de feito em vesper<~s de eloi<;ões.Ao quinto: Que 
1808, nesta cidade de Mar d~ Hespan ha. euJ : uns cinco ou seis eleitores ~o partido do jus· 
cartorio, no t ermo, oude Vt!iU o douto1• Lui~ t iticanle, que entr.,ram no edificio onde fnnc· 
Bonifacio de Araujo Junior, juir. substitut<.>, : cionavam as mesas e!eitoraes, d~ixaram de· 
cornwissíonado pdo d~ tlireito, e pl'<'..scnte o . votar por soa. l ivre vontade-, o que não lhe 
doutor 'Francisco Seraphit v da Nob r·eg~. 1 parece com rclaç[·J a outros que talvez por 
aU.voga.~o do just ificaute, .o doutor Estevão · medo deixaram tlc comparecer. Ao sexto : 
Leite de Magalbães Pinto, procurado!' da Que, de facto, o candidato j ustificaute tinh~ 
Jnesa justificada., fb1•am inquiridas as t :!ste· · allielementos para nas duas secções obter um 
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suft'ragio de 180 a 200 votos, emquanto que 
o ·eandidato Dr. Henrique Vaz tinha nlli ele
mentos que l11e pediam dar m primeira 
secção uns 30 mais ou meno~, e na. segunda 
uns 30 e tantos a. 4.0. o que exJ>lica. mesmo 
pelos resultados eleitoraes obtidos :pelo pat·
tido que o s~ffr"gou em outros pleitos. 
Ao setimo, disse~ Que o can·liJat.o Dr. Hen
rique Vaz uaquella prime:ra secoão obteve 
realmente 24 voto!!, que elle testemunha 
assim o affirma f!Ol'q:ue sabe que o ul
timo eleitor que alli votou, c seu rrome deve 
est11r no livro de presença, foi o elrütor 
de nome Atila Alves· de Oliveira; que 
depois que votou esse eleitor, o livt·o c!~ :~ssi
gna.turas do.~ eleitores foi -relil·ado da me.~a e 
cond .. ::ido pm·a "m commodo contíguo n.o em 
que fl.lncciona.va a mesa eleitora.!, constando 
a clle testemunha que retirou-se o livro 
pal'a atgncm :preen01ler assignatupas quo 
ertuip~rassem n;; cedulas deposit:tdas na. urnu., 
que, por occasião !le retirJ.r·se o livro elle 
te~temunha cb<LffiOU a ;J.ttenção rlo barão de 
Cattas Altas para e~te racto, •~o que ro~ 
sponden-lhe o barão que nada. tinha com i~to 
e que cllc testemunha. S:J dirighse ii. m~sl; 
Ao oitavo : Quo ouviu diz3r que o mellor a 

47 

guntas do ju~tificante, no conhechnento pes· 
sarei que tem <.lo eleitorado. Ao set i mo e oita.vo: 
Que o c~mmollo contíguo ao sa-lão em que 
funccionav<~m as eleiçúe;, dentro Llo recinta 
eleitoral, para onde fc•i lcv,1do o livro f[e 
a::;siguaturo.s, conf•)rme 1lepoz, ccmservava.. 
su:\s porta.;; abertas, n5.o temlo, entretanto, o 
llepoeate queritlo llOOetrar llelle para a.ve~ 
riguar o que lã. succedia.. Declarou o a.dvo
ga.do dos mesarios que a verba de suspeito o 
depoimento, por is~o que o dopoente e par
tidarlo muito exalta.rlo, do pl rtido que não 
não quiz comparecer ás eleições. Ouvida a 
te~temunha., diSS(l . que aust~ntwa seu de
poimento, presto.do wb jur,\mento e t:nm 
p~ixão. 

Nada mais ; pelo que deu·se por findo 
o depoimento que, lido e achado certo, as
signam. g eu, Ftoocísco de Assis Nogmíra. 
Penido, e,;cr\vão, escrevi.-Lu.b 1Joni(«6o.
haqt~im G1·egorio da Sitca.-Fra;,ci;;co Sera· 
p!tico da Xobre!J~' .-Rster:O:o Leite de Maga· 
lftiles Pinto. 

2'' testemunha 

que se refere a ju::tificação fcllsificara firmas .Toiio dos P,tsso~. de 2S annos, solteit•o, 
de eleitore~, mas que elle ilepoente não viu, prvfe~sor rle musica, na.tuz·al do s. João 
A 's reperguntas do advogado de alguns me- de El-Rey, residente em Guara1•a, aos 
sarios. -Ao segundo : Que o pa.rtitlo em costum~:s disse nada, te;;temunha jurada .. 
ltl<~,ioria no di~tricto da. villa de GUal'ari~ Inquiridr.. sobre a. l'~tiçõ.o: Ao segundo: 
havia deliberado comparcc.;r ás urnas o suf~ Que a grande ma.ioria do eleitorado alli, que 
fn1gar o nome do Dr. E>peridiã.o, mas á ul- desejava sufl'ragar o ca.ndidabl j~tstifict~ntc, 
tia~ct hora mudou de resulução em vista. da. deixou ~te fa1.et-o; que o delegado de policia. 
nttitude da fl)l'r;.a pu!,lic•t ~~ no intuito de do munit!ipio rte Gu<.~.rará o.Lli se n.clmva tn 
evitar COl\llicto. tentlu essa d~libera~::io sido dia e l.ora. das eleições fcderae~ e que a forçn. 
tomad:~ cerca da wmz flora c.n~~s do i>ticio publica armada. as s11as ot·dcn9 acha.va-:so 
ào sal· viço elcitoJ·at, retmid,;s n.~ âeito1·cs no li.Jrmada. distanto r lo · erlillcio onde runccio- . 
lm·ga, -~em a presença: dl)s clic(es rla Jiorticlo, n:J.va.m as mesas elei túrnes, uns cinco a fl,;z 
e saorlo o depoente um <!os que toma- metros, mais ou menos, da distancia o que 0$ 
1'1.\nl a iniciativa.; qu<l o aleitorado qun indivíduos de~con!Jec\dos e estranhos M pr·o
a«sim se resolveu n abster-s9 era, no cal- cesso eleitoral que nota.va nlle test~munho. alli 
culo do depoente, rle uns cento c c!ilcoealo. eram em grande numero, algun~ armados do 
indivíduos; que a !orç~\ Ilttblic:J. se com- ca.cetesoomgr\lPOSC!Il~formavn.metn!\ttitndc 
punha então de cinco p!'llças dl:l p)licía; IJoStil apresentavam garruch::t~, constando :1 
quo o oditicio onde funccionou a IDt!Sa. e lei· olle tn.;temunha.(jUe hn via a.tó c&l'IL~Jna~occul· 
toral o o mesmo ond.e funcciom int.!rina· tas, pa.raalli levu.du.s em emb1•ulllos ou lHWO· 
mente a Ca.mnra. Ao quarlo: Que p<'lle tcs; quo suppüe e!lo tes1emunha. quo esses 
cito.r o nome de um eleitor, João da. cosb grupos de~conhecil!o> e armo.•los nlli esb vam 
r.omar,<t quem foi negn.rlo diplomo. eleitoral. Ao sob ot•dem do delegado do município com o 
quinto: que c_inco ou seis olaitorcs partirlarios fim de vencer n eleição e, Ci)lllO tem presen· 
dajustillcn.nte,que estiveram no edifieío onde ciado em outi'D.S eloiçõe~, e lhe tem tlito o 
as eleições fuuccionaraw, deixaram de votar p1·oprio del!;gailo, que n.quolla. gente serv(l 
em vista <la resolução partidaria que to- para garantir a. autori•bde, 11rccísanU.o bem 
muram con!brme o 1lepoente j4 declarou. Ao elle testemtmhtt. que ist~ lhe tlissela o de
sexto: que depoi;; da ultima qualificaçã.~eld·jle"ado em outras eleiçõos; que de facto e 
t~rul, .. 1bde~al, no munícipio, nenhum;!, ~!e\- erfiu.c\o onde n!11cciona a call1a1'a. municipal 
çu.o se verliieou ... em que os dou~ p<1rbdos dallr, aclm-se lcchado n. pretexto de concertos 
Jocaes sustentassem res:pecti v:unento ca.n- i isto lia J.lguns mez~:s,utilizando-se aque!lCl.cot'· 
di da tos difl'erente~, mas o depoente b~seia. o j pOl'":_<;Uu d(J :~llilicio o~.de se procederam ás cluu~ 
peu calculo,conforrp.e a respo~ti1. dadr~ as l)cr· seccoes e!eJtoru.C3, Ja sa tendo an1.es d.essa. 
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. . } . eleição reaÍizado outraS ~O mesmo Gdific[o. 
. ) · ·. Ao terceiro: Sabe por ouvir di:r.er o cidacl.ã.o 
·.• · JOII.QUim Grego:·io da Silva e outro~ muitos 

·que um dos mesarios·, isto é, o .propt·io presi· 
sideutc tia. me;.a, Sr. Francisco Nunes Coelho, 

.depGsi.tou na urna. um maÇo de cedulas, ao 
·que· parece a clle. testemun.ha, que si assim 
procedeu o presidente da meEa, si· é verdade 
que o fez, fol com o fim de pl'oieger a ca.odi· 

. -~tura doDr.Henrique Vaz, cuja. causa prote
gi& .. Ao quarto: Que, de facto negaram-se 

. diplomas aos eleitores que deviam suffr-agar 
o candidato justifica.nte, sob diversos pre
tcxtose que isto elle testemunha presencicu : 
diversas queixas de eleitores que iam á. Ca
mara e não traziam os seus diplomas,coroo se 
tem faito em outras o=iões. AO quinto: Que 

. não sabe si alguns eleitores. adeptos do justi-
1ica.nte, t iveram ingre..<so no edificio onde 
fuoccionn.Yam as mesas e:leitoraes e dei
xaram de vota.r coagidos por forç:t, ma:; que 
elle testemunha. e mui.to;; outras dei:x:>.ram 
de vot:J.r no justificante por causa do appa
ra.to bellico que alli 5() presenciava e que, 
ainda. na pcnultima. eleiçlio que a.lli se r ea
llzou, os eleitores deixaram de v'>ta::- por 
ser-lhes probibido ingre~so no edüicio da 
elei~ão, prohibição que se explica. pela. alti
tude aggressi ~a do pessoal armado que se 
a.cha-va nas immediações do edificio.Ao sexto: 
Que o justitlcante, não na "{lrimeií.-a secção 
eleitoral que se procedeu alli; mas nas àua.& 
secções, 'J)Qdia. reunir francamente .o numero 
de dtUentos a. mais votos, emqua.uto que o 
candidato doutor Henrique Vaz absoluta
mente não podia. ter. naquellas dua.s secções 

··os· cento e vinte votos quo lhe consignam as 
. actas. Ao setimo: Tendo elle te:~temunba. 
a convicção de que era. absolu t.amente impo>· 
sivel ao doutor Vaz reunir nas duas secções 
referidas uma votnção de cento e vinte elei
tores,- acredita. que só pela força ar mada: 
ea;plica-~e e>·sc l"esultado, f<'TÇ(~ armada que 
alli ss 11chava no dia r1a eleição em attitu<l e 
o.ggt•essiva; quanto aos vícios e fra.urles l'e
fet·e-seao que acima jü. disse. Ao oitavCI: Que 
por ou,irdi.::-ersaba que o livro de assignaturas 
dos eleitores votaotes foi r etirado da mesa. 
eleitor&.l1la.ra. um compartimento contiguo a. 
sala da eleição, onde lhe consta que se falsi· 
ficaram assi,g;nat.uras de eleitores . A's per
guutas do procur<\dor dos mesnrios-Ao se
gundo: Que na hora do. cleiç<io o.cha.vam-~e no 
largo onde estiL ~ituada a ca~-a. em que tunc
ciona a Ca.mara perto de duzentos eleitores, 
eutre elles o depoente, todos pa.rtida~ios da 
ca ndidatura doju:stilicante e podendo-se a.in<la. 
reunir os outros que, residl!ute;. na villa., 
compat'ecer iam pro.inpto.men ta, mas que di
ante das demonstra<)">es de rorQ<L qne pre
aencia.vam, começaram ent,·e si a :ponderar 
que seria inconveniente o compa.recim~nto 

ãs u~nas, sem que, entretanto, tivesse 
haVido da. parte contraria qunlquer.intimação 
formal a que não votassem ; que . o de· 
poente por isso retirou-:se sem votar; que 
as praças de policia là. presentes eram cinco, 
i oclu:>ive o commandan.te, mas que havia. 
tambem .ne~~os armados de cacetes, fouces, 
etc.,etc.;·que intimidavam o depoente e seus 
partidarios . .Ao 3•, que só sabe por ouvir a. 
Joaquim Gregorio e outros • .Ao 4•, que elei
tores. cujos nomes nã.o sG r ecorda, se quei
xaram do depoente de se lhes haver negado 
os diplomas, acreditando o depoente que elles 
os haviam· requerido. Ao 5", nã.o tem cer
teza si companheiros seus, pa.rt idaríos do 
just ificante, estiveram ou. não no recinto 'da 
Camara durante as eleições, acreditando que 
lá. esteve Joaquim Gregorio tia. Silva, não sa· 
IJendo porque elte deixou de votar. Ao .6•, 
baseia a. r esposta que deu. á pergunta. do j us-· 
tificante sómente no conhecimento pessoal 
que tem do eleitora-do e de sua opinião . Ao 8' , 
crê que qnem o informou da ret irada. . do 
livro foram Joaquim Grcgorio .ela. Silva e Jo
sino Ribeiro d01 Silva. Nada mais dis8e; :pelo 
que deu-se por findo o· depoimento que, lido 
e achado certo, assigna. Eu, Francisco de 
Assiz Nogueira PE>nido, escr i><ão, o escrevi.. 
-Ltei.:; Bomfhn.-Joãq dos Passos ,-F,.a~ 
cisco Seraphico da Nolrrega.-Estecão Lei~e de 
Magall~a.es Pinto. 

Terceira tostemunha. 

Joaquim Ale:xa.ndre de Souza, de 55 annos, 
casaclo, negociante, na.toraJ de Portugal, re
sidente em Guara.rá. Aos costumes nada. 
disse. Testémunha jurada . 

Inquerida. Eobre a. Jetição, disse que sabe 
por ouvir dizer que no dia da eleição a: que 
se refere o justiticante havia. nas proximid<l.
des do e dificio onde funcciona.ram as mesas 
eleitoraes em Guara.rà., força publico~ armada. 
e gt'll.nlle numero de capangas sob as orJens 
do delegado da! li, que, apezar de não ter elle 
testemunha estado em Guarará por occa.sião 
de procederem-se ás eleições, v iajava. de B!CM 
para allí quando, pelas duas horas da. tarde, . 
encontrou o del~ga.do que se retira;va de 
Guararà em direcçlío de Bicas, acompanhado 
de grande numero de capangas que condu
ziam embrulhos, que elle testemuuba súppõe 
·serem de armas, Ao 3", que ouviu dizer 
que um dos mesa.rios da primeira secção, ao 
que lhe dízem o presidente da mesma, depo· 
si toll na uroa eleitoral um grande maço de 
cedula:s · com o fim de augmentar a votaç:ão 
<lo cand idato D1·. Henrique Va.z; que tambem 
por ouvir rlizer sabe que estas cedulus lança
das na. u r na foram contadas a. fa vot• do· ca.ndi· 
dato Dr. Henrique .vaz. Ao 4•, que -por 
ouvir tlizer sabe que foi recusado o diplo~ 
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eleitoral e. · ·eleitores votantes do parti•1o que Quarta. testemunha. · :: 
dexia sntrr•agar ao ca.n·li<hto josti!lcu.ntc . 
A c• 5•, nada. S ~lbe. Ao 5", que de fac:to o can· Ca.piÜ'io Jcúuo Ribeiro ela f:iiV;l, 1lo 32 
uidato jiistitican te tinha elementos alli em a nnos, ca~ado, lavrador , natural tll!sta cl· 
Gua.rará para obter 11a~. duas ser;ções um;\ •o- dada, resi<!ente em Guara.rá, :lo& C08tUmCIJ 
tação fr:mcaroente superior R 200 votos, disse nada, te~temuuha jur•ada. 
emquanto que o cn.ndid 'to Or. Henrique Va1. In querida. sobre a lHt\ç,ão, ui ~so: Ao 2o, 
nã-o dispõe allí de e !f rnentos para um suJI'r~· que no dia em que se realizou a eleklo :\ quo 
gio do 120 votos . Ao i " , que o Clnrli<lato se refare o justificante, peltlS lO I!Gl'D!I rl• ~ 
j11Stillcante não teve al!í votação na.qucltn.s ma.nllã, l~la.!s OU menos, .a.C~Ia.Vil.-80 pn51,atl;\, 
s ec<:ões, porqnc o eleitor:~.do que lho havia U3.S proxHmd:vJcs do edtflcu> oadc ·:;e pr~· 
de sutr~agar te~u a.lll a. força armada:. Ao~", ceú<:l'::lm as eleições da sede do municiplo 
allirma, por ouvir dilel'. A's l"Clpergunt!IS do de Guat•o.rá, íorça publica armada. eru t1 tti · 
ar1voga.uo dos me~aríos: AO 2", que o tudo :~.menç~dora e gt·ande nume1•o de indivi· 
dcpcentc no dia. ela. eJ~i«;:ã.o federal s~guiu úuGs e,trauhos a.o processo eleitOI'll.l, u.l'mauos 
p~U'll Bicas, de onde Yol toa cerca de r.lua.s lw · de !iJUCt' e cacete; que tanto aquHII a !otç:L 
rt~s rlti. tarde, t<\ndo o :partido a que pertence, corro estes indivitluos ol:e<lecmHl ás t~r· 
e que e o que su~tenta-va o nome do justifi· rlens tlo ddegado daJlí e t inham 1101! Clll\ 
c;mte, declarado abster-se das urnas em pe;turbar o pleito quo então >e t•ro~cuia lHLS 
-vista dos boatos que corriam de intervenç.ã.o 

1 

duas ~e~çue:> cio l'Cterido cdíflr.\ o, tanto quo 
de ·for~:a. publfca. ni'io Jbe tenllo cons 'a.1 o cle· deu lo{lu.r a que niio ~xer~c~se o tllrt·i to do 
pois, apezar do mora.r dentro da. víllo. de voto o clei!ot·ado que pretcndh sufrr;l~lll' o 
Guarará,si seus partidarios compareceram ou candidato ju~tiLieo.nle ;. que •~s tlu:l>~ Hl~çi~e~ 
não-ã. elei~.ão nesse dia; que seria m mais ou eleitoraes funccioonram em um adltlcio p:u·~ 
rn.enosdez os ind~Vílluos que acompanhrl.vam o ticula:r, ln•ls ha alguns mezes, ao SI'I'Vh:o diL 
ha.r ii.o deCattas Altas, qua.ndoodepoonteoen· muuicip~lidadc, visto como o ' lli1\clo «lo~ta 
cont rou, dosquaes um tt·azin. comsigo um em· ;1cha.·se bmtcm ha. mezes (echa•lu purn tlns 
brulho de linhagem, parecendo oonter a.rmo.G, de concC:.>rto . Ao 3•, que u m mos:~ ril.>. Fr<m· 
tendo o dCJpoeote pela. estr·a.rla encontrado cisco Nunes, da pl'imeil'll. secdlo, dn [ 1o~i ~ 
maia individuas a pé, a~mados de cacete ; tou nt\ utn<t um waço ele ced ulu c:<lntcndo 
que a forçn, publiça de Guarara eru. de trcs tal V<l7. ;Ja.ra. mais de ciacoent:~. e quu c~t.u:~ co· 
ou qoatl'o pra~•AS. Que, qua nto ao que dcpoz du ras foram contada;; cet•tamoutn 1•111 nU· 
r elativamente M tercei t•o item e fiO oitavo, gmento da. vot:1ção que ohtevo nlli o cnn11l• 
foi inlormado por pessoas cujos nomes não dato l>r. Henrique Vaz, un:co votl\llu u:t· 
pú~\e determinar que es$eS factos foram rete· quella secção, W[JS cümpo.rcc:• t·.tm apL11liU 
l'idos po!' .Joaquim Gregorio da Silva ; quanto vinte e quat1·o eleitor~s, :\c<:t~g\·uudo qn11 u 
ao QU'trto, tem ouvido dizer que eltitore~. ultimo nc,tes, que votou, 6 o elo !IIJIUI!I J.u· 
cujo~; nomes o depoente não p61le delel'minar, ciano l:t1beiro da Silv •• , crue duvic. tor votallu 
t eem pl'ocurt~do seus titulas s~m terem c:)llse· oa out ra secção elllitoral quE runcciunuva r.o 
gt1ido obte1·os, não sabendo o depoente si elles mesmo edillcio e onde roi ch<lmudo o c! i to dul· 
reqnerer·am ou niic os respelltivos dii•Iomu.s . tcl'. AO 4•. que a. muitos c :••i tnl'Pi Qllll 
Nada mais rli~se,peLo que dou-se por titulo o de· dcvíam su:tl"t·agar a candi·latu1 n. do 8llppll~ 
llO irn~uto que, lido e ach<odo cel'to. assibmam. r.mte .instilicante fol'am naga tlru Ol.i rtlj:lO!JIItS 
Eu, Franc•sco de A~;sis Nogueira. Penido, es- eleitoraes, facto que Ee deu não Mi nn.'l vet~
cri l·iio, cscrevi. - Simplicio b'oni(acio. - J ot<- IJOt'élS 1la eleição como no dia 1lestn, ~cnde 
quim Ale:m.ndt·e de Sou:a.- Fnmci~co Sera· que a alguns eleitores n ão diplomadO!I dl· . 
pllic!J ela Noln·cga, - E steurro Leite de Jfaga- .,ia.m o escrivão de paz José Morao~ de Oll· 
UJacs Pinto, voira. Junior e o membro da commlseão do 

. . alistamento eleitoral, Fortuna.to P&ebcco da. 
Certifico. que, :ulea~~'l(la a hora, fi~u cJes}- silva: «Si queres votar comnosco, ta daremt.! 

~oa_do ~ dta ~e all:lan.m p.ua. a c~ntr~wa.<;ao os diploma;; eleitoraes.» Ao 5•, quG alguns 
da Justtficnç-,to, ticando as part~s ~·arJ.Jfi- eleitores em pequeno numero, que preten
cadas :l comp~\r_9ceref!l a~ mmo-dl& .. Era. diam sufl'l·a~a.r o oo.n•lidu.to justificante, tive· 
retro.-O e~crJ Hr.:l, l•rar.cm;o de Am;; .'V. ram ingresso no editici.o onde fUnccion:wa.m 
l'enúl!l . a s duas me~as eleitor•tes, d~ixamlo, catre· 

· AssentMla-Aos ·i (\e novembro do 1898. ta,nto, de votn.r, em vista da deliberacã.o lu· 
nesta cidade 110 Forur.t, pre:entc o Dr. jui;-; mada. â. u Hima l1ora de assim proceder, 
substituto, c~mllli>siona.rlo pelo de dire_ito,.os a.ttento a.o .movimento bel!ico q':le .a.Ui se 
advoga.dos do ju;;tificante e 1l:t meEa J\lStt fi- nota. v~\ .. Ao (,•, q?-e? candJdato JUS!thcnot.e 
cads, !oram inqueridas :ls tostemnnllas que podet-Ia tet' IHJ. p!•Jrnetra. sGcção :uns n~venta 
seguem : Ru. Francisco ilc i\>sís Noguei l':t \"otos, emquanto q~o o Dr. Hem•1que vaz po· 
P enldo, crcrivii.o, eõ.crevi. •l<!rla. ot.ter uns vmte a pou ccs, emqu:.1.n~o 

an1ars. V. 1 7 
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. j que n:~ elaiçito das 1luas m<!?:as poc1eria re-. poente visto requerimentos com José Gar
.} :unir o jr;stJtlc:mte <1lguns ceoto e se~senw ou cia- de MaLtas e José dos . Reis, mas nii:u sa

::': c"nto 13 setenta. voto::;, a." passn que o Dr. benc"to :;i'~stes forauJ ou não apz·"senta.dos a 
.:/ Henrique Va.z :püd·~ria obter uns s~sseota a despacbçs. A testemunll;t diz que Fortu-
~: · ·setenta. votos. Ao 1•, que explica. a nenhuma. nato Pucheco era quem distribuia diplomas. 
· votação que alli obteve o justitlcante o Ja.cto Ao 6 o, -que o calculo que fez J'elati va· 
. . a. que já. se referiu da forc;.a armao la e mais mente ao calculo pruvavel da. eleição de 2 de 

ínr1ividuos que impuzera.m coacção ao elei· outubro, si ellu. corres~e r<:guhu·mente, se 
torado . Ao 8••, que sabe por ou vir di zer firma. no conhecimento que tem . do elei
_Joaquim Oregol'io que alli naquella secção torado quo estava pl'esente. Ao 7• e 8', 
!a.lsiftean.massí(Tnaturas de eleitores e a~sím que os factos q ue referiu em resposta às 
é que, por lhe dizer o mesmo Sr. Grcgorio, o perguntas do justifica.nte, ouviu de Joa
livro de o.ssignatur:lll de eleitores roi J·etir-aúo qui m Gr('gorío, sendo certo que o depo
rla mesa elt-itOJ·nl pelo escrivão Jos·.i Alva.J·e~ ente lambem notou ao tornar n sala que l-à 
de Oliveira Junior para um qua.1•to cor,tiguo n{[() se ach•>."Ca o l iwo de assignuturas ào.s elei
á saln on•IP. tunccinnav<> a. mesa eleitoral. isto teres, senrlo certo QUe o depoente aem· 
antes do on!lf'n;unentu tlos tt·abalhos; A's re- seus r:ompanheiros fizeram prot·~to algum 
perguntn111lo atlvC>~nolo 1los me.•at·lo>, disse : r~latívamente a es~es factos. Disse mais o de· 

Ao 2", qll(l n ole1torad(l paz·tidat·io do jus- poente que faz -part.e tio direc~orio politioo 
tiflcllntc de fnctn •(oixou de comparecer· â.o:; que recommendou a candidatura do ·,;ustiti
urnu, tLt.l\rt'IJI'hltLolu ,.,,,n :\ pre.-ença <i e mais áe cante. Declarou o advogado dos mesariosque 
100 ca.panl{tul ar·m;uto~ uns uo cacetes. outrol~ averb:• va suspeito o depoimento da teste· 
de totc011 e uull'OII tle ga.rr•ucha.s, trazendo munha.. vi~l. } q11e grand<> inter~J~se tinha no 
toda~ eat;,~ a rmtLS U. vhth c~ est.Rudo á pouca t·esultado ua ele:ç-ão em bem do candidato que 
distanr.hl 11. lflrcu JlUblic:~ romro~t o. de tres ou o par.tiflo, de cnjo directorio i'az parte, re-
qo&tro P''Bçl\~i qu~ ~abo t')Ue os paizanos esto.- commendou. . 
vam ü.a ordt•Hs: d11 d<~le:cado •le policia vor que A testemunha., ouvida, disse que sustenta. 
ouviu este dizm·" um rl(!llos que, ~i Ap{iOl onio seu depoimento como verdadeiro. Natla mais; 
allí nppareces1e, dôsse-lhc busc<l.i qua com pelo que •.ieu·se por findo o tlePQimento que 
muitos •lias de anteccdeueia se 1lizio. em Guo.- lido. assignam . Eu, Francisco de Assis No
r arâ. que as eleições iam correr. pertul'b· .. d:lS gueira Penido, escrivão, escN''i. ""7Lv.:iz Bo
com 1\ presença. de força, masque.a.~zar disso ni(acio .- Jo• ' ' ' . Vtcrm·:,lu da Si ira. - Fran
nenhum:t providencia foi tmna.da pelo par- cisco sc.,.apl!ico da Nouregq.,-Estevc~o Leilede 
tido a. que peL·tence o depoente nem ínvcca<',o ~fco.g 1ilrAes Pinto. · 
anxilio das aut()rida.des locaes ou esta.dua€s, 
nem tDrnado medidas por sua p?'opr ia. conta Quinta testemunha 
e que sómcnte ntt lto1·a das eleições, ·estan.·lo . · . 
preun!CJ UJO eleito1'e$ c tlcttlado.-meme, foi Francisco AI ves de AraUJO, de 3S annos, . 
pe/-()s t!l.e(.:s ti<> partido resolvida n abstençito I C3.S<l:do, la_vrador. natural da_ comarca_ de Sa.· · 
em m asSCl,IJ!.ft: lo[JO se ccmzmtLIIico-u (lO c_lcit.-rado t>~ra, rest1tente em Guar!lrft, aos costumes 

. presente. Ao 3", que não assistiu o tuesario d_ts:;e nail<l., ttl:>tem~nha 1JUr:!tla. -~.s Santos 
-Frantli:iCO Nunes l~nçur na uma. as ce<lulas a Evangelho:;. Inquertt.hL soure a. petzçao: 
que ~e referiu, tewl.o-lhe o fJ.cto s ido narra<1o Ao :t..·', 11isse qnc no d la. da e1eiçã.o · a. 
po_r Joaquim GrE>gorio e Arlindo Hibe~ro de que se reíor~ a. ju.stifi·:_ação, alii em Guara.rá. 
Ohveira; s~be, entretanto, ser verdadeiro o achllva. ;-e !or<;.a. publJ<.:<t ai"tn<Hla e grande 
facto, porque assistiu it chamada dos eleitores numero de negros armados de cacete.s,fouces, 
até o ultimo, tendo ver-ificado, conforme jâ. garruchG.S, todos ó.s ordens do delegado do 
disse, que haviam votado 24 constantes da município, que se achava alU tambem pre
lista de cbamo.da. e um estn1.nho .a ella, sendo sente, e que elle testemunha. julga qne este 
o ultimo Antonio Alves de Oliveirn., e que rc- appt1.rato t inha. por fim :prollit.ir ao eleitorado 
tlraodo·So o depoente nessa. hora t.ls. sala de suíiragar a candidlitura. do justifi.ca.nte e 
'V9ltou cerca de lO minutos após e ja que elle testemunha foi um dos que ~leixou 
eneontra.odo esse resultado feito. A o 4.0, de votar pnr causa deste appa.raro belllco . · 
sabe que cloitoros partídarlos do jus tifi- Ao 3', afflrma por ouvil• dizer o.:; Srs . ca
cante p1·o~uravam seus rl iplom;ls com Fo.r· pitil.o .Joaquim GJ·egorío e capitão Jc~íno que 
tunato Pacheco da Silva, que o depoente ambos Jepuzenm nesta justificação. 
igLOJ'& si era c; presidente da. commiS>ão Ao 4•', por ou vir dizer a.mrma.. 
qun.liflcadora., apre:.entando al guns e[eit-~res Ao 5', que e exacto terem entrado no 
requerimentos e outros fa.zenoo pedi~o ver· edificio , onde >e p1·ocedia á el:>. ição, alguns 

· bul para obtcl'em segunda via de seus di- eleito1•es partitia.dos do justificante mas que 
plomas, e que Fortuna to Ayres respondia naturalmente duixa.mm de voia.r, por teme· 
co~ evasivas e<~: logo, amanhá">, tenrlo o de· rem a!Grça armada . 
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~· Ao ô". qUe O justitlcante alli poderia. ter que, attendendo :\OS futs desta., sem perda de . (' 
unscenl.o e cincocnta vo.t:s que díscrimíuaru, krupo, a. homologue e a mailde ·e~t~egá.r ao ,-:
sendo: uns cem na. prim~ira s~cçii.ojustificada justiftcante na. tórm:\ da. leL Tornou o advo- -. V 
e uns cincoenta na segundt1 , e quant!o ao gn.clo dO _justificador e disse· que" não .PG· .·:. ·::. 
candidato Dr. Heuríqu~ Vaz não póde af' dem ser preteridos os direitos de · seus ooil· ·. 
firmar que votação poderia ter alli. Ao stituintes; que perante este juizo é :que~ · . · 
setimo e oitavo por ouvir dizer. A's rc- · estes autos e5tão sendo processados, .não' · 
oergunta.s do advo:.:ado da m~sa.1 Ao segundo: se conhecendo outra autoridade alem delle. 
Que ::. força publi<!a. presente compunh:\·Se perante quem haja. · a provi!. de produzir 
de tres praças, havendo mais, conforme disse, cs seus dft.lit~s. visto que o jnstillca.nte · 
indivíduos arm&dos qno o depoente mbe que declarando embo~·a ter l?m mtra Iins elai
estavu.m li.s ordens dal) e.utorid ldeo policiaes, toraes. limitou-se a pedir que a justill
porquo os viu vir do Bicas a~ompanha.odo cação fosse juJg!ML1. por sentença que, nes~ 
essas autoridades, calculuodo .o depoente que tes tBrmos, trate-se embol:'a de materia alei
seriam esses ind!vlduos em numero de trinta.. tor:~.l,e contra os princípios do direito positivo _ 
Qne a d~liboracúo tomada de abandono das como do pbilo3opnico o cerceamento da. de!eS!l. . 
urnas foi adoptada em consequencia dos de- a quem .para ella foi cit~do. Tornou o advo
poentes Jusino Ribeiro da Stlva c Joaquim fí&do do justificante e disse que insiste· no 
Gregorio t.la Silva haverem ido procurar os aererimento de seu reQuerimento, pois que 
cbefes do partido que snstenta..va. a ca.ndida· nenhum cerceamento de defesa va.e u()lle: 
tura dojustillcante, e, em casa de Emygdio a ju;;tific:ação deve ser conhecida em relação 
Braz. lmvr.l' si1IO resolvido então pelos chefes a qualqueropposição que se lhe faça. pela. cor- . 
o . abandono no pleito. Natl~ mai;;; pclo que poracão quo tem de conhecer da verdade 
deu-se por findo o depoimento que, lido, eleitol'allla. scccão.instificada; quejámais vae 
achado certo1 ll.SSignam. Eu, Francisc9 d<> nisso negação de def.,sa it mesa. justificada., 
Assis Nogueira Pcnido, escriviío, o escrevi. porquo.nto foi el1:1 adrnittida á contesta.çã.o e 
-Lu i: Bo:ti( ,!cio -Fra11cisco Al'Ves de Araujo. inquarição dns testem unhas. que depois depu-
-F1·ancisco BcrapMco da 'Nobreoa.- Estecilo ?.er:J.m; que outros meios de defesa. assistem· 
Leite de Mag~J.liW.cs Pinto, á secção justificada, não de allegar no pre· 

Requerimento-Em seguiria., pelo procnra
d.or do just!flcante foi re:jUet"ido que, desis
tindo de tomar o dep:>imento da. testemunha 
tenente-coronel Arlindo Ribeiro da Oliveira, 
oue assim o fazia. por se acbnr a. dita teste
'Ômnbll. em cooselho . de jury ·e p1ra consta.r 
pediu que so mencionasse osse f.'lcto na prc· 

eeute juizo contra Cactos expostos para. pro-· 
duzi.r r,rovas o ode convier á. partejostitlcante: 
isto ê direito que não se lhe póde negar e que 
havendo lei escripta. sobre a mn.teria e bem 
clara quando se trata de fins elei~oraes, fôra · 
excm.adu recorrer a. direito subjectivo pliilo· · 
sophico qua.udo a. lei escripta. impõe-se no 
caso. Assim, pois, insista no seu requeri
mento que e:;pora. ser deferido. Despacho: 

Venha nos autos . Do que fiz est.c teemo. · 
Eu, Francis<'.o ú.e Assi.::J Nogueira. Penido, es- · 
crivã.o, cs<'revi.-Franci~co Seraphico da No· 
bre.qa.-Eslt'VI10 Leite de .lfagallu'les Pinto. 

Conclusão-E logo faç.o cst~s autos a.o Dr. 
Lniz Bonifa.cio 1le Araujo Junior, Juiz Substi· 
tuto.Eu, FranciS('O de Assis Nogueira Penido, 
escrivão,escrevi. · · 

Conclusos, 4 de novembro. 
Dê -se vista dos autos por 24 horas a.o 

procur,Hlor dos j ustifica.do3. _ 
Ma.l' !1e l!e<;panha, 5 de novembro tle 1?98. 

-Lui= Bonifacio . 

· sente justit1cação; que igualmente desiste 
dos · depoimentos d~s demais test~munb:1s 
citada!>. Compareceu o· advogado dos me
s::~rios justiflca.dos e disse que, tendo ne
cr.ssidade de di;r.er de facto e de direito 
sobre ajustHlca~ão pro'luzid;L, reqwlr e pede 
que se Jbe dê vista. dos autos. -Prlo advo· 
gado procur:~.dor do justi firon te foi dito q1.1e 
se oppunbu. ao requerimento do a.·lvogado 
do!> justitlca.dol!l, 11or s:w inteiramente inca
'bivel na hypotl.lese vertente; porquanto, 
Jtão ob:;tantc tratar-se de uma Justifica· 
ção contenciosa, tem ella. por fim fazer 
prova. em juizo estranho a este e ant~ tribu
nal diverso e tanto isto é verdade que 
o justiftcante l'equcrcu a presente justifica
ção par~ o etreito de, um11. vez julgada por 
sentença., ser -lhe entregue para. os fins elet· Data _ E logo me foram entregues. Eu 
tora.es. e que tratando-se de materia eleito· Francisco de Assis Nogueira. Penido, es.cri· 
ral, _por sua uature~ ~rgenyissima. •. jamais vão escrevi. 
adm1tto a presente JUstlfieãçao contmuaT as ~ . . . . . 
que tinham por fim protel~r o e !feito da V 1st ;).-Aos ctnco ~e novemb!o de mtl Otto· · 
presentejustüicação. Assim. pois, oppõ.e-se ccntos_e noventa: e otto.nesk~ctdade , em meu· 
~o. requerimento questionado e pe~e a? dtg~o j c:lrtono, ~ac;:>. vtsta. ueste.; autos ao _advo
JUIZ pel"ante quem se processa., a JUStlficaçao gado dos JUStificados, Dr. Estevão Lctte de 
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. , Magalhães Pinto. Eu, Francisco de Assis No· armados eram 40, no dizer da 1• testemunha, 
· -.. - guei.ra. Penido, escrivão, escrevi.. · 100 nodiz~r da 4;• e 30, nQ dizer da 5• teste-
; Vista-ao meio dia - A accusação pesada munha . 

. / que se quer lançar· sobt·e os mesarios O armamento dos paisanos _tambem variou 
.jlistiflcados felizmente não foi demonstrada conforme a. phantasia. mais· ou menos belli
por provas e a ju.stific3~ão não será julgada com das testemunhas, oscillando desde a ben· 
prove.rla.. ·. . gala ( 1 n testemunha) até a carabina. 

Os justifl.c~dos (sej~ dito em preliminar) Essas rapidas observações mosLram como 
niio comprebendem ao certo qual o alcance são verazes as testemunhas que, tendo medo· 
que vae ter este proce~so: não visará por certo de comparecer ás urnas, querem fazer elei-
Rrrebo.ta.r ao Dr. Henrique Cezar de Souza ções por -via de depoimentos em jui2.o. · · 
Vaza cadeira. q_ue cs comícios eleitoraes lhe b) que, de plano pr.:Jconcebido, roi a.ban· 
outorgaram. porque -sem o. citação delle- dona.do o edifl.cio da. Ca.ma.ra. Municipal, fa~ 
não vale qualquer prova. contra elle produzida, zendo·se a eleição em outro. 
-tanto mais, quanto nem, a.o menos,f.Ji inti- Essa historio. foi mal contada. e as proprias 
mado o Dr. Promotor da Justiça, figura. testemunhas não na quízeram reedilo.r. 
jurídica. indispensavel no caso em questão. c) que BOS eleitores foram negados os di-

O q_ue os justificados, portanto, ih.rã.o é ploma~. como meio prohibitivo de voto, 
· a~racta.r de si a calumniosa accusaçã.o de Nr;m uma. testemunbn. soub3 dizer de 

factores 'le eleições com violencia e fr-aúrlcs. sciencia. propria que os eleitores se tivessem 
Descarncrr.os, ponto por ponto·, as allegaçües di"rigido a autoridade competente e na. fórma 
q_ue se quizerem provar. da lti requerido seus diplomas, que lhes 

a,) que o grupo político partida.rio da. can- ross~m negados. 
d.idatura do D1•. Espiridiã.o pretendia campa.- d) que um dos mosarios lançou na urna 
recer em mas~a perante a l" secção (justifi- maio~ numero de cedula.s do q~e o de elei
cada). sendo obslado pela força publica e por t.ores presentes. 
paisanos armados, ás ordens das autoridades Informação oriunda da t• testemunha. (,Jca-
loca,es. quím Gregorio) a que todas as outras sere· 

Sobre esse ponto as mais que suspeitas lerem, corroborada indirectamente pela 4".
testemunbas que depuzuam {todas partida- mss inveridica, pois, si o facto fosse verda· 
rias extremadas como se >G de ~eus proprios deiro, Joaquim GNgorio não deixaria, por. 
depoimentos) collidem entre si de modo des- certo, de apresentar seu :protesto, ou á mesa, 
astrado. ou (si o medo Jhe tolhesse) a algum tabcl· 

.E' assim qtie,amquantoa I'(Joaqulrn Gre- liilo, como Lhe faculta. a lei. 
·gorio) diz que a resolução dG se abster foi E) Que o resultado eleitora-l verdadeiro de
tomada pelo eleitorado, scni audiencin. do.; veria ser de pe1•to de 200 votos aojustilleanta 
chefes, uma hora antes da eleiç{io, por insti· e de menos de 100 a.o Dr. Vaz. 
go.çiio sua e dê outro~;-a 2;, (João Passos) As testemunhas conjeeturaram, não depu~ 
diz que essa resolução foi tomada na !.ora da zerli.m. . 
eteiçt!Q peles eleitores presentes que mfre ~i F) Que o livro de assigna.tura de eleitores 
o deliberaram; foi retirado para. um cornmodo contiguo il. 

a. 3" (Joaquim Alexandre) diz q"ue seu sala das eleições, ondese falsificaram assigna~ 
partido (que é o que ~ustentava. o nome do turs.s. 
justificao te) havia. deliberado se abster (tanto Inrormnção inverídica de Joaquim Gregorio, 
que o depoente nesse dia foi para Bicas) e pois que elle disse que o alludido commodo 
nunca. lbe constou. (apezar de ID')rar dentro· t inha aa portas abertas a o depoente não teve 
da villa.) que seus partidarios houvessem curiosidade de s.e approximar pa.r11. ver o 
comparecido para as eleiç•ões; destino que iam dar ao livro ; inveridic<l. 

·a 4• (Josíno Sll\'3.~ diz que só mente .nCI porque, si o não fôra, Joaquim Gregorio teria. 
hol·a da elei~üo, foi pelos chefes resolvida a lavrado seu protesto. 
abstenção; 

a S•,diz que a resaluçiio de ab:tndono foi Muito havia a re5pigar no vasto campo das 
tomada. pelos chefes, mediante s•Jlícitação do contrudicções e inverosimilha.n~os dos de
depoente, de Joaquim Gregorio e de.Josino. polmentos colhidos: contentamo-n_os, porém, 

. Agora perguntamos: o ab~ndouo foi re- com o rapido ollla:;· lançado nas sa.hencias das 
solvido pelo eleitorado (la e 2• testemunhas), mais phantasiosas declarações. 
ou pelos chefes (4" e 5·)1- Foi r esolvido uma. Tudo que se articulou Ei imaginoso. O que 
hor-<~. nntes da.s eleições (1' testemunha), na . se deu foi o seguinte:-o g1·up:> partida.rio 
hora (2' e 4a), otJ muito antes !3a)? llo .itt~tifico.nte, aeabt•unhado com o peso da 

·A numE-rosa. forva puolica. não era. maior, muit1:;s e successivas derrotas eleitornes, 
no dizer das testemunhas do que de 3 a 5 abandonou ·desanimado o pleito ~o 2 de ou
praças de policia. c os phanta!;;ticos homens tub1o, commettendo o grave erro do uma. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2510512015 10:06 • Página 26 00 4 t 

.... ~ ... 

SESSÃO · EM· 8 1m :MAIO DE 1899 53 

abstenção em ma.Ssa, sem S} lembrar de que os 
votos que pudessem arrastar teria.m de pesar 
DO quociente final da. apuração do districto. 

autos ·a.o Dr. Estevão ·r.:Cite de Mng··1l11iies. ·: 
Pioto, n.dvogo..tlo rlos justifi.~ados. Eu, Fra.n·- r. 
cisco de Assis Nogut!i1'a Penido, escl·ivã.,, :, 
escrevi. · · ·· .:, E tanto isso é verdade, que a. mesma. ab· 

atenção se notou nos districtos de Bic:~.s e Ma.
rlpá, rertencentes o.o mesmo municipio. 

Não podem, portanto, ser julgo..dos pro-
ndos os itens da petição ini~ia.l. 
· Mar de Hespanlla. 6 de nov~mbro de 1898. 
~Estcv'io Leite rle Magalh·i,es P ir.to, 

Vista-Acceito o louvado proposto e propo
nho por parte de meus constituintes o . te· 
nente-coronct Agostinho José Pereira.. 

Ma.r de Hcspa.nlia, 6 de novembro de 1898, · 
-Este-cií.J Leite ele MagallUZcs P into. 

Da.ta-E logo me foram entregoes. Eu, 
Fra.ncisco de Assis Nogueira Penido, escri-
vão, escrevi. . 

Jtintnda.-No mesmo diajunto a peliçrí.o 
que segue. Eu, Fra.oc;sco de Assis Nogueira. 
Penido, escrivão, esc~vi. 

Da.ta.-E logo me foram entregues estes 
auÜ>S'. Eu, F,.ancisco de .1ssis Nogueira P,mido, 
escrivão, escrevi. 

J. aos autos, como requer. 
Mar de Hespanha, 5 de novembro de 1898. 

-Luiz Boni{aci? . 

Exm. Sr. Dr . juiz-Diz oDr. A. Esperl
dião Gemes da. Silva, candidato eleito ao Con
gresso Federal no pleito de 2 de outubro 
vroximo pass1do, qtie se procedeu nest~ 4• 
districto, que constando dos. ~utos de JUS
tificação que correm neste JUIZO contra. a 
I• secção eleitoral de Guarará, súde do mu
Dicipio, haverem irregularidades in.sanaveís, 
tahifica.ções de a.ssignnturos de eleitores que 
Dão votar,1 m ·na. dita. secção, quer o suppli
cante, para o 1im de bem esclarecer e fazer 
efrectivt\ a ;et'dade eleitoral. proceder a 

· exame do livro de a.sslguaturas dos eleitores 
-livro de presenç~-:; requer, pois! a V.Ex. 
se digne mandar mtxma.r no pres1dente do 
governo do· município de Oua.ra.rà., para., sob 
aa p~nas da lei , é-xhiLir neste juizo, em dia e 
J1ora designado.!!, o referido )ivro e os demtlis 
que entendem com o processo eleitoral da.
quell& secção, para o effeito de nelle proce· 
dtr-se ao exa.me rcqueri·lo, por meio de peri· 
t · s appro v &dos pelas J?Sor~ e v e li ficnr:se si 
de facto ha. vicl~ por Identidade de ass1gna· 
turns falsificadas, de letka, semell!a.ntes qne 
além de outros vícios conllecidos naquelle 
processo eleitoral, venham aimlõl. afl'ect<'l.l·o. 
Requer sej;J. ta.mbem intimu.do o advogado da 
justitlco.da., oonstituido nos autos para. ver 
proceder-se ao dito exame o approvar peritos 
em que se louvem. . 

o supplicante !lllslm requer para fins elel
t~l'aOS e louva-re no ptmto Dr. Affonso In
fante Vieira.. · 

P. deferimento. 
Cida•l o t.lo t.lo.r de Hespanba. 51le nov"m

bro de 1898.-P.P. l'rançisco &mphlco d.t 
]{ob-rcga. 

.iuotada-No mesmo c!i<t junto a petição · 
que segue. Eu, Ft'at~cisao · de Assis Nogueira. 
l'enido, escrivão, escrevi. 

Exm. Sr. Dr. juiz-O Dr. Antoni~) E.spe
ridião Gome1> tlt~. Si I va, nos autos de JUStlfica.
ção que requereu contra a 1• secção elettora.t 
do districto ou municip io de Guara.l'á, sMe, 
tenrlo requerido exame nos livros rle aosigoa
turas dos eleitores que votaram na. eleição 
federal que ali se procerleu no (lia. 2 de ou~· 
bro proximo pa.ssa.rlo, requer o. V. Ex. ·se dt
gne ma.n·lar dar a\ldiencia no Dr. pr~~otor 
publico desta comarct., atlm d~. a.ssistlr ao 
dito exame. em dia e bora. designados e re· 
quere1· o que fõr de direito. Assim r~u~ 
p<>rll. fins eleitoraes. Nestes termos P. da!en• 
mento. . . ·. 

cidade do Mar de Hesp:mha, 6 de novembro 
de 1898.-: Fra.nciscu Serap11.ico da Nob1·eg ~ • . 

Deferido-Mar de He;pa.nlJa, 6 de nove:n-
bro de 1898,-Lui; Bonifaci'. . 

Junta.da.-No mesmo dia, junto a. pe_tição 
que se segue. E eu, Francisco de A!!Sis No· 
guoira Penido, escrivão, escl'evi. 

Exm. Sr. Dr. juiz-O Dr. A. E~peridião 
Gomeg do. Síl vn. n!.'s autos de ju~tlftc:J.c§.o o 
exame de livros de assigna.tura de eleitores, 
quo requereu pa.ra. fin, eleltoraes, vem por 
me:o tlesta (leelara.r que approva o perito no· 
meado pelo Dr. procurador d:l 1• aecçã.o ; jus· 
tiftcada, rcquel' que sejam iatimados os dous 
peritos a.pprovados para. procederem ao exame 
requerido no i! ia e hora. designados, em .quo 
devem as pa.rtes apresentar <•s seus questtos, 
nomeando V. Ex. o te1·ceiro dcsampatador, 
para o caso tle ser necessa.rio~ Nestes termo3 
P. deferimento. 

Mat· de H~spanha., 6 de outubro de 1898.
POl' procuração, Frar~cisco Seraphico da 
Nobreg-t . 

Visto-Aos 6 tle novembro de 1998, nesta. J. ã. conclusâo-M.'lr de Hesp;tnha., 6 de · 
cida.de, em meu ca.rtorio, raço vista destes novembro de 1898.-Luiz Bonifacio, 
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.. 
. J1mtada-,Aos ·16 de novembro de 1893, 
~e*~- cidade, em meu cartorio, jÚnto a Im· 

. . t1ção que se segue. Eu, Francisco de Assis 
Nogu.llir& Penido, escrivão, escrevi. 

E:tm. si-. Dr.-juiz-Diz o Dr. A. Esperi
díãoGomes da. Silva nos autos de justificação 
e exame de livro, que, para fins eleitoraes 
requereu neste juizo, tendo-se axpedido man. 
dailo de intim~ção contra o presidente do go
:ver!lo m?-nicipa.l de ~u_ara1'a, para apresent.ar 
o · d1to livro neste JUlzo em data. de hoJe, 
succede que o official da diligencia. não en
controu naquellc municipio o refet·ido presi· 
dente; QUt3 se acha em viagem para a cidade 
de Juiz de Fóra; em vista de que, trat1ndo· 
se de materi& urgente por sua. natureza, re
quer o supplica.nte a V. Ex. se digne orde
nar a expedição de noYJ mandado, afim de 
i~tima.r-se naqu~lle municio o referido pre-

.· s1dente ou o seu ltnmetiiato substituto, para, 
em di:J. e hora. que forem novamente . des· 
ignado13, apresentar ne~te juizo o livt·o a que 
se r•efel'e o mandado junto, para. effectuar·se 
a diligencia. requerida., sob as penas da lei. 
. ~equer ta.mbem a v. Ex. sejam de novo 
mtlmados os Drs. A. Infante e A. Pereira, 
peritos já approvados, e scientificado o DJ.'. 
promotor da justiça, todos para o dia e hora 
da díligencia requerida. 
· A$sim,.requer para fins eleitoraes e pede 

deferimento. 

'Cidade do Mar tle Hespanha., 11 da novem
bro .de 1898. -Por procuração, Francisco Se

. raphico da Noórega. 

· Certifico que foi expedido o mandado orde· 
nado. 

· .Mar de Hespanha, 12 de novembbo d~ 1898. 
-0 escrivão, Fernando de A. N. Pet•ma. 

. Junta.da.-Aos vinte e tres de novembro de 
_ _1898, nesta cidu.do, em meu ca.rtorio, junt& a. 

petição.que se segue. Eu, Francisco de Assis 
~ogueira Pen!do, escrivão, o escrevi. 

Exm. Sr.. Dr. juiz-Diz o Dr. J\. Esperi
di&o Gomes da Silva, oos autos de justifica· 
.ção, que requereu contra a 1• secr;:íio eleito· 
ral de. s~de do municipio de Guar<l.rá, na 
eleição que se proceileu em 2 de outubro do 
·corrente anno. para eleger um Dcputa,1o ao 
Congress~ Federal, que tenflo requerido ex
ame nos livros da referida se(!\'ã.o, succede que 
niW tem sido possi>cl Mó a presente data elfe
ctuar-se o dito e::.;(lmc .o porque trate-w no 
caso de materia. eleitoral, pot• sua natureza 
urgente, quer o :,.,upplieante desistir de tal 
exame nos autos da justiticacão, sem prt;juizo 
.de tàzel~·o em auto apartado e requer a V.Ex:. 
que, acceita. a disistencia, na fói'ma. exposta., 

dignMI9 mandar fazer vista dos· autos de 
jastificaçrio ao advogado do supplicante, para 
a !legar contra o qne deduzir n, justificação e 
que sirva-se julgar por sentença. a I'efcrida. 
justíficação, afim de ser entregue a.o suppli
cante, pam fins eleitoraes. 

Pede deférimento-Cidadc de Ma.t· de Hes
qanha., 23 de riovembro de 1898.- Fran~isco 
Se'l'aphico da 1Yobrega, advogado. · 

Sciente.- Mag~Utães Pint;. 

J. tome-se por termo a désistencia e dê· 
se vista., scientc a parte contraria. 

Mar do .HespanlÍa, 23 de novembró de 
1898.-Lui:: BMifacio. 

Tet•mo de desistencia-Aos vinte e tres do 
novembro de 1898, nesta cidade do Ma~ de 
Hespauha., em meu carlorio compareceu o 
Dr. Francisco Serapllico da Nobrega. e por 
elle foi dito que por pa.rte de seu constituinte, 
o juatificantc Dr. Antonio E!peridião Gomes 
da Silva, desistia do exame no livro de pre
~enç& da 1• secção eleitoral do districto de 
Guarará., nestes autos .• sem prl'juizo de te· 
qucrél-o em autos separados. na. fórma. da. 
petição retro que declara. parte integrante 
d€ste termo. E eu, Francisco de Assis No
gueira Pel!ido, cSCl'ivão, escrevi.- F;·a~tcisco 
Seraphico ela Nobrcga, 

Vista- E os faco com vista. ao adv<lgado 
do justiftcaute. Eu, Francisco de As9is No
gueira. Penido, escrivão, eacrevi. - Vista; 
23 de novembro. 

Junta.na- Aos 24 de no~·embro de 1898, 
nesta cidude, em meu ca.rtorio, junto as 
a.llegações que se seguem. E eu, Franeitco de · 
As~is NogueiraPenído, escrevão, escrevi. 

Si tivessemos de lamentar uma. pro l!m!na.r, 
esta temleria a. rlemonstrat• que tndebita
mente os ju~titlcados adduzil'a.m o allegndo 
de !ls. ; entretanto, ja nã.o vem á pello 
occuparmo-nos de um!l. ma. teria vencida. 

O JnStitlclnte indaga simplesmente da. ver
dilde dos factos e nem se rliga que 11s;im pro· 
cetlendo quer pretet·il' a outrem, o direito ã. 
cadeira. de eleito que de fucto lhe pertence, 
mas invcstiga.n[lo ·~ exactidiio do expedientes 
viciosos que muito de industri;t ao pretende 
legalizar em rletrimento dos seus direitos po
liticts, propõe-se a. prestar um serviQo á. 
sociedade, um ilcs11ggr::wo á maioria. do alei· 
tot•a.tlo do municipio, a quem u Yiolencia. re
cn:;ou o exercicin rie voto, rcstabC'leccndo a 
\'CrJado eleitoral, {:0:t.13nclo-a efi'ectiva. a cas· 
tígaw.lo os vícios que porventnra tentam mis
tillcal-a; e assim tem justificado que o seu 
articuhdo, longe de encarar a.ccusação ca
lumniosa, traz a. verdade dos factos que 
conseguiu provar cumpridamente. 
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. Que ·a. . força armada foi ostensi~·am<>nte 
· postada junto do edificio onde se procedi:>m 
ás eleições a que se relere a justificação, affir· 
maram !lna v:)cc as testGmunhas,.e m numero 
c.le cinco, que depuzeram u. íls. ; nff! rmam 
todus igualmente que a força publica alli e~
t eve áS ordens do llelegado do município ,~ 
que fez cau~a.commum com grande numero 
do ca.p;~.nga.s, desor•Jeit·os que tambem obe
deciam á autoridade policial, senco que todo 

.este aparato •le força t inha por un ico fim 
impedir Que a maioria do elcitól'tldo suifra 
gasse a candi•latm•a do ju::;titicante, como rle 
facto imperliu; depoimento de fis. 9 v. e .10; 
id ~m defis. 14, 15 e 17; idem de fi~. 19 e20; 
iciem da 4" testemunha a fls. 22 v., 2::1 e 24, 
e áepoimento de fls. 28 a 29. 

Dos nita.dos depoimentos, evideucia-se: 1", 
o emprego da fol"l.:a a rmada nas refer·idus 
eleiÇõe-s; 2°, que o eleitorado, intim!Undo por 
esta, <leixou do ex ercer o (lireito de voto, e 
desta. arte fica prova_da. a ma teria do segundo 
item da justiftcnção que acarreta. a nuJJirlado 
do pleito. 

O 3• item da j nstifica.ção foi ignalmente 
provãdo: n testemunha. capitão Joaquim Gre
gorio a.ffirma. ter visto o presidente da. secçflo 
deitar na. u ruo. um maço de. cedulas (Llepui
m ento de fls. 10 v.),corrohorado pelo dito das 
outras test emunhas que allirma.mo facto como 
n otorio do municipio,senrlo de notar que, para. 
preeneher·so o uumcro Lias ns;ignuturas er;ui
valentes no numero de cetlulas lança• las n<\ 
urna, retirou-se da. me~a da eleição p:1ra. um 
proximo compartimento, o livro de presellça, 
como prcsencinra.m n 1" testemunhl\ (ut d .,. 
poimento da fi~. 12) o o. 4• (depoimento ue 
1ls. 27 verso). As mesmas testemuuh o.s dizem 
que na sccçiio justi:lca.dtt so votaram 25 elc:i· 
toros. sendo o :!4 -o eleitoz• elo nome Attih 
de Oliveh·o. (ut depoimento de fls. li in l!ne, 
a fls. 12 o de 1ls. :26 verso). Todas nstus o.iflr·· 
ma.tiva.~ ~iio corroborodas pelo dito da z•, 3·• 
c 5'• tustcm unhas. 

Um oub•o sy:;tcma adupta!lo nlli p:•ra. ll••S
tílíza.r n caatl i.latur1t rio justillc;on l.c, (oi a 
rocusa formal do eJ:p(;rlio;iio dt~ t itulos cleitu
ra.ea aus eleitores federues, quo o rle~nja1 am 
su1frabrnr: a pt·ova dt:!sta. '' iolant~ medida, 
que ó o objceto do 4•• irr~m. c~li~ curnpl'id<l· 
monto !cita. pelas citadus te~tcmunb:1s. O 
eleitor ai! i req ubitn.vn. o seu d i pluma em 
nome dn lei B .t•sto niio lhe er-a c::q.ontlido ! 
Não hu. maiot• Yiull'nci:l ao exer·dcio de u m 
direito politir.o. 

Não nos cabendo o rlireito o!e coah~cer do 
merecimento <lc,;la, n('m de su11 ro~ç:t pl'o
bantEI, deixumos ao porler com(l<:tente u :s"r 
destas attribuiçõcs. que lhe .são privativas, 
mas certos de que ficou provado: 

a) quG a. força armada, comvosta Je · força 
publica propriamente dita e de grande nu-

mero .de paisanos, t~mhem armados. pértur• 
bou o processo eleitoral na. s,:111e do Diuni· 
cipio de Guarará, intimidando n. maioria do. 
eleitOl'ari.o que pretendia. suffragal'· o.lli a·. 
candidatura. do justificnnte ; 

ú) que um dos mesarios viciou a eleíçã,o 
da.s!!Cção just iticada, deitando dentro da 
urna nma gl'ande quantidade <1e cedulas ; 

c) qne o livro de presença foi retirauo da 
mesa dos trabalboseleitoraes, pa.ra preencher 
assignaturasde eleitores que não votarãm; 

rl) que rlcixou -se de faze r a expediçi.í.o de . 
titulas a eleitores que devia.m votar. · 

E conclue- se, pedindo qu ·~ , julg"da por .sen· 
tença a preôente justificaçã<>, seja entregue 
á. parte para fins eleitoraes, na fórma ·do que 
requerem n;L petiçio de fl3 . 2 a. 3. 

Mar de Hespanba, 23 do novembro de 1898. 
-PP. Francisco Seraphico da Nobrega, advo
gado. 

Aos 24 de novembro de 1898. e nesta cidade, 
em meu o:1r torio, faço estes ~utos conclu~os 
no Dr. juiz substituto. Eu, Francisco de l\Sois 
No~ueira. Penido, escrivão, eserevi. 
C.:ta;an~ . 

Em vista d 1. prova dada - depoimentos de 
testemunhas c.le 11. a. !L-julgo em parte pro· 
varlos c em parte não provados os itens da 
pettção lnic!al de fi. 

Fic:tram prov:l.das ns seguintes ;l.!lega.ç~: 
l. • Que a. fu1•ça. armada da policia, sob-as 

Ol'dens· do delegado do município de Guat'!l.rá,e 
grande numero de capangas ta.mbem armados 
c bob a-; o~dcns · do mesmo delegado, posta
rn.m-se nas cercanias uo eLl ificio em que !une· 
cicnava. a eleic;ão federa!, no dia 2 de outubro 
rltste anno, e com essa attitude bellicosa 
demm legar à que grande numero de elei
tores que uevlam suffr.tga.r a candidatura do 
j ustific;mte deixassem du exercer o sou ·direito 
do voto , 

2.• Que a. muitos (:leitores foram recusados 
os S<:ns d iplomo.s, isto núo só na.s vesperas da. 
eluiçã..J, como no proprio dia em que c lla teve 
logar. 

::1.• Que o candhlato justi ficante tinba ele· 
montos pura ter, não ~ómente na. 1• seêç&o, 
ruas ua.s duas secções do mnulcipio, um sur
fragio de Cllrr·a de du1.en tos votos, emquanto 
qne o cam\irh.to Dt·. Hcmique Vu.z não dispõe 
de element11s a.lli para um suffragio de cento 
e viute votos. corno lhe cons ignarum as setas 
da elcl<;ií.o.o de 2 de outubro. 

4.•· Que. t(Wminada a cll<lma.tia dos eleitores· 
da I' sccçã(), lo1 retirado da mesa de traba
luos o livr <J dns assigna.t urliS, suppondo as 
testemunhas que para talsifica ção de assigna.· 
turas de eleitores ; · 

Quanto n.o mais, constante da petição de 
fi. 2,n1i.o ficou devidamente provado. · 
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. Entregue-se ost:t ao justificante !ndepen· 
dente de tra~lado, sem custas, peto fim a que 
é destinada a justificação. 

Intime-se .;-Mar de He~panha,25 de novem
bro de 1898.-Jo~uim Bonifacio de Arauj? 
Jv.nior. 

Data e publicnção-E logl) me foram entre· 
gue;; com a sentenc:J. supra.. E eu, Fmncisco 
de Assis Nogueira Penido; escrivão, escrevi. 

Termo de entrega-Immediatamente faço 
entrega. destes autos ao procurador do justill
cant\3 . E a, Francisco de Assis Nogue1ro. Pe· 
nido,. escrivão, escrevi. 

REPLlCA. APRESE!\'TAD.\ PELO C,\:-I!IIDATO SR. 
DR·. n&~RIQUE CESAR DP.: SOl.lZA VAZ, COM 
OS DOCUMENTOS :b!ANl!ADOS l'UltL!CAR l'F.L6. 
CO:\m!SSÃO 

tei, diz o Sr. Dr. Antonio Esperldão : I. 0 

Que o diploma expedido pela. junta apura· 
dora de Juiz o e Fóra nií.o estava ossignado, 
qnanio me foi entregue, a ssignando-o a. junta 
mais tarde, suppondo o meu illustre compe
tidor que praticamos, eu e aquell:J. c01·po· 
ração, acto irreguhw e menos cwrecto, se· 
gundo a aua. exprel.'~ão; o que,ofi'endendo-me, 
não deixa de oll'ender ta.mbem illustres ca
vãlheiros, e uté mesmo correl igionarios do 
proprio Sr. Dr.Esperidião, membrodaquella. 
junta. 

Devo notar que, quando ent1•eguci o meu 
diploma de Deputado ao Exm. Sr. Dr. 1• Se· 
cretario da Camara dos Deputados·. jã. esta>a 
elle a.ssigoado pelo Sr. Dr , Arnbrosio Vieira. 
Braga, presidente tia Camara. Municipal de 
Juiz de Fóra, e pelo Sr . capitão Ott oni Tristão, 
secreta1·io da junta, faltando apenas as assi
g-na.turas dos outros membros. Recebendo o 
diploma. lis 10 horas e 45 m inntos d::~. noute, 
tendo do tomar o trE-m nocturno, que pOL' 

Exms. Srs. Presidente c mais membros aquella. citlalle p~$sa as-li, isto u, 15 minutos 
da Commhrs<io de Petl ~ões e P01l ures da dopois.11iio tive t empo de verificar si estavam 
Uamara. dos De.I•ut.a.los- Contra.t•iando os preenchidas todas as Jbrmalida.de:< l><lra apre· 
meus sentimento!; íntimos. a. inda uma. vez sentai-o it Secreta1'in daCam•Lra.do3 Doput· tdos. 
venho occupm· a vo~sa. attençito, analysar o Creio que não fixa. a lei J?l'il~.o de dias, 
pleito elcito:·al de 2 de ou t ubro, no 4• dis· hor~. minutos ou seguodos para. set• pt·e· 
·tricto federal do Esl;l.do de Minas Gcra.es, cs- cnchlda o.quella formaliuade. O que me cum
pecialmente no municipio no Rio Preto, que, pria. era antbentkar a cúpia da acto. na 
no dizer do iltustre Sr. Dr. Esperidião Go- junta a puradora. (que até certo ponto estava 
mes da Silv<t, é o exemplo vivo, é a encar· nuthentlcadt~. com os 1iizeres: Está. conforme 
naQão do civismo, a pureza. immaculad:l. em O original-e liS o.ssignaturas do presidente 
assumptos eleitoraes. . e do secretArio da juntnJ; e si o illustro ro· 

Não quizer:~ vexar o meu dislincto compe· la.tor di\ CommiEsiio de PeLi~úell e Podero!t 
tidor, quizera. poupa.r um 1lissa.bor a.o illnstre apontou, com l'azão, esse. lacuna no diploma, 
~r. Dr. Antonio Esperidiã.n, que se julga o qu~ mo foi expedido, corrin.·me o.peuas 
eleito naquello pl(.\ito. Desde, porórn, qu) o devol' de torMr a.uthentica. a mesma cópi:1. 
não quer ver, que se obstina. em neg:\r n. com as assignatUl'M tio~ membt•o:; 1la junt.1, 
e:s:istencía. daqnillo que ü p~lprwc·l, claro que 11ão 1\ b"viam 11.8slgnndo. 
comoa luz meridiana.; n~sdequo, procurando O que se almeja em uma voritlcaçiio de 
innc'!entnr energumenos S!!m c~crupulos, po11cr(•s ~ A v~ml ·&•le sem cliican1~. FOin l'odelos 
-iesabusados e<lb·JS eleito••aeg, quo com o menos licites. l'ortnnto, ai appll.l 't~ccs.;em no 
m(l.is revoltnntc cynis1no, jli. si 1uto cilntr•ntnm diplom:~ n~signaturus quo 111to lo~sem Vl.wda
com :l hahil ft~.lsifica<:iio elo uct·.1s tlo :->f'ctli · l~ ll t~i l't\~, pn ler'•~. com ra~ilo, o meu •list,ind.•• 
elei to1'8es, como provn!'ei à tDOII. o. c v id•mci••, COillPt'l.idur, IIIII'B>entnr ju~ta. lmpujlnac:i•o ; 
ma" recca·rem aos mais grosseiros oxtte•lien· m:ts, s i o tni'IU int.uito mi,uife:;to foi preonchot• 
te:;, como a do emprego da. propriu. rn.spll· umf\ f\>rmtd ida !e, ~em alterar o valor do tlo
deira, para arreba.tal'om o alheio contm a. cumeuto, a.uthenticar o tliploma oll'erecido ú. 
'I'Onta.de, abusando da proYerlJ\al boa fé do considerncüo e ao e~ ame da illustt•e Commis
c;~ndidato contestante e da. de to•los cs que siiu de Petições e PUlleres,não pôde appnrecer 
examina.nm com al~uma. a.tten~iio os do· critica funo:ada. o.o meu acto e, l-em ao con
cumentos daqnelle memora.vel ple:to, ourn· trario, deve ser u.cceito o dip:oma. como cópia. 
pre-me insistir sobl'e o assumpto, em parte fiel, real, vertla•.leira, da. aeta dos t rabalhos 
discuti•lo, em parte por discutir, habilitando da. junta apuradora. 
os illustres juizes desta cau sa, a Commissào O fn.eto de ll:l.ver o illustr e Sr. Dr . Antonio 
de Petições ~. t oda a Cama r:\ dos D 'Pll· F.•pcridiãoallcgado que o seu fi3cal datou a sua 
tados, a necidirem com sciencia; e pleno co· \:.t;,signatnra de 10 do corrente. só serve pat•a · 
ubeeimento Ja. ma teria. provar que, eifectivamente, são elos membros 

Pretendendo ret'utat• a singela e ligeira ex- da junt:L as a;signaturas a que m e retil'O, 
-posição de motivos, que nu. ultimt\ r eunião parque, do contrar io, tel'ia. elle protestado 
da. illustre Comm issão de Poderos apresao.· contra o acto e deixado de a.ssigna.r o diploma., 
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Conclue-;o do exposto ({ue e5tá. sa.tisrel ta. ·a 
justa exigencia da Commissão de Petkões e 
Poderes e que sou legitimo porta• ler de um 
diplomo. regular. Dito isto, passarei a analy 
s:~t· a. segunda. parte da contestação do illustre 
Sr. Dr. Antonio Esperidião. 

Nulli!lades cL;s eleiçiii:s das .<:ecçiics 5 •, O• e 10 • 
do municlpto de Rio Pret:J 

Procura debalde o meu illustre competidor 
destr uir os argumentos em que me baseei 
para. declarar- nullas, como de iact.o estão, :ts 
eleições das seccões eleitot•ae:s 5•, 6" e J 0" do 
município de Rio Preto. 

Houve falta. de expadiçã.o de edital, convo
cando o eleitorado e desi)ínando dia, bora. e 
logar em que deveria. ren.lizar-sG a eleição 
das secções 5' c 6\ coud lção l"Ssencial pua o. 
sua reali?Ação. 

Provei essa nllega~ão, exltihindo uma cer
tidão do escrivã.o d•! pa;, tto o.listricto de S11nta 
Darbar,\ do Monte Verde, onde deveriam func
cionaras referhlas sec~~es eleitor.-.es. • 

Diz o illustre St•. Dr. Antonio l!;speridiiio 
que SL~mclbante documento carece de valor 
jurhlico, porque os escrivães d e p:11. na/la. tem 
que ver com eleições federaes e, oom rudeza, 
que estranl\o, pouco generoso, forçando me a, 
por miuha VC7., não poupar S. S. , nvaoça 
á proposiç;io dequede;conbeço a lei e leitoral. 

D<lYO ponder!lr que não é o snber previle
gío deste ou rlaouellc e mais, que premmp~ 
çü.o e agaa. benta tom:~. cada um o que que1•. 

Si a. forca das circumstancias ma obr iga., 
a mim, medico, a. invMir timidamente, 
uma ou outra vez. elevada. ~eára. alheia.. o 
campo do direito, não o faço pL•r ostentação 
d e erudi<!iio. que não teobo, não o f11ç0 por 
pedanti~mo, fa.çc>-o simplesmente para defen~ 
der o meu direito. o que lameuto é que, 
mesmo na iieà:rn. commum. se comprometta. 
desastra.tlo.m~nle o meu d;stincto competi•lor. 
quo, nn. sun. contesta.çã'l eu ex posição (''' 
motivo~. emprf'g,, inva,r ia.velmentc um:~ cc
•lilba sob o c da t •:rceíra 11essoa do :;ingular 
do presente indicativo do verbo conhecer. 

O illustra Sr. Dr . Antonio Esperíuião, tlí.o 
.sabido em materi;t de processo cleítornl a 
ponto de querer t ornár patente a minha 
!gnorancl(l. em tal assumpto, começa. cita ndo 
em falso o art. S8, <la lei n, 35, de 28 de 
janeiro de 18D2, que uiio tem§ 2", aponto,.lo 
em sua. resposta á pa..z. 2~. Quero snliP-n ta.r 
proposit.\lmente estes tact.os para mostrar <lO 
meu íllustre comps tiLior. (JIIanto é l'erigos.u 
lançar·sa pedras oo3 tt~ llw.dos do v isínho. 

gnomonieo, n. mania de ser deputado á força, 
ao n1enos provisoriamente, pois j<i. pretendeu 
Qlle o diplom:tS,e o. Commissãc> de Petição c .. 
Poderes, devo dizer no meu illmtre compe
tidor que as certi•'õ~s passadas por qualquer 
escrivão no exerd cio lego. I do seu cargo tem 
fé publica,que repousa em :presumpç:;1o cl.e rH. 
rcito. que só póde ser contestadn, quo.ndo se 
offerecer prova em contrario. Assim sendo, 
pouco importa. que não fa.llc a lei eleitoral 
em e.-;crivão rle pio:r., como tambem não falia. 
em justificações. em exame!' judiciaes, e tc., 
quando é certo que a theCJria das pro~·as fa., 
culta. como meios de provn.t' a f<llsldade de 
qualquer ac!o prn.ticndo, quer um process~ 
jut11clal, quer um processo eleitoraL Si 
não tinha eu meios de obter do secretario 
da Coroara Municipa.l de Rio Preto, sus· 
peito na questão, porque ê um subordi
nado do m ou illustro comp"titlor, prcsi· 
dent(~ da r e!i:lridtL Ca.nw• a, tlocun.ento proba.· 
torio da vioJa,;ão diA lei tJleitoral, reccrl"i, 
como era. m.Ltural. ao c:;crh·ã.o do ;iuiza de 
pa.z, correligionario do Sr. Dr. Antouio 
l·:~peridião, por isso mesmo in:;uspei to, e que, 
na vigencia. Ja. lei do 30 d e outul.>ro tle Jc;:;o, 
tin~a as !uncçõ<'s de tabelliií.o tle notas fúra 
da.s cida~Je!S e em seus r espectivos districi.Os, 

O documento, portanto, provou que fui a 
lei violuda, pois que o dia, hora e loca l para. 
as elei~ões em questü.o nas secções 5·• e 6• do 
município de Rio Preto não foram prêvia
mco te desig nados; e como só esta ultima falt;~ 
con:.:titue nu li idade insanavel, ainda ha po\lCo 
sustent."lda. pel o. illuslr~ Commissão de Peti
ções e Pode1'es ao d lscutir n. eleição do 1• dis
tricto do Ceará., não repisarei o ass11mpto. 

Chama. o Sr. Dr. Antonio E~peridião, b.1nnl 
a minh•\ argniçii.o; c, cit.1.ml•> mais uma. ve~ 
em falso o art. :38, tla.lei n. :~5 . pretende que 
taes cle·çoJc~ ~ejum válidas, í n~lstmdo obstina· 
damenle que se reo.li~.ar;lm em Jogar, dia o 
lwro. pl'éVi:Lmnnte d ·~signndos. ~tas , ::~i é c>St6 
exactam~.nto o pont~ contec;to.•lo, si a ccrthlilo 
prova. justamente que nii•> houve 01litl\es 
próviameuto ~·Hl:x :1dos, como pótle concluir 
o men illustrc cOIII]letio.lor 1}1.10 a elcic:üo 
se n:ali:ou em rlia, /i.ora c lu!Jar pre"iamcnrc 
1las i !]Wtdo s t 

Pemo que não se f11z mister discutir rnn.is 
semellwnte <~smmpto. As eleições das ree· 
ções eleitoraes <;• a 6• do município do !tio 
Preto estão nullas de pleno direito. 

Al":m des!a. nullidade ins:tnt\.vel,ji discuti
da c provada, "nnnlla-as a inr1·acção dll 
a1•t. 43, $0 4 .", da lei n. 3'3, que assim dispõe 
impe~ ·n.th·amente: «O eleitor n ão puderá ser 

Eu uiio preciSi\V3. respíga.r o a.."<>U01j)to. 
Como, porém, ~oah~ o Sr. ur. Esperidiíio tle 
mclestia p~::rtinaz, que não prçciso diag nos· 
t ica.r, porque apresenta um symptoma. patho· 

admittirl.o â. votar. sem apre~ntal' o seu 
titulo •. , )>.Or•a, na su:l. sant.~ e serapll[f)a in[.(e· 
nu idade, declara o . meu illustre competidor 
em sua contestaçao que não e indispc nsavel 

C;>m:>r:> y . I s 
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a exbibição do titulo paro. que vóte o ~leitor, 
po:s (palavras textuae~)«a V<ilidade do voto 
depende da qualidade de ser-se e.trcçtiva
mcnte eleitor enio do titulo, que <~pen<1s 
constata. es~a ·qualidade)), Mas já demons.trei 
com documentos fornecidos -pelas prnprias 
mesas eleitorae8, tamo mats in~uspeitas, 
quanto se compunh:1m em sua. totalidade de 
correligionarios do meu illustre compet idor, 
que guasi todos os el~itcras votar·am, de!san<lo 
de e.xhibir o~ seus titulas (documentos citr~.
dos o apresentadl'!s, annexos. à minho. prí-

· .. ·· me ira exposição de motivos). 
Implicitamcn te robustece o Sr . Dr. An

tonio Espiridião a. prova fornecida pr-Jos 
· citados 'documentos em virtude de sua pro· 
·pl'ia confissão.. A lei imperativ~mente or-

. deua que não poderá o eleitot• ser :1dmittido 
a vota1•, .<;;em nprc.:::cntar o seu ti tnlo. Ln,zo, 
perante a lei, que ainda não é Jcttra. rnor·ta, 
85.o nullas aqueJl;ls eleições, muito e tni oro. 
snjo.m validas para a cura da. amaurosc! de 
que som·c o meu illustrc competillor. 

Nulticlud<J cl'' ··laiçlio tlo 10• SCC(:t10 deitoral 
rlo mrwicipio de l~io P1·ctc 

lnquin:lndo (!() nullidude insannvcl o. ele i· 
~·~ da 10• sec~iio elo i tora.! d.o municip:o do 
ltio Preto, dist.ricto de Santa. Ri tiL elo Ja.· 
cutingu., llCl' ufio haver a rm.!fO. e!cik·rul 
comentido que Della tom11ssc as::ento, corno 
ll~cnl, o cidael iio Josino ele AlmeHa Ph·cs e 
o1ferceentio como pt·ovn. d'e~sa. n.llc·~a ção um 
protesto pet·fcito e dovitln.ment.e fuito pelo 
m~smo fiscal, perante o tnbdliiio de R io 1'1·e· 
to, di?. o Sr. l.lr. Antonio Espir i·lião om lfe. 
fozu. do. va liclallo do. l'Mt>ticJn. uleição : )",que 
o documento cxll ibitlo pelo meu fi::co.l nii.o 
estnva rove.stillo das fvrmnlillude$ !(l:;nes, on 
molbor, qur, cst:\nllo cEcripto o nsgi ~nn.elo t1 <J 
Jlre.•p•·io punho, lliiõ t inha. va.l"r ll'ga.l, porque 
Dd i!C O]ll>llllS (•.Std.\'a I'!' CUI!l\celclt~ 11. lllÍ IIIIU 
lll·ma. o nã.o a min\Jo. lettra ; 2•. que o prõ· 
te~to nüo ü n. exrJres~úo ,1,, .,.ertinue, que ;ts 
tcstemuullll.s não siio verundoiras . 

RHspolldcndo ã. primeira. obje~çã.o, t!il'ei quo 
Jbi inft>lb:, pa.ta n:io tHtel' que tu i deSilstmdo o 
ca.ndielato cuntesta.nte, aprcsenta.!ldo seme· 
lba.nte argumento, qne importa a ingenu a 
contbsiio de haver siuo recusado o fiscal e 
que. por cons'.1guinte, nulla estã. de plt'IJO di· 
.reito aquclla. eleição c:.;- t:i do art!gO da lt i, 
que é clari~:ma, nto c.clmittin rlo du~s inter· 
pretações : sGb p·r:~lexto olgum, diz ellc. 
podí~rão ser recusados os flsC<te.~ a.pre.<,entarlos 
pelos candidatos ou pot· uu1 grupo de t tinta 
el~itores, importando a rccu~a por parte da 
mesa em nullidade i m ana vel. 
. A procuração o1ferecida. ã. mesa pelo fiscal 
Josino de Ahíieida Pires, cuja. cóp ia a:othen· 

tica cstii. appensa. ao prot esto feito perante o 
tnbellião de Rio Pn:.to,é um d(lcumento viL
lido c só mesmo o Sr. Dr. Antonio Esperi
dião, no afan de querer arrebatar-me a ca
iteira de Deputado pelo 4> di~trieto de Minas, 
poderia úppor argumento, ptetendendo inva· 
lidar documento de indiscutl vel valor. 

Muito embora.. leigo em materia. de Iegis· 
Jação eleitoral, como diz o meu illustro com· 
peticlor, atrevo-me a dar· lhe mais uma lição, 
pois ainda uma. Vl.'7. citou em fal~o a data. de 
urna lei e bem assim a sua di~posiç5.o . 

Db: coma muito tliversa. daquillo, que tran· 
screvc o Sr. Dr. Antonio Esperidião, o de. 
ereto n. 7!>, el e 26 de agústo de 1892. 

O art . l" estatue: Todas as pessoas ha.bili · 
~:tda s par;t os acios da vicl:1 civil podem 
passar p rocura.çã.0 pCir instrumento parti
cular tle proprio punh ',para netos j urliciaes e 
extra·judiciacs, etc.Dlz o§ 1•: O imtrumento 
parti cular deve ser cscrlpto no idioma do 
palz, etc .. 

Orn. para a nomeação de um fiscal para 
nssistír aos trabalhos eleítornes faz-se mister 
apenns um simples oJllcio firmado pelo c3ndi
dato, otncio QUI.', commummeni:e, li impresso e 
apenas assignado. A lei nfio falta em reconhe
cimento de lettra nas procuraçõ:ls e só para. 
o cülttdão brazilciro, que residil' no estran· 
geiro. exige a att~sta.ção ds. identidade. 

Demais diz a lei eleitoral: «Sob pretexto al. 
gum potlr: t·ã o ser recusados os ftscaes, etc. »; 
portont.o, mesmo quando los~e a procuraÇP.o 
esct·ipta p o1' punho dive~o do meu ou im
pressa, mas ]101' mim assígnada, constituir ia 
documento válido para. a minha. representa
çiio pelo ftsc:.d, que, investido de t()(l;~s as 
flmcções lega.es do seu car~o. e repellitlo pela 
rne~a eleitorul , annullou todos os e.lfe3ito; do 
pldto u:~ 10' secc;ão eleitoral de Rio Preto. 
l.Jcmaís, que j.ntcr·e>~o tiuba o Sr. Dr • .Anto
nio E~perilliiio em occultu os traba.lbos olei· 
tor&l'll (laq nello. Eccçüo 6s v istos do meu 
tlsca.l ? P01leru neg;ar r!UC fui em obedi unci" 
tl.s suns :m;.q;c.~tõr.s que rcpell iu o. IUCS<~ o 
llscal Jo,;ino d'l .Almoi1ht. Pires 'I 

Mal inspirado foi o mou illustro contontlor 
dizcncJ,l que o protasto não o n expressão dn. 
v• :rd:J úe o quo não ~!lo vet·da•!eil'lt.3 as teste~ 
munlws. · · 

As testemunhas silo em numero de cinco. 
Destas, duas estavaril na cidnde de Rio Prato, 
uão em Santa. Rito. de J<tcutingn.. O qus es t.as 
t~stemunh;,ram fví o acto de l:wral' o fiscal o 
seu protestopc,.J·a.nte u !abellião. Tres, pcrem, 
a~sbt: rnm .no tacto de havee sido r ecusado 
o 1i5c.~l -pela mua da l O" secçüo r-leitora!. 
~rus ~·ara que repizar setnelhan te assumpo, Ee 
sã.o os pror rios m.-sarics, accorJe,; com o 
Se. Dr. Antonio Esperidão, os primeiros & 
declara~em na actada lO" secção que recusa
ram o fiscal? 
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En.tende o meu illustre competidor que, só I Nuar·1dc da elei~rio da. 1.6n secç<To eleítora.t do 
depo. ts de.baver recusado. a Mesa o protcs.to 

1

1
• mu,.icipio de Jui:: Je FóJ·a, dist~·ici;o do Ro·· 

q_ue a-pre~entasse o fiscal, 1)o<!eria elle la- sario . 
vral·O pe:t'nnt9 o tal:·eiLíão. Esta argumi:mt:J.· · 
ção é por demais capciosa, permitta-me que l Nesta, sec('.ão elei1oral infrin,iu a mesa a 
lll'o dtga: o tis~al só poderia protestO.!' r e- disposiçi\o expre~sa do § 4' do a'l·t. 43 da lei 
rante a Mes;1, ~~ nel!a ~ornasse ll.l>sento.Desde, n. 35, que dispõe: «o eleitOl· nã.o 1Jmlerl\ 
porém, q~e _fOJ repelltdo, ameaçaclo mesm~. i ser admittido n. votar, S·}m apresentar o seu 
nada mats hnha que "/er com o trabalho elet- I titlilo. não podendo em caso aJvum exhibhlo 
tora! nlli, cumprindo-lhe apenas protestar est~ ihe ser rccusu.;lo o voto etc. '1>, 

perante o tabel liã.o, como preceitua a lei, e Or[l., nesta :1cta. llecla.ra. .;_ m~sol. que, que-
como de facto fez. t·en•!o vota!' cinco el<!itores, cujos nomescita, 

Entende ainda. o Sr. Dr. Antonio Esperi•liiio munidos dos seus titulas, não !'eceberam os· 
que, existindo llm esc:rivão de paz em Rmt;t mc~arios os seus votos, vibtO haver·em assim 
Rita de Ja'cutinga., deve da >cr o pro te.> to la- deliberado por maioria. 
vrarlo rle 1•referencia perante este funcciona.- Pelo que vejo, dentro em pouco, e por de
rio publico e não '(lerautc o tabel!iiio de Rio libCJ:<'-Çâo d:1 maioria será revo;{a.d:1 t1. consti
f>reto. Pois que! Ha pouco deveria sel' la- tuiçã.o pelos correligionaF.os do meu il!ustrc 
vrado o protesto pern.nte a. Me:sa, apezar tle cornpelidvr. 
ltn.ver clla. repcllino o fiscal. Entende agora Por este f<J.cto está nulla a clt?ição.rle!'Ça. 
que d(lveria ser lavrado, nã.o ja perante a secção eleitoral, on•1e obteve maioria de suf
Mesa. mas perante o escrivão de paz. Em frngios o illu~tre candidato cont~stante. 
que 'ficamos; que labyrintho é este~ 

Ao começar a sua cootestação, nega aos es- ~Y<tllid ule da alciçfí" da D" secçiZo eleilo>·al, 
crivães de paz competencia para pl'<•ticarem mtcnicipiQ de 8. Josd de Alem P,wal!yua 
actos referentes as eleições fedemes; a;;ora 
QUer lhes dar a competenci~ de a<:lc~itarem 1 Pelo mesmo mativo parque está. null3. de 
protestos de fiscaes do~ pl~ttos elmtora.es. I pleno clirr.ito a eleição da 7·' secção de Juiz de 
Confe.sso que-, afin<JI, J?aO sc1 o que qm:r o 1 r\)ra, nuli;t está a da. O·• de S. Jose ele Alem 
meu Jl!ustrado competidor. 1',1 i·:~.llyl1:1, prova-o a certi•1Ü.o appellS<t, pa.s-

Antes de relutar, como me wropte, (}S sada c firma<h pelo 2o~1·otario da Ca.mo.ra. 
a:_rgu~e_l!tos que aprMenta. o Sr. J?r: Antomo 1 Munícipn.l dos. ,Jo~e l\r;moel Al\·es t1e B:~rros, 
Esper11h!!.O pax•a reputa.t• nt~llas eletçues _mu! to com fir1na. t•ccon!tec1da pelo til.!,ellião Jo"é Ao
regulares ~e algumas secço~s dos muntclptcs tonio ~!arques. (Dccumcnto n. 7.) 
de Guarara e de Mar de Hespanha,dcvo apt·c
sento.r os documentos com que provo est" Pem 
nullas; insane•velmcmtc nullas as eleiçües de 
duas secções eleitornes de Juiz de Fc:im, do 
umn do d~ S. José de A Jém Pnru.hyba. o •le 
mais tres do de Rio Preto, onue a 1'm.ut!e .~e 
d~píu para affront.'\l' o decoro publico, como 
se VD.O ver. 

N~llid·Jdd da clciçri.l da 7·' sec,,,ra deicor tl da 
municipio de J~i• de /"dra 

Nullo. esta. e. elnição quo ~o di~ ren.lizn•!a 
na i" secçii.o el~itOJ'ul de Juiz de l•'ôt•a, pm·
quo nii.o existe no competente livro n trun~
cripção da acta doa trabalhos eleitoraes l!e 
tal secçiio no dia 2 de , ,utubro. Sem es~a. 
tra.n~cripçíi.o nil.o póilo lla ve1· D.Uthen licldude, o 
sem authenticitl:u!edes:tppare1·~m i1t r'11um os 
e!Ieitos legaes de q1•alquer ti·a.b~.tlho eleitoral. 

p·ara -pt•oo;ar o que avanço, appenso a. esta 
exposição, apre;ento o tlo~umento n·. 6, cer~ 
tidão passad•~ e fiunada pdo ~ecretario o:ht 
Camo.ra Municipal de Juiz de FÓl'l\ Francisco 
de Paula Campos, cuj'\ firmu. està recouhe
cid:l. pelob.Lcllião Jcão Chrysostomo Pimentel 
Barbosa. 

Nt1llidnde de. clt!iç1Tu d,, 8' SC(.Ç<'to eleitwal, 
lmmicipío r(,> Rio l"·I'IJIO, d&<tricto de S. s~
lm~liiTO do 'l'liiJQ<iO 

lMil nu !la. a clei~;ilo rcaliznrla. n~sla secção 
eHtnml : 1", ·porrtuo [oi rrcu~nd'o o tbc.c'\1 
GrC~~orlo da Sil\'a Barros por mim nomeado, 
ln,~·r[lnl,\o po1• e~se !'ueto uEen protesto pera.ntc 
o tnbelhiw tlo lUn Preto, ás O horas da ma· 
nh(i. elo rliu 3 do outubt·o, isto é. dentro 
1lo pr;1zo que tstii•Ul;L n lei (documento 
appeus<> n. 8 ) ; ~", p rqull in:>t~üloU·E~ o. 
mosu eleitnml as ll homs da manhã, 
cunlra expre~sõl dispcsiç5.o da. lei; 3", por
que n~m apre~entaram titulas, nem assigna
ra.m os eleitores os seu~ nomes no li.vro do 
p,·esença. ó. proporção que votavam, o que 
naturalmente nzeram depois, bvado o livro 
de pllrt.a em porta.,[H atiea ba muito adoptada 
no munieipi• onde. [cO di:r.er à.o .Sr. Dr. An· 
tonio Esperidiào, são puríssimas as eleições; 
4 ·,porque, além de não podel' tomar assento 
na me:;a, teve ele abandonar o editicio em 
(iUe so realizava a. eleição antes de termina(la 
e:; ta, em virtude das ameaças que lhe foram· 
dirigidas. 

. :~ 
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NuWJ.u!e àa eleiçr7o da 4.•' $ec,ao eleit<wa~ do 
mw11iâpio ele Rio Preto d ist1'ícfo do JJ.tr · 
reado 

Teve o imperio um notavel estadista, fi lho 
da eX·PI'oYincia de Minas. que se salientou 
tanto pelo s~:u sab!ll', como p!IO seu pere
grino talento. lnfelízmcnto. arti3ta. consum
maào, pei<~. rarissima habilidade. com. que {di
zem os entendido-s na ma teria) f;1.2ia manejar 
a penuá. no preparo de aftas eleítora.es, o co· 
gnominaram - pae da. fraude. Ao pae da 
fraudo. no imperio, sucredcu, veja agora, a 
mãe da fraude na Republic~, e, por coinci
dencia. no Esta do de Minas. l'ião a. conheço 
ainda, apenas sei qua h abita a digaa ma
trona o municipio do Rio Preto, como 
vae v-eriti~a.r o i!lustre Sr. Dr. Antonio 
Esp_erídião Gomes da Silva. que relevante 
.set•viço prestaria expondc-a á admiração e 
l'everencia. dos politicos cc profi~são. 

Et'a. a.quelle bom progenitor que exllibia 
l indos illhos, cada qual mais robusto, todos 
bem prop1)rcionaclos, cxcellentes modelos 
pnra escuiiJtores; esta, porêm, a miie, victima 
talvez de prorundo vicio organico, ~ó tem 
dado li lu~ pt'oductos degenerados,hediondos. 
racliiticos, infe~aclo~. defol'mados. como vae 
ver ja o meu <listincto com-petidor quando 
1he api'escntar dous pimpolhos da no~sa. ge· 
ração, naEcidos um em Barrcado, outro em 
Olaria. . Aqui, vemo .. um olho atrophiado ; 
abi, um horrendo labio leponieo ; acolá, uma 
l1ypos~aàia, além nma. byôrosepbalia, etc . ! 

Du-.1dará. o Sr . O r . Antonio Esperidião do 
gue estou dizendo~ YE'jamos. 

A acta. da. 4" secção eleitor•ll de Rio Pt•eto 
(âs. 270, li •·. !7) tem evidentemente ras})ado 
o algarismo 1 para. escreverem 10 horas em 
~ez de 1!, como estava. Mo~. como a fraude 
trl17. quasi ao traze:ro 1ongo appendice>, t!cou 
esta. p1tente, exposta. á irri~ão publica, pro
vccando geral hilarld1ule. Sinão ,·ejamcs: na 
mesma. folha. 2i0 ve1•so, a linhas 21 appn.
recn o nppendica caudal, pois diz o Fecret:J.
rio Josino Danlns (St)tiL e~ttl a miio fl quo ~ú 
á.-; 12 homs começaram os tnl~o~l\los olcito· 
mes 1 B. como Jli'Ohi!Je n. lei que eomr.com 
esst!S tr<d.Ja.lhos a tal ho1 a, Gstil nul la a t:J;d~·iio 
desta. ~ec~üo, onde obtece o Sr. l>l'. Antonio 
Espal'idião 53 su1fl·,~gíos. 

Nulliàed~ d,t clciçiia Joc 7a sec~<ro clcitol·a~ do 
mu11Ícipio de Rio P relo,districto ele Ola,·ia 

A }letulo.ncia o o cynísmo 11os ca.uos elei
tol'MS do .P<H'tido l't!puLlicano con~crv:1dor 
t\c Rio Preto ficam pntentes, ao c·xamiuar -su 
a acta. da. se~ção eleitor•al de Olaria, como 
vae ver a illustre Commissão de Petições e 
Poderes e o meu dlstinclo com-peti<lor, que, 
na. segunda reunião da Commis.são, prote$· 

tou energic"Lmentc, indignado mesmo contl'a 
a minba. ouaadía, ao pôr em duvida. a pureza 
dns Vestaes politicas, que em Rio Preto con
servam o f9go sagrado do acry8ola.do patrio:. 
tisrno do partido republicaJJo conservador 
mineiro. Estudemos a neta.. 

Referin~o-se á organização da mes1, t'iz 
ella. a !1,;. ::85: «Deixou de comparec)r o 
m~mbroe:ff,\cti voDelphin'>.losé do Nascimento. 
por motivo jnsto, sendo por isso chamado 
para substituit·o o suprente (conservo a 
orthogropbia}, João AnMta.ci.o da. Fonsec•t, 
etc» . Vejamos agora o que consta. é!a copia, 
authentic.t das assignatul'aS dos eleitores, 
que •otaram na referida secção.- .1\. tls. 388, 
1. ' 7 está. estampado o nome do iultoEo Del· 
phiuo Josê do NMcimento! Que diz a. isto o 
meu Hlustre competidor~ Quererá. ainda. 
agasta r-se por me ver empenhlldo na. ardua. 
tarefa <lO saneamento moral ~ Quererà ainda. 
sustentar que ~ào puri:;simas as eleições de 
Rio Preto 1 A ft·a.ude nesta scr.ção eleitoral 
estit patente, é rnanif~sta, rev-olt.ante, prova-o 
o auto de eorpo de del ict..J, !avr:1..-Jo pela. pro
pria. mesa., na. acta. dos seus trabalhos. El;t.á., 
portanto, insanavolmento nulla a. eleição 
des1t~o secção, Gndc alcançou o Sr. Dr. Antonio 
Esperidiil.o Gomes da Sil va 256 sutrragios e 
eu um zero, oode -votou um eleitor ausente, 
dil-o a propria mesa. 

Nullas as eleições das secções 5. ". 6. •, 
10. •, S.• (Taboiio), 4." (B<trrev.<lo), 7 .• 
(Olaria.) e as d~s secções 7 .• de Juiz de 
Fora, a. de Rosario, do mesmo muni
cípio, e n. da 9,'- do S. José de Alem
Parahybn e apuradas as actas das cinco sec· 
çlies deitoraes, que não foram rcmettidas é. 
Sccret:u•ia. da Camara. c que ma.is ta.1'<io en
treguei, terei cu 613 suJfrngios de maiorla. 
sobre o meu illustre competidor. E' preciso, 
porém, notat• qui'! ainda. não me fui po:;~~tvcl 
a.lcancnt• um só documento sobre as fraude" 
oleitoraes pra.ticnrtus t!m Limo. Duarte aob os 
a11splcios sle um reverendo padre, qua in1la· 
rcriu a. 11(llir:iLo do meu p1·ocurndor em que 
pcclia npcnM vista <le dous livros na secre· 
taJ•ia d: ~ camn ra I 

Ue[~taç!{O d.rç rrr;üc:~ CTJIYC.\Cnla•lc.s 1'rrm ser~u~ 
nullas a> cleiçr~e~ <lc set·çt:h's clcitoracs de 
G um·ani c Ma'· tlc Jlcspanlw. 

F11.z objccto da contestação a validade das 
eleições da I" o 2• se~ções elcitoracs do muni
C]pio àe Guu·ara Ulli<J..iu~~illcação produzida 
!Jerantc o ju izo de direito tla. ct•mM'ca de 
~!ar de Hespanha pelo meu mustre con
tendor . 

Para. reduzirás snas verdadeiras P(:Oporções 
o documento e:xhibido, bastar;\ ler·se com al
guma.attenção o depoimento das testemunhas 
adrede preparadas, depoimento todo eivado das 
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rna.is fiagt·~ntes contradiccões, que deturpam 
em absoJ;eto o valor probatorio do referido 
documento. Btl.Stará tambem ler-se as alie· 
gaçues feitall pelo intelligente e erudito 
advogado Dr. Estevam Leite de Magalhães 
Pinto, onde se verificará !.J.Ue realmente 
ta.es contradic1~ões se deram, o que laz dis
pen~ar mais aturatlo exame nas. outras p~ças 
d•:s nulos . 

Dest~ca-se igualmente um ponto importan
tíssimo no processo dessa justificação. 

Pretendendo o Sr. Dr. Antonio Esperidião 
provar a falsidade da.s assigoaturas dos elei
tores, requereu exa.me na:s mesmas assiglla.· 
turas. Assaltando-o, p orém, o receio rte não 
pc.der provat• o que pretendia pôr em eviden
cia, bateu em retirada. precipita~ia, apres::ou
se em d~istir do exame, fornEcendo assim 
:prova subsidiaria. em favo~ da verda.le do 
pleito alli, que posso garantir, bem di1fe
rente toi do de Olaria. e Barrear.o, correndo 
<:om todas as garantias do direito do voto e 
<:om o preenchimento de todas as !oi·maliua
des legaes . 

A força. publica existente no local em que 
se feriu o pleiio compunha-se aponn.s de um 
2• surgento e duas praças (documento n. 9) . 
Tal força não l)odia de mouo algum impedir 
que os suppostos eleitores do Sr. l!r. AntoDio 
Esperidião em numero ele 200, como tliz, 
exerce>sem o direito de .-otar. As alle~a~ões, 
poi9, consubstanciadas em semelhante do· 
comento, não ~ào verda-deiras, para. nã.o dizer 
1 idiculas. Demais, si ameaças hom·e, porque 
J'<UÜO nüo prote.sta.ram os ta.es 200 correligio· 
no.rios do meu illustre competidor ~ 

SI, não obsto.nta ~s flagrantes contmdiçõcs 
•las testemunhas, que depuzcra.m na ,justi t1-
cacão produzida. pelo Sr. Dr. Antonio Espi
ridião, tem ella. algum valor jut•idico. tam· 
't:cm o terâ então a. justificação em contrario, 
que olfereço á intllligente e justa. apreciação 
do. illustrada Commis:>iio, que julgarão este 
pleito (documento appe11So n. IO) ,justilic(l.ção 
produzida per~nte o juiza dn direito da co· 
marca de Mar d:~. Hesllanhe. com citacão do 
E eu promotor publico. A sua. prova, portunto, 

·si é que prova l'Xisto, está. elididaiJill~\ justi· 
ftcação a. que JnA refiro o que tam~m e con
tenciosa. 

Demonstrada. que a pretensa. nullidatle ai
legada contra o. validade das eleições das 
llecções 1" e 2• de Guarará não teem funda
mento algum, passo a. responder ús argui· 
ções ref<ll'ent.es á eleição realimdo. no Porto 
tlas Flores. 

E' tão pueril, tã.o banal a allegação, que se 
faz contra a validade desta ele:ção, qne sim· 
pies reforencias bastam par:~ invalidak~ por 
completo. 

Os documentos exhibidos ~"io rtons: simples 
dcclarn.;ilo c~cripta de um Sr. Carlos José do 

Scnza. e um exempl:u· de um jornal de Juiz 
d0 l"ôra. 

O documento n.ssignado por Carlos José <lo 
SúllZa não tem. ....-alor prC>bt.iol•io. pelo stmples 
facto de ser um documento todo gracioso. 
Documento dessa. ordem !JOd~ria se exhibir ú.~ 
dezenas, ~e se quizesse cbicanar e t':1t!gar inu· 
t!lmente a. attençfio dos juizes ne~te pleito. 

A noticia da votação do Porto das · Flores 
dndn por um jornal nada. adianta. Não é á 
r .1portagem dOil jo1·naes que, sobre o rcsul
tad<Js dt s pleitos eleitorans, recebr1m no li· 
cins de todas n::; origens Jlvr carta.s, a visos, 
telegrammas, etc . , noticins diariamente . re· 
cli!lcadas p:~r enganos, que snr.i. competente 
para fazer provas. · 

Si quizer o Sr. Dr. AntGnio Es~~Britlião 
bo~nr-:;e na simples noticia. de um jornal de 
Juiz de Fóra. 1Jnra invalidar a eleição de 
Porto das Flúrfs, deverá acceitar como ver
dadeiras ns noticjas dadas pelo me;;mo jornal 
e a:p1•oposito do mesmo assumpto, as de cs· 
pc1·arem os munfciptos de Rio Preto o Lima 
Duarte, durante oito dias a noticia da apu
raçtio fina l 1!os out1·os seis municípios. que 
çomFõem o 4" llistricto, para Iaz:orem a conta 
de chagar, 

Deixando o Sr. Dr. Antonio Esperldiií.o do 
e,.:::tlll in a r as actas da 4• secção eleitoral do 
município de Rio Novo ; da.. s<cção t!o Espi· 
rito Santo d'Agua Limpa, município de São 
Joséd'Além Pa.rabyba; da 27' e d :ts duas 
de Va.rgem Grande, do município de .Jui~ 
de Fóra., allega. que a act.o. <la 4• de Ma.r 
de Hespanha uão esti\ . acompanhada da 
có[li:t a uthcntica da. :1cta. d a. instàl!aÇ<io da 
me>a eleitoral. querendo, por is.>o, que seja 
cousidcr;ldll. nuUa esta. e:cição. 

l'or que razão não apresenta o meu .dis· 
tincto com~etidor ccrlidi!.o negattva, como 
foi tl'a.tando de ::nmullar as eleições da 7• 
de Juiz do Fõra e da 9" de S. Jose tl'Além 
Po.rahyba., 

E' de crer que por esquecimento ou IJOl' 
extravio não t cn h<J. vindo para.t· ess:t cópiu, 
(a. ela act·1 da i nstallacão da mesa da 4• 8e
ção de Mar tle I!espanba) na. secreta.ria da 
camnl'a.. 

De bom grado eu accoitaria n ra.zão, que 
ex pende, e consentiria. errr q1,1e 1bsse aunul
la<la essil. elciçiio si tivesse por habito apurar 
pequenas c0usas ; mas, gcner·oso como 
quero sei', pondero ao meu illustre compe· 
t idor que muito se anisca quem pro· 
cur:. fer ir o adversario com m·mn de dous 
gumes. · 

Si eu quizesso cru1.ar os braços, não aparar 
o golpe.. mal me attingiria clle. que. res· 
vaiando, iria. ferir mort...olmento o :J.tlV<'r
sario. · 

:\ t'al ta qu~ notou o Sr, D;•. J\ ui.onio Es· 
}JCridião na clei,;lo da 4• secç:1o de Mar do 
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Hespanha é a mesma irregularidade que'] a sua. argucia. attingir senão um ponto de 
se nota· n~s de todas aqueltas sec<;ões (seis) somenos im:port:wcia .. 
de resultados famraveis a S. S., pois tam-, Para tin:'l~zar, quero citar um trecho do 
bem não-estão acomp;;nbadas das côpia;s das capitulointitubuo-As espoliações politicas
actas ue instal!ação dos mesas eleitoraes da importante obra. de Proa!, sobre a. crimt· 
ou das cópias das listas dos eldtorcs que nalidade I>Olitica; e, si me f'ôra permittido, 
votaram. 1 pedir-ia ao meu illustre comp~tidor, tão il-

Si quizer o meu il!ustra competidor valer- JudJdo c~m os seus hOIJ?-f!DS de H.IO ~reto, que 
se de pequenas irregularidades ou lac:mas, o trauumsc ~m perga~!!ll!o e o env:asse como 
como do engano de cr>pist:ls, me dará 0 preo~nte de. Natal :vhsv!llcta matron~ que em 
dit'eito do voita.r contra ;;i a sua propl'ia. Ola,r1a deu a luz. nq u:JI~ estrop1ado p_tmpolb.o, 
arma, expediente tle que não desejJ lançar que hapouco v1mos nu ern pello: 
mão, porqtte, repito, só pretendo iuvalida.r «Pendant que la conscieoce et la religion 
elei~es inquinadas ele nttllidades insanaveis; disent i.LI'hornme: «Tu ne deroberas pa.s le 
sobretudo aqueiias em qu':! ~e tornou patente bien d'autrui, tu gagneras ton pain à la 
a má. fé dos mesarios. sueor de ton front»-la cupidité, Ia. fureur 

.Melhor fôra, pois, não haver tocado o Sr. dcs jui~sances et la pares~e !ui crient: «Il 
Dr .Antonio Esperidião na. eleição da 4;' sec<;ão est doux de piller !e bien d'autrui; il est 
de Mar rle Hespanha, abr·indo as;im bl'echa agr-éable de vivre du travail d'autrui». 
para volver eu os olhos para os urranjos dos 
seus pa.:rtiàurio:-:, que, á ultima hnm, set·vi- Capital Federal, 20 de dezembro de 1898. 
ram-se ~~e meios ruenos licito;; Pil1'a fazer;se -Dr. Henrique Ceslr rre Souza Va;;. 
funccionm' o que em Rio P:reto ha muito 
se denomina a frigidei,·a ~leitorat. Documento 11, 6 

Por engano de copista, !oi o nome de Casi· 
miro Jacintho d~ Toledo tr·ocado por Casi· Cidadão presidente [b, Carnara Municipal 
miro Antonio de Toledo, ou vice-versa.. Eis a [le Juiz de Fóra-0 Dr- Henrique ~sar de 
outra irregularidade apontada. pelo ·Sr. Dr. Souza V~z. abaixo assignado, candJ<lato na. 
Antonio _Esperldi~o para annUil<~r uma elei- elei<;ão federal, que se realizou a 2 do cor
çiio G qile o autoriza a. dizer «que são t3ntas rente mez, em o 4" d istricto do Estado ne 
as nullidades accumuladas que parece nada I Minas Gcra.es, prec:sa, a bem de seu direito 
haver úe aproveitavel» r · e para Iins elettoraes, !]Ue mandeis· certificar 

Nurla. mais quero dizer com referencia á. si foran1: ou deixa.,ram d~ ser .concertadtls e 
imngin.~.da. nnll\dacle dt~ Gleição da 4·• secção aJ~t~entlca.~as pot notarlO ~u_!JI!Co, como pr_e· 
ue Mar de Hespanh:i. . co1~ua._8. le1. as.actas da. ele1çao da. 7"' secça;o 

A uma pequena rus~;a se -rrenrlc o cundi· eleJtora.I da C!dacle, p:~lo que pede defen~ 
da.t<1 cont.·~stante para queret' i!tVnlirlar;•, c,iei· mento. 
ção da S!cçiio c!<:ítor:1l de Monte Verde, do Juiz de Fóra., 30 ele outubro de Isgs.-Dr. 
me~mo muu icipio. Jie;w1:qv.e Ces.tr. de Sott;;a Vq.:;. 

N:tturalmente d(';jxou ele lel' com a.ttençü.o 
a re5pect.iva act:1. : pois, si o houvm·a feito. 
vcriftc:uin. que não foi a iustallação da me>~t, 
que so reali8ou na hom clc~igna.tla, e que, 
JlOl' esta. si.mple5 alleg:Lção, r1ã.o pode ser an· 
nularl~~ tal G!ei~·5.o. Si na. acta fosse declar·ado 
que a o>ganiza~;li.o d:1 11:e,:1 teve lo;.:-at· depois 
das dez horas, 1111. v••ria iufr·a·.:çã.o do § 2" do 
art. 43 da. lei n. 35; tntJS, du.leitura utknta. 
e Jesa.p!l.ixonada da. mesma acta não se po· 
dcrá jamais conclui I' que! a o1·ganização elo. 
mesa te-ve logar .~o pois elas Jet. homs : pois, 
de\ .propria act01, se vel'ifica. que a es~a nora 
jit. estava. eleito o pJ·esidente ela mesa, o >eu 
secretario e se ia começa.1' a chamada.-Have
ria. tul declarncão se h ou v esse má. fé ~ Po
derá, este simples facto servir <.!e b8se p:>ra 
se aimular uma. eleição? l'ennitta-me o :senhor 
candidato conte5rante que lhe resp. ·nda
Dão. -A eleiçãv â. qtu~ te re[·.,re realisou-se, 
sendo preenchidas as fcrmnlida11es essencla.es 
. e tanto é isso verdade que não conseguia toda. 

Francisco ele Paula Campos, direetor da 
secreta1·itt <la. Camara Munici.1al da cidad.e d~ 
Juiz de Fóra, na fórma da lei, etc. 

Certitlco que. revendo o livro de tl'anscri· 
peão de U•)tas d11. 7' secção eleitoral do distri· 
cto desta. ciéla.de, llelle não consta a. transcl'i· 
pção da acta. da. oloição para um dt>pu ta•!o ao 
Congrr-~$'=.0 Federal, realisada no di::. 2 de ou· 
tnbro filldO, na 7' secção eleitoral. O referido 
é verdade e ao propr•io livro me reporto. 

Secretaria da Ca.mara Municipal rla cidade 
de Juiz de Fóra, 1 de novembro·de 1898.
Eu, r rancisco do Paula. CalllJIQS, director dn. 
secretaria, a. subscrevi e assigno. -Francisco 
de Ptulc: Campos. 

Reccnlleco verdadeira a firma sunra !le 
Frunci:>co de PauhL Campos. Jui;, Je Fóra, 7 
de novembro tle 1898.-Em testemunho da; 
verdad'o, JoCio Chrysostomo· Pimentel Valga • 
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Documento n . 7 

Manoel S. Alves à<l B<!rros, secreL,•rio da 
Cnm<ll'JL Municipal de S. Josê (~e "~lêm Para
llyba, etc. · 

Cet~ ~!fico que rlo livro de actas da. 9• secção 
feder·al.do m1!11icipio de Além Par;1hyba. não 
consta a acta. de installa<}io de mesa paro.t 
clei~.ão ele um Deput."tno Fedei·al, proce:Jld<t 
em dous de outubro do corrente :1.nnn. Ore
ferido e ·-verdade. Eu, Manoel S. Alves de 
Ba~ros, secretn·io da Cama.ril llfuDicipa1, o 
e~crevi e assigno. Seereta.ria da Camara Mu
nidpal, em 9 de novembro de 1898.-MmJel 
S. Alce:> rJ.e B.\17)S. 

Reconheço wrem verdtdeiras a leitr:J. o 
nrrna. SU].JI"3. e dou fe. 

S. José de Alem Pamhyba, 2·'1 de novembro 
de JS!JS. E~. José Arttnnio Mm·nues. tabclliã.o, 
o cscre~i e as~igno f·lh pnbth:Ô e 'raso. E1n 
kstemunho ua verdade.-Josd A,..loy,io Mar
gt<es. 

Docvmcnto n. 8 

U!m •. Sl'. t<\bellião rl.o l'' officio- O Dt•. 
Henrique Ccsar de Sour.a \'az, pe!o seu pro
curador o.b dxo m;signarlo, -vem per·ante vos 
prutestn• contra a valit.la<te lt<1 ekiçilo rp1e 
teve logar hontem, pn.r-u. Deputu.do Fed0r-al, 
no distrlcto do T'lboã:), tleste munici:pio, pei<l,; 
írregularidade:s abaixo I'e1a.t<~.das, o que jura. 
sob a fé t.lc republica.nc, que pron~s::;;~ : 

I" 

seus nome~ logo que votassem,·o que protestei, 
n.io sendo ac~e1t0 o meu pt·otasto, aJLegani.lo 
q1te assigua.varn depok de Ceita. a 3" chamada, 
V1stn 5er o eleitor,lcln reconhec\J.o pela. mesa; 
r~ zão por que não exig-i r::t.m os tttutos de e lei· 
tarts, o qUll consLOu do meu protesto. 

Qu·~ o abaixo ~ssignado relirou·Se antes de 
terminacla a eleiÇii.o, pela a.ttUude ameaçadora. 
em que e,tavam os eleitore.; cpntra n. sun. 
pe~>oa., t,mdo jâ lhe sido proposto que devia 
assignar a acb. 

Portanto, julga o abaixo assignado nlio 
ser o processo ·p~lo qual fiieram a êleição, 
licito, f~teultando a me3;1. meios pelos quaes a 
poderiam rectitlc:.Lr em processo secreto, si tal 
qnizes.;um. 

NesLes termos pede a V. Ex. se dig-ne de 
towa1· t rn consitlC:t ação o protesto sapra, 
lazendo l·er;i>.tral-o na !ol'm.a da lei. 

Rw Pt·et;!,:3 de outubl'o de 1898.- O fiscal 
procura.!.lor, O;·ego·t'io da. Sitt:a Bar1·os. 

Apresenta(lo ús nove horas da manhã. do 
3 de outubro de 1808.-Transcripto no livro 
de notas a íls. 67. 

Rio Preto, 3 1l•) outuiJro de 1898.-0 ta.1,ei
mLo, A(lolpho I[e't''IYIO!]Cr>.es N. ~Garcia. 

Publica fót•nw. de um documento. o aual é 
do teo1· ,;Bgu.inte!-0 Dr. Henrique Cesar de 
Souza Va.z, abaixo assigna,Jo, formado em 
rncúicina pela Facul<ladc do Rio de Janeiro, 
ca.ur.lidato na eleição (ederal que se reaüzaró. no 
dia dollS de oatnbro pro:cimo faturo no quarto 
tli~lricto fede~·al do E~ta.do tl.e ~fmas Ge:rae~. 

Que a. mesa, installou-se ,·Ls li hora~ c 5 Pel" presente titulo, feito e as,;ignado de pro
minut,CJS d:t rnantJã, sem a. prcsf•n~'a d•J j Jwio punho, nnrnei;• .. e cDn~titue seu procuro
r,s.:L'iviio tk pa;-; d:14ue!le (lislri(:to, 'In~ per·· <lor ktst-ante o cidurlii:oi:;iLverio /I.Velino de· 
maceceu du:·ante <L deh,c;i.o; tóm c!o l'ecinto, u ,\!JI·"u. deitut', eom pc-t.le1·cs e~1>eciaes para o 
destribui~ Ccltlula.s e t.itu\os <l.lls dcitm•ts que J·t,PI e~cnt~H·, nome:J.ntlo li;ca.e$ ou ti.se!llí· 
cab 1hwam. z:t~Hlo ptssoalmonte em (]ualque1· d;~s secçõeS' 

oleitamcs da cid-Hic (!:;R o Preto 3 eleiçilo 

Que o ptesitlelltEl da mesa tlcitot alt\.cha· 
v:L~se collocadoú cabccoiJ';l dll me~a t:tll éXtre
midade opposw. tt que c~tava colh•C<ul:' 11. 
urna., tião sando, P•J r tan t,1,1isca!iz<tdo ou U1roCJ'O 
de ceuulas que os deitot·cs depm:ata.vam. 

Que recusa~ram a.cceita.r como fiscal o a.ba.ixo 
nssignado, ·depois. de ter requeri;~ o para. ta.! 
fim .. 

Gue tc!'ú. lo~~~· no rele1•irlo c lia, dous rle outu
bl'o, para prenchilll<.'lllu1la vaga o.berta na ca,. 
111:1l'a Federal, pclc) lidleclrnento elo D~puta.do 
llr. Lui1. :\ rt!J.ur Detsi. E pal".l tul .fim con· 
cede ao c:ítar!o p1·ocurmlor todos os }ndercs 
lllll diJ·e\to o:xigittü~ e os que lhe f:tcultam as 
leis e re:.:ularl!cntus, in..:! a~ i ,·e o de ~ubstabe· 
eiwento ·dtsta. Juix de Fóro., 20 de setombro 
de 1898.-lJr, Hen1"i1J.t<e Cesar deSau.;;a Va:;, 

Reconheço verd.aueira •t firrna _ sup!'a, Ro· 
che1lo, 24 de setembro t!e 1898.-&vuim Dias 
Fones. e;;cri vito de [Xlz.i:\uda ruais se cont1nha. 
em o uitc:do"umc;m.o,•loqu:iL b~m e fielmente fiz 4'' 

Que nã.o foi <Lpri3.scul.l.tlo :tos 
livro :proprio em que ueviam 

, e~tr .. )lit' a presente publiC:a-fõ:·m:J. que com o 
elc\Lvrcs o\ urlginal me reporto em mão llo :tpresentanta. 
subscrever l Rio Preto, 1 de outubro de 1898.-J<:u, Adol· 
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pho Hermogenes de Novaes Garcia, tabelliã.o 
que o sub~crcvi e assigno em publ'co e r:l.SO 
em testemunho d"- verda;de .. -~1dolpho li'lr

.mogcnas de N. Ga,·cia. 

Substabeleço na pessoa. do Sr . Grego rio da 
S~lva. B:trros, os podere3 da pre.~ente pt·ocur-a
çao. ficando·me os mesmos em seu iuteil'O 
vigor. 

·Rio Preto. 1 ele ou lubro d·o 1S9S.-Sil11er io 
Avelino de Abréu. 

Reconheço a fi rma sup1·a, fe ita em minha 
pl't!S~uça .-Rio P rc\to, l ele outubro ele 1898. 
J<:cn tcr,temunho da verd~:~.r!e.-..-ldolpho Jlcr
moyencs de .N. Gard,r. 

.Dccume;1to n . 9 

Cida·lão Secretario do Interior <lo Estado de 
Mina.s Gera.es. 

O Dr. Henrique Cesa.r de Souza Vaz 
auuixo n.asignado, candidato na eleição que 
se reali,.ou no dia 2 de outubro p1·oximo pas
sado, no quarto districlo federal do E~tado <le 
Minas Geraes, vem, para fins eleitoraes, vos 
requerer que, por intermedio do commando 
geral ela Brigat.la Policial do Estado, mandeis 
cer titlcar qual o numero de offi.ciaes supe
l'iores, inferiores o praçlls q11e uo r eferirlo dia 
2 de ouiubro comj.unbam a gua rnição ou 
d~sto.tamento ela villa. de Guarará.. 

cn.pital Fe,teral, I I rle novembro de 1893. 
- Dr. Ilcnriqve Ccsm· de Sotl:a V a;; . 

- Ao SI' . coronel comm:1ndant3 ger~l. Secre-
taJ·ia. do Inter ior, 10 de novembro de 1803.
M . lJ,·o::. 

Eu, .José Jacintho da> Ne,·ns, amnnnense da. 
Seàeta.ri:l. do Inrerior, certifico, em cumpl'i
mento rlo ~:e ; pucho r!o sEnhor doutorS€cJ·cta.
rio do Interior , de hoje :Iat;1do o nxarado no 
omcio do senhor comma.ndante 1!a Brigada 
P ol iciu l l!e:>te Estado, datado de trinta de no
vembro proximo findo, quil no dia dous 
de outubro do cot·rento a.nno compunha-se 
o destacamento do Gua.t·arú ~;ómente de um 
segu ndo Sal'gento e dous soldados, c0nfo rme 
dcclllri\ o senhor c~mmamlante rla brignda em 
o mesmo citudo olllcio, que fica archivado 
nesb Secretaria. Secretaria do Interiot• do 
Estado de Minas Gera.es, n:-. cid<Hlc de Minas, 
1° de clP.zembro de 1828. - O amanucn~e. 
Josd Jacinato d r.s N eves. Visto.-O cl:cfe de 
secçi'io, llf. Cit!ll·a . \ "b to.-Set·vindo de dire
ctor, Jose Coc//t{) Li;;ltu;·es. 

Autoado - Anno do Náscimeoto de Nosso 
Senh'lr Jesus Christo de mil oito~ntos e no
venta e oito, aos doze de dezembro do 
dito anuo, nesta cidade do Mar t.le Jlespanha, 
autoei a. petiçii.o e documento que se segue. 
- Eu, Artbur Possidonio, subscrevo e as
~igno.- Al·thu1· P ossidtmio. 

Illm. Sr . Dr . j uiz de c1 ireito - O Dr . Hen
r ique Cese.r dP. Souza Vaz, eleito deputado 
federal pelo 4• d1stl'icto deste Estado, nas 
e!eiçi)es que 8e r ealizaram a. 2 de outubro 
proximo pru:so.do, quer justificar, com assi8· 
tencia do Dr. promotor da. justiça, perante 
V. Ex.: 

1 ". que as elr:içõés rea lizadn.s no r: ;a. 2 de. 
outubro na. villa. de Guat·~ rú_ correram re· 
guiar .e livremente," sem coacção ou pressão 
de especie ~dguma ; 

zo, que r1ão é verdade que a policia. bou· 
vcsse compar·ecido. armada ou sem armas, 
nem que se notasse nas immediações do re
cinto eleitoro.l a presença de capangas e pes
soal extranho ao serviço das e\ei~:ões ; 

3·•, que a. nenhom eleitm·, que o houv~sse 
requeriuo, em devidas turmas, foi negado o 
re~pectivo diploma. ; 

4°, que niio é verdade que, fiuda a cl1amada. 
dos eleito!·es. houvesse qualquer mesario da 
1" cu da 2" s.:·cções lançado na urna maior 
numero de cedulas ; · 

5", que o livro de assigna.tura dos eleitores 
permaneceS:io sempr e e constantemente na. 
mesa. das eleições até se terminar todo o ser· 
vi~:o eleitoral, na. fórma da lei . 

Assim, pede a. V. S. mandar que D. e A. 
I!Sla., Sf'ja notificado o Dr. p1•omotor di!. 
justiça para assi~tir ao depoimento dtis tes· 
temunbas abaixo a rroladas, indo de11ois os 
autos ú. conclu~ão para s:~r a. justificação jul
ga,ta. por ~cntf.nçn. ~ cnt1·egU';~ os .autos no 
suppllC;Into po.ro. defesa. dos seus direitos . 

Vae u. pni ~; •ío sem sello por ~e tratar de 
ruõlturia eloitoral. 

Mor llo !Icspo.nhn, 12 de dezembro de l R9S. 
- ü procuradvr, llem·iqu~ L eits de ldctya
llta~.~ l)into. 

Testemunhns : cnpitiio .Jeronymo Dias 
2\Ieodc~. Claudia.no l\"IattGs, Joi o IJias Valia.
'l:lo e Carlos Antonio Friaça. 

Ao Dr . _juiz substituto a quem commissiono 
o procc~!:-:o de5ta justificação. 

Mar de IIes:pa.rsha, 12 de dezembro t.le lHOS. 
-Arnaldo. . 

Documento n . iO Coii.o requer, designo o dia de l1o]e ás 
Est8do dt: Minas Gr.rn.es, .iui1. de clireito na 2 lioras dn. lil.l'dC. 

comarca de 1\Jar •le IIr·~pnnba. Justi fica.ç,iies . Mar ela IkS]J:u1ha, l;? de dezembro de l S~S. 
l..Jr, Henrique Ces1r de SOl1 1.n. V~z, justi!icantc. -Lu i~ b'onifitciry . 
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.· · O_, doutor Hónrique Cesat de Souza. Vaz, 
aba.1xo assignado, candidato ao Iogar de 
Deputado, !la eleição realizad~ a 2 de ou
tubtõ do corrente anno, no qnarto districto 
federal do Estado de Minas Geraes; 

Pelo pt·esente t itulo, feito e assigoado de 
proprio punho, nomeía e constitue seu procu· 
r a dor o Sr, bacharel Estevão Leite de Me.-' 
galhãea Pinto com poderes especiaes para, em 
qualquer dos municípios que compoem o 
quarto districto federal do E.tado de Minas 
Geraes, requerer copias ou certidcres de qnaes
q ner documentos relativos uos alistamentos 
ehiitoraes ou á êitac!a eleição, provar em 
juizo ou fóra d'este, por just ificação ou qual

. quer outro meio, a e:~istencia ou não e:z:is-
tencia de irregularidades ou fraudes, pro
testar contra. qualquer jllstific-:.ção sem tun-· 
damento juridico, que s3 haja. produ zido con
tra o seu direito, nà referida · eleição; e para 
tal fim concede ao citado procuraàor todos 
o3 poderes em direit~ exigidos, iucluido o de 
subesta.belecimento d'esta. 
· Capital Federal, 13 de n ovembro de 1898. 
-Dr. Henriq!le Ceso.r de Sou.=a Va.z. 

Substabeleço com reserva no Dr. Henrique 
Leite de Magalhães Pinto os poderes desta 
procuração. · 

Ma.r de Hespanba, 12 de dezembro d~ 1898. 
-E3tet~t!o ~eíte de Magalhaes Pir.to. 

Certidões 

Dou fé dehaver intimado o Dr . promotor 
publico para. constar jUIItiflcar hoje á.s 2 boNs, 
na fôrma. do que ficou sciente. 

s. ·Mig uel !2 de dezembro do l SllS.-0 es
crivão, Artl~w· Possidonio. 

Assentade. 

Aos doze de dezembro de mil oitooentos 
e noTenta e oito nesta. cidade de Mar de 
Hespanha., presentes o Dr. Luiz Bo
niraclo de Araujo Junior. j uiz substituto com
miBsiona.do pelo Dr. juiz de direito, à. L'evella 
do Dr. promotor de just iça, !oram inquiridll.'l 
perante o proc!SSo de justificação, as teste
. munba.s como se ·segue. Eu, Arthur Pos-o 
sido~io, escrivão, escrevi. 

1 a testemunha. 

iúspondsu ao :Primeiro item ; Que esteve · 
presenta ás eleições no dia referido, as qoa.os 
~rreram c~m to:la ~ liberda'de, sem . que 
t1vesse haVldo coa.ccao ou pressão aos .elei· _ 
lores, ~endo c~~ qus o partido de política 
contra.rra. _ao JUStHicante não compareceu ás 
urnas por deliberação anterior que jà ha.via 
to~ado nesse sentido, seado que presentes 
ao ·l'f'cinto estiveum Joaquim Gregorio· da 
Silva e Jósino Ribeiro da Silva., que por sua 
deliberação não quizeram votar. Ao segundo 
item : Que a policia não comparecàu ~ logar 
das eleições, nem tão pouco l il appa.receu ea· 
panga. algum, nem mesmo pessoal que fosse 
estranho ao serviço eleitoral. Ao terceiro 
item : Sabe que o agente executivo fíl.zia. 
publico que entregaria os díplomCIS eleitoraes 
até ultima. hora, nã.o constando absoluta.
tnente ao depoente que esses.diplom1s hou~ 
vessem sido negados a. quem qner que fosse, 
Ao quarto ite-m: Que esteve presente na. sala. 
em que i'uncciooou a. primeira. secção elei; 
toru.l no momento em que se terminou a 
chamada. dos eleitores dessa secção e a.bsolu.:. 
ta.meiite não viu qualquer dos rnesa.rios ta.n· 
ça.r na. urna qualquer maço de cedult~.~~, sendo 
certo que presentes· tambem se achavam 
eleitores da política contraria do j ustide<1nte, 
os qua.ss nenhuma. reclamação fizeram Vet.'bal 
ou por e~>Cripto. Ao quinto item : Que até o 
inicio da apuração o livro de a.ssignatura de 
eleitores da primeira. secção esteve presente 
na mesa ; dessa hora em diante o depoente 
se retirou por um pouco para a. segunda. 
secçio. . · 

Nada. mais disse e nem lhe foi perguntado, 
pelo que deu·Ee por 4udo este depoimento, 
que,! ido o achado conrorme,a.saigoam o juil!: e 
procurarlor. Eu,Arthur Possidonio, .-scriVão, 
escrevi - Lui:~ Boni(acio. - Jeronymo Dias 
Mendes. -Henrigue P into. · · · 

2• testemunha 

Clnudiano de Ma.ttos,quarenta e dous annos~ 
casado, negociante, l'CSidento na. vil!& de 
Guara.rá, na tural do E-1tado do Rio, . aos 
coBtumea disse na.tla, testemunh<l. que jurou 
aos Santos Ev&ngelbos na fórma da lei. In· 
quirida sobre os actos de jostiftca.ções: 

Capitão .Teronymo Dias Mendes, qnarenta. 
o nove anuos. casado, lavra.rlol', residente 
DO districto da. villa de Guaraní, natural 
dest:~. Estado, aos costumes disse nada. ; tes· 
iemuoba jurada aos Santos E~an.gelhos na 
fórma da lei. Iliquerida. nesta. justi6cação, 

Respondeu no primeiro : Que nio lbe 
cone~ pressão o~ coacçii.o o.lgnma, nas elei
ções em Guarara., e que tendo assistido a 
todas as eleicões nesse dia · soube que. cor
reram livremente e com toda regularidade. 
Ao segundo item : Que não compareceu po
licia a rmada. ou des;trmacla nem capangas 
ou pessoas estre.nha.s ás eleições no recinto 
da mesma ou em suas immediações. Ao 
terceiro item : Que a. todos os eleitores que 
os requereram !oram entregues os seus di· 

Oamâ'r'll. V. I . 11 
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plomns, que á. sua. disposição estiveram 
alli á ultima hora d:.1s eleições. Ao quarto : 
Qlle absúlútame11te não houve lançamento de 
cadulas na. nrnadepois, dachumada dos cleito
r<s · p::~r qua.lqner m~snio, que:- da primeira. 
quer da. se-gund'l. sec,ã.o, agin ~o clle::; em per-
1eita. confurmida1le co:n a 1 d. Ao qt.into : 
Dis~e qu·~ o livro de as>ignaturas tlos eleito
res flli conservado dur.mtc todo o espaÇo dos 
tr;lb:llhos cleitorae:> sobre a. mesa da. eleiçãa, 
como exige a lei. 

Nada. mais disse e nem ll1e foi perguntado 
p-210 que deu se p or tlnrlo este depoimento, 
que vae a.s,signado pelo juiz de paz c p ;·ocura
dor do justificant.e. Eu. ArtbuP Pa5sidonio. 
e...cr ivã.IJ, escrcvi.-J.ui:: B rmi(aci:•. - ('{att
dicmo de J[,,ttos.-Hentir;uc P into, 

3·• t estcrnun h :~o 

Carlos Antonio Tinoco, qua.J.'enta e deus 
anncs, solteiro), carpinteit•o, resirleote etn 
Gu:l.!'urá, natural ·da cidade de Oliveira: 
u.os costume> dis~e nada: testemuuhn. jurada 
aoos Santos Evangdhos na fôrma. rla lei . In· 
quiriJa. sotn·o o~ itens a- justifico.r: 

Responr.eu ao primeiro: que t eudo assis
tido as el11ições do principio ao fim, afirma a 
sua li bero.lade e ! egularidarle, não teu do h a.· 
vilto coaccees nem pr;;:~siio de especie algu · 
mo.. Ao seguutlo: Que a poUcin. nil.o comWl-re
ceu lá nem ao redor do recinto <~rmn.da e nem 
:;em armas, c que ta.m bem r~ão ç o:npa.reccrcm 
capangas ou outi'.1S posso:1s que, nii.o cleíto
re.>,pudessem pel·l.url:ar a eleiçiio, nem no re
cililo nem ao redor delle. Ao t.erceiro ; Que a 

· tiem um dos ('lcitoro?s fo i rer.u5a.do diploma. e 
que lhe consta qne até á. ultim:t. hora. seeia 
eu t~egue d.plonM a (jUalqu ,,r t>leito;· que o 
"petli~e- Ao qm.rto : Que, tendo assisLido 
as elci~:õas na. p : imeira. se~çio, soube que 
o.lli uão houve l;wçamento i!fega! do cedu!~s 
na. uro:\ pJr parte de net1hum mesMio, nao 
tendtJ as~btiuo ás eleiç.ões da segunda secc;ão. 
Ao q;tinto: Que o liv1o de ass:gna.tut•as 
llãO fo i retit•aclo 0 €11 t par um móment.o 
da. mes·t <.las el&iç-ões. flurantc lodo o serviço 
eleitoral, d<dn.ra.ndo aind;\ que toüs ::1.~ elei~ 
çõcs ft;ram perf.:Hn.menlo lt>gaes. 
No.d~ m1is di~sc nem lhe fol porg-unudo, 

pelo que tleu-se 11or tindo seu depoilllento,que 
asslgoam o juiz, depoente, mes:trios e pro
cul'ador. E11, ArLhur P<>,sic:lonio, escrivão, 
~scre'Vi • .-:. Llii,;; Bonifacio ,- Carlos .1neuonío 
1'ilwoo.-1Icnr-iqt~ P inlo. 

. 1 Jão DiilS V&ll~dii.o, qua1'enta e quatro 
annos, casudo, u&;;oci;tnte, residente na villa 
elo ounrará, nntuL·altlo s. João Nepomuceuo: 

Aos costumes disse nada: testemunha jurada. 
aos Santos Evangelhos na fórma da lei. Ar~ 
guido sobre os item da justificaç-ão. 

Ittsponneu ao primeü·o: Que ~ssí stiu . a. to
dus as eleições tio tlia 2 Je outubro na. vi!la 
de Guarar6, que ell;js correram regulnr e li
vremenle sem ter hav ido nenhuma pressão 
ou coacçil.o , Ao seguntlo: Que n~m p lici:1, 
nem ca.paug:;Ls, nBm possoa alguma estrar.l1a. 
ao serviço eleitoral, arms.da ou sem armes, 
comparecca no recinto das eleiçõrs -ou proxi· 
midades de !las . · 

Ao terceiro :Que a todos os eleitores esteYe 
ft•anca o. entrega. dos .dtplomas eleitoraes 
a:~ a ultima hora, só não o tendo obtido 
quem não quiz requerer, pois a. níoguem· se 
n~cusava. Ao quarto: Que assistindo a. toda a 
c:l6i~ão na. mesma sec{:ão, soube que 11enhum 
cr.esario il!c~Jlmeotc la.n!;:>U cedulas n:l- urna. 
nem lhe consta. que isso bouvesse succedido 
na. primeira secção. Ao quintú: Que ussis· 
tiu ao principio das eleições na segunda 
secção e no fitn della.s, passou fi equentemeut!'l 
por uma e por outra ,:ecção,estando sempre o 
Jino de a~signo.tura dos eleitores em seu 
competente lugar sob:e a. me~a. não lb Ct•DS· 
tan'.lo que nin,:;u·~m dal!í o houvesse J.>etirad o; 
quer na. pl'imeíra quer na segunda. secção, 
afl'irmando ainda. uma Tez que as e leições 
cor;·eram d~ pleno accordo com a lei • . 

Nada mllis disse e n r~m lhe foi perguntado~ 
pelo que tleu·~c por findo este dej,)oiment.o 
<J UC :1$Signam o juiz e presentes. Eu, Arthur 
Po~sidonio,esc.ri vii.o, escrevi. -LHiz Donificcio, 
-JolJ.J D ias Yullluliio,-Hcnrique P into. 

Commissão-Em acto succEssvio os fiz em ro
cut·~o ao Or. Luiz Bonifa.cio da Araujo Junior, 
juiz secretario, commissiona.clo pelo Dr. j oiz 
de di1eito. Eu, Arthur Possi•lonio, escri· 
vão, csct•evi 

Esl1m<lo cumpri•ltl. a diligencia. commissio
nada. pe!o despacho de n~ .. sejam coucluso.s 08 
nuto5 u.o Sr. Dr, juiz de direito para o 
julgamento. 
M~r de Be,pa.nha., 12 de de;~.~mbro do 180i3, 

-L!IÜ JJ;mi facio. 

D.1ta.-E log-o me foram ua.dos este autos. 
Eu, Arthur Pos~hlonio, c~criviío, e screvi. 

CoJclusã.o-Aos 13 de dcze mbl'O de 1893 em. 
meu cartor io os fuço conclusos ao Dr. Anto. 
nio Arimldo ;!e Oliveira, juiz de ui rei to. ll:ut 
Artllur Possidonio, escrivão, escrevi. 

Julgo por sentença o deduzido na petição 
de íl. ·En tregue-se ã. parte, Eem custas . 

Mat· de Hespanha, 14 de dezembl'O tl& 1898, 
-Antonio Arrnc(do de Oti~ira., 
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St'tiSXo EM 9 DE MAíO DE 1899 

· DOOOMENTO N. 9 1 Votaç[o doa seguintes pa.receres: . · · 

(4• secçao d1 Rio Novo) ~: !._de !89(}, ~·econbecendo Deputado p~lo 
. · 4• rustrlcto do Estado de s. Paulo o Dr. El1as 
o:::major honora.rio uo exercito João José l<'nt!sto Pacheco Jordão; . . 

Prestes Pimentel, secretario da camar<~. Mu· N. ~.de ISO~. reconhecendo Deputado pelo 
nicip .• l do Rio Novo, etc. 2·' districlo de Minas Geraes, o Dr. Jo~é Bo· 

Certifico que, a folhas 30 usque 30 verso do nifaci_o ~e Andrada. e Silva; . • 
livro de actas da. quarta secçã.o elt!itoral do Eletçao da Mesa e das Comm•ssues Perma-
districto desta-cidade, v~-se t\. acta. dQ teor se- nente3. 
guinte: Acta da. organização da mesa elei- Levanta.-se a ses~ão á 1 hora da tarde, 
tora! da quar~a secção eleitoral do município 
d.o.J Rio Novo, em dous de outubro de mil oito· 
centos e novrnt;\ e oito. Aos dous. dias do 
mez de ou tubro do anno de mil oitccel1t.os c 

5~ :;;b:SS:\0 E~I 9 DE MAIO Dlo: 189!) 

PTesi,lencia d:Js 81's. Va,; de i'ikllo ( i" Vice·. 
P.-esirlentc), U1•úaHo Santo.• ( 2• Vice-Pr.;$i· 
dente ) o Va.: de Mello (Pre$idenl~:) 

novt>nta. e ·olto, na sala da. Bibliotbcca Muni
cipal, logar design~do par<t funccionar a 
qllarta secção eltütoral de:,tr! municí-pio, -pre
sentes os cldatlãos Antonio .José :Soares de Si· 
queira, tenente Joaquim Teixeira tle Godo~', 
Mu.t·tinho R:~.bello Teixeil·a, Hot•acio Ht:nri · 
rjues da Silva e Jayme Gomide, faltando por 
motivos justificados em otflcio o (:hladiio Jo:sé Ao meio-<lio. proce•le-se á chamâd~. á qual 
Ma.ge.<>to l•'ra.nça., sendo convidado para. sub· respondem o~ S!-s. Yaz de Mello, C:u•ks de 
st ittiil·o o mesa.rio supplente Horacio Hem·i- Novaes, Silva Ma.•·iz, Heredia de ::;á, Sitvel'io 
rtues da Silva, t omaram assento, sendo eleioo Nery, Albuqttel'tJUe Sercjo,Amorim Figueira, 
pr-esidente o cidadã.o Antonio Jú~é Soares de pc·Jro Cl!crn:ont, Augusto li-Ionteuegro, Tlleo· 
Siqueira, em substituição ao mesario Ma- tonio de Brito, Enéa.s Martins, ::ier zcdello 
theu;; Rabcllo f·;i convidado o supplente Corrêa, Matta. Bacellar, Ut·bano Santos, Lniz 
ten(,nte Joo.qu im Teixeira de Godoy. pa.ra Oomingues, Rodrigues Fernandes, Gt:.edelba. 
secretario o cidadão Jayme Gomide, de· Mourão, Cunh:.L Mll.l'tins, Hl!nrique Vallada." 
pois do que o presidente decla rou iostal- rc:>, Mn.rcos de Araujo, Pedro Borges, Tho· 
larla a m~sa. eleitoral que tem de proce-

1 

maz Accioly, José Avelino, Ilderons_o Lim;L, 
der {~ e!eiç~ para _um Deputo.do teder:J.l João Lop,_.s, ~ra.ncisco Sá,, . ~latinha tic An· 
e d~s·_gnou pariL fazer a. chama(la. o te· tlrade, Helvecto Monte, Fl'CdcrJCo Borge:;, Au· 
nente Joaquim Teixeira da Godt•Y e 1'ece- gusto ~evero, José Percgrin(l, Trindatl,•, Coe
bal' a.s lista-:;, examinar os t.itulos, do quo lho Lisboa. Jo~é Marimo, Teixeira de S:"t, 
pa.r:~ cous1a.r la v rei a. pre~ente r. ela. b::u, Coelho Cintra., João Vieira, Darbo~a -Lima, 
Jayme Gomide, scct'stario, n. esct·cvi.-Jayme Martins Junior, Moreira Alves. Juveucio de 
G~mi~c, secre~uio.- ,bttmio. Jo>~ fjoa_rcs de Aguin.t•, João de Siqu~ira..Angelo Nelo •. Rilc]t<\ 
S<quetra, pres•d:mte .- Jonqutm Tecxcu·tt de Cn.va.lca.tlte ,ArthurPeixoto,Anoxe!I;J.S (,alvao, 
Gudoy, mesario.-"liarti11ho R•<IJ~Uo Tcio~;oil·a, Rc.clt•igues Dorin, Jayme Villas Bons, Se~bra, 
mesario.- HoYacio B em·iques da Sil'lla, mesn· Castro Ret.ello, Milton. Francisco Sorll'é,Aristi· 
rio. ~~ra o que se continha em a dita. o.cta, rla. des lle Queiroz, Manoel Caetano,Eu;::enío Tou· 
qua.l fiz extra!\ir e. presente certidão, que est6. rinho, Vergn·\ ue Abt•eu, João Dantas Fill10, 
conforme o original, a quo me reporto, em l.eovigildo Fi!gueiras, Rodrigues Lima, To• 
meu podel' no nrchivo tla secretaria rla Ca· leu tino . dos Santo~, Paranllos Monteneg-ro, 
mara :'llunicipal do Rio Novo, aos 15 dias de M<>rwlino Mc•ut·a., Galdino Lot•eto, To:;rqu~~oto 
mez de dezembro do 1898. Eu, João Jos3 Moreira., X:Lvier da Silveira, Os.ca.r "Gadoy, 
Freitas Pimentel, secretario cln. Com:lriL o sub- Irineu Machado, Alcindo Guanabara, Timo· 
screvi e assí::oo. Rio Novo, 15 de dezembro ~heo da Costa, Augusto de Vasconcellos, Raul 
de 1898.-h'ão Jo~é Freitas Piíncntel . Ba.rt•oso, Sá. Freire. Belisa.r·io d~ *>uza., l'e~ 

· d · J é J rêil'a dos Santos, Nilo Peçaoha, Alves de 
Çonfenda c concerta o. po~.roJm, cs_ ~a- Bl'ito Leonel Loreti, Silva castro, Agostinho 

qm~ do Ca.rmo. Gama, ta bel! mo do prtme:ro Vi~al: Ernr:sto Brazilio, Julio dos Santos; 
o!ftcto, que ~s~tgi!O em pu~!ICO e r::~.~o, ue,ta Deoclech,no de SOU/A, Barros Franco Jun•or, 
cidade do R:o Novo, aos I v do dezembro de Urbano Marcondes Pau!iuo de Souza. Junior 
18,98 ., .- Em testerrl;utth,o d•.L vet·dade, Josd C:nnpolina, Mnyduk, Cah•geras, _A lmaid~ 
Jo.tqr. tm do Carmo vcwt • l~Oiucs, .Jcii•J Lw ;-:, c, ~rva!hv Muut•ao, Mt·n-

O Sr. p1·e~idenôlo- Nií.o havewlu tdt·u dtJ B:\1'1'\ls, lhlulbJJs_o Alvi•n. Go~··~· ;ll\'es 
nada mais a. trats.r, designo -para am;\11l1ã. a l~amo~, Jaco~ da. Pa.1x;~0~ Antero '~?tt!lho, 
p1esma Ctrdem do c,!ia. de lloje, il:!to é: r ru.uc1SCO Vetgn., Alfredo Pmto, Octt.VJ:Ul() elo. 
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·:Brito, Alvaro Botelho, Leonel Filho; Lamou
nier Oodorredo, Antonio Zacharias, Rodolpho 
Abreu, Augusto Clementino, Cupertino àe 
Siqueira, . Matta Machado, Arthur Torre1<, 
Eduudo Pimentel, Oleaario Madel, Rodolpho 
Paixão, Pa•1ur1 Rezende, Larnartine, Mt1reira 
da. Silva, Galeão Ca.rvalh:~l, Luiz l<'Jacquer, 
Alvares RubiiT.o, Caserniro da Rocha, Domiu
gnes de Castro, Dino Bueno, Oliveira B1·aga, 
Gusta.vo Godoy, Costa Junior, Bueno de An
drada, Casaria de Freitas, Lucas Je Barros, 
Edm110do da Fonseca, Alfredo E!l is, Cíncínato 
Brag-a, Fr&ncisco Glicerio, Arthur Diederi
cbsen, Rodolpbo Miram\a, Ovidio Abrantes, 
Alves de Castro, Luiz Adolpho, Xavier do 
Valle, Alencar Guimarães, Brazilio da. Luz, 
Lamenha Lins, Leoncio Correia, L:wro Mül
ler, Paula Ramos, Francisco Tolentino, Pedro 
Ferreira, Plinio casado, Guil!Oil, Marça.l Es
cobar, Possidonio da Cunha, Pinto da Rocha, 
Vespasiano de Albuquerque. Py Crespo, Cam
pos Ca.rtiel', Cassiano do Nascimento e A.~e
vet~o Sodre. 

Abre-se a sessão . 
Deixam de compl);recer com causa partici

pada os Srs. Julio de Mello, Viveiros, Elias 
Martins. Anizío dE:\ Abreu, Apollcnio Zenay
des, Affonso Costa, Adalberto Guimarães, 
Telles de Menezes, Paulíno Carlos e Carac
ciolo. 

E Eern causa. os Srs. Eduardo de Berredo, 
Torres Portugal, Tavares de Lyra, Fran
cisco Gurgel, Eloy de Souza.. Ermirio Couti
Dho, Herculano Bandeira, Pereira de Lyra, 
Ma.Iaquia.s Gon·~al ves , Cornelio rla. Fonseca, 
Pedro Pernambuco, Euclides :\falta, Araujo 
Góes, Olympio campos, Felisbello Freire, 
Tosta, Amphilophio, Eduardo Ramos, Jero
nymo Monteiro, Fonseca. Portella, Ferreira 
Pires, Theotonio de MagalhãP..s, Nogueira Ju
nior, Manoel Fulgencio, Líndolpbo Caetano, 
Hermenegildo de Moraes, Apparício Mari
_ense, Ftancisco Alencastro, Rivadavia Cor. 
rêa. e Aureliano Barbosa. 

E' lida o posta em discussão a acta. 

como um dos menos assiduós Deputa.dos.da 
Camara,em uma lista sabjda.mente fornecida 
pelo -Sr J• SGcretario Julio de Mello ; e, 
ape7at• de S<'l' membro da Commissão de Or
ç;tmento e poderem todos os collegas teste
munhar que frequentei assiduamente os 
trabalhos da. Cama.ra, não fiz nenhuma re
clamação. 

Hoje, por:\m, reclamo apenas para desaf· 
trontar os i!lustres membros da Camara. que 
são m~us adversarios, e naturalmente não 
hão de ficar satisfeitos com esta promiscui
dade que não lhes agrada. 

O Sr. Presidente- O pedido do' 
nobre Deputado sera attendido, 

O Sr. Cupert,ino de Siqueira 
- Pedi a. palavra para. declarar que estiva 
presente a. sessão de hontem. 

O Sa·. Presidente- Será feita :1. 
devida recti.ficação. 

O Sr. Paranhos Montener;ro 
(pela o1·dem) - O Sr. Deputado Adalberto 
Guimarães encarregou-me de cornmunicar a 
V. Ex. que se acha nesta. Capital prompto 
pa.ra os tra.b:1lhos da. Ca.ma.ra, não podendo, 
porém, comparecer por alguns dias, em con• . 
sequencia. de ter hontem fil.llecido seu irmão. 

O Sr. Presidente- Vou mandar 
desanojar o nobre Depu ta do. 

· Em seguida é approvada. a acta da. sessão 
antecedente. 

Comparecem mais os Srs: Carlos Mareel
lino, Geminia.no Brazil, Neiva, Paula Guima
rães, .Pinheiro Junior, José Mut•tinho, Erico 
Coelho, Berna.rdes Di~s. Mello Reg-o, Pedro 
Ferreira, Victorino Monteiro e Py Cres_pi. 

O Sr. ~· §eeret.arlo ~e1..,índo de 
1<;.)-Proeede á leitura. do seguinte: 

EXPEDIENTE 

O Sr. "Aieindo Guanabara - omcios: 
Sr. Presidente, na acta que o .Diario do . Con- · 
gresso publicou hoje, pois que não pude ouvir a. Do Sr. Deputado Manoel FuJgencio, com· 
leitura. qúe 0 Sr. r• Secrõtario acaba de fazer, municando estar prompto para os traba.lhos. 
-verifico estar o meu nome compreh~ndido legislativos e seguir Lreve.-Inteirada. 
entre os dos Srs. Deputa.rl.os que não res- Do Ministe1•io da Justiça e Negocias Inte-
pooderam hont,Jm ã. 2a chamada. riores, de ô do corrente, remettemlo o officio 

Este facto não ú vercl;Ldciro. Na occa.sião documentado do juiz federal na secção ele 
em que se fazia a charnD/la cheguei á .Mes;~ Pernambuco, de 17 de abril findo, relativa
e dei meu nome ao )~r. Secretario Silva I mento à creai)ão do Jogar de solicitarlor na 
Mariz. · séile do mesn1o juizo, ãe conformidade do 

Niio tenho por costume reclnma.t' contra i que dispõe o <lrt. li do decreto n. 173 B, de 
cl!tal!l pequeuns inexactidõ()S do Dial'io do Con- IO de setembro (le 1893.- A' Commiasão de 
:Jre$so, f\índ~ o a.nno p::tssado fui upont.a.1lo Constituição, Legisla.ção ~Justiça, · 
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8B8S%0 EM 9 DE MAIO DE 1899 69. 

ORDEM DO DL.<\ ., 
E' annunciada a votaçã.o do parecer n. 1, 

~e_ 1899, reconhecendo Deputa.do pelo 4• dis
t~·rcto do Estado de S. ·Paulo o Dr. Elias 
Fausto Pacheco Jordão. 

Em seguida G posta a votos e approvada a. 
seguinte conclrnão do parecer n. l, de 1S99: 

Que soja a mesma eleição approvada e que 
seja reconhecido Deputado pelo 4° di~tricto do 
Estado de S. Paulo. o Dr. Elias Fausto Pn.· 
c beco Jordão. 

ELEIÇÃO DE PRESIDENTE 

São recebidas 165 cedulas, que a. puradas, 
dã.o o seguinte resultado: . · 

Vaz de Milllo ..... ~.. ... ••. • .. loO 
Gouçal ves Ramos·. • . • • . • • • • • . • .1 
Milton .. . ..••.. ,............. 1 
Em branco.................... 3 

O Sr. Presidente - Convido o Sr. 
Vaz de Mello a vir occupar a cadeira da. pre-
siden.cia. · . 

O Sr. Presidente-Proclamo Depu· (O St. Urbar.oS~r~to~ deixtlacad•!if'a dc.p)·e-
ta.'lo pelo 4• districto do Estado do S. Paulo sidenú·t, que e occupada pelo Sr. Va: de 
o Dr. Elias Fausto PachecoJordiio. Mello.) 

O Sr. Seahr.n (peln nrdem)-Sr. Pre· 
sidente, estaudo na ante~sala. o Deputado que 
acaba de ser reconhecido, requeiro :~. V. Ex. 
que se digne de nomear a comrni~são incum· 
bif.la de o introduzir na. salo., pa.ra prestar o 
compromisso e tomar assento. 

O Sr. Presidente convítla os 
Srs. 3• e 4° Secret<trios a irem re~eher o 
mesmo ~cnl1or, o qual senno introduzi•lo no 
racinto, prestajunto á Mesa o compt·omis:;o 
regimental. · 

E' annuncíada a. vota~ão do parecer n. 2, 
de 1899, reconhecendo Deputado pelo 2'' dis
tricto do Estado de Minas Geraas, o Dr. José 
Bonifacio de Andt·ada. e Sõlva. 

São succe!lsív;lmente postas a votos e II.P· 
prova•.hts as seguintes conclusões do parecer 
n. 2, d!l 189J: 

lo, que sejam approvn.d11.s as eleições pro
cedidM, em 6 de f(We1-eiro do corrente anno, 
no 2" dlstricto de Minas Geraes; 

2~, que seja r~:couhecido ·Deputado pelo 
mesmo Estado o Dr. JO'>:} nonifacio tlc ,\tl
dra.da e S il vn.. 

O PS~. I•re•ldent'~ - Proclamo 
Deputado pelo 2" dist!'icto do Estado de i\li11as 
Oerae8, o Dr. Jo>u BonifllciO do AndradtL o 
Silv~• . 

Os.~. Vaz do 1\lello (mrrcimcnlo 
rlealten.çã1)-A vot:wão com que acab·t de· 
huor&r·mc a Camnrct dos Srs. Deputados e. 
que sobt·emodo rue penhor:L, tem p:tra mim 
UIJI:t dupla significa.çãn. _ 

Ella túto tratlttz; é cet•to, e sou o primeiro 
a confe~sal-o, a. consagração ou o recon lleci
mBnto ele titulos ou merecimentos (n«o ap'Ji
ados) que não possuo c que pudessem dar
m..; direito (). tü.o honro;,a. investidura., mil.s 
traduz ínque:;tionaveltnllnte uma manifesta.· 
ção inequívoca de sympatllia, de apl'eço e de 
Ol}nsi,teracão pessoal, quo ni nito me desTilnece, 
significando ao mesmo ternpo a convicção da. 
Camam de que collocado nesta cadeira pelo 
seu voto qunsi unil.nima, pelo voto de meus 
•listinctos collegas, sem tlistincção de côres 
ou matizes pa.rtitlarios, saberei manter na 
dir<·!cção de seus tt•alxllb9S aquclla. ímpar· 
cialidade e isenção de espiríto que impõe a 
a.cceitaçiio de tào bonrustJ enC'tl.t'go, deno· 
tn.nllo igualmente os sentimentos que nni· 
m:1m a tndos do coucorrer, pn.t•u. faoilítar a 
JO;JJ'Ch;t dOll mesmos tra.b;tlllos e anxilinr 
:tssim t·•mbcm o Governo pat•a que elle possa 
l<n'''r ll ell'eito o :>ett patrlotlco progmmma. 

f;i em qua. ·~·1uer outr;ts con·liç:u<J5, ddto 
Presii1~nt.e desta Cllmll.T'D.. or!l. mou dovst• 
manlot' e ob;m•var U:t 1lir<!C~iio de seus tro. 
ualhos a maior a a mais o~crurn1lo:sa. irn· 
p:wciall<iil.do, cs>o •levo~· ~e mo íu1põo hoje c 

• E' annunciada a eleição da. Meact 0 das de modo inilludlvel, quando a mil!ha eleiçilo 
com missões Permanuutes. para. a qual não concol'l'Í do modo, quct· di

(0 Sr. Pre3idente contida o Sr. Urbano 
San os, 2·· Vice-Presidente, a uccupar a ~L
deira d<t presülencia.) 

reclo, quer indirecto (apoiaàof),. nii.o a de
sejando mesmo, devo dizel·o, não represent:J., 
niío tem o cunho do uma el~ição propria
mente pr~rtína.ria. 

Depositario por es~a. fórma, d.1. confiança; 
O Sr P't'esldente- Continuando da quasi un<\nimidarle da C<lrnara, nã.o pre-. 

na ma teria da ordem do dia, vou protodel' á ciso alfirmal·o, não pode animar o mou es-. 
eleiÇão da. Mesa. e das commissões perma- pirita outra prcoccupação que não seja a de 
nantes. . Jazer r·espeit•r e g-;ú·;~ntir o direito de todos, 

Começa!emos p_elu. eleição :para. Presidente, [não disting1~i~d.o e_ntre ar~ig•>S U.esa.trectQs_, 
1• e ·2o Vtee•Prestdentes. O Sr. 1• Secreta.r1o entre correlJgwnal'lo;; ou nao, observando a. 
vae fazer a chamada para. a eleição. risca as díeposições regimenta.es. . , 
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E' 'Claro que para bem desempenhar a in· 
gente tarefa. que me commetteu a Cam:n•a, 
prP.ci;;o contar com o aiJoio e concurso, que 
solicito dc.s mem illustres collegas, pois que 
sem: esse apoio, sem o seu concurso nada 
pode~i fazer e a minha mis.s:.lo se clifficul-
~ci. . . 

No momento actual, quando -as maiores 
difficuldades assoberbam o nosso· paiz, atra
zando a · marcha da administração publica, 
quando os mais ingentes problemas de orrlem 
economica, financeira e p olitica ahi estão a 
demandar uma solução prompta e immediata, 
ao mesmo tempo reft.ectida e cJ·iteriosa., a 
Camara dos Srs. Depu t9.dos, que não precisa 
que ninguem l he dê lições (le patriotismo, 

· comprehende perfeitamente os seu; deveres 
para. ver a conveoicncia. de afastar das nossas 
discussões, dos ·nossos deba.tes a. paixão par
tidaria, os odio-; e os rancot·cs p'll iticos, ·llro
curan<~o coucot•rer p nra. que n. lll'l.ior calma, 
a maior cordnrt\ reine neste recinto, pois 
que Eó assim nos será possivel llellberar 
de modo proveitoso a.os interes~s do p:~.iz. 
( 11-Iuito bem.) 

Ao terminar, <.levo dizer que os meus vo · 
tos ~ão para. que procuremos o.provcihr bem 
o tompo n esta. sessão, a. u ltima. da actualle
gislatura, que unamos todas as no.isas von
hdes, congreg-uemo~ todr>s os no~sos f s rorç.os, 
tenrlo uma so preoccupaçiio o vismdo um 
unico fim-o b !mdo l):tiz-, pois só assim 
faremo~ jus a su:t gra. tldão, :"\ gratidão da. pa· 
tri:i, C]llc neste momento bm os olhos volta· 
dos pnra. o Congro~so c muito csp(Jrn. d! 
·suns luze;; e p.\triotismo. (Muito b!:111- ; muito 
lJC>n.) 

Ef,EIÇÃO DE t• VICE·l'RESIOJo}~TE 

Nã:o havendo mais tempo p1.ra se proceder 
:í: eleiçã.o dos demais membros da Mesa. vou 
lenntflr a. sessão e design() :para amanhã. a 
seguinte ordem do dia:· 

Continuação da eleição da Mesa e das Com· 
missões Permanentes. 

Leva.nta.-se a. sessão ás 2 horas e 35 minutos 
da t;a.rde. 

6• SESSÃO EM lO DE MAI(l DE 1899 

P1·eside?U'.Ü dJ SI', Va.: de Mdb; (Presi,Jente) 

Ao meio rlia, pro~edB·SC á chamada, ·!i. qual 
respondem os Sra. Vaz de Mello. Carlos de 
Novae~. S1lverio Nery, C<lrlos Marcell!no, 
Albuque r·quo Serejo, Amorim Figueira, Pe· 
dro Chermont, Enéa.s .Ma.rtin.:, Theotonio de 
Brito, Serzeiello Corrên, Math Bacella.-r, 
Henrique Valla•Jarcs, Pedro Borges, Thom:J:r. 
Accioly, João Lopes, Francisco Si1, Jo:;é A v e
tino. Frederico Borges, Augusto Severo, José 
l>eregrino, Jo~é Mariana, Coelho · Cin tra, 
Barbosa Lima, Martins Juniot•, João de Si· 
queira, At•Lhor Peb;:oto, Rocha Cavalcanti, 
Yergne de At rlm, Aria.lberto Guimarães, 
Leovigildo Filgueirn.s, Etluardo Ramos, Gat: 
dino Lor eto, Pinheiro Junior, Torquato Mo· 
r~im, Xavier da Silveira, Oscar Oodoy, 
!rinrm Machado, Alcin(lo Gnanab.'\ra, Timo· 
theo da Costa., Augusto tle Vasconcellos, Raul 
Bnrrmo, Pereira. dos SantQs, Erico Coelho, 
Nilo Pccanha.. Alves de Brito, Leonel Loreti , 
Silva. Castro, Ernesto B1·azilio, Deocteciaoo de 
Souza., Barros Franco Junicr, Utbano Mar· 
condes. Campolipa,Calo~era.->, João Lttiz, Car-

Sii.') apurntlas Hi5 ccdulns, que diio o se· valho Mau 1·ão, Monteiro rle Bll"t'ro3, Ildefonso 
gu[ntc res1lltado: · Al vim,GoncHl vcs Ramns,Antero Botelho,Fra.u

U1•bano Santos .••••.••.• 
Fr11nci~co Si .•••. , ...... 
• Julio da Mello ••••.•..•. 
Em bra.noo ••• •• •...•.• .• 

75 
I 
1 

88 

cisco Vdi~,AI(redo l'into,Octllviarto de Brito. 
Al>aro But~lho, Leonel Filho, Rouolpho 
Abreu, Cupertino uo Siqueira , Aug-usto Gle • 
mBntino, l!:•lnardo P imcnt!.ll, fl.odolpho P•\l
xiio, Parlu :t IWz'(mda, Gabão C::t.l'\'alhnl , Luiz 

o liór .. PJ.•eF~lclonte _Proclamo I" Fla.cquer, Alvares Rubiii.o, Ca.simiro tl:) Rochn-, 
Vice-Presidente, 0 Sl', t:rbano Santos. Oo:ningucs de CaRh'o, Dioo Búeno, Gu stavo 

ELEiçÃe m;: 2° Y!CE-I'RESIDENTE 

São apuradas IG5 c~dulas, que dão o se· 
gui?te r esulta.do: . 

· Julio de Mello ............. 74 
Teixeira. .de Sá .• , . . • . • • • • • l 
Inutilisada •.• , ....... .. , • . • 1 
Em liranco .. , . ............ 39 

Godoy, Costa Junior, Bueno de Andl'ltcla, 
Ccsa.rio de Frcit<ls, Lucas de Ba.r·ros, Elias 
Fa.mto, E1lrnllndo da Fonseea, Alfredo Ellis, 
Fr1mcisco Glícerio, Artllllr Diederichsen, Ovi· 
dio Abrantes, Alves de c ,tstro, Alencar Gui-
marães, Rrilzilio da Luz, L:\menha Lins' 
Vntro Muller, Pdulil. It<~.mos, Francisco To· 
Jentino, Pedro Ferreir<~, Plinto Casado. 'Gu il· 
loo, Mat·çal E:cobar, P<>ssid,•nio da Cunhn., 
Victorino Monteiro, Pmto da Rocha, Vespa· 
siano de Albuquerque, Py Crespo, Campos 

O Sr. Presidente - Proclamo Cn.rtier, Cat~siano do Nascimento e Azevedo 
~·vice-presidente, o Sr. Julio de Mello~ Sodré (105). 
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Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com c01usa. parti-

-. .cipatla. os Srs. UrLano Santos. Julio de 
Mello, Silva Mariz, H~:orcdia. de Sá, Vívtil•c-s. 
Elias ~artins, Appolonio Zenaydc!l, ,\flonso 
Cost~. 1elle3 de Menezfs, Manoel 1-ulgencio, 
Paulmo Carlç,s, Rodolpho Miran·1a e Carac
.ciolo. 

E sem cau;;a, os Srs. Luiz Domingues, 
.Rodrigues Fernandes, Guedelha. Mouriio, 
Eduardo de B~rredo, Cunha. Martins, Anizio 
de A breu, Marcos de Araujo, Torres Portu· 
gal, lldefonso Lima, Marinho da Andrade, 
Helvecio Monte, Ta.var<'S de Lyra, l:<'!'(l.ncis('O 
Gurgel, Eloy de Souza, TI'indatl•~, Coelho 
Vsboa, Ermirio C;mtinho, Teixeira de Sá, 
Herculano Ba. .1<leira., João Vieira. Pereirn. de 
L~·ra, Malvqui:Js Gc-nçalves, Cornelio da Fon
S€c~. Moreira Alves, Ju \·encio de Agui::~.r. 
Pedro Fermmbuco, Angelo Neto, Euclides 
Malta, Araujo Góes, Arroxellas Gn.!vão, Gcmi
niano Brazi!, Olympio C~mpo~, Folisbcllo 
Freire, Rodrigues Dor·ia,Nei va., Jayme Yillns 
Boas. seab1·e. Castra B:f:b:•llo. Milton, Tost.a. 
Franci~co Sodl'\ A ristidf'~ de Queiroz, !\hncel 
Coetu.no, Eugenio Tnnrhh~•. P.tu!a Gaima.
rães, Amphilophio, João Dll-ntas F,lh11, Ro· 
dt•igues Lima, Tolentino do:; Santos, Pal·a
nhos !\fonten:Jgro, lllareolir:o i\four:1, Jeru
nyrno Monteiro, Jose Murtinho, Sã Freir·c, 
Bclislrio do Souza., L•'on~cca. P-•rtella, Agos
tinho Vida!, Julro S:•ntos, Berna~des D·as, 
P<Lulino \Le Souza. Junior. ,1:ayrink. A\rnci•la 
Gom~~>, Jacob d~ Pa.ixiio, Forrei1·a Piros. 
Lam1.Uilicr Gouofre~o. Anlrmio Z·teharia~. 
Theoton i o de !l!aga lh,1es, Matta. Machauo. No
gueira Junior, Arlhur To:•J'.:!l, Lindolpl1o 
CMtano, O lega rio Muciel, L'imartin \, ~Jo
roit',\ d:1 sava., O li \'Cira Brng.1, Ad·Jil)lio 
Gm·i.lo, Cincir;nto Brag:t, H·;rmcncgildo de 
Mm•;1es. Luir. Arlolph·J, Mello R·•:zo, Xwier 
do Yallc. Leôn~:o Col'rilJ, Ar•paricio Mn.ri
ens '• Francigco A l·H1ca;'l'O, Riva.ua.vü~ Cor
rêl e Aureliano 8arl.rosa. 

E' lida c s1m debab ap11rovada. a. neta.· da 
sessão antccedent~. 

O St•. Leonel I•' H. h o ( '{da or·dcm) 
-Sr. Prcs'dent•, por um Iamentavel e3queci
mento, mas dc~cu!p~vel n~ o:-casião, quan•b 
u. Qttençií.o ela. Cuma~a oot-\ toda vdt<J.tla. J•ar"
a. org.Jnização tia. Me~a. que tem de prcsldir 
os n1 ·ssos triiba.llws. debr:ol!-SO de requerer a 
inserção ua ucta. de um voto de peiar pçlo 
fallecimento do illustre u~c:.zileiro o eminente 
mineiro Dr. João das Ch;J.gas Loba. to, que 
gr;rndt>s e inolvJdaveis s :rviç:·,s prestou á 
l{epublica deseJe os tempos d·.t propaganda 
( apoiaclos) e depois no C011gresso Constitu
inte e legU!ia.turas subsequentes, bem mere
ceu da, patria. pelo zelo intelligente no c 11m-

primento de ~eu~ deveres de representante 
üa N;~ç,J.o. ( Ap·•iwlo~.) 

Assim, pe~o que se 1nanifeste nl. o.cta a. 
homenogem que a Cama.ra (lcs D<.'pUtarlos 
presta. a. e>so iltu~tre cidw!ão r'JUC já. não· 
existP-. (Muito /Jem; muito b:m.) _ . 

Po>to a votos, ~·, approva.tlo tm'tnimemcnte 
o requerimento do Sr. Leonel Filho. 

O Sr. 2• See.-etario (se,.oindo 
de 1•) prJcede a leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

o meios: 
DJ Se. Deputado Telles f~e Menezes, com

munic().ndo cstnt' prornpto para c s tr•ab:dhM 
legisla.tivos e estar em viagem.- luteír~da. 

D.) Sr. Deputado Rodolpl!o Miranda, com· 
rnunicnndo sec' fvt'çldo a. ret•ror-so para. o 
estrangeiro, p;lr motivo tle sawle e ;ruindo 
un:a licença por trcs meze3.- A'Commi~sã.o 
de Peticües e Pvuel'('S. · 

Do Ministerio da. Jnsliça e_ Negocios lnterio
fi'S, de 6 do c1rrente, enviando um o~em
plar do relatoi'Írl, aprese11taco a 3.1 fio março 
findo, ao Sr. Pc'<'St11ento da Repul.r!ica., clr.
claranr:o mn.is que j<i. Jli'OVi,fe:k[ou ;\fim de 
~crem di;tr·ibuídos os quB se destinam aGS 
Srs. Deputados.- Ao Arcl•!vo. 

D l .i;r. Ministro da. Guerra, eleS do corrente, 
envian•io qua.tr·o exemplares do rel;ltorio ulli
mamPntc 11pl'e3eot;;Hio an Sr•. Pr<:sitlente d:1 
Re~mblica epreveníntio (]Ue oppot•tum.mente 
enviná em numero sulllcl~nte pwa ~erom 
<llstt•il)UÍ•!OS r~lO$ Sr.;:. Deputado3.- Ao At'· 
chivo. 

Da Companhia E~tr·Rda ele Feri'O Alto To~ 
cant,í:ts. pcdinrlo pl'OI\\~açÜD ela pl·nzo para 
couclus:i.o do pl'im·~il'" trecho ·dG SLl•.linba em 
consertnoncia .!c motiv, R de força maior, quo 
ullega.- A' CJrnmi~são do Orça!flento. 

O S1·. lil'l"~s.ild~nte-Respondemm 
:·~ cllilmada lOj Sr•s. D~putados. Não ha. nu· 
mer·o p1.ra. se r~'<'cCrler t\ eloi~ão da Mosa e 
das Commi~~ões Permanentes. Designo para 
''man11ã a srguiu1e onlem t~o di:•: 

Conlinuaç5.o di>. eloiçõ:o do. Mesa e d ;s Com
mi.>'Ü(S Pl:rmancntes; 

Dbcus,ão unica do pu·crcr n. 3, cle !890, 
reconlrcccntlo Deputa1lo pelo 4" dist.ricto rio 
E~to.do uc Minas Ocr,,es· o Dr. Antonio Es
pet·i,!ifio Gomes da. Silva., com voto em sepa· 
r a do do S t'. Dep.uta.do Casemiro da. Rocba. 

Levanta-se a. sessão ás 12 lwrns c 45 mi· 
nutos da tarde. 

---
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ACTA DO DIA. 11 DE MAtO DE 1899 

· Prcsirle'fiCia rl .o Sr. Vaz àe Jfello (Presidente) 

Ao meio. dia procede-se a. chamada, á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 

.Novaes, Silva Mariz, Heredia. de Sá., Carlos 
Maréel·li!J.O, Enéas .Martins, Tbeotooio de 

· Brito, Serzcdello Corrêa, M&tta Bacellar. 
Henrique Valla.dares, Pedro Borges, Thomaz 
Accioly, A11gusto Severo, Coelho Ciutra, 
R.ocba Cavalcante, Arroxallas Gal vão, Gemi
·ninuo Brazil, Torquato Moreira., Raul Bar-
roso. Sá. Fleil'e; Nilo Peçanha., Julio dos ·San
tos, Urbano Marcondes. Campolina, Almeid;\ 
Gomes, João Luiz. Ihlefooso Alvim, Jacob d 1\ 

Paixão, Alfredo Pinto, Octavíano de Brito, 
Alvaro Botelho,_Leonel Filho, Antonio Zacha
rias, · Au!.lusto Clementino, Arthur Torres, 
Eduardo Pimentel, Padua Rezende, Galeuo 
·carvalbul, Luiz Placq11er, Alvares R.ubii'i.o, 
ca&emiro lia Rooh11, -Do:ningues de Castro. 
Dino ·Bueno, Gustavo Ootloy, Adolpllo Gordo, 
Cesario de Freitas. Lucas de Barros, Elias 
Fausto, Francisco Glicerio, Arthur Dietlcri· 
ch~~en, Ovidio Abra.ntes, Alves de Castro, 
Alencar Guimarães, Brazilio da Luz, Ln.me
nha. Lins, Lauro Müller, Paula. Ramos, Fran· 
cisco Tolentiao,Pedro Ferreira, Plinio Casado, 
Possidonio da. Cunha, Pioto da Rocha, Ves
pasiAno de Albuquerque ó Cassio.no do Nll!
cimenio (64). 

Deita.m de eompa.re;:er com causa pr..rtici· 
pa.da. os Sra . Urbano Santos, Julio de Mello, 
Viveiros, Elias Martins, Appolonio Zcnaydes, 
Al!onso Costa, Telle! de Menezes, Manoel 
Ful~~:cncio. Paulino Carlos, . Rodolpho Mi· 
randa, caraeciolo, Xavier do Valle e Azevedo 
Sodn;. 

E sem causa. o9 Sr3. Silvcl'io Ncry, Albu: 
querque Serejo, Amorim Figueira, Pe1ro 
Chermont, Augusto MontenPgro, Luiz Do 
'1lingucs, Rodrigue! Fernandes, Guedelha 
Mourão, Eduar..to de Berredo, Cunha Mar
tins, Anlzio de Abreu, Ma~cos de Araujo. 
Torres Portt!gal, José A volioo, lldefonro 
Lima, Joio Lopes, Francisco Sá, Marinho de 
-Andrade, Helvecio Monte, Fred~rioo Borges, 
Tavares de Lyra, Fnmcisco liurgcl, Eloy de 
Souza, Jo~é Peregrino, Trindade, C<lelbo Lis-

. boa, Ermirio Coutinho, José Mariano, Tei
xeira de Sá. Herculano Bandeira, João Vieira, 
Pereira do Lyra, Ma\aquias Go~alves, Bar
·ooS<' Lima, Martins Jnniur, Cornelio da. Fon· 
_seca., Moreira Alves, Juvenclo de Aguiar, João 
de Siqoeira., '?edro Fernandes, Angelo N~to, 
Artbur Peixoto, Eucli··ic3 Mo.! ta. Araujo Góes, 
Olympio Campos,. Felisbel'o Freire, Rodrigues 
Doria, Neiva., Jayme Vi!ia.s Boas, Seabra, 
Castro Rebello. . Milton , Tosta., Francisco 
Sodré , Aristides de Queiroz, Manoel Caetano, 

Eugenio Tourinho, P&ula Guimarães, Ver
gne de Abreu •. ~mphilophio, João Dantas Fi
lho, Adalberto Guima.rães, · Leovigildo ·Fil
gueiras, Rodrigues Lima, Tolentino dos San- , 
tos, Edua.rdo Ramos, Para.ubos Monteoegro, 
Marcolino Moura, 'laldino Loreto, Pinheiro 
Junior, Jerooymo Monteiro, José Martinho, 
Xavier da Silveira, Oscar Godoy, Jrineu Ma~ 
chado, Alclndo Gn!l.na.bara.,Tímotbeo da Costa, 
Augusto _de Vasconcellos, Belisario de Souza, . 
Pereira do~ Santos, Erico . Coelho, Fonsec~ ·· 
Portella., Alves de Brito, Leonel Loreti, Silva 
Castro, Ago.stinho Vidal, Ernesto Bt-azilio," 
Daocleciano de Souza., Barres Franea Junior, 
Bel'na.t·..tes Dias , · Pau li no de Souza Junior, 
llfayrink, Calogeras, Cal'Vn.lho Mourão, Mon
teiro de Barro;;, Gonçalves Ramos, Antero Bo
telho, Francisco Veiga, Ferl'eira. Pires, La
mounier Godofredo. Rodolpho Abreu, Cu~r
tino de Siqueira, Tbeotonio . de Ma.ga.lbaes, 
M9:tt~ Ma?hado, Olegario Macio! , Rodolpllo 
Pa.JXao, Lmdolpho Caetano, La.ma1·tine, Mo
reira da. Silva, Oliveira Braga., Costa Junior, 
Bueno de Andrada, Edcnunr:Jo da Fonseca, A]
tredo Ellis, Cincinato Braga., Hermenegildo 
1le Moraes, Luiz Adolpho, Mello Rego, Leon
cio Co~rêa., GuilloD, Marçal Escobar, Appa.ri
cio Marieuse, Francisco Alencastro, Vlcto
rino Monteiro, Rivada.via. Corrêa, Aureliano 
B&I·bosa, Py crespo e Campos Ca.r~ier. . 

o Sa•. P:reslden~ -Responderam 
â chamada 64 Srs . DaputadJS . HojB não bn. 
sessão. Designo para a.maobã a mes:na or· 
dem do dia d~ hoje, isto é: · 

Continuação da eleiçtio da Mesa e das Com
missões Permanentes ; 

Discussão uoica do pa.recet• n. 3, de 1899, 
reconhecendo Deputado pelo 4• districto do 
Estado do Minas Geraes o Dr. Antonio Es
peridião Gomes da Silva, com voto em sepa
rado .do S1•, Deputado Casemiro da Rocha.. 

Ar:rA DO l>IA 12 DE MAIO DE 1899 

P1·csiáoncia do Sr. Va.o de MellJ (Presidente.) 

Ao meio.dJa procede-se a chama.da, á qual 
r<spoadcm os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Nova.es, Silva Ma.ri.z, Silve rlo N.ery, Carlos 
Marcelline>, Amorim Figueira.,Enéas Marlíos, 
Theotonio de Brito, Serzedello Corrêa, Hen· 
rique Valladaree, Pedro Borges, Thomaz 
Accioly, José A velino, Francisco Sá, Augusto 
Savero, Tavares de Lyra , Etoy de Souza., 
Coelbo Cintn, Martins Junior, Arthur 'Pei
xoto, Rocha cavalcanti, Leovigildo Filguei· 
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·- t ras, Tol.'quato Mol'eira, Timotbeo da Costa, 
Irineu Macbauo, Raul Barroso, Sá Fl'eire, 
Pereira rlos Santos, Er'ico Coelho, Urbano 
Marcoades, Almeida. Gomcs, João Luiz, Car
valho 1Iom·ão, Ildefonso Al vim, Antero Bo· 
telho, Alfredo -Pinto, Al-varo Botelho, Leonel 
·Filhó, Octaviano de Brito, Augusto Clemeu
tino, Rodoipho Paixão, Padua Rezende, Mo
reir~ da Silva, Ga.l~ão Carvalhal, Luiz Fla· 
cquer, Alvares Rubiã.o, Casemiro ua Rocha, 

· Dieto Bueno,Adolpho Gor'do, Lucas de Burros, 
Francisco Glieerio, Ovidio A brantes, Mello 
Rego, Xavier do Valle, Alencar Guimflrã.es, 
Brazilio da Luz, Lé~menha Lins, Paula Ramos, 
Francisco Tolentino. Pedro Ferreira, Plínio 
C1sa.do, Guillon, Març;~l Escobar, Possidonio 
da Cunha, Pinto da Rocha, Vaspasiano de 
Albuquerque, Py Crespo e Cassia.no do Nas
cimento (68.~ 

Deixam de conipa.:r-eccr, com ca.usa partici
pada, os Srs. Urbano Santos, Julio de Mello, 
Heredia. de Sã., Viv1~iros, F.:lias Martins, 
ApJilonio Zenaydes, Affonso Costa, Amphilo
pltio, Tolles de t.feneze~. Manoel Fulgencio, 
Paulino ·carlos, Rodo!_pbo Mit•anda, Carac
éiolo e Azevedo So1ré. 

E, sem causa os Srs. Albuf1uerque Ser.~jo, 
Pedro Chermont, Augusto Montenegro,M~ttt:t 
Bacellar, Luiz Domingues, Rodrigues Fer
nand~. Gu[}delha Mourão, Edu:.t.rdo de Ber-
redo, Cunha Martins, Anizio de Abreu, ?\!ar-
cos de Araujo, Torres Portugal, Hdefonso 

Barros, Gonçalves Ramos, Jncob da Paixão, 
Francisco Veiga, Ferreír:t Pires. L:tmounfer 
Godotredo, An tonio Zltcbarias. l\odolpho 
Abreu; Cupertino lle Siquc!ira, Theolonio de 
M:1galhães, M,üta _M,tcllado, Nogunira Junior, 
Arthur Torres, Lmd:Jlpho Caetano, E<lU<trdo 
Pimentel, Olega.rio Maciel. Lama.rtine, Do
mingues de Castro, Oliveira Braga, Gustavo 
Godoy, Costa. Junior, Baeno de Andrad•t, Ce
sario de Freitas, Edmundo d11. Fons:~ca, Al
fredo El!ís, CiilCÍimto Braaa, Arthur Diede
richsen, Hermenegildo de ~foraes, Alves do 
Castro, Luiz Ado!pilo, Leoncio Corrê:~., Lauro 
Müller, Apparicio Mm•iense, Francisco Alen" 
ca~tro, Yiotorino Monteiro, Ri vathwi<J .. Corrêa. 
Aurdiano B:trbos~\ e Campos Cartíer. 

O Sr. P•·e!!!'idente-Responder·n.m a 
chamada GS Srs. Deputa.<lo~. 

Hoj:~ não ha se~>5.o. De~igno pat·a a seguinte 
sessão a meslll:l or•lcm do tli<~ de hoje, isto ê: 

Continuação <la eleição t.la Mesa. c dllS Com
rnissõ<>s Pel'mun~ntes; 
Di~cmsão unica do parecer n. 3, U.e 1899, 

rei!onlleccnrlo o,~ puta.• lo pelo 4 • distrír.to do 
Esk1do rle ~Iinas Gcraes o Dr. Antonio l':spo
ridião Gomes d;~ Si! va., co:n voto em ~epar:ato 
doSr. Deputado Cascmiro da. Roclw .. 

1~ SIC~SÃ O E~[ 15 DE MA. IO D [•; 18!)0 

Pteú.lc11da d 1 Sr. V a; de 1llclla (l're.çidcnto), 
Sil~:ct ,lfwi~ p ' Secr.!tari<J) c V a~ de Jfdto 
(I'resideNIC,) 

Lima, João Lop~s. Marinho do Andrade, Hel
vecio Monte, Frederico Borges, Francbco 
Gurgel, _José Peregrino, Trindade, Co2lho 
Lisboa, Ermirio Coutinho, José Marinno, Tei
xeira de Sá, Herculano Bandeira, JC'iio Vieira., 
Pereira. de Lyra, Mo.laquias Gonçalves, Bar
bosa Lims, cornr.lío da Fonseca, Moreira AI· 
vea, Juvencio de Aguiar, Joilo de Siqueira, Ao meío-rlia. proccr1a-S!IIl cham11.dn, iL I]Uill 
Pedro Pernambuco, Angelo Neto. Eu.~lide~ respr~ndem os Sr·s. Yaz de Mello, Ca.rlo; de 
Malta, Araujo Góes, Arroxellas Galváo, Oe- · Novaes, :Silva. Muriz, Ht•rcrlia de S:1, llile
miniano Bra.zil, Olympio Campos, Felisbello fonso Alvím, Silverio Net·y, Carlu~ M!lrcJl
Freire, Rodrigues Doria, Nelva., Jayme Vil- li no,. AmorL; l•'i;;rueir;:, Eneas Ma1·tins, 
las Boas, Seabrll, Castro Rebcllo, Milton, Tbeotonio t!e Bl'ito, Serzeclello Cort·êa, Hen
Tosta, Francisco Sodré, Aristides de Queiroz, rique Valllldnt•es, Marcos de Araujo. Pedro 
Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, Paula. Borges, Thomaz Accioly, Tot•res PoJ·t.ug<l.l, 
Guimarães, Vergne de Abreu, João Dantas Francisco Sá, He!vccio Monte. Augusto Se7 
Filho, Adalberto Guimarã.es, Rodrigues vero, Tave.res de Ly~a, ~loy de Souza, _Jose 
Lima., Tolentino dos S:tntos, Eduardo Marw.uo; Coelllo Cmtra, Barbosa Ltma, 
Ramos, Pn.rn.nhoe . M()ntenPgro, Marcoltno Martins Junior, Arroxellas Galváo, Leovi· 
:Yioura, Galoino Loreto, Pinheiro Junior, Je- gildo Filgt~círas, Torquato Moreira., Osc11.r 
ro·•ymo Monteiro, .Jose i\Iurtinho, Xavier da Gonoy, lrweu Machado. T1motheo _.da 
Silveira, Oscar Golor, Alc"lndo Gu11nabara, Costa, Raul B:lrr·oso, Belisario de Souza, 
Augusto de Vasconcellos, Beli~ario de Souzn. Pereira. dos Sa.n tos, AI ves· de Brito, Leonel 
Fonseca Por·tella , Nilo Peç11nh<\-, Alves de Loreli, Silva Castro, Deoc!eciano (lc Souza, 
Brito. Leonel Loreti, Silva. Castro, Agostinho Ul'bano i\Iarcondes, João tuiz, Francis~o 
Vida!, Ernesto Brazilio, Julio dos Santos, Veiga, Alfre_r:lo Pinto, Octa via.no de Brito, 
Dcocleciano de Souz<t, Barros Franco Junior, Alvaro Botelho, Leonel Filho, !t~dolpho 
Bermudes Dias Paulino de Souza Junior, Abreu, Aug•1sto Clementino, Nogumra Ju
Campolina, Mayrink, calogeras, Monteiro de nior, Eduardo Pimentel, Ole~a.rio ·Maciel, 

lO v. I 
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Rodolpho Paixão, Galeão Ca.rvalha.l, Luiz l O Sr. Leonel Filho- Sr . Presi· 
Flacquer. Alvares , R.ubi1i.o, Casemiro do. dente, achnnrlo·se na. ante-sala o Sr. Dr. José 
Rocha. Domingue3 de Castro, Dino Bueno, Bo~:ifacio. D.)pot:l.do eleito p~lo 2" distt·icto de 
Gust~.vo Go!loy, Costa. Juniot·, Adolpho Gordo, Min;;s Geraes, rcque'ro a. V. Ex. que, com as 
Cesario de Fre. t ::ts, Lucas de Barros. Elias solemnid .• de3 <h Regi monto, o convide a 
Fausto, E·lmundo da FonseQa., Francisco Gli- entrar no recinto, ;•fim ~c prestar o devido 
cerio, Ovidio.Alm mt-es, Mcilo Rego, Alencar compromisso e tomar a.ssento. 
Guimarães, Brazilio ela Luz, Lamenha. Lins, 
Lauro Müller, Pau 'a Ramos, Francisco To· 
lentiuo, Guillon , Marçal EscobaJ•, Possidonio 
da Cunba, Rivada.via Corrêa. Vesplsiano de 
Albuquerque, cassiano do Nascimento e 
Azevedo Sodré. 

Abre-se a ~fossão. 

O Sr. Pre!:,.idente convida. os 
Sr.s. 3• e 4" Secrcti.l.rios n. irem receber o 
m::lsmo senhor , o qual, senuo introduzido no 
r <lcinto, presta, junto ã. M~sa.. o compro
misso regimen t<Ll. 

0 Sa. 2° SECRETARIO (sei'UÍn,lo de 1') pro
cede á leitu ra do segui n.le 

EXPEDIENTE 

Dei x:~.m de C•)mpa.recc~r cem cn.•1sa partici
pada. os Srs, Urbano S:~onlos • .T ulio ele Mello, 
Ma.tta. Ba.cella.r, Viveíx·vs, Elias Martins, 
Apollonro Z'lnaydes, MfJMO Cmta, Amphilo
phio, Telles de Menet:es, :\lanoel FuJgencio,, Officio>: 
Lindolpho Caetano, Paulioo Car los. At·L~lur 1 D•1 St•. Deput'l.tlo Julio cle Mello, communi
Die?enchsen, Rodotpho .:\[tranda, Cara.cc10!o caudoque, por moti,·o rle mtJ!estiJ. em -pes oa. 
o Pmto da Rocha . tle sua familia , cleixou de esbr pr.~sente iL 

abet'tu~a do Congr·.,sw Nacional e fal tou du
t'clnte alguns dias ~~> ses~ües.-Inteit•a.da . 

Ao Sr. Depntailn Ma!.ta B:lcclhr, rommu
nic:tn•lo que é fol'çaclo, por mo( i ,.o d:l molestirJ, 
a afastal'•W desta Capit :tl o pa.rn CS$0 !lm pe
llindo n. respecti;·:tliccnça..-A'Cornmissiio de 
Pc t içõfs e Poderes . 

Do Sr. Deputa;lo Arf.ht•l' Die,lerichscn, 
commnnicJ.ntl•> niío po.lot• compnrcccr por 
a.lguns di;t'i its sessões, pot• muhv.o tle Corç.a 
maior .-!nteira<l:t . 

Acb 1la <~ptmlç:ío gllr :tl 1l •1R cloiç•iaP pro· 
te 1i1lus Ml noyn.7 , ern l O elo rcvore ir.J u ltimo. 
- A' Comm~s~i~o dll l'etiç<ici o Po_ ler~ . 

Da Mini.>terio ti >& No::oclo~ cllt Mnr in!1o., do 
lO dO COI'NU(O, ()UYialllO :l ~('gUiuto 

E sem causo. os Sr.:; . Albuquerque Ser<',io, 
Pedro Chermout. Au~us lo l\-loutcnogro, Luiz 
Domingones, Rodt•igues Fcrnan•les, Guc
delha Mourã.o. E·lun.rdo ele Bcrre~o. Ctmb:t 
Martins. Anizln ue Abreu, Ildefonso Lima, 
Mllriubo de Andrade, Fro 1erico Borge:>,FI'an
cisco Curgel, Jns ·, . P.:regrino, Trinrlad~. 
Coelho Lisbo:1, Ermirio Ccmtinho, Teixeira 11e 
Sã., Herculano Banrleira, Joiio Vieir:1, Pereira. 
de Lyt·a, Malnquias Gon çalves, Corn•·lio da 
Fonseca. Moreira. Alve5, Ju>encio de .\ gui:lr, 
P~•ll'o Pernnmbut.o. Angelo Neto. Enclitles 
Malta, Arauj ) Gó~s. (icmiula.no B1·:J.zi! , 
Oiym pio üun}X>~. Feli.:;bello Freire, lto· 
dr1gues DJrin, Noiva. J~yme Villn.s Boos, 
C:ut.ro · Re>bel lo, Milton , Tostn. Fmneiscn 
Sodr.'~ . At·istides da Q•1eiroz, ~íanoel C l<l· 
t ' tno, E uJ.renio TrlUrinlio. Pauto. Guitr.ltt•iies, 
,loilo Dnnt:J.s l"ilhJ, RodrigU•!B Lima. Tolet1· 
tino ilos Sa.ut-:Js, Kiun.rdo H.mJOs, P.\ranho:: 
Mnntont.gro. Marcolino Mout·a., Ga ll iiiJ 1.0· sr~. membrO!< tio COJ\~I'O~S:) NRdonnl.
r eto, Jerónyrrto ~lont{)iro. Aug-u~!o de Yas· T<JOhn a. honra. r!e submet.t<ll' li ms;n. npro
concellos, Fonseca. Port~lla., M~o~L i nho Vi· cin~·iln u.s seguinto~ b:tscs p:1r:1. l\ !f'i da fixal,'ii.l> 
cal, Julio Santos, Berna.rdes Di-•s, Paullno tia toJ'C<\ nav.cl [J:II'Il o n.nno do 1000 ; 
de Soua Junior, Campolino., Ma.yrink, ~a- Art. ·'"· A ti)rça. n.wlll no anuo de l'JOO 
Inger,,~ . Almeida. Gomes, Carvn lho Mourao, co!l::;t'lra : 
Monte!!'~ de Barr_o!', Go!Jcatves Rarilo~, Jucob § 1.o Dos oillciaes da a~m:~tl n. e classes an
da .P<~txa.?, Fer~em1. P1r~~· r:amou!ller 0?· nexo.;;, conforme os r espar.livos qu;vh·os; 
dotre·lo, C~! I•erttno de ~Jque\ra, Thc:Jtomo § 2.• De 4.000 pl':l.Ça1 elo ccwpo d•) ma:·i
de Magalbaes. i\1atta ~!achado_.. Artbu~ T?r- nhC!iros n~ciotuH-s, inclusive 300 praç~s para 
r es, Lama,·tlne, M.oretra tia. :Sttva,_ Oll~·:J:ra 

1 

as tr~s c,)mp·1nltias !le roguistas e I O:J par<l. a. 
Bt•aga, Bueno de Andr~tll ,. Alf1 edo Etlts, compan11 i :~. uo B~t ., do do Matto Gl'Ooso ; 
lJeJ'mene,(ntdo de Moraes, A!ws de Ca.str(>, 5>. 3 .• lle 700 to.,.uistas contrnctado: rle con- · 
V1:z Adolp'lo, Aprll.ri<:io Mar:ense, Ft•an- fo~mid3de com 0" re~?ulnme:ito promulgado 
cisco Aleçca'>tl'o e Aureltsuo Barbosa. para os foguisl.lS extran.umerati~3; . 

São lidas e sem debate approvada.s a a.cta §!-·" De 1~500 a.prendtz3~ marm~e t ros ; . 
da. sessão de 10, e as actas dos dias 11 e 12 § o.•.De 450 pl'aça.s do corpo de tnfa.ntaruJ. 
do corrente, t de mannha; 
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§ 6.• Em tempo de guer-ra, do dobro dopes
soal dos §§ 2", 3", 4• e 5". 

Art . 2. • Revogam-se a.s disposições em 
c.:mtra.rio. · 

Capital Federill, 10 de maio ele 1899,_;_ M. 
Fer1·a:r de Campos Sall-cs.- A' Commissrí.o de 
M.lrinlw. e Guerra. 

-Do Ministet'io da Guerra, de igual data, 
satisfa.zelJdo a requisição desta. Ca.mara, no 
officion. 207.rle 4 de novembrodoanno findo. 
-A quem fez a requisição. (A' Commissão 
de Fazenda.) 

O Sr. Co.ssiano do Nasei· 
J:Uent.o (pelt~ ord~m)-Sr. Presitlcnto, com 
taes expe1iootes sõ teem a perder o paiz e a 
Republica, pois sabe V. Ex. ~. hoje róde·se 
dizer, sabe todo o pa.i7:, nó; não di :;putamos 
á facção politi .. a do ontro la.do da Camara 
as posi<;tJes na. MeSll desta. Ca.sa do Congresso. 
(Apoi:t<lDlr .) 

Parece, portanto, que prolongar esta. nffii
ctiva Situação, negando proposítalmmte nu· 
mero pal'a que a Mesa. da. Ca.rnara se possa 
constituir, para que possamos fazer qualquer 
cousa ele ut!l a bem do paiz r. da Hepublica, é 
acto que não póde ser q_ua.Uftc.1..do de }latrío
tioo. (Apoiados.) Telegrammas: 

Goyn.z, I~ de maio de 1899 - Ao Sr. 
Presidente ela Ca.mara-Rio . 

dornmunico a. V. Ex: . ter-s~ install:uio 
hoj-~. com tod<\ a solcmnida•le, a. Camara dos 
Deputados, em 2" ?essão da 3a legislatura, 
senrlo lida a mensagem presidencial. Sa.u
dat;~ies.-Ur/Jano de Gouvci t, presidente-In
teirada. 

Bello Horizonte, 13 t1o ma.io de 1 ~!)9-Ao 
S1•. Presitlent() da Camara dos Deputatlos
H.ío. 

Congratulo-me com V. Ex. :ppJ:\ gloriosa. 
tlata. de hoje. que marca iguahlatle civil p,\· 
trin. Bt<l:tileira..-Siluiallo Bmmltío, presi
llente-lntelrada. 

Ce.w:í., 13 tle maio tl<1 1800- Exm. Presi
dente da Ctlrolll'll. dos Deputados-Rio. 

Congr:ltulo-mo com V. Ex. 1)ela. •lnt.:\ de 
llOjCI, consagorarla á. commt,moração d:L tra.tcr
niúRdc doi hrazi!eiros e fllCO \'otos se man· 
tenha sempre innlterarla . Saudar;ões.- No
grtcil'tl Accioly, preâdenle.-Inteira lla. 

Itcpre~eolação: 

D:\ classe r.ommerc!a l (lc3tn. Capítflf, r~cl<t· 
m:tndo providencia.~ sobre os r ('gulamento;; 
dos impostQS de con~urno, dect•etad.B pr•lo 
Governo. - A' Commissiio de Constituiçiio, 
I.cgish1ç.ã.o e Justiça. 

Requerimento: 
De Luiz Firmino ele SDuza Ca.lda.s, pe;linrlo 

contagem de tempo de serviço como omcial 
da secretaria do Supumo Tlibuna\ Mil1tar. 
-A' Commissão de Fazend:l.. 

O sl-. P1•esident~ - E~tá. finda a 
leit u ra do expediente. Não h a. ain-la. nt: 
mero para. s·~ proceder a eleição da Mesa. 

Ainda. uma. vez, em nome dos meus amigos 
cLt Camara, p<ço a V . E :c. pnea que inter · 
ponha os seus bons officios junto da {h.cç:i:o 
:pnlitica. opposto. áquclla. que eu r<!presento, 
para qne -venham constituir a Mesa da Ca
mara, visto que nós nã.o lho cl is:putamos n. 
eleição. como já. o provàmos uma. vez, apeza.r 
de nos acharmos em verdadei l'a. maioria, v o· 
tando então em br~nco,1>ara. dar Iogar me~mo 
a que a r <?spon>abiiHudc dos trabalhos 11a. 
C.'lmara. competisse á outra parcialidade, ~em 
que h ou v e soe da nossa parte in tu i I (l <lo menor 
mclinrlrc pessoal ao car.,ctcr •1os candi· 
diltos apr!lsentatlt;S pelo c.utro lado. (Apoia
dos . ) 

O que é certo, Sr. Presidente, é que si nó3 
quize)semos ,[i~puto.r ESL<l S posições teríamos 
-vot:1do expressamente em l.lm nomf'. não e111 
branco. porque nós ,;nhemos de S<lbcjo quo o 
voto em branco n:ío se cont a. Ass im sendo, 
parecr. que ;1 sitnação, pnrta.nto, dos nobt>cs 
Deputados em face do pai:t. • . • 

0 S!t. COSTA JONIOR.-De nús todos. (-lpnr
(es . ) 

o Su.. CAs~tA:-!O 1>:> NAscr~tE;-;N-Do nús 
todo~. não! (.lp:trtes ,) 

o Sll. Cos l'A Ju:-~I~.m-0 ma.is ó illuuit• a 
opinià.o. 

O Sn. . CA~SIAN,J oo NA•C!:>tF.:oiTo-A Cam:n:L, 
a imprens·\, tOIJo e;te pa.lz, si enc:tr:trem essa 
c::uesrão, sem espirito •lo partido, com iut•~il'O. 
beução de animo, ha rle f&zer justiça. no la:\o 
da Camal'a q11e rept·es'lnto. Nóa não quere· 
mos c:·e;u- nenhnma ctim ~ut la .. I e a situa.,ão 
d:\ R~pnl>lica, já .tr~o a.c_abr;Hlha.- la com esta 
crise financeira que tem attrahitlo sobre si 
toda'> a.~ vista.~. t odas ns onergi~s e (l:>forços, 
tona. a boa vont'lde do Governo que dirige os 
,kstioo~ da Republica. 

o !ih•. Cassinno do _ l'lú~sci· 
ment.o-Peço a p.\l<tvra pela ordem . 

As t!sl:lS publicarlas no ])iarío !lo Congres.1o 
ilão testetntl ll ho eloquente. pelos nomes dos 
Deputado~ que compar<>eem, tle qne os meus 
amigos teem·se conservado fieis no progra.m· 
ma de- não concorrer, directa ou lndirecta.
mente, para. ditncultar a organização d~ Mesa 

O SR.. PRESIDENTE-Tem a :palavra o nobre 
Deputado. 
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da Cilmam, como tao.lo convem rtos inter
esses da Republica. · 

O SR- Cosl'A .JuNrou.-Começo por não com
prellender doua !<dos quando todos e3tã.o 
f11zendo a mesma politica.. (I'nlcrrMpçucs: 
apartes.) 

0 SR. CASSlANO DO NAô'Cnii!":NTO-Sr. Pre
sidente, quando V, Ex. me ga.rautir o. pa
lavra, proseguirei. 

0 SP.. PRESIDENTE- Tem a palavra O 
Sr. Casshno d·o Nascimento. · '· 

José MuMinbo, :)(avier da. Silveira, Alcindo 
Guana.bat·u, Só. Freire, Edco Coelho, Barros 
Franco Junior, Antero Botelho, Antonio Za
charias, PaiJ.ua Rezende, Cincinato Braga, 
X:J.vier do V:J.Ile, Leoncio Corrêa, Pedro Fer· 
reira, Plínio Casado, Victorino Monteiro, 
Py Crespo e Campos Cartier. 

O Sr. Josa:; ~.Iariano pensa quo 
senilo a or•lem do rlia.-olei~<Io na Mesa- e 
constanclo haver numero para essa, se deve 
nesistir da p:llit vra _p;'Lra. tct' loga.t' a. ord.em 

0 Srt CA&S!AKO nO NASCIMEXTO-Neoar Sr do dta. -
Presidente, que ba, infelizmente, •luas "f,,cÇõe~ Pede a indulgencia. dos seus collegas, visto 
políticas, posto que todos os l:vlos da Camara. que c especial a sua situação na Camarn, 
estejam dispo5tos a cooperar cffi~azrnente com on.-fe hz parte dos descla.ssiftca.dos; não ê, 
o Governo da Republica. para a l'C30lttçilo das porém, oresponsa.vel pelos continuas adiamen
difficulda~es que asw~t:riJatu o paiz, é nega 1· tus tla eieiçiio d:• Me~a. Não llte cabe tambem, 
a ev1dene1a. nem aos seus amigos, a accus·1çíio do que se 

O SR. CosTA JU:-i'IQR---Se·n razão de ser l qlleL' conquistar as posio,:ões. Seus amigos, ex· 
os~. CAssrAN•J Do N'AscnJEYm-IIa. ueôta plica o or;tdol', silo os opposicionistas elo Go· 

Cu.~a duas eorrenl<'S de opiniüus que, si não v-erno pa.:;:sa.d.o. ,.. . , 
teom razilo de ser no pre,;onte, respoucbwlo , A. Camara n~o pode cs?er.Lr pelo_s _Depu· 
uo aparte do Dobre DelJUta•!o por S Puulo t~·lo, retardn.brws p:tra !aze: a. eletça~ da. 

, • . · • · Mesa, qunndo a sua. obr·1gaça.o e funcc1ono.r 
(Troc~m-sc veheme;!tes ''f,q,rte:; rl'cc: nw:r-~ com os existentes. 

rompem o orador.) Si os nobres Deputados não querem fazer 
O Sn.. CAssrANo no NAf'CJMExTo-Si e certo, casa para. esse fim, esperando maioria, abrem 

Sr. Pl'esideote, fJUrJ torra. t\ Cam:~ra s~ acha um precedente que dat•â em resultado a. 
dispn~t:J. a coliabor;:r corno Poder Executivo suspensão dos tra.bühoo parlamentares, qua.n· 
no intuito de ol!õr-ecer soluç:io aos graves do qU<tlquer dos partidos aqui achar-se em 
problemas naciouaus,_ n.~o e m:!nos cerl-tJ (J ue Il:lilloriu. e osperat• ftJrmar uma maior i:~ occa· 
duus correntes :lc opm10~s, cruiloJ•a. n:la cvm swnal. 
li. oria-em no momento actunl, rnas com a AtiiL·ma o orador ~uc 03 sous amigos não 
origem no pu.,;;:tdo, aqui se en·~ontram o aqui pretenr!em tomar :\ dilmteira nem Jança.r 
t;O chO!!am. (l',•oca m-se muitos ap rrtes.) miios de meios, quaesquer que sejam, para ga-

O ~R. CASSIANO 110 NA~CmF.;>;To _ v. E:t. nhar o, conHanç<~. do Governo c eEca.la.r o 
comprehendo que o meu intuito, p•·tlinno í1. podCI', . . _ 
prtltL vm, nã.o era. • -utrn ~iniio o do concita.t·, Refere-se l:1.~g:nmente a su:L prrsuo durante 
pol' meio •.In. pabrnn. autorizaria de v. Ex., ~ cs~ado de. s1t1o do governo do marechal 
o~ lltrhrt~!'i n.~pntarlos 11. \'il'<!ID f[Uar.to <lOtes l•. IOrt~llO c JliZ a. Cl'lbC:l. do govtlrno_ do Sr. 
o~l(ll.CÍil:tr a M•'m da çnmara, porque nó.; I.Jr. Prudente t i~ Morno~ •. conclutn_(lo quo 
nu.o lh'a Lli>putnmo~ IJOJO, como mio Ih'n. •1i~- nesta RepublJci\. su os protesto~ mD.terul.es po
pufmnos na ~essào do diu. 1\, tLpczar r lo 8ermos tlem vmgm•, como a.conr.eceu com~ cadetl'a. de 
vordadeirot rn:tlorin. . pro!e;so:- úo Sr·. Sea.bra, ~alva.. lli.l.O pel:~ rc· 

Ditaso6tas palavras,appallando pnra V,Ex. pre~entaçào Jllatonictt d11. ~u.r:uldade, mas peln. 
e uo inluito ue quo interpooll•• 0s seu~ 1 ons acçu.o mater1al da. moc:Hla,[e, oscuda.da. no 
omc;o3 ,junto aos nossos collegas que desde 3 orador, o como acontece ~gora em. ~et·~>trn· 
de maio atei bojo andam arredios deste re- buco, onde os homens que teem o prJ_Vll~gto de 
cinto, :;ento-rne con venc:do de tet· cum- governa!• pehs actas falsas preJUdicaram 
prido o meu i.levEn· e de mn.is uma H~z ter >lc:_intosameote o ~ir:}~to de um c_id~dão,_que, 
con-trilmido corn este appeiio p~ra desbravar nao e~contrando JLbttça. na adm1mstraçao e 
o caminho, si r:ão de presente, ao menos de uos tPLb!maes, teve_d~ fazel-n. por ~~as mãos. 
futuro, afim etc que os iu tere~se ; ela Rl'PU· . Ref~re-se ao arbtir~o do prefetto do Re· 
Lliéa e Oti i~Jter.::sse5 uaciona~s pos~am ven•;er ~1Je ~outra. um ne;:oc1ant~ des:-a Ilf<;ça, con• 
ejugnl,>r:Jspequen.;spaixõesque nos andam forme tem anunncmdo a 1mprensa. 
a dividir em detritnento puhlico. p,~,_s,wdo a outros assumptog, ref'ere-se o 

Co[l)p.ll'ecem n•ais o:> Srs. Jos \ Avelino, orndor ás c:omiiuaturas dos Srs. Milton e 
Joíio Lope5, João de Siq ueir;L', Arthnr Pei- Francisco Sá, :J.s quaes foram rettradas 
xoto, Rocha Ca valcantc, Seabra, Vergue. de para. ter Jogar a do no brc Presidente que 
.Abreu,Adalberto Guimarães, Pinheiro Junior, actualmento dirige os trabalhos da. Camara. 
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. Faz o historico dos partidos politícos no 
B'ra:i:il a.pós a Republica. e conclue que ambos, 
tanto oactua.l republic:1no como o rep_qblir to 
federal, Ee aeham dissolvi•lo::;, c di;: ttue 
o a.poio do~ que n[io ccmcorrcram pura. 
a eleição do actual Presi•lente 11>1 Republica 
não é um apoio partidai'io, mas um apúio 
político patriotico, pois aquelle, ao assumit o 
governo, perliu o apoio de todos os brazilei
ros, sem differença. de côr política. ]lromet
tendo fazer uma larga. politica. e fór.L dos 
pequeninos moldes de facções. 

Te r mina, clizendo que a wponsa bil idade pelo 
facto da. nií.o eleição da Mesa. na Ca:uara 
cabe inteira ao3 meml>ros rio antigo partido 
republlcano, que, não· tendo ma.iorta para 
Yencerem, re<,usam-se a fazer casa, eznqnauto 
que os do antigo pa.t·tido republicano Jedera.l 
teem-s3 achado <lh<ria.mente na estacada. de 
rep~esenta.ntes da Nação. 

O Sr. 8eabra (') (par<t wna expli
cação yessoal)-Sr _ Presidente, V. Ex. ve 
que nao tenho tempo de respon•ler ao St·. José 
Mariano, pois que disponho apeoas de 4fJ mi
nutos. 

S. Ex. levou trcs horas justific<~.ndo um 
requerimento de urgencía a propo::ito dJ 
qual procurou, estygrna.tizando o gove1•no 
passaria, simular ao Sr. Campos Salles. 
Presidente da Repnhlica, nm apoio de cuja 
sinceridade nã:o quero duvidu.'t', mas qu1 ~ o 
decoro politico o inbibia no momento. 

Não tenho tempo para re~pon•ler a. S. Ex. 
como S. Ex. met'ece, maxime qua.n•l•) s. Ex. 
me provocou pessoa.lmente por diversas vozes. 

Eu rlevo respoml.er a S. Ex. porque nesta 
tribuua estou collocado 1do voto populnr 
do m~u Est,tlo, nclla mo CIJn~rt·var·ci u 
reoponi1erei úqnel!e:; qu 1 n1e a~:(l'P-Ilir('m, 1111 
me~mo terreno, no mr.smo ~entido, com ;rs 
mesmas pal:Lvras e com :Ls mesmas ng-grrM· 
sue~. NingU!!II\ S<l illuda :L r·ospoitiJ. 

Vou a.provoit:tr, Sr•, Pre~illcnlo, oste re~tn 
tle tempo; o, 11i porventor!l. nüo tivor OJlJiul'
tunith~lle de responder aos toplt.:08 tlo tli>cm·s, 
do DeptltBodo Josli M:J.ri~>no, peco ll. V. Ex. 
que mo in~crevo. na hora. •lo expediente tia 
sessão de amanhã para mostrat• a sem raziio 
ue S. Ex. 

Sr. Presídente, o le ~der do Estado do Rio 
Grande do Sul, (\efendendo o partido d<l. con
centração, na sua pl1 rase, começou censm•ando 
aquelles a. quem elle chamou amigos do Go
-verno por não t'3rem dailo casa p:~.ra a reelei
ção da. Mesa. 

Mas, Sr. Prc.síilente, estt• c~nsura. EÓ seria 
uma censura. liC1t:~. si S. Ex. tivesse dito 
por outro lado que o J_Ja.rtido ua concentra:;ã.o 

(·) Niio foi 1-c..-i~lo pelo- orildor. 

não tinha sido logico, que não se tinha 
mostrado amigo uo Governo, qu<~.ndo affi:rmou 
por um lado que n.poiava o Governo e por 
outro lado procurava. 1lerrotar os amigos 
d.oste. 

0 SR. CASSIAi'\0 DO NASCDlE:<ITO- Mas a 
Me8a. .não e do Governo; a Mes3. é da. Camara. 
(AtJoia:dos). 

O Sn. SE<~.mu .. -NU.o ha. Mesa do Governo; 
não ha duvirla nenhuma que o Governo não 
intervem na. eleição da Mesa. Por que razão; 
peqiunto eu, SS. EEx. que entã.o tính:1m , 
maioria, não elegeram a Mesa~ 

O Stt. RlvAoA.V1A Coi\.Rf:A_ -Já. foi expli
cado. 

O SR. SEA.DHA-Qua1 c a explicação pos· 
si vel <I isto ~ 

0 SR. RIVADAVlA Comn]a- Para nfio pa
rocer qne qucx:iamos as posiçiies de assalto. 

O SI~. JoÃo PE ~IQUEHlA.- Porqut:J r..ão 
queremos cargos. 

O SR. SI~ADR.A.-Mas um p:u•tido que não 
quer cargas, nao c um partido. Um pa.rlido 
arganiz:a-se para. algurnn cousn; o si oão tem 
um prag-ra.mm!l, e urna ficç-ão, e uma ~ombr;t, 
não exprime coUS<I nenhuma. 

Os partidos se or;::anízam cleb:tíxo de uma 
bandeira par;~. dcfendendt> principio~,occupar 
co..rgos o posiçõ~s. O partido rtue nã.o a.spír~~o 
os cargos, n;'i,o é umpat'tido, ê uma nullillitde 
po[itica (apoittdos), 

Si sa orr:;anlsuu •·slo p~1rtido 11:1. conc1mlrl\· 
çiio, si elle tlroixou do cl~<gor u. ~lc~a. este pil.l'· 
tiilo obrig-:t-IW:> a pi"l'~t.!l'Ut·li' a. raz.1iu .lo I!CU 
procetlllllf!lltn. 

E~t.•• parr.hln ,;i u:i.o c1ui:r. •lorml.u.t• o~ a.llli· 
i-(()S tlo \tll'!CI'IItJ, Rl!\Ca•;on o Oo,·orno. 

O SH. H!V.\1>,\ V lA t '"Hlti:.l- Niiu õiJ)l)lll~O ; 
o nus~õ ;tpulu t'• il~sintt.ll'tt~HLtlC), 

O sn. X.1 vnm Do\ sn.nn ru - SI oll'gos~u 1' 
~~~·~:,, ;mu•rtt;ll\'a u CJuVlll"llil. 1~' IL lugic:L do 
lu Lu,::;. t'lLhU!a. 

o SLL 1'1~,\llt~-\-0 partido tio. oonconLral,'àO, 
!:11', Pl'csid(!llle, q uiz mu.~tr:~r ;..o Oun!rno 
que tinh~ maim•ia, l\itulll. que occasional, nesta 
Gt~.sa e ent<lo tez mais do que si elegesse a. 
mesa., quiz 1mmi~bar os seus adversarioe; 
porque querer que qua!que1• dos uossos cor
relig-iono.rios o.cceitasse a eleição sem maiOl'ia. 
!la Casa., era querer uma. indignidade que 
por no~so. p;trte repeliimos e, Sr _ Presi· 
Llente, o partido da coneentraç.:Io que prez:a. 
:L sua. dignidade, devia. prezar os b1•ios e 
a dignidade de seus aúveL'.S:J.ríos, n~o pro-
c:ct1entlo c·JitlO procedeu. . 

Votando .::m branco. a. maioria, siuãoquer1a. 
conquistar as posições, si o partido estav~ 
dissól vido, e si a bandeira do Partido Ro-
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publicano Federal esfrangalb.ou-se, neste. 
caso, si todos apoiavam o Governo. e:;ta 
ostentação de for<;a o que signiflc·a ~ Ou 
uma. hum i I Ilação r.o. -partico que elc>geu o 
P!'esidente da Republica. ou uma ameaça ao 
Governo. N5o ha para onde fugir. 

O Sa. RoOOLPno AB1EU - Ha uma outra 
explicação. 

o SR. SEAllltA-Qual e~ 
0 ·Sn. RODOLPJ{Q ARREU - V. Ex. em 

tempo veTil-. Garantimo~ que nií.Õ é uma 
, n.mca.ça; póde ser um temor. 

0 SR. St,,•.URA.-Oh! Utn pa.rtido d<L COD· 
centra.ção teme·se de q u~ 1 do nós da. minoria, 
não; st} do Go\'et·no. Então teme·se do Sl'. 
Ca.mpi)S Saltes. 

O SR.. RovorJPno A nneu-Nã.o é isto; V. Ex. 
sabe bem. 

Mor~s, não et·a só a. morte de S';. Ex., e1•a o 
afastameo to do Sr. Campas Salb s d::~. -pre
siuencia. da. Republica. (Apoiada.t.) 
· Nin~em. portanto, póJe duvidar do apoio 
desiuteressado, patriotico e leal desse p:u·-
tid,J. . 

Todo e qualquer apoio de SS. EEl:. nó3 o 
recebemos o agt·adecemo3, e ap3nas é Ia.meo
tave l que elle v!es.se um pouc;:~ tardiamente, 
que não úntassc da apresentação dos candida.· 
tos c sim dep·JiS da ..,·ictori<L; que fosse um 
apoio pos\.hmno, de moilo qne a cousciencia 
publica. da. Nação visse bem o seu desiu· 
te1•esse . 

Nós queremos esse apoio, mas cada qual no 
seu campo; nós estamos no partido republi· 
cano e vó:; no da concentração; vós applau<:lis 
e nós olhamo• com beoevolencia. os applamos . 
dos adversarics, sutisfeito3 por verrn<Js que a 
escolhct. . . · 

0 Stt . CASl'RO REBELLO-A escolha foi boa. o ~1{, SI::AllHA-Si não teme o sr·. Campos 
Sa.ll~s. entiio a l't·ec.:·ia-se de óU:I. propt'ÜL fra· 
queza, po1·quc sute que é uma m<li<Jria oc- O SP.. S&J.ntt,\ - •· .. que a eseo\ha foi a 
casiouul c rrue amauh1i. 0 pa.rti•lo repu~ melhor, por isso que cs appla.u;;os partiam 
IJlicano terá a. maiotia ue;;t.; ~ Casa. (lia daquell~s qtl~ dir.iam que o Sr.Caropos Salles 
ap,u·tes. ) especula. v a com o clero para podei:' ser 

sr. Presidente, este temor o. que allu•Je eleilo; ii•:amos satisf(ji tos por ver que nosso 
0 nob1·e Depütt\dc p t'l' Minas só se }\Me at- CMdida.to ó appfa·..:dido por aq,uelles que 
tl'ibuir :~ c."tas du<~s hyp(ltheses: ou temor fazem parte da Ce.mara. tanto os que o 
do Governo ou temor de ~ua fraqueza. combltc!'am como os que o sustentaram, 
l'ortanto, St•. Presidente, n:~.da cxplka. Pot·tanto, senhorPs, nós su~tentadorts do 
aquella votação; nad:l. cxplíc.'\ o.quel!a ;:,'Tande Governo, pn.l'ticlo republicano, maioria. on 

t . 1 d 1 1 1 L minoria., poucc importa, acolhomcs a Hís do 
qHan u a cru C•~' u as em r<llH:O qt:e n pt~a .. ]):lrtido ua concentl·;vofl.c),com c~sa benevolen· 
,.,~eu nn. urua, it11lig-iu1o uma cl.:rrotu. tno~ ' 
Jll(;'nt:ouca úqttellcs rjue ploit~:1~ram os caJ·gos ciu. naf. ural. pot• isw r1ue não podumos olh:tr 
d:~ ~lesa., tlcstlc que o p.tl·titlu dLL t'uuccnlrnc;iio !!om o•lio, com raiv:l !Lquelle~ que nos Rp· 
0 confe,;s1L. plaudem ; nú." vos oi harno::1 com bonuvolen~ia 

o :lgl•;nleeomus u~ vo~$r'S appla11~os, mas nós 
O Stt. NHn PgçANil/1.-.'\ noss;t intenção quet·etnn:\ cadtL um em !il!U !Mito; tlli~ su~-

não e•·n. derr.,tnr. te11 t•~mos o Oovcrno Jilll' patr i o ii~mo e pt•r 
O SR.. S~cABIU - Des<lo qu~ a. tmioria de\'cr o rô~, não por dovcr, uaus talvoz por 

do par· tido do conctmtra.çoiio confo.<.sa. 'l ue não P<\tr íoti~mu. (..!parte~.) 
pleilca.m os ca.l'gos d<L Meso, pot•quc entlio Sr. Pl'esitlunt<- os part idos o~tiio ui8sol· 
essn vut;u;iiu ~Qua l a SigniHcacü.o poli I!C:t cru e vir! o~ 'I ' 
e_llc\ linha no tnom~nto ~i não c.st:l, St•. Pce-l M~s porquo u~ partido~ eatii.o dl~~olvidoa? 
St•lontc, a do nos llllltgll' ~ma •lm•J'Ota u no I (.Jue phcnnmc:w,quo fo.cto onut·m~J. extt'UUl'· 
rnesmo_tempo mr:>lrat• IH~ :sr. Prl.'sh.foulo 1la dinal'io se praticou no sci!Dil!'Ío pohl ico quo 
U~pubhc~. rJUe nao elegwm a !Ilesa porque du.;mancltas8e nquíllo IJUt! o St· .C:unpo~ !_:D.Ika 
11au querwm des:lgraclal' ao poder'? S1•, l're- declarou nuce~snrio o lndiapl•ns:.Lvul ~ 
si•lente, o procedimento tia. maioria tem ~itlo _ . . . .-
c~lrrecto. (AJlni·tdos.) , O Sn.. co.T,\ Juroon-F'ol a vtcloi JO. do Sr. 

Parece-me que ninguem duvida do apoio Campos Sat!c.s 1 
quo o p<Lrtido r8publicano presta no inclyto O SR. SEABRA-Vamos fazer a. hi.toria. e 
Sr. Campos Satles; creio que ningucm duvi- 1lepois fazer a psycllologia. da. historia e a sua. 
dnrá do a.:poio, lea.l,dedicad.o e tll!s\nterel;&\do philosophia. . 
que lhe presta o pal'tido que o elegeu e q11e Scindíu-~e o po.1·tido republicano federal, 
por sua causa so1freu as maiores atfroutas . n5o, por traiç,iio do Sr. Prudente de Moraes, 
as maiúres injuria.s. pnrtido qno se dizia ~a~ mas pot•quo al;,'uns amigos de s. Ex. não 
hidu dos quartos h:tixos do Cattctc, partitlo quizer:un prestar-lhe apoio na. Camara dos 
qtw, pa•·;~. e!enu· bem a.lto o nome de S. Ex., D~pui.n.dos ; elle seguiu :t recia que tt•açou 
nã.o trepidou em luctar nté com l'ic:u·io$, ucompanhado de amigos que formaram o 
porque o as..:c:assina.to do Sr •. Prudente de pariido que se cham9u da. li~ ; mas, da.llh'!l. 
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J?Orqne ~ Qtl:u•s os elen:cntos que se contra· 
pun bam ~ Entii.o, pelo facto de hrL"er nelle 
al;.:u ·~s revoltosos,nãoe:dstiam rio partidocon
tra.t•io, r cvvlt0sos r.omo o S1·. Jo~é :,!ariano, 
que acal;ou de ruz .:l' n. _sua protissii.o tle fe, 

. ·como os St<S- R·Jdclpho M1'ranrla.c LoNli 1 
. · .Sr. Pres!âenti.!, foi da li ga. porClue o 
po.r thlo se form<.u p Ha ;;mlentar a. a.uturi
t'aue rep: e:>:mla.tiv.l do primeiro magistrado 
cln. :Kai;5.'>, porque fui l'orruado de tu<lo <]t::l.nto 
o paiz tinha de mais cor.ser,·n-:lor, ell'[n~n lús 
que ~e agruparam em torr.o do D~. Prut!eute 
de Moraes, afim de que <\ auto:rida.de do 
S. E:c fo:fe mantida até o tim do período 
constitucional do seu gov. ~rno. 

O SR. RrvADAY!A Cormr~:A - como no Rio 
de J,, n ;:iro . 

O SR. ~E .. u:r~A - Eu est'.IC\ava. a. origem 
do~ p:ntinos. 

Vem a sc1são. Era or;rão do partil!o repu· 
IJiica no fE'tkl'l\1 o R~p!!/Jlica , e a p roposito, 
quanta ho;ann.th se levantou ! 

ü illLlS,re Sr•. gcnwal Glicerio, daquclla 
trll,un:J, disst~ q\le o. cre;tção doE partido,.; era 
\unu 1uccssíchule p~ ru <\ ta~publ ic:J.; u. ltcpu
blicJ. progr<tH:·ia com isto, n, todo o c!ia, 
llll ti a m na mesma. bigül'rJa. S. Ex. ;tlll!'mava 
quo cs pa.1'tit!( s osLt \'am or·ga.uizo.dos c q U•! 
o. Hapul>l:c:l. rnclhorari;t. 

Mais o.in · 1 :~ . - que o Sr. C-tJ.mpo . .; SJlli!S uão 
seri<\ elei to em I tle m.,rc;n. 

Po~cpu: ?, Po · !JU '~ tinha cet·tem de (}\IC c:·a 
0 S'! ll i'•i lrt.i tJo fOI'tO, pu,i·•nt<', l'l'prc-~crrf.•l\[1 
a tmanimi·'atlc d:L N•1~;ão. l•: )lOT<)UC ttizin 
iii.;Q 'i 

J:euul rrttn·~c n.s c ,n vcr.çiic•s ; n. con ,·cnçãn 
cln J>.Ll'lir\o \t••]IUI,Ji ctti iO Fctl(IJn( efC•niiH·U para 
~ru e<llld i<l:do u llt•. J.·uu·o Sodni c IH\ pl•tt:t 
li'lr iJIO. tl ·~~ll I!Jll'l',OI•Ill:l<,IÍO, <Jiõ<l l<•Í L'S<'Ti p:;t 
pcol o ll l', Mnn• ·d \'ld o:·ino Pt•J·cil'tl, CJ):t:o 
c·nul'c•~otl ('111 clo<'llffit'll t.o ptli •lico , ur~~a. pla tn
llÍ<'Ulll. ~o cllr.ltl qno o Sr•. l.auro S<1rlr ô Cl'<l 
quem I'O J • I'~~I!Ilta \ ~~ us v.-~·d :. rl !lil'as n'Jiir<.~~·ucs 
l"' llii \Jlicauas , l "· •Pr•!SMt~vn a l'er<bcltimalm:J. 
ropubl!<!.cniL u qnc :1ô s crum<.~ um !(l' UPO olc 
moulu'chi~tus rt:uuirtos. oJ·n.mo!! o r~·r~~~o ela 
Hcpubllc:r., nii.o rupJ·!lscnl:Lv:tmrs illu:.s, nem 
pt:incil>ios, - nach < mfim tínhamo~ de rcpu
bltca nos, 

Nus roprcsentavllmos um punhnclo ele o<l í· 
entos, uo u<:S! eiln ' u~. que uos tiuhamr.1S 
O;.(_o;rupado pa.r·a lormarlll(JS um partido 
cllamaúo pcs~tal. .. 

O P<m i lo RepuiJlicano apresentou os Srs. 
ca.mp:lS Sall.;,.s o Rosa e Síh·a, c ua SUl). plo.
tofót•manüo usou de repr c,a !in . 

Nã.o h:~ nclla Ulllilo pala\ ra que ~e 1\ tira ao 
candidato atlv~:r~•u·ic . 

Houve urn b:!.nquetcolt'et·ecido M S1· . c~m
po!:i S·JL'es e o illustre candidato elo Pa.rth.lo 
~epublicmno disse, por escript?P.c~aoc~a.~ião, 

que ao p'l r tido repu blicn.no ao q uu I pertencia 
e o havia escolhido como seu cantil dato, devia. 
mostrar quaes era.rn us suas ideas . 

Púrtaut.o, c- Sr. Ca.mpJs Sullc; sanccionoii 
e5sc ll;1rií.io, dis~c que cs~e p:Lt·tido existia; 
('S>e partido tem vic.la. det, rminada., tem 
rorça. e tem pol' si a maioria da Nnção, tanto 
qac o elegeu presidente dn Rcpublica. . 

O SR . <.:A:SIANO DE NA;;CtMEõ:\'TO - De~e~o 
que\'. Ex. e-xplique o Í\CCorcto de vv. Eil:x.. 
com o !Jl'O;;r;unmc~ !.IJ Sr. Campos Salles. 

O St~. SEAiln.A. -No desenvolvimento bri
lhante de ~eu manifesto, s_ Ex . deu para
bens :l. Rcpubli, a. pela scisão do partido, 
porque essa scisiio vinha. estabele-cer com :l 
c reação dos partidos o equilibr io da Re_publica. 
c:\ verdade das in , tituições. Como é , P'>l'
tanto, que hoje o~ nobr es Depu tados Y<em, e 
com IJUC anctoritla•!c, dizer: «o pat·tido 1:st à. 
dissol vi\\•> porqae o no;:s,, o cst·:, '? » 

Si o d u VV. E Ex . está. disso! viLlo pol' 
fa lta <h battdl'ir:l., não é razão ]lar•\ I[Ue o 
uos;;o lambem estcj:l, porque nós estamos uni
,!(I.S e temns uma band<~ i r a., a do 28 de maio ! 

O S;t. NJI.o PEI.'Al'l!A.- ;\l)S ainJa qucl'cm 
a rcvi~ão tln :u·t. G• . 

O S!l . B~::r.lSA.HI-J o c: S::>uzA - Porque n5:o 
votaJ\l.m ncllo 1 • 

O Sn.. Roo r. ruo ABI:Eu - D~s!\ja.mos 
saber s i VV. El!:x . nincJ<\ querem o pro
gm:.ln,a. interveucioni;:ta do Sr. Pr·ud~nte 
,(c MOI'aC3. ( f! a Outt·os upartas. ) 

O SR . SEAI3HA.- Apre~"n!.:tdos os ca.n•Jida.
lo3 c t~n· lo o Sr . Ca mp 's SJ.ll.•s manifcs taolo 
su~s itll~ii :< pol it:cn.s, que m•;tm :1.squ: vinham 
d:t Jl l'<1pa g:J.mb, l'C>Vi<,:OI 'ada.~ Ul\S curta$! cs
~ript:lS d:J Eul'Opa. p<•t· que Hl.~ii.<>", si :1.s it\eas 
1!os uohrcs Depntarlos se coll~i l.ia varn com as 
elo s. l·:x. , não l'?.ncgara.rnscu p:wti,lo, con· 
t.ir:uando. enlrlli:L:llo , a oppol' se á c:1.ndidn.~ 
turo. t!u Sr· . uw,pos S:J.Ilc~ . smlentando :l. üo 
~r. l.um•o S.11!l'c ~ 

o SL·- C.\S:'IA~o no N.ucmt·:~To- Pc<;o ·a. 
palavt·a . 

O St~. St·~i\Ja{A- O que v itnos'? Desde o 
Amaz.,n .s :.:o IU:l t;r·anclcdo Sul, c )m rnris~ 
~i m~U; cxccpçü.:s, sem valor numor ico, tvdos 
aqucllt'S f!UC pertenciam ao Pa.t·t ido Repu
\Jlícauo Fcueral ou ~e ab~the ram ou votar<Lm 
110 Sr . Lauro Soclró . 
U~r\ vvz- No Cfará. vot·1ram no Sr. Cam· 

pos Sa.llcs. 
O Sn . SE A!ll:A.- Em :-1.lguos E3tados, como 

n•J P ;t!ÍI. e Bahi:t, a. .-.lei~·iio fo l :po:>itiva. no 
::ir. Lauro ::;odre. (.-lp Hrle$. ) 

O SR. CAS.';IANu DO NM,Cll\H~NT•)- Declat'<\· 
mos 1lissot v ido o Partido Republicano po1,' 
fdlt'l de llarmon ia , 
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··o· Sn.. SEABRA.- De sorte qne, qnando os O Sa . Ct.ssUNo tio NAscaÜ::Nro~Confesso 
_nobres Deputados diziam que nós nio t inba- a. V. Ex. que não li o artigo. 
mos idea.s,,~us et·amos um corpo lleterogcueo, o SP.. SE.\BRA.-Pois é um - artigo muito 
que niio tin :1amo!: b:wdeira. eram SS. E!l:x. bom. (.:1parte>' .) 
que sr, aclta.Yam llC$sas cQnu!ções. 0 Sa. SEABRA-VV. EEx. só teem uma 

O .SR.. CobTA JuNIOR- Mudaram o n' me, orientação-é a. (lo ··sr. Campos - ~ariier; 
- mas, com o mesmo peõso~l. formaram outro. (Apa.1·tes.) - . 

O Sa. CAssuNo no )ÍASCIMBNTo-Com mais VV. Exs. interromp}m quando eu apenas 
alguns, tantos quantos bastam p:1ra. derrotar r<lpito a.quillo quo não é meu, é do Sr. Ca.m-
o part ido do nol:-re Daputado. pos Ca-rtier. · 

· d SS. Exs . sustentam que a. Constituiçã.ó 
· O Sn.. BUENO DE ANDR.\PA-AlD a nio der- Federal deve se amoldar á Constituição dó 
rotara.m · Rio Grande. 

O SR. SEABRA.-Ncm derrotarão . Por que~ Não é por vaidade, não é por· 
O Sn.. CASSIANO DO N Ascn!E~T0-7\-!a.s V. Ex. que VV. Exs. tenllam a pretenção de se 

ainda não explicou o accordo de VV . EEx. impor a.o rClsto da. nação. E' porque 
com as irleas contidas na. platafÇ>rma do VV. Exs. dizem, e, muito bem, que a Con
Sr. campos Sn.lles, stituicão do Rio Grande dá bons f.ructos e 

querem que a Constitui~ã.o Federal. .• 
O SR. SE.\Dn.A-Ouvi lla pouco flll lar em . 

cent1·o de concentração republicana. O Sn.. CASS!ANO Do NASClMENTo-(Para s.p-
plicar o principio d a Constituição do Rio 

Ma~ . que idéas vejo pregadas no or gão dcssé Gr<\nde á naçiio brazileira, seria. preciso 
centro de concentração~ (Pattsa.) que em toda. a sociedade brazileira houvesse 

Vejo propaga.r-so a idúa rle ter a Constitui- um povo prep1n•a.do para ella, como ha. no Rio 
ção Rep•tblicana. Federal de se amoldar á Grande do Sul. 
Constituição do Rio Grande do Sul, porque o SR. SEADRA- VV. Exs. ni.i.o façam ao 
a missão dos parlamentos deve ser simples- povo brazileiro a. injuria de dizer g_ue 
mente orç<~,mentaria. elle não está habilitado a acceitar a .Repl;!-

0 Sa. CASSI.A.NO no NÚcrMENTo-V. Ex. é blica, tal como ella. se acha na constitUl\'S.O 
homem de grande merecimento, mas presume riograndense. 
de mais. V. c:x. ha de OUvir O que~ concen- 0 Sn.. CA.SSI.\NO DO NASCIMENTO -Não h:J. 
tra.çiío. (Apa1·tcs.) injuria. a ninguem. (T,•ocam-se aportes.) 

O Sn.. Su:AnnA-0-Sr. C..1.mpo3 Ca:iiet• tem o Sn.. SEAliiRA- Sellhores, uma. constitui
:~. opinião elo que a Constit uiçüo Fcllera.l ção em que o p;tpel do parlamento se limita 
deve se amoldar á ConstHuic;ão do Rio Grande a fiar ot·çamontos, é uma. coostituicão em 
do Sul. que aquella nssembléa não tem as attribui-

0 Stt. CAss rANo Do NASCJMENTo-V. Ex. ções que lhe silo peculiares. 
esta C11 zen,lo intriga., permittt\ que lhe digo.; o sn. RxvADAVIA Conn.~a-E' muito mais 
nós não QUC!l'emos. adeanta.d~~o; tem o plebiscito, até. 

O Sn.. RtvAD.\VIA Con.ruh-De I.Joa. fé , mas o sn.. Ronott>no AnnEu- E' o que o povo 
está. f:•zon• lo intrign. (llt1 o11tros ap.~,·tes.) brnzi!eü·o dcsejn., ó que nós nos limitemos a 

O Sn.. S~:AmtA - VV. EEx . (1ucrem re- dnr orça.montos. (Apart .. ·8.) 
furmar <l C<>IIStitukiio, porque QIHwcm amol- O Sn.. SI!!A.BRA- Eoti() vamos reduzir a.s 
dul-a ó. Constituiçiio d ·J ltio Gt·a.nde do Sul. n ossas runcções, limitando-11s apenao:; • uis· 

0 Slt. GASS!.\NO DO NASCI~fEN1'0-V. Ex. cussão dos orça.mentos, 
tem esse mau habito de argumentar, attri- o sn.. RonoLPRO ADR.EU-Não digo que 
buindo aos cutros opiniõc~ que elles nü.o vamos até la . 
tcem. o Sa. SEABRA-Entã.o quer em ou não re· 

O SR. SEADRA.-l~u não costumo perguntar, formar <t Constituição~ 
porque is:>o me é veda• lo pelo Reg-ime o to, mas 0 SR. Rono·LPBO ABaEu -Não a.poiado ; 
agora perguntarei a V. Ex . : a.cha. que a dentro da. constituição po1.lemos fazer isto
Constit uição do Rio Grande do Sul é a. pri- abolir a poli t icagem. 
meha das consti tuições ~ 

O Sn.. SEABRA - A Co!lstituição Fedem! 
O SR CA.SSIANO :oo NA.sCJ~IF.NTo-Perfeit:l- deve-se amoldar [t Constiwi~ão do Rio 

mente . · GL"ande, mas não ja, a. pouco e pouco •. em.; 
O Sa.. SEABRA-Ora, é exa.ctamente o que quanto o progro.mma do Governo niio for r~-

diz o Sr. Cámpos Cartier. · · visionista; qua.Ado houver presidente revx-
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sionist(l., cntã.o se fu.rá como !JUt!rem os nob1·es o Slt . SEA nRA.- Como engano, si uns pro-
Depu_ta•Jos. cm·am um moio a1>t.o, e o~ltros desprcsa.tn 

!'-'verdad ·~ é e;fa, é fJUe os nobres Depu- esse meio~ 
ta.-~os suppõem a Comtituição do R.io Grande o SR. JoÃo m: S!Qt'EIR.\.-E' bGm n"o ,~que-
dl.l Su 1 o ultimo fructo do talento dos cor:sti- "' .,., 
tuin~:)~ d 11guell~ terra. Pois l>em, e~s:~ Con- c~r a. regulamentur;ão do art. G•. 
st1ttuçao nao e.,tá d J accortlo com :>. Consti- O Sn. SEAHIU-Nó$, Sr. Prcside:1tc, temos 
tu:~'íio Feoieral; portanto, ou s-s. EEx. le :!m a mesmn. baurleirn, o mesmo programma., c:;; 
de fazer n revisão da Con~lituição Federal, me:;mos principias; clles foram escriptos na 
ou t.eem d 1 rcnt-g:~.r a dl.l Rio Graori.1. pla.tnfórma com que apresentá-mos o nome 

Ora, o Sr. Presidente d<~ Rcpul>lica não do Sr. Çampos Salte.<:, principias que foram 
quer a revi~ã.o da. constitu't,:ão. publ_ira:los e approva; los na l'é!U'tião do nosso 

VARl03 Sns . DEPUTAoo--N-·m nós , p:u·tuto, e a-s qu!!.es. o Sr: Dr. Campos Salles 
, •• • 1 prestou o seu assentimento. 

O SR. S&.IDR~-: VV. E Ex. querem remo- Q 1 é 
de lar a Coo stttUJçao FNler.ll; ma.s qua!ldO é n:t o progrr. mrna. d 'l \'Y. E Ex. 1 
que e tempo para isto? 0 SR. RtVA D.\. VIA COiutf: ~- 0 mesmo. 

o Sn.. CAS,lANO DO :\'ASC))Ii'.li.'IO-Quando o o Slt .. s~-:.n:tA-Como n me'! mo. ~i o p:tl'tido 
povo brazi!ciro fôr tot.lo como 0 <lo R io mor-reu, si o pa--tilln f ui dis;;olvido 'f Ondo 
Gr·anue cio Su l. eõtú este progrJmma 'I 

O SR. SE.\nú-Pol't.onto, o fnnilo é c>t 1: O SR. RlVADA\'fA Cot(Ri;A- Nas paginas 
Constitnição do Rio Gr.1 n.!e <lo Su l !lifft l'.!nle da llistor·ia. brazileira. 
lia Const\luir;lio Fcde:·:ll. (Nilo liJlOio.(l Js; o SR. SE.IDnA.- i\bs ent.iio os p:tr lidos EC 
tl'6Cttm·se opa1·t,;s.) form;Lm e se dissolvem como as arda.~ !lo 

O SR. SEAB11A- Pois eutão po1em co:xistil' occ:a.no quesão levadls e co:nlmtidas pelas 
a'! rlua~ con .tituiçõe~ úGvcn·lo um:1 mo de- ondus e pel~s -vent" uias, (m1•ito l;e.a ), ou p•·lo 
lar-se p:::la oulrrt ~ cr,ntrario, os par lidos 1ê•rmam-se cli~cipli

ns.dos, r z·tes. com ülóas e bantl~ira, as QU(l.~S 
O SR. lllVADAYlA Coiu:EA-E' questão tle dclVem ser defendidas, como nos ternos def'~n-

dctallle, mas 03 m0loles sii.o C·s mesmos. riido as ioléas e a 1>3ndeira do Pa.rt.ido Repu· 
0 SR. CASSIANO DO NASCl~IEI'TO-Náo. blica uo 1 (iliMiio bJm . ) 

O Slt. SEAnRA.-0 Sr.lca•lc;· da c'>nc-entp·açiio St•. Presicf,mt'i!. o Partirlo R.~p11bliclno pu-
a.lll l'ma que não, 1iorqu~ aind;l uão l'sta.mos blicou as su·'s i<.lt~as e o illustre Sr. Campos 
aptos. p:1ra rclceilcr o systenm de couslitnição Salles as accei tc•u. 
Llo Rio Gt•ando olo Sul. Pois bem; si el!a acceit'>u e>s~s irlóns e si 

E si n:i.O é c X.lC!O o !JUC c ligo, então Y. l~x. no ~cu PI'ÍioHlÍ\'O d!scur;:o rlcchtrou que pm·
fJUI'f um rr.eio llpto p:.ra :l.llplic:lr <l mrsmu. tenci•• a. o;,tc pa:•litlo, que i·1c .s esposou 
cJu:;a quaj;i. existe? s. Ex'! 

O SR. CASS IA!-IO oo NAscnn:NTo-:\Ia.s n;"io o s1~. RIVAIL~VIA comü:,~-s. g;o,:, tloda
é ~ rne;m::~. cou;u.: :\ Co.nstitui•;iio \!o Rio rou; pe1-t()nço a este partido, mas as minhas 
Gr.tnc!e !l~ Sul e.,la ca.IC;1rl,t n- . ~ r~o .dcs _da. id~ •ts slo es l<lo. 
Colbll!lllt;aO Fe·~c1·al; IHliCamcntc Dao cop.ou 1 . 
servilmlln to a Conslituiçl·) Fctlcl'al. (.·IJl«?'tes.) , O SR . SEAHRA.-POI':l \.em; fJllnnolo o Sr. . . , , IDr·. Cam pos Sall<!s di.-s.o- as min !10.S iuéas ~ão .o Sn.. ~E-~D!L.\.-C,)mt;_ os uob~cs Uo1mt:vJo, c>ta.;;-rcpotiu as iden.s do Part!do R~pu
vuem, nao h:!. ha.rmoma do v1stas F<nt: c o;; U' i ·~ no 
dous rGpresontantes do Rio Gro.n(lc uo 8111, ' 1;0 • • • 

e oodo J:ilo lta. harmonia de visl::\'3 n:io pold O SR. Ht~·.\. o .\ ~-L\ C,l~'lUü-El!e dtssc ~p~
ha.vet• uni;io. Aqui é uma f[UClsl:lo da priu- n_as-~s ~; uhas 1:Jeas !'i.l.rl ts~;IS-lo~o, o par.
cipi1ls, é uma questão :le p1·ogar-~<3 a H.epn- t1t\o ntVl tmha. idens, estas sao do lir. Prest
bliC•\ COJbtitucional ou a Republica <lictatorial. 1 deu te da ltepubl:ca. 
Por c:mseq_uenoia •. é um;t questão capitl1l, 1 O Sa. SBAntt,\- Pois bem; saibo. o nob1·e 
t~ma queslao de Vl:la_ ou de_ mc;>rtt'l, tle v1 t}- i Deputa1lo, saib3. n Ca ma1'a qne quuntlo o Sr. 
h!laue para a. Republrca; nuo e urna qu~stao 1 Prc.;iuentc <la. Repui:Jli ~a (\xpe1~dcu as sua;,~ 
sim ple_s que estou agiland~ . idéa.s, expeuJeu as Jo Partido Repu hlioa.no. 
·.~ ers porque qu;m-:!o V('JO fS.>as cliverg~n- o SR . JoÃo DE S lQUf'IRA. - Nil.o ~queç:t a 

c! -·, tomo coragem, -porqu<:_ noto no funuo, re"' 1 rneut·lçáo do art 6 •. 
la. no a mago, qae elles nao se. pcLlem en- ou a • . · . 
tenllcl', qutJ estão em dc:>hai•rnonJu. . O SR. SEAnRA-Ja vou la. 

O Srt. CAs~urxo DO NMClM!(l\:N - Eng.mo [ V. Ex. quer d•1rdirecçã.o 110 m -..u discnr-
de V. E~. . so ~ E' um num systcnw. c~te <lc querer diri-

c:~"'M·~ \' . I 11 
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gir o orador qne está. na tribuna ; e a inversão Mas o que aconteceu com p Sr. Prudente · 
d~ ord.em· natural das cousus. de Moraes ? 

Senhores, o que o Sr. Dr. Campos Sa.Ues s-. Ex., cansado de ouvir dizer isto, h·omem 
disse, e disse com applauso de todos, é que modesto que nunca fez alarde de suas vir
nunca seria es(!ravo do seu partido, porqtle tudes pessoaes, de wa força e de sua ener~;ia, 
os partidos não se organizam para ~ov.erna.r S. Ex.. deix,tva passar aqui, alli e acola o 
os Presidentes da Republica, e sim os Presi--: rumor dessas injurias, repetidas hoje pelo 
dentes da Repoblica. é que devem go-vemar Sr. José Mariano. · . 
os ~eus partidos, dirigindo-os em bem do Houve um dia, sr. Presidente, em que 
paiz. aquelle que era o amo negou imprudente· 

O SR. CA.SSIANO DO NASCIMENTO- Isto vae mente um voto de confian(a ao c.1.ixeiro. 
com vistas ao Estado do Rio de Janeiro . O caixeiro não pôde continuar mais com 

o SR. SEA.nR ..... _ 0 que tem isto com 0 esae amo e fez o que devia-despediu-se da. 
Estado do Rio de Janeiro'? casa onde não merecia mais confiança. o 

F,r, Estarlo do Rio de Janeiro 0 Sr. Dr. AI· Sr. Prudente de Moraes para cai:xeiro,Sr.Pre
bert.o Torres nivergiu do seu partido; não e si dente, era um caixeiro muito nobre e nunca. 
Presidente da. Republica. na sua vida houve n.lguem qu:: mandasse na. 

o sr. Dr. c.ampos Salles procedeú corre- sua. vontade, a. menos que não julgasse que 
ctamente para evitar que lhe fosse lançada a. essa vontade estava do acoordo com os dieta
injuria que, ha pouco, foi aqui atirada ao mes de sua coosciencia e da justiça. 
benemertto Dr. Prudente de Mora.es, de ter Nestas con~ições era. um ·caixeiro porque 
sido 0 ca.ixeiro do seu partido, e t er sabido do era um serro da lei, da. Constituição e da. 
poder f'loberto de opprobrio. justiça.. (ApJiado.J.) 

Esta injuria ãquello grande cidadão gne Foi assim que governou o partido republi-
subiu apotheosado por esta população in- cano federal até o dia em que o cbele do par
teira, com applausos geraes desta Nação, tido e uma parte delle, negaram-lhe a. sua. 
esta. injuria que lhe foi irrogada. na ses- ~onflança. • 
são passada, de que tinha sabido com op- Com o Sr. Campos Salles ilá-se o mesmo ~ 
J-robrio, hoje o Sr. José Mariano a. repetE.>, Não, a.o contrario. S. Ex. para. prevenir 
dizendo que sa.biu como ci!.ixeiro do par- injurias dessa. ordem disse,e disse muito bem, 
tido. para que S.S. EE:ts.nã.o lhe irrogassem nmo.-

Com opprobrio Dão sabiu este grande cida' nhã o mesmô : cu sou o chere da Nação, so 
dão que mereceu as applausos da. Nação in- bem que pertença. ao :r:()u partido. Não houve 
teira ; com opprobrio não BtLblu o homem allusã.o ao Sr. Prudente rie Moraes, vem foi 
que é consirlerado o consolidador da Repu- isto uma arrl'gancia de sua parte, foi urna 
blíca; o inicia.dor do governo civil ; com ap- prevenção. Eis' aqui o que, ::ir. Presidente, 
probrio não podia s!lhir o homem que S. Ex. disse no banquete rea.liz11dl) em 
)11'0curou confraternizar os brazileiros. (ApCJ- S . Paulo. 
ia dos . ) S. Ex. J"epeti u as ldéas do po.rtirlo repu· 

Portanto não :::abíu com opprobrio 0 St. blleano, vinha pr-esidir a Nação, vinhl\ lhzer 
Pru•lente de Moraes. Esta. injurill irrogada jusliç:{e <lirigir 0 partido. 
à Nação pelo Sr. José Marinno nós a repel- Os partidos não se cream para. dirigir o 
limo! intacta a. S _ Ex., porque o opprobrio Pr·esidente da. Republica; mas este deve fa.
nã.o attioge áquelle que foi o sustentueulo .da zel ·os trilba.r o camin\lo da lei, rotel-os ou 
Republica, mas ao Sr. José Mariano.-Cni- rerrcal-os. 
:::eiro-do seu partido I Quaes era.m a:a ldéas o sn.. RIVADAVIA CoRttfa-Sar chert~. 
desse pnrtido W As id~as desse partido estão 
ma.nirestadas no seu program~a e nos dis· O .SR. SE"BRA-Não é ser cbcre, porque 
cursos proreridos nesta Cama.ra. pelos illus- chefe é aqu.)lle que tem de subordinar-se ao 
tres Deputados que dizia_m que o Presidente par lido e o Presidente da Republica o o.quelle 
da. Republica. e1·a o cbeft:~ de seu partido . qne rerrêa o partiria ncs seus impetos doear-
. Foi sempre e$ta a-sua doutrina. Nos seus razc.ado.~ ãs vezes; é o poder mO!lera.dor de 

discursos, o Sr. r.d!cerio repetiu isto aq1Ji. sen partido. São esta.s as idéas la.n~adas pelo 
~ - Ex. disse: n~ temos o monopolio das po- Sr. ·campo~ Sallas p:na preveni!' injurias 
siçôes; o Sr. Pru·Jente de Moraes é chefe do . daque·ta ordem. 
seu l'a.rUdo. Portanto, & doutrina. de S. Ex. Assim pois porque dizer qUe o partido . 
não e esta que estão pregando hoje. republicano está morto 1 

Hoje; como a.s conveniencias mudaram, Este partido elegeu o Presidente e o Vi.\e-
SS. EEx. viraram de bordo e acham que o Presidente d ... Republica. A este pa.t•ti.do 
Pr.esident.e dll Repnblica. já não é mais o chefe o Presidente da Reptit>llca. rlisse q'ue per
do pa.rtido, mas o chefe da Nação. lencia. Este partido tem iúéas definidas;. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 251051201 5 10:13 - Pêgina 1 ae e 

SESsiO E!! 16 DB MAIO DE 1899 83 

t !\ID a. sua bandeira desfl"aldada, com ap· , onde estamos rl.esde 28 de maio do a.nno atra-
plausos geraes 'da nação. · . 'I sado. ~ã.o queremos confusões. 

E:>t:~ pat-t do aprPsenta-se lürte. e Vigoroso (Mwto bem. muito ue:m. o O!·ador d cumpri· . 
no sew do parlamento. Est~ partulo tem re· l mer.tado a abraçado pelos set1s coUegas pre· 
presentantes se,ts des !e o Rio íirandc do Sul sentes. ) 
ate o Pa.rá. Este partido tem corp>rações po· _ 
liticas ~ ad~ini_stratí_vas em t~ la a parte_. o Sr. President;e- Não havendo 
Como p01s esta <hssolvtdo o parttdo repubh· uarl:t mü; a tratar, designo pa1·a ama.nbã a 
cano 1 me.;.ma ordem dia de hoje, isto é: 

Os partido> se ~lissolvem á. vontade dos . _ _ _ . 
nobres deputados ou são cntid·, dcs que sú rl,1S· ~onhnuaçao da elet_ça.o da Mesa e das Com· 
appa.recern quando os principias s , contra- ~ ffilS~~es ~-errnan_e~tes, . 
dizem e as hancte·iras se despedaçam 1 (Milite> DJ, ctJs,,Lo umc.l do parecer n. ~· d~ 1899, 
bem muico hem .) reconhecend~ Deputado pelo 4• <hs~rtcto do 

.' . . _ _. _ Estado rle Mlllns Ger-a.es o Dr. Antomo .Espe~ , 
S1_ o Partido_ Repubhcano Feder;! est.L dtS· ridião Gomes da Silvn., co~ voto em sepa

solvtdo e se tt ansf3rmou por ma,. ta_ no pa:r_. r-Jdo do Sr. Deputaria Casem1ro <la Rocha.. 
tido rla concentra.çao, o nosso parttdo esta _ . . 
forte e vi"oroso, unirlo e dhciplinado. Levant."l.-se a ses;;;1o as 4 horas e_20 m10u· 

o tos da. tarde. 
0 SR. CAS51ANO DO NASCDIENTO-Que fa.ça.m 

bom proveito. 
0 SR. PRESIDENTE- Previno 3.0 nobre 

Deputado que a hora. e;tá finda. 

8" SESSÃO E~r 16 DE M AIO DE 1890 O Sn. SE.I.BRA.-Sr. Presidente, como nós 
temos expediente amanhã (? eu tenho muito 
ainda que dizer, V. Ex. desde jã me illscreva . P,·esid,:;,cir• dos S;·s. V a.: de :Jiello (pn;si_dcnc.:) 
Portanto, direi mais q_uatro palavras e ter- e Urbr111o Santos (1• vice-presidente). 
minarei . 

Si SS.EEx. disso! veram o Partido Repu blica
no Federal nó~ nada temos com isto. Mas temos 
o direito tJe pergunt:u• - quaes svo as ~uas 
ide!~.:! 1 São as me8mas do partido l]ur! dissol· 
v~stes? Si são as mesmas, então mu<la.ram de 
rotulo, e si não ~ã.o, neste ca.so estão com 
n.s ideas do Pr·csidente da. R"publicn o con
fundem-se comnosco. 

Devo, antes de concluir, rosponiler ao 
Sr. José Mariano, que denominou o part.tdo 
republicnnn, de - pn.rtirlo du. ?·c(racçrío. 

o qne poderá. signiflcar-pa.rtido da re· 
!r:;~·iio 'l 

Póde ~r pa.rti,lo <lo rofrn.cçiio um pa.rtitlo 
do principias dcllnülos, cnuscicnt.e!l ? 

P;u•ti,!o !lo. rorr·:u~çiin- niio ~iguitlca. cou;.n. 
alguma; o S. Ex. nii.o explicou, e nr.m po
deria. litzei-o, o que quiz si~uitlc:tr por ~ome 
llmnta exprf!lsácl, 

S. Ex. rtis."c qua era partido da. ?'c(rocrr"to, 
vorquo era. pa.rtirlo. Hr!ln idé11~, ma8. ~Ó JIOT 
1gnorancia se poclor111 ch:;mo.r um pariHIO ~em 
princípios do pa.nitlo da ,·cfn:cçi'io . 

Sr . Presidente, ou estou ílLtiga.do. V. Ex. 
me permittit·:i. que me reserve pa.t·u. amtl
nbií. afim de continuar com 11 palavra em 
resposta. ao· Sr. José Mariano. 

Ainda um<1 vez, porém, agradt'c3nr.o os 
applausos dos nobres D 1put3dos, ~eclaro que 
elle;; muito nos desv::mec~m por 1sso que ve
mos que o nossocanrlirlato os merece.::'~. EEx., 
pcrt\ m, hão ile pet-mittir que applaudtndo do 
ponto em que se acllam, nos deixem no logal" 

Ao meio-dia. procede-se á cba.mad:t, a qual . 
respondem os Srs. Vaz ria Mello. Carlos de 
Nov&.Cll, Silva M:; t'h, Heredia de Sá.. Silverio 
Nery, Ca.rlus :\tarcellino, Albuquerque Serejo, 
Amorim FigUPira, Augusto Mootenegro, 
l~ll t~M M:wtins, Theotonio de B1·ito, Serzedello 
Corrêa, Urbano Sa.ntcs, Luiz Domin!-l'ue~. 
Rodrign<'S Ft•r tmn,Jes, Guedcllll\ Mourão, 
Cuuha Martins. Hcnriq no Vallad:tres, Marcos 
de Arnujo, Pedro Rorj.!OS, Thomaz Accioly , 
Torr<'-~ Portug:tl, Jo:<é A volíno, Ildefon~o 
Lima. Joiio Lol'cs, Francisco SiL, Marinho de 
Andl~tde, lldvel!io Mnntt•, Augusto Snvero, 
T1t varcs tln Lyril, Eloy elo Souza, Trindade, 
r.o.-lho Li~bo:o, Jo!'ó Mariann, 'l'oi:xaira de 
Sá, Hcrculauo Ban·lcira, Coelho Cintra., Joüo 
Vidr·u, :.lnluquias 1;on~·11Lve~. lls.rbom Limll, 
Mnt·tin8 .Junior, Cornolio d:r. l<'onse~a. ~foreiro. 
i\lvN, .Juvencio tlc .t\!(Ui;u·, l'o1lro Pel'll&m• 
buco. Angelo t\do, .~rlhUI' Peixoto, Rooho. 
Cavulctutle, Arau,io Oue~. AI'I'OJ.clla~ Galvão, 
Grminiuno Ht·azil, Olyu;plu Campos, Foli~· 
bllliO Ft·oirc. H.odri;:ue~ Dol'ia., Nelvo., 
Jt~yme Villas Boas. Seabra., Castro Rebel!o, 
MJLt,·n, T<lsta., Francisco Sodre, Al'istítles de 
Queiro7.. Ma.noel Caetano, Eugenio Tourinho, 
Paula. Guima1 ães, Vergue de Abreu, Ampbi
lophio, João Dantus Filt:o; Adalberto Guima
rães, Leovigil~o Fi!guciras, Rodrigues Lima, 
Tolenti11o dos SantM, Eduardo R<~.mos. Para.
nhos MontE:negro, Ma.rcolino Moura, Ga.ldino 
Loreto, Pinheiro Juo:or, Torquato Moreira., 
.José Murtinho. :xavier da Sílvoira., Oscar 
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Godoy, Iriueu ~faclmdo, Aldndo Guana.b:~.m, I.Ca.pital quanto á. maneira. de proceder-se á 
Timotlleo da Cost..\, Augusto de Vasconcel· cobranç·u. do imposto de sello, cr<>a.tlo pt~lo or
los, Raul Barroso, Sã. Freire, 13elisario de ~amento em vigor. 
Sou:t:t, Pereira. dc·s Santos, E1·íco Coelho, Como o assumpfo é da ma.is alt:~, relevancia, 
:riilo Peçanb:~, Alves de Brito, Leonel Lo~ convém que a Camar<\ dos Deputados conheça 
reLi, Silva Castro, Agostinho Vi!lal, Emesto em suo. totalidade os motiY03 que levaram o 
Bl'ar.ilio, Julio dos Santos, Deccleciano de mesmn commercio a fazer a alludida repre· 
Souza, Barros Fmnco Junior,Beru:wdes D1as, sentação . 
Urbano Marcondes, Paulino de Souza Junior, As5im, peço a V. Ex. qw~ faça com que 
Mayrink, Calogeras, Almeida Gomes, João ella seja amanhã publicada no jornal da 
Luiz, Carvalho Mourão, José Boni(acio, 1\Ion- Casa Cpatsso:). 
teiro de Barros, Ildefonso Alvim, Ja.<:ob da Sr. Presidente, não :podia deixar de fazer 
Paixiio, Antero Botelho, F:·ancisM Veiga,Al· este requerimento, porque, como represen· 
fi e;Jo Pinto, Octaviano de Bri to,A tvaro Bote- tan te flo commercio nesta C:~.ma.r:t,t(<nho S('m
lho, Loon<:l Fitho,Lamounier Godcfl·cdo.Anto- pre vot:tclo systromaticamente contra o au
nio Za.cllarias, Ro~lolpho Abreu. Cuperti no de gmer1t"J excessi~·o de impostos. 
Siquei ra,,\u g-u~to Clementíno, X.htta Maclwlo, 1\guardo a. occasiií.o opportuna., isto e, a 
Nogueim Junior, Arthur Torres, l~duar.!o occasiilo em que a re>pectiV<\ Commissao 
Pimentel, Ologa. rio lllaciel, Rodolpho Paixão, tiver de pronunci·1r-se, J):tm tomar parte no 
Paduil. He?.enrle, L·1ma.rtinc, Galeiio Carva lhal, clebrtte; hoje limito~ me a fazer este requeri · 
Luiz Flacquer, Alvares H.ubiiio, Casemiro da mento que, esporo, V. Ex. tomo.rli. na devida. 

·Hoch:t.Domingues !le Castro. Dino Bueno, Oli- considera~iio. 
veira. Braga, Gusto.vo Godoy, Costa Juaíor, 
Bueno de Andrada, Adolpho· Gordo, Cesurio 
de Freitas, Lucas de Ba.r.rr·s, Elias Fausto, 
})lmunrlo da Fonseca, Cincina.to D1·aga.. Fr·an· 

DOCU~E:'-<TO A QUE SE r:.El'ER.E O SR.. HE
Rl'DIA DE SA' 

cisco Glicerio,Ovidio Abrante:::, LHíz Adolpho, Hlms . e Emxs. Srs. Membr-os <lo Congres;;;o 
Mello Rego, Xavier do Valle, Alene:'r Guima- :Nacional- A com missão abaixo as3ignada., 
rii~s. Lumenhn. Lins, Leoncio Corrêa, Lauro j eleita om reunião !la classe eommercial desta 
Muller'. Pau In. Ramos, Francisco Toleutino, capit:tl, em 7 do correntemcz, vem, no desam
Pedro ~·el'rcirn.. Plinio Casa•~ o. Ciuillon, Mar- penho elo seu manda. to e no exet•cicio elo di
cal Escob:H, Po;;~idonio da Cunha, Victorino rei to do p·ltícão. consagrado na Constituição 
Mont.r.ir o, Rivadav ia Corrêa, VI!Spas iano de <!:~ Republica, rcclamat· <lc VV. Exs. pro
Albuquerqne, Py Crespo e Ca.ssio.no do Nasci- videncias sobre os regulamentos tios iiDJlos-
mento. tos de conSUI:\o, dccreta>lo3 pelo Governo, 

Abro se n. scssiio. que ac·~utelem os interesses do tl~co e os in~ 

Deixam de comparecei', com co. usa. pflr~ 
ticipacla,<•S Srs .. Julio de ~!etlo.Matto. Bacellur, 
Viveiros. E:lhs Martins, .Jo~c Peregdnn,Apl)l· 
lonio Ze11n y,Tes, Affon8o Co~t:l., Telle~ de 
:.renezes, M:tnoel Fulgencin. Lindolpho Cae. 
tanl'l, P:~Uiino Cnrlos, Arlhur DiderJcks~n. 
Ro•lol pbo 7\Iiranda, Alvares tlo Castro, Ca
racciolo, Pinto da Rocha o A;:cvedo Sodr.é. 

E, sem causa., os Srs. .Pedro CJu~rlll C'Jlt, 
F.du:,rdo do Herrêdo, A niz!o de Ah1 eu, Fre~ 
derico Bo!'ge~. Francisco Gu:-get, Ermirio 
Coutinho, Pereira de Lyr;L• João de Siquei ra., 
Eut::lides Malto., .Jeronymo Monteiro, Fonseca 
Portelb, Campolina, Gonçnlves Rn.mos, For· 
reíra. Plres, Thec)tonio de Ma~rnlhães, i\fn
reira. da Silva, Alfr.1ao Ellis, H~.wmenegil·'o 
de Morae!<, Bra.zilio d;t Luz, Appar·icit) M•l
l'iensl', Fr:tncisco Alencastro, Aureliano Bar
bosa. e Campos Cm~tie1·. 

E' licJn. c posta. em discussão n. n.<.ta. 

O Sa•. ·nercdia de Sú-St·. Presi
tlente, a. acta. de hoje consigna o 1'eeebiroento 
da. repre2entação feita pelo comm• •rcio desta. 

teresses da classe commtn·cial que ell11. rc
pre.~euta . 

Nii.o é intuito do. commissão :pedir a. tevo· 
f!ac,:;i.o darruelles regutamet1tos, po1·que isto 
impOY·tarh na revcgaçtio t.l cs proprios im· 
p )stos de comumo, crcallos 1Je!lo po:ler com
r.et<>nte, l'epre;;entado por VV. Kxs. Não 
é esse o intuito d:~. commiss1to, nom nunca 
foi, porque elh• comprehenclc set• um dever 
de patriot:smr. 1lc todas as classes contribuir 
nos períodos ele crise naciona.t, como o qno 
no momento almvessnmo!l, com todo o seu 
Mncnrsn a favor do Estado, cuja prospori
do.ole financeira é mnis vnuto.josll. á clusse 
commcrcial do que a outra. qualquer. 

Busta isto para ~emonstrar que é do pro· 
prio Interesse do commercio contribuir pa1•a. 
a IJca. situnc:ií.o dns finanças nacionae~. 
alem de interesses rle ordem mo1.al e socic1l 
que suggestionam á classe em r.~vor do Es· 
tado. Não ha., poi:-, a menor raziio, nem o 
menor inte~cs< e clella constituir-se Mmo ele
mento de T'esistcncio. e como ponto de origem 
tle difficuldmles, 

Trat;-;'11• es~o programma seri•\ prejudi
car·se. 
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• Mas, isto não quer dizer que não zele seus 
interesses, deixando-os à. met•cê de medidas 
injustas e que na pr;~tica tornam-se -de im
possível execuçf(o. E isto ó tanto mais ver· 
dadeiro, quanto se trata. de medidas tributa.
rias qu~, em obediencia aos preceitos da 
economia poli ti c~. que adopta como verdad2 o 
aphorismo <~e Adam Smith-a jus~ic;a nos im· 
postos- devem trazer o cunho da mnis es
crupulosa j ustiça. E é dessa. falta que sere
sentem principalmente o3 regula.me;üos dos 
impo>tos de consumo, como a commissão peJe 
licença a. VV. Exs. para demonstrar . 
Com~ totlos sabem e VV. Exs. mais do 

que ninguem, o regulamento deve ser o es
pelho fiel dos princípios coosigna·los na IeL 
O Governo,com a. faculdade de r~ulamenbr. 
vem ·exercer sua. attribuiçiio es.;;encial <le 
executar as leis, pondo-as de facil cxecur;iio 
no terreno pratico. 

~1ns o rcg·nlamento nilo innova direito, 
não o altera. de maneira alguma, pol'que 
B.J assim 1ôl'a., a 1il.cul<hule de regula.ment·1 r 
seria o mesmo que a. f tmcçã.o de legislar e te· 
riamos o absurdo e a. dic tadura do Governo 
legislar, roubando assim um(l. attt•ibuiçii.o es
sencial elos representantes da Nação,do Poder 
LrJgislativo. 

Pols bem i a commissü.o pede licença para 
dizer a. VV. Exs. que os r egulamentos dos 
impostos de consumo innovam direito~, a.l te
ra.m a. lei qtw elles regulamentaram ; em 
~umma,estabelecera.m principias que nella nii.o 
estão pre: criptos. 

Por meio delles o Poder Executiva exerceu 
a funcção de legisla<lor. De lilcto, a Jei 
n .5JO, de 3·1 de 1lezemLro do 1898, em relação 
no pt·ocesoo de cob!'aoc;a •los impostos •le con
sumo, fi rmou o prl.ncipio <!e que nã.o só ellc ó 
feito por meio de estampilhas (art. 12), como 
que o Pstampilhamt-n to deve ser feito pelo 
1auricante •Jrn relação ao producto na.cional 
(art. 3, Vll ,•linea c) . 

Aintla que o legislador tol'llassc nxrrc58:t 
essa presct·ipciio sü llm relaçii.o ao imposto de 
fumo, c sentlo orni~so em rela.ç;i o aos c.ut.ros 
imp)stoe, é claro que sua intenção foi tornar 
extensivo esse principio ao grupo de impos
tos de consumo ct·eados, porque nií.o lm razíí.o 
juritlica. dos fabricantes de fumo estaruililba.· 
rem o seu producto ao sahir da fabrica e o 
filhricante de drogas, de perfumarias, etc. , 
não o fazerem . 

A l~azii.o que teve o legishldor para. prescrevet· 
essa exigencia ao l11bricante de fumo as-i$te 
~·os fabrica.utes dos outros productos, sobre os 
quaes veem reca.hir os imposto.> . O contrario 

. dis lo ~ vêr na. propria lei um regimen de 
excepção em favor deimlustr ia<Js, com aggra
-vação manifesta dos interesses e garantias 
do fabricante de fumo. E, por certo, nilo es-

teve no intuito do legislador firmar esse re~ 
gimen. 

Assim, como no art. 13o legislado-r equipa
rou os impostos rle especialitlades pha.rmaceu
lic<lS, perrum<\l'Í!1S e calçado aos de bebiua.s 
alcoo\icu.s e fumo5 em relação ao registro e 
ás hxas rt'spectivas, ninguem pód.e contestar 
que o pr·iucipio do est.ampilhamento que elle 
prescreveu para. o fumo não deva a.pplicur-~e 
aos outros impostos ! 

Em vista, pois, destas rnzoos, a commissão 
conclue que o principio consignado paio legis
lador na lel ol"Ç[~mentari'l. do corrente exerci
cio do paga.mento do sello na fa.brica, em re· 
!a ção ~o imposto sobre o fumo, applica.-se aos 
outros impostos . 

Como o Governo regulamentou este princi
pio~ 

Com uma varial,i!i<.latlc c:~:.tremn., que não 
esta consignada n;t lei. 

Ao p11sso que os n:~ula.mentos de impostos 
tle vellas ( ar&. 2~ ), de especialid<tde:> pha.r
maceut icas (a1·t. 21j, de perfumarias (are. 22) 
presct•evem que o cstampilhamento seja f-:títo 
pelo fabricante, os regulamcmtos de calç:tdo 
c bebidttS a!Molica.s (art . 22) divergem do 
principio consi~nado na lei, prescrevendo 
que o estampil!1amento .\leja fe ito pel•) lil.bri· 
ca.ute e o t·etalllista . 

Eis ahi um ladu ü;~ questão, pelo qual a 
commis~ão 1iemonstra : L VV. Exs . que todos 
os regulamento:; não ;tcceita.mm a prcscripção 
legal do paga.me~>to do Si"~IIO ~lo fal.Jr icantu, 
A me~ma. divcrgencia. existe qua.ndo se tl•a.t<L 
dos pro1luctos de consumo quando importll..
dos. 

Neste ponto, nrto ha duvida que o legisla· 
do1· foi omisso. 

Nada. disse sobt·e quem devi:l. estampílhn;r 
o prc!hlcto, si o importador ou o retalhi st; ~ . 
E$;;a omi~siin uão justil1ca, pnrém, as dive•·· 
gcncias que sfl notam nos regulamentos, dos 
I]Uaes uns obri~am o ímport11.dor e outr.-,l! o 
<'cta.lhbta. Sl o legislador preferiu o fabl'i
cantc nncioua.l pua p;1gar o sello em uc_uo
licio d:\ m ·recn.daçii.o, o G~>vcrno, em vtstn. 
dn. mesma t•uzã.o, dev ia prefel'il' o irop11 r · 
t<•dor, de,:t.le que a. lei é omi~sa . 1!: porque 
uii.o ~Porque o Jn;.:-isladot• pref~ t·ia o t"llbt·i
cautu f P11rqne o imposto ,:eria cob1•ado com 
C~tcilid<lde e com mais tldl.lliuadc. A mesm;~ 
razíto devi!l prcponde1·ar uo espírito ilo Oo· 
ver no para. e,;colllet• o importador para. o 
pagamento do sello nn. Alfan!lega. E' um;~ e 
a mesmt\ r azão financeira. o l'COOOmica. En
t.l'eta.nto, tolos os regul<~men los prescrevem 
que o estmupilhamento seja t:!ito pelo irn
pol·ta~ot· ou ret<tlllist:t . Eis ahi o outro lado 
da questüo, pelo qual vê:>m VV. Exs. que os 
re.-.uLtmentos divergem sobre um ponto da 
m:i'is alta. importancia e :t respeito do qu<tl 
a. commi~ão pede provideJlcias que harmo-. 
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nizem todos os interésses. Em vista das pro- Não 6 tal, pede licença. a eommissão para. 
dízel·o. As providencias pedida.~ cabem tanto 
na lei da receita., como em um· projecto in
terpretativo da. lei n. 550, de 31 de dezembro 
de 18!l8, o qual póde desde ,jâ ter inicio na 
Ca.tna!a dos Deputados, em vista. da. justiça 
d~ caD:m que a commissão traz ao criterio e 
á. consideração de VV. Exs .• de quem e~ pera 
as mai!> ~abias providencias, em nome não sô 
dos õentimentos de justiça. que animam 
VV. Exs. p1ra quem não pMe ser indiffe
rente a. má situação •las classes sor.iae3, como 
em nome dos interesses do comrnercio nacional. 

Confiando, pois, a commis~ã.o em todas estas 
razões, espera. de VV. Exs. tavora.vel de
ferimento. 

. vas que t~ comrnissão tem forn-~cido. de que o 
-intuito <'lo legislador foi torna.l' obrigatorio 
para o fabricante nacional o pa.tra.mento do 
.sello nas f:1bricas c o importa.t.lot• n<t Alf;~n
-dega. a. commissão, confi;~<la no alto crit~rio 
àe VV. Exs., vem S)!icitar proviàcncias no 
sentido de que a.quella.s obrig:l.Ç5es que 
VV. hs., como legisladores, consignar,lm 
n<t lei, sejam consignadas nos ·respectivos 
·regulamentos, com a r evogação r:!e dispJsi
·ÇÕf!S C'llltrarh~s. que nell<\s se conteem. Pede 
ainda a VV. Exs. a. commisslío uma provi
dencia. justa. em relaç:i o ao stoch de merr.a<lo
rias sujeitas aos ditos impostm e actnalmente 
~Xistente nas CMa.S commerciaeS COS I'Gta
Jhista.S, no sentido tle quG o imposto de con'
sumo seja pago á pro!X'rçãa que a mercado- Rio àe Janeiro, 11 de maio àe 1899.
ria. seja venai•la, coo:;tituinrlo-se cada. CGD· G-ttilherm.~ Maxwzll de Souza B astos . -Luiz 
;;:umidor como 1iscal 1\as rend!UJ publicas, com E. da Silva Amujo . - Orknrlo Rangel. 
o direito de denunciará aut0rida.de qualqum• - A. lldnault. -C. Ba.zin, p. p. Casimir9 Vi
traJ_tsg~es,;ão da. lei, feita pelo r,~talhista c que gu~ w :-MirJ,HCl LopJ• ~ Irn.u7o . - Bentarrlino 
preJUdique o fisco. Tal.3le••·a &: Vomp. - Ftlgt,ctras & Canedo. -
· p d ·• - VV E • I A . F ornas in i. - Jln zn.cisco Antonio MoniBiro on er~ n ~omm1.SUO a .. · xs. q?e & Comp.- Gomes Assumpção. - Bragançc, 

essa prov1<lencta. _qu!l ella sohcrtn. do leg1s- Cid & Comp.-Silua, Gomas & Comp. - J. M. 
Iado_r, é tao~o ma1~ JUSta q~anto se trata Pacheco. _ G. J, de Abreu Filho, p . p. 
de 1IDl>OSto~ no.vos e que VIeram apanhar l Godofredo Oe;a,· de Mal tos. -Martins Ti
alguD.B co~merc1ant~s com grandes stockl!! de naco & Comp. _ Lopt!S, Magatliães & Comp. 
mercador1~sque, para seremsel_~ada.s de um~ .-JOf.ro Anumio da c,1sea Carval"M &; Comp,
fló_vez, ex1gem um gra.nd~ cap~oa!, que f!Sta. Cost:J., Plreira & Cornp . -Ramos Sobrin"M & 
ac~ma dos recursos de mmtos, alem, ~e ,um Comp.-Granado & Comp.-Oarvalho. Giffoni 
prazo demorado, quCl exceda ao pl escrlpto & Camp.- Andri de Oliveira. - Fernande.:: & 
nos regul~m~ntos •. . Alvcn-11:.- Co;~lho, }tfarti11s & Comp. -Tei:ceira 

Acommissa.o esta.convlcboe queVV.Exs. de Cast~·o& Comp.-G. Carlo; da Costa. 
hão de ver neste_ ultimo perlido to~o o ca- Monteiro Junior & Comp.- Sou=•l, Oli'!lei1'a & 
racter de urgenc1a, porque, em vesperas os Comp.- G. lJasto!t·& Comp. --. Sil~ Ara~tjo 
regulalnentos de !lerem executados, acham-se &; Comp . 
os negociantes na. aituaçii.o de nii.o podetem 
dispor de recursçs pa1oa. sellarem de uma só O Sr. ser:zedello Corréa
vez as suas met'cadorlas. E em affirmar isso sr. Presi•lente, eu tinh:1 solicitado a pa.
a commissão não f11.z mais do que affirmn:r lavra a. v. Ex. justamente par:t occu pa.r-me 
uma verdade, em face da. grave crise fina.n- do o.ssump~ de que se or.cupou o meu eol· 
ceira e commercial, que VV. Ex~ . são cs legn. Deput:1do 'Pelo ·m stricto Federal. 
primeirosa.conheccr, .sitn.:lçiio que se de.Bns Nii.o vialia. só solicitar de v. Ex., par.1 
pela o.ccentuada r·etrac(,'ão de numera rio pelas inteil'o conhecimBnto da Camara., a publi
llifficuldades de toda. a ordem , do~ descontos ca{liio du. representação <liL·igida. pelo com· 
e po1• llluit:ls outr-.u~ razões c1ue aqui nâ.{) é mercio dc.<~ta. Ca.vital a resp&lto do!! ultimes 
licito enumerar. regulameatossobre o sello em varios generos; 

E eJD faca destas razões, pergunta .a com- mas vinha pe;lh• mais aJgum.a. cousa a 
missão a vv. Exs.:como o commercio póde V. Ex. 
levantar ca pita.es, para cumprir essa exigencia. Dea.nte da urgencia da solução desta. 
do~ regulamentos, ex:i:.tencia. que o legislador questão, envolvendo ellu. interesses capi t;~es 
não prescreveu nr.. lei 1 Dir·se·ha. telvez: que <1a. m:Uor monta e do maior valor, tondo 
as providencias que a· cowmissão, no mo- mesmooHe~ulamentosdaentra.rem execução 
mento. solicitOt de VV. Exs. não podem ser : no mais cut·to pr.a.zo de tempo e s~nd.l uma. 
attendidascom a Ur"'encta. que o latlo p r·atico I dM questõe-s ca.p1taes do commerc10 o stQch 
da questão reclama.,"'porque E>llas só cabem · n.volutnado.que dentro das casa.s commerciaes 
na. lei orÇamentaria da receita, que, pel:~. sua existe e que carece de ser sella.do,conforme a 
propria importa.ncia,_ é um dos actos paria- in~rpreta.ç!iü que o Poder Executivo deu ~ 
mentares que · coiucrde com o tfm. dos trs- l ez que_ votàmos_ o anno passado e que esla 
ba.lhos legislativos, em v1gor ; vtnha pergunta.r a V. Ex. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2510012015 10:13- Página 5 de 8 

. SB.éslo Kll i B DB HAÍI) DB 18~9 

· si, em:vez de manda.r á dommtssâo de Con•ti· 
tuição, Legisle.çã.o e Justiça. a. representação, 
em vez. de manda.l·a mesmo á Commissã.a de 
Orça.mento,que só mais t~rJe, dl'pois de consti· 
tnidas estas commissõ!:'s, pôàerão se oceu par 
do assumpto, não seria. pl'eferi vel que V. Ex. 

. no.measse uma. commissão especial mixt&, 
convidando para. este fim o Senado, . para 
tratar com maior brevidade do assumpto e 
trazel·o ao conhecimento da.Co.mara, poden lo 
essa commissão entender-se def'de logo com o 
Poder Executivo para.. ver o melhor meio 
de conciliar os altos interesses do Tbesouro, 

. etn uma qua.dt•a. como esta, com os avultados 
lnteresEes comm(!J'ciaes. (H t •!p l rte$ .) 

Não sei si isto será contra o n~~imento. 
·A Mesa da. Camara não está de todo consti
tuída; mas V. Ex. está revestido de toda. a 
autoridade que lho dá o alto ca.rgo qu; 
occupa.. · 

Parece-me, pois, qüe, attenta ã. urgencia do 
a.ssumpto, V. Ex. poderia nomea.r uma. com
mi~são :para encarregar-se disto. 

.O Sr. Presidente- Em t empo op
i)ortuoo a. Mes3. tomarà. em consider·acão o 
requerimento do nobre Deputado. 

Em seguida e l\pprovada. a acta. da. sessão 
antocedente. 

O Sr. 2" Secretnrlo (servindo rle 1°) 
procedG á. leitura do seguinte 

nal, que representa. a. soberania nacionai, 
porque elegeu o Presidente da Repullliea. 
Vem por S. Ex. responder ao nobre Depu
tado por Perna.mbueo, llorque o Sr. Préai
dente da Republica não o póde war.Para isso 
lê o orador o programma. politico com que o 
Partido Republicano apresentou ao suffra.gio 
da Nação os seus candirlatas. onde salientou 
n questão financeira., com\)arou-o com o 
ma.nifesla lido pelo Sr. Campos Salles no 
banquete r~alizado em S. Paulo, em que 
S. Ex. se dedara homem de pn.rtido e se te• 
licita por haver dado a. crise politica rla sei• 
são o na.soimento â. divisão dos partidos. tão 
necessaria. à, vida e a.o progrl\SSO da. Repu· 
biica. Affirma que o &pl)io boje dado peJos 
a<i Vi!rsarios ao Governo é como o do morcego 
que morde e sopra; que o Dr. Campos &~lles 
não l1óde, entretanto, deixar de acceitar esse 
apolo, ~rqu~ . recusal·o. seria. inepcia, o que, 
p0rom, talvez, S. Ex. não acoeite e o apolo 
dirigente; entretanto, S. Ex. proclama o go
verno de partido, e que pertence ao partido 
que o. elegeu. E' por isso que o orador en· 
tende que o S:-. Campos Salles nã.o póde Clei
~ar de ret>ellir a. uoanimida.de, em qu::~ um 
governo forte não fi;, pódc apoiar. O orador 
diz que a scisiio era. uma necessidade, que os 
partidos não podem de;;apparecer á discri· 
ção dos seus chefe~, e assim não pódc o Sr. 
Cassiatto do Nascimento decretar a. morte do 
seu pJ.rtido: eUe desnppareceu, porque nio 
tinha. homogeneidade, porque foi organizado 
com o fim exclusivo de combater o Sr. Pru· 

EKPEDIENTE dente de Moraes; porque não tinha ba.ndeJra, 

T 1 S I 13d . d 1<>n9 nem progrn~nma. 
e egramma- · Pau o, e mato e <>" • lnversa.meute, o Partido Republicano nio 

-Ao sr. Pl'esidentedacamua.dosDeputa.dos · fc te 1 1 ~~ -• 
-Rio-Felicito a v. Ex. pela. memora.vel morreu, vtve or pe o numero e pe o o.ce<U 

que defende, e está. preconisado como necea
data de hCije, comm.emorah por toda a Nação. sa.rio ã. vida d:~o Republica.. Mata.e , diz 0 ora.· 

.Cordia.es sauda.c:ões. - Fernando Pre.<tes, dor, o vosso partido, mas deixae o nosso em 
JPreaidente. -Ioteirada. ; paz ; si tendes prazer em assassinar, u

sassioae o vosso, mas deixae que o noe!O vil. 
O @r. 8eabra volta á tt•ibuna. para seguindo ó seu ca.~ninho glorioso, impavldo, 

!pl'OS!Iguir ga resposta. que de~e ao Sr. Jose holllogeneo, a vigorado e firme como até agora.. 
.• Ma.t•iano • . Não responderá áB aggressões pes·· Ainda. quando em minoria na. Gamara, uem 

sones, .essas .escapam às preoccupa.ções da por i~;so deixaria esse partido de ser um todo 
Cl.mar~, ·não si.o .proprias da. tribuna. L~mi- homogeneo, ao passo que o cootr.ario está. dla
t:a:t•-se-ha. a responder á.sarguições que dtzem perso. Assim, pois, protesta. contra. a &.ssc· 

,l'eapaito à vida. mesma da.s instituições. Vem varação de haver morrido o .Partido Repu• 
.. apparalbndo de documentos que hoatem lhe b!ica.no; podem tentar ma.tal·o, mas elleh& de 
:faltna.m qaan•lo occupou a. tribuna; comes- derender com valor a coragem os priocipiOII 
·tes doeumentos confundira a.q.uelles que com· inscriptos na. sua bandeira.. A um aparte do 
.bateram o Dr. C&mpos Salles, candidato, e Sr. JoséM:lriaDo, diz que quando ba.nido não 
. applaudem hoje o Dr. Campos Sa:lles. presi· teve apoio de partido algum e os Eervi~ 
.t\ente . ACl'edite. na dissolução do Partido quo deve á mocidade do Recife já os tornou 
Republicano Federal porqu~, não só o cun- publicas, agt·adecendo esstt maniCC$taçiO de 

!fess<tm os seus cl1etes. mas a.inda. IJOrque não afrccto e coufia.nça. ; diz à Camara as razões 
\l)odia ,perdurar uma facção heterogenea; pre- por que desapp;\receu o partido autonomista. 
testa, porém, contra o assa.ssinato que se :pre de Pernambuco, sendo prineipaes: .a. de ser 
tende contra. o P&rtido Republicano, que seu chefe o Sr. José Ma.riano e haver feito 
existe forte, unido, homogenao, coDStitucio- uma união hybrida,. com um histor-lco qne 
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não quizora fazer llll.rto ue umn chapa., porque 
nella havia o nome tlo Sr. José :O.Ja.riano. 

· . Refere-se depois ti. non dcuominação <l \ 
partido de COY<CCJIIi'aÇ<.~O qUO >;e quer tbt' 8.0 
que morreu e <liz que esto tambcm nã.o põ 1e 
viver porque na~cca d;t por1ri(t·Lo tle ca<laver. 
Não acceit:t a llenomin:~ção de conc.:ntraç<Io 
d e republicanos para. esse pn.rti•lo, porf(ua por 
excltlsão, tem por mona.l'chi~las os que nii.o 
so abrigam a es~a. Jenomin;tção; mas. si assim 
e, o Sr. Campos 88-lk~ foi eleito pelos mo
mtrchistas e si· ellc se tleciara membro desse 
partido, é tambem moiHtrchista; e esse o ab
::;urllo a qne che:: i\lll o~ nohres Doputo.<los. 
O ora.rlor não vê raziio, pois, pn.r:~ essas in
justiçus de todos os dias. yt, uma. <li ll'el'enç:L 
entr.1 os llOUf; lJ.lri.irlos, e e~: ta so nchn, ox:~l'ai.la 
em tlocumcnto quo !orá á Cnm:J.r11, Mostr-ou 
que o partido l'·~pubiL.·nno uü.o morrau, q1;e 
esta fo1·tee uuirl.o,c quo 6 iujusti~;o. dizer quo 
o Sr. President • <la ltupulolicl\ nilo tem par
titio e que S. l~:t uU.o 11&~c ew pl'i,ionoiro 
desse partirlo. 

Nilo reausa o np11io ao novm·uo pl'estn.tlo 
polos ad vl!rsua•Jos 1lu honte!nL. O que u·ora.rlm· 
HãO quer é a eunJ'usiio 11!1 ~OU JlllrtidO COm 
esscs<Jlem.-,ntllS di;qwr~;~o~. lwttlrO;.Nnc·.o~. Cúlll 
pa•·tidos q llO na;-cem <111 1kou1npo~içilo {.l vi. 
:~ado pelo St·. l'n:;;ic/cnlo dcJ c' !m• (tr1rl t a. 
lbort do ra:p~di!J<tc, o orCidor pede que S. Ex. o 
faça inscrav.~r pura o cxpadie71le da ses$<7o 
SC(Iniatc. 11Iuita ball,' ln'lilo 1Jen1. O oJ·a.do1· J 
'li i llamente cHmprimcntaclo.) 

« A eleição do Presidente e dos Viee·Pre
sidentes seri1 feita. ao ID!lsmo tempo, por 
eserutinio secreto. a lllura.lida.rlo absoluta de 
votos expres~o5 dos membros presentes». 

Comrarecer:tm IGG Deputados e tantas 
foram as cedulas conta.ias; destas, 88 em 
branco e, Lias restantes. 76 com os nomes dos 
Srs. Julio de Mello c Ut·bano dos Santos, 

S!3nhores, póJe se diz.~r qu~ cotes 76 v,;tos 
oxprimem a. maioria ab~oluta de 166? Não. 
Portanto, não ha cleiç:io. 

Vejamos o que diz o art. 46 : 
«Si no primeiro ~lscrulinio ninguem obt1· 

"!er maioria absol utn, passarão por segundo 
c~crut,inio os dous muis votados; e si houver 
mais de dous com vutos iguae.•, a sol'te deci
dirá. quaP-s dc~·em entrar em seguwlo escru
tínio. Si sahirern empatados os dous neste 
segundo escrutínio, a sorte decidieá qual deve 
ser o presidente ou vice-presitlonte.» 

Não se dá a hypothese prevista. neste ar
tigo e por isso n1io ]lõtl.e elle ter applica~'ão 
ao caso. 

O que se h a. de fa.zer nesta conj u .1ctura, para 
a qual o Regimento m'\o oll'er-ece uma mhitlu? 

O SR. Jo>É MA.RIII.NO- Prmeguir na vo-. 
tn.~ão. 

O SR. MELL'l REGO- 0 que h:J. a. üt.zer Ó 
repeti1· a votação. 

Porque chegamos nós a esse resultado? 
Porque um dos ta.dos da Camara., que se 

achava ernmaíoria, deixou de exercer o seu O Sa•. Urllallo Sant.os (pela d 
ordem) _ Peço a y. EJ>. que se digne con- dirllito e eleg~r a Mesa. 
sultar á casa. subrc se me rlispens'l do lagar Senhores, o que pôtle significar est<~. osten·
de 1a Vice-PrBl!iJcutc, p.tra que me ele~eu. ta~o de abstenção, quanco os nobres Depu· 

~ taclos podiam eleger a Mes~ 1 
O Sr. 1\lello Re;:;;o (pela ordem)_ Serit pó~.ra. mostrar queesse lado tla Ca.m<vra. 

Sr. Presi•lente, é uma. q uesliio regimental , representa não só a maioria. desta assem-
que eu julgo muito importante. O meu bléa, mas a do paiz ~ · 
nobre amigo, me pet••loa.ril. que lhe diga, mas Diss,!ram- que os nobres Deputados não 
llão est'\ eleito e por isso nib JlÓje pe:lir queria.m embaraçar a reeleição ou o accesso.:. 
díspens~. (t!parlc:~ que ·i'J1bTompe1?1 o cl·ador) .• . porque 

o sa. URBANO SAN1,08 _ Sú me •lisse eleito de alguma fót·ma o Presidetlte da Rcpublica. 
IU05tl'a desejo de que houvesse este ac· 

-porque o Sr. PL·csiJenta da. cuma.ra me [lro. co:>so. Não queriam ser-lhe desagrada.veis ... 
clamou eleito. 

o sn.. l\Illr.r.o l~J!(;o _li.' sobre e;se ponto O SR. JosE: MARIANO- Desejo que V. Ex. 
que peço licença u. v. Ex. p:tra. ra~er as mi- dig:J. bem alto si o Governo mosh·ava destejo 
nba~ observações. de que fosse I'Eeleita a Mesa.. 

Eu me ;tcha.va n;t Cas;l, 11:1 occa.si;1o em que O SR. MELLO REGO- Rcspun!lO. Todos 
se rt:z a apuração, ac,~bo.t.ILL a qual l!ouvo um sabem que eu, quando chego a e;;ta. Cnsa., 
certo ruido que me impeliu .to onvir o que · s~nto-me na minha cadeir-a e ~ssisto tran· 
V. Ex. dizia, mas vi no DiaJ'h tlu Conyn:.<so, quillam<"nte aos debates que aqut se travam. 
do día seguinte, que V. Ex. tinha. cl;I,UO Niio :ttl(\0 na. int.imh!ade dos DDplltu.rios OU 
como eleitos para !" ( ! :2" Yh:c l't·t~sil.lente~ o em CJ UVêl'Sas de ant•~-s~<la, para. $.tbel' o que 
Sr. Dej,utatlo I•ulv iii~LI<~~ltã•.: e () ~~· .. Julio se pa·~a.. Ouvi i:s-so, de passa,!pm na ru(l. do 
de Mello. I Ouvidor e r-epito·o agora. (T7'oca;n·s~ (tpar-

Sr. r>reaidenlc, chamo aatleDçiio de V. Ex. t~s.) . . . . . 
:para as disposições d.o art. 45 do Regimento, Faltet nos prtme1ros dtas, chegando mais. 
que diz : tarde por andar doente e não poder ter a 
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assiduid~de dos annos anteriores, como podem 
ter os nobres Deputo.~os, que gosam s:~.u1lc . 

O que póde siguillea.r essa abstenção eom 
um certo a.ppa.rato, ue formatura em ordem 
de batalha? ! 

Deve o nobre Deputado pelo Rio Grn.nd~ do 
Sul reeordar-s.~ de que o anno pMsado, pot• oc
casião do debate do project•J de amoisti3, ao 
qual foi apresentada uma emenua estendendo 
essa medida. ao:; alumnos da E~cola. Militnr, 
combati o mesmo project" por entender que 
era inconstitucional. Appellou-;e, en~o 
para o concurso tle todos quant.o3 desejavam 
que se estabelcce~se a concort1in. na. familia 
brazi leira e o projccto pa>s1u, sondo en vlatlo 
ao Sr. Presldente ria Republica. como o ;tnoel 
nupcial Quo de,ia ser 3.tençmv1o por S. Ex., 
embora fllris;.c t.li ~pr.sição ron:stitucionnl que 
S. Ex. tinln o dever de defende!". 

Abel'taa Uam;mt este <tnno, e uté eolleg,,s 
que no unno passado e!>tÍ\·eram coamos~o na 
melhor ha.rmoni~. e s~m que nenhuma. nova. 
occurreocia viesse queur~tl·a., ligara m-s~ a~s 
que estivemm em divergencie. con,nooco e 
com clles ~e apt'csentarn em orclem de 
com bale, crean,lo·se a8sim uma ~;itunçio totl;\ 
anormal, para a. qual o r<J:;im•;nto não o!Te· 
roce sahida. 

f erm\tta o nobre Depu lado pelo Rio Orando 
do Sul que, não tlirri estra.uhe, porque não 
quero mokst·.tl·o, mas a rlmire o sou pl·o~edl· 
m ento de, em vez de co:tcOlTer para a o:·gani· 
zacão da !\lesa. tenha r ecorritlo a. um meio 
a.nti-rt>gimental, que nos conduziu a esta ~i· 
tuaçiio anarchica, f;tcciosa., para a. qtwl não 
vE>jo solução. 

O nobre Deputado a! lega que n•)s não com
parecemos, mas devo declarar que a meu ver 
meu s amigos t iveram ra1.ão em não se eon 
sider11rem eleitos. 

Si os nobres Deputados teom a. maiol'i; ~ dn 
Camara, porque não elegeram P. sua. Mesa ~ 

Termio'l.ndo, decln.·o quo so fJr uleit·.> paro. 
al guma das Commi.·~õ~s com o numor•• de 
votos que não uxprima o p~ns1r da maiori:L 
absoluta. da Cam&.J'n, não me consluer;u•ei 
eleito. (•l:lt~ilo bem, m 1lito liem.) 

O §r. Ca~~;!!'J;ano do Xa!ilci
nlenl.o (pda ardm11)-Sem r ~ntrar na ques· 
tão do melindre p· sgcat rlo no!Jre Daputado 
pelo 1\!<u·anbão, cujo escrupulo sou obdgat!o 
a l'O$pOitar, COIOO mernul'o desta. Cnma.ra, 
penso <i ue S. Ex. o o nosso collega. ele! to 2·• 
Vice-Presidente foram eloitos re~bncntAI· 
mente, porque o Regimento determina que 
se contl•m os vutos expre.>W>. 

Ora, os nossos voto~ nã.o !oram expressos, 
uão recommendP.ra.m a pessoa determino.dll e, 
poria.nto, oiio podem ter o c!feiio de fazer 
com que SS. EEx. não fossem eleitos . 

C~rn:~r:t. V. I 

Ta.oto nós queria.mos que S. Ex. e seu 
companheíf'O f'lssem eleitos que não votamos 
em individuo det,rminado, o que oito sue
cederia si não fusse este o nos'O desejo, isto 
é, si quizessemo~ par·a nó~ a responsabilii.lade 
dos trt\balhos d;t Camara. 

O Stt . M~LL''l R'EGo-A responsabili<la.dn é 
de quem tem maioria . 

O SR. CA.SSIA.No DJ NAscm ENTO - Ma.s nós 
não a. queremos, apenr d 1 V. Ex. preten•ler 
DO$ gover aar. 

O Sa. 1\!ELt.o Ra•o-Ent.ão não constituem 
pnrtido regular. 

O St~. St:R:t.EDELLO C'oRmh - Partido re· 
guiar só ern Matto GrüS30. (Riso. ) 

O Sa. CAS~I.Uío Do N."scnnNTo-V. Ex . 
Sr. Pt·csidento, tem de sujeitar á considera~ 
ç;ão da. Casa a renuncia do nobre Deputa·io 
p~Jo Maranhão c desejo que tique conEignado 
qu \, com o procerlimcnto que tiYemo.!', de 
t:tct.o a. respomabi lid~tde d11. direc•;.ii.o df\ c,,sa, 
caln~ áquclles qu~, regimentalmente, fo
ram eleitos par<t estes cargo,,, como bem 
entoudcu V, Ex., que 11ro<'lamou o nobre 
Deputa.llo e o Sr. Julto tle l\Iello eleitos para. 
os c;~rgos de I• e 2·• Vice· P!'esiuen te.s do. Ctt· 
mar~>. 

Co mo, porém, nó:; não queremos crca.r ui f· 
ftcnluat!es nom impedir que o Congr,~sso, n. 
Cll!llll'a. dos DoJJutados fanccione normal· 
menle, começando pelo acto inicial, que 
déve ser a org<\oizacão de sua. Mesa.. para 
que n;io se reprOtluza. a dilliculdadc que fez 
com que ;~ Yith desta Camara. como que csta
cionMse por lO ou 12 dias, dr!Sta vez tlar·e· 
mo.; o numero suffichnte pat·a. que os nobres 
Deputados possa.m eleger a. Mesa· que dJ· 
S<ljam. 

E' o quo tinha. a dccl:1.rar. 

O S&·. 1\·lnlnqnia~ Gon~n1vos 
(1lcf a ol· .. !cm)- Sr . lJl"cSi!lente. o nos;o tl is
ttncto coll<'ga, o Sr. Julio do !l!elto. encar r .;
:.;ou -me t\e dcposit.ar nas mãos rlc V . l!:x. a 
t·cnuncia que faz do cargo do 2" Vice-Pre.si
dentc . 

Vozli:s-Niic pMe fil.zel'. 
DrvERS03 Srts . DEPUTAnos-Pútle, o Regi

mellto e omi~so noste p.,nto. 
O SR. TnroTII EO o.~. CosTA-Si rt Camara. 

ac.:ei tar eota. relluncia., terã. saneei o nado u ma. 
ir regul<tridade . 

O Srt . 1\!AL.\QUIAS Gol\çA r.VE~ - Sr. Pros:
•lente, uão 1:1 ço questio da a.cccitação ou não 
durdnunciu.; o que quero é que o facto fi!J.UO 
<::onsi:;na.do uos annuf:il dc~ta C amara. . 

A Mesa r esolvera a qmst io como me~hor 
enteoder, certo de que me submett(::Tei,qual· 
quer que sejn. a resolução. 

l2 
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O Sr. President.e·- A Mesa en
tende que não procede d·3 modo algum a r e· 
clamJ.ção feõta pelo digno Deputa lo , repre· 
sentante 4e Matto Grosso. (Apoiados.) 

·O Regimento, em :;;ou art. 45, as:im deter
mina: 

« A eleiçio do :president3 e dos vice-presi
dentes sera feib. ao me~ mo tempo, por· escru· 
tioio Eecreto, á p luralidade abwluta. de votos 

· . expres>os dos membros presentes.» 
E' claro que; fa llanlo o Rt".gimento de voto 

expresso, de mo1o nonhum se r efere ás ce
ilulas em brJ.nco, que não E>iio contadas pat·a 
se ·verifi :ar ma ior ia.. ·E, si a s;;im rosse, o 
termo-voto exp:'esso-seria. uma redundan· 
cia, uma d,,snecessi lade. 

Si o Regimen to ou o legislador quizosse re
ferir-se aos Daputados presentes, cliría sim
plesmente-maioria absoluta de votos pre
~entes. 

Por conseguinte, a Mesa. entende que, em 
vista de um texto tã.o claro como este, o 
Sr. Urbano Santos está plen~tmenteel eito, não 
procedendo a. sua. roda.ma.çã.o. · 

Quanto ao pedido dr~ renuncia que acabct 
de ;;er leita por intermeriio do Sr. Mala~uias 
Gonçalves, renuncia que e apreseutadu pelo 
Sr. 2'' Vice-Pres idente eleito, opportuna.mente 
a Mesa o tomará em consideração. 

Consultada a Cam<1ra. sobre o pedido de re
nuncia ap~esentatlo pelo Sr. Urbano Santos, 
esta a nega p or 83 votos contra í O. 

. O Sr. Urbano Santos (pel:t or· 
. dom )- Sr. Pre:::idente, venho insistir lJCrante 

a Cama1·a dos Srs. Deputados pela solicitação 
que tiz. 

Di~pensar-me-bão os meus aollegas de de
clinar neste momeotu os motivos pelos quaes 
não posso a.cceitar a el~ição com que me 
honraram : cada um, consultando a sua con
sciencin, verificar:\ que o meu proced imento 
é o unico justo, digno e ele vado. (.4poiados.) 

Ptlço, portanto, 11. V. Ex. que de n ovo con
sulte a. Cll.mara. si me conce·le a clisp~nsa pe· 
d ida. 

Consult:tda de no·;o a Camara, é concedida 
a. dispensa pedida. 

consigne sómeote na. acta. o pedido JK>l' mim 
fei to, p.;r i~so que depois o Dr .• Julio de Mello 
o fa.rà pes~oa.lmente. > 

O Sr. Pre.sidente-A. Mesa. salvo 
pronunciamento da. Cama.r-a. em contrario, 
vae mandar proceder à eleição de I• Vice· 
Presiden te conjuo.tamente com a de Secreta
rios, visto nã.o haver nisso inconveuiente. 

ELEI{:iO DE !• VICE· PRESIDENTJi: 

São recebidas 114 cedula.s, que, apurJdas, 
dão o seguinte resultado : · 

Urbano Santos...... .......... 89 
Cornelio da Fonseca........... 1 
Francisco Sa. . . • • . . . . . . • • • . . • 1 
Francisco v e1ga.. .. . .. .. .. . • • l 
Em branco.. .................... . 22 

O §r. Presidente- Proclamo 1° 
vice-presidente o Sr. Ur bano Santos. ' 

ELEIÇÃO DE 1• SECRETARIO 

São recebidas 113 cedulas, que, apuradas; 
dão o seguinte resultado : 

ca.rlos de Novaes... .. .... .... 90 
Martins Junior . . • • . . . . . . . • . . . 1 
Pinh~it·o Junior .• ·............. I 
Si! vo. :Vlnriz . • • • • • . • • • • • • • . • • • 1 
Em branco. . .. • . . .. . . • . • • . • . . • 20 

O Sr. President.e- Proclamo 1• 
secretario o Sr. Carlos de Novaes. 

ELEIÇÃ:O DE 2° SECRETA.RIO 

São r ecebidas 114 cedulas que, apuradas, 
dão o seguinte resultado: 

Si! v a. Mariz. .. . . .. . . .. . .. .. .. . 86 
Heredia ele Sá. • • • . • • • . • . . • . • . 2 
sa Freire........ ........ ..... · I 
Eduardo Pimentel. . .. .. ...• . • • l 
Riva.davia Corrêa........ ...... I 
Inutilizada . • . . • . • • • • • • • • • . • • . 1 
Em branco.............. .. ... 22 

o Sr. Pre@idente- A Mesa não 0 Sr. P.re!!lldente _Proclamo 2• 
>pó le a.ttemler ao 1'eQuerímento feito pelo il- secretario 0 Sr. Silva Mariz. 
lustre Dcputa<lo por Pernambuco, o Sr. Ma-
laquias Gonçalves, em nome do Sr. Julio de ELEI ÇÃO DE 3• E 4• sECRET,\.lUOS 
Mello. > 

A penas tic_ará. elle ?Ousi~na.d~ na. neta, mas I São l."ecebidas 113 cedulos que, apuradas,. 
a ).1esa pens.t que so_por me10 de um. tele- dã.o 0 SC"Uinle resultado: 
gramma. ou :procura:;ao expr~:;sa. po:le!'Ja ser "' 
attendido. PARA 3• SEcaETARIO 

o. Sr. Malaquia.s Gonçalves 
(pela. o.·dem)-Sr. Presidente, _ peço que se 

Heredia de Sã.. .. .. • .. . . .. . • . . • 85 
Calogera.s.. .. .. .. .. . • . • • . .. • . • I 
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Angelo Neto .. ·. • • .. . . . . . . • • • .. I 
Artbur Peixoto.. • • . • . . . . • . . . . 1 
Larnat'tine.,. •• . . . . . • . . . • • . . • • I 
Inutilizada. ... . .. .. .. . . .. .. .. 1 
Em branco. ................. . 23 

PARA. 4" SECRETARIO 

Angelo Neto ... :........... ... 84 
Eugenio Tourinho. .... ... .... 2 
Guedelba. Mourão. . . . . • • . . • • . . 1 
.Lama.rtinB.. . ........ ........ 1 
Silva Mariz.................. l 
Pa.ula.Guimarães. ... . . . . . . . .. I 
Inutilizada... .. . • .. . .. . . . . .. . . l 
Em branco .••••.•..•••••••.• · 23 

O Sr. ~residente - Pro~!amo 
3• e 4 · secrctn.rios .os Sr.;;. Heredi!\ de S:i. e 
Angelo Net'), e supplentcs os Srs. Eugenio 
Tourinho o Lama.rtine. 

O Sr. Pre~ddent.e- Não hav~Jndo 
nada. ma.is a tratar c estando ade:J.nta,Ja. a 
hora, designo para amanhã a seguinte ordem 
do dia: 

Continuação da eleição ; 
Com missões permanentes ; 
Discussão unica do p;1recel' n. 3. de 1899, 

reeonhecendo Deputado pelo 4• (listricto do 
Estado de ;.unas Geraes o Dr. Antonio Es· 
peridião Gomes da Silva, com "oto em se
parado do Sr . ueputado case miro da R.och:~.. 

Levnnta.·se a seSS<i o á.s 3 .horas e .lQ mi· 
nl!tos da tarde. 

g~ SEiiSÃO E~l ]7 DB li!AIO DE 1899 

P rcsidenci L dos S rs. Va~ de M.::lw (f>rcsidP. >~tc). 
Urbano Santos (f• Vice-presidente) c Va:: d~ 
Mello (Presidente) 

Ao meio-dh\ procede-se iL chamada. il qual 
respondem os Sru. Vt~z de Mello. Cll.rlo3 ,Je 
Novaes, Silva Mariz, Her~din, de Sú., AJJg,JJo 
Neto, Silverio N'ery. Carlos Mar•c,Jllinn, 
Albu<tuerque Serejo, Amorim Fígueir:1, 
Pedro Cbe1·rnont, Augusto Mootenegro, Enéa-s 
Mut'tins, Theotonio de Brit o • Serze•lcl!o 
Corrâa., Urbano S1u tos. Rodriguc.~ Fcr. 
nandes , Guedelha. MouTiio, Cunh:t Ma t·· 
tins, Henrique Va.lla.dar~. Ma.rcos dll Araujo, 
Pedro .Borges, Thomaz Acciuly, T•>rres Por
tugal, J osé Avelino, llttefonsll Lima, Joií.o 
Lopes, Francisco de Sã, Marinho de An:! rade, 
Helvecio Monte, Fredel'ico Borges, Auguato 
Severo, Tavares de Lyra, E.loy de Souza, 

Tri!l.da.de, Coelho Lisboa, José Mariano, Tci· 
xeira. de Sà, Herculano Bandeira., Coelho 
Cintra, João Vieit\1., Mata.quia.s Gonca.lves, 
Barbosa Lima, Martins Junior, Cornelio 
da. Fonseca., Moreira Alve~. JuYencio de 
Agniar , Jnão de SiQUeira, Pedro Pernamb uco. 
A•·thur Po)iX:oto, !tocha Cavalcante, Araujo · 
Gó~,. A!'t'OXCi tS G;t!Vão, Geminhuo Br,~zil , 
Olym pio Campos, Felisbello Freire, R.O<I.ri· 
gues Doria, Neiva, J ,yme Vi lias Doas, Se·•· 
brn , O·tstro Rebello, Milton, Tosta, Pro.ncisco 
So<J ré. Manoel Caetano, Engeuio Tourinho, 
P<1ula Guimarães. Vergue de Abreu, João 
Dantas Fi\hl), Adalb~rto Guiumrã.,~s. Leovi. 
glhto Fil;;ucirtlS, Ro 'l'i~nes Lim;.t, Tolentino 
dos Santos, P:mmhos 1\Iontenegro, Marcolino 
Müura., Galdino Lo reto, Pinheiro Junior, Tor
qua.to :..roreira. Jose ~furtinho, X:<lvier ela Síl· 
vei1·a, Oscar Godoy , Irineu ll1achac\o, Alcin•lo 
Gna.nabal':l, Timotheo d;' Costa, Augusto de 
Vasconce! lo3.Raul Bam1so, Sa Freire, Eie lis:~rio 
de Souza., Pereira. dos S"-ntuS, Krico Coelho. 
Nilo l'eçaoha, Alves ele Brit o, Leonel Loreti, 
Silva Castro, Agoo>tinho Vidal, Ernesto Bra· 
zilio, Julio ilos Santos, Deocleciano rle Souza., 
Barros Franco Junior. Bernardes Dias, Ur
bano Ma.rc.mdes, Paulino de Souza. Junior, 
Mayrink, Calogeras, ·Almeida Gomes, J oão 
Luiz, Gurv11lho ~fourão, Jo~é Bonili•cio, 'Mon• 
teiro de Barros, Ildefunso Alvim, Gonçalves 
Ra.mos, Jacob 1la. P9.ixão, Antero Botelho, 
Frnncisco Neiv:\, Alfredo Pinto, Octaviano 
de Brito, Alvaro Botelho, Leonel llllho, Fer
reir;~. Pires, La.roou nier Go•lotr·eJ o, Antoilio 
Z:Lchl\rio.s, Rodolpho Abreu, Cupertino de 
Si1ueira, Augu,;to Clcmentino, Mntta ).lu.
chado,NoguciraJunior,Arlbur Torre>, Ellllar~ 
do Pimentel, Olegario J:Iacie l, Rodolpho 
Paixilo, Pa<lu11. RGzenrlc, L<'tm:~.rtine,- Mm·~ira · 
lia Silva, Galeão Car val hal. Luiz Flacqoe.r, 
CaSl:lnÍl'O da Rocha, DcJruing .tes tle Castro. 
Di no BUIJ!lO, O li VclÍl'J Bz•,tg:\, Gustavo Godoy, 
Costa J :.winr , llur~ l\0 rle An-ll'<l!l<t, A·lolpho 
Gordo, Elhr.ti Fausto, Luca.,; do Barros, E·l· 
munrlu d:\ Fon;;uca , Cincina.to · Bt·ag:r., Fr·an
ci~co GliCI}rio, Ovidio Almr.nte,;, Luiz A•lol
pho, Mllllo l~NJ•>, X•tvier do \';~!lo, Aluuc•tr 
Guimarfi.cs. Brazil io 1la. Luil, L:~menlla. Lins, 
Leo ncio Cot·rêu, Lamo ~~ller, Paula. Ra
mos, Fl'Unci~co T·•lenti no, Pedro Fcrreirtr., 
Plinio GLs.ulo, Guill-n, Ma!'çal E>cob:lr, Pos· 
si,ionio d:\ Cunh:t, Victorino :\fonteir.J, Rivt\• 
<la.vh Co!1'ên.. Vt>Spasi:lno dP. Albuquerque, 
Py Cre:~po, Campos Cartiet', C •tSSliLIIO do 
N:~cimen to e .·\ zevedo Sotlré. 

"\bre·.&J o. sos:;iio. 

Deixam rlc comparecer com ca.usa. partici· 
paria os Sr:! . . Julio de 1\1~1\o , Ma.tta Machado, 
Viveiros. Elias .Mar ti os, José Peregrino, 
Apollonio Zena.ydes. Affonso Costa, Amphilo
phio, TeUcs de Menezes, Manoel Fulgencío, 
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Lindolpho Caetano, Paulino Carlos, Arthur 
Diedericksen, Rodolpho Miranda, Alves de 
Casti'o, Caracciolo e Pinto da. Rocba. 

E sem cau~a os Srs. Luiz Domingues, 
E<tuardo de Berrêdo, Anizío de Abreu, l•'ran
cisco Gurgel, Ermirio Coutinho, Pereira de 
Lyra, Euclides Malta, Aristides de Queiroz, 
Eduardo Ramos , Jeronymo Monteiro. Fon· 
seca Portella, Carnpolina, Tlleotonio de Ma.· 
galhã.es, Alva.res Rubíão, Cesario de Freitas, 
Alfr•cdo Ellis, Hermenegildo de MorBDS, Ap
paricio Mariense, Francisco Alenca.stro e Au
reliano Barbosa. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessã.o antec~!l.ente. 

publica, que comprehende, além da de es
tudante, a lie :magistrado, como promotor 
Publico na Capital tle meu E;tado, a Bahia, 
a de advogado, a de professor da Facullla.de 
de Dlreito do Recife, a de director da mesma. 
Faculdade e a de politico, que possa medes
acreditar no conceito dos homens honrados. 

Lanpdo este repto e acceito, como a C~
mara. acaba d~ ver, vou entrar propriamente 
nu.s considerações que me trazem à tribuna.,. 
considerações ce or·dem pure~mente política, 
porque conforme disse hontem, e repetirei 
lloje, nesta tribuna não responderei ás inve
ctlvas continuadas e repetidas á minha hu
milde pessoa., e que me são dirigidas por 
S. Ex., porque tal assumpto não intere~sr. a 

O Sr. "1.0 Secretario procede â Repuhlica. 
leitura do seguinte O mesmo não acontece com os assnmptos 

politicos, :porque estes interessam a sorte 

EXPEDII!:NTB mesm;~ da l{epublica., pretendendo terminal' 
hojt: as minhas consideraçõ~s a respeito, si o 

Officio tlo s1•• Deputado El'mil'io Coutinho, consentir 01 benevolencia dos illustres col-
oommunico.ndo estar prompto para. os tra.ba- leg,as. . , . 
lhos le&isl;~tivos e em via"em. _ Ioteinda. _Sr. Prestdon~e, estou convenctdo de que "' "' ' · I nao vou ser mm.to agrad<Lve~ aos ~ob~·es De-

O Sr. Seabra-Sr. Presidente, YOU 1 ~~tu_dos, memb1os do parttdo d,L <.:or~c~n-
pl'ol!urar concluir hoje as observações de açao. 
ordem política que me ~uggeriu o.discurso do E creio t'!Ue assim pos;o denominar css•3 
Sr. Jose ~iariano, Deputado pelo E~tado d'i! partido, que nasceu do cada. ver putrefa.cto do 
Pernambuco. Partido R,epublicano Federal, desde que ellc foi 
Permitta~sc-me, porém, uma observação offi.cia.lmente baptisado com tal nQme pl'lo 

preliminar. leader, o Sr. Cassiano do Nasciment(), que, no 
Ao terminar a se~são de hontem, S. Ex. mesmo dia em que ba.ptisava esta nova cri· 

prometteu examinara minha vida publica, e, ança, o.illrmava que os partidos que dist~u
segundo estou informa.do por pe~soa.s que taram a eleição presidencial estavam mor-tos. 
reputo critei'iosas. S. Ex., nos c)rredot•es Quanto ao Partido Republicano, mostrei 
desta casa, insinuou, ma.liciosa, sormteir9, c ll·mtem que não é um partirlo morto ; ao 
p~rfidame!lte que tenhO pratíCII.\10 acWS que C?DtrariO, e Um partidO fOI ~e, ~r;;;miz~dO, 
Itao !lle abonam no conceito pnblico. d!sc1p~mado, homo.;;ooeo c cuJaS tdeas foram 

Pots bem; provoco solemnemente o Sr. Jose VlctorJO~as nas urnas om 1 lle mat·~o. com a 
Mariano p;tra que, ne~ta tribunt~., ou fóra eleição do honra~lo Sr. C~.mpos S:Lilcs. 
delta, con!'or•me julgue preferível, apresente, . Quanto ao Partrdo Repuhlieano Federal, n~~ 
em pr:lZG razoavel, um fÔ fa'·tn de minha surt, (:cvemo:o reputal-o morto, por proprra. 
vida publica ou particular que me desabone, conlls5iiO cter seus cltef~s. conll~siio quo a 
snb peua. de ficat• eu com o direito de quali· Cama1'a. ouviu h ontem. 
1ical' como entender seu proce,limentu. Desse C<~daver ~urgiu, n.mrma1·~m tambem, 

o SR. Jos1:; MARIANO-Ni.o discutirei a vida n,m outro _p.n·t!do, que uenommaram tl.a. 
particu);Lr de V. Ex.; discutirei a vida pu- (.,a,zc,,ntmçao. 
blica. Vejamos si esta tlenominaç('[o ex. prime bem 

o SR. SEAIJRA-Aiuda bem; fica emprazado o que decentemente púde pretcnuer esse par-
o Sr. Jl,)~é Mariano, portanto, para. veste. tido. 
t 1·ibuoa... Quando, Sr. Presidente, fo:.·am :~presenb-

dos, pelas respectivas convençucs, os candi· 
O Sn. Jos1~ MARJA:\"o-Dzssa tribuna, não ; du.to:.; das deus partidos, o t.io repulllicano 

fa.llard do me~_l?gar, porque não me presto federal e 0 tlo pa1 tido republicano, 0 o Pai:, 
a exhibr~ües udrculas. em 12 de outubro <le 11:>~7, escreveu o erl.ito-

0 Sa. SI-:ABR.A-A':> exhibições ridiculas rial- Os C·mdidalos- no qu.1.l, rcput;wdo-se 
sempre se prestou V. Ex:. I mais ou menos dllSltg<ldú dos elementos par-

Provoco, porta.oto,SI'. Presidente, o Sr. De· tidnrios, das lutas :politicas, reputava a.cer· 
putado José Mariano para, em .tempo regular, j tada a escolha do candidato do partido repu
apontar um ~ó facto em toda minha vida blica.no, o illustre Sr. Dr. Campos Sa.lles. 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2510512015 10 40- Página 3 ~e 9 

SESSÃO EM. 17 DE M.liO DE 1899 93 

·No dia immediato o orl(ão do P. R. F. 
acudiu ao editorial do O Pai;; e escr eveu o 
editorial- No 1"SlO posto. 

Niio quero c nem· pretendo entrar na inlla.
gacão dos motivos que !leterminaram o artigo 
do O Pai.:, e nem procurarei sal>er si foi 
justa. ou injust:~. a imputaç:.1o, então feita., 
pelos proprios correligiooarios daquelle orgiio, 
de qne tal artigo foi a explosão do despe;t o. 
por não iR-r sido o St•. Quintino Bocayuva 
escolhido pela contenç;lo do P. R. F. canlii· 
dalo 1lesse parti4:lo; e ni'í.o devo entrar em tal 
ano.lyse. porque não quero immiscu ir·mc~ com 
a economi:l elo partido advcl'ilario. 

O certo ó que tn.l commc:nta .'io se fez e que 
o orgâo do P. R. F. escreveu no dia imrne
ulato o celebre artigo-No nosso pfJsto. 

Chamo a attenç.ão da Camara. para seme
lhante artigo, porque e!le exprime o.s senti· 
mentos d<1. occa.siã.o; é a prova. de que, na. 
opinião do:~ nobres Dc:put:~.do• adversarios, a. 
sei são do P. R. F. foi uma. sei são racional e 
logica; e a deml1nstracão ele que devemos 
agradecer o apoio que se diz prestar ao il· 
luAtre Sr. Pt•esidentc da. Re publica, mas com 
certa prevenção e desconfianças bem fun
dadas. 

Como é sabido, publico e notor ío, crnm Tl)
oacoores principaes . do jornal RcpuóUC<Z, os 
Sl's . Fra.ncisco Glicerio, Alcindo Guanabara c 
Lauro Müller. 

Eis o qu2 rlb:ia. o Rcpublica em seu artigo
No rt.tlsso posto : 

ainda que lamentando a immobilidade volun
taria ~e tão arrojad.o campeão. 

In felizmento não nos e úa.<lo restringir estn. 
manifcstacão :~. mer~t demonstra~ão do nos~o 
pez,n·. Cumpre-nos, ao contrario, a.cce:.tun.r 
rle modo positivo que o O Pai; illudiu-~e com
pletamente na apreciação dos fo.ctos em '1 ue 
assentou a justificação da n.ttitune, que ora. 
lbe conveio as5l~mir . Por isro m~smo <rue é 
um «orgiio livre das reponsa.hilitla•le~ de par
tidost-.0 O Pai: não ca.1•ecia de dar outras ra
zões da sua. neu tralida.de rcc tua 1. siaão as flUe 
decorrem das .<uas conto>aie>ai <' e do.~ set<s út
t,:t·esscs, t.oma·las esta.s <'Xpressf>es no vJ.Iot• 
que e lias . teem, attribuidas a. um orgií.o 11.a 
opin ião, o que btv.ta psr11 exduir quaiqucl' 
intenção deprimente. 

O que do mndo a lgum se e:rplica ou se jus· 
titica ê que o O P •i.:ora. Jeclare quo a sci.<<1o 
do Partido Rcpublicall(> F~dual obeclcca-.1, wio 
a sent iaentQS e a UJ!Í.ItÍiies politiC'ns, m ns " in· 
tcressçs p :s3•1au, e ccllrifn<a e.{sn ~cistitl a mn 
met·o movimento contra1·i" ,; pc:<soa do D•·. 
Prudaule de JiorMs, destinada t( desClpparece~ 
uma ·t•e;; terminado o •cu go'f!erno, sPjn tpwt 
(ôr o candidato que TJenha a triumphar 110 

píeito de f de março . 
Não nos seria wl vP7. d ilTicíl encontrar nas 

propria.s col nmna.s d'O l'ai; aenumera~·ão dili! 
factos e ano.ly;;e dos sclltinMntos, das •t.-pin,. 
ç•ics. das opinitics e das tlnu!rinas ']tl<: i!nchem 
o ·val/o que separ01~ Cl.lMPt.ETtl. E lRHEVOI. ~A

VET.lti~:-IT& OS DOUS I'.O.RTlOOS,Ol"Í11ndos da •ci"10 
tlr. Partit!o Rr.;l•<b!it'ano F'etfe,·al. Não temos, 
}l.'rém, nenhum int~.1·es~e om pJ•ocedt:r a 
tael excavações. quo ~o tr.r iam uma impor
tancia mini m~ •• teanto do racto, em cuj\ rn·u· 
sença nos acbamos hoje. >> 

Eis nqui , senhores; n. scisão dividiu o Par· 
t ido Rcptilllic:mo Fe<:leral Clffi dul\s corrente)S 
irrerog t.:elmmtc inconciliavc's ! 

E :q!t•r~ pas.;a o R·-public·r a. di;.:cr IJUC lU
pcl cite l'ept·esctll:J.: 

«Sabido qne o O Pai~ é um jo1•nal nen tro nas 
1ut·1s pnrtidar:a.~ . bem que r~publica.no-c 
nã.o conhecemos mona.rchistas n:\ imprensa. 
a.ctaalmcntc,-nfi.o ,-nmos p>rque se S·Jrpren· 
(leu hontem a opinião publica com o Adi!oril\1 
intitulado Os condirl11tos (\m qne o nosso il· 
I ustre co !lega. M.cl<tm que não tem pre re,'On
cias, n·~m pelo Dr. La.uro So•li"é, nem pelo 
D1•. Campos Salles, l'('puta.nrlo amho~ igual
monto dignos cl J occup3.rem o primeiro posto 
na Repttbliea. . :\lhcio és íntencões , nos ~cn
tlmentns e iis n:-:plrações rle qua.lqutr partido, 
como o remcmoi"n. 1:esse mesmo artigo, estiL 
o O Pai;; dentro de sou p:~.pel e na altura. do 
sua misrão, tomando a. 1inh11. interm~dia en· 
tre os partidos om Jucta c declarando qull lhe 
ó indiffcrcnto quo o votl) popular leve este 
ou nquelle e:tndidn.to ii chefia do Eatar1o . 

Houvesse o nosso llom·ado colle-gn. se !imi· 
torlo a. ns~im p: onunclar-ee; houv~sse nesse 
nrtigo doolarodo apenes qnc pendurava ã. pa· 
nor•lia. :t e~pada com qne até agora combateu, 
·no8 mesmas lilerras em qne milira.mos, por 
se haver apercebido de q_ue er;l noutro e que 
nmbo.;: os canclirhlos por i ;.mal ~atisf<Jzcm c 
re~lliza.m o ~eu i<lP3.lrepuhlicano, e não te
riamos siui:io que respeitat• a sua altitude, 

" l),·gt!o rlo i 1urtido r.. publicano Ft!dm·al c 
unico l}ue t r•m ?•e~ta cidade a aU!ot·irlacl,· e t~ 
responsabilidade rle (trllco· ao.~ .çcus c •rrcliyio· 
na1·ios c ,; opinirlo c11• !JCml crll -~cu noma, cum
p;·e-nos affirmar uo mmln o mais peremptG· 
rio que 11 11ivisão r1o Partido RP.publicano Fe
d•3rn.l. determino.1la por 1!ivergencio.~ cssen
cines, de principio~. de sentlmantos. 1\e tem
Jl"'rPmento G rle doutrinas, assignnla n crea.· 
çã.o rle Jous pal•ti,los rarlicnlmcnte tlifl'eront~s 
e irreconciliavelmente a•Lvorsos, cuit~- Vi1La. 
autonomn. c iwlcpendente u:1o llesappareceró. 
pot• fusão 011 adhe<iin, q•w para Mu.• s~t·itL rrío 
desaso·osa g1umro lwmahallte para os nos~os 
udv.Jrsrn·ios . » 

Gomo am1•mai~, pois, hojP., qne O!'l pllrti•lo:~ 
estão dissolvidos, quando vós mesmos ener· 
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·gicamente repellieis qualquer itléa õe ronc:i- Oode pairam a sirw:eridade das vossas conTJi· 
liação~ {.v.sc1o ou adlt.esão! ? (Apoiados; muito cçües e a. L"ElAL"DADE dos •o.ssos SENTIUEL'\TOS, 
bem.) . . 'l'M\TAS VEZES l ' URLICAMENTE CO!'"FB:~SADI•s? Q116 . 

Creio, porém, C]Ue tudo isto era. dito para C<lSO tiz •stes do « respeito devido á opiniac dos 
o caso de ser tt·iumphante o ra.ndidato dos llDS-~os co•1cidadííos. jt!i;;es set:e,·os dos .!to· 
noures Dep:utados, o Sl', L:turo Sodré ! mens sem CIRCUli!SPECÇÃO, s~m C<ll!ERENCIA·e 

Mas. continüa o orgão do P<Lrtido Republi · sem sERLF.!lADE, que hontem se clegladio:tt~am por 
cano Federal. tmico lw.bili1arlo e com autori· mero orlio ao · Prcsirlcnte de eotã.o, e hoje se 
dade 7-a1'a {aU tr (tos seus COl'1·eligiona1·ios: al>raram em tórnn do actual, surgido da lucta, 
(Risos.) • · · que foi dcfiHilú:a?! (lrluito bem.) 

« 0 processo tle desassocia.ção c] r. todo que Como se vê, não fomos DÓS qU<l lavrámos 
se cba.mava Pn.rtldo Republicano Federal a sen tença. 
operou-se em todos os Estados do Brazil; abri- Continua, porlim, o Republica: 
mos lucta com an~igos companheiros; lundi- «Não podemos nos fnrtar a consider nr -e 
mo-nos com outros elementos; que se ada- certamente todos os no~sos concldad!los igunl
pta. vam aos nossos ~entimentcs e sustenta.· mente 0 terão em vbta. _ que si a tradição 
varn .~'S nossas opiniões; constit,cimo·nos '!lm de 1·epublir.a.no basta para que. dean te do Sr. 
organismo gue 11ioe por si e sobre si, que age, Campos Salles e;;queçamos as nossas divergen
lr-.cta, triwnpharâ .T"Jr si me~mo, sem que por cias e que quebremos as no:sas armas de 
(ó1·ma algt1m.a tenhamos em mente a int,.·nçün 
.,-ec.onrlila otc e:cteasiva d~ nos cn[Ueil·armos cornuate, essa mesm:t tradição, que t&mbem 
u·m di!!. como os e.<crauos romanos, ri cauda do col:r:•. 0 nom~ do Sr • Prudente de Moraes. 

deveria ter bastado- :a: coM :.t.AIO&IA DE 
triumpho do ad~:ersario ria uespera. » RAZÃO_ para. impedir que delle nos apa.r-

Que dizeis a. isto, senhores da. Concc?'llTaçüo, tassemos e obstar a que lh" movessemos a. cp
que outros não sois que as mesmas figuras posição em que estamos empenhados. 
do Par t ido RepubHcan'J Ff!deral ?l <Ao nosso partido não interessam as pessoas, 

••• «de MS en{UcirarmrJs wn. rlia, como os nem parti. com batel-as po~ odio, nem pa1·a. 
... _ l . h l sust •.o tal-as por e~tima; move-nos unica-

escrav<Js romano.~. á C•!U""" < rJ Jrmmp 0 r 0 mente c exclusivamente o interc~se superior 
ADVTmSAR.lo DA VESPERA, » da. rlirecc5.o 1\o. Republica., segundo os princi· 

Bocca., p:\ra que fa.llaste? ! (HilaridctdrJ.) pio~. :~s noru1as e os sentimentos que nos du· 
Continúa o RepHI!tica: minam e que siio b:l.St..'mte fortes para nos 

· impor n todos a. disciplina e a arreglmonta-
«"Esses !ra.ncos compromiFsos, livremente c:.ão ncce:l'>n.rias e imprescindíveis a. m·gnniza· 

contr;~hidos p<·lo Pilr tiolo Rcpublicallo Fe- c;ão e uo triumpho ua lncta que lonmo~ tra
dcral com a opinião tmozileir<~, .idmai~ Jllldc- vac!a. 0 <.leque (<rtafmcnte Silhi?v moli t!eilcedores. 
r•Tn se;· rep«diarló.ç, S(!jn.m ']Unes forem od ar-

li 
• 

1 
potquc iiiC'•rpoJ·ama$ •rooAs A~ !'onçAs VlV.A S 

f:!:Ument.o,.; com qno .~ vnci ac,,:tn r e uns o a ;:;;. NAçÃn, 
!'rnqu~;.r,~ do outros prctenc11\tn 'lb~imulal' ou «Som vncilla(.'lje~ incxpllcnvcis o sl!m ex-
justit1car osso ropudin. 1 · 1 te 

« " ua.ndo C)s~a '(lOsi~:io r!o n.h;:olut" o ri"""rusn. cus· 1 lt nrrop;utwm. c· mp1• mo~ sorcnamrm 
"~ ' n li O\' OI' do 11 lllr·mnr o. noa,11. innlte1-a.vul J'OAI· 

intr:msigcueia. n:t ma.nutenr,;ito ~~·n·ra. 0 1'''~- ç:in pnlltt<·IL. cJr.ri vttcla JWlmOI·•littlmonte !In. 
tricta d:L posio:.ão quo a~sumi111ns,an nn!l nfl•~ · •l•ITI·reu<·h•-.:•i.•J tio M~utimcnto~t entro n•'•s a os 
tarmos dos nossos :Lnlit;os ~o t npnn i.I CTI u>:~ que• homnnA IJUI! ora apoln.m 11 Governo, e nffir· 
apelam o Ooveruo. nfw nos f.>~S'• •li!'.t.nd >l polo nuul;~ Ui:O!'O. pllranto ;u• ltl'nna tle I tlc tnM'QO 
respeito que 1\ l1lllt m o·Rint•ll no~ d•·I'OIIlOS, pela 110 lhilllU illtlstro tlo nr. Lo.Ul'O Sodrú, indi· 
sin<:er1dade das uos~1s convil'çõeH, 1~lla loul· c!ldol pelo po~lm· comp .. tent.e po.ra OCCUJ>Qr 0 
darle tlos nosSOi sentimentos, t:~.utos vozes alto cu.rgo llo p1.0,jd,nte do. n.cpublica.. 
publica.mente cor.ressnrlos, .vet-o-/r.ia pelo ,·es • «No nome de s. Ex .• se só pol' Hi os~u pas
pe,-to tlt!cÚl!l d Q]l il? i•1G dtH WISKfl!l conr;idadr!os, SaciO e ·o, SUII. attituclB n[O O bOUV8SSern feitO, 
q!l.C sel'iam j-uizes se.:e1· •s d·•s h rmttliS sem cir- o. in,lica~iio que dclle aco.bil de · razer a 
cum•pec~·ao, sem cohr:rcncitt c sem $Críctladc, Convenção, poder supremo no nosso partido, 
guc lw11tem se degladiussem. por mc1"0 odin ao f;,ria encarnar todos os sentiment!JS e opi
Prcside•*' acl'llat a gu:: ama~/ur se abraças,.cm niões que nos animam e que prot'nnda.tnent.e 
mn !amo de outro sur!jido da lucta, que ,ne ser nos .Sep"ram dos reaccionarios que exploram 
de{mitiva, como o prop1·io O P.1l Z o reCiln!.ece c a. [;,e publica., desnatura.ndo-a. e perver·tendo-a 
p1•odama., -e.que encont ,·arcio no Sr . Campns Sollt!s um 

Como se vê. senhores, quando nos ref.-rlmos complacente cumplice desse attentado á sw~ 
·ao actnal apoio tle SS.EEx!S .. não por.! em os .lei- propria fé . 
xn:r, por conselho vo5w, de perguntar : Onda! « Supnrior-a.exdusivis_m••s,qu el' pa;rthhtrios , 
« {ico1$ "re.<Jleito gHc a ~:ós mesmos elevei~?:;;. quer pessoaes, o Pal'ttdo R.epubhcano Fe-
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deralmante:rá se~ fraquez11·e sem 'hosihçii.o 
a. indicação dos no:nes que .JSM\ os _ altos 
cargos · da. adminístraçã.o pubHca tJ.ca.ba de 
fazer a Convenção, e tm v:~.rà «es2e cornua.te 
deflnHivo:&, co u ·animo. de triumpha:r ou ele 
morrer na lide, sabendo bem que a 'll icloria 
do leu odversarío scrtl pa1·a a Republica a 

_ cata3trophc final , 11 que Zhe. darà força e al€nto 
para disptAtlll·a e 'lligo;· para impcd il-a. » 
(Aparte$.) 

Emfim, conclue o Rept,blica •.• 

O SR. RtvADAVIA CoRRÊA rlá um apa.rle. 
O SR.- SEABtu. - V. Ex . esla."ll em des. 

accordo com es te nrtigo, quando elle foi 
escripto~ 

0 SR. R IVADAVIA. CoRR'f:A- Não tenho 
que dizer si estava ou não em desacco:rdo. 
(Apartes.) · 

O Sa. ~EAnRA.- Não estava em de.<::ac
ciordo, como não estav,L nenhum dos membros 
do partido hoje da Crmcerltmçilli, que sü.o os 
mesmos do defunto Par tido Republicano Fe
deral. 

O Stt. RtVADA.VI.\ CoRrtf;A. -v. E x. está. 
fazendo a nossa defesa. 

VozEs-Oh 1 ohl 
O Sn.. S•~nRA.-QUe infelicir!ade a minha.! 

Estou fazendo cxa.ctamente o contrario do 
que pretendo ! Estou a defender os nobres 
Deputados! ( Hila1·idarfe.) 

O trlumpho a que nlludia. o R·•publiett e 
que reputnva inevitavel, foi realmente ex tra· 
ordina.rit! 

O SR . Rooor.rno PAIXÃo-Questão de can
tlid&to. ( ,\parle5.) 

O Stt.SRA.URA.-Como questão_ de ea.ndidato~ 
Entio o Sr. r.auro Sodré niT.o era um bom 
cnmlldatot 

na sna firmeza e na. ~ua abnegação os ele
mentos nec:-ssarios pa.r:t se convencerem, não 
só de que cath ·gorica. e pre~is:H!lente exclui· 
mos qualquer lai~o de !l'an.1igencin e ccmdescen~ 
dencia com a situar ao ocwal ou CClMA QUE ELLA 
PREPA R,\, como tam\,em de que não devere
mos poupar nenhuma espccia de &forço e do 
sacriticio para a ll1rmarmos a energia. das 
nossas convicçõ~ s e dos nossos sentimentos, 
assegurando (ISsim a victoria da nossa causa., 
que é rJa. grande maioria do povo brazileiro. » 

Os illustres Deputados da Co•1ccntr açüo me 
desculparão si tomo a liberdade de, nesta 
tribuna, fazer um pouco de historla, mas 
julgo ncr:essario que o historiador impa.rci::l.l 
encontre nos .1mwes os elementos precisoll 
pJra o estado da êpoca que atravessamos. 

O SR. RrvADAVI,\ CoRR~A.- Ne~a época 
ainda o Dr. Campos Sa ll es não tinh a. feito a 
sua. plataforma. que crtl. 1h conliemnação 
completA.\ da. politi:l<l do Sr. Prudente de Mo· 
raes. 

o sn.. SEAnRA -O artigo é de !3 de on · 
tubro, quando a~ convenções respectivas 
t inham escolhi1\o os seus c;tn•lidatos e o Par
tido Repubt:ca.no apresenta1o seu c·tndio.lato. 

Mas ainda hn cous:t mais eXpl'es~iva e ter
minante. Eis aqu i ( most;·ando) a plataforma 
com que o P artido Republicano Federal apr -
senb u à Nação os s;us candidatos. plata.
Cotma escr·ipta pelo VJce-Pl'esidentG da Repu
blica, o Sr. Manoel Victorino. · · 

O Sr. Prudente et·a um Pre~irlentc desabu
sado, I-Orque tinha canditlato â presidcoc_ia da. 
Republica, dizia se : no em tanto o Sr. Vice
Pre~id·mtc <h l:{epublica. podia a.tã escrever a. 
plattf.Jrrn :~. com que o Partido Rr•puhlicano 
Fe•leral devio. apresenl.at· aos sufi'r:l.;;ios d:t 
Nação o~ seus candidatos! Eis um& justiça. 
com rlous pesos e cluns merlidos . 

O SR.ltoooLrno PA.lx1o-Eu explico o meu 
apo.rto . 

Depois dos acontecimentos do novembro, 
aabo o nobre Deputado que tudo isso t:e de~
or,ganlzou. Eu nã.o pertencia. ao Partido 
Federal. Era meu candidato o Sr. La.uro 
Sodrê, que me mere~a muito; mas, si o Sr. 
Campos Salles t ivesse sido o npresentado, eu 
teria vota.rlo no seu nome, porqu'3 me met'c· 
ceu sempre e merecia naquella occasiiio. 

VE'jamos, porem, o qu,, se diz nesse rlo· 
cumento; e para dar ill<!.• dello,bnstar-mc-ha. 
ler o tnodo po1· r1ue o.;tá cont:ebida sua con
clusão: 

«Si so t•ealizar e~ta segunrla hypot.bl'lsD, 
isto ó, ;;i os c.1 ndid:ttos 110 Partido Republi
cano Fotiet·al ftJi·em àerro tntl.o~, n(os (ttr~rnc-s. · 
ele 11'-WO a. Rt~j· Ubl ica.»(A.pa•·l,~<) . 

P.:.rque t anto al:~ r ir1o, senhores 1 
o que faço aqui s .mão ler os vossos conceitos. 

e a-poutar á. Nacão o vosso j u izo'? · O SR. Se:AnRA- Realme::te. V. Ex. não 
pert~ncia ao .Partido Republicano Federal, e 
por isso póde ter esta linguagem . 

Consintam, porem, os nobres Derutndos que 
eu termine o artigo do orgão do SS. EEx:.: 

Dirieis que, si os ~an,li<latcs de nos~o par
tido, isto é, do Partido Republicano. fossem 
victorioso.>, "\"Ós farieis de ,:ovo a l{. pu/Jlíc.l ;. 
cr eio bem que não fomm victoriosos c.sYOssos, 
mas sim os nossos eanditlatos . « O brado de luta que ora proferimos será 

escutado - nós o esperamos - pelos nossos 
amigos e correligionarios de todos os Estados 
do Brazil, que encontrarão no!eu patl'iotismo, 

M:>.s, dizcis , e agora. :respondo ao apal·te do 
nobN Deputo.llo pelo R io Gt·an·le do 'Sul : 
tudo isto foi esc1lpto ant-es de ser conhecido 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 10:40+ Pág ina 6 de 9 

96 ANN.AES DA. CAMARA 

o manifesto do Sl'. Campos Sal:es; pois bem: S. Pau r o·, onde foi p01• este lido o seu pro: 
vcjumos o que_ ~e disse e o que escreveu o· gramma. 
Repuol:·ca der•OlS do dito maniC~sto. Rrn 2 de novembro o R,publica escre,•eu 

B · t um cdit.r>rial inlitulado- A [a•·ço. d~ S. Josd, o Sn.. El.lS.HUO DE Swl:Z.\. - E5 c ponto é e a litlgU"lgem e de ta.l jaer., que por deCÔ"O, 
capital. aão o lel'ei a Ca.mara.. &;cripto em tom ir·o-

0 S:a. SE ABRA-Vou ler e>Sas pr~ciosida.des. nic·l e ricliculo. apmas, c0mo panno do 
O Republica ele 1 do novembro, sob o titulo affi()Stl·a, lerei alguns topicos: 

-PrOJJrltnlma, tr"z um artigo do qual apenas «O Go-verno b o PreRidente, amrma o S1•; 
lerei alguns trechos. Campos Saltes. E;:sa mesma pratica, inau-

Pe>lo ti ulo verillca-se, sem que d!lvida gmarla P"lO Sr. Prudente r1e Moraeo, do 
·pos~a. lHtver, CJlle se refere ao programma Llo dospnclla.r em comelho demi~istros, ó atten
illusb•e SI'. Dr. C"IDJ.KS S:tlles. tatoria do r~gimen, p~rversora. (]a, Constitui· 

ção. i'o o Presidente gov.~rna e ndministr:. ; 
« Ess'l·polit:c:J. resume se em pn"t:c~ cous:1.; os Secretarias de Estado obedecem ; o Con

lli'lS não é a. exiguida·le q_ue exclue :1 imp)l'- gro;so le~isla, segundo a \"onttde do Prasi
tancia. dentl~, po.;tu. em acção fela maioria, que elle 

<< Du!ls pahvra.s podem ser rlec:siYaS tanto elege. 
qu:mto um longo di:>curso í por vio. rle rt>gr(l., 
o silo até de mais; S. S. :pt>uferiu essas llua.s 
pa1avras. 
~ A política rio canrli<lato official om relaç,ão 

ús demii.is potcncia,c; est:'t cluramentt> ueti
nida ; excluir o. a.cção ela Ame1·ica. d-J Norte, 
esma.gar o.s demais potencias na. America do 
Sul, curvai'·SC suhrniss;~mente :i EUl'OpJ.. 

c ... Niio roi outra a política. do S:Jgunclo Im
pel·io ... 

-~: A consequencia !lesse erro, que ~ó n. v;ti
!lnde pe!;s'ln I porleria ter n.eonsr:II!:Lilv enliio e 
que só o stwbismo ,·csgo elo vinj:l.fltll que n;io 
soul.lo · ,·or 11~m olJ!iorva.r, rtt!Omelha agonr:t, 
tomul·n uós ~~;enLit.lo um•a tnllnte om !1Hll8 do 
uma oc~aoitio. 
••• I I t I I I 111. I I O O I I • I. 0 I • I 4 I I I. f 1 I I I. I I I I I I 

c J~:o:t:tmo~dranta4louma.!!voc~çii.o rle tt:d.• a 
eotvle:nnnua polrtk(\ 4io linpcrio : :t mesma 
suluni.sil.o C• •1~>11 in.l lll> mais lil!'tn; a. mesma. 
nt·r·og-a.ncit~ ínsensa.ta. a.o reput:~.,to o m:~ís 
fmco. 

<~.O papel do seu propl"io partido li es~ú. E! X· 
posto, e desta vez rom clilreza: ó servi1"-lla) 
de c:J.pa, p:•ra. e8conder a pPessào official que 
o r1eYo tlegcr. 

« Urnu. wa. cllego.clo ao poder, nenhum com
promisso o liga o. elle, ~u(~. si quizer, póde 
cout\nua.r a appJu.,ldH-o, comtanto que tlão 
bu>que iolluir em seu Governo.» 

Mais aclcanto : 

«Estorço inuti l ! ••• Não cmcontrar~is sobre 
n ;u1ministração elo paiz mais de que pliras ·s 
1lesmoralhndn.s 11ela injuria do t.;mpo. Leí(>is 
(JUe O progro.mma. ela. occn.~iii.o é O p-nblema 
fi~'~a~lccira, o que a. ellc dara o Messias toda a 
sua. o.tten~~tO. Que pret'nue, porúm, !'azcr ~ 
Que rofdidas quer applícar? Como julga que 
o problema. póda ser solvido? Como é que 
o ,.e;? ... 

<cAh ! que impertimmcia.! A rcspos1a lá 
esli1: «a. nntllrezu. desle doct1mcnto não com· 
portn. r\elalhcs, qnc desvirtu&.riam os s~us 
i;.;. '·:~~!,;~~. o: Nar!ll. qui' :d lumle o cn.1nlnho dil lndepen

dancln. mal ... ri:Ll c economic•~ : na·i:\ quf'\ 
n.ecentuo o.sso s!!nliiiiOIIÍ.'J g-c1wro•o a fecundo ({Fiem-se em mim 1 bo-arla S. Ex. Hü.o i!e 
d~t ll"lliz~tlc l'l'•rtct·nal; nnd<1 quo no~ suggira. ver como lh2s nrranr. ,rci esso dentt•, sem 
Biquar IL ospel'ntH,'i~ d'J qua mrcmos, não uma. dõr! ..• » 
feitoria ex ptornda. e tutellnc.la., m~s uma. nnçilo 
forte no s~u {lireito, conllante na. ~ua r0rçn., E o.deante ••. Não, niio lPrei mal:>, pnrquc 
soren11., gt•ando e g.:mal'c s~ ••. » qr1ero o dovo rasguar.tar a dignidll.lle politica, 

mesmo dos a.r:lversarios. 
Ji vê o nobre Deputa•.lo pelo Rio Gran·le do Para os fins que tenho em vista, e em 

Sul que a ling-uagem do l~epublica, 0rgão do resposta. a.o Sr. José Mariano, basta. o que 
partido de s. Ex., não mudou nem variou tenhf) lido e exposto, para. que a Naçii.o ajuize 
depo·s lle conbecido o programma do illustre da. since!'idarle do apoio, que esse partido. qua 
candidato do Partido Republicano ; no con- nasceu da decomposição do cad<tver 4lo Pa.r
h"<trio, creio que a violencia do ataque re- tido Hepublu~a.no Fedcf'al, diz prestar ao Hlus-
crudesceu. tre Sr. Pl'Esiden· e da. R'lpublica.. 

Como ninguem ignorn. e do f<>cto deram E' em nome ela. histor:a, destes documentos 
de.;envol vidas noticias todos os jornaes ela i rrespon.:li veis, 9-uc affirmo s~r fa.lsa. a deno
tipocn, foi offerecido pelo Partido Republicano min<lção que destes ao vosso partido; elle 
:lO seu ca.nrlidato, o illustr;ulo Dr. Cnmro.s m\o pr.'i !e ser o partidü d·• ( '011ccntraçri:o; ~ó 
Salles, um banquete, no t.hcatro S, Jorf~, em uma. denominaçü.o lhe a~senta bem: _po.t·tiuo 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 10:40- Página 7 de 9 

SBSSIO ·EM 17 DE MAIO DB .1899 97 

da Cot~trioçuo; · partido dos arrependidos. 
( Htlarfdaclc proZongadn; muito bem; mt~it1 
.bem.) . 

E a.gora, Sr. Presidente, que consegui mos· 
tra.r que existimos como partido organizado, 
forte, homogeneo, e que vós só podeis acbnr 
para. vossa. a.ggremiação um nome, uma deno· 
mina.ção que nã:o significa idéa, mas arrepen· 
dimento, contricção, vou mostrar fundamen
talmente onde estâ a divergencia. profunda. 
entre SS. EEx. e o plrtido que elegeu o Sr. 
Campos Salles. 

:\ntes •. devo dize i: que o redactor desse jornal 
cuJos art1gos acabe1 de ler, ha. de ser membro 
da Commissão de Ot·çamento. 

Que bons serviços vae elle prestar ao Go· 
verno! ..• (Riso.) 

O SR. GALEÃO CARVALHAL-Em ref'ernncia. 
á minha pessoa, protesto ; continuo em oppo
sição ao Sr. Campos Salles. Peço a. palavra. 

0 Sn. . MOll.'EIRA. DA- SILVA - No que não 
acerta. 

O Sn. SEAnn.,\-Gosto mUito destas declara
ções francas. 

O Sa. JoÃo DE SrQUEuu.-Era como o par
tido de V, Es: ., que o anno passado pregava 
a revisão do art. 6• da Constituição e este 
anno b contra esta. revisão. 

O Sn..SE.I.DRA-Deveras? Eis um argumento 
/l(lç tm .me ( Yiso ), a que nã.o poderei responder, 
mesmo porque desejo concluir, para niio abusa :,o 
da paciencla. da ca.mnra. 

O SR. Pa~IoENTE-Lembro ao nobre Depu
tado que 3. hora do exp:!diente e:;tá terml
~a.da. 

O Sa. SEADRA~Rogo a V. Ex. dez minutos 
de toler&ncia, a.fim de mo.etl'c.r, com do. 
cumento tambem irrecuaavel, quaes são as 
ideas e as protenções politicas do partido da 
Contricçao, cujo centro ti o Rio Grande elo S11l. 

Creio gue núo fo.rei lnjUl'ia nem injustiça 
il bane&~la. r lo·grnnoen"e r·epetindo o qllH, om 
um jornal quo IIIJU\ tenho, (m1stra11t.W) di~~o 
a ment:~.lld11tle rnnl!:l poderosa. dessa bantatln, 
o Sr. Campos Carlior. 

Vejamos quao~ são os h.léas do Sr, Co.rtler, 
quo, creio, sorilo subscriptas por todos os re· 
prescntantes do Rio Grande do Sul nesta 
Cnsa., 11. respeito rln. nosa:\ ConsUtu!çiio com· 
para.da com n. Constituição do Rio Grande do 
Sul, no tocante á orgo.nizn.çiío do Poder Le· 
gistativo. · 

S. Ex. o illustre Deputado pelo Rio Grande 
do Sul. de parlamentarista. que foi . . • 

0 SR. CAMPOS CARTIKR-Niocontesto, 
O Sa. SEA.BRA.- Nem eu· espcrav:~. que 

V: Ex. contestasse. De parlamentarista que 
f~1 tornou-se propagandista. da. dictadura po· 
SltiVISttt, 

Ot,!llar=. V,l 

o sn. C.I.~POS CAII.TIBR-Nã.o apoiado. 
O Sa. SEADRA. ...:.. Vamos aos f41ctos, para 

que palavras 1 
Re~ non vcrõa. 
Neste jorna.~ (m~strando), sob a epigt-apbe 

C~ngreS$0 Leg•slah~:o e com sua assigoa.tora., 
o tllustre Deputado procurou mostrar as in· 
conveniencias, si nã.o os perigos e inutilidade 
dos congrc.ssos legislativos. · 

0 SR. CAMPOS CARTIER-Nâo apoiado. 
O SR. SEABRA. - Para. dai' demonstração 

ca.ba:l,_completa o irreapondivel do que afflrmo, 
lere1 a Cama.ra, sem os commenta.rios, que· 
acodem naturalmente, o artigo a. que me 
tenho referido, escripto e aasignado pelo no
bre Deputado no Jornal da commercio. de 
Porto Aleg~e. de 2 de abril de 1899. Como se 
vê, a. data. é bem racento. · 

S. Ex·. faz a propaganda. da excellencia da. . 
Constitu~çã.o do Rio Grande do ~ul e compara. 
as fuocçoes do Congresso Legislativo deste 
r::stadocom as funcções do Congres~· Federal · 
a. questão, portanto, 6 runda.ment&l : • 

« E' da. proprla essencia das assemblé&EI 
legis.ta.ti v~s. maxi_me q!lanrlo eleitas pelo suf· 
fr<tgw umversal,tmagmarcm que possuem a. 
omnis~iencia, o çonheci!!lent? completo das 
necesstdades pubbcas, a 1ntuu;ã.o do futuro e 
a faculdade de modificarem por intermedlo 
de suas leis os destinos da sociedade. 
~ Assim como os reis, que governavam em 

virtude do direito dlvino, acredlta.va.m que 
seus uctos emm insplra.d<l8 pe!n. Divindaue, do 
mesmo motlo as assembléas,irrespons~v&ls de 
facto e (le direito, suppõom que a. investl· 
dura. do m:tndato legislativo envolvo a facUl• 
tlaüo 1le rcsol ver sobel'a.namenta sobre totlos 
osassumptos. 

<'< A falsida.rle de semelhnnte supposi~o e a. 
detcst;wol iu!luenelo. que exerco ~obre o con• 
juncto das relações socl;tes, domonstra·noe a 
hl~toria. do totlos os di;ts de uma maneira 
ussús cluquoulc o tlosesperaduro.. 

« As llltn.'lmllntre~~tnçoe!!<llllntolllgcnel:l hu· 
mano., o~ pro~rc~sos d;r. sclenol:t, das art011 e 
cbs lottras, orotam scrnpro do um corebro 
unico ; rormo.m·ae e o. vigoram-se no sllenelo 
dos gabinetes; e é bem provavel que, sl a. 
humanidad'3 conllasse o seu desenvolvimento 
n.os l mpulsos dos congressos,<~. ci vlliza()iio ronda 
permaneceria em estado embryono.rio. 

« E' da mais urgente necessidade resumir a 
csphera das attribuições do Poder Legisla· 
tivo da Ur:.lã.o, si de facto almejamoa im· 
pl'imir a direcção politica. da. 110S3n. · Patria a. 
energil\ e a continuidade de acção 'indispen
saveis á. consolidação das instituiçl:5es ·e :i.o 
bem esta.r dos nossl)s compatriotas. E' a. 
Constitui cão do Rio Grande do Sul a. este rea
peito um modelo de bom senso e da previ· 
dencia, e si aqui no noss-o Estado a. reducção 

13 
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~ · das fllncções do Congresso ao trabalho orça
f _ menta.riotão excellentes resultados tem pro-

duzido, porque não devemoS nós convergir 
a. DOI!\Sa acti'vlda.de, nó Congresso Federal, 
exclusivamente para. ess9 objectívo, espoa.
tane&mente abdicando as demais a.ttribulções 
oon\ra:rias aos nossos princípios e doutrinas~ ... 

Eis áqui, se~hores, as ·runcções legislativas 
do CongreEso Rio-grandense: limitam-se ás 
medidas orçamentarias ; a funcção propria 

. esseo.cia.l do Poder Legislativo, que ê fazer 

. · leis, interpretal~as e revogai-as, pertence, 
por aquella Constituição, ao Poder Executivo, 

· que a98ume assim as proporções de di-
cta;dor. . 
· Ora:, a dHferença. de uma tal Constituição 

da COnstituição Federal é manifesta, irrecusa· 
vel, mesmo por confissão dos nobres repre
sentantes· do Rio Grande do Sul; do contrario, 
nãO sei para. que e -pc;rque esta prollagaoda 
em favor das virtudes e excellenctas da Con-
stituição Rio-graudense. . · 

O Partido Republicano é fundamentalmente 
contrario a. taes doutrinas, porque sustenta. a. 
Republicaconst.ituciona lmente representativa, 

. emquanto que o partido da C<:mcerttraçao,cujo 
centro é o Rio Grande do Sol, defende a Re
pnbllca dictatorial,nos molce3 da. Constitui
ção Rio-grandense~ 
.Ha; portanto, eo:re nós uma differonçe. ra

dical e profunda. de principias, e é isto que 
quero accentuar. . . 

Quiz demonstrar, com a leitura deases tre
chas esoriptos pelo Sr. Campos Ca.rtier,. e 
necessariamente subscriptos pala bancada. rio~ 

· grandense, que a Constituicão do Rio -Grant:le 
do Sul não foi vasada nos moldes da Cousti
túioão Fedel'al. 
. No Rio Grande préga-se a. dictadur~ e nós 
queremos a Republicri. constitucional ; não ê 
poie, simplesmente uma que~tão de p )BSI>a.s, 

. mas sim de princípios, .a. sepa.t•nção entre 
nós, do Partido Republicano, e vós, da. Con
cBHtf'açao. 

E' mtster que:\ Na.çio sa.iba.com quem ostá: 
sl oom 01 que prâgnm a liberdo.da, a. Repu. 
blica, el com os que quorem a. dlctadura, c11 
COngreesos slm{llesmente orçamont&rioa. 

Tenho conclu1do, · 
· (Muiea btm; muito bem. O orador 4 "i1la

'"'"t~ abraça4o por seus colZtgas presentes.) 

~ · O ~r. Presldénte-P~o. a.os nobres 
/ ·Deputados que occupem·as ~uas cadeiras, vae 
. , se votar. . 
-~ ~.~ · ' Sao lÍdos, apoiados e sem debate approva-

~ dos os e~guintes . . 
. ' . 

R.E<;!UERU4ENTOS 

· Reqúeiro que, por intermedio do governa
. dor. de Pernambuco, ~;e solicitem ~ livr011 que 

serviram para as a.ssigna.tare.s dos eleitoreS 
que oomparecera.m fl. eleiÇão procedida ·no-dia. 
30 de dezembro do 1896, pa.ra Deputados Fe-_ 
der'8.B!I, nas divcrsa:s .secções do municipio do 
Ipojuca. 

Sala das sessões, 16 de ma.io de 189(}.
Moreira .Al-ves. 

Requeiro que se consulte o · Senado· so
bre- si consente na nomeaç:ão de uma. Com
missão Mixta, composta de seis membros, pa.ra 
o fim de estudar com a maior urgenci~ 
a representação enviada á ·camara pelo com- . 
merciodesta Capila.l,com respeito aos impos~ 
tos de consumo. 

Sala das sessõea, 17 ·de maio de 1899.
Serzedello Cor·rêa. 

ORDEl\1 DO DIA 

E' annunciada a eleição das Commissões 
Pe1·ma.nen tes. 

O Sa•. Proesldente-Vaeseprocedér 
á. eleição das Commissõea da PetiQ003 e Po
deres; Constituição, Legislação e Justiça.; Fa.· 
zenda · e lndustria; Marinha e Guerra. e In· 
strucção e Sa.ude Publica.. Vae-se proceder 
a cha.maua. · 

Procede-se a eleição da Comtnis:ão de Pe-
tições e Poderes. . . 

São recolhidas 169 cedulas que, apuradat, 
dão os·guinte resultido: 

Casemiro da Rocha ••.•.••••••• 
AI varo Botelho .............. . 
.Raul Ba.rrOBo ... . ..... . .... . . , 
Ta. _va~es de L'fl'S. ....... . .... . 
ToLxen•a de Sa, • , .•. , , .•• , ••• 
Par&nhos Montenegioo ••.••.•. , 
João Luiz ................... . 
Ernesto llrazillo ..• , ......... . 
Julio Santos ... . ........ ,., .. . 
llderonso Lima. .............. . 

86 votos 
86 11> 
88 :. 
85 » 
83 » 
83 ;e. 
83 ')!) 

81 • 
2 » 
1 » 

O Sr. Pre~ldent.e-Tendo os Srs, 
Teixeira do Sú., Par!l.nhos Montenegro e Joio 
Luiz obtido numero igual de vcV!s, de accor· 
dG com o que dl.spua o Regimen~. vão eates 
tres nomes rle novo entrar pnr& a. urna, para 
a. sorte decidir qual dos tres deve ser con~ide· 
ra.do eleito. l'onvido o Sr. 'Antero Botelho 
& vir e:rtrabir o. ceclula. (Vae a Meta o Sr. 
Antero Botelho, que eztrahe uma cedula .com 
o nome do Sr, João· Luis. ) 

A sorte decidiu 11elo nome do Sr. João 
Luiz. . 

Ftca., portanto, ·constitui da a. Commiasã.o de 
Petições e Podaras do seguinte modo: · 

C&semiro dà. Rocha., Alvaro Botelho, Ra.ul 
B&.rl'oso, Tavares de Lyra e João Luiz. · 
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Procede-se · à eleição · da. · Comml~são de 1 O 8.-.:" ; ,Presldente-~clamo inem- . 
. Constituição, Legislação e 'Justiça. · br.o3 1la. Commissão de Fazenda. e Indus7 . 
· São rocolhidás IG9 cedulas que, aimradus, trias, ~s Srs. A~Il!-eida Go_mes;· Neíya, Coe-
dão o sezu inte resultado: . . lho .. tsboa, Ov1d10 Abra.nte3, Perelr& dos 

· "' . · · Santos, José .Mariano, Pinheiro Junior, Frau- . 
A '!fredo Pmto_. · • • •• · · · · • • • · · · 90 votos cisco Gurgel e .Rodrigues Fernandes·. 
Irmeu Machado.............. 87 » 

0 
· · 

All,lphllophio ..•.•.• •. , .• . • , , • ff7 '> . r z,.: Pres!tlentc ~uçpe~de a ses:.ro ptYf' 
Martins Junior ..•....•.... .. : .86 » c•nco_mmHtos para-se 1llum1n<tr o saZao.) . 
XAvier d11. Silveira . .. · .... ·.... 85 » Suspende-se a sessão ás 5 horas e~ ml-
Galeão Carvallw1.... ... .. .. . .. 85 ·» nutos. 
Arroxella.s Galviio.-- · .... · .• · 82 » Re'abre-se a sessão :i.s 5 horas e 50 mi-
Lui:~rDomingues ••.•...•. ~. . • . 82 » nu tos. 
Adolpho Gordo................ 81 » . 1 . - d · sã d M 
Se abra.. • • . • • . • . • • • • • • . • .. • . • . 81 » Procede-se a a etça.o a Commts o e a.· 
TrindMe. ..... .. • .. •. . . • .. . . .. 80 » ri'iiba e Guerra. 
Portugal.... .... . . . • . . . . . • . . . 72 » São recolhidas· l68 cedulas que; apurã.das·, 
Fréderico Borges ....... ·....... 2 ·. » dão o Sl'guinte resultado: . 

· José A.velino, Dino Bueno, Ara.~jo Góee, R d 1 h p · - 86 vo-i ..... 
d 

o o p o :uxa.o. . . . . . . • • . • . . w;o 
Francisco So ré, Villas Boas, Ce,stro Rebello Henrique va.Uadares.. . . . . . • • 85 » 

·e Eugenio .Tourinho um crula um. Augusto C!ementino ........ ·.• 85 » 
Inutilizada, 1. Mello Rego....... ... ........ 84 » 
O Sr. Presi~ent.e declal'a que, ha- 0Ba1:r~sa LBim': ...... • • • · • .... · 84 ,. 

vendo empate entre os Sri. S<Ja:bra. e Adolphd ~ v~u:a. ra., a. •. · · · · · · · · · · · · · . ~ ,. 
Gordo, a sorte decidirá qual dos dou_s de:verá GemmiaOQ Br:a.zll.:. · • • • · • • · · · · -

8
°
2
"' ,. 

·· fazer parte da. Comriliss1í.o · · Adalberto GUtma.ra~s.. • • • . • . • ~· 
Procedendo-se ao sorteio especial,. entre os . O Sl". Presidente-Proclamo me1n

.referidos nomes, o S1'. Neivn retira d:t urna bros da Commissão de Marinha e Guerra· os 
· uma. cednla em a qual o Sr. Presidente lê o Srs. Rodolpho Paixão, Henrique Valladares, 

nome do Sr: Adolvho Gordo. · Augusto ·crementino, Mello Rego e Barbos~ro 
Lima. · · · 

O Sr ~ Preside o te-A ·sorte deci· 
dlu pelo nome do Sr. Adolpho Oordo. · Procede·se á. eleição da Comm1ssão: de 

Fiéa; portanto, constituidu a Comnlissã.o de Instrucção e Sa.ude Publica.. 
Constituição, Legisla:çã.O e Justiça do se· . ·São recolhidas 168 cedulas que, apuradas, 
gnínte modo: Alfredo Pinto, Amphilopbio, dão' o seguinte re~ultado: 
Irineu Machado, Ma.J,"tins Junior, Galeão c:~.r
-valhal. Xavier da. Silveira, Ar roxellas Gal
vãc, Luiz Domingnes e·Adolpho Gordo_. 

Procede-se á. eleição da Commissão de Fa
zenda e IodWitrias. 

Stto recolhidas 168 cedulá.s que, apuradas 
dio o segufo.te resultado· 

Almeid:~. ·Gomes... . . • . . • . • . • • 87 Yotos 
Neivn;.. • • .. ... . • . . .. .. . • .. . • 87 » 
Coelbo Lisboa... . .. .. .. .. . .. .. 86 > 
Ovidio Abra.ntes.......... .... 85 » 
Pereira. dos Sa.atos........... 84 » 
José Mariano ... ~ ...... .. ... , ·• 83 » 
Pinheiro Junior.. • • .. .. .. .. . .. 83 » 
Francisco Gurgel •••.•• , • . .. • • 83 » 
Rodrigues Fernandes.. .. .. .. • · 83 :o> 
João Dantas Filho............. 8.2 » 
Nogueira Junior. . .. . . . .. • . . • • 82 ~ 
Silverio Nery................. 81 » 
Olegario Maciel .... ; .. ·• .. .. • .. 3 » 
Incompletas................... 4 :1> 
Inutilizada..... . • . . • . • • • .. . . • • 1 :. 

Antero Botelho ..... •..... ..• • 
F..duardo Pimentel ............ . 
João de Siquetra. ........... .. . 
Leovigildo Filgueiras . •..•... •' 
Torqua.to Moreira ••••••. ; ..•• 
Bra.zilio da Luz ............ ; •• · 
Bernardes Dias . . ... , ....... ;. 
Ildefanso Lima. .. ... - ....... . 
Paula. Guimarães ... ••. • •.• •••. 
Telles de Menezes ••..••.•.•.•• 
Rodt·igue.s I.ima .•••••.••...• , • 
.Malaquias Gonçalves .•.••••• ;. 
Frederico Borges .. .......... . 
Jnutíüzada .......... · .... ~ .. . 

88 -votos 
86 ,.. 
85 • 
85 ,.. 
85 • 
85 ,.. 
83 :. 
82 ,.. 
81 .• 
81 .-• 
81 .• 
81 ~-

. 1 li> 

1 

o Sr. Presidente-Havendo em· 
.pate entre os Srs. Telles de Menezes, Ro· 
drigues Lfma, Panla. Guimarães e Mal~uias. 
Gonçalves, vae-se proceder ao so~teio • . · · 

Feito o sorteio, a sorte designa o Sr. Ro· 
drigoes Lima; . . 

Affonso Costa, Matta Machado, Tosta e OSr. Presidente-Procle.momem-
Calogera.s um cada um. bras ua Commissã.o de lostrucçi<) ~ saude 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 10:4 1 +Página 1 de 5 

100 Â.NNABS DA cAMA-RA 

Publica os Srs. Antero Botelho, Eduardo 
Pimentel, João de Siqueira., Leovigildo Fil
gueiras, Torqua.to Moreira.. Bra.zilio da Luz, 
Bernardes Dias, Ildefonso Lima c Rodrigue~ 
Lima. 

O Sr.Presiden.ie-Esta.ndo adeau
tadu. a hora, designo para. a.manM á se
guinte ordem do dia: 

-Contínua.~;ão da eleiçw do.s ComUlissões 
Permanentes._ 

Discussão unica do parec3i' n. 3, de 1899, 
reconhecendo Deputado pelo 4'' dístricto do 
Estado de Minas Geraes o Dr. Antonio 
Esperidião Gomes da Silva, com voto em 
se_para1o do S!". Deputado Cnsemiro da. 
Rocha. -

Levalita.-se a sessão às 1 homs e 10 minu
tos da hrde. 

101 SESSÃO E~t 18 DE NA.tO Dll: 1899 

Presili.encia do Sr. V,:.: de Mello (Presidente) 
Carlos àe Novaas (:t• Secretr.wio) c Va.: de 
Mello (Presidente) 

Ao meio~dia procede-se a chamada, a qual 
respondem os Srs. Vaz c!e Mello, Carlos de 
Novaes, Silva. Mariz, Heredía. de} Sã., Angelo 
Neto, Sílverio Nery, Carlos Mar~elliuo, Al
buquarqne Serejo, Amorim Figueirll, Au
gusto Montenegro, Eueas Ma.rtins, T!teotonio 
de Brito, Serzedello Corrêa, Urbano Santos, 
Rodrigues Fernanr1es, Gue:lelha. - Mourii.o, 
Cunha Mar-tins, Henriqlle Valladares, Marcos 
de Araujo, Pedro Borg:es, Thom!lz Accioly1 
Torl'(ls Portugnl1 Jose AY1tllno1 l.ldefon!lo 
Lima, João Lopes, Francisco Sá., Marinho de 
Andrade, Helve{)io Monte, Frederico Bor· 
ges, Augusto Severo, Ta.va1•es de Lyr,t, 
Eloy de Souza, José Peregrino, Trindade, 
Coelho Lisboa, José Mariano, Teixeira de 
Sá, Herculano Bandeira, Coelho Cintra., João 
Vieíra.. Malaquias Gonçalves, Barbosa Lima, 
Martins Junior, Cornelio da Fonseca,, Ju
lio ue Mello, Moreira Al'W!, Juvencio de 
Aguiar, João de Siqueira, Pedro Pernam~ 
buco, Artb.ur Peixoto, Rocha Cavalcante, 
Enclides Ma.lta, Araujo Góes, Arroxell9.s Ga.l
vãof Gemtnia.no Brazí.l, Olympio Campos, Fe-

-·usbêllo Freire, Rodrigues Doria, Neiva, Jayme 
Villas-Boas, Seabl'c'l, Castro Rebello, Milton,
Tosta., Francisoo Sodré, Manoel Caetaoo, Eu
genio Tourinho, Paula. Guimarães, Vergne 
de Abreu, Amphilophio, João Dantas Filho, 

- Adalberto Guimarães, Leovigildo Filgueila.s, 
Tolenhno dos Santos, Eduardo Ra.mo.s, Pmt.-

nho3 _Monlenegro, Ma.roolino Moura, Galdino · 
Lvreto, Pinheiro Junior, Torquato Moreira, 
Jo~é Murtinho, Xavier d:J. Sil-veira., Oscar 
Godoy, Irineu Machado, Alcindo Guanabara, 
Timot.heo da Costa, Augusto de Vasconcellos, 
Raul Barroso, Si Freire, Belisa.rio de Souza, 
Pereira dos Santos, Nilo Peçr•nha., Alves de 
Brito, Leonel Loreti, Silva Castro, Agostinho 
Vídal, Ern~sto Brazilio, Julio dos Santos, 
Deocl<wiano de Souza, Barros Franco· Junior, 
Bernardes Dias, Urbano Marcondes, Paulino 
de Souza Junior, Ma)'tinl(, Oalogeras, Al· 
meida. Gomes, João Luiz, C!~orvalho Mourü.o, 
José Bouifacio, Monteiro de Barros, Ilde
fonso Alvim, Gonçalves Ramos, Jacob da. 
Paixão, AnUlro Botelllo, Francisco Veiga., 
Alfredo Pinto, Octa.viano de· Brito, Alvaro 
Bot~lho, Leonill Filho, Ferreira. Pires, La
moullier Godofredo, Antonio Za.cha.ria.s, Ro
dolpho Abreu, Cuportino de· Siqueira, 
Augusto Clementino, 1\!atta Machado, 
Nogueira Junior, Arthur Torres, Eduardo 
Pimentel, Ole~a.rio Maciel. R.odolpho Paixão, 
Padua RezenUEI, Lo.martine,Moreirada Silva, 
Galeão Carvulhal,Luiz Flacq,uer, Casemiro de. 
Rocha, Domingues deCi.lstro,Dino Bueno, OH· 
veira. Braga, Gustavo Godoy, Costa Junior, 
Bueno de Andrada., Adolpho Gordo, Elias 
Fa.usto, Lucas de Barros, Edmundo da. Fon
seca-, Francisco Glieerio, Ovidio Abrantes, 
Luiz Adol:pho, Mello Rego, Xavier do Valle, 
Alencar Guimarães, Brazilio da Luz, Lame
nha Lins, Leoncio Corrêa, 'La.uro Muller, 
Paula. Ramos, Francisco Tolentino, Pedro 
Fer1--eira, Plínio Casado, Guillon, Ma.rça.l Es· 
cobar, Possidonioda Cllnha, Rivada.via. Cor
rêa, Vespa.sianode Albuquerque, Py Crespo, 
ca.mpos Cs.rtiet•, Cassiano do Nascímento e 
Azevedo Sod.ré. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa partici

pa.da. os Srs. Matta. Bacellar, Luiz Domingues, 
Viveiros, E! las Martins, Appolonio Zenayde9, 
Ermirio Coutinho, Affonso Costa., Fonseca. 
P<'rtella, ca.mpoUna, TeUes de Menezes. Ma· 
noel Fulgencio, Lindolpbo Caetano, PauUno 
Ci!.r.:os, Arthur Diederíchsen, Rodolpbo Mi
r;~nda, Alves de Castro, Caracciolo e Pinto da. 
Rocha.. 

E sem ca.usa os Sr«. Pedro Ghermont, Edu· 
a.rdo de Berr•êdo, Anízio de Abreu, Francisco 
Gurgel, Pereira de Lyra., Aristides de Quei·
roz, Jeronymo Monteiro, Erico Coelho, Theo· 
tonio de Magalhães, Alvares Rubião, Ceslrio 
de Freitas, Aliredo Ellis, Cincinat0 Braga, 
Hermenegildo de Moraes, Apparicio Marieos~, 
Francisco· Alencastro, Victor~no Monteiro e 
Aurelia.no Barbooa. 

O Sr. J.o §eea•ct.ario procede -á 
leitura do s~ainte 
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· EX.PEDlENTE · I Cllogava ao recinto quando v. Ex. me 
. . · destlna.vn. a. palavra e me corre declarar, ]10~ 

Offic!OS: . isso que no inesperado de· minha. cha.ma.da á. 
Do_ Sr .. Deputa.1o Fonsecà Po_ rtel!a, commu-~ tribuna prefiro recorrer para. depa.te que com

nic~ndo achar-se imp~ssibilitado por for~a porte com mais justeza a ~xplanação dos~~ 
ma1or de comparecer as sessões. - Intei- somptos a que me he1 retendo, qua aproveito 
rad<~.. · · a opportunidade para., na. bora do expedien~e. 

· •ta. 0 - 1 tl 1 . - ed' 1 como é proprio, simplesmente chamar a a.t· 
A·; .

8
a. ~pura~ao gera a e 61.ça.o llroc lt a tencão do Governo, em nome das bancadas dQ 

no 1 d1 ,trtcto ~o-~tado d? _R~o Grande do Pará e A.mazono.s, vara um fa.cto qua se vae 
SuL-A Commrs.ao de Petlço&s e Podere~. reflectir · profund~ e ~njustamente contra. 0 

Reque!imento 1\e Eduardo CQrtez, ajuda~te oomm~rcio d~uella região, que a. Republica. 
de macbtnista reformado, pedindo reversão á. fadou com melhorias. dl'.senvolvimento e 
activo.. - A' Commissão de Mílrinha e Guerra. prosperidade que a. nós mesmos poderia. a.té 

espanta.r, si de nós mesmos nã.o bouvessemos . 
consciencia, e que por isso merece um pouco 
mnis de a.ttenção e cuidado do. parte dos po
deres rederaes. 

O Sr. Julio de 1\lello-sz•. Pre
sidente, tendo sirlo eleito 2• Vice·Presidente 
da Cama.:ra. dos Depnl'ldos, não posso, por mo
tivos justos, a.cceitar esse c:Lr"o. 

Autorizei, portanto, o meu distiucto collega. 
e companhetro de bancn.de. , o Sr. Deputado 
Malaquías Gonçalves, a apre~eot;u a. esta Co.
mara. o meu pedido de <ljspeo~a.. Nesta mo
mento, cabo-me renovar esse pedido e espero 
que Y. Ex. se dign<!orâ de consultar & ca~ 
a respeito. · · · 

A Ca.mara,, sendo Gonsultada, rejeita una
nimemente a diepentH~ pedida. 

O Sr. ,Julio de Mello (peb. a1·àem) 
-Sr. Presidente, reitero o meu pedido; te· 
nho justos motivos p 1ra não aeceit<tr o cargo 
com que a. Cam:!ora me honrou. 

Con!nltada novamente, a Camara concede 
a dispenar. pet:l ida.. 

Faca inteiJI!l- justiça. p.os intuitos do Go· 
verno do Sr. campos S~Hes, a. quem não 
cabe aindllo censura. a. esse respeito. Fazen
do-o, porem, !levo d!!ixa.r beJU claro que não 
sou, ~ y. Ex, me pe-rmittit•à. o termo, que jâ. 
tenbo visto emprjjgar nesta Casa.,- njo sou 
um en~rrossador. . 

~sto-u, 'de frente as. Ex. , como os meus 
amigos, na expeetatiya. sywpathica., que o 
sc11 programm~ de governo, serenadtl.l!l as 
exaltacões e l!.Cla:vados O!! tristes dias passa· 
elos, impoz !X)mo um reclamo ao civismo 
de todo o pniz. Nós não s.om.os amigos e 
apoiadores incoodicionaes ; longe vá. essa.. 
ignominla_ Entendemos, entretanto, de nosso 
dever>, no momento actual do paiz, já não 
quero dizer da. Republica, nã,o cerrar ftlei· 
ra.s pa.ra. fazer opposicão systema.tica.. Não 
procuramos ta.mbem de fileiras cerra.das 38 

O Sr. Presl~eQ.te-Tem ílo palitV!'a. grn.ças, a. bondade, a. benevolencia., os favoreg 
o Sr. Enéas Martins. que .S. Ex. guardar IJara os que se apre· 

O Sr. F.fné;la ~•~•·tins (m? ~imento 
de attençtto)-Havia pedjdo a. V. ~-. Sr.Pre
sidente. que me inscrevt>.sse. apenas 'o nobre 
~putado pela Bal}ia terminasse os seus tres 
<liscursos, p~ra mCl!orar. do modo por que me 
pareoia ·mnis curí~l c mais d~ accordo com os 
principies que t)Os regam sob a. Republlca, a 
expla.naçlto dos suceessos politicos, dos fa.ctoi, 
doa acontecimentos e as illações que s. Ex. 
Q.Uiz tirar de tudo quaoto tão longamente 
leu e ex.poz á. Camnra. 
· Devo con~esse.r ~ V.Ex.que a. leitura. medi
tada. do que S. Ex. disse levou-me a conven
cer-me de que não ca}leria nps moldes de um 
discurso de expediente a n~:reci~ção de toda a 
illogica, da toda. a erra.tla con rrontaçã.o; que 
S. E:t .. quiz fazer para com!)ater a:JQillo que 
se ·esta chamando nesta casa, com muita 
!a.zão, a. concentração das força.s republicanas 
p,ara. evita.r as sorpresa.s de muito conhe· 
cidas contra o Governo e l\ Republica.." (Apoi
ados:) 

goa.m os seus unicos amigos, ainda. quo claro 
hajaqL dito ao pair. as suas IIJCDsagens qual o 
sentir dl) s. ~x. 

A nossa. posição nesta Casa., no paiz, di· 
zcm·n'o todos os documentos que temos pu· 
blic:ldo e todas as fa.llas quo temos feito, é a. 
de expectlltivtt eympatllica, e esta, saba·O 
s. E!., nüo póde ser a cont1•icção desponde
ra.•la, não é a o.dhesito irulecorosa qu3 se pro
cu!'& !112:er lis carreiras: e o apoio meditado 
c refieotldo que, no momento que galgamos, 
entendemos ilcver p1•estar, nU.o ao Sr. nr. 
Ca.mpos Sa.ll.-:s, represent&.n~ do Partido 
Republicano. ao qual se o p-rocura a.presflnta.r 
li8rilb()4dO ~a. maiJ aJtà Ql:lgi&iratDro da 
Pa.trla, mas ao Sr. Dr. Campos ~Ues, Cnero 
da. Naç!o, que tem ho.ie necessidade do apoio 
leal e sincero, tanto quanto desinteressado o 
i>restomos. ila maioria. desta Casa. (apoiados), 
para que seus planes administrativo3C fina.n· 
ceiros, para. que a sua política de tolere.ncia · 
o o.provei~mcnto de toda.s as aptidões lea.es 
surtam effeito e possam le'Var-nos tanto 
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quanto possível a.o . tnncciona~nto e á. nor- que .são. sempre perigo~os q_uando não' s.e.ia:m 
·maliza.cão de um regimen racional o decente uma ir1isilo para a legtgla.çao da R.epubbca.
de partictos, á. d~sobriga. dos compromissos pa.ra co!lo::ar um11. comp,tnbía.. estrangeira 
que tomou no estrangeiro em ~omG da. honra. acim<\ das no;sas leis e do nosso direito. cre~ 
nacional. (Apoiados.) ando um regimen jurídico especial par~> ella., 

N"a.o importe. que da. platafurmo. de S. E:x:. deferindo-lhe concessões especiuea, concedeu
e· de suas mensagens, combinadas com tudo o à o-lhe favores e privilegias. contra aquillo 
que se p11blicll.ra. em nome do Partido Repn- que a Oon<.~títuiçã,r~ instituiu - a cabota
bllca.no . Federal, se t~nha procurado nesta gem nacional -eu tive occasião de tallar 

·. Casa t.ira.r uma conclusã.o de antitliese a.bso- á Cama.ra., cha.ma.ndo a. sua a.ttençã.o e a 
luta, de opposiçã.o forçada, entre o.quelles que do Governo, para. a.o menos evitar a. re
Se aggremia.vam e se aggremiam sob a ba.n- producção dos mo.les, que com nqualle --a.cto 
dei.ra do Partido Republic:tno Federal e aquel- errado e inexplica.vel iam, certo, accomu
Ies... · · . Ia.r-se, de futuro, C()ffi fã.vores novos, e então 

o SR. BEIJSARio l>E SouzA_ Que se aggre· já com precedente, em bem de uma. compa.
mia.ram e se aggremiam; en·tão 0 partido nhia. estr"'ngeira, contra. disposição express!l. 

~ da Constituiçã.o da. Republica. 
edste · . Defendia eu, então, a navegação tluvial, 

O SR . Emi.~s MARrlNs- Deixe-me con- sustentad;~ com vantagem por particulares 
cluii· V. Ex., a quem satisfarão, certo, mi- no extremo norte, ftutilha es:a. já. então cO.Jlaz 
nbas palavras ..• E!ltre aquelles que se a.ggre· de sustentar os s erviços, especialmente si 
miaram e so aggreruiam sob a. bandeira t\o lhe tossem deferidos, o que patriotiCI.I.mente 
Par tido Republicano Federal e a.quellas forças se impunha, os trabalhos subvencionados 
outras -por que se está vendo naturalmente com alarga e generosa. quantia. coneei\ida. á 
prestigiado este partido, concenti'a.ção essa companhia estrangeira,q ue,obti<lo o contraeto 
que se está reunindo por uma approximação privilegiado, só tem serv:ido ultimamente de 
esponta.nea para. ~vitar, repito, os as~a.ltos e tropeços e de obstuculo ao desenvolvimento. 
as·· surprezas ao Governo e il ' Republica. natural e re~ular d•>B flotilhas pa.rticulares, 
(apoi<ldos ; muito bem) ; llntre essa concen- futurosM o dignas de amparo, d::~. regíli.o ama~ 
tração que não quer o mon()polio do Go- zonica. Dólfendla cu os interesses cless!l. região 
-verno, mas applaude-lhe a :Politica de to· e era previdente, não fui sarprebendido. Por 
lerancia. e o dedicado empenho pela Sõ.\lvaçio i~:;o. _passada a. iojustica e feito o favor, favor 
do· nome do pa.iz · e da Republica. com o que por acto do Poder Executi-vo, no governo 
e:;quecimento dos odios, a. abolição de part i- péi$1do, foi aggra. va.do com ta vores de que o 
darismo sem idâal e o reerguimento das fi- Coogre~{' não e<•gilá.ra. e que 0 bom sellliO e 
nanças. (Apoiados ; muito õem.) a previsão segura do futuro lmpedio.m de d&.r 

Releve, JlOrém, V. Ex., Sr. Presidente, á. companhia ingleza., i!ão ta i surprehendillo, 
. esta lntercalaçiio no pt•ogramma que eu me pelo novo reclamo de fa.vor gravoso para 

tracei ao começar a fa.Uar. o commet•cio, que~ o augmento de 40 "/o nas 
Ftüla.udo, eu queria referir-me exclusiva.- tarifa.s da. Ama.;on Company . • 

mente, afim de que se providencie contra elle, Essa empreza, devido aos seas privile~ios, 
·a mais um privilegio que - v. Ex. mo :per· camo nunca, o. te bem pouco, está. a zomba L' 
mittiré. a. duroza da expressão - é uma. pro- da nossa. legislação e das-nossas autoridades 
-tecçilo demasiada prestada. ã. compa.uhio. in- e, ~ciente da fl'aqueza com que lhe toram 
gleza, que continúa a.. zombar das autoridades feitas as cenSllras agora, sem da.r um 
como zombou .i á. da. legislação tleste pa.iz. passo para um melhol'll.mento. sem praeurar 
(Apoiados.) corresponder ã. deferencla demasiada. com que . 

Eu sei bem que o Sr. Presidente da. Ra- foi tratcda. p elos poderes publieos, quer ea· 
. poblic:l, ou por outra., que o Sr. Ministro da torquir do com mareio e da. na.vego.ção do 
Viação e lndustria... Amazonas ainda mais qua o.quillo a. que a sua. 

o SR. AMOIUM FIGUEIRA._ A companhia pNponderanc!a o1Dch.l já lhe dó. diroito. 
b (Apoiad-u.) 

tem om advogado. Possivel é, porém, procurar ain•1a amparar 
O.SR. EN~as l>L~RTINs-.. . na mtll.tiplici- esse golpe e nessa sentido, disl!e eu, vim á 

dada de encargos que lhe correm, não podi<t. tribuna rar:~. esclarooe.r o governo sobre o 
a.ttentar bem, sem um n.viso leal, no golpe augmento das-tarifas, que com ser . injusto é · · 

· pro!ll:ndo, na profunda injustiça. que ia fazet• injustifica.vel tem contra. si. ·como · bei' de 
.· :ll)COIJl.lnarcio e à nave,~ção z.ma.zonicos, que, demonstrar, os melhore;:; fundamentos .. · 

no assumpto, pela segundo. vez me cabe de~ Para. isso, entr:etanto; mister se lar. coohe· .. 
fender desta. t ribuaa.. · car bem o pedido, os informes que o a.com· . · 

9uando em 1896 se abriu, por lei especial de panbam e os fundamentos do acto ministe
prlvlleglo, uma excepçiio odiosa-precedentes ria.l. E nesse sentido é que me resolv_i_ )loja 
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mesmo a pedtr ao Governo que se digne ma.n·( Grande!! como os nossos ltmiôs,.sim; ·entra: _,:· 
dar todos esses papeis e documentos á Ca.· quecidos, .aviltadaS em :am desmembramento· 
mara, sob requerimento da bancada. da :Ama- fatal, seria. m&is que · llllla. vergonha. ~fuín: -:. 
zwa.... aviltamento. (Muito bem.) · · .. :; 

o. SR. BELIS.ÚIO DE SouzA-Diga antes ás o SR. Bm.lsARlO DB SOVZA dá. um aparte; .:.: 
bancadas-do. Pará.~ do Amazonas; e não fa.lle Q SR. ENÉAS M&RTlNS .;.... PerdOe-me o meu . 
em Amazoma . illustre amigo, mas a esse Grl!o Pard·, que ··: 

O Sa. ENÊA..!! M.ul.TINS - Não se in- seria uma d43Signação ine-s;t?ressiva, si nio 
quiete, nem se apavore V. Ex. com_ a fosse um ana.chronismo pohtico e historiao, ·. 
t:xpressã:o. Não importa. que a llrocla.me- prefiro oppor a !órma. ide&), .que fol um 
mos; a Amazonia., que 6 bem differençada- sonho, tornou-se uma aspiração generosa· sob · 
mente uma expressão geogt'a.phtea. de valor, a centralita.ção monarcb.tca, a.t-é que. lhe an~ . 
tcue tambem a. sua consagração mor.1l DO nulla.sse os a~somos ·a te!leraoii.o republi~na, · 
nosso sentimento (apoiados), que irradia. da dentro da. qual a Amazonia é só uma. gra.u.de' , 
comm.unhão da nossa creuça. .e da nos&t fe, ir· co~muobã.o de interesses e aft'ectos na . o~- . 
mana.das eom as da federação, e 'para. esta dem more.!., sem outra &splr&çã.o que não o 
refiue em um 'l'ivo anhelo de fra.iernidade e brilho das suas glorias a.o norte, pe.ra. realce .. 
&mor. da grandeza commum da'Patria. àe Dós tod05• : 

O S:a. Bms.Aruot>ESouzA-Receio que esta (Mu_it? bem.; milito bem.) . . . ' . 
fórma. geo!?T&phica. concretise mais tarde uma. Dt~a eu, poré!ll.! Sr • ·. ~res1denta~ · q~, sem 
fórma polfiica. e~bargo da postçao polttu~. em Jll'lUClpio_lKll' 

· . . . mtm afll.rmada, não me é posstvet QOCeltal' . 
O SR. :J!:NEA.S MARTINS - ~ece1o, ameaça, sem repa.ro o acto gravoso para o.commercio 

a Ama.zo:ma 7_ Não. Ne_m gr1to de alar:oa, amazonico a que me referi. Em nome; pois. 
nem revelaçao de per1go; esperança, snn; da bancada do Amazonas e da do Para.~ 
concretizaçã.~ de afi'ectos .e sen~illl;e~to C?m· calmo a.saim a. inquieta.çio d~ nobre Deputà.do · 
mum, que.sao gran~ na sua lOOIVIdnahzo.- pelo'Rio de Ja.neiro... · . · 
·çM,mas sõ. se toi"Dam valiosos e possiveis deo- · . · _ . · . ·. • 
tro ®grande patria coromum, (Muito beln!) O Sa. BELISA.IUO llE Souu. . Asstm, B!ln·! . 
. Não se ·.apavore o meu illustre amigo, te- agracleÇ? a ~· Ex. Pará e Amazonaa, !l.ID •.·.: 
present1\Dte do Rio de Janeiro · na sua. ex-· Ama2.aota, nao. . . . . . . .: . 
pressão geographica, ou na ·sua 'tórma. id~nl O sa.. ENÉA.s MA.ti.TINS - ... Em IlOIÍle desaa!J ' 
de ·.concatenação dos interesses mot'&es e eoo- bancaíias, requeh'o que se enviem á ·~ra; . 
nomieoa .da. regiã.o, a Ama.zania., que vale. os p!\peis refereotos ao augmento de tarifas 
PQrque re.flecte em si toda a grandeza desta de 40 •to que a companhia inglezado Ali.~ 
Patria, cuja. defesa. integra nos é empenho e nas obteve sobre ali \&rifas já. approvad.ls 
dever, (~.tpoiados) é só, no domínio moral e no com f11.vores e. ot.atraa concessões graudet, &.U· 
scenario politico aquelle trecho da terra bra· gmento de tari~, favores e privilegies q1Je . 
ziieii-a que o costume sagrou, e os ractos con- representâm para o commereio e navegação 
tlrmam,a vedeta perdida á.fl'ontairado norto, d& região amazonie&. um gravame e um odioSo . 
a zela.r pela. Republica na pureza. (!e sua tórma ir;npeci lho e que pó~ e ser um golpe de morte; : 
com'> uma lição e um exemplo de dedicação st os poderes puohcos quizerem continuar, 
civica, tão ligado, entretanto, p:Io afi'ecto e no q'!Je nã.o creio, n& escala ern crescendo de . 
p ela oommunidade do senti'r, como as quo canceas&s e ;Privilegios, em detrimento dOI 
mais o forem, ás suas irmãs na federa.Çfio, interl!saes nactonaes. (M"iro bem; muito bam. 
erga.m·lbe altos pinc~ros como 111tazoes escar· O e~radDr õ tm:amt~nt~ (.:licitado por mpitr~• . 
p:idos e jtlgantescos a liberdade, os montes s,-s. Deputado$.) .. 
ena~•mbreadoa de. Mina.s al~ero11n, v~rr~~.-lb~ o ven1 á. Me:s~, é lido, apoiado e posto em · 
DÚDUElDO 08 pa.m.pas OU, l'UJ.Im•lhe a,g prataS uieCUSS!iO, Qlle fica adiada. por ter pedi4o .a 
a.lvacentas da. tntermuu\ c~ta oceaD:lc~ as palavra o Sr. Sea.bra, o seguinte · , .... 
vagas espumantes da Atlanttc~. (Apo1adot. 
Muito bem.) REQUERIM&NTO 

Não se illuda... nern se intimide o nobre . · ·· • · . . · ·. ·. 
Deputado. A Amazonia existe, .é certo, e ai Requeremos que, por 10terma(h!J d~ Mesa. 
vre~isa. que se lhe disciP.tinem as fvl'ças· ze- se ~uisíten; do Governo os pa.pets ~feren
lando-llle o Ilome, os interesses, a tradição, tes a concessa.o de allgmento de t!lrt_t&~. por 
para. que ella posga entrar, no domínio moral d~S(!Ilcbo de 15 do co~rao~, conced1_do pelo 
como no mat~ria.l, dis'(luta.ndo no conjuucto ~lm.sterio da. Indnstna, a. Ama.zon Steam_: 
da.fed.era.ção que somos, logarque lbe com· NavJgat!on, Company, ... 
pet~, -nem vale isso uma ameaça, nem um Sala das sessões, 18 de mu.io de: 1899.-
pengo. . · · Endas Martins,...;.Carlos MarceUino. · .. · · 
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· O Sr .•• o&é Mal"iano (pela ardem) 
;....correndo-me o dever de corresponder a 
um appello do illustre r epresentante da. 
Bahia e não dispondo no expedient e de hoje 
de tempo necessario para isso, peco a Y. Ex. 
se digne inscrever-me no expediente de ama
nhã. 

O SR. SEA.BRA- E a mim logo depois. 

ORDEM DO DIA 

E' annuncinda. a continuação da eleiQão 
das Commissões Permanentes. 

O Sr. President.e- Vae se prqce
der á chamada. 

Procede-se á eleição da Commissão de Or
çamento. 

São rooolhidas 169 cedulas, que dão o se
guinte resultado: 

Calogera.s .......... . . , ..• 
Cassiaoo QO Nascimento .• 
La.uro .Müller ••..•••••. . 
Serzedello Corrêa •. ••• . .. 
Mayrink ............... .. 
Augusto Severo •.•• , .•.. 
.Alcindo Guanabara •• , ••. 
.Augusto Montenegro .... . 
Cincinato Braga. ..... . : •. 
Francisco Veiga ........ .. 
Panlino de Souza Junior. 
Luiz Adolpho ...... ... .. , 
Inutilizada ....... , .... .. 
Seabra., Josá Bonifacio e 

Francisco Sodré, cada 
um ••••. . ••••••••••.•• 

91 votos 
87 .. 
86 » 
85 )) 
84 » 
84 :1> 
83 :J) 

83 )) 
83 , 
81 )) 
80 .. 
77 :1> 

1 

I voto 

O l§r. Presidente-Proclamo mem
bros da Commissão de Orçamento os Sr. Ga
logeras, Cassiano do Nascimento, Lauro Mül· 
ler, Serzadello Corrêa, Mayrink, Augusto 
Severo, Alcindo Guana.bar&, Augusto Mon
tenegro e Cincinato Eraga. 

Procede-se á eleição da Commlssrío de Pen
sões e Contas. 

São a:pur:> d&S 169 cedulas, que dão o se
guinte result&do: 

Augu.1to de Vasco:ncellos 91 votos 
Silverio Nery ....... ... . 87 :-> 
Thomaz Accioly •. , •.•• • 87 » 
Amorim Figueira ••• . .•. f57 , 
Leonel Loreti ...... .... . 86 » 
Rocha Ca.valcante •.• , • , • 86 » 
Manoel Fulgencio •• •• • ,. 81 » 
Agostinho Vidal .. . ..... 81 » 
Ermirio Coutinho. , •.• , • 80 » 
Manoel C&etano. , •• ••• , • ;g > 
Oaldino LoreCo ••.••• , ••• 79 » 

Marinho de Andrade .••• 
Castro Rebello • ••..••.•• 
Inutilizada ..... .. .... . .. 
Teixeira de Sã., Eugenio 

Tourinho, José Ave
Iino, Theotonio de Brito, 
cflda um .... ... . ... .. . 

78 :t 
2 )) 
I » 

.1 voto 

O Sr. Pre&~ident,e-Proelamo mem
bros da Commüsõ.o d!l Pensões e Contas os 
Srs. Augusto de Vasconcellos, Silverio Nery, 
Thomaz Aacioly, Amorim Figueira, Leonel 
Loretí, Rocha Cãvalcante, Mano( Fulgencio, 
Agostinho Viela! e Ermlrio Coutluho. 

Proc~de-se á eleição da. Commissão de Co· 
Ionização e Obras Publiaas. 

Siio apuradas IG9 CGdulas, que dão o se
guinte resultado : 

Arthur Torres ......... . 
Paula Ramos ••• ••.• •••• 
Cupertino de Siqueira ... 
Azevedo Sodré •••• , , ••• 
Olega.rio Maciel. •.•.••. • 
Yesp:tsiano de Albuquer-

que • •• • .• ..•..•• ••. •• 
Coolho Clntra ........ .. 
Elias Fausto ........... . 
Rodrigues Doria ••.•••. , 
Cornelio da Fonseca. •• •• 
Aristides de Queiroz .... 
João Dantas Filho, Fran
cisco Sá. e Rodolpho 
Abreu, cada um •••••.•• 

158 votos 
88 » 
88 • 
87 :1> 
87 » 

85 » 
86 » 
82 
82 Jlo . 

81 » 
81 » 

voto 

O Sr. Preeident,e-Proclamo mem· 
bros da ·c ommis:ão de Colonização e Obras 
Publicas os St>s. Arthur Torre11, Paula Ra
mos, Cupertino de Siqueira, Azevedo Sodré, 
Vespasiano de Albuquerque, Olegario Maciel, 
Coelho Cintra., Elias Fausto c Roàrigues 
Dot'ia. 
Proeede~se á ele;ção da Commiasão de Di

plomacia e Tratados. 
São Apuradas 169 cedulas, que dão o se

guinte re11ultado : 
Urbano Marcondes •.. .•. 
La mecha Lins .... , , , ... 
Vietorino Monteiro, •••. 
Enéas Martins .......... 
Matta. Machado • .•••• • •• 
Eduardo Ramos .... .. . .. 
Pereira de Lyra .. .. . ••• 
Dino Bueno •..•• . • •• •..• 
Castro Rebello .•.....•.• 
Pa.ranhos Montenegro . .. 

'i57 votos-
87 )) 
86 ~ 
86 » 
81 » 
81 » 
80 , 
79 » 

2 » 
l voto 

O @Ir. Pre•ldentc- Te-ndo havido 
empate entre os Srs. Ma.tta Machado e Eduar
do Ramos, vae so proceder a novo sorteio, 
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----~--~ .. ----------------------------------------------------~~--~ ·.· 
Pl'<>eedendo-se ao sorteio, decide-se a favor 

do Sr. Ma.tta Ma.cllado. · 

O Sr. Presidente-Pl'oc!amo mem
bros da Commissão de Diplomacia. e Tratados 
os Srs . Urbano Marcondes, Lamenha Lins, 
Victorino Monteiro, Enéas Martins e Matta. 
Machado. 

P rocede-se â. elejção da Commlssa:o de Re
dn.cção. 

São apuraqn.s 169 codulas, quo dão o se
guinte r esultado: 

· José Peregr ino ......... . 
Franclsco Tolentino •••.• 
Euclides :Malta ......... . 
Guedelha Mourão •.•••.• 
Cunha Martins ......... . 
Inutilizada ....... . ... ,, . 

813 votos 
86 » 
8~ » 
81 » 
1 voto 
1 » 

O • Sr. · Presidont.e - Proclamo 
membros d:~. Commissão de Redacção os 
Srs. Josê Peregrino, Francisco Tolentino e 
Euclides Malta. . . 

O Sr. Presidente~Est:mdo adean
ta.da a hora\ designCI pa.rn. a.ma.nbã a se· 
guinte ordem do dia: 

Eleição do 2• Vice-Presidente , 
Discussão unica do parecer n. 3, do 1899, 

reeonbecendo Deputado pelo 4o districto d.o 
Estado de Minas Geraes o Dr. Antonio Es· 
peridiiio Goml'.s da Silva., COI!l voto em sepa
rado do Sr. Deputado Casemtro da Rocha . 

Lavanta·se a se<são às 5 horas e 15 minu-
tos d3. tarda. · · 

11 • SESSÃO Ell l'il DE :MAI O DE 18~ 

Presiclencia cks Srs. Va,;; de Mello (Presj· 
dente) , Carlos de N oW1es (1• & c,·ct.tt'io) e 
V a:: de Mall<l ( Pr~sidente) 

Ao meio dia procede·se á chamada, (l. qual 
respondem cs Srs. Ya.z de Mello, Carlos de 
:Novaes, Silva Mariz, Heredia. de Sá, Angelo 
Neto, Silverio Nery, Carlos Ma.rcel!ino, Albu· 
qaerque Serejo, Amm•im Figueir$. Augusto 
Montenegro, Enêa.s Mar tin&, Tbeotonio de 
Brito , Serzedello Corrêa, Urbano Santos, Ro· 
drigues Fernandes, Guedelba Mourão, Canha 
Martins, Henr iqu e Valladares, Pedro Borgos, 
Thoma.z Accioly, Torres Portugal, Jose Ave
lino, lldefonso Lim~. João Lopes, Francisco 
Sá, Mar·inho de ·Andrade, Augusto Severo, 

C~mara. V . I 

Ta.'vares de Lyra, Eloy de .Souzil, .Teixei.ra ~ 
de Sá, Herculano Bandeira., Coelho Cíntra,. · ~ 
Joã.o Vieir~, Malaquiag Gon~alves, : Ba.rbos'l · · 
Lima, Martins Junior, Coruelio à.~. Fonseca, 
João da Siqueira, Arthul' Peixoto; .Rocha 
Cavalcanti, Araujo Góes, Felisbello Freire, 
Rodrigues Daria,, Jayme Villas Boas, Sea.'bra, 
Francisco Soclré, Manoel Caetano, Eugenio 
Tourinho,VergRe de Abreu,.João Dantas Filho, 
Guimarães, Paranbo;; Montenegro, Ga,ldino 
Loreto, Pinheiro J unior, Timotheo da. Costa, 
Raul Barroso, Sá. Freire, Belisario de Souza, 
Pereira dos Sa.ntos, Alves de Brito,· Leonel 
Loreti, Beruardes Dias, Mayrink, Ca.logeras, 
Almeida. Gomes, João Luiz, Carvalho Mout"ão, 
Monteiro de Barros, lldefon~o Alvim .• Gonçal
ves Ramos, Jacob da Paixão, Antero Botelho, 
Francisco Veiga, Alfreuo Pinto, Octaviano de 
Bl'ih•, AlVD.l'O Botelho, Leonel Filho, Rodol
pho Abreu, ~Iatta Machado, Nogueira Junior, 
Arthur Torres, Io:duardo P imentel, Olegario 
:\Iaciel , Rodolpho Po.ixií.o, Pa.dua. Rezende~ 
L'lm<J.rtioiJ, Galeão Carvalbal, Luiz Flacquer, 
ca.semiro da. Rocha, Do:minguesde Castro; Oli· 
veira Bra.ga, Gu~ta.vo Godoy, Costo. Junior, 
Bueno de Andrada, Elias Fausto, Edmundo da. 
Fonseca., Francisco Glicerio, Ovidio Abrantes, 
Xavier do Valle, Alencar Guimarães, Brazilio 
da Luz, Lamenba Lins, Leoncio Corrêa, Lauro 
Müller, Paula Ramos, Francisco Tolentino, 
Pedro Ferreira, Plinio Casado, Guillon, Mar
çal Escobar, Possidonio tla Cunha, Rh·adavia 
Corrêa, Py Crespo e cnssíano do Naecimento. 

Abre-se a ~~~~!lo. 

Deixam de comp:l.recer com c:~.us:~. parti· 
cipada os Srs. Mn.tta Bacellar, Luiz Domin· 
gues, Viveiros, Anizio de Abreu, Elias 
Ma.rtins, ApoUonio Zona.ydcs, Errnirio Cou
tinho, A Jfonso Costa., Amphilophlo, Fon~eca 
Portelln, Campolina, Telles de Menezes, 
Ma.noel Fulgencio, Lindolpho Caetano, Pau
lino Carlos, Arthur Diederichsen, Rodolpho 
Mirautla., Alves de C.•stro, Ca.rocciolo, Pinto 
da Roo!la o A~9vedo Sodré. 

E sem causa. os Srs. E•luardo de Berrado, 
Francisco Gurgel, Pereira de Lyra, A'ri&tídel{ 
de Queiroz, RodrigufS Lima, Jerooyrno Mon
teiro, Ernesto Brazilio, Julio dos Santos, 
Bal'ros Fraoco Junior,Antonio Zacha.rias,Tlle
otonio de Moga!hães, Alvares Ruuião, Dino 
Bueno, Cesario de Freitas, Alfredo Ellis, 
Cincioato Braga, Hermenegildo de Moraes, 
Apparicio Ma.riense, Francisco Atoncastro, 
Victorino Monteiro, Aureliano Bal'bosa, Ves
pasia.no de Albuquerque e campos Cartier. 

E' lí d:~. e sem deba.te approva.da. ~· a.cta. d~ . 
sessi'i.o a.n tecedente . 

O Sr. I • Seeretario procede á lei
tura do seguinte 

i4 

:..-· 
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EXPEDIENTE 

Oll'!cio: 
Do. Conselho Municipal de Porto Alegr~, de 

10 do corrente, remettendo a t!Ópia. da acts. 
da sessão em que !oram apurados os votos da. 
eleição para. Deput.at.lo Federal pelo I• dis· 
tricto'do Estado do Rio Grande do Sol, reali
zada em 8 de abril ftndo.-A' Commissão de 
PetiÇões e ·Poderes. 

Requerimentos: 
De Nelson Sergio de Carvalho, telegraphista. 

da. Repartiçii.o Geral dos Tetegrapbos, 110licic 
tando um a.nno de licença., com vencimentos, 
p&r& tr~tar de sua saude, etc.-A' Com missão 
de Petioões e Poderes. . 

De Vicente Ferreira da. Cl'll?>, alter es do 
exercito, recio.mando contra a preterição que 
sotrreu com a. promoção ao posto de tenente 
em 15 de novembro de 1897.-A' Commissão 
de Ma.rinba e Guerra. 

De Astolpho Adolpbo de Paiva Vianna, por
.teiro da Faculdade de Direito do Recife. 
pedindo elevação de seus vencimcntos. -A' 
llommissão de Orçamento. 

Do ad voga.do Jo~é Rodrig1,1es Vieira, pe· 
diodo que pa.ra execução de uma carta. de 
sentença em favor de seus constituintes Al· 
meida. Na.zareth & comp. seja aberto pelo 
Poder Legislativo o credito de 664:374$639, 
quantia essa de q_ue soo credorê3 os referidos 
s>us constituintes.-A' Commissão de Orça
m&nto. 

Comparecem mais oe Srs. Pedro Cher
mont, Helvecio Mont~>, Frederico Borges, 
José Peregrino, Trindade, Coalho Lisboa, 
Jo~é Ma.ria.no, Julio de Mello, Moreira Alves, 
Juvencio de Agaiar, Pedro Pernambuco, Eu· 
clidea Malta, A1'1'02;ellas Gal vão, Geminia.no 
Bruilio, Olympiil Campos. Neiva, Castro 
Rebello, Milton, Tosta·, Paula. Guimarães, 
Leovigildo Filgueiras, Tolentlno dos santos, 
Eduardo Ramos, Ma.rcolino Moura, Torquato 
Moreira., Joeé Mortinho, Xavier da SilveirJ, 
Oílcar Godoy, lrineu Machado, Alcindo OUa.
nabara, AugustO de Vasconcellos, Erico 
Coalho, Nilo :Peçanha, Silva Castro, Agos
tinho Vida!, Deocleciano de Souza., Urbano 
Ma.reondes, Paulino de Souza Junior. José 
Bonifa.cio, Ferreira Pires, La.mounier Godo
fredo, Cupertino de Siqueira., Augusto CIB· 
mentino. Moreira da Silva, Adolpho Gordo, 
Lucas de Barros, Luiz Adolpho e . Mello 
Rego. 

. O Sr. Pre&ldente-Nilo se achando 
pl'esentes os Sra. Galeio Carvulhai e J~ 
Mariano, que se achavam inucriptos para 
to.Ua.r, ent.ra. em dlscussio o requerimento do 

Sr. Enêas MartinS", otrel'ecido na sessão de 
hontem. · 

Tem (l. palavra o Sr. Sea.bra.. 
O Sa. SE&.BR.A.-Desisto da. pa.la.vra. 
Em seguido. é posto a votos e a.pprovado o 

seguinte · 

R"EQUI!:RIMENTO 

Reqa·eromos que, por inter,medio da Mesa, 
se requisitem do Governo os papeis referen
tes á concessão de augmento de ta. riCas, por 
despacho de 15 do ·corrente, concedido pelo 
Miuis!.erio d& Iodustria á Amazon Ste~m Na
"lligotio.-t, Comp2ny . 

Sala das Sllllsões, 18 do mai.q de 1 89~.
E néas ~fl,-tins.-C:trlos M.trcellino. 

ORDEM DO DIA 

E' annuncia.da a. eleição do 2' vice-presi· 
dente. 

o Sr. Presidente-Va.e se proceder 
á chama.da.. 

EL"EIÇÃO DE 2> VIC:E•PR."E!ID"&NTB 

São recolhidas I lO cedulas, que, apuradas, 
dão o ~guinte resnlta.do : · 

Julio de Mello.. ........ 79 voto3 
:Milton................. 2 » 
Herculano Bandeira.... 1 » 
Eugenio Tourinho. .... • 1 » 
Inutilizada. ....... ..... ~ 1 > 
Em branco. • • • • • • • • . • • • 26 ~ 

O Sr. Presidente- Procla.mo 
2• Vice-Preeídeute o Sr. Julio de Mello. 

- O Sr. J<uté Mariano (pela ordem) 
-Sr. Presidente. cheguei um pouco tarde a 
esta· Casa.. de modo que ja se tinha. eneer
r&do o expediente, tratando-se de proceder á. 
eleição do Vice-Presidente, e ni'i.o me era. já. 
p~ssivel utiliza.r da palavra, conforme a 
mseripção que bontem t inha. 'solicitado a 
V. Ex. venho agora pedir a V. Ex. se sirva. 
inscrever-me de novo, em primeiro loga.l', 
pa.ra. o expediente de amanhã. · 

E' a.onunciada. a discussão unica. do pa- · 
recer n. 3, de 1899, reconhecendo Deputado 
pelo 4• dietricto do Estado do Minas Geraes 
o Dr. Antonio Esperidião Gomes da Silva, 
com voto em separado do Sr. Deputado Case-
miro da Rocha.. · 

O Sr. Preeldent.e-Tem a pa.Iavra 
o sr. Ci.Bemlro da Rocha. 
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- o Sr. Onseullró da Rocha C) um Jogar na. Commissão de Veritlcaçã.o de 
-cSr •. Presidente, corre-me o dever de ··:vil' Poderes. - . :-~ 
perante ã. Ca.ma.ra dos Sr.>. Deputados apre- Ora, acontecendo que o parecer reoonhe.-
senta.r as razões do voto divergente que tive cendo um dos candidatoJ vem asslgn&do pór 
occasião . de ofl"erecer ao pa.recer, cuja. dis· toda. a ma.íol'ia, . e a.eontecendo que o voto : 
cussão V. E:r. acaba de a.nnuncía.r. · div4!1rgente vem assignado simplesment.e 

Venho a. esta tribuna satisfeito e animado. pelo representante da. minoria, :poderá pareeer . 
n~o só pela justiça e. direito da. ca.usa. que que em alguma. dessas assigna.turall houvesse 
def~ndo. como ta.mbem porque -parece-me alguma. eousa de suggestão pa.rtidaria. . · 
conhecer a orientação da. camara. dos Sra. Tal, porem. nã.o aconteceu, - pelo menos 
Deputa.d->s. composta., na sua grande maioria, da. minha. parte. 
de el~mentos · sincera e genuinamente repu- Em mim houve o desejo de vêr respeitada. 
blica.nos e, pot·tanto, de elementos que não a vontade do eleitorado mineiro, que concor~ 
podem desejar a. viciação e a fraude do suf- . reu As urna.s. . . 
fragio popular. Fa.llou ern mim o desejo de Yêr , raspei~ . 

Não me aoim& a menor parcalla. do parti- tados o di~ito, a juetiça., de quem os tiv&ee 
. darismo; o meu espírito, educado desde os dentro da lei, afastadas as questões de ordem 
seus primeiros e~tudos no amor da. causa pa.rtida.ria. · . 
repulilicana, vê acima do interes;;e transi- E devo coot\!asa.r fl'aoeameote qae tenho o · 
torio, momenta.neo, de aggremiações políticas, maior empenho de vêr liquidada esta eleição~: 
a necessidade de ser respeitado o voto ex· de sorte que, postos á. margem os meios es
presso nas urnas, afastadas as fraudes, a cusos, as violacões do escrutínio, a sophi.ati.o 
VlOlencia, aproveitem seja a quem fôr. Não cação, a f l•aude, se reconheçe. o direito de 
comprehendo mesmo a existencia. da insti· quem o tiver. · ·· 
tniçã.o republicana sem o mats entranhado Para. chegar a este resultado entreguei-me 
respeito ao v<;to popular, que é a base mais a. um e~~tudo meticuloso; ~tudei o processo 
·solida. elel!itima dessa systema; e o respeito eleitoral em todos os seus detallles e, ~ças 
ao voto deve ser, não só ma. o tido nas assem- a este trabalho, pude, acompanhando o p&· 
bléa.s elaitoraes, onde o processo se inicia, recer do relator, su~..screve!)do-o meam~ em 
como tambem na verificação de poderes, seus fundamentos, chegar a resultado bem 
onde elle se completa. diverso em face de factos, que passo a. de· 

Eu acredito que ninguem poderá auppor monstrar. · · · · 
que. quer o parecer da. maioria da Commls- Confesso que tenho grande a&tist'a.cão em 
são, quer o voto em divergenci&, obedeçam estat• de pleno nocordo com o pa.recer da 
a suggestões partidaria.s. honrada ma.ioria ila. CommiS!ão e aproveito a 

Na. eleição a que ee proaedeu no 4° d1s· opp:~rtunldade para relícitar o meu honrado 
tricto de Min:~s, para preenchimento da.va.gn amigo e companheiro de bancada pela. supe
de1xada. na representação nacional, pelo Cal· rioridade c crlterio eorn que S. Ez:. en• 
lecimenw do nosso pranteado collega. o hon- trentou este. que!lio, ca\Ud11.Ddo-a em· to:lol 
rado Dr. Luiz Datzi, apresentaram-se apenas os seus deta.lhea. . 
dous candidatos. Ambõs pertenaiam ao mes· o sa.. ADoLPHO Goaoo-Mnito obrigado. 
mo grupo politico da.quelle Estado, a.mbos 0 Sa.. CAUMIRO DA Rociu. _ Realmen'A, 0 foram candidatos junto á. commlsJilo dlrecto· ...., 
ra rlo m8111mo p&rttdo. pa.reeer está bem exposto, aa deduCQiles aio 

Re&.lizado o empate entre elles, llppella.· clarna, loglcus e estão dentro da lei, &a ra..zões 
ram p3ra. o eleitorado que devia. decidir por aio altamentejuridicas o menos nio IK\ podle. 
que lõ.do a preferencia devia se da.r. a.spera.r da capacidade e oompotencla de 

Portanto, a luota não se deu entre candl- S. Ex •. 
datos de :pa.rtitlos di.ll'erentes, mas do masmo Entretanto, é para lnmentar que S. Ex;. 

t'd d. · - t h que com tanto eslorQO e zelo procurou es· 
par 1 o, por tvergenctas1 que nao es ou a· tud,1r todo 0 processo da elei"ü''. anonta.ndo 
bilitado a comprebencter. VV"' i! 

Desculp'e-me· a cama.ra Insistir neste 'POnto, a.s violações da lei qu.e nelle extstia.m, tivesse 
pelo que passo a expor. deixa.do de observar que, além daqnellas que 

Quando na sessão p1ssada os represen- S. Ex. reconheceu,que.de facto era.m nuUa.ll, 
ta.ntes em opposiçio nesta casa ao malsinado existiam outras actas eleitorae.s que incidiam 
Governo do ex-Presidente d& Republica, na mesma falta, incorriam na. mesma. olrensa 
grupo ll que me desvaneço de ter perteucido, às disrosíçõea legaes, tinham o mesano vicio 
se lembraram de · disputa!' as eleições .das substancia.le,port-:~,nto, eram necessaria.ment.Al 
Commissões, o meu nome follembrado pa.ra. nullas como as outras que S. Ex •. l:avia 

(•) Niio !oi r evisto pelo orador. 

apontado. · · 
o Sn.. ADoLPno Gon.no - Ha. equivoco J)or 

parte® V. E:a: . ; exvlicareJ e. V. Ex, · . 
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o SR. CA.sE~uno D.\. RoeR.\.- Attenderei ás ctuada. na. hora. legal, tivesse ido além "'as 
razões que V. Ex. apresentar e não terei 10 horas? 
pezor em fazer o men c!.!lp > ::i forem con- Si assim foi, estão nullas; mas, ai a fnstal· 
víncentes. !ação se fez dentro da hora, tendo, porém, a 

Dizia que não comprehendo que par~ jul- eleição começado as 11, meio-dia. ou mais 
gar o mesmo facto, possa haver na mesma. tarde, eritão dá-se tambem e ainda & inob
oceasião . e. no mesmo processo dous juizos servancia de outro artigo· bem claro da lei. 
contradictorios; seria na phrase popul<1r ter Ora, si por·ventura a installação se fez 
dons pesos e duas med,iuas pii:ra o jul~mento dentro da hora estatuída na. lei, si não honve 
do mesmo f•lcto. · nenhuma interrupção1 certo ninguem contes, 

.Estamos dentro da affir1t1t1ção do illustre ttlrá que elht se tenha reaUz1do. .. 
rel~tor da Commissií.o, que diz muito críte- Aliás, e este o modo de :pensar rlo honrado 
rio,amente o seguinte : «as ereições que se relator, é este o modo de pemar de ambos os 
realüam fora da hora legal de"~:~m ser ·candidatos. 
tWUas.>- Portanto, sobre o a.;;:sumpto creio qu~ não 
· S. Ex., estudando ·as eleições a. q~e se pro- ha dívarge~cia. : pensa assim o honrado re
cedeu, no alludído·pLeito, declarou que eon- !ator do pareoer;pensa.m assim os candidatos, 
sideravll. nullas por otrenr'erem ás d(sposi- havendo, além de tudo isto, precedentes da 
çües do art. 2'\ $ 2° do art. 43 da lei eleí· camara. que assim det~rmina.m. E' dou. 
tora], as eleições realizadas na. 4• se c cão do trina já firmada nesta Cas;l , e quando isto 
Rio Preto, ·ua ga do Mar da Hespanha e na nrio fo,se bastante. existe a soberana. o im.~ 
secção de Monte Verde, no mesmo munici- periosa dete1·minação da l~L 
pio. · · · A lei determina que ãs !O )10ras deve ser 
_ Estudando cada uma destas eleições e iniciado o pleito. Assim sendo, passo neste 

dando os motivos pelos quae~ propõe a nulli- momento a mostrar á Ca.mara. dos Deputarlos 
dada, s. Ex. a.ffi.rma ;í. C;tma,ra que a. eleição algumas eleições que estão contidas na mesma· 
de Mar de Hespanha. é nulla, porque o pro- falta.. 
cesso eleitor[ll, como se vê do mesmo pt>o- Tenho aqui presente a acla da. ·4· secção (le 
ceoso, roi iniciado ás 11 hora.s do dia, etc. e Limn. Dllrl.rte. Nella. estó. declara.do que o pro
bem assim que a da 4" secção lle Rio Preto cesso. eleitoral começou âs li horas da manhi. 
tambem é nnlla, porque o processo eleitoral O documento (mQJtrando) nquj e~tá para. ser 
comecou depois das 10 horas. ob~ervado IJelos Srs. Deputados. 

Realmente, quem eonhece ~lei eleitora 1 vê Devo dechlraT q~1e e~to documento foi 
claramente que S. Ex. tem rasiio, porque o a.presentado à Commis~(io, eeta competente· 
art. 43 determina fatalmente a hora. de a.ber- mente concertado a reglstrndo. não existindo 
tura dos traba.lhos, 9 ho1·as da manJ.,1. mnhuma duvida, n1io tendo sido apresentada. 

Porta.nto, it lei mn.rca. n.g 9 horas na. manhã QObre eUe nenhuma. cautestaçã.o, nenh11m 
pnn installuçlo da mesn, e mais ndiante, na prote:;to ; portanto, é um documento que tem 
disposição quo S. Ex. citou. o § 2• dispõe toào o valor e qtle foi aprecia'lo peln maioria. 
que niío bnv.,rá eleicüo si a m•ganiznção da. da. Commissiio. 
mesa niio so fizer ntó ás lO horns. , 

Esta disposição ele lei é muito sa.luta.r, por- 0 SR. AnoLPIIO GoRoo-,.li) e:xacto. 
qua !mpcda as surpre1.ó\.S de totl.o. ~L ordeJD, da O Su, CA.SE~nao DA. RocHA- Entretanto, a. 
que r.õde ser vlctimn. o eleítorado. eleição começou ás ll horas da mn.nhã. Nas 

Ellectivamente, si n lei marca um mo· mesmns condiçiíes eu <m~ontro il, miio a. acta 
mento determinado 1m.ra a eleição começar, da. eleiç~o da 5' secção do Rio Preto. A 
tudo mais que se tlzer fóra deste momento é Camara dos Sra. Depubdospoder.i ex:1minar 
nullo. E' por isso que o eleitorado qaando que nella estn rloclo.rado quo o processo elei· 
sabe que n. eleição não começou á.s lO horoa, toral começou. ás ll hova.~ do dia.. 
não tem mais Jogar, dando-lhe a lei o direito 
de registrar seu voto n& !ecção vizinha e até O SR. 1\.:poLPHO Goana~ E' e:;acto. 
de ir procurar os cartorloíi dos respectivo~ o Sn.. CA.SEMIRO DA RoCHA- Tenho mais 
tabelliãe~. cnde se faz inscrevel-o. a.inda, entre ess[ls eleições, uma m~~to origi.-

Comprehende-se que quando a lei deter- nal, que é a que tenno entre mãos: (11fas
mina qne o processo comece ás 10 horas, não trando.) E' a. eleição da 8" secção de Lima 
quer se referir âí:nstalla<:liodasmes~,porque Duarte, · 
este traba~ho j(l. foi previsto que se deveria · Nesta, o 'Processo eleitoral começou ao 
fazer as 9 horas. meio-dia, e, entretanto, consta. tambem que 

Pergunto, si as eleiçijes começaram as 11 elle terminou t>, mesma hora. Comprehende a 
~oras, p~que is~o aoonte~eu ~. Seria porque a Casa o quanto vae de irrito e nullo em tudo 
1nstallacao das mesas nao t1vesse sido effe. ísto. Assim sendo, Sr. Presiden.te ... 
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O SI>.. MoR'El.àA. ALVEs-Em Rio Preto i.ni· uma. declaração simples, eUe vem affirmar 
cia.rnm·se os trabalhos ils lO horas. que não t ioha. feito parte da mesa de Porto 

o sn.. CA..SENJRO DA. Rocn.'\.- .•. é claro que das Flores e que. portanto, a. sua. firma. era. 
fal sificada. 

esta . eleiçã.o não podh~ ab3olutaruente ser Foi dea.nte deaae simples documento, eern 
contemplada na apuração geraL (Apoiados . ) mais outra prova, que o honrado relo.tor 

Além des5e :ponto , Sr. Presidente, ha um propoz a. nullidade da eleição de Pol'to das 
outro em qne estou dl} pleno accordo com 
o honrado relator do parecer, e é a.quelle Flores. 
quo diz respeito a actas que não estão nem O SH .. LAMOUNIER.GODOFREDO dá um aparte. 
concertadas, nem conferi<iaS'. S. Ex., neste o Sa. c .... sEMlRO DA Rociu .-Tem. ra.zã:oo 
:parecer, apresenta um grande numero de nobre Deputado ; realmente, esqueci-me de 
eleições que incidem na mesma f<J.lta. dizer que a decle.raçrio tem n firma. reconhe· 

01•a., alêrn uaquella.ll que S. Ex. apresenta, cida. 
encontrei ma~ algumas, uma ou duas, Estudemos agora. o. questão. . . 
que roram incluídas no mesmo parecer. Em primeiro logar, não foi determinada a. 

Acredito qua as actas que não vêm con- identidatle do mesario e a identid<l.•1e do indi· 
certa-las nem conferidas nã.o podem ab>o-- viduo que subscreveu a declaração. Núo é 
luta-mente ter valor, porque não teern a s go.- para admirar que em uma. localidade 
rantias, a au.thenti :idade que a lei exige. A possam encontrar-se dons indivíduos com o 
ca.mara. assim o tem julgado por ui versas mesmo nome. Quem nos diz que o signatario 
vezes e a opinjão da Commi~são é tambem da. acta é o tne.!imo que firma a declaração ~ 
esta, não podendo, sobre este ponto, ha.ver Em seg-undo logar, não roi feito o exame de 
motivo pa.ra divergencia. livros . Ninguem ~abe si as firmas que con-

Chego, port.n.nto, Sr. Presidente, a. uma. sta.m dos Iiv:ros são verdadeiras, falsificadas 
das duas que encetram a mesma fa.lta e in- ou simuladas. Este exame, necessario para. 
cidem no mesmo erro. provar· a existenci.& de uUla :falsificação, 

Em primeiro logar 'VOU me referir á elei- nJ.o foi feito. 
çiio e. que se procedeu ::J.a 5• secção de Juiz de Em .terceiro logar, um documento gracioso 
Fóra. absolutamente não póde fazer prova. juridica 

Na 5• secção de Juiz de Fóra.,Sr. Presídente, e os que estudaram direito sabem que
a mel'a foi organizada. irregularmente. Da t~stis t~nus testis ~~uez:,s . 
acta. de )nstalleção se vê que ella. foi or- O juizo singular de um interessado ou de 
ganhaõ.a a.pena.s com seis mesarios. um partidario e suspeito, e a.bsoluta.mente 

Em bem da verdade devo declarar à Ca.- não póde ser tomado em consideração. 
ma.ra que esta eleição não influe ab3ol uta- o Sa. LAMOUNIER. Gononu:oo-V. Ex. vo.e 
mente sobre o resultado obtido; mas,em bem a.cha.r a origem d:J. fraude da. eleição no Rio 
da regularidade, ella. não póde abõolutamente das Flores, dons dias ilepo:is do pleito, quando 
ser CO!ltada. · o Joraal do Commercio de Juiz de Fóra., que 

Ha, porém, um ponto em que estou oro se bo.tia. pela ce.ndicla.tura. do Sr. Henrique 
completo e <~bsolitto desaccordo com o hónradn vaz, assegurou que este obtivera 39 v-otos e 
NlMQt- e é em l'el.ação á. eleí~ de Porto o Sr . Esperidiã.o 15 . Este mesmo resultada 
das Flores, que passo a estudar neste mo- (oi confirmado pelo O Pai.::. Mas tlzer&mo 
manto. . neta e deram 4U pa.ra. Henrlquc Vaz e 15 

Devo, antes de tudo, declal'~r que a secção pa.ra. Esperidião l 
de Porto das Flores, conforme os dados por o sn.. CASEllllRO DA Rocru.-Dent.ro ern 
m im a.presen ta elo~, não altera. absolutamente pouco eu responderei ·a v, Ex. 
o rcsolts.dodo pl~tto; sommatlos os votos des~ Pergunto á Camara: nestas condições, a 
secÇão, ou d.edu:>.tdos a. _cada. um dos c:andt· juizo isolat\o e singular póde an.nulla.r um~ 
da.toa, a.brolutam~nte n.a.o alteram ;\, o1·d~m eleição'? Não se encontram por toda a. pa.rte in· 
em que elles estao collo~do~. Entret~n!o. divlduos apa.ixona.dog e po.rtidarios em ex-. 
em bem da. v!'rda1e, ~a JUStiça., e pre~:aso cesso, que emprege.m todos os meios em de· 
que ess:\ eletçao nao Se.Ja.contada. tesa da. causa que .cllcs acham boa a justa.~ 

Na.secçãode Porto das Flores, os factos Eu bem sei que lur. espíritos superiores. 
passara.m-se assim: um individuo, Carlos almas inspiradas no amor · da justiça. e da. 
José de Souza, compareceu á eleiçã.o, !oz verdade, que não se entregam a. estes senti-
parte da mes:J., conforme consta da. respectiva mentos, menos diguos. . · 
a.ct.a, ~ ~x~r~eu o seu diJe\t" de "Voto; entr~- Mas o mundo à composto de homens e nã.o 
tanto, passados tres on quatro di1ts,depois de de anjos; ao lado destes, encontram-se os 
conhecido o.~es~ltarlo do pleito,_ quando por !1-Paixoo.ados, osquese e.n!reg&m a.os sordi~os 
tod<t .parte Ja ctrcula.vam as noticta.s de todo· mteresses,e nestas coo.diçoes que valor tera o 
<! re~ultado) em um d-ocumenoo gracioso, 'em juízo de nm individuo d~e jaezt · · · · 
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Agora re!pando ao no_bra Deputado (dirigin
do;se ao Sr. Lamoumer Godo{red9). Real
mente, onde está a fa.lslfic~ão 1 

Na. aeta ou no documento particular apre· 
sentado ? .A acta e um documento publico ; 
faz ré publica; é um docume~to otiicia.l; ~stà 
asaignaêla por todos os meEal'loS; transcr1pta 
e registrada.; não tem um protesto; é um do
cumento valioso, emquanto não ae prov11r 
que é· falso. 

0 Sa. LAMOUNIEP. GODOFREDo-A prevale· 
cer a. tlleoria de V. Ex.. , toda eleição f~ita. a 
bico de penna é válida.. 

0 SR. CASEMIRO DA. ROCHA-A declaração (, 
feita em documento particular. 

o SR. AooLPHO GoRDo- V. Ex. dá-me li· 
cença 1 Desejava. que tlrmassedoutrioa: o que 
entende conve·niente que se faça. em hypo· 
thesea identicas ~ Exige um procedimento 
preliminar da justiça. em que funccionem 
peritos? 

0 Sa. CA.SEMIRO DA ROCHA-Entendo que 
se deve fazer em casos an11.logos o mesmo 
que se fez quanto ao 3• districto da Ca.pita.l 
Federal, cujas eleições foram apreciadas o 
anno passado. Em relação á parochia de 
Inh&úma apresentaram-se cont.estações no 
seio da Commissão c um ex.a.me foi feito sobre 
aa a.ssignaturas de div(rsos eleitores. 

O SI<.. SA. FREIRE-Apoia.do. Isto se deu 
perante o juiz federal. 

0 SR. CASEMIRO DAROCB:A-Assim a prove. 
é completa. e neste caso in discuti vel. 

O Sa, ADoLPBo .CloRDO - De modo que 
V. h. entende que em casos identicos a. 
este, antes da.Commlssio se pronunciai', deve 
haver o procedimenta preliminar da j11~tiÇ& 
em que funccionem per1tos. 

0 Sn.. CASDiro.O DA ROCHA-Em ca.sooomo 
este a CommL>sio deve estar de poase de 
dooumentos capazes de instruil-a., porque 
allegaeões vagas ubsolutamente não consti· 
tu em prons. (Apoiados.) 

Além disto, Sr. Presidente, em relação ao 
8.8sump~,eu me poderei soccorrar da. propria 
opinião do honrado rela.tor. S. Ex., estu
dando a. eleição realizada. na. 5' secção tio Rio 
Preto, teve occa.sião de apreciar documentos 
a.nalogo~:~. 
· Todos os mesarios subscreveram o do

cumento, no qual vinha. declarado que os 
eleitores ao votarem não tinham ex h i bido os 
seus diplomas. 

Toda. a Cama.ra :s11be que si porventura. este 
facto fossa verdadeiro, a eleiçã.o da. 5a secc;ão 
seria. nulla, porque é exigencia. da. lei que o 
eleitor apresente o seu diploma. na. occasião 
de exereer o direito de voto. 

.. 
Pois bem, essa dócumento não foi a.cceíto 

porque as declarações sendo parti1iulares não 
destroem as de fé publica. · 

o SR. LAMOUNlER. GonoFREDO - V. Ex. se 
esquece de uma circumstancia., é que ~s~es 
mesarios cbama.•ios para deporem em JUIZO 
affirmamm sob juramento que todos os elei· 
tores tinham votado com diploma. 

0 SR, CASEMIRO DA. Roca A. - Pois O do
cumento de toda uma. mesa cJmposta. de ad· 
ver.sario3 politicos do candidato a q11em ap~;o
veitara o. nullidar1.e niio tem valor e o 
documento siogular partido de um amigo é 
que deve eer recebido como documento valioso~ 
( H a apartes, ) 

Comprebende a Camara o perigo que este 
precedente estabelece . (Apoiados.) 

Si t'ôl' estabelecido tal precedente corno 
doutrina, amanhã não haverã quem se sente 
nestas cadeiras porque encontrara quem esteja. 
disposto a contestar a eleição por este IJro
aesso. 

o SR • .AuausTo CLEMENTINo -E' muito 
simples. 

0 SR. CASE:IURO DA ROCHA- CertB.mente. 
Ora, Sr. Presidente, tendo tarnado bem 

saliecto o ponto principal da. d:scnrda.ncia que 
tenho com o honrado relator da. maioria da. 
Commissã.o, ~ tendo mostrado a. justiça dessa. 
discordancia, devo volver a minha attenção . 
para utn outro ponto. 

Acceito a doutrina do parecer em relação 
á apuração de votos !elta pelas juntas seccio· 
na.es. 

Nos ultimos tempos as juntas districtaes ou 
aeccionaes ••• 

0 SR. LA.MOUNIER GODOFRl!:DO- Apura
doras •.. 

0 SR. CASEMIRO DA RocHA-... apuradoras, 
teem se arrogado direitos que a lei eleitoraJ. 
não lhes concede , · 

Estou me referindo ao facto das juntas 
apuradoras apreciarem as eleições contesta· 
dts ... 

0 SR. LAMOUNIER GODOFREDO- D2 meritis. 
0 Sa. CABEWRO DA ROCHA.-•• • d~ meritis. 
UM sa: DEPliTA.DO - Como se nã.o fossem 

meras sommadoras de votos. 
O Sa. CA.SE~uRo DA RoCHA.- Sim, senhor; 

este é o papel que lhes é imposto pela lei 
eleitoral. 

A lei eleitoral di~ que as juntas apuradoras. 
se deverão limitar á contagem dos votos 
contidos nas authenticas e não lhes dá abso· 
luta.mente a competencia de conhecerem da 
nuliidade ou validade das eleições. 

Entretanto, a junta apuradora. de Juiz de 
Fóra., em relação a actas de duas ou tres sec-
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c;õés, lelhbrou-se de exercer a. fun~ de O SB. L.ulollNIER GoDOFREDo- Mas isto ê , 
junta. verificadora e deíxou de sommar os uma queJtão que pouco ·intlue. · ''· 
votos da.s· mesmasporque eo t~ndeu que eram o SR. PAUL!.. RA.KOS_: IstO é outra cou!a. 
DU\189, 
·· Ora.~ este pa.pal não lhes cabs absoluta- O Sa. CASEMtao DA RociiA.-0 que· eu aftlr- · ~ 
mente. . . . mn.va, Sr. Presidente, é que a. C&mara doiJ 

o procedimeoto, pojs, da. junta. de J ulz de Deputados não tinha tido COilhecimento si não 
Fóra, está. fóra. dt11s disposições da lei e por· da 83 secções eleitoraes e sobre ellas tez o seu 
tanto e um acto complet!t.mente nullo de estudo ; si outras existem, boas ou más; 
pleno direito.· falsas ou niio. a. Cama.ra não póde tomar co-

Este facto é perfeitamente sabido e esta. é 8 nhecimoJnto dellas, por i liso que em um pleito 
opíniio tambem sustentada. pelo honrado re· como este, em uma eleição disputada., em 
lator. . que um voto, de mais ou de menos, póde in

Passo agora. a questão de verificação de fluir no re11ulta.do, sel'á. isso, quando nada., 
algarismos. uma. fmprudencia. , 

Antes de tudo devo áCamara a. confissão de O Sn. . M OREIRA. ALvEs-Mas si nã.o foram ·. 
um erro de uma unidade contra um dos nem contestadas pelo outro candidato ~ 
candidatos. 0 SR. CASEMIRO DA ROCHA-A camara. nã.o 

Acredito que a Camara. me relevará. a in- póde tom1n' conhecimento, fazer estudos sobre 
scicnc\a.doassumpto.mesmo porqueeste erro, accumentos que não conhece. (Apartes entre 
posso affirmar-lhe, não favorece, nem prejn· o~ Sr$ , Moreira All)es e Xavier da SUueira;) _ 
diea a. nenhum dos eandidatcs . 

Feita. esta declaração, passo a outra série O meu honrado amigo, Deputado por Per-
de considerações. Encontro divergencia ~ntre nambuco, ha de me desculpar : não procuro 

_ ., .t 1 . . d C . - convenceL-o .•. aapuraçao ,et a pe a ma1or1a a omm1ssao e 
as actas apresentadas à Commissão. O SR. MoRtlR.A. ALvES- Não estou aqui 

São 83 as acta.s apresentadas á Sec1•etaria. da sinão para isto. . · 
Camara. e no meu ·voto em separado vem ella.s O SR. CAS!i:Mrao DA RoCHA.- Ob1•igado. • 
indicadas e, no entretanto, não sei por que Não tenho e:;sn. pratençã.o; mas, td assirn é, 
motivo o bom'ado relator, sommandoas mes- v. Ex me fara a fineza. de ouvir as minhas 
mas actas, encontrou numero inteiramente ex.plict.çõcs. 
diverso. Dizia QUe á Secretaria. da Camara foram 

O S&: ADOLPHO GoRDO-As megmas e mais apresentadllo3 o.penJ1s 83 aotas eleitot'8e!l, e 
duas que constun da acta. da junta. 3.pura.- que o estudo quo cu fiz doa votos e:x.pressos 
dora. nestas a.ctas não combina. absolutamente com 

O SR. CASE MIRO DA Rocn-Perdão·, a Ca.- o resultl!odo obtido peb. maioria. da Com· 
missão. mara não tem conhecimento das aetas apre· 

sentadas á. junta; a. Camara só póda t er co- O SR. ADOtPrto Goaoo- Ezpl1C4J'81llena· 
nhee\mento das actas que lhe forem remet- monte esta dlvergenoia. e V. Ex, Acar con· 
tidas e é sobre ellas que a. Camara tem de vencido. 
fazer seus estudos. · o SR. CAS!HIRO DA RoonA.- E' posalvel 

A junta. podin. sommar quantas actns qui- que me convença; mas, como a divergenala 
zessa, mas a Camara· só podl:t. ter conbaoi- provinha de S. Ex. se ter guiado pela apu
mento da.s aetas que lhe tossem remettidas. ração da. junta; de Juiz de Fóra, de a.filrma.r, 

O SR.. MOREIRA. .ALYES- A cama.ra. tem o de accôrdoeo!XImigo,que ajunta. não ~rocedea 
direito de examinar e estudar todas as actas; com~ ~tabelec;, a lei, não posso accettar essa 
máS não póde desp~ezar, sob pretexto de nào eoov1cçao. 
lbe haverem sido apresentadas, aquellas que Da a.pura.c;M, conforme a doutrina do P&
forem somma.das pela junta. apuradora, uma r~cer, os reaultados qqe obtive são bem 
vez que se não teolla. provado que houve irra- dm~rsos dnquelles que VeJo expressos no voto 
gu!arid!Mles em qualquer dellas. Neste caso, .do honrado relator. · . 
desde que a. junta sommou, a Camara. não péde . Em synthese, exp.ostos rapida.meo~ . os mo· • 
deixar de apurar. (Apartes. Apoia.dos e tal2<l ttvos que t~ve de dlvergenCJa., a m10ba. ma• -
apoiados.) !'eira ~e pensar estâ fol':"mulada e a . Cam~ra 

O SR. CASE!dtllo llA ROCHA.:_Aca.bc.mos de ~lga.ra. em ~ua sa~edorJa, <'.om~ .mats. aeer -
demonstrar que o procedimento da. junt& de do entend r· .SeJ&.·me perm1tt1do, porém, · 
J - d F' - tá. d t d 1 . 1' o.ntes de termmar, expressar um pequeno · 

U 1Z 8 ?ra nao es · en ro- a et, 8 em desejo. Nos tempos qne correm onde tão ·· · 
de que a JUnta apuradora excedeu-se no papel accentuada.s aio as diftlculda.des do J:,aiz,onde · 
de sommo.r -v.otos. os ma.le~, que veem dos erro!J dos que nos. 

O Sa . MoREIRA. ALvEs dá um aparte. governam, teem augment::.do as difficuldades 
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do Thesom·o, onde o a.ugmento do imposto de 
· um lado, a depreciação <lo moio cil·culante 

co outro, teem sído explo?ados pelos himigos 
das instituicêíes, contra ellas, - não seja. o 
Poder Legislativo da Repul>lica. quem venha 
collabora.r no desprestigio tlas instituições, 
fazendo em eleições um julgamento afa.stado 
da. :verila.d'). 

O SR. AooLrHo GORDo-Apoiado. 
0 Sr.. CASE~liRO DA Rota-A.-Não ha. muitos 

dias, em um documento valioso qu~ foi a.prc· 
sentado ao Congres;:o, na mensagem com que 
o Sr. Presidente da Republku. se dirigiu ao 
Corro Lcgislat iYo, tive occa.:ião de ler os se
guintes trechos, par•~ os quaes chamo a o.t ten
çã.o da Camara. 

Dizias. Ex. neste importante e criteríoso 
do"umento: 

<(Em um regimen de electividade em que 
os altos poderes ca Nação são consticuido.s 
pelo su:!Irà.gio directo e gereraliza.do, como 
este que atloptâ.mos, deYc ser objecto do 
vo<;so mais apurado zelo a legislaç,5.o clei· 
tora!. 

Rodear de tcãas as garantias o livre exer· 
• cicio do direito de voto e dar a mai~ com

pleta. legitimidade il. expressü:o d:o \'onta.rle 
popular importa., ao mesmo tempo, asse
gurar e fortiticar o prestigio moral da. au
toridade que. r ecebe do3 comicíos a. sua inves· 
tidm•a.. 

A lf-gislaç5o em vigor contem defeitos gra
víssimos, indicados pela experiencia, qne 
detem ser col'rigidos qu:mto antes . 

Ak1m d[l, revisão geral rlo al isto.ml!nto Í•3· 
dcral, substituirias os actuaes diplomas t>or 
outros que trag'lm o cunho de :mlhenticid:Lde, 
parece indispensaYcl decretar uma un i<-a lei 
sobre o serviço eleitorn-1, tendo-se em vista. 
entre outras necessidades que n. vossll. obser
v~~iio descortinará.: fMilital' n. organiz;lçiio 
das mesas ; csta.belecet• o mo<!o prat!co de vo
ritlcar com segurança o compareci manto doo 
eleitores; l'(lffiOYer as cr..usa.s dos abn~oa pra 
ticados na distribuição dos títulos ; espaçar o 
tempo paro. o compa.l'ecimento dos eldtvres, 
tornando o processo (!leitoral extensivo a 
t'Jda.s as horas de trab<tlho durante o clía.; 
tornar efficaz o direito de representação da. 
minorí8., pensa.mento culminante no regimen 
vigente, como garantia cvmplementa.r da 
lhre manifestação de todas as opin iões. 
. E' indispenso.vel. e urgente, n. bem do pre

-stigio moral do sutrragio, convertel-oem uma 
r ealidade por meio de disposições pre'Videntes 
e efllcazes, que eliminem dos proccsoos elei· 
tor::~.es os vícios repugnantes e os 11busos cri
minosos, que ahí se teem introduzido, dando 
facil o.ccesso â. f~aude, <lasde o alistamento 
até ao voto, etn manifesto detrimento da. le-

gitima. manifestação d;1. vontade popular. 
Nada IJÓ(le in~lic&.r melhor esto. situação do 
que o clamo1' gera l que desper ta. cada. eleição 
a que se proceLle Ul\S circurnscripções do Dis· 
tricto Federal.» 

Tem muita razão o honrado Presidente da. 
Republic::~.. Si a. verdade eleitoral continuar . 
a ser sophisticada, ai a liberdade do voto não 
fôr efieetiva, si continuarmos o. pe1•corror 
esta. traj~ctoria indecente que vae do vo~o 
official ao reconhecimento injusto, si nos 
continuarmos a desrespeitar de um Ia.rlo a 
vontade nacioual, do outro as expressas · 
disposiçõ::s da. lei, então ter:i. cbegado o mo
mento em que aerâ. ·para. descrer daRepublica. 
e, q_uem sabe, ta.lvez, para descrer do futuro 
da Pa.tria.. · . 

VozEs- Muito bem, muito bem. (O o1·ador 
J muito Cl!mprimeHtado.) 

O Sr. Adolpho Gordo-Relator 
do parecer em debate, sobre a eleição que se 
feriu no dia 2 de outubro do anno passado no 
4• tlistricto de MinBs-Geraes, vem á t,ribuoa. 
com o intuito de responder ág considerações 
r1ue acabam de ser feitas p(llO honrado 
Deputado de S. Paulo, autor do voto em se· 
parado. 

Foi forçado n oxa.minar a.s nutbenticas e 
mais documentos referentes á eleição, bem 
como foi torçldO a ~~urla.r t odas as questües 
rei:;. t i vas ao pleito, nos ultimos dia.' da sessão 
do anuo passado, (te modo que não lhe foi ma· 
tcrialmente 11oasivel do.r ao parecer que sub· 
met teu i~ o.prceia.ção da. illuetl'ada Cotnmissü.o 
ue Po,\ores todo o desenvolvimento que era 
necessario. 

Si tivesse dado n. essa }>er.'.A todo o ,Jesen
volvitOcnto llCCOl!!'lltio, Si lho fosse licito jUS· 
Wicar lnngnmoutc todos o~ r.oncoltos ahi 
emittido~. C!Stil plenamente eonvencldo de 
que o JJOnrado Depulndo, autol' do voto om 
sopa''" 'lo, teria. suuscrljlto !ll!SO p1~rocor, como, 
neste momCJnta, ostil. plcno.monte convencido 
o(O q n e S. gX., 1 lep.>i~ dCLl! ligeirllS eXpllcaçilel!l 
que vac dar, desistiró. do seu voto o acom· 
panhará a. mo.iorü\ lla commisSt"to. 

Limitar-se-ha. a examinar o voto em se· 
parado e a. fazer ligeiras considerações sobre 
o discurso tão brilhante feito pelo nobre 
Deputado por S. Paulo; mas, no decurso 
das suas obs:Jrvações, demonstrara. de modo 
cabal que, quando mesmo seja proc3dente 
tudo que.nto S. Ex. em seu -voto separado 
allegou , quc.ndo sejam exactos os algarismos 
canstautes desse voto, quando seja Yálida a 
eleição de Porto das Flores, quanto tenham 
fundo.mento nas prescripções da lei eleitoral 
a.s dou trinas de S. Ex. em relação ás hortts . 
da eleicão e autbenticida.de das aetes, qaanclo 
seja omtlm procedente tudo quanto s. ·Ex . 
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a.IHrm~em aeu voto emsepar~ do, à conclusão 
ba. de ser sempl'e a seguinte . que o untco le· 
g-itim&mente eleito no 4• dis tricio de Minas 
Geraes !oi o Dr. Esperidião e, conseguin
temente, que deve sel' esse candidato reco
nhecido :pela Cama.ra.. 

quem tem razão é ~ maioria da. Commiss~o e 
não.o nobre Deputado. · 

vae demonsirar que a apuração feit& peta 
maioria. da. Commissão esta de aceordo com 
a apuraç[o rei ta pelos candidatos.- com a apu
ração feita. pela junta. apuradora de Juiz de 
Fórs e é a unica. que está de accordo com &. 
votação obtida. pelos candida.tos em todas as 
seCQÕ9S. 

Eis o motivo por que vem desde já {a. tri
buna, mas protesta. occupal-a de novo, si por 
ventura no tlecurso do debate, qualquer 
outro nobre Deputado tomar a pala.vra e 
impugnar o pat·ecet·. 

Entrando em ma.teria, diz que concorda 
plenamente com as considen~es feitas pelo 
nobre Deputa.do por S. Po.ulo, ao iniciar o 
seu voto em s~p:\rado, quando poodera. que a 
Cómmlssito de Pt!tiçOes e Poderes deve fa.1.er 
uma. apuração e:xactissima. d.as autheu
ticaa. 

De facto, a. Commissão de Petições e Po
deres não póde errar, não póde ter equlvo
cos; deve determinar de modo absolutamente 
exac:to o numero de votos obWlo por um e 
outro candidato. · 

Si um voto pMe decidir de uma eleição, e 
si é exaeto que a Cama.ra não ~e fazer 6!186 
enudo de authenti~. nio pOde proceder á 
somma de votos, um erro da Commissão de 
Poderes, a quem a Ca.mara confia pi'e~isa· 
mente esse trabalho, póde ter consequencias 
desagrada v eis. 

Or&, a malorta da COmmissão de Pode· 
res, apurando n.s autbenticu, di.z em seu J):l· 
reoer qn& o t\1\U•Iidato Dr. Antonio Esperi· 
dlüo Gomes ila. Silva obteve 3.569 votot e 
que o ca.ndldo.to Ur. HenrlqueCesar de Souza 
Vaz obteve 3 .546 voto•. 

O honl'Sdo [teputado por S. Paulo, no reu 
voto em separa~ro, diz : . 

c Nilo sii.o ex..atas estas c(fta.s. 
AI cópiasonvladal á Secretaria da C&mara, 

pelai qu.a11 a Commbail.o tez os seus estudos, 
alo em numero de 83, 

A aomrM •ins votos neUaa regl!iradOI!I nio 
6 era.ot&mente a que vem detérminada no 
precer. 

Torna-se, portanto, neces~rio restabelecer 
a verdade, reotlflcand.o algarismos.:. 

E restabelecendo a. verdade, t'eetiftcando os 
algarismos, conclue dizendo que o Dr. An
tonio .E'ilperidiã.o Gomes da Silva. obteve 3.494 
votos e Dr. Henrique Cesar de Souza Vaz 
3.483 votos. 
· A maioria da. Commissã.o procedeu nesta 

apuração com o ma.ximo cuidado possível, e, 
eomquanto depo~ de publicado o voto em 
separado do nobre Deputado não pudesse 
ella fazer novo trabalho de apuração de au
thentica.s, e nem s.e PQ5Sa. :pernnte a. Cama.ra. 
fazer a som ma. de votos, toda via o orador 
tem elementos para em poucas pala-vras de
monstrar que nessa. questão de algarismos 

Camsr.a V, 1 

0 S&. 0 A.SIOHRO DA ROCHA.-Não està de 
accordo com as a.ctas remettidas á Ca.ma.ra., 
que eram os elementos de juizo. 

O Sa. AooLPHO Goaoo-Ern primeiro logar 
pede licença á. ca.ma.ra. para ler os seguint es 
trechos da. contestação oJrerecida peri:\nte a 
Commissão de Po leres pelo illustre candi· 
dato Sr . Dr. H~nrique Cesar de Souza Vaz. 

Elle ·diz o seguinte : 

«Apurada. a. a.uthentica. da. eleição de S..'\nta. 
Anna. rle Ca.rambéo, o ·que não !ez a junta. 
apuradora. de Juiz de Fóra, porque ate ter~ 
m1na.r os seus trabalhos não recebera o seu 
preside nte es:;e documento, subirá. a votação 
que recebi a 3.540 su1fra.glos.~ . 

Somm:~dos a estes 3.540 suffra.gios quatro -
votos que obteve este candidato nas 5", 6• e 
10a secções do Rio Preto, que não foram 
apuradas pela. junta. apuradora, e mais doas 
votos em separc1do qne a mesma jnota. ta.m.· 
bem não apurou, seis votos ao todo, SODl· 
mal\os, portanto, estes seis votos aos 3 .540 
que S. Hx.. afflrrna. ter recebido, veritlca·se 
que obteve 3.546 votos. 

ora., a maioria da Commissio disse em sen 
p:trecer que o Dr. Henrique Casar de Souza 
Va.z obteve 3.546 votos. 

A j unt& apuradora de Juiz de Fóra vert
ftcou que o Sr. Dr. Antonio Esperidião Gomes 
da. Silva. obteve 3.292 votos, incluídos os que. 
for11om tomadOI!I em separado, e não tendo essa 
junta apuradora npul'&do 272 votos obtidos 
pelo Dr. A. E~peruUão Gomes da Silva nas 
5", 6" e lQa secções do Rio Preto e não tendo 
ainda n:pu.rado cinco votos obtidos na. mesma · 
secção de sant'Anna de carambéo, ao todo 
277 votos, e sommados estes 217 votos aos 
3.2.9-2 apura.dOll pela. junta., verifica-se que 
eUe obteve 3.569 votos. 

Ora, o Dr. Antonio Esperidião Gomes da 
Siln, pela apuração feita pela me.ioria. da 
Commissâo. obteve exa.ctameot.e 3.569 votos• 

Vê V. Ex. qu& a. a.put'açã.o feita. pela 
maioria. da Commissão está de pleno accordo 
com as apurações feitas pelos dons candidatos 
e com a que !oi fe ita. pela junta a.pura.Jora. de 
Juiz de Fóra. 

Ha. urna. circumstancia. para. a qu&l chama 
a attenção da O&mara. 

A apuração feita em Juiz de Fóra. (oi dsc~ 
tizada por dous tiscaes, um de ~da candidato, 

t5 
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· e em relação á. somms. dos votos não boun 
o menor protesto por qualquer delles. . 

Como se explica então essa divergenc1a 
entre o parecer e o voto em ;eparado 1 

Teria errado a juntil. apuradora de Juiz ~e 
Fóra. teriam errado os doas fiscaes que assis
tiram á apuração, teria errado a maioria d!l' 
Commissão, teriam errado os dous ca.nd1· 
i] a tos e só te1·ia. acertado o nobre Deputado 
por S. Paulo ? ! 

Na opinião do S . Ex:. todos erraram: errou 
a. junta apuradora, erraram os dous fiscaes, 
erraram os candidatos, errou a maioria da 
Commissão; só S. Ex. não enou ! ! 

Vae mostrar o motivo da. divergencia.. 
O nobre Deputado por S. Pau lo, ~utor do 

voto em separado, fez a apuraçao de 83 
a.uthenlicas; pois bem, fizeram-se eleições 
ern 85 secç<Jes ele i tora es. 

Não poude, depois de publica<lo o voto em 
~;epara.do, apurar de novo toda:; <tS authenti· 
eas, ma;; e certo que, além das authenticELs 
envktdas pelas me~a~ eleitorae" de ca.da uma 
das secções directawente á. Secretar·ia. da Ca
ma.ra., os candidatos, qua.ndoapr.;sent.a.ra.m as 
as sua~ a.lleg~Qóes perante a Commissão, c1!~· 
recerarn tambem n utll!mtic:~s, c a junta a pu· 
ra.clora, quando cmviou a acta d i\ <tpuraçâ.o, 
tamLem mandou authen~icas (apartes). 

Ou duas 1lo1s authentica.s p:tssara.m lle~per· 
cabida~ ou nã.o roro.m á~ mã.os de S. Ex. 

O SR. CASE.,mto nA. RoonA.-Y . Ex. pód11 
apresentai· a.,;~ ca.mu.r:t, 

O S1t. Anm.l'no GOltD0-0 que é cxo.cto é 
que S. Ex. niío !i!Z u.pura•:fio de duas au
tbenticn~ e e.saas duas a.uthontlcns coo:<t.am 
da a.cttt de apurnçiio de .1 ulz do Fóra.. 

Consta. da &cto. d& apuraçiio quo em 
umo. !lo a ~cce<ie.'l cloitoraM do Paula Lim[)., 
munlclpio tio Jui:.: do Fóra., c.~da um dos can· 
dldatos obteve 30 voto!!, o esse~ votos foram 
oomprellendldoa na. apuraciio fcltn pela. junttL 
apur"rlon, corno a Cammra Yne vorltlca.r. (LJ) 

A authontlca deata soeç:1o foi apurada pela 
,junta., dcante dosdous llscaes, sem protestos, 
e sem reclamllçiio alguma por pa.rte delles. 
Pois lJ~m. na n.puraçiio no munlcipio de Juiz 
de Fora., feita pelo nobre Deputa.do, não se 
ac\la comprehendirla a da1uella. secção, de 
Paula Lima . 

0 SR. CASEMIR.ODA. ROCHA.- Nem existe na. 
Secretaria da cama.ra. 

O Sa. A})oLt>Ho Goano- Em uma das sec· 
eões de Agua Limpa, municipio de Juiz de 
Fôra, o Dr. Vaz obteve 36 votos e o Dr. Es· 
:per-idiãa obteve 43, e a. authentica desta sec· 
çãofoi ta.mbe1na.pnrada pelajunta. a puradora, 
eomo se -vê da respcoti'Va. a.cta.. (Lâ) 

Na. lista das authentic&.lil apuradas pelo 
nobre Deputado não tlgura a daQ.uella secção. 

O Sn.. CASEMIRO DA. Roeu:\.- Nem na. Se
cretaria da Ca.ma.r&. 

O Sa. AJ>OLPHOGOR.no-Conseguintemente, 
qual é a apuração mais exacta? A feita. pelo· 
nobre Deputado, ou a feita pela. maioria da 
Commissã.o, que e.;:tá de pleno accordo com os. 
trabalhos da junta apuradora? 

O Sn.. CA.SEMIR.O DA RoCHA......:.Si Y. Ex. apre
sentar á Camara. as actaa, me declararei 
convencido. 

0 SR. ADOLt>IlO GORDO-Sr. Presidente, O 
nobre Deputado por S. Paulo sô se refere á 
!<1 lta. de actas. 

Mas si S. Ex. não encontrou as actas, isto 
não quer dizer que a m~or-ia. <1~ Commissão 
oã.o- as tivesse encontrado; si pvrventura 
essas a c t as não foram ao poder S. Ex. por este 
ou por aquelle motivo, isto não qller dizer 
que a maioria. da Commigsão não tivess~ 
feito a apuração, de accordo com esses do~ 
cumentos. E _pergunta : se rã. possi vel que a 
junta apura.d15ra. de Juiz de Fô!'a, que violou 
escandalosamente a lei para proteger o can
didato Sr. Henrique V<J.z. e dnr·lhe o diploma. 
de Deputado, tivesse fabricado a.etas em be· 
n eflcio do Sr. Esperidiiio 1 (Apoiartos.) 

Mas declara. o orador que, nesh questão,. 
fez o proposito de ser agradavel ao nobre . 
Deputo.do, pelo. consideração e amizade que 
lho vota. 

O Sa.. CAsEmRO DA Rocru - Obrig&do a 
V. E~. ; retribuo·o. na. mesma. moeda. 

O Slt. Ano::.Pno Gon.no-Portanto, não fará. 
qnestão de algarismo l~ vai conceder, embora. 
para nrgumenta.r, que ó S. Ex. quem tem 
raz'io. 

O qu1~ não resta duvida é que quer a 
maioria <lo. Commlssii.o, quer o nobre Depu· 
tado chegam ao m6.!:no rosult~do, isto e, que 
o Sr . Dr. Esperidião t::lve tnnioria de votos~ 
Ou seja essa. maioria, de 26 votos, como
quer a. ma.iorin. da. Com missão, ou de 11 
votos, como quer o nobre Deputado, o que é 
certo é aue tem maiorlll e que, descontados 
dos votãl obtidos pelos canditlatoe os votos 
annulla.dos, o Dr. Esperidiào continúa. a wr
maioria de votos. 

Com. elfeito, o nobre D!lputado por S.Pa.uJo 
consagrou um largo capitulo do seu parecer 
e uma pada importante do seu discurso á. 
allegação da. maioria. da Commissão, relativa 
a eleição do Por to de Flores. -. 

Diss3 S. Ex:. em seu voto em separado, e 
o repetiu em seu discurso, que o parecer da 
maioria da Commissão, relativo U. eleição do 
Porto de Flores,é improcedente, a.llegand.o: 

l •, que o :parecer da. maioria. da. Commissão 
é contradíctorio com a doutrina sustenta.da no 
mesmo parecer ,relath·o a. eleiçio da 5• secção. 
de Rio PNtt>. • • · · 
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O Sa. CASEMlRO DA. RocnA. -Ex:actamente. da mes!l., e ter assignado a acta com aquel!a. 
declaração. 0 S:n. ADOLPHO GoROO - ••• 2°, que O do

cumento em que a. maioria. da. Commissão 
firmou o seu pareoor encerra um:t alfi1•ma· 
tiv:t individual, que não põde ter a virtucl.e 
de destruir uma authentica, que é um do· 
cumento rev(:slido de todos os requisitos 
legaes : 

3°, que não ha prova. alguma da id~ntidade 
do signatario do referido documento e 

4°, que a. doutrina da. maioria da Commis· 
sã.o é perigosa porque abre a. porta:\. fraude, 
bastando que um mesario adultere ou dls· 
farc) a sua firma., e a.llegue depois que foi 
falsitlca.da para invalidar essa eleição; de 
modo que-concluiu S. E:r::.- não ha. mais 
garantia de qualidade alguma. nas pleilos 
eleitoraes. 

Estas considerações de S. Ex.. não teem 
procedencia alguma., como vne mostrar. 

Em primeiro logar, pondera que não ba 
contradicção de especie alguma no parecer, 

O aaso de Porto l.le Flores não é identico ao 
caso de Rio Preto; os factos são diversos, e 
as con2ideracões de ordem jnridica invocada~:~ 
para um caw não podem ter applica.ção em 
outro, de modo que não pó:le ba.ver contra
dicção. 

Em xelação â. 5• secção do Rio Preto, o que 
houve foi o seguinte: 

O nobre c'lndidato, Sr. Vaz, allegou que 
~ssa eleição era nulla, por tet•em os eleitores 
votado sem exbibirem precisamente os seus 
diplomns eleitoraes ; e para prova!' esta al1e· 
gacão, otT~receu um documento que ss aoha 
publicado vel'Ciadeiramente iot'ormc. 

Mas, quando esse documento não rosse in
forme, quando dclle não se verificasse ~ tle
cla.re.c;iio terminante dos meaar;o.~ que s~rvl· 
ram nes&a. secção de que os eleito~;; votaram 
sem terem oxhibido os seus diplomus, o qun 6 
oerto é que estes mesmos mesa.rlos que fir· 
mara.m o doeumento, tondo sido Intimados 
para dep:>rem judicialmente sobra as facfoa 
da. elei•;ã.o. juraram quu todos oa e leitores 
votaram depois de terem exhibido seus titu
las. 

Os mesmos !D6S:trios, pois, que firmaram a 
a.lludida. deatara.ção, declararam em juizo, 
sob juramento, que essa. declaração não tinha 
valor algum. 

·ora, qual é a consequencia ? A primeira de
cla.ra.çã.o foi completamente destruída pela 
segunda. E destruido todo o valor que por
ventura :pttdesse ter esu decla.raç.'io, é mani· 
festo que ftcou prevalecendo a acta1 de cujos 
dizeres consta que os eleiwres vo.aram de
pois de terem exbibido seus titulos. 

Accresce uma outra. circumstaneia, para a 
qual chamo a attencão da. Camara. e é a. de 
te~ o ti>cal do Dr. Henrique Vaz feito pa.rte 

0 SR. TEIXEIRA DE S1-E' irre>pOildivel:· 

O SR. ADOLPHO GoRno- Portanto, si o 
unico documento que havi<L c1ntra. a acla era 
a referida declaração dos mesa.rios, e si os 
proprios mesarios fizeram uma outra decla
ração cont!.'aria em juizo, sob jur[l,mento, é 
mnniresto que prevalecem os di2eres ela acta, 
não tendo por is;o a. Commissão motivo al
gum para inuli!izar essa eleição, tmto mais 
quanto é certo que o Dr. Esperidião oJiere
ceu uma cert idão passa.d;L pelo esc1·ivã.o da 
Ca.ma.ra. Municipal do Ri>J Preto, pela qua.l se 
verifica. que os individuas que alli votaram 
eram todos eleitores federaes. 

.~gora vae examinar o caso de Porto de 
Flores. 

Em Porto das Flores figurou como mesa.rio 
c figurou entre os signatõl.rios d~ acta enviada 
á Ca.mara dos Deputados um eleitor com o 
nome de Carlos José de Souza. O nobre can
didato, o Sr. Dr. Esperidião, respond(lnt!.o á 
contestação feit.a. pelo Sr. Henrique Vaz, de
pois de examinar to:las as suas nllegaçõ<s, 
por sou turno allegou nu!lid&des e a.tftrmou 
cfl.tegoricamente que nest11 se~ção eleitoral 
foi fitlsitlcada a firma de Carla.> José de Souza., 
que não fez parte da. mesa, e não assíguou a 
acta. 

O Sr. Dr. Esperidiilo apre~ent.ou uma de· 
cla.raçiio que vem publicada e tlrm:.da por 
par\e de c~rtos Jo~é de Souza, dizendo: 
ilcclaro que nlio fiz parto d&mcsa oleitnral de 
Porto das Floras e que nito é minha a Wi· 
gnatum da. acta. 

A lottra. e !Irma doot.11 decl11.rnciio f3Stiío re· 
conhecldcls por ta.belllii.o. 

Om, a molorlo. d&Cummlsalo, oonrronttndo 
n alliiRDatura J•ocoahecitla ilovlda.mente ~lo 
tubelliàu com a oa~lgnt.tura. do. act.a que lho 
foi prcseuto, vorUlcou que nfto tilo do rue11mo 
punl10. 

A tli vcrgoncia da.lettra. o do aeus caraotorot 
é nota.billis9lma. 

Ora, é uma rtgra quo o direito processual 
manda observar pelos peritos, quaudo iêm de 
verificar si uma. Jlrma é falsa ou não, a de 
confrontarem uma. firma. devida.mente reoo· 
nhecida com a. firma do documento posto em 
litigio; e si verificarem que não são do 
mesmo punho devem concluir que a :firma do 
documento posto em litígio é falsa. 

Foi exactamente esta. re~ra do direito pro
cessual que a Commissã.o ooservou em rela
ção á. referida firma. · 

Si carlos José de Souza, depois de ter feito 
essa declaração, que foi reconhecida ~lo 
tnbellião (insiste nisto) ti v esse em. juizo de· 
clara.do que etfectivamente fez parte da. 
mes~ , e que etreetivamente a.ssignou aquelle 
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documento, então a maioria d:> Commissão rito5 a respeito, pôda determinar a nullidade 
estaria em contra·li~o com o que havia sus- da eleição respectiva co.m es'e fundamento. 
t entado com relação ã eleicão da. 5' sec(;ào do Si a Cama.ra. nã.o tiver,porem.prova algum& 
Rio Prelo, e simples desconfiança de que realmente 

Mas desde que esse eleitor não fez qual- houv-e uma falsificação, então poderia re· 
quer ontt·a declaração, ficou subsistindo correr aos meios de prov<~ que entender oon-
aquella.. venient~s. 

Mas, tliz o nobre Deputado, esta. doutrina Mas, sujeitar a cama;ra em mataria. de 
abre. a porta a todos os a.b.usos c a. todas ag verificação ãe poderes em toda o qu.alquer 
fra.udes. hypothese a um procedimento prellmma.r 
· Em aparte, Jlerguntou o orador então a. da justiça níio só ê contrario, como disse, aos 
S- Ex. qual era a sua dou trina em relação principies de direito parlamenla.l• ,como abrir 
ao assumpto. Espaço a graves abus~. 

S. Ex. disse que em casos taes devia a O juizo de peri tos, como sabem os que são 
cama.ra socc:orrer·se sempre do juizo de pe- versactos em dir eito, não é obrigutcrio,mesmo 
:ritos, em procedimento jur!icial prelimioar. no juizo contencioso. 

Esta CDnceito do nobre Deputa.do, !8Zendo Um juiz, quando tem de proferir sentença. 
depende•· a deliberação da Camara. rle um em cama contenciosa. pôde nffa.star-st~ das 
procedimento p rel iminar da. jostiça em ma- conclt1sões de peritos decidindo que uma. firma 
'teria de veritlcaç'ii.o de pOderes, n iío està ne é válida,embora os peritos tenham declarado 
accorr!o com os rriucipios do direito parJa. que e falsa. 
mentar e pôde dar logar aos ma.is graves e Si assim é , como é que a Co.m3ra., corpo 
serlos abusos, como vae ·demonstrai-o em político, ha de :ficar sujt~ita. em toda. e qual-
poucas palavr:t~ . quer bypothese á deliberação de peritos r 

Tem· se enten!lido na. França qoe o CoJI- Diz o nobre Deputado: c mas bast.'\ que 
gresso no neto da verificação de ]lOd.eres é um mesario adultere a sua. firma. ou que a. 
um trillllnal rlo jury, que rlecide, segundo a disfar~e 11ara annollar sempre que o Q'llizer 
sua conscieucin., sem attender a provas ju· uma elei\ão perfeitamente valida.». 
dlciar/88. Pedira ao nobre Deputado p<~ra. ver o re-

Diz Eu~ône Pierro (lemlo): « A camara. em verso da medalbs.. 
mnt11rin da , ·eriftcac;ão de poderes é um jury Supponba-se que o mesorio j :·\ não adul· 
Mberano, e rtnnndo clla e;;tá oonvencida, in· tere ll. sua firma.. mas que falsifique as fil.'mas 
dtpendl~llemcntc de qztalt;~er especie de proea dos outros mesarios e aoa eleitores: 
jud(ci '"ia, que urna eleiçã.o é nuUn, deve De que servirá o jui~o de peritos, si os in
pronuncia-r a. nullidade, sem submetter a teres!Sados na fraude disgerem: não ; esa 
aua deci~íio a um proc~dimonto preliminar rnesarlo3 e eS&ês eleitores adulteraram pro
d&Justiç•, e com l~o u88ra tle um direito que positalmente a.s suos r1mne! (..4poiado•), 
a eonstituiçTI.o lhe confere. :~> S. Ex. , porventura, o.ctoedita que 6 fucll o 

ClemencllaU, no.quelle memoravel debate tr;~balbo dos peritos quando h :t pro~sital 
que tc\·o !Ol%1\l' ••.m França, a proposito disfarce rle firmas 1 NãD está. ahi c~sa. celebl"e 
da. clelç:io do Blanqui. contesta.n que o questão Dreytus. para protestar contl'a as 
Congreaw fo~se um tribunal do jury, mes pai&V1'!18 óc S. Ex. 7 Por sca5o os peritos 
eu'""ntava lJUO ero uma assembléa. polilica, e ... h13glram a. um a~ordo quanto o.o famoso 
em ma teria de verift.caçã.o de pot.Leres esta- lm·d~'reau 7 
tu!a sobr·c um &.4lto polttico oom poderes ~o- Mas, nlsse s. Ex., a declaracuo é uma afllr· 
berauos e discricionarios, não estando sujeíta. matita individual, que nio póde destruir 
meamo a d1-'posição de lei alguma.. uma autbentlcil.. 

E citava, a proposi to, a eleição e reoonbe- Por iSSôl mesmo que se conteata. a validade 
eimento dos Orlea.ns e Luiz Napoleão, que da asslgnu.tura. de um mesario, a acta não está 
fol'am eleitos e reconhecidos sob o dominio revestida de todas as condições de antben· 
da. lei do exilio que os tornava inelegíveis. tieida.de . 

O orador não va.9 ate lá.. Quanto á. 'Prova de identidade de Carlos 
.. En~nde que a cama.m, em mater ia. de ve- José de Sou~, está. el.la na replica do Dr. 
r1fteaça.o de poderes, como em qualquer outro Henrique Vsz, o qua1, eraminando o alludido 
acto, está. su jeita :i. lei ; mas tambem . não li- clocumento emlogarde contestar $.identidade 
mita a. esphera. da attribuição da Camam, · do signa.ta.rio, limitou.se a. allegar que o 
eomo o nobre Deputado por S. Paulo, sujei- documento era gracioso. 
tando a su n. deliberação a. um procedimento Eis, respondidas as considerações feitas· 
preliminal' da justiça. pelo illustre Deputado, em relação á.se:o.ção do 

S,l a. ca.mal'a estiver convencida de que a Porto das Flores. 
asstgna.tura de um mesario em determinada Mas, no seu propoaito de ser agradavel· 
acta ~ falsa., embora não haja juizo de pe. ao nobre Deputado vae aonceder , pal'a ar-; 
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Jmmenta.r, que é S. Ex. quem tem ra7.ão, 
vae conceder que a firma não foi reconhecida. 
por tabellião e que a eleição é valida.. 

O nobre Deputado por S. Paulo, em óeU 
voto e:n sepa.ra~n, começou um capitulo com 
o s_egu~nte PL'incipío de hermeneutica juritlica: 
11b~ eadem c ~usa ibi idem jus c.mstituen!lum. 

S. Ex. invocou este principio de herme
ne~ti~a. jurídica._ p~ra. demonstrar que a 
ma.Iorla da comm1ssao annuilou varias au
t~entica.s corn o fundamento de q11e as elei
çoes della.s constantes foram feitas fóra. da. 
hora legal, e que, entretanto, apurou outras 
que est:tvam nas mesmas condiçõe>" 

Se isto fo~se exa.cto seria o ·caso de aara.
decer: ~S. Ex. cs termos em que fez a. ~'iua 
argUJçao, porque seria uma fraude commet
tida pela maioria da Com·missão. 

0 SR. CASEMHl.O DA. ROCUII.- Não cheguei 
a est,e ponto. 

· O Sa. A 'DOLPHO Goaoo- O nabro Deputado 
vae fic:~.r plenamente satisfeito com as consi
derações que vai !azer. 

O criterio que teve a maioria." da Commissão 
p~ra julgar vá-lida. ou nulla uma eleição feita. 
fora da. hora legal, foi a seguinte: Si a acta. 
ele~ tora I esta acompanhada da. acta da inst·ll· 
laçao drL mesa, e desta. consta que a mes•t foi 
insta.l1a.d.,~ na hora legal-entre 9 e 10- <\ 
eleição E3 valide., qtl&lquer que tenha. sido a 
hora. em que foi feita a chamada. 

SI a me3(1, pó!e ser in!talla.do. até 10 horas 
da manhã, <l ai depois de ínsta.llada. tem ele 
aer l:wra•la. a respectiva. u.cta, é manifesto 
que a cham~tda. em muitos casos tem de ser 
fel ta. d('poia das lO hol.'a!. 

Si consirlerar·se queemcertasloca.lids.des do 
interior os !Dllzario!l teem l>Ouca pra.tica. 
destesa>sumptos e gastam mauJ da uma bora 
lavrando o. !l.ct<\ da. ln;tnlla.Qi\o, como si h& de 
annullo.r urna eleloio com o unlco funda.· 
monto de I]UO fui raltn. depDIS di\S 10 horo.s ? 

In stn.lltldn. a rnasn ua hora lego. I, pouco 
ilnport ' que comece a. eleição maia ou uma 
horad~pois, 

Mas, q 11onc.lo a. acta. eleitorol n!io está 
· aoompanb11da tia. acta. da insta.Uaçio da mesa 
e della co esta. que a elelçã.o l!le fez depois de 
10 horas, por isso mesmo que não ha prova. 
da hora. da insta.lla.çii.o deve ser a.nnulla.da 
a eleição. 

E tanto foi este o criterio da commjssão, 
que consid_erou válida a eleição da 12" sec~d-o 

· do munL1pío de Palrnyra, feit ~ depois das 
11 horas, por ter sido a mesa. installada. na 
hora. lega 1. (Lê). 

Tl!,mbem considerou válida a eleíçiio da. 4• 
seeç~o de Palmyra, embora tivesse tido log,w 
depo1s de 11 horaB, por ~r sido a mesa ins· 
tallada na hora legal. Nestas duas secções o 

Dr. Henrique Vaz teve grande m~<ioria. sobrê 
o seu contendor. '· 

Assim ta.mbem deixou de annull~r as eléÍ~ 
ções referidas_ pelo nobre Coputado, P.Orqu~: 
ilS mesas nao foram installadas na hora 
~d. . \ 

Nas 3' e 4• secções de Lima Duarte· na sa \ 
sec~o de Rio Preto, em todas e..;;sas se.cç'ões as ·\ 
ele1çõr~ foram_ feitas depois da. hora. legal. , 
mas a mstallaça.o das mesas foi Ce1ta entra 
9 e lO horas, e por isso foram apuradas. . 

O nobre Deputado por S. Paulo estabeleceu 
como regra, o segui o te! «:1. eleição é nulla. 
sempre que e feita depois da hora legal, em
bora. se-ja. installada. a mesa entre 9 e 10 
hOTIL!», 

EKiranha que S. Ex:. depois de afflrmar 
esta tbese de que é nulla a eleição quando 
depois das 10 horas, muito embora. n, mesa se 
ha.jo. installada na hora legal, e que ·por isso 
mesmo ti ve~se consíderfldo nullas as eleições 
de Lima Duarte, Piau e Rio P[·eto, tivesse se 
es!'(uecido de ao.nullar tambem a 12• secção 
rl'Além Parahyba, em que o Dr. Henrique 
Va1. obteve 91 votos e o Dr, Esperidião 48 e 
tivesse se esquecido de annulla.r ainia a 4• 
secc;ã'l de Palmyra. em qne o Dr. Henrique 
Vaz tave48eo Dr. Esperidião •?! 

Mas, :> orador fez o proposi to de ser neste 
debo.te muito agra.da.vel ao nobre Deputado e 
vae proval-o. · 

Concede, para argumentar, que a. doutrina. 
do nobre Deputado está. de plena harmonia, 
com a lei eleitoral. 

1-fas, si é procedente esga doutrina, o nobre 
Deputado h& de concordar em qne deve ser 
appliCII.da. a toilos os casos identicos, e deve 
por Isso ser applicada á I~· sec:çã:o de Alem 
Par.>byba. e 4• de Palmyra., onde o Dr. Hen~ 
rique Vaz teve 134 'VOtos e o Dr. Esperidiáo 
56 votos. 

0 SR. CASICMIRO DA ROCHA- N'ã.o tive OC· 
cnsião de verificar esta eleição como . V. Ex. 
não teve, mns, com respeito ã. vatiáade da 
eleição, desejo que V. Ex. prove que isto 
a.ltel'a o resultado. 

O Sa. AllOLPIIO GORDO-Vai provaf.o. 
Finalmente, o nobre Deputado quer que se 

a.nnullem ta.mbem as eleições de a·lgumas 
secçõ~s eleitoraes por não estarem as respe
ctivas actas concertt~.das, precísa.mente, nos 
termos da lei. 

E' certo que as acta.s das tres secções apon· 
tadas pelo nobre Deputa•lv não foram concer
tadas nos termos precisos da. lei . 

Nessas ele!cões o Sr. Dr. Henrique Vaz 
obteve 103_ votos e o Dr. Esperidião apenas 90. 

A m~~.iona. da commissão entendeu que se 
devia continuar a da.r estes 103 votos ao Sr. 
Dr. HenTiqu~ :Vaze os 90 a.o Sr. Espiridião, 
por serem va.J.1das as eleições. 
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: Si não houve um concerto nos termos 
Pl'ecisos da lei, houve uma rorma.Jida.de que 
s1tisfez o intuito da lei. 

Na 5" secção do Rio Preto o escrivão, em 
lo"'ar de conrerir a acta, que devia ser en: 

. vi~da. pela mesa a esta Camara com a acta \ 
t:ransct•ipta no livro de notas, truuscr-eveu I 
elle proprio a ach; parece que foi preenchido 
o intuito da lei. 

Mas, sobre isto não faz. questão alguma 
porque e3tá prompto a acceitar completa· 
mente a doutrina do nobreDeputado,comtanto 
que S. Ex. inclua na relaçã.o tJe ele1ções 
nullas a da 5"- secçã.o do Guarará. em que o 
Dr, Henrique Vaz teve 50 votos e o Dr. Es
peridiiio apenas lO, porque quem concertou 
a acta desta secção foi um membro da Mesa, 

0 Sn. C.\.SE~liM DA. RCCHA- Começamos 
um novo trabalho. 

O sa. ADOLPHO Goano.- Para argumentar, 
concede que é o nobre Deputado por S. Paulo 
quem tem razão, em relação aos algn.rismos, 
isto é, que o Dr. Henríq_ue Yaz obteve 
3. 482 votos e o Dr. Esperidião 3, 454 
e não os votos consta.ntes do pareeer da 
ma.iori<l. da Comnlissão; que é ainda o nobre 
Deputado por S. Paulo quem tem razão em 
relação à eleiç-J.o do Porto das Flores dando-se 
essa eleição como perfeitament~ legitima; 
qne e o nobre Deputa'.!o quem tem razão em 
relllçilo i hora. em que deve· se proceder á 
eleiçãl), isto e. que o. eleição é nu li:.~ sempre 
que túr feita rlepois dns lO horas, ombnra. a 
mesa tenha si1lo insta\lada na. hora legl\l; 
:finalmente, que e S. Ex. qu~m tem razão 
com relação ao concerto de actas, conside1·an~ 
do ge nulla~ a.quellas que nü.o estão concer~ 
tadas nos termos precisos da lei ... 

O Sa. CAsr.:mP.o D.~ RocHA. d~ um il.P<tl'te. 
0 Sl!., ADOLPHO GORDO-, •. mas apezar tle 

tudo concede!', o l'•)SU!tado da. eJciçã.n c o qne 
consta do se~uinte mnppa que o!l'ure~e ao 
nobre Deputado: 

Eleiç,;es que devem .~c~· rll11'11'lltldlls, .<C!JUildo o 
pa1·cc~1' de toda a commist,7o 

7• secção de Juiz de Fóra. ü 34 
9> >> » » 21 30 

12" » » » . 64 41 
29• )) » » 160 22 
31" )i> » » 11 17 

Secção constante do Joc. a 
fls. 435 X ......... 51 49 

1" do Rio ~ovo .. 40 75 21 » » » » 4I SI 
4" )i> » » » ll 85 3' » de Gua.rará •..•• .' 46 o 
4• » )i> » 7I o 

4• » » s. José de 
Além Pa.rahyba •.•... 21 2() 

8k secl)liO de S . José de 
18 Alem Parlthyba ...... 51 

Secção do Espirito Santo 
22 38 de Agua. Lim]Ja ...... 

2• secção de Palmyra .... 63 o 
sn » » Lima Duarte 31 5 
4> >> do Rio Preto ... o 53 
o• » >> » » ... o 154 

19• » » Mar de Hes-
panba •...•...•..... 33 23 

Secção de Monte Ver de. 76 o 
Votos nullos da 6• sec· 

ção do Rio Preto ..... 2 

820 741 

Eleições que devem se1· annulladas seJUndo a 
dOiltrina do voto em separad o 

V:u Irsperidiíio . 

l• secção do l?iau ( Rio 
Novo) ............... 27 30 

3~ secção de Li.tna Dua.rte. 2 37 
4a » » ~ » o 101 
5• » do Rio Preto .•.• 3 ô8 
44 » de Juiz de Fó1'8. 56 :?5 
5" » » » ~ 37 31 
9• )) de S. José d' Além 

Para.hyblt, .......... 10 28 
12' secção de S.Jos~ d' . .Uém 

Pa.rahyba ........... 'Jl 48 
~· secção de Pa.lmyr~ ..... .n 8 
o~ » » Guarara., ••. i)'J 10 

1.148 1.139 
Votação obti•la. pelos co.ndi-

datos s<>gun!lo o voto em 
~epa l'a(\o- ....... , , • , , , .... 3.482 3.4G4 

Dctlu~ido;; a.quel!es voto3 .•• 1' 148 1.139 

Resultado ...........••• , .• 2.334 2.355 

Em to~a e qllal~ucr hypothesa, portanto, o 
Dr. EspJl'idiii.o tom m3.iol'in de votos. 

Ao terminar o !ell discurso, o orador refe. 
l'e-se a pa1·t~ d11. mensngem presidencial refe
rente a. nece~sidade de Uffi<\ reforma ela legis· 
)ação eleitoral, com disposiçõe.> tendentes a 
eliminar as l'ra.udes e abusos. 

Para que a Camara possa se empenhar 
nesse pa.triotico trabalho, é indispensavel que 
seja a. pr•imeira a. dar o exernplo de respeito 
a vootad(:l do povo manifestada nas urnas. 

De que servira uma boa lei, de que servi
rão sãbias e previdentes di~posições, si o con
gresso constituir·se em um segundo escrutí
nio, e eleger o candidato derrotado nas ur· 
nas ? ! Que autoridade pódo ter o Congresso 
para. fazer uma lei com o intento de evitar 
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íraudes e abusàs, si e o IJrimeiro a praticar 
fraudes e abusos ~ ! 

Precisamente para que a. Cama.ra ma.nte· 
nha a moralidade do sutrragio e respeite 
.<!ompletamente a. vontade :populal' manifes
tada. nas Ul'nas, e que neste caso especial t1io 
-debatido, a Commissão esfol'çou-se para dar· 
lhe amplos elementos de apreciação. Qlle a 
sua palavra sejo. a. expressão rea.l da VGrdat.!e 
das urnas, são os votos da Commi.ssão.(M~ito 
bem. Jluito bem. O orarlor c muito cumpri· 
mentado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra., é encer· 
·rada. a. di~cussão e adiada a vo~ação. 

V:to a imprimil• os seguint9s 

PARECERES 

~. 4- 1899 

·Con~edc ao !Jepv.tad~ pela Estado do Piauhy, 
El-i:•s Fú'1llino de Sou::a Mc;rtins, 60 díltS 
de Uce;lça para tratar de s~a saeide 

A Commiss~o de Petições e Poderes, to
mando em consideração o pediria de licença. 
pa.ra. tratamento de saude dirigido á. Camar3. 
pelo Sr. Deputado Elias Mar Iins, é de p~recer 
que seje.m concedidos ao mesmo Deputa.do 60 
dias de licença, como pediu. 

Sala das Commissõel!l, 19 de maio de 1899. 
-Al~:aro Bote/h?, presidente.-Joaa L«i.:.
Caserlliro da Roclu.. - Ta1Ja1·es de Lyra.
Raul DarYoso. 

N. 5-1899 

·Co;lced~ ao D~puta.do pelo Est(tdo áe Ma.tto 
Grosso, Joaquim Caracciolo Peúaato de 
A~et•cclo. 60 di([s de ZiceMa pa,·a; trat!tr de 
sua uurle. 

A Commissão de Petições e Poderes, to
mando em consideração o pedido de licença 
pll.r;L trntl\mento de s11ude dirigido á. Camo.ra. 
pelo Sr •. 1o11qnim Cara.cciolo Peixoto de 
Azevedo, Doputado por ~btto Grosso, é de 
pa.recer qne sejam concedidos ao me3mo 
Deputado ~esseJJt..'\. dias delicença.,como pediu. 

Sala das Commissües, !O de maio de 1899. 
-Al•aro Biltelhr>, presidente.-Raul B.a·roso, 
-rela.tor , - Ta·ua1·es de Lyra. -João Lui:;.- Ca-
semiro da Rocha. 

Gera.es o Dr. Antonio Esperidião Gomes da. . 
Silva, com o voto em separado do Sr. Depu-; 
tado Casemiro da. Rocl1a; · · 

Discussão unica da,s emendas do Senado ao 
projecto n. 98 B, J.e \898, determinando as 
condições da reacquisiç.ã.o dos direitos de ci-
dadão brazileiro; · 

2~ discussão do projecto n. 202, de 1898, 
autot·iza.ndo o Governo a abrir no corrente
exercido, o credito especia.L de 28:093$667, 
destinado ao pagamento de varía.s de~pezO:s 
da secretaria do Senado, e o credito naces
sa.rio para. pagamento, tambem no corrente· 
exerctcio, do ve11cimento do bibliothecario da. 
mesma Ca.mara. nomeado em l9de dezembro; 

3• discussão do projecto n. 100 A, de 1898, 
autorizando o Poder Executivo '~ auxiliar 
a lavoura. do trigo nos Estados da. n.~publi
ca, podendo· diapender até a. quaníiu. de 
200:000$000; 

1" 4iscussão do projecto n. 137 A, de 1898, 
marcando os casos e a. fórma. de revisão das 
condemnações penaes. 

Levanta-se a sess[o as 3 horas e W minutos 
da tarde. 

12" St:!SSÃO EM 20 Dli: MA.IO DE 1899 

Presidencia dos Srs. Va;- de Mello (Presi
dente) e Urbano Santos (f0 Více-presid'e;lte) 

Ao meio-dia procede-s~ ã. chamada, á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Silva. :Mariz, Heredia. de Sá., Angelo 
Neto, Silverio Nery, Carlos Marcellino, Albu
querque Serejo, Amorim Figueir::.., Pedro 
Chermont, Augusto ~-Iontenegro, Eaéas ~:rar· 
tins, Tlleotonio de Brito, Serzedello Corrêa., 
U1•bano Santos, Rodrigues Fernandes, Gue
delha. Mourão, Cunha. Martins, Henrique 
Vall:tflares, Marcos de Araujo, Pedro Borges, 
Thomaz Accioly, Torres Portugal, José A ve• 
lino, Huefonso Lima, João Lopes, Francisco 
Sil, Marinho de Andrade, Helvecio Moute, 
Frederico Borges, Augusto SAvero, Tavares 
de Lyr~, Eloy de Souza. José Peregrino, 
Tl'indade, Coelho Lisboa, José Mariano, Tei· 
xeira de Sá., Herculano Ba.ndeira., Coelho 
Cintra, João Vieira,, Mala.quias Gonçalves, 
Barbosa. Lima.. Ma-rtins Ju:lior, Cornello da 
FonseC<l, Julio de Mello, Moreira. Alve~. 

0 ""a·. Pr~sid.ente _ Nã~ 1w.vendo Juvencio de .Aguia.r, João de Siqueira., 
.,. ~ Pedro Pernambuco, Arthur Pei.xôto, Ro· 

nada. mais a tratar, d_esigno para amanhã, a cba. co.valt:ante, Euclides ~{alta, AraUjo 
segumte (OI:dem do d1a): Goés, Arroxellas GaJ:vão, Geminiano Brazil, 

Votação do. parecer n. 3, de 1899, reco-
1 

Olympio Campos, Felisbello Freire, Rodrigues 
nhecendo D0putano pelo 4' districto de Mina!!, Doria, Neir;a., Jayme VHlas-Boas, Sea.bra, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 10:42+ Pág ina 2 de 9 

.ANNA.ES DA. C..UU.RA. 

Castro Rebello, Milton, Tosta, Francisco 
Sodré, ~Janoel Caetano, Eugenio Tourinho, 
Paula Guimarães, Vergne de Abreu, João 
Dantas Filho, Leovigildo Filgueiras, Rodri
gues Lima., Tolentino dos Santos, Pa.ra
nhos Montenegro, :Marcolino Moura, Galdino 
Loreto, Torquato Moreira, José Murtinbo, 
xa.vier da. Silveira, Oscar Godoy, Irineu 
Machado, Alcindo Guanabara, Timotbeo 
da Casto., Augusto de Vasconcellos, Raul 
Ba.rrozo, Sá Freire. Belisario de Souza., 
Pereira dos Santos, Erice Coelbo, Nilo Pe
çanba, Alves de BritO, Leonel Loreti, Silva 
Castro , Agostinho Vid&l, Deocleciano de 

- Souza, Barros Franco Junior, Bernardes Dias, 
Urbano Marcondes, Paulino de Souza. Junior, 
Mayriol~. Ca.Iogeras, Almeida. Gomes, Joã.o 
Luiz, Carvalho Mourão, José Bonifacio, 1\fon· 
teiro de Barros, Ildefonso Alvim, Gonç..~lves 
Ramos, Jacob da Pai:xão, Antero B<Jtelho, 
Alfredo Pinto. oeta.viano de Brito, AlvaroBo· 
talho, Leonel Filho, Ferreira Pires, Lamou· 
nier Godofredo, Rodolpho Abreu, Cupertino 
de Siqueira, Augusto Cletnentino, Matta Ma· 
chado, Nogueira Junior, Eduardo Pimentel, 
Olegario :Maciel, Rodolpho Paixão, Padua 
Rezende, Lamartine, Galeão Carvalhal, Luiz 
Flacquer, Casemiro da Rocha, Dominguea 
de Castro, Dino Bueno, Oliveira Braga, Gus· 
ta.vo Godoy, Costa Junior, Bueno de Andrada, 
AdoJpho Gordo, Elias Fausto, Lucas de Bar
ros, Edmundo da. Fonseca, Franeisco Glicerio, 
Ovldio Abrantes, Alves de Castre, Luiz Adol· 
pho, Mello Rego, Xavier do Valle, Aleocar 
Guimarães, Brazilio da Luz, LametliHL Lins, 
Leoncio Corrêa, Lauro Müller, Paula Ramos, 
Francisco Tolentino, Pedro Ferreira, Plinio 
Casado, Guillon, Ma.rça.I Escobar, Posaidonio 
da. Cunha, Rivadavia Corrêa, Vespasiano de 
.Albuquerque, Py Crespo, Campos ca.rtier, 
Cassiano do Nascimento e Azevedo Sodré. 

Abre-se a. sessão. 

Alencastro, Victorino Monteiro e ·Aureliano 
Barbosa. 

E' lida c· posta em discussão a acta.. 

O @r. -~dolphc Gordo-Sr. Pre
sidente, o JJia'l"ío do Congresso de hoje pu· 
blica. o resumo do discurso por mim hontem 
pronunciado nesta Cna., sob1•e a eleição ha.· 
vida no 4• districto de Minas Geraes, com -um 
erro que necessito rectiftcar. 

Hontem, no decurso de minhas observaçõeS. 
of!'ereci um mappa com a. indicação das elei~ 
ções nullas se~ndo o parocer de toda a com· 
miss-d:o, sem divergencía alguma, e :om a. 
indicação das eleições nullas, segundo a. dou· 
tl'ina do voto em separado. 

Parte desse mappa é publicauo a fis. 115 do
JJiariq do Congresso, e a pul•Hc<~ção está. 
e:xa.cta., mas a parte publicada a fls. 116 con
tém o seguinte erro: depoís das palavras
Eleições que deuem s~rr- annv.ltad.1rS, segttndo a 
doutrinadc~fitoem sepa.ra.dtJ-vem uma. errada. 
eollocação de.nomes:-sobre a columna dos 
votos obtidos pelo Dr. Vaz, vem o nome do 
Dr. Es:peridião; e sobre a columna dos votos 
obtidos por este, -vem o nome do Dr. Vaz. 

Rogo a v. Ex. se digne mandar rectüica.r 
esse etTO, 

Em seguida é approvada a acta da sessão 
antecedente. 

O Sr. '1.0 Secret-ario proceda á 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio: 
Do Ministerio das Relações Exteriores, li& 

19 do corrente, enviando a. seguinte 

MENSAGEM 
Deixam de comparecer com causa parti~i· 

ll&ia os Srs. Matta Ba.cellar, Luiz DomlDgues, Srs. Membros do Congresso 'Naciona.l
'\Tiveiros, Anizio de Abreu, Elias Martins, Como vereis da. exposicão junta, que me fOi 
Apollonio Zenayues, Ermirio Coutinbo, Af· apresentada pelo Ministro de Estado da.s Re· 
fonso Costa, Ampllilopbio, Fonseca Portella, !ações Exteriores, as rubrieas 6' e 7• do orça· 
Campolina, Telles de Menezes, Manoel FUI· mento do respectivo ministerio para o ex
gencio, Lintlolpho Caetano, Paulino Callos, ercicio vigente, carecem corn urgencia. de 
Arthur Diederichsen, Rodolpho Miranda., Ca· creditas supplementares, aquella na impor
racciolo e Pinto da. Rocha. tancia de 60:000$, em mo~da do paiz, e esta 

E sem c a usa. os Srs. Eduardo de Berrêdo na de 200: 000$, sendo 1 00 :O~ nessa. moeda 
Francisco Gurgel, Perein de Lyra, Aristide~ e 100:000$ ao cambio de 27 .. 
de Queiroz, Adalherto Guimarães. Edllardo Rogo-vos, pois, que me habiliteis o mais 
Ramos, Pinbeit'o Junior, Jeronymo Mon- cedo posslvel com esses creditas •. do segundo 
teiro, Ernesto Brazilio Julio dos Santos dos quaes depende o bom funcc1ona.mento de 
Franciseo Veiga., Antoxiio zacharias, Tb.e: l~ommi.ssoes que te~m ~seu cargo a. defesa da 
otonio de Magalhães, Moreira da Silva, mtegr1dade do terr1tor10 du Republtca.. 
Alvares .Rnbi_ão,_ Cesario de Freitas, _Al·[ capital Federal, IS de maio de 1899.-M. 
fredo Elhs, Ctncma:t<? Brag'!'•. Hermenegildo Ferrat; de Camp~s SaZles.-A' CJmmissão de
de Moraes, Appa.rrc10 Ma.r1ense, Francisco Orçamento. 
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Da Associação dos Veteranos da Guerra do 
Paragoay. de 19 do· .corrente, convidando a 
Ca.mara. dos Deputados a assistir á. solemni
dade do ano i. ver.sario da. h& talha de 24 de 
m•io, em a noite de 24 do corrente, na Bi-
bliotbeca. do Exercito.-Inteimda.. · 

· Diploma do Sr. coronel Francisco Leopoldo 
Rodl'igues Jardim, Daputa.do eleito pelo Es· 
tado de G?ya.z, nas eleições procedidas em 19 
de fevereiro trlti..lno . -A' Commissão de Pe
t ições e Poderes. 

Mas, Sr _ Presidente, quando mesmo a. 
Cilmara. tivesse prote-lado os orça.menti>s por 
motivos censura.veis ; qu11.ndo mesmo fosse 
devido ao seu pouco cuidado na conrecção 
dessa lei o apparecimento da'! presentes 
difficuldades, sará isto razão pu.ra se re
cusar ao commercio "' justiça tt que tem 
dil'eito ~ Elle é, porventura., responsavel 
pel:1s nossas faltas 1 

O commercio tem, por assim dizer, andado 
de Herodes para Pilatos. Recorrendo ao Ex
ecutivo, este a.llegou, e com fundamento, 
que o Governo não se julgava autorizado a 

O Sr. Heredia de Sá - Sr. razel.' a.l terações nas leis ,-otarlas pelo Con~ 
Presidente, devido á. gentileza do illustre re- gresso, porqua.oto ellas só poiem ser a.lte
presentante do Estado de Pemamõueo, o Sr. radas pelo poder competente, que é o proprio 
Deputado José Mariano, me é ·dado occupa r Congresso. A' vista desta. Jecisã.o, o com-
a. tribuna neste momento. mercio recorrt>u então pat'a o poder compe-

E' que S. Ex. cedeu-me a. preferencia, tente. e a Ca.mara dos Deputo.dOB, por pro· 
qu.an~~:o se achava in~eripto para rallar na posta. do digno representante do Estado do 
l>rlllle1ra parte da. hora. do expediente, at- Pará, ·o Sr. Serzedello Corrêa. convidou o· 
tendendo á importaneia do a.ssumpto que me Senado a nomear uma commissão míxtn. 
forçou a periir a. palavra. Este, porem, recusa- se sob um p1·etexto fntil, 

Venho, Sr . Presidente, embora. ligeira- que não póde ser acceito_ por nós. que te~os 
:mente, apreciar o que occo:rreu hontem no acudido a. todos os conv1tes que, a respe1to 
Senado, quando este recusou-se a. aceeitar o de out.ros nssumptos, nos teem sitl.o dirigidos 
convite dirig ido pela Camara dos Deputarias p1r a.quella. Casa do Congrell!o. . 
para q'tl~ se nomeasse uma commissão mixta Não éonvindo, St•. Presidente, que o mes
das duas Casas do Parlamento para tomar co- mo estado de causas continúe, visto como o 
nbecimen to da representação feita pelo com- commercio b sacJ•i.flcado pela maneira por que 
mareio desta Capital, quanto à maneira de proeede-ss á. cobranc;n. dos impostos, venho 
proceder-se a cobrança dos impostos em sello. f11zer um appello á. Commissã:o de Orçamento 

O illustre Senador pelo Esta-1o das Alagôa.s, da Cama.t'a para que, inde_penrlentemente da 
o Sr. Oiticica., levado por uma su~ceptibi!i· má vontade do Senado, pl'OCure attender á. 
dade sem justifieação, por' um melindre pes- representação que aqui foi pre~:eote. E es
eoal em exceseo, como que aconselhou ao pero ser a.ttendido, Sr. Presidente, porquanto, 
Senado que n&o tomasse conhecimento do pela. propria doutrina hontem sustentada na 
assumpto, alle;;ando que a Camam houvera. outra Casa do Parlamento, c.\be á. <.:amara. a 
protelado até os ultimas dias de sessão os 

1 

iniciativa das medidas desta ordem. . 
trabalhos orçamentarios. Por isso, e porque confio na eamara dos 

Mas, Sr. Presidente. si é verdade que os Deputados, principalmente ua Commissã.o · de 
trabalb.os orçamentarios roram tardiamente Orçamento, que é composta de homens in
l*r!l. o Seuarlo, a C•tmam tem umn grande telligentes e aos quaes não é indJffcrente o 
JUStificação de assim ter procedido, pot·~ interesse publi<lo, é que venbo f•tzer esta · 
quanto, logo em começo dos trubnlbos pa1·fa· appe!lo, espar~ndo que elle ~oja. tomado na. 
ment:•res, ella teve de occupar-se com as- devid:Loons!deraçuo. 
sumiJtos importantes, que tomaro.m-lbe não Aguardo a occa.siíi.o opportunfl, Sr. Pre
pouco tempo ; entre outroe, por exemplo, o sl•leote, pamcom mais d~senvolvJ_m•n~ oo
que tratava da. concessão da. licença. pa.ra o cu par-me do ~sumpto, o que bo.Je tlerxo de 
processo de alguns Deput'l.dos. f,,zer. pot·que, como jli. fiz ver, occupo .I\ penas 

Ha a inda mais uma razão superior para a tribuna devido e. uma. geutLleza do !\lUstre 
justificar o procedimento da Ca.mara: é que representante de P~rnambueo. (Mtcilo bsm; 
tendo de assumir o Governo, no dia 15 de fii1Aito bem.) 
Novembro, o Sr. Catnpos Salles, cumpria á 
Ce.mara., por um dever de gentileza, aguardar o Sr . .Joaé ~larlano (·)-Sr. 
as opiniões do Governo que se inaugurava., Presidente, perrnittir-me·ha V. E1:. que eu 
para vot:tr definitivamente os orçamentos. .fa.lle desta obseura bancada. 
C~m a treito, Sr. Presidente, nioguem po- Não quero sahlr do meu modesto legar de 

dera ~ontestar que a ;'Jama.ra teve de attender . Daput:l.do.· Não procurarei para impressionar 
a mmtas reclamações do Governo e votar os 

1

. 
orça.mentos de fórma. a que elles não creas- ---
sem diffi.culdades DO GX6l'CÍCÍ0 actual. (') Este discurs o não foi Nvisto p<>lo or~dor. 

Cnmara v. 1 · t6 
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-()auditoria a e:s:hibição da tribuna, que ê 
destinada para os grandes debatas. Compre
bando, mesmo, que oas questões de or(lem, 
o Depntado não tem o direito de occupar 
aqw:!lla tribuna; mas, quando o tivesse, 
repito, prefiro falla.r da minha modesta ban
cada e não armar á attenç:iio dos meus colle
gas com uma exhibição que eu consideraria. 
ridícula, si a tribuna não tivesse sido oc
cnpada, em momento igual a este, por um 
dos vultos mais pro~minentes, um dos ora
-dores mais distinctos, um dos mais bellos 
talento.> que a Bahia tem produzido. (.4paia
dos.). 

Sr. Presiden tr, não fossem. os apartes pes
soalmente injuriosos que me atirou o íUustre 
representantedaBahia, quando eu faH11.va ... 

0 SR. SEABRA-Peço a palavra. 

O SR. JosE' 1fARIANo-Jâ. a pediu. 

O SR. SEABRA-Peço-a. de novo. 
O SR. JosE' 1!ARIA');O-... não [ossem o.sses 

apartes, que outro qua.lquerDeputa.dotcria o 
direito de atirar· me. mas nunca o honratlo 
.representante da Bahia. que, esquecendo todo 
o passado de solidu.ried<td.e que nos houves~e 
ligado, não devia esquecei' a soliúariedade do 
ma.rtyrio que eu soffri na causa de que elle foi 
um dos protagonistas; não fosse o appello, a 
provocação que S. E~:. aindo. me fez, cha· 
mando-me a discutir não só a sua vida publica 
como a pri ;ada. ... 

O Sn.. SEABRA.- Porque não tenho medo 
de discussão. 

0 Sn.. Josf: MARIANO-- ••• quando S. Ex. 
sabe que possuo a Clm:::ciencia. ba5tante da 
minha. dignidade para não invadir o sanctua.· 
rio 1ia vid:L privada. do meu a1ivers:ll'io; u;io 
fos>e finalmente a. duvida. que S. Ex. lancou 
sobre a minha attitude nest:1. Casa, qu,;li
ftca.ndo de indecoroso um apoio que, ao ll.l.dO 
dos mai~ autorizados elementcs republicanos, 
entendi dever, !JO!' patriotismo, prestar a.o 
Oo·verno no momento em que ella appellava, 
n~io p,1rt1. o S()u parliJo, ma.~ pa.ra. a Nação 
inteira, par;~ todos os patriotas, pal'a que o 
ajuuassetn na hrefa. (1ue havia tom~do sobre 
os seus homb:os- e, certamente, não viria. 
prendar a. atten,ílo dos m::us collegas. não 
viria roubar um tempo p•·ecicso, que poderia 
[ar empregado por esta Cau, com mais ut.i· 
lidade, em outros ass11mptos que recla.ma.m a 
nossa a ttençrí.o. 

Mas, Sr. Presidente, não só me encontro 
na. contingencio. c1e occupar a tribuna. como, 
taivez mesmo, de exceder a hora do expe
diente, si, dentro dos limites tr"'çados para 
este, não puder desenvolver a minha. cabal 
defesa, porquanto tenho de responder, não 
a um discurso, mas a um discurso po1• séries, 

a uma espcciG de folhetim que foi aqui reci
tado pelo nobre Deputado pela Bahia., com o 
seu- contiauar-se-ha-de um dia para o outra. 

Antes de tudo, Sr. Presidente, pr.:ciso re
pellir, oppôr contestação ás pal!lvras com 
que o il.lustre reprtsentante da B•thlll. começou 
o seu discurso. Heferindo-se ao meu apoio, 
diss~ S. Ex.: «S.Ex. levou tres !Jorasjusti
ncando um requerimento de urgeucia. ~ Já 
disse que dessas tres horas, metade foi to· 
mada pelos apartes do nobre Deputado pela 
Bahia. 

Antes da injustiça a contradição. Si simulo 
o apoio, S. Ex. não póde tel' duvida. da in
sinceridade desse apoio; não T '•d.e Sei' sincero 
nm'apoio simulado. 

S. Ex. qualificou de simulado o meu apoio 
e disse que, entretanto, não guer duvidar da 
sua sinceridalle,mas que tam.bem é indecoroso. 

Perguntei ao nobre Deputado em que con
siste tL indecorosidadB do apoio que tenho 
prestado ao Governo na questflo financeira, 
em que se concretisa o progra.mma do mesmo 
Governo. 

Quando foi levantada a candidatura ào Sr. 
Dr. Camp:)s Sa.llos, S. E:x:. bem o sabe, eu 
não estava tUíado a pal·tido algum; e pa.rs. 
definir a minha :posição cheguei a invocar a 
comparação da Ina.ua qne pairava nos arei:!, 
como que iodilTerente á ca~zsa dos partidos 
que se degladía.vam. 

O meu pa1·tido, o partido autonomista de 
Pernambuco, ni:'t.O tomou parte na convenção 
que tinh~t de eleger candidatos. 

Tendo sido (lecretado o estado de sitio, o 
partido autonomista. de Pernambuco entendeu 
que não devi11. intervir no pleito eleitoral e 
justificou o seu procedimento em um ma.ni· 
r~sto em que dizia. que o pattülo não podia 
plcite:Lr a eleiçito, quando o estado de sitio na. 
Capital Federal import11.va. em estado de sitio 
em todo o paiz; que a. sua attitU!le n<t eleição 
p!'eBidencial r.Odia ser tanto pelo Sr. Ql.m· 
pos Sall..:!:>, como pelo Sr. Lauro Sodl'é. 

Podia. ser em favor do Sr. Campos SalleS', 
attendando á •1eclarução que S. Ex. fizera de 
que, eleito Pre~itlente da. Republica., deixava 
de ser o chefe de um pat•tido pcn·a. ser o chefe 
da Nução,-princij.JÍO pelo qual nós nos temos 
batido nesta tríbuna.;podi<t amparar a. candída.· 
tura do S1'. La.uro Sodró, porque S.Ex. repre· 
s:~ntava a. opposição, em cujas linha.s núa 
nos tinhamos batido; qtte de.:entelllente po· 
diamos apoiar uma. ou outra c~uldi1latura., 
mas que a uenhuma. u.poia.rismos, que nog 
abstinbamos, sem e11trar no merecimento 
riess:~.s candidaturas, porque o estado de sitio 
tirava.-nos o.liberda.de eleitoral. Accrescen
tavamos que o Sr. Campos Sa!les, pil.ra ssr 
eleito, não precioaV'a. da decretação de estado 
de sitio, que viesse amesquinbar a sua vi
ctori"', 
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Si S. Ex:. é um politico lido nos negocias 
do '{laiz deve ter sciencia desse mani resto, que 
foi publicaclo na imprensa desta. Capital. 

Eis ahi, portanto, como eu me achava. na 
esdolba, no pronunciamento das candidaturas 
presidenciacs; eu poiia apoiar o Sr. Campo~ 
Sa.lies não só no terr.mo tinnnceiro, como no 
politíco. Entretanto, mantive-me na mesma. 
posiQão em qne me encontrou o Sr. Prudente 
·de Moraes, na mesrn.:t posição em que me 
deixou o nobre DeputaJ.o, quando, revoltoso 
da vesper"a., no dia seguinte, ao apparecer 
no scenario político, o fez como membro re· 
presentante do Partido Republicano FederaL 

.Ma.s, ainda. quando eu bouvesse pertencido 
ao grupo polltico qne combateu a candida
tura do Sr. Campos Salles, ainda quando 
houvesse pertencido ao partido politico que 
levantou uma candidatura. em (Lntagonlsmo 
á de S. Ex .• posição em que ~e ach<tm os 
outros amigos e collegas que hoje :Corroam a 
colligação pa.triotica de concentração repu
blicana., que domina. por uma maioria incon
testa.vel uns vot;1ções desta Casa, - ainda 
q_uando elt pe1•tencesse (L. esse partido, decen
temente, dccorosa.mente,podia apoiar o Go
-verno. 

Pois, Sr. Presidente, si e o Governo que 
não apt•ofund.a. os valles politicos, que, deante 
da situaçrí.ooppr~ssora e de desanimo,a.ppella 
paro. o concarso de tcdos os homens patriotas; 
si é o Presidente da Republica quem di?., 
como a.in•1a. disse na mensagem, que se deve 
dar treguas i politicl, ao partidarismo, ao 
sectarismo, pa.rn. que se possa governa.l' e ad
ministrar; si e o Presidente da Repub!ica. 
que colloca Blla '{llatafór>ma. neste terreno ; 
si Ee trata de uma. quesUi.o em quo esta 
empenlmda não <ó a honra pessoal de S. Ex. 
como o. d3. Nação inteira., para. a solução 
de compromissos que podem trazer a nossa 
l'Uina fl.nanceira, porque e indecoroso O ap'lio 
que temos pre5tarlo ao Governo 1 

Iudecoroso! Antes dizer cheio uo abne
gação e patriotisnlO, porque emquanto nó~. 
itS forç-as vivas republicauas, em uma cotl· 
centração patriotica, prestamos apoio ao Go· 
verno, não perguntamos s'r elle continúa a 
mantel' nos E~tat!os a política da oppressão 
e sequestro das liberdades. 

0 Sa. RODC•LPIIO PAI:XÃO - Menos no meu 
Estado. 

O Sa. Josl!: M,\RIANo- Si prestamos apoio 
ao Governo, s~m pedir-lbe, sem disputar 
ãquelles que se acha,m nc gozo de sua confi
ança uma partiaula de migalha do poder, 
onde é in,'ecoroso o nosso apoio?! 

Si o nosso apoio é indigno, como é que o 
Preshlente da Republic(l. o accsíta., como 
S. Ex. tolet·a nossa collaboraçã.o? As me
di!las de maior coutiança. foram •·atadas nesta. 

Casa, não só pelo apoio como até pela inicia
tiva d03 membros da. antiga opposíção e com 
o voto contrario de alguns amigos do Go
verno. 

O SR. Lurz AnoLPHo - Não nos arrepen-
demos disso. -

O SR.. Jo:Ê ~h.RXA.L':O- Nem digo qM 
SS. EEx:. se tenham arrependido ; ao con
trario, creio que acertaram. 

Uns, digo eu, Sr. Presidente, deram um 
simples apoio ; outcos tiveram at:i a inicia
ti v a das ill€dida.s de confiança mais extre
madas. 

O SR. Lun: AnoLl?Ho_:Por exemplo, a. venda 
da. Central. 

O SR. Jos:E }!A.RIANa-Todas, todas as me
didas que er<~m necessarins para. armar o 
Governo, e o QU\J SS. EEx. deviam applaudir, 
porque si eu fosse col'religionario de um go~ 
verno e os me os ad versarias lhe prestassem 
apoio, eu bateria palmas de sati~fação, vendo 
que estes vinllam armal-o de todos os meios 
de acção de que elle carecesse. 

O SR. Luiz AnoLPno-0 marechal Deodoro 
tambem teve desses a.poíos incondicionaes. 

O Sa. JosÉ MARIANo-!1-fas si é in!ecoros~> 
este apoio, dizia eu, Sr. Presidente, indeco
ro~o é que o Sr. Presidente o acceite. 

Vós, que apoilaes de indecoroso o nosso 
apoio, nã.o tendes a coragem de atacar o 
ponto forte. 

Eu vos comprtlhendo: quereis tlar o golpe 
no Presidente da Re~ublica., mas temei.~, por~ 
que elle resvalaria a se voltaria contra vós~ 
(Apoiados.) , 

E' pre:iso tornar suspeito o apoio que nós, 
antiga opposição, prestamos ao Go>erno; 
mas não comprehondeis que colloeaes o Pre
sidente que elegestes na peior d.:ts posir;õeS', 
no. po.;ição elo um homem que vive de um 
apoio indecoroso, indigno, prestado pelos a.d
v~rsarios da vespera ~! (Apoiados.) 

Diz&i ant~s- o que vos incommoda não é o 
nosso apoio ao Governo; o que vos incom· 
moda não e a. indecorosidade de~se ~paio, 
J!Orque, qualH1o tivestes de estender a. rGde 
de arrnslão para apanhar apoio pa.ra o ex· 
Presidente da Republica, não cogitastes !li 
era. ou niio indecoroso, si esse apoio vinhll. 
daquelles que um dia antes tinham comba.
tirlo esse Governo (apoiados), ou daquelles 
que tiveram um vislumbre de esperança, 
quando se annunciou a eleicão de S. Ex. e 
l{Ue, no dia seguinte, soffreram a maior das 
decepções quando virmu o Presidente eleito 
declarar qne governava com o programma. 
do marechal Floriano Peixoto, daquelles 
antigos proscriptos, proscriptos dentro e fóra 
da. patria, daquelles que vergaram sob a 
pecha de revoltosos, de illegalistas, que ap-
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plaudira.m a candidatura do Sr. Prudente 
de Moraes, ~mo succedeu com o illustre 
Depnhdo pela. B&hia que, no seu afan. chegou 
até a escrever uma carta, sem a qual não 
seria eleito o Sr. Dl', Prudente de Moraes. 
(Risada.s.) 

O SR. SEABB.t'-- Quando escrevi essa carta 
já S. Ex. el!tava eleito. 

0 SR. · JOSÉ MARIANO - Si estava eleito, 
entllo des-e dia começou a. primeira tergi· 
versação de S. Ex:. 

O Sa. SKU3RA- Ah ! Ab ! Ab ! 

0 SR.. Jc·SB MARIANO- Póde rir, porque 
ás vezes o riso pôde desculpar a consci~n~ia. 

O SR. Se:ABR.A- Vamos aos fact os . V. Ex. 
disse que discutiria a minha vida. particular 
e publica, e aqui estou. 

0 S& JosE MARIANO- Não frlllei em vida. 
particular. 

O SR. SEAnrtA- Disse nos corredores desta 
Ca.mara. 

de patriota, deliberai, da moço,estuou deante 
do arreganho despotico do i Ilustre ministro, 
e declarei-me em opposição. Quando, na pri· 
meira votação nominal, no prrmeiro encon
t ro de forças, o Deputado, que me havia. 
aconselhado e esclarecido, votou a favor do 
Governo. eu )..'Titei da minha. bancada: cOh l 
Até V. Ex. que foi quem me canvidou para. 
ra.zer opposição ~1> 

Esse Deputado foi o Sr. sergio de Castro. 
Todos os polítícos conhecem este incidente. 

Mas, Sr. Présidente, citei este exemplo 
para. provar ao nobre Deput,,rlo,ro presentan te 
da B~.o.hia, que si houvesse aventurado là fóra. 
uma proposição desta. ordem, eu a. repetiria. 
aqui de.sta. tribuna. 

Declarei, Sr. Presidente, e toda a. Ca.mara. 
póde dar disto test~munho, que me occupari& 
da. vida publica do nobre Deputado, não ml3 
referi â vida particular. 

O SR. SEABRA-Pois vamos ã. publica. 

O Sa. 
disse. 

O SR . JosE' M.ARlANo-Vou antecipar a 
ameaça de V. Ex . 

Josi: !vt-I.R.L-'.NO - E' falso; t&.l nio 0 S&. ·suBRA.-Não lhe dirigi nenhuma. 

O SR. SEABR..o\.- Acceito a. sa.tisfa.çií.o . 
O Srt . JosÉ M .. miA.No- Nã:o é urna sa.tis!'a· 

ção que llle ~stou dando, é antes uma. sa.t.is
fação que dou ao meu car<~.Cter, á minha. di
gnidade. (AJ•Oiados, muito bem.) 

Saiba o nobre 1Jeput:1d0 queaquillo qne eu 
nã.c puuer dizer tlesta. tribuae., uiio direi nos 
corredores . E: V. Ex., que 1oi meu compa
nheiro naquellas luctas em que os partidaris· 
tas se aci1·ra.vnm, em que mudar de partido 
era uma vergonha, um opprobrio. ,, 

O Sa. CO!'l'A JUNIOR- E hoje nã.o é~ . 
O Ss.. Jo.;f: MARU.NO - Hoje, niio; hoje 

mnrln.·se de partido como se muda de C<lSt~ . .. 

O St\. CoSTA JUNlOR-· Não dlga i~to a lto, 
quu e um:~ vergonbu.. 

O Sn.. Jos~: MARIANo-••• e só um escru· 
puloso como V. E:r. heslta por um instante 
em porteucer o. um pa.rtido,porquo tle!le iil.ça 
parte nrn inrlividuo ret>utudo ma.u . 

O Sn.. Co;r~~. JuNioa-Antes isto. 

ameaça. 

o Sa. JosE' MA.RtANo-E' já. a segunda ve~ 
que V. Ex. ameaça reduzir-me a pó impa.l· 
pavel (riso), e ainda. tn!ve~ p 31a sua graude 
genet'OSidade de 3lma, não quiz esmagar o 
verrn~ que rasteja. a. seus pés. 

Aguarda.rei, pu.~.tl't.líne; . 
Dizia eu, Sr. Pres idente, e tenho muito 

empenho em não cortar o tio do meu dis· 
curso, que bem conheço qun.l o zelo dos hon· 
rados Deputados pelo nosso apoio ao Presi· 
dente da kepublica. 

S. Ex. sabe que nada queremos do Go· 
verno; e verdade que não somos um pe.rtido 
s~m aspirações ao Governo, mas e preciso 
que se saiba que niio aspiramos ao Governo, 
subindo de rojo M esca•la.s do Cn.ttete; aspi· 
ra.mcs ao Governo pela elci<;ü.o. pelo suffL'agio 
populo.r,e si oe. Republica o sutrt'agio popular 
nã.o fizesse com que um partido oJ•gnnizado, 
que tem a maior das !ol'Qil& repuiJlica.oas 
com&igo, galgar o poder, então estariam per· 
<!idas as instituições repu blic11nas . 

:\abeis, senhores, que nada queremos do 
·O SlL. JosÉ MARIANO- Ma.s, dizia eu, poder e tendes o exemplo no precedente 

Sr. Pr.·siuente, e v. E'>. e a Camara. me hão ultimo, no procedimento que tivemos quando 
de desculpar, pois um homem que che~ou á. elegemos a Mesa. 
minha idade, que jli.não póde ga.uhar grandes El'a.mos a maioria da camnra.. 
victorías, não tem outro romedio sinão, por. 0 SR. El>)IUNDO DA. FoNsECA.-Foi um acto 
excesso ~e va•da.qe, ~r um~ fraqueza da de h<."ne~ n'"o ele.,.el·a. (Apu.rtcs ) 
velho, canta.t' as v•ctorias passadas. ..""'! a o • • 

V. Ex:. sabe que vim muito joven para O Ss.. JosÉ MARIANo-Não tenho culpa que 
esta Camara, on"e já. encontrei um Deputado a macaca houvesse dado no partido de V .Ex. 
que me convidou pa.rli. fazer opposição ao e até snpponho que isto é quest:io da Bahia., 
illustrado Sr. Silveira Martins. Eu o ouvi, que é o sangue de Ant•.>nio Conselheiro. 
como ou vi a muitos outros, e o meu coração (Riso). 
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:;erve para troça.. Perde o seu tempo. juizo dos meritos do honrado Presidente. 
O SR.. VERGNE DE ABREU- A B&hi& não I Iha. aliáll muíto aeerta.da, porque, sem pre-· 

O SR. JosÉ MA.atANO-Não estou troçando e reune os mesmos requ~sitos para. presidir os 
atê V. Ex. sabe que nós confinamos pelos I nossos trabalhos. (Apowdos.) 
fundos. (Riso.) Ha uma questão quasi secular Mas nã.o foi só o Jornal do Commercio; o 
entre nós a que o meu Hlustre conterraneo, Estado, jornal ·de Pern:~.mbuco, orgi:'LO dos 
eleito Vice.presidente da Republica,fez parar, amigos do illustl'e conselheiro Dr. Ros& e 
diz-se, pa1'ao não crear embaraços á. ele1ção do Silv:~., disse em Iettra de forma que a ca.ndi-
Dr. Campos Salles. da tu r a era do illustre Dr. MiLton. 

o 811.. MELLO REGO dá. um a parte. . Mas á. ulti!fia ho~a, dizi~-se que, apez:.~~;r dos 
1ncontestaveiS mer1tos do 1llustre cano.Fla.to. 
a sua. candidatura não podia venr.el', porque 
o espirito nacional levantava.se contra a. 
absorpção da. política bahiana, que foi. a. indi
cada pelo Dr. Lujz Vianna.. (Apartes.) 

O Sa. JosÉ MARIANo-Não leve tão longe a 
sua malícia; nã.o queira dizer que foi para. 
não crear embaraças a sua. propria. eleição. 

Sr. Presidente, quando V. Ex. vir que 
deu a hora. do e:!:peàiente queira. annuncia.r
me, afim de que se pr.Jceda à votação da 
eleição de Minas. 

O SR. Par.:srnll:~TE-0 nobre Deputado tem 
ainda cinco minutos. 

O SR. Jos:E MARIANO- Dizia eu, Sr. Presi
dente, que il imputação que se faz. a.fim de 
deixar vel' bem o motivo de suspeita. que se 
lança. contra o nosso procedimento, a. nossa 
a.ttitude, não colhe. por 1ss~ que tínhamos, 
como temoo agora, não essa maioria occasio
nal de que fallou o nobre Deputarlo, mas uma 
maioria pcrm:,nente, porque não vejo outra 
.explicação para as votações successi vas desta 
Camara. 

Póde-se aizer, Sr. Presidente, que V. Ex. 
representa a maioria. da Camara e os outros 
membros não repre;entam easa maioria e si 
qaizerem contestar, appellarei para 8.8 vota
ções subsequtlntes. em que se 1lt·mou de modo 
solemne a. nossa maioria. 

Porque, pois, dizeis que 6 indecoroso o 
nosso procedimento, quando não elegemos 
toda a Mesa, represeDtando nós a maioria. 
dess11. Casa ? 

0 S~. Eo~HJNDO DA. FoNSECA. - Porque não 
eJ.egei·am ou.tra. 1 Confessem. 

0 SR. Rlv AD.A. VIA CoRRÊA. - 0 Presidente 
foí noBSO. 

O Sa. Eo~WNDo DA FoNsEcA.- Nito quize
ram desagradar a alguem. 

O SR.. Jos:é MARIANO -O Sr. Presidente 
fol nosso canditlato, foi o candidato de ultima. 
hora que vó~ abraçastes, afim ue não ver a. 
derrota. do Vlli!So candidato na. formaç;1o da 
Mesa,-e quereis o. prova.1 Já. não 1'aUo na im· 
prensa. daqui, aliás muito respeitavel. e no 
Jornal do Commercio, orgri~ respeita.bilis
simo ••• 

O Sa. Rzv AD • .\. vu Co:aR'EA - E, in~uspeiro. 
OSR. JosE ~!ARIANO - ••• que.não se ab.:t· 

lançari& em a.nnunciar, nos termo;; em que o 
fez a:30 de novembro, s:i não fosse verdadeira, 
a escolba do Sr. Dr. Aristides Milton, eseo-

0 SR. VERG1\E DE ABREU - Sinto gue O 
Sr. Milton não esteja. presente para contestar 
essa imputação de v. Ex. 

0 SR. XA VlER. DA SILVEIRA - Affirmação . 

0 Sn, VERG:SE DE ABREU - Qual affirma.· 
ção ; V . Ex. não sabe do que se trata • 
(Ap.trtes .) 

O SR. PRESIDE:-<TE-Lembro ao nobre Depu
tado que a bora. eatã. ti nua. 

O S:a. JosÉ MARIA.No-Mas, Sr. Presidente, 
eu não injurio ao illustre govern:1rlor da. Ba
bhl, 11igo simplesmente que o espírito na· 
c.ional alarmou-se defl.nte da bypothese de 
uma absor·pção completa pela. Bahia. 

O S:a. CASTRO REBELLO- Pha.ntasia. 
O SR.. JosE. MARIANO- Póde ser. (Apxrtes 

da bancadl bahian-t.) 

Seí. Sr. Presídente, que cahi ern uma. casa 
de maribondos; mas p~cieneia.. Estou no meu· 
diretto e VV. EEx. estíio no seu dever. 

0 811.. VER.GN:S: DE ABREU-Pensá. que es
tamos mortos. 

0 SR.. JOSÉ MARIANO-Si estivessem, ea. 
não lhes dava pancada.. 

0 SR. PRESIDENTE-Lembro aonobreDepU• 
t&do que a hora está dada. 

O SR. JosE: MARlANo-Nese caso, Sr. Pl"e· 
sidente, peço a v. Ex. que depois da votação 
consulte 8. Casa si me C01100de 20 minu· 
tos para. continuar a explicação que estou 
dando. 

O §r. Seabra (pera ordem)-R.equeiro 
a v. Ex. que consulte á. Casa si me concede, 
depois do Sr. José Mariano, o tempo preciso 
para responder a. S. Ex. 

O SR. Jos:E MARIANo- E' pl'eciso limitar o 
tempo; isto é do Regimento. 

o SR. PRESlDBNTE-Em tempo opportuno. 
consultarei ã, Casa. 
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ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a votação do parecer u. 3, 
à.e 1899, reconhecendo Deputado pelo 4" dis
tricto de Minas Gera~s o Dr. Antonio Espe
ridião Gomes da Silva, com o voto em se pu· 
rado do Sr. Deputado Case miro do Rocha. 

O s.~. Cassiano do Nasei
meut.o (pelaDrclem) - Requeiro a. V. Ex. 
que consulte á Casa no sentido de se: conce· 
dida a prererencia. para. o voto em separado 
do illustrado Deputado por S . Paulo, o Sr. 
Casemiro da Rocha.. 

Consultada a camara, é appro>ado o re
querimento . 

O Sr. Jos~ 1'\J:ariano (pe~;,~, orâem) 
-Peço a V. Ex. que consulte á Casa si con
c~de votaç5.o nominal para a primeira con
clusão do voto em separado. 

Consu ltada a ca.mara, é approvado o re
querimento do Sr. José Mariano . 

O Sr. P1.•esiden~e - Vae se proce· 
der á chamada. para a vota.cfto nominal da. 
prime1ra conclusão do voto em separado. Os 
s enhores que acceitarem esoa. primeira con~ 
clusão llo voto em separado, dirão sim, os 
que a rejeitarem dirão niio. 

Procedendo-se á. chamada r espondem sim, 
isto é , o.pprovam a primeir a conclusão do 
voto em separado, os Sr.s. Silverio Nery, 
Carlos Marcellino, Albuquerque Serejo,Amo· 
rim Figueira, Enéas Martins, Theotooio de 
Brito, SerzedeUo C<lrrêa, Henrique Valla· 
dares, Pedro Borges, Thomaz Accioly, José 
AveHoo, João Lop3s, Francisco Sá., Frederico 
Borges, Augusto Severo, Tavares de Lyra, 
Eloy de Souza., José Peregrino, Coelho Lisboa, 
Jose Mariano, Coelho Cintra, Barbosa Lima, 
Martins Junior1 Joã'> de Siqueira, Arthur 
Peixoto, Rocha Cavalcante, Leovigildo Fil· 
gueiras, Torquato Moreira, Jose Murtinho, 
Xavier da Silveira., Oscar Godoy, Irineu Ma· 
chado, Alcíndo Guaua bar a., Timotbeo da Costa., 
Augusto de Vasconcellos, Raul Barroso, Sá. 
Freire, Pereira dos Santos, E rico Coelho, 
Nilo Pecanha, Alves de Brito, Leonel Lo· 
reti, Silva Cnstro, Deocleciano de Souza, 
B&rros Franco Junior, Urbano Marcondes, 
Calogeras, Almeida Gomes, Jose Bonifa
cio, Monteiro de Barros, Gonçalves R<l.mo3, 
Antero Botelho, Alfredo P in to, Octavia.no 
de Brito, Alvaro Botelho, Leonel Filho, Fer
reira Pires, Rodolpbo Abreu, Cupertino 
de Siqueira, Augusto Clementino, Nogueira 
Junior, Eduardo Pimentel, Rodolpbo Pai
Xàc?, Padua Rezende, Galeão Carvalhal, 
Luiz Fla.cquer, C8.llemiro da Rocha," Lucas 

do B11.rros, Fr.'lnclsco Glicerio, Ovidio Abran
tes, Alves de Ca str.:>, Xa.vier do Valle, Alen
car Guimarães, Brazilio d:~. LliZ, Lamenha 
Lins, Leoncio corrê:\, Lauro Müller, Paula. 
Ramos, Francisco Tolentino, Pedro Ferreira, 
Plinio Casado, Gnillon,Marçal Escobar. Pos
sidonio da Cunha, Riv<tdavia Corrêa, Vespa· 
siano de Albuquerque, Py Crespo, Campos 
Cart ier , Casslano do Nascimento e Azevedo 
Sodré (90). 

Responderam m1o, os Srs. Pedro Chermont, 
Augusto Montenegro, Carlos de Novaes, Ur· 
bano Santos, Rodrigues Fernandes. Guedelha 
Jfourão, Cun1m Martíns, Marcos de Araujo, 
Torres PortugaJ,·Jlncfonso Lima, Marinho de 
Andr.1de, Helvecio Monte, Tl'indade, Silva 
Mariz, Te i xeiro. doSá,Herculnno Bancleira,João 
Vieira, Malaqu iB!l Gonçalves, Cornelio da. 
Fonseca, Julio dt~ Mello, Moreira Alves, Ju
vencio do A~u!ar•, Pedro P,n•nambuco, Angelo 
~eto, l~uclides ~tulta, Araujo Góes, Arroxel
l:ts Gnlviio, Ocrnlnl!mo Brazil , Olympio Cam
pos, Folí.sbcllo trrelro, Rodrigues Daria, Neiva, 
Jnymo V11llll! Dons, &labM, Ca9tro Rebello, 
~Iilton, Tuata., Frunclsco Sodré, Manoel 
Caotano, EugcnloTuurinho, Pa.ula Guimarães, 
Vcrgnu de Abreu, Joiio Dantns F1lho, Tolen
tlno dos sunto9, Rodrigues Lima, Pa.ra
nbos Montt)negoro, :\[o.rcolino Moura,. Gal
t.lino Lorcto, Heredia de Sá , Belisario de 
Souza, Agost inho V ida!, Bernardes Dias, 
Paulino de Souza Junior, Mayrink, João 
Luiz, Co.rYalbo Mourão, Ildefonso Alvim, 
Jacob d:~. Paixão, Lamounier Godofredo. 
Ma.tta. Machado, Arthur Torres, Olegario 
Maciel, La.martine, Domingues de Castro. 
Dino Bueno, Oliveit'.- Bra.ga., Gustavo Godoy, 
Costa Junior, B11en o de Andrada, Adolpho 
Gordo, Elias Fausto, Edmundo d<J. Fonseca. 
Luiz ~\.dolpho e Mello Rego (74). 

O Sr. Presldenae-Foi approvada 
a primeira.. conclusão do voto e m sepa.rado
por 90 votos contra 74. 

Em seguida são postas a votos e approva.
das ·ns seguintes conclusões do voto em se
parado: 

2• 

Que sejam approvadas toda.s as dema is 
eleições realizadas no 4" districto de Minas, 
no dia. 2 do outubr() do corrente aono. 

3L 

Que seja. reconbecido e pNclamado Depu
tado o Dr. Henrique Cezar de Souza. Va.z. 

São consideradas prejudicadas as conclu
sões do parecer da. maioria. d i.\ Commissão d& 
Petições e Poderes. 
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O Sr. Presidente-Procl~tmo Depu
tado pelo 4• districto do E>tado de Minas 
Geraes o Sr. Dr. Henrique Cezar de Souza 
Voz. · 

O Sr. Gonçalves Ramos (pela 
o1·de.m)-Sr. Presidente, achando-se na ante
sala. o Sr. Dr. Henrique Cezar de Souzo.. Vaz, 
Deputado que acaba de ser reconhecido, peço 
a. .V. Ex. que o mande con-vidar p1ra vir 
prestar o compromisso lega.l e tomar as· 
sento. 

O Sr. Presidente convida os 
Srs. 3" e 4• Secretario.;; a. lrem receber o 
mesmo senhor, o qual, s~urlo intl'oduzido no 
recinto, presta. junto â Mesa o compromisso 
regime~tal e toma assento. 

O Sr. José ~lariano (pela ordem) 
-Sr. Presidente, não pJsso prosegu!r no 
meu discurso, porque depende isto de uma 
urgencia, e não lla numero para ella. ser 
votada. 

Nt!stas condições peço a V. Ex. que me 
inscreva. para o expediente da proxima. 
sessão. · 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer· 
rada a discu5são e ad.iada a votação. 

O Sr. Presidente--O Sr.· Depu .. 
tado Francisco Sã mandou a Mesa uma. decla· 
ração do voto concebida nos segui ates termos~ 

« Declaro que no meu voto fa.vora.vel ãg 
eleições que deram em resultado o ·reco· 
nhecimento do Deputado Dr. Henrique Vaz, 
nii.o se comprehcndo a npprovação dil eleição 
do Porto das Fl•n·e~. cuja acta. trouxe uma 
assigontura falsificada. 

Sa.la das sessões, 20 tle maio de 1899.
Ft"MlCi$c:> &L» 

Na. fórma do rcgimeoto não fÓde ser ac
ceita u. decla.ruçil.o de voto. 

Vií.o a imprimir os seguintes 

P.ARECERES 

N. 6-1899 

Omcede tres me-:.cs delicença ao Sr. lJeputa.do
R<)dolplioJ Miranda 

O Sa. SEA.BRA-E a mim em seguida· A commis>ão de Petições e Poderes to
o Sr. Presiden~e _ Os nobres mando em consideração o pedido do Sr. Ro· 

dolpho Miranda., Deputado por S. Paulo, 
Deputados serão attendidos. que, por motivo de molestiu, viu-se abri-

São successivamente,sem debate,encerradas gado a emba.rc:tr para a Europzt,é de parecer 
em discussão unica as emendas do Senado ao que lhe sejam concedidos tres mezes da 
projecto n. 98 B, de l89B, .determinando a.s licença. 
condições da. reacquisição dos direitos de ci- Sala. das commissões, 20 de maio de 1899'. 
dadão brazileiro, cuja votaçito fica adiada. -Al-varo Botcllt?, presidente.- Tavares de 

E' annuncio.àa. a 2• ài~cussão do Jll'Ojecto Ly,-a, relator.-Jo(To Lui.;.-OCGsemiro da Ro
n. 202, de 1898, autorizando o Governo a ch2.-Raul B_,.,.roso. 
abrir no corrente ex.ercicio o credito especial 
de 28:0:13$657, destinado ao pag:lmento de 
varias despezas da secretaria do Senado, e o 
credito necesaario IHra p;1gamento, tambem 
no corrente exercício, do venciment~ do bi
blíothecario da mesma Ca.mara, nomeado em 
19 de dezembro ; 

Em seguida, são succe~sivamente, sem de
bate, encerrados em 2" discussão os arts. 1•, 
2• e 3•, do projecto n. 202, de 1898, cuja. vo· 
tação fica adiada. 

E' o.nnunciada. ~ 3' di>cus~ão do projecto 
n. 100 A, de 1898, autorizando o Poder Ex· 
eautivo a auxiliar a lavoura. do trigo nos 
Esta.dos da Repuúlit'a, podendo despender 
até a quantia de 200:000$0JO. 

Ninguem pedindo a. palavra, e encerrada 11 
discuss~(o e adíaà.a a. votação. 

E' annunciada a I• discussão do projecto 
n. 137 A, de 1898, marcando os casos e a 
fórma. de revisão das cond.emnaçiJes penaes. 

N. 7- 18Çl9 

Oonc:de dous me::es de licença ao Sr.lJeputad(). 
Matta Bacellar 

A commissíi.o de Peticões e Poderes, atten· 
dendo ã. justiça. do môtivo allegado :pelo· 
Deputado Dr. José Teixeira. da. Mutta. Bacel· 
lar, é de parecer que lhe seja conce'lida. a 
licença. solicítad~~o pelo prazo de dous mezes •. 

Sala. das Commis>ões, 20 de maio de 1899. 
-Alt:aro Botelho, presidente.-Casemiro da 
Rocha, relator .-]oito LHiz.-Raul Ba1·roso. 
-Tavares de Lyra, 

O Sr. President;e- Esgotadas as. 
ma terias da ordem do dia, designo para. se· 
gunda-feira, 22 do corrente, a seguint& 
ordem do dia: 

Votaçã.o dos seguintes projectos ; 
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. N. 98 B, de 1898 (emendas do Senado),]Novaes, Silva Mariz, Hereliia de Sá, Angelo 
determinando as condições da reacquisiçã.o N JtO, Sil veri~ Nery, Amorim Figueira., Au· 
dos direitos de cidadão bra.zíleiro (discussã-o I gusto Montenegro, Theotonio. de Brito, Ser
uníca) ; . ze~ello Corrêa, Urbano Santo5, Rodrigues 

N. 202, de 1898, autorizando o Governo a Fernandes, Guedelha Mourão, CuU:ha Mar
abrir, no corren1e exercicio,o credito especial tins, Henrique Valladares, Pedro Borges, 
de 28.093$667, destinado a.o pa~n.mento de Thomaz Accioly, Torres Portugal, José A Te· 
varias despezas da Secretaria do Senado, e o lino, João Lopes, Fra.ucisco Sá. Marlnbo de 
credito necessario para pagamento, tambem Andra,le, Helvecio Monte, Fredel'ico Borges, 
no corrente exercício, do vencimento do bi- Augusto Severo, Tavares de Lyra. Eloy de 
bliotbecado da. mesma Ca.ma.ra, nomeado em Souza, Trit;dade, Ermirio Coutinho, Jose Ma.-
19 de dezembro (2' discussão) ; ria.no, Tei:reira. de Sá, Herculano Bandeira. 

N. 100 A, de 1898, autorizando o Poder Co:1lho Cintra, Pereira. de Lyra, Barbosa 
Executivo a auxiliar a. lavoura do trigo nos Lima., Cornelio da Fonseca, Juvencio de 
Eitados (la Republica. podendo despender até Aguiar, Moreira. Alves, João de Siqueira, 
a. quantia de 200:000~ (3" discussão): Pedro Pernambuco, Roch~~o Cavalcante, Eucli· 

N. 13í A, de 1898. marcando os casos e a des Malta., Araujo Góes, Arroxellas Ga.lvão, 
forma de revisão das condemnações penaes Olympio Campos, Roilrigues Daria,. Jayme 
(l• di&cussüo) ; Villus Boas, Seabra, Castro Rebello, ~Hlton, 

1> dí:;cu~são do projecto n. 163 A, de 1898, Tost.a, Francisco Sodré, Manoel Caetano, 
;prohibindo a emissão, por particulares, em- PttUla. Guima1•ães, Vergue r1e Abrea, Amphi· 
preza., banco ou sociedade, de titulas de cre- lophío, Adalberto Guimarães, João Dant33 
dito ou obrignções ao portador com o nome Filho, Rodrigues Lima., Parnnhos Montenegro, 
deste em br~mco, denominados lettras, notas, Marcolino Moura, Xavier da Silveira, Oscar 
vales, fichas, !lC(ls, rr.cibos. livra.nças, ou Go~oy, Augusto de Va.s~oncellos, Raul Bar
<mtras dilf.;rentes denominJ.ções, e dá outras roso, Alves de Brito, Silva Castro, Agostinho 
providencias ; Vida!, Berna.rdes Dias, Urbano Marcondes, 

ta di~cu~são do projecto n. 168 A, de Mayrink, Carvalho Mourão, José Bonifacio, 
1898, declarando que o art. 23 do deereto Gonçalves Ramos, Henrique Vaz, Autero Bo
n. 2.464, de 17 de fevereiro de 1897, não telbo, Leonel F1lbo, Lamounier Godofredo. 
comprebende o caso de incompatibilidade Antonio Zacha.rias, Nogueira. Junior, Eduardo 
Jlron;m iente de parentesco em linha colla- Pimentel, Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, 
teral eotre os representantes do Ministerio Padua Rezende, Moreira da. Sil\·a., Galeão 
Publko e quaesquer juizes, que os impeça Carvalbal, Casemiro da Rocha, B11eno de An
(!e funccionarem conjuoctamente em um drada, Oliveira Braga., Adolpho Gordo, Elias 
mesmo t.ribunal, juizo ou junta correcciona.l; Fausto, Franci~co Glicerio, Ovidio Abrantes, 

P discussão do projecto n. 108 A, de 1898, Hermenegildo de Moraes, Luiz Adol:pho, Xa
determinando que todas as pessoas maiores \·íer do Valle, Alencar Gu.imarã.es, Leoncio 
ou emancipadas, no go~o de seus direitos Corrêa, Lauro Müller, Paula. Ramos, Fran
civis, pod,·m :passar procuração por iostru- cisco Tolentino, Pedro Ferreira, Plinio Ca
mento pa1·ticula.r de propl'io punho, feita sado. GuiHon, Marçal Escobar. Possidoni.o da 
e nssignacla. com poderes de representaç-ão Cunha, Rivadavia Corrêa, Vespasia.no de 
ou em cama. propria ; e revogando a lei Albuquerque, Py Crespo e Cassiano do Nas· 
n; 79, ile 2.3 da agosto da 1892, com pa.re~e:r cimento. 
da Commissão de Constituição, Legislação e Abre-se :1 sessão. 
Jnstiça.; 

1• discussão do projecto n. 49 A, da 1898, ')eixam de comparecer com causa }lartici-
alterando a legislação vigente sobre socieda- pada os Srs. Ma.tta. Bacellar, Luiz Domin
des anonymas. gues, Vi"veil•os, Anizio de Abreu, Elias Mar

tins, . Apollonio Zenaydes, Alfonso Costa, 
Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde.. Fonseca. Portella.,Campolina, Ilderonso Alvi.m, 

Telles de Menezes. Manoel Fulgencio, Lin· 
dolpho Caetano, Paulino Carlos, Arthur 
Diederichsen, Rodolpho Miranda, Caracciolo, 

13• SESSÃ.o EM 22. DE l\IU.IO DE 1899 Pinto da. Rocha e A1.evedo Sodré. 

Presidencia dos Srs. Va= de Mello ( Ptesi
dente ), Cm·los df?. No~:aes ( 1" Sec1·etario ), 
V a:; de Mello (P1·esidenle ), e Cm·~os de No· 
'ila:es ( t• Secreta1·ic ) • 

Ao meio-dia. procede-se á chamada, iJ. qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 

E sem causa os Srs. Eduardo de Berredo, 
Francisco Gurgel, Jose Peregrino, Coelho 
Lisboa, Geminiano Brozil, Fehstello Freire, 
Neiva., Aristides· de Queiroz, Eugenio Tou
rinho, Leovigildo Filguairas, Eduardo Ramos, 
Galdino LÇ~reto, Pinllejro Junior, Jeronymo 
Montei1·o-, Irineu Mach;;do, Pereira dos Santos, 
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.,..Leonel Loreti, Eràesto B ra.zilio, Julio Santos, 
..Deocleciano de Souza. Ba.rroa Franco Junior, 
Almeida. Gomes, João Luiz, Monteiro de 
.Barros, Fra.ncisco Veiga, Rodolpho Abreu, 
Theotonio de Magalhães, Arthur Torres, 
.Luiz Flacqner, Alvares Rubião, D::.miogues 
de castro. Gu~two Godoy, Cesario de Frei
tas, Edmundo d;~.Fónseca, Alfredo Ellis , Cin
eina.to Braga, Alves d~ Castro, Bra.zilio da. 
Luz, Apparicio Mariense, Francisco Alencas
. _tro , Aureliano Barbosa e campos Ca.rtier. 

colas poly!echnicas e milita.res, ·doutores em 
medicina, ou titulados por qualquer a.ca,.. 
demia. nacional ou estraogeira., permissão 
para prestaram exames das ma. terias que con~ 
st!tuem os cursos jnridicos da União, inde
pendentemente dos interstícios fixados pela. 
lei n . 314, de 30 de outubro de 1895, art. 2• 
§ 7•, que reorganizou o ensino d~ fa.euldades · 
de direito da União. 

Art. 2•. Revogam-se as disposiç-ões em 
contra1·io-C. Ci~lt,·a. 

E' lida e sem debate approvada a acta da. 
~eesão antecedente. 

O Sr. I • Secretario procede á. lei· 
:tnra do seguinte 

E' lido e julgado objecto de deliberoção e 
enviado á. Commissão de Obras Publicas o 
seguinte 

PRO.TEC'l'O 

EXPEDIENTE N. 4-1899 
O.tncios; 
O Sr. Deputado La.martine Ribeiro Guiroa.

Tâes, communicando que por motivo de do
·ençJ.. é obrig;tdo & rctira.r-se desta Capital, e 
pedindo licença. pot• 60 dias-A' Commissão 
-de Petição e Poderes . 

A t!to,·i;a o Pocler E x ec1ttivo a cont•·ac(M' a 
cmclMsiZ::~ dos tr.dJaZho:J do p1·olong.1mento da 
Ferro- t>ia Cent1·al de Pe1·namlmco atd a c~ 
dadc de P.!squei,·a, sob as c,adiçGes czue es
tipub e da outras pro-cidencias . 

Do Sr. 1 • Secreta-rio do Seon.do, de 20 do 
-eorreute, communica.ndo que o Senttdo, em 
-sessão de hontem, não pôde dar o seu assen-
timento ã. proposta desta. camam para, a. no
mea.ção de uma. cJmtnissão mixta. de Senado
res e Deputados, incumbida. de estudar com 
·a ma.ior urgenci;t uma representação en
-viada ao Co.ngresso Nacional sobre o imposto 
de consumo-Inteirada.. 

Requerimento de Luiz Aft'onso Ferreira, ex
-empregado da Estrada. de Ferro Central de 
Pernambuco, pedindo que o Congre5so vote 
verba para J. pensão por perceber e a que 

·-tem direito por se ter invalidado no ser
-viço publico- A' Cotnmissão de Pensões e 
Contas. · 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
.enviado á Commissão de lns trucção e Saude 
·publica. o seguinte 

PROJECTO 

N. 3-1899 

A .. tqri.;a o Poder Ezectttioo a concecle;· a,I)S ba
chareis form~dos pelas escolas polyt-:ch.nicas 
e militare~, dou/ores em medicina ou titu
lados por qualguer academia n aciorul ou 
.estrangc ira,permi.~súo paraprestcu-em exames 
·das materias que c~ns!ituem os Ctll'Sos juri-
1licos da Unia?, ir!.:lepen ;le11temente dos in• 
te,·sticios fi 'Cadas em lei. 

O Congres;;o Naciona.l decreta: 
Art. 1• E' o Poder Executh·o autorizado 

-a conceder aos ba.cilat'eis formado~. palas es· 
Ca.mn:& V. I 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 E' o Poder Ex:eeutivo autorizado 

a contractar a conclusã'l dos tra.ba.lhos do pro· 
longa.mento da Ferro·via Central de Pernam
buco até a cicl.ac:l.e de Pesqueira, sob as se· 
guintes condições : 

a) fixar no contracto qtte celebrar com os 
arrendata.rios dessa. estrada o prazo maximc 
de tres annos para a. abertura do t rafego e 
conclusão de todas as obras ; 

b) estatuir que sejam os trabalhos da pri
meira secção desse _prolongamento até Bello 
Jardim concluídos e trategados no prazo de 
um anno; 

c) fazer cessão dos materlaes que porven• 
tura ainda existam ao longo da lioba gt"&
tuitamente aos arrendatarios, afim de. serem 
empregados na.l! obras do prolongamento. 

Ar·t. 2, 0 E' igualmente o Poder Executivo 
autorizado a conce'ler aos a.rrendatarios um 
~·amal ferrei) da. cida.de da. Victoria. à do Bo
nito, sob as seguintes condições : 

1 a, ~rem as mais condições · technica.a do 
praj.:cta.do ramal iguaes ns da linha. central; 

2", fixação do prazo de um a.nno para ap~e. 
senta.ção dos estudos desse ramal, e o de 
cinco a nnos contados da data. da. approva.ção 
dos estudos para-a. cone! mão das obras e aber· 
tnra. do trafego. · 

Art. 3.• A não observancia. dos prazos fi. 
xa.dos nesta l~i. para. execuçio da.s obras OQJl• 
cedidas aos arrenda.ta.rios d:.. Ferro· via C~P· 
trai. de Pernambuco, serâ punida. com a. ca.<I.u-
cidade da. presente conceSsão. . . .. - -..-

17 
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Art. 4. ,, Ao Poder Executivo. é conce~ida 
a.utoi"ização para. reduzir de 50 % a.te o 
pra.zo de 20 annos as quotas com que o ar · 
rend:ft:;rlo ·da. 'Ferro.--via. Cent ral de. Perna.m· 
buco entra annualmente para o Thesouro, 
nos termos do respectivo contracto, a. titulo 
de pagamento das novas obras a executar nos 
termos desta tei. 

Art. 5 .o Todas as obras que forem exe
cutadas pelos preditos anenclatarios. nos 
termos desta lei, fica.m pertencendo á Uniã o 
como partes lntegra.utes do. Ferro· Via Central 
de Pernambuco, para todos os etreitos do con · 
tracto de 12 de abril de 1898, celebrado ent1•e 
o Mínisterio da Imlustria, Viação e Obras 
Publicas e o referido a i"rendatario de~sa 
ferro-via. 

Sala. das Sessões, em 22 de maio de 1899.
Coelltc Cintra.-llarl;osa Lima.- Joâo de Si
~meira.-Martins Ju.ni<w . 

Comparecem mais os Srs. Carlos Mareei
fino, Albuquerque Serejo, Pedro Chermont, 
Enéas Martins, Marcos ile Araujo, Ildefonso 
Lima, Joã\l Vieira, Malaquias Gonçalves, 
Martins Junior, Julio de Mello, Arthur Pei
xoto, Tolentino dos Santos, Torquato Moreira., 
José .Murtioho, Alcindo Guanabara, Timo· 
theo da Costa, Sá F reire, Belisa.rio de Souza, 
Erico Coelho, Nilo Peçanha., Pau lino de 
Souza iJUnior, C&logeras, Jacob da Paixão, 
Alfredo Pinto, Octavíano de Brito, Alvaro 
Botelho, Ferreira. P ires, cupertino de Si
queir a, Augusto Clementtno, Ma.t ta Màchado, 
Lamartine, Dino Bueno, Costa. Junior, Lucas 
de Barros, Mello Rego, Lamenho. Lins e 
Victorino Monteiro. 

O Sr. JoséMarlàno,contínua.ndo 
rJiz que o governador da Bahia pi"etendeu 
acapara.r a Repnblie<t , apr<>senhn:io o nome 
<.lo Sr . Ca.mpos Salles, qu~ 13. h a. via. sitio apre-· 
sentado pelo Estado de Minas. Desde então, 
esse ~overnador planeou dominar· o pn.iz e 
foi astuciosamente execu tando o seu plano. 

O {lensamento de Minas, l evantando a · can~ 
t!ida.tura. do Sr. campos Sa!les, era. estabele· 
cer no meío da confasão dos partidos a har
monia, com a apresentação de um nome não 
cogitado e q_ue lograsse a victoria; o do sagaz 
governador 1la. Bahia fui , por~m. usufruir as 
vantagens dessr. candidatota, que e11G cha
mou a si. pondo-a. ao serviço de seu plano 
poli~ico-dominar a. nação inteira . 

Faz lar gas considerações para demonstrar 
qne outro não e o pensamento de Sr . Luiz 
Viauoa, fazendo o historico de s~us actos 
como politico. Em seguida, diz o orador que 
a concentração r epublicana não é um par
titio, mas um nuoleo à. que se podem aggre~ 
ga.r todas as força.s republiea.rias e nacionaes 
que pretenderem apoiar o Gover no na. tarera . 
pa.triotica que se impoz de resolver a crise 
cconomica., e garantir· lhe toda a liberdade de 
acçã.o; liberdade que nã.o ter ia,si os patriotas 
o deixa.ssem ca bir nas ga.rt'as que o querem · 
empolgar e que, por isso, tanto se escanda
liz.'lm com a organização da concentraçã9 
republicana. . . 

Allude a. um artigo da Gazeta de Noticias, 
do illustre escriptor das C<lusDs P oZiticas, e 
em resposta .afiirma que no momento nio 
existe um partido politico, mas uma uilião 
cívica, patriotica.. uma concentr ação aconse
lhada. pela situação a.ctual etn que se acna o 
paiz. 

O Sr. P.reeJdente-Nomeio para a O Sa . PRESlDESTE -Lembro ao nobre 
commissã.o que tem de rep-resentar a Cama:r a Deputado que. está. terminada a hora do ex. 
na. commemor~ do &nniv~res.ria da. ba.te.-
Jha. de 24 de maio, 11. c.onvite da. Associação pediente. 
dosVeteranoeda Guerra do Paraguay,os Srs. O Sa . JosÉ_ M.A.Rt~o-Deseja.va. requerer 
Mello Rego, Henrique Valladare! e Rodolpho uma prorogaçao de mma hora. afim de termi, 
Paixão. na r a explicação pessoal que está. dando ao 

Tem a p&l&vra o Sr . José Mariano. nobre Depu~do pela. ~ahia; mas .tratando-se-
. de u.rna exphcat;ao pessoal, acredlt.a. que lhe-

O &;r. José Mariano comeoa di- assiste o direito de continuar , jndependente 
zendo ~tua, a.o interromper o seu. discurso a.n· de .prorogação. 
terior, atllrmã.ra que o espírito nacional se Nt:atas coudiç.ões, consulta se deve on não 
t.larmara eom a preponderancia que a Bahia contrnuar na tribuna. 
quer tomar na política do palz, cujo go- O Sa . PR'II:IlD&-;rB-Onobre Deputado póde 
'Yernador chegou a substituir o senado ba- continuar na. tribuna, uma v ez qne s. Ex 
hiano, ex_pellindo do recinto todoe os aenado- está dando uma expUeação pessoal. • 
:rMque n.a.o~ommungava.m _na sua ~pini~o. · o sa. Jori MAR.u.No (co~Jiin~o~atlào) pasliãrá 
a.tlm de ltqutdar runs. questão de verlllcaçao ã. parte mGiS esea.brosa, ma.i! melindrosa, para 
de poderel!. a qua.l foi a.rrutado pelo illaatre Deputado dr. 

(Itsttr1'ompíào po,. ap a;rteJ, o oradol"refere-sc Bahia . 
Girtctamente ao Sr . Dtputado Seabra, fa.· S. E:: . chamou de itldeooroso .o apolo que 0 . 
~ll-$e tumulto e k~X~ntando•se a seul!t> ds orador presta ao actua.I Governo ·a l.be &til'IJIJ 
t2 Aora.a e 45 minutos. A.'s 12 e 50 minutos aJ.lll.rles que no momento foram devidà:meüte-
reabre·se a sessão, ) re'batido8. · · 
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Já. demonstl'OU que nada tinba. de indeco
roso o patriotico apoio que presta. aosr: Pre• 
sidente da. Republica. · 

Agora vae mostrar qo.al o procedimeoto in
explicavel a que po1erá. applicar o mesmo 
epitheto de que usou S. Ex. 

O orador e o nobre Deputado encontraram-se 
nos tempos dos velhos partidos da mon!l.rchia. 
s. Ex., moço, cel'catlo pelo enthuaiasmo da 
mocidade, militava, entretanto, no pa.rtidore· 
trogrado dos -velhos e dos corcundas. 

Nesse pTimeiro periodo de sua vida o illus· 
t:re preceptor exultava. com as accla.mações 
ruidosas da. mocidade; era o S. Gonçalo das 
a.pprovações ela r&.paúada; quebrava lanças 
por ella., afim de tar em redor de si um 
grande respeito e a.cclamadores e enthusia.s
taS. 

Neste ínterim .-aio a abolição. questão que 
. apaixonou as almas, o coração de todo o paiz, 

e em Pernambuco tivemos a gloria i! e receb~r 
ea.cclamar um dos seus mais denodados pro
pagandistas-Joaquim Nabuco. Estabeleceu-se 
a batalhllo da propaganda, ao lado da acção 
e:trectb'a e materia.l. Chegou o momento em 
que se disse:- o esr.ravo ê um roubo e deve 
ser libertado sem indemniza.ção. Na.buco do
mina.va osanditorios no Recife, apaixonava. os 
cora.çoos de homens, de mulheres e creança.s: 
era como que o resurgír da Patria Nova no 
seio da. -velba Capital da. Ma.uricéa. 

Mas a um espírito esta. -victoria tirava o 
somno-o illustre mestre da mocidade; o· no
bre Deputado pela. Bahia. 

S • Ex. leva. va o seu despe i to a. ponto de ir 
para os meeting!, pa.ra as cJnferencias a par· 
tear Joaquim Na.buco, se bem que, mào grado 
sen,ti vesse de sahir de bai:ro de uma. estrondosa 
-vaia de todo o a.uditorJO. 

S. Ex. era vaiado -porque defendia a ell· 
cmnidã.o, entretanto hoJe vem dizer que era 
abolicionista. com indemniza.çio l S. Ex. mu-
4loo de ta.ctica.: annunciou conferencias para 
i111Sténtar a candidatura do illustre Cotlse
lhelro Theodoro Machado. Era o tempo em 
que começavam anucer asambiQÕea politicaa 
dO nobre Deputado, em que o Conselheiro 
Tbeodoro Macllado podia. eleger deputados •.. 

O orador não é l'fl&ponsavel pelu desgraças 
de nlngnem, mas o que sabe é que s. E.r, 
ao annunci&.r a sua oont'erencia, sem a des· 
t1'eza athletioa que hoje dispõe po.ra. rr,ba.ter 
os apartes q~e recebia, teve o primeiro a.ta
que hysterico ... mais um •.. mais outro ... 
sendo então car~o pela mocidade gene
rooa, que nllo deixára. o mestre cahi:r no 
chio. (lUao.) 

Pa98& depois o orador 1. assignala:r a sua 
zttitude por occasião da. viagem do Sr. Conde 
d'Eu e do Sr. Silva Jardim a Pernambuco. 
Membro do pa.rtido liberal, que então estan 
no governo, e convidado pelo Sr. Ouro Preto 

a receber condignamente o principe na S'tla. 
província, nã.o podia ser indHferente. a. este 
caso. Não foi um caudatario, como póde tes..; 
temunhar toda. a· população do Recife. ·· . 

Quanto a Sil-va. Ja.rdim, diz q_ue nunca pre:. 
tendeu impedir a sua acção propagandista.. 
O seu fim era. fallar na. mesma occasião, con
traditando-o. A confusão do primeiro mo
mento !oi devida unicamente ó. f•llta. de fir
meza do agente da ordem public3.. 

As velleidad.es do Sr. Seabra a uma ca
deira. na Camara datam d~ssa época . O que 
S. Ex . não conseguiu na situução conserva
dora pretendeu na. liberal, como prova o caso 
do telegromma do Sr. Gaspar Martins. 

A um t~.parte do Sr. Vergne de Abreu, o 
orador responde que a sua solidariedade poli~ 
tica. oom o Sr. Deputado Seabra data do dia 
em que teve occasiã.o de prestar um serviço 
de amisade s. S • Ex: • 

Allude ainda. o orador, :par(L provar essa. 
solidariedade, ao facto de ter recebido em 
Pernambuco, com festas e banquetes, o Sr. 
Deputado Seabra., de volta do desterro. 

Deseja que o nobre Deputado Sr. Seabra. 
explique a sua entrada. no Partido Republi-· 
cano Federal, organiZado e chefiado }>elo · 
Sr. general Glicerio (1m apoio ao Governo do 
.Marechal Floriano Peixoto, partido que :ne
gou a. amnistia. ampla. 

O ora. dor diz que S. Ex. com sur:preza da 
todos appareceu pertencendo a. esse partido, 
o qual queria. destruir. e cujo chale, .o Sr. 
general Glicerio, deseja. va &peiar. Constam 
estes seus sentimentos de uma carta de 
S. Ex.,escripta ao orador. 

(O Sr. Seabra nega. terminantementft e pede 
a leieura da carta; o orado1· nege-se a fa::d-o. 
Trocam-te muitos 6 11iok1Ha1 apattcs. A 1esa6o 
f.O'Nia-se tumulttl(l:t% 8 e $USpenra pOT 5 mi
nutos.) 

Suspende-se & aeasõ.o ás 3 horas e 15 minu
tos. 

Reabre-se a. sessão á.ll 3 horas e 20 minutos. 

o Sr. Presidente- Os nobres 
Deput&d01 hão de permittir·me gue lhes faça. 
um &ppel.lo. lilpero do cavalheirismo de 
S. s. EI!:J:, que se esforcem p&ra. que a. dls
cUSBão não contiaue no terreno em que tem 
lido collocad&, UBa.odo de pbraaes qoe poS!IaiQ 
ser ma.l interpretadas. Fa.çoeate ~ppello em 
meu nome pes110al, e ao me!mo tempo em 
cnmprimeotõ de dispoeiçl* expresw~ do 
Regfmento. 

Bapero aer n.t.tendido e que a. sessão con
tinue com a. calma e sereDida.1e que lhe sio · 
impreselodiveis. (Muito bf;m,) . 

@§r. -'osé Mariano (continuando)· 
diz que jã. tendo mostrado como o Sr. Seahra.-
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fvi eleito Depué-tdo peltl. primeira vez, VIla 
mostrar como o foi peh\ segunda. Como! 

surgindo de repente como membro do par· 
tido Republicano Federal,' que S . Ex. ex· 
eera.va., que tinha sustenta.do o Marechal 
Floriano contra a revolta, a que S. Ex. se 

· lígára. E porque? A pedido instante do 
Dr. Manot"l Victorino. contra a. vontade do 
Sr~. Art!lur Rios, Severino Vieira e Glicerio. 

Vendo que tambem o Sr. Luiz Vianna e o 
eleito1•a.do não o acceita.vam, S. Ex. rec:orreti 
de novo ao Sr. Ma.noel Victorino, 9.ue respon
deu, em seu nome e no dos Srs. R tos e Seve· 
rino, na a.u~encia destes, que todos faziam 
questão da elciçllo de S. Ex. 

Assim, pois, diz o orador, o Sr. Senbra. que 
é Deputado graças a vontade do Sr. Dr. Ma
noel Victorino, não trepidou em retribuir 
este grande serviço de arniss.de andan io 11. 
catat· nos auto.; do crime de 5 d.e novembro, 
accidentes e incidentes que pude~sem com· 
prometter ~quelle homem político e leva.l·o 
ao banco dos réos ! (Muito bem; 1m~ito bem.) 

~Sr. Seabra rêquer que lhe sGj;J. 
conc: dida. meia. hora. pa.m respontier ao Sr .José 

tra~ia ao sei'> do PArlamento actos por mim 
praticados na '\lida publica, que me envergo
nhariam ; e foi por isso que no dia seguinte. 
por não ser possivel ~o mesmo dia, pelo es
gotamento da hora, provoquei da. tribuna a 
s. l!x. para que, em prazo razoavel, apon
tasse quaes eram os actos a. que a.lludia. 

Sa.tisfazen1o a este appel!o roi que S. Ex.· 
veiu á tri buna organizar o libello accusatorío 
contra a minha pessoa, libello inepto, impro~ 
<!e..lente e calumniOSQ, como mostrarei. 

Poderia, e tal vez devesse, começar com a. 
mesma apostrophe lle um pal'lamentar ame
rito, referindo~se á tribuna parlamentar de 
sua patria - Até onde te rebaixaram, tri
buna. parlamentar ! ! P:fúíto bem.) 

Atrever·se um Deputado a. fazer accnsações 
d:.t natareza. das f0rmuladas pelo Sr. José 
M"a.ria.no a. membros da Câmar:~., sem uma pro
va!! • • • 

Até onde se pretende rebai-xar a hOnra da. 
propria. Republica, so jã. si pôde o1fender di· 
recta. e pes3oo.lmente a. membros da Qa~ara., 
sem que se apresente um documento compro
batorío das al!egações injuriosas ~ ! 

·Mariano, em explicação p~ssoal. o SR. BA:RB03A Lnu-J;i. se esqueceu de 
Consultada a Camara, é concedida. . que chamou a seus collegas de assassinos. 

o Sr. Seabra (Para uma e:&'pliC.IÇãtJ o sa. SEAB&A-Oincidente de então consta 
pes>oal. Movimento de attenç!To; sil~ncio) _ dos A.n.naes, ~ nã.o devo explicai-o neste mo
Graças a. Deus, S t•, p1·esidente, posso subir mento,porque me distrahiria do fim que tenho 
os degriios da tribuna parlamentar da. minha em ·vista., que e detender-me dos ataques ca.
Patria, hoje, com o )Jlesmo desassombro, a. lumniosos do Sr. José Mariano. 
mesma a.Iti vez e a mesma. serenidade de con· Disse o Sr . José Mariano, e esta roi a su& 
sciencia com que sempre a occupei, primeira. critica de meus actos, que respondi 

Graças & Detts, que a.qflt1 1le que foi dests.- a. es.se d!sc~r~o de S. Elt., a que já alludl, em 
. cado e nculado para. macular a m'nu& honra. uma. ser i e de tres; pois bem, como a Camaro. 
de homem publico não conseguiu fazer em assistia, S. E:z:. accusou-me em uma serle de 
m inha. fronte um traço de ignominia; ffll-o, dou:i. (Ris?s.) 
porem, de laz intensa e viva, que mostra. Nilo entral'ci na a.nalyse de seu di,CUl'SO 
bem a minha. altivez e superioridade üs ac- em sua parte palttlca., porque o que l\lllrmcl 
cusa~ões formuladas pelo Sr. De,PutatJo por em relaçilo ao apoio t•n. Co"cc"tr.::l!o no Sr. 
Pernambuco. (Apoiado~.) Presidente da Republica está escripto, consta. 

Quero e vou, Sr. Presidente, collocar a tlos .1n11acs; nada tonho a nccroscontllr nem a 
questão no seu devido terreno, em seus de· retirar. 
'Vidos termos. Bsst:~. s. conftssito do Sr. José Marin.no da 
· o Sr. José Mariano, Deputado por Per- que a. tal Concenttaçao niio ex late a Inda COillO 

n'lmhuco, prof~riu ba dias um niscureo, em um partido; é uma. bypothcsa, uma eepe
que disse quJo Sr. Dr. Prullente <le MorJes rança-assim como o apoio de S. Ex. a.o 
~ahira. do poder coberto de opprobdo ; que o Sr. Presidente da R.epubllca nii.o é polltlco 
Sr. ex-Pr~iúentll da. Republica. tinha subido nem partldarlo, mo.s shnplssmente-nnnn· 
ao poder como caixeiro do general Glicerio. ceiro. Assim não tenho que entrar no estudo 

Respondendo a. S. Ex., mostrei que seme- da pnte politica. d~ seu discurso; prestem 
lha'1tes lnjurtas t'eitas ao benem.ar[ta cidadão SS. El'i:r.. da ConcentraçaiJ apoio ao illustre 
que deixou o poder, não cobel'to de opprobrio, Sr. Presidente da. Republica, já o disse em 
mas tios applausos e bençãos de toda a Nação 

1 
mais de uma. occasião; o partido que elegeu 

Bra:>:ilei.'a., revertiam e attingiam á maioria a. este agradece pP.nhorado esse apoio, porque 
desta Camara, que sustentàra o governo do uada póde ser mais agradavel ao Partido 
Sl:'. Prudentê de Moraes. I RepubHca.na que ver aquelle que foi trium-

Em resposta. a este meu discurso, S. Ex. o I phante nas urna.s provocar e merecer os 
Sr. José Ma.riauo, ao concluir, annunciou que 1 ap~lausos de todos. 
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Quanto a affirmar o Sr. Jo3e Mariano que 
si .é indecoroso o apoio prestado pelo partido 
que combateu, por todos os modos, a candi
datura do illustre Sr. Presidente da Repu
blica., indecoroso é igualmente acceitar seme
lhante a.poio,-lnão. A verdade da. primeira 
:proposição não arrasta a. verdade da segunda; 
podia ser indecoroso o apoio J)restado, sem 
que a aeceitação de tal apoio fosse inde
corosa.. 

Si amanhã, o que sei não acontecerá, o Sr. 
José Mariano, depois das oifensas que acabou 
de me dirigir, depois do desempenho desEe 
papel de que foi incumbido-dedilfa.mador de 
minha. honra; si ama.nbã, digo, S . Ex. me 
pedisse um a.uxilio de qualquer natureza, 
não seria decoroso de sua. pa.rte pedil-o, ma.s 
não seria. indecorwo que eu oprestasee;aates, 
prestal-o seria um acto de gene!'osidade de 
JDinha. parte. 

E' possivel, portanto, que o apoio a que 
aUudiu S. Ex. fosse indecoroso para quem o 
presta, mas não para. quem o acceita. 

Deixemos, porem, de lado estas e outras 
considerações que poderia provocar o discurso 
do Sr. Depu lado José Mariano, e vamos ao 
que importa neste momento: a minbn àefe~a 
das nccusações injuriosas e calumniosas arti
culadas pelo Deputado parna.mbucano. 

Antes, porém, niio posso deixar de rebater 
as insinua~ões injustas e descabit.las que fez 
S. Ex; à terra. que tenho a. honra subida de 
representar nesta Casa., a. Bahia., e ao seu 
illustre governador, o Sr. Luiz Viann11.. 

S. Ex. amrmou que a D:~hia. tinha. a. pl'e
occupa.çi'io da absorp~ão ela. politica do p&iz, 
da. RepubJica;-aemelh·1nte asse~era.ção não 
é exac~ (t'}JtJiarlo.t). A Babla. contenta-se com 
o eeu papel pa.clf\co e leal no meio do. com
munMo brazlleira; ella nilo aspira. posições 
nem outra• ~lorlu que as que lhe tabem 
pela Jua Jenldudo, suas tradiçõ:lS e seu nuuca 
a~mentldo patriotismo; dcixem~nR. viver 
com paz: c liberdade o elln. está satisfeita. 
(M~tílo btm; "JlOJtdor d•: bancada bahiana, ) 

Abtorp~llo da Bahl&, diz o Sr. José Mariano 
hoje, corno bradava, neate moamo recinto: 
GliiOI'JlÇ!fo d.: S, Paulo, quando r.,j a.prest:n· 
tada a. candidatura. ú. presidencia da. Repu
bllcn. do Sr. Campos Sa.lles; e. como amanhã., 
elamarà: ttbsorpçao d~ Minas! Sempre 11 in· 
triga. 'jlequena, pretendendo de bancada em 
bancada lança.r & desbarmonia, a divlsão. 
Hontem, foi a pretendida· absorpçao de S,Paulo 
gue tlrou o somno e pr<occupou o Sr. Jose 
Mariano; hoje, e a. preteodida. a.1mrpçao da 
BahírJ que &tormenta a S. Ex:.; amanhã 
at tríbuiri o Sr. José Mariano a Minas ou 
qualquer outro Estado a a.mbicão d~ ab
sorpçãG. de toda a politica do pa.iz! ! 

Q11em eabe si a Concentraçiio não significa. 
opposiç~o à fantasiada absoryçüo1! 

Quanto ao illustre governador da Bahia, 
nã.o lhe áttlngem as injurias de perfido trai
dor, e não sei .que mais, que aprouYe ao 
Sr. Jose Mariano atirar-lhe. 

Quaes as pe.rfidins e traições do benemer ito 
governador da Bahia? 

Apresente·as ·o SI'. Deputado por Perna.m-· 
buco. 

Nunca o Sr. Luiz Vianna apresentou ou 
teve candidatos ás posições da. Mesa. da. Ca
mara. ; ao contrario, sempre disse que a ban
cada da B.1.hia. na·la. aspirasse e concorresse 
para que OS· representantes de outr'Os Esta 
dos, como o de Minas, pa.rtilhassern dlrecta.
mente da r esponsabili<h,de da. dire~o dos 
trab:.1lhos legislativos . (.4poiad.O$ da bancada 
bahiatta.) 

O Sr . .Tor;e Mariano ainda. hOje reeditou as 
injurias e as calumo:as atiradas pelos des· 
pilita.dos ao digno governador da. Bahia, com 
relaçãtJ a Canudos. 

Semelh"'ntes accusações já. foram aqui, 
neste recinto, com uocumentos irrecusaveis, 
e por mim mesmo, desbaratadas e confun
diuas. 

O proprio Sr. geoeral Arthar Oscar, em 
sua \"ol!a da cam:p1nha de Canudos, bem alto 
pt'oclamou os serviços inolvidaveis prestados 
directa. c indirectamente pelo benemerit o 
Sr. LU[t Vianna para. a repressão dos f<~na· 
ticosde Antonio Conselheiro; ao Sr.Jo~é Ma
riano, pois, eu opponbo o testemunho de 
quantos esti'vera.m na lucta, soldados e gene
ra.es. (lltteito li<m, muito bem . ) 

Si alguem ha que tenha. contribuído com o 
seu espirito de justíca., de tolerancta, para. a. 
consolidação da. Republica. é, ~ertamentt>, c> 
dlgoo St·. governador c1a Bahia. ( Apoiados; 
mttilo bem da. bcmcada bahiana..) 

o sa. ADALBEP.'!'O GUIMARÃES- Os factos 
o demonstram. 

O Sn.. SEABRA- As insinua~ies do S1·. José 
Mariano. rda.tivas ao Sr. Luiz Vianna. des
pidas de provas, mostram bem a paixão que 
as dlctou. 

Ninguem mais que o go-vernador da. B:thla 
contribuiu par~~ a termina.~ii.od a lucta em Ca
nudos; ninguem ma.is que S. Ex. tem pres
tado seu concDrso ctncaz, inestima.vel e di· 
recto para o prestígio da.s instituições; 

0 SR. MARCOt.lNO Moua.A- Confirma•o O 
proprio testemunho do Sr. Campos Sa.lles, 
quando por lá passou • 

o SR. . SEABRA- Deixem tambem elll pa.z o 
governador da Bahia., da cujo procedimento 
patrivtico não será eertamentejulz imparcial 
e justo o Sr. Deputado Josti Mariano. ( Mttito 
bem; apoia!Ws da bancada bahiana.. ) 

Devo, porém, Sr. Presidente • . entrar na. 
analyse das accusações que me foram assa· 
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c:a.das pelo Sr. José Mariano e que, conforme 
elle o declarou, ·compromettem á. minha. 
hoora de homem publico ; começarei pela 
primeira, e si algums. me escapar, porque, 
como veem, estou respondendo de improviso, 
me apontem. 

Professnr da Faculrta.de de Direito do Re· 
cife, con$inta a Camo.ra que o diga, não por 
t'a.vor dos governos do paiz, mas por con
curso, muito· disputado (apoiados), depois de 
um curso de distincções e depois que se me 
concedeu o premio previsto nos estatutos, e 
que ate então a nenhum alumno havia. sido 
concedido, approvado em defesa. de tbeôes 
plenamente, distincção rara na Faculdade, 
nunca procurei, corno. affirmou. o Sr. José 
Maria co, e>pe~ular com os alumnos bahianos 
para alcançar uma cadeira no parlamento, 
pelo Estado rla Bahia. 

Lente na F:lculdade do Recife. mas filho da 
Bahia, de cuja. capital havla sido promotor 
publico dm'•1nte dous annos, naturalmente o~ 
estu<la.ntes filb.os da Bc~hia, que seguiam para 
o Recif~. me eram recommendados por seus 
:paes o au :igos, e o meu dever, já não dever 
de bahiano, mas uec..>valheiro, era acolhel-os 
e agazalhal·os com c.winho; longe de suas 

· !'amilias, a minha fa.milia. era a delles. 

0 Sr<. VERG:s'E DE AllREU- Agazalbava 
ta.mbem os do::; outros Estados. 

O SR. SEABRA- O Sr. José Mari.1DO teria 
razão. si eu, acolhendo os bahiano~ e prote
~endo·os, me constituísse nrdugo dus filhos 
aos outros Estaclos ; mns appello 1mra quan
tos cursaram a Faculdade de Direito ; elles 
que r~nllam ilar t~temunho do mo!lo por que 
sempre acolhi e agazalhei n.quelles que me 
honmvam com ~Uil.!i visitas, filhoB on nilo da. 
Bahia. ( A.po f, 1,1./ os.) 

Sempre tive como norma. de conduet1t niio 
repro\'a1·, si u mo~o re·;ehwa talento e IIJOS
travJ\ capacid;~de par~~ npreudar. 

Pt•ot.~~taln contr;t n. nmJ•math•a. do Sr .. Jo'é 
~l>ll'Í;Ino, do Ql!C ou sú agazalilava os ba.his· 
nos, oom o itltores~e de !JOL' Deputado plllo. 
l:bhia, 17 ~ora.~·Otl,;, som dbtinccüo de E,; lado, 
que me accliLJnO.l'll.m o victoria.ram. 

A mesnm rosistencia, nobre, nltivo., il·r•e· 
ducu n•l a lntn\nsigonto da moci;lnde bl'io~a. 
e i::~dependente tla.quella (;'loriosa Faculda.de 
~ postor·ga.ção de meu 41reito pela diclad.ura: 
o eloque11t.e resposta. a asserção ine:rach e 
calumo!osa t!o Sr. Josti Ma.ria.no. (Apoiados· 
muilo be11L) ' 

O Sr. Deputa.do :por Pernambuco, portanto 
faltou á verdade nesta ponto, tendo a. su~ 
prime~ra insinuação a. consistencia da bolha 
ae sabao, despedaçada ao orimeiro sopro da 
verdade e doo factos, a.ttêstados por todos. 
(Apoiadas.) · 

O-Sr. José Maria.no affirmou que eu com-. 
pulsei o proceSso milita r insta.ura.do · contra. 
S. Ex:. e outros, por o~asião da revolta. e 
os autos desappa.receram ! Não te;re a pl'eeiSa. 
coragem de atflrma.r que eti fiz desa.pparooer 
os autos, mas insinuou-a. calumnia. 

Declaro ã. Camara que nunca vi e nem ti.-e 
em meu poder semelhante processo ; qua.nd.o, 
em o anno passado, quiz fundameotar o meu 
discurso sobre o estado de sitio dec1·etado por 
esta Camara e depois pelo Presidante da B.e
·publica, requeri ao Governo certidões, que 
me foram conce<lidas ; eis tudo. 

Co[[lo e, pois, que o Sr. José Mariano atre
ve-se a vir perante a Na.cão insinuar que fiz 
desa.:pparecer semelnantes autos? 

Como um Deputado, represent<1ute da. Na
ção, não trepida. em Ie.vantar·se em uma :lS• 
semblea. digna., como esta, de homens hon
rados, para attribuir a um seu collega a pra
tica. de um acto de ~manha. gravidade e que 
a lei co.pitula como CI'ime. · sem provas, sem. 
documentos~ Mas então a que fica reduzida. 
a nos~a honra,· si ella. esta a mercê de qual
quer que queira, por simples "allegações, 
manchai-a 1 

Tarefa nefanda e ingloria a. do St'. José 
~!ariano! 

Lastimo S. Ex. 
O Sr. Jose Mariaoo disse que lha haviam 

contado que eu choram a. bordo do Aqt,id:t
ban. 

0 SR. Josi: MARIANO-Nilo fa.llei em Aqui
daban, 

O Sn.. SEABRA-V. ·Ex. nem sabe bem a 
historia; deixe contai-a. Estive, St•. Presi
dente, & bordn do ,1quidaba•t antes rle ir para 
o desterro em Cucuhy. · 

O Sa. JosÉ MI.RU.No -Sei sómente que 
v. Ex. chorou; e 1lepois só o S1·. Serzooello 
Corrêa é quem chora •••. 

O Sr~. S&:ABRA-0 :-r. Josá Mariano insi
nuou dous f.Lctos: quo chorai. lflnçando-me 
nos t)rnço~ tlo S1·, Cassíano do Nascimento, 
~uppllcanrlo que me sa.lvosse dn morte, e o 
de ter me ll.ioelha.do deante da C'Scolta. que 
nos ncompa.nha.ro. pura. o desterro. · 

Antu os meus protestos S . Ex. retra toa-se 
da segunda imputi!.Cão. 

O SR. JosÉ MA!UA...~o- V. E~. sabe quem 
se ajoelhou • 

O Bn.. SEABRA-Não sei ; e nem em minha 
presença. nenhum dos que foram desterrados 
se [ljoelbou. ; é mais uma calumnia. 

Pois bem; Q Sr. José Mariano confessa qua 
não alludiu a mim, que referiu-se a alguem, 
que se ajoelhou doo.nte cla escolta;.mas en-
tão t\ que veiu este caso W ·· · 

Vamos, porém, á. historia. do choro. 
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:.É' possível que tivesse chora.do~ No ultimo 
1lia. poll(!OS momentos· ante$ de partir pn.ra o· 
-desterro, a 13 de abril, dous collega'B nossos, 
os Srs, CassiaQo do Nascimento e Lauro 

. Müller,-'-por cnjo acto de b~nevoleocia e. bon
dade já. mais de uma -vez agrJ.deci desta 
m6sma tribuna. e constad oa At111aes,-fara.m a 
bOrdo se despedir dos flUe partiam. E' pos
sível que, abraçando a· qualquer delles ti
veese chOrado, eu, que ia p.'l.rtír ~a.ra. o des
terro. Onde a deshonra? 

Não chora o pae que se despede .do filho 1 
Nã.o chora o ma.rldo que se despede da 

es~a~ 
. Porque, então só não podia. chorar o amigo 

que ia. partir :para. loga.res inhospítos e des
conheeidos, ao abraçar seus amigos? (Muito 
hem.; muito bem. Pausa.) 

Onde o medo, o pavor da. morte~ Onde a 
deshonra.1 (T7'ocam-se muitos apartes; scam 
os 'lfmpanos.) 

· 0 SR. CASSIANO no NA.SCIME:s"T0-0 Sr. 
Seabra. disse a.o abraçar-se commlgo: Macapá. 
é a. UlOrte. 

O SR. SEABRA-Dizer: Macapa é a morte, 
·é dizer: salve-me cta morte, peto amor de 
Deus; como affl:rmou o Sr. Jo~e Ma.ria11o que 

. eu dissera 1 ( Apa,-tes .) 

O Sa. JusÉ llfARIA.NO-Dlsse: não deixem 
que me matem. 

,, O SR. SEABRA.-Que o tivesse dito; queJla 
nisso de deshon.r(lso ~ Eu àeixa-;a. a.traz: de 
mim. o então leader·da. CaiDiua dos Dep!l:
tados, a que eu pertencia. ; deixava um co:in- . 
batente contra a. tyrannia. q_ue me deportava:; 
recommendava.-lhe que não se esquecesse de 
que Macapã era a morte. (.Muitri b~,:m.} · · 
U~A. voz-E ilhorava. 
O SR. SEABRA- Do· in·cidente quero e d-evo·- · 

a penas accentuo.r e registrar um facto: é que 
o Sr. Ca.ssia.no do Nascimento, meu amigo 
nessa epoca, recebeu mal as lagrimas que 
francamente derramei no seio do amigo de_ 
quem me despedia, desde que, traicoeira
mente, lançou mão dellas como grave accusa
çlí.o contra mim ! (Apoiados. ) 

O SR. c.{SSlAl'W vo NA.scnm:v:ro-Já pedi 
duas vezes a palavra. e V. Ex.- por esta fórma. 
obriga-me a. intervir na discussão. ·· 

o SP..SEA.BRA.-Quem o obriga é o Sr. José 
Mariano, que invocou o seu uome; eu apenas 
appellei para a honra. de V .Ex., afim de que 
ailirmasse ter eu lhe pedido, em lagrimas, 
qne me salvasse da morte. (Ha aw,-as 
apa•-t~s.} 

E seríll- um contrasenso :pedir eu ao S.r:. Ca&
siano do Nascimento que me salvasse da 
morte. · 

Como pederia. S. Ex. fazel-o ·? Nem ao menos 
era. amigo do Governo; ao ~ontrario, era um 
de seus mais encarniçados adversarios, sl 
bem que depois fosse um de seus mais deci
didas sustentadQres, e até ministro do Mli~ 
rechal, em m.Us de uma pasta. 

_O SR.. ~EABaA.-Appello para. a. honra do 
Sr. Cassiano do Nascimento e pe~:o-l.he que 
diga si eu lhe pedi que me salvasse da 
morte. . 0 SR. ~1ATT."- MACBA'DO-Naquella occnsiito 

O SR. CAs~Iu:o DO NA.~cmENTO-V. Ex. todos o..-1mirllram-se ·de qne o Sr. C<1ssiano 
disse-me que: Macapá era a morte. do Nascimento nã.o fosse pt•eso tambelll . 
. o SR • .SEABRA-Mas quando o Sr. Cassiano o SR. c;~-sslA~O 1>9 _NASCl.ll~~'o-:-Nã'? foi 

do Nascimento foi a bordo, não iamos mais porque _ev1tasse .a. pr1sao; andm sem~~ a l~z 
para.Macu.pã, mas sim, para. Cucuhy; como.! do die., mdo pedtr ntê ll<~ença. ao mLnLsterLO 
JlOiS, eu lbe poderia ter fal\ado em Maca:pi ?j' para. ver meus companheiros. · · . . 

Não fui eu, porém, quem disse que Macapa E~te facto me honra.. Peço a. 1).\\a.vr&. 
era & morte· àisse-o O Pai::· disserAm todosl (AJ.-ar!e~; so·wtfortement·~ os tympa..os,) 
os jornaes d~sta terra que n.'depllrt:l.çii.o para I . Nur~ca neguei m!oha. solldari~Ja.i.le com 
Maca.pli. era. a. condemnaçiio á mort~ dos de- v V. EEx. e affrontet to (lo~ os ptmgoi. 
portados; e foi por ca.usa desse clamor que o o sa. Sli:A.BRA-M&a quem affirmou o con
Gover_nu resolveu mudar de loga.r, rua.núou-os traria? 
para. Cucuhy · o SR. M.nTA .M.tcnAro-Eu affirmo a mes• 

O SR. llriATl'Jo. MACHADO-E' e%a.cto; em Ma- ma cousa. 
capá. seriam victimas da. malaria., que relna. o sa. CASSlA.~o no NASCmENTO-Obrigado; 
alli. nio me faz sinãc justiça.. 

·O SR. 5EAEM-0 Sr. Cassiano do Nasci- o sa. SB:ABtu.-Tenho tido ensejo de agra
mento foi a b01·do preeisamente no cUa de decer a gentile::a de s. Ex. indo a bordo des
~ossa. partida. i~ to e, qua.odo j~ sabiam~ que pedir-se de nós, affrontando assim a colera 
1~0s pa.ra Cucuby; como, po1s, poder1a. eu do Marechal Floriano, a quem hnto derendell. 
ilizer-lhe que Ma.capa era. a morte? depois. · 

0 SR. CASSlANO DO. NASCrMENTO-Qaa.ndo E ninguem considerou V. Ex. oeshoara.do . 
V. E.r. abrllçon-me disse: <cNão se esqueça. de, por ter tanto combatido em um dia a. quem 
-que Mas.:apa é a. morte.» ! tanto defendeu em outro. · 
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os factos, pois, passaram·se, como acaba de· M1litos foram . ~\l que comb~~ram, em. 
verificar a camara, por modo muito diffe- ab3oluto, a. abohçao, e nem por 1sto foram 
rente do narrado pelo Sr. Deputado por Per· reputados deshonrados, como deshoondos. 

b não ficaram os que na Inglaterra, em Franca 
nam ~00 • ~ . d e nos .Estados Unidos sustentaram o prlncipio-

Podi~ ter chorado ent.a.o, despe?md~·me e da indemnizaçã.o, que foi victorioso. 
um a1n1go, como pf:lderJa. clJOr<u. hoJe nee~a Porque po\e não poderia prevalecer O·· 
tri~una., vendo a mmba hon~a lDJllSta_e tra.1- mesmo prlncipi~ no Brazil, cuj<l constit~iç~ .. 
çoe1ra.mente atacad~ por a.~uelte mosmo .a como a daquelles . paizes, garanti<\ 0 dll'elt<J· 
que~ sem~re me h~ra..m os laços da. ma)S . de pro riedade ~ ! •. • ( AparJes .) 
estre1ta amwde e solt~ar1edade; ~1m, poderia Não E exacto que tenha comparecido aos.. 
chorar deante deste trJs~e e.deJc>rimente espe· m r gs realizados pelo illustre Sr. Joaquim 
?ta.culo e exemplo: o am1~0 mt1mo ~e h~nwm N~b~~o. 
mvertendo as occu.~nc!as e serVIndo se a: A' primeira conferencia que fez, no tbea-· 
factos pass~cs na mtrmrd<;de serena e co~ tro Santa Izabel, compareci; dei ttm aparte, 
fia.nte da o.mtsade como ca.pJtulo de o.ccusaçao e quasi matam-me porque tomei a. liberdade· 
c?ntra. ~honra. do ~migo !!. Desgraçada. con· de dar um aplrte ~ 
tmgenc1a humana· _ Bella tolerancia. ! Demorei-me a. tê o fim da.· 

Poderia. ter c~orado, mas nao como ~horou conferencia. e não voltei a nenhuma outra. 
o Sr. Jose MarJano, qua.l!_do, conhecJda. em O S JosE' MARIANO -Abriu o cbambre •. 
Pernambuco a procla.maçao da Republlca; R. . . 
s. Ex., acilmp11nh~do de pessoas do povo, O SR •. SEABR.A- Permaoect até o ftm ~a. 
invadiu a Repartição dos Telegrapl10s, tudo conferonc1a a q':le me refiro e a que se referux · 
arrebentou para verificar o que ha>ia. de o Sr. José Ma.rtano. 
exaeto nas noticias Mpalbadas, e conhecendo o SR., VERGNE DE ABREU-Fui testemunha.. 
ser verdadeira a no;a, apressou-se em ir, disso ; era 5• annista de direito; o Sr. Seabra. 
da! janellas da. p, .. Jl)incia, eer o primeiro a. ficou até o fim da conferencia.. 
proclamai' a Republica. em Pernambuco ; ~ o Sa.. SE.A.BRA.- vamos, porém, á histeria; 
povo o vaiou estrondosamente e S. Ex. fo1 da minha conferencia.· recordo·me bem dos-
obrigado n fugir pe1!>3 fundos .da casa, cho- factos. ' 
rando a .sua popul<mdad_e perd1da~ Jantava em um hotel, ã. rua. das Laran-

Poder!a. ter chorado, stm_, e só _!!ao. c.hora m jeiras, quando entrou 0 sr. . José M~riano· 
os scelcrados, porque ne~tes. o, VICJOS e o acompanhado sempre de seus dous boleetros .•• 
crime lhes embõt.ara.D? os. sent1meuto;; e lhes Maneco. ,. 
corromperam a eoosctencna.. , 

Mas, senhores, não subi a esta. tribnna para O Sa.. JosE 1\IAruANo-~oze?do. 
fazer accueações ao Sr: José ~fariano ; vim O Sa. SEA'Biu.-••• e Nicolao, ambos ceie-
defender-me das calumnias contra mim a.s- bres na histeria. 
sacadas por S. E%. O Sa. COSTA. JONIOit- A tlôr. 

E nem açcusa.ria a S. E:t., em nome mesmo o sn. SEABRA-0 Sr. Jose Mariano, sup
de~ta amizade para que S. E~. tanto appell~u pondo-se senhor absoluto daquella ter~n. e· 
e t&o deshumanamente tral11u ; n1to o farlll. tendo ouvido dizer que eu pl'etendia. realizar· 
:por honra. do' ~~:ta<Io de Pe~nambu.co, on.de uma. conferencia em resposta. a_o Sr. Joaqui,!ll · 
ta.ntos annoa Vl>'t, onde l::eb1 a.s mtnbasm- Nabuco, disse-me, nessa OCCR31ao, que eu nao 
spira~.ões de patriota e onde eduquei-me in- era. cn.paz de fnzer em Pernambuco conferen
tellectunlment.t-, e ~ue S. Ex. representa das. 
nesta Cssa. Eis o que dGterminou o meetin!J que re&• 

Não virei infamar o Sr. Jo6é 1\fal•iano e lizei no theatro Santo Antonio, em meio de· 
nem desdobrarei na paginas de sua. historla. ;· uma. massa com)&Cta de povo e no meio dos 
será tarefa p~ra outros. (Mttito ~em.) mais estrepltoaoa applauf!Os. 

Mas tonbo o direito e o dever de defender- Depois de uma oração que <lurou -por mais 
me, por llODI'a. mesmo do glorioso Estado que d~ tre.lJoru. tivt uma vertigam, tilcto que· 
aqui represento. (Apoiados.) ultimamente auceedeu·me por occ~siãodojury 

O ·Sr. José Mariano alludiu ao discurso do attentado, depois que fallei seis horas e 
que proferi no Recife contra as idéa.s do meia. 
Sr. Joaquim Nabuco, e ao meu compareci- Não é exacto, JIOrtanto, o que amrmo~ o 
menta e.os meetings realizados por esse Sr. José Mariano de que eu naquell~ occas1ão 
illustre cidadão em susreota~ão de sua candi- tivesse tido tres deliqoioa; S.Ex. nao é capaz:. 
datura. por aquella cidade. de provar o que allegou: appello para quantos-

Creio que !Jillgllem jálllais reputou ~a estavam, então, em PernBJJ?bU~. . 
deshonra o ter sustentado a. emancipaçno Lembro. me a.tê de que fut aUidado pelo Sr: 
com indemnizaçiio •. (Apoiados.) Dr. Jose Felix da Cunha Mene~es, presente~: 
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conferencia , e que póde a.tteeta.r a verdade do· 
que affirmo. . 

Accusado por ter comb&tido por todos os 
modo!! a Silva Jardim, consentindo até no 
apedrejamento da essa. em que estava elle 
hospedado, S. Ex: . allega que simplesmente 
cumpriu o seu dever, porque, então, com
batia. aa iliéas republicanas daquelle propa.
ga::~dista; como acba desbonroso, pois, que eu 
combate!se a. Joaquim N<<buco, com cujas 
idéas radicaes não concordava.1! · 
· Muito menos exacta é a aftlrmativa. do 

· Sr. José Mariano de que re&lizei esea confe
rencia. para agradar ao Sr. Theodoro Ma· 
cha.do~ que S. Ex. affirmou que, então, era 
Presidente da Bahia., com o fim de se1' eleito 
Deputado por este Estado, então Província. 

O illustre Sr. conselheiro Theodoro Ma· 
cbado não era Presidented<t Bahia. na época. a 
que alludiu o Sr. Jose Mariano. 

0 SR. VErtGNE DE ABREu-Era o Dr. San· 
cho de Barros Píment~l. (Apartes entre os 
Srs. Ve1·gne de Abrett e Jose Mariano. ) 

o SR·. SEABRA-Na epoca em gue o Sr. 
Joaquim Na.buco fez as suas conferencias e 
eu realizei a minha, não era Presidente da 
Bahia. o St·. Theodoro Machado. 

o S~;t. JosÉ MAluA:-;o-A quem V. Ex
defendltt, pa.ra. ver se conseguia ser um dia 
Deputado. 

O Sa. SEA.DB.A.-0 nobre Deputado n ão é 
capa:~~ de demonstrar o que acaba. de atlir· 
mar. . 

Proposições dessa. ordem não se n. venturam 
sem provas. 

o· SR. JOSÉ MARIANO dá um aparte. 
O Sa. SEABRA-Sr. Presidente, isto é uma 

comedia; isto ê que é dashouroso para o Par· 
lamento Bra.z.lleJro. 

O Sa. Cosu JuNIOR-&' tutil de mais a. ac· 
cuso.~ão que o nobre Deputado por Per
nambuco está formulando ; não merece 
mposta. 

O Sa. SEABRA.-Tem ro.Uo o \llustre~-ollega; 
passo adiante . l~q"c'·i o subsidio estando, 
como &lflrmou o Sr. Jo&é ~[ariano, escondido 
a bordo do Aguj(labtm, coberto com a fnmaça 
das bal alhas e com o corpo obeio de feridas 
gloríoana. 

Nã.o trou~e, é certo, fumaça de batalhas 
nem feridas gloriosas , como ironicamente disse 
o Sr. José Mariano; mas, tambem, não 
trouxe o bodum dos calabouços e enxovias. 

O SR. JOSÉ MARIANo-E' que emquanto en 
.sofrria. V. Ex. gozava. 

O SR. SEABRA-Não goza.v~, pOr CiUe não 
póde go7.ar quem está forçado a vivo1• longe 
da. patria. e da ftunilia., :pobre, como sempre 

Camo.~D. V, I 

fui, e sem riquezas adquirld&s de momento." 
Pobre fui, pobre sou e pobre hei de morrer. 
sempre com a.s mios limpas de sangue e da· 
azinba.vre do cobre. (Muito bem ; apoktdos_.) · 

O Sn.. Josli: MAlUANo-Si e allusão, prove. 
O SR.. SE.\DRA-Já declarei que não estoa

aqui para accusa.r, mas para. defender-me. 
Requeri o sub3idio, sim, e esse tacto já. for 

trazido á discussão pelo Sr, Senedello Conêa. 
Entendia que usava de um direito meu
(opoiad os) e do mesmo modo procederam 
quantos estiveram na. rtvolta. 

O Presidente da Ca.ma.ra indeferiu a. peti
ção; não voltei á. ct1.rga, como -poderia. tu.zel-o. 

Queria. provoca!' a discussão do as!umpto. 
para. mostrar que muitos Deputados reoobla.m 
subsídios não vindo D. Ca.m~ra. 

O Sr. Jacqnes Ourique, em o anno p·assado~
fez identico requerimento. Presidente da 
Commissão de ConstituiQão e Justiça, a. que. 
foi suJeito o estudo do assumpto, dei-me de_, 
suspe1to. 

0 SR. A RROXELA.S GALYÃO -E' e:z.acio. 
0 SR. SEABRA -A Commissão, entretanto-,. 

deu parecer ra vora.vel ; o meu direito, por~ 
tanto , Coi reconhecido, e o meu procedimento
não póde ser qualificado de deshonroso.(l1.1-uito-
bem,) · · 

Porque, desta tribuna., disse ainda. o Sr~. 
Jose :Ma.ria.oo, não censurei o Governo pOl" 
não ter collocado o Sr. Almirante CustodiC) 
de Mello, companheiro da revolta, e não pedi 
da mesma. tribuna Jogar para elle 1 

Desta tribuna não podia fazer semelhante· 
pedido, e muito menos di.rigir censuras ao 
Go~erno por não ter aproveitado os serviços 
do illustre, distincto e bravo marinheiro. 

O Sa. Rn".A.DAVIA Co&RE.A. - Neste pontor 
apoiado. 

O Sa. SEA13ttA. - Si da tribuna da Cama.ra 
não po~lia. fa2er censuras o nem pedidos ao 
Governo a respeito, ;unto aos meus· amigos 
tenho M to o possi>el -para que s. E:t. tenha.· 
a. collocaçã.o de que é d1~0 e merececlor. . .. , 

Mas não estou nesta tribuna par& a llege.t 
serviços aos meas amigos;·passemos adeante.: 

Como tentlo sahido <la. revolta, da qual foi 
o mais en.::arnic;ado inimigo o Partido Repu· 
blicano Federal, apresentei-me no dia se
guinte, neste. Camara, eleito por esse par .. 
tido~ 

Poilel'ia.senhores, fazer perguntas identicas 
ao Sr. José Mariano . . · 

o SR. JosE: :PtfARIANO- Nunca militei no 
Partido Republicano Federal . 

O SR. SEA:SRA - Nunca deixou de votae 
aqui com esse partido, depois da scisão. 

Poderia perguntar ao Sr. José Mariano 
como, logo depois da scisão, collocou-se ao 

i8 
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lado do general Glicerio, a. quem S.Ex. nesta E quantos apodos niio !oram, neste recinto, 
. mesma tribuna, attribuiu todos os ma.llls de dirigidos ao Sr. Manoel Victorino, naqoella. 
Pernambuco e toda a compressii.o eleitoral époça., pela. crença, em que se estava; de gue 
que S. Ex. all·•ga la existir~ S. Ex. queria e trabalhava pela. pacifica.ça.o ~ 
. O Sa. JosÉ-MARIANO-Era opposicionista e O S&. RlVADA.VIA. CoRRÊA--Pelo modo por 

.na oppo>ição continuei. que se a fez. · · 
O SR. SEABRA.-Poderia ainda perguntar- o SR. SEABRA-Sei .bem quanto a. paeiilea-

lhe: como, por que milagre, tendoaqoi mesmo .ção contrariou os que viviam da guerra 
. attribuldo a. alguern a autoria do assassina to civil ; não é, porém, momento opportuno para· 

do inolvidavel José Maria, no dia seguinte ao me occnpar deste assumpto. 
da sci8ão formava S. Ex. nas mesmas fileiras ·O que é certo. e ·isto ó o aue preciso il.c.· 
em que estava o algoz daquelle que chamava centllll.r para o que tenho em vista prov&r, é 
seu irmão? que o Sr. Manoel Victorino el'a muito con· 

O SR. BARBOSALt~A.-Formule a accusação siderado e querido entre os revolucionados. 
mais clàra.. s. Ex. correspondía-se com os federalistas ; 

O SR.. SEABRA (dirigindo-se (lo S1•• Ba,·1Jos2 conferencion, depois determinada a luta. civil, 
Lim:c) -Entenda-se com o.Sr. Jose Mariano; com o Sr. Ga.spa.r Martins em sua ca.sa.; 
isto à-Já com elle. mostrara-se inteiramente ínfenso iL política 

Poderia ainda perguntar ao Sr. José :\Ia- do St'. CastHhos; ·que de admiravel, pois, que 
riano: como encontro o ligado ao sr. Ma.r·tins eu pedisse a sua. intervenção poderosa. para a 
Junior, o mesmo que, por cccasião da. eleição minha candLda.tura. pela. Bab\u, de cujo. Es
para a. Qmstituinte, não quiz fazer parte de tado era S. Ex. tambem filtw?! 

·uma chapa por estar nella incluído o nome do Onde está a deshonra? 
Sr .. Jose Mariano~ o sa. JosÉ MARH.No-A desbonr~ esta. na. 

~Ias, repito, aqui não estou para apurar 
·· estas causas, mas sim para defender-me. po.ga. 

A historia politica da. Bahia reza. o seguinte: O SR. SEABRA -O Sr. Malloel Victorilio 
dous Deputados pela. Bahia tinham vindo effectivamente recommendou ao Sr. Luiz 
a esta Garoara propor a. nullida!l.e da. eleir;iio Vianna a. minha candidatura, como fez o meu 
presidencial. para continuar a. dictadUl'a. 1:1uerido amigo. o iltu;;tre Sr. Ruy Barbosa, 
:militar. ca.udidatura combatida., como allirmou o 

O Sr. Jose Gonçalves separou-se da. politlca Sr. Jose Mariano, pelos Srs. Severi!lo Vieira, 
do Sr. Luiz Vianna, pnra sustentar a do Arthur Rios e Glicerio. · 
Marechal Floriano. Por consequencia, vol- Eatavam as cousas ness~ pé, quando a.s· 
tando do estrangeiro, a. qual d~lles de-ç-ía. ma sumiu a presidencia. Lia RepubHca. o Sr. Ma
ll.lior 1 noel Victorino; na.turalmente insisti pela 

A'quelle que estava. com o governador sua. intervençlio junto ao governador da 
da Baitia.. (Apal"tes; apoüdos.) 1\'ecessal"ia- Bahia, o que elle fez. secundado por um pa- · 
mente que áquelle Qlle estava do lado opposto I"ente meu, então no mLnisterio, o Sr. contra.
ao que occupava. o que defendia o Marechal almirHnte Alves Barbosa. 
Floriano. osr. Luiz Viannl!, que mostr.u·a muito boa. · 

Portanto, o que o Sr. Jose i\Iaria.no.quali· v-ontade a meu respeito, não foi infenso â. 
fica de contradioção foi coherencia; eu não minha. candidatura., amparou-a e em um 
podia. estar do la•1o daquelles que fra.ncamen· pleito muito disputado, fui eleito pela ca.pl.
t~. scindido o partido na Bahia, permane- tal do meu Estado. 
ceram ao lado do Marechal Floriano Pei~ Mas, diz o sr. José Mariano, depois tul in• 
:r:oto. grato pa.ra. com o Sr. Manoel Víctorino, ser-

Mas, disse mais o Sr. José Mariano: o Sr. viuúo de seu n.ceusador, pelo attentado de 5 
Mano~! Victorino recommenuou a c:J.ndida- de novembro. 
tura do Sr. Seabra, e depois o Sr. Soo.b1•a. foi Si o Sr. Deputado por Perno.mbuco 1"osse 

. um inimigo do Sr. Manoel Viatorino t criterioso e procurasse conhecer os factos, 
Voltando do Rio da Prata., feita a pacific:t· não seria tão leviano em formula1' aceusaçã.o 

'Qã.o. procurei muitas vezes o Sr. Manoel deste ja.ez. 
Vjctorino, com quem entretinba boas. rela- Sejam devassados minuciosamente·os An· 
ções de amizade. S. E r. representava, para. nae$ desta. Ca.mara, desde a scisão provocada. 
.qua.?tos tinham tomado parte na revolta, a pela moção que oft'ereci à consideração da. 
paclficação; !lisse-se que s. Ex. tinha i•1di- Ca.mara. em 28 de maio até o dia 5 de novem
cada o illustre general Ga.tvão de Queiroz ; bro, em que teve logar o nefando attentado; 
que a este tinha dado ínst.rucções a respeito sejam lidos todos os discur~a que proferi, dn
do modo por que devia entabolar negociações rante esse período, a.lias agitado, e provoco a 
(Oll os revoluciona.rios. que se encontre uma. só "Palavra por mim·· 
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pronunciada que pudesse, de Ionge, oft'ender do Governo, de modO a autorizar qualquer 
o Sr. Manoel Victorino. . actél de repressão por parte deste. . .. ·: · 

Ao contrario, muitas vezes, proposital- Indague-se. desdt! o inspector de quarleirlO. 
mente provocado a respeita de S. Ex., dizia: até o'benemerito Sr. ex-Presiuente da R'epu• · 
.c Fui seu candirlato ; é cid:vlão muito digno, blica, si o Deputado pela Bahia, que ora:vos 
muito respeitavel e muito illustre », e nunca dirige a palavra, a alguem apontou e.omcf 
me referi a S. Ex. que não acompanhasse a desafi'ecto do Governo, de modo a autorizar· a.. 
minha referencia. á. sua pessoa com um qua- sua prisão. · · · 
líficativo honroso. . Ao con·trario, quando soube que estava." 

Chegou o flia.5 de novembro ;·com os meus preso o Sr. José Mariano, immediatamente 
oom:panheiros de bancai! a., fomo2 todos rece- mandei-lhe roupa para bordo e pedi. que o . 
ber o general Ba.r bosa, q ua v o !ta va glorioso tratassem bem. ( Sussu,.,.o. ) · 
·de Canudos. · 

Entrei no Espi,-ifo Santo com a deputação O Sa. Jos:E: :!.IARIA.No-Não ped( nada. 
bahiana e mais o illustre Sr. Severino Vieira, O SR. SEABRA-Não, decerto ; e nem estou 
então .Senador; S. Ex. o Sl'. Manoel Victoríoo, ai legando serviços prestados a. S .Ex.; apena.s, 
-vinha em companhia do general Bal'bosa pelo de passagem, recordei esta circumstancia. 
salão do p)quete; os meus companheiros Quaes são os outros factos allegados e tra.
foram estendendo a mão ao Sr. ~Ianoel Victo- zidos. a esta tribuna pelo Sr. José Ma dano~ 
rino e ene correspondeu a-o cumprimento; S. Ex. disse ter trazido dmumentos con.: 
chegou a. minha vez, estendi-lhe a. minha tra mim; pedi-lhe, instei, provoquei a que 
mão, honesta e Imipa., e elle negou-me a sua. os lesse por sua llom·a, e não· o qui:i fazer, 
(SensaçcTo.). sob pretexto de que oão queria. me dar armas 

O facto foi presenciado por quantos estavam para defesa. 
presentes, e osjornaes deram noticia delle. Mas, por Deus. si assim e, esses documen-

Desde aquelle momento 0 sr . .Manoel Vi- tos são ante~ documenios de defesa que 'da 
ctorino perdeu 0 direito a minha. considera- accusação ~ (.Yluito bem, m-uilo be·m ; ·~poiados.) 
ção; perdeu 0 direito de exigir as minhas -Não ler os documentos sob o fundamento 
a.ttenções e a minha gratidão. de que não quer fornecer armlls para defen-

Porque negara a mão áquelle que nunca 0 der-me, e ao mesmo tempo affirmar que taee 
tinha o1Iendído, ao contrario, só se havi<t documentos me comproruettem,-e um oon
referido á sua pessoa com pala. Tias lison- tra senso, é um absurdo. (Apoiccdcs.} . . 
geiras? Alludiu a uma carta CiUe lhe escrevi. Pedi 

Entretanto, nada disse contra. s. Ex. no que lesse a carta e, sob o mesmo fundamento, 
resto da sessão desse anuo de 1897. não quiz ler e nem ao menos mostrar a carta. 

Em dezembro, quando na. Bahia, e publi· Escrevi ao Sr. Jose Mariano difrerentes car-
cada uma. carta. escripta pelo Sr. !l'lanoel tas e ne.llas ou em algumas dellas dizia que 
Victorino a. um seu amigo na. Europa, da- deviamus derrotar o general Olicerio. · 
ta.cta· de agosto, em que me chamava de E como não, si o Sr. G!icerio era inimigo 
louco! do nosso lartido, do meu, como do do Sr. José 

Depois· de tua.o isto, sou convidado para Mariano- t · 
advogado da viuva do benemerito e inolvi· Tenho compulsa.do, corrido e respondido a.s 
davel :Marechal Machado Bittencourt, e con- a.ccusações do Sr. Deputado José :Mariano •• -. 
tra o Sr. Manoel Victoi'ino ha indícios os o SR. JosE :tfARIA~o-Estão de pé. 
mais vebementes de. sua coparticipação no o SR. SEABR..'I .. -Bem ·, a Na"io as J·ulga.rá. 
a.ttentado. · " 

QUe fazer. sinão cumprir o meu dever? Os nossos juizes serão OS que DOS ouvem, 
. Onde estã: a ingratidão -para oom aquelle os nossos collegas, a. nação o a h(storia. 
que me havia injuriado atrozmente? Todos qua.Jificarã.o o procedimento do repre· 

Onde a deshonra 1 sentao te da n~ção gue se atreve a razer insi-
nuações â reputaça.o de um s&u collega, sem 

O SR. RivADAvlA. CoMÊA- v. E~. -vin- uma prova, sem um documento, e simples-
~va-se. mente com sua palavra apaixonadr, a, por· 

tanto, suspeiti~sima. (Apoiados.) 
O SR. SEABRA- Não; não vingava-me; Não farei retaliações e nem a.ccusacões con· 

cumpria o meu dever de advogado. tra o sr. Jose Mariano, porque, repito,na.nea. 
Vingança fóra si tivesse influído, por farei da tribuna parlamentar pelourinho da 

qualquer modo, no inquerito e contribuído reputa~ão de ninguem. . 
para que se lhe movesse perseguição. Devemos a. esta tribuna o mesmo respeito 

E já. que até aqui cheguei, devo declarar que ~evemos à Constituição da Republica, & 
ã. Camara e á Nação que durante o estado de que eUa per-tence; e não conheço maior e 
sitio não apontei li. ninguem c(lmo in;migo mais cusado desrespeito do que estas aggre~ 
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s.Ves pessoa.es, com o intuito de deprimir, sem 
uma. prova, sem um documento comproba· 
torio da.s accusações f<litas.(Muito bem; apoill

'dos.)' 
Fui sempre rep9llido, disse, emftrü, o Sr. 

José Mariano, pelo eleitorado da minha. terra, 
a Ba.hia l 

Ne,o duvido de que S. E:x. tenha razão, si 
bem que seja. este. a segunda vez que, depois 
da. Republica, t&nho merecido a. su bida honra. 

.de nesta Camara representar o meu Estado. 
De tc&eto, la sobram competencias. habilita· 

ções, merecimentos que possam e devam ser 
preteridos (mi<J apoi,ulos); uão seria para ex
tra.nhal', pois, que o eleitora.tio intel!igentc 
procurasse quem com mais brllllo o r epre-
sentasse. • 

O que posso, porem, affirma.r a.o Sr . . 1osé 
Mariano é que a repnls,\ enxergada e apon
tada por S. Ex. não ~eria. motiv~,da porque 
eu tloâesse comprometter os brios, a honra. e 
a altlvei do eleitorado baldano. (Mui!o bem. ) 

Preterido e mesmo repellido, em favor de 
outros mais capazes, mais hahil i t:~.1os; mas 
nunca. por outros mais honrados. (Muito 
bem ; muito bem ) 

Preciso concluir, senhores. 
'V. Ex . , Sr. Presidente, viu, a. Ca.mara 

assistiu que quando respondi á. parte poH· 
tica do discurso do Sr. José Mãl'iaoo não 
proourei o1fdnder áquelles que fazem parte do 
partido que denominaram da C'oncenl.,.ação ; 
3gradeceodo·lhes, a li:, em nome do partido 
republicano, o apoio que estio prestando ao 
Governo. 

Entretanto, procurei demonstrar, com 
documentos, e de modo a nio deixar o menor 
vislumbro de duvida, que ba uma divergencia 
profunda e radical entre as idéns políticas 
sustentadas e prégad.as pelos representantes 
do Rio Grande do Sul, que se r eputa o centro 
de C<Jncentraçtr~. e as do partido que elegeu o 
honrado e illustre Sr. President'l da Re
publica. 

E com este intuito trouxe para a ruscoss~ 
o artigo do nobre representante por a.que!le 
Estado, o Sr. Campos ca.rtier, como poderia. 
citar aindn. o discurso proferido nesta Caso., 
em o anno passado, por <mtro reprEsentante 
do lnesmo ~'stado, o Sr. Aureliano Barbosa, 
em que préga. a. revisão da Constituição 
Pederal e reputa. umprecmceito a integridade 
da nossa Patria. 

Não procurei offender a. nenhum dos mem
bros da: Concentf"açâo; mostrei, apeoa~. a di
vergencia. de princípios entre nós do partido 
republicano e SS. E Ex. 

Fica a.o Sr. Jose Mariano reservada.a.gloria 
de ter t (lntado em vão contra. o meu e&l'a.cter; 
elle está muito acima. das insinuaQOes de 
S. Ex.; elle foi applaudldo sempre pela moci· 
dade de dozeaet& geraçõea i esta •endo applau· 

.di !lo pelo meu Estado, uni co a quem devo dar 
sa.tisfu.ções de meus e.ctos. 

Posso com altivez;, com desassombro, com 
independencia apresantar-:me deante dos meus 
concidadãos, da Patría.e da Republica, e dizer: 
As miubas mão!! estão limpas de sangue e do. 
a.zinha.vre do cobre! 

( . .3Iuito bem , muito bem ; bnzoos. Pal.nt:!S HO' 
recinto e nas flalerias . O orador é vitJamente 
abro.çado e (eficit <1.do por todos os seus amigos 
pl'esentes .) 

O Sr. Cassi:ano d0 Nasci• 
mento (pela o>·dem)- Sr. 1 residente, es
t.'l.ndo n. hora da. sessão [!.dia nta.da, perdid..-, 
mesmo em uma discussão improtieua., com a; 
qual nada. tem a ganha.l' a Republica, eu, 
chamado nominalmente á tribuna, devo defi
nir uns tantos pontos e, ao mesmo tempo. 
explicar a.partes meus, dados ao Sr. Deputado 
pala Bahia., qua.ndo ha. dias orava; por isso, 
requeiro a V. Ex. que haja de inscrever-me· 
pa.r:~. o ex~ientede ama.nbi, afundo que eu 
psssa. expl:car esses apartes de modo a não 
permittir que se explore, com o meu nome. 
contra. a Constituição da minha terra.. 

o SR. PaESIDENT&-Será. atteodiclo o pe
dido do nobre Deput.Ldo. 

Va.e a imprimir o seguinte 

P.AJtECER 

N. B-1899 

Rmnl~eee Deputado pelo !• districi!J do Estad~ 
do R io Grande do Sttl o Dr. Diogo Fe,•ttaa
des Al~;:res Fortuna. 

A Commieeão de Petição e Poderes, tendo 
examinado a.s actas enviada.<~ à. Secretaria da. 
Ca.mara, rels.tivas 8 eleição a que se procedeu 
no l" districto do Est.ldo do Rio Grande do 
Sul, em 8 de abril do corrente nnoo para 
preenchimento d~ vaga.· aberta pela renuncia 
do Deputado José de Almeida. Martins Costa 
Junior, -verificou que obtiveram votos os se
guintes cidadãos: Dr. Diogo Feraandes Al
vares Fortuna. 6 .308, Dr. Diogo Alvares 
Fortuna. 185, e Dr. João de Barros Cassai 16; 
por isso e porque não tiveEse havido recla.· 
mação de espeeie algoma contra esse resul
tado, nem perante n. junta. apuradora., nem 
perante a Commissão, e esta. de pa.recer : 

1•, que sr:>ja a.pprovada a eleição a que se 
nroced.eu no 1° districto do Estado do 
Rio Grande do Sul, em 8 de abril do corrent-e 
anno; 

2'>, que sej&. l'ei:onhecido Deputado pelo 
mesmo districto o Dr. Diogo Fernandes Al
va.rea Fortuna, candidato diplomado. 
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Safa das Commissões, 22 de ma.io de 1899.
-Atva,·o BoleUw, presidente • .- Raul Bar
roso, relator.- Uasemiro da Rocha.-Tcn:·a
res de Lyra. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 2 -1SC9 

Fixa a força nacal pa1"a o exercicio de 1900 

C!e_mentino, relator. - Roclolpho Paix4'o.-· 
Ba;·basa Lima.-MeUa Reg1 {com restrie
ções ). 

MENSAGEM DO SR. PRESIDENTE DA REPUBL10A 

Srs. MembrO.!! do Coogt'1lsso Nacional.
~en~o a. hoo.r~ de sub!Iletter á. !'"OSSa a.pre
ctaçao as segumtes bases para alet da fur.li.c;ão 
da Força naval para o anno de 1900: 

Art. I.• A Força. na.val no 1\nno de 1900 
consto.rà. : · 

As bases vara a. fixação de. Força. naval, § L• .Dos officiaes da armada. e classes 
para 0 ex:ercicio de 1900, segundo a proposta. annexas, conforme os respeetivos quadros. 
do Poder Executivo, sáo as seguintes: § 2.• De 4.000 praças do corpo de mni

nheiros Jlacionaes, inclusive 300 pra•:as par~ 
10, constará. dos officiaes da. armada. e as tres companhias de foguistas e 100 para.~ 

classes annexa.s, conforme os respectivos companhia do Estado de M11.tto Grosso. 
quadros ; § 3.• D3 700 foguistas, contractados de 

2•, de 4.000 praças do Corpo de Marinhei- conformidade com o regulamento promul
ros Nacionaes, inclu.11i ve 300 praça~ para as gado para. os foguistas extranumerarios •. 
tres companhias de foguistas e 100 para a § 4." De 1.500 aprendizes marinheiros.· 
companhia de Ma~to Grosso; § S.• De 450 praças do corpo de infantaria. 

3· •. de 700 fogmstas, contractados de con- de marinha. 
iorm1dade com o regulamento promulgado § ti.• Em temp') de guerra. do dobro do 
par~ os foguistas extra:oumera~ios ~ pessoal dos§§ 2•, 3o, 4• e 5". ' 

4, de 1.500 aprendiZes ma.nnhe1ros; \. t 2 o R ,. a· · -
5•, de 4.50 pra.ça.s do corpo de infantaria de .r 1. • • - evooa.m·sa iU! tspostçoes em con-

marinha . - trarto. 
6", em 'tempo de guerra., do dobro dopes- Capital Federal, 10 de maio de 189íi.-M. · 

soa.l dos ns. 2, 3, 4 e 5. Fe1·ra~ de Campos Saltes. 

A. Commis-são de Marinha. e Guerra, apó.s 
estudo minucioso e a.c ·1rndo das bases offe
recida.s pelo Poder E:x:ecntivo e, estando de 
pleno accorJo com todas ellas, é de parecer 
que seja approva.da. a mesma proposta. e para. 
este fim offercce á considera,ção da. Cama.ra. o 
segui o te projecto de lei : 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I. • A Força. na vai, no a.nno de 1900, 

C9DSte.rá. : 
· § I.• D.ls officiaes da armada e cla.sses 

annexns, conforme os respectivos quadros. 
§ 2.• Da 4.000 praças do (!Orpo d~ ma.ri· 

nheiros nacionaes, inclasive 300 pral)as para 
as tres companhias do foguistas e 100 para a. 
eompo.nbia. do Estado 1le Ma.tto Grosso. 

§ 3.• Da 7·~0 foguistas, conlractados de con· 
formida.de com o ragulamento, promulgado 
para. os foguistas e:x:tranurnerarios. 

§ 4.• De 1.5DJ a.pre11dizes marinheiros. 
§ 5,• De 450 praç3.S do corpo de infantaria 

de marinha. 
§ 6. • Em tempo de guerra,, do dobro do 

pessoal dos §§ 2·', 3<>, 4" e 5•. 
Art. 2.• Revogam-se as disposições em con· 

tra.rio. 
Sala. das Commissões, 22 de maio de 1899. 

H6nriq_ue Valtadares, presidente.- Augusto 

O SP. Presidente- Estando adi
antada. n, horn., designo pa.:ra amanhã. a. 
mesma ordem do dia de hoje, isto é : 

Votação dos seguintes projectos : 
N. Q8 B, de 1898 ( emendas do Senado);, 

determinando as condições da. reacquisiçiio 
dos direitos de cidadão brazileiro (discU.!!são 
unicêl ) ; 

N. 202, de 1898, autorizando o Governo a. 
abrir no corrente exarcicio o credito e1pe• 
cial de 28:093$667, destina.do ao pagamento 
de varias despezas da secretaria. do S:;nado, e 
o credito necessa.rio para pagtlmento, taznbem 
no corrente exercício, do vencimento do bi .. 
bliothecario da mesma. Carnara, nomeado em 
19 de dezembro (2" discussão) ; 

N. 100 A, de 1898, autorizando o Podei." 
Executivo a auxiliar a. lavoura do trigo nos 
Estados da Repu blica. , porlendo despendel! 
até a quantia de 200:000$000 ( 3• discussão ) ; 

N. 137 A, de 1898, marca.ndo os casas e a 
fórma de revisão das condemnações penaés 
( I • discussão ) ; · · 

1• discussão do projeeto Ii. 163 A, de 189S. 
probibindo a. emisaã.o, por P.a.t'ticulares, em •. 
preza, banco ou s·ocieda!le, . íie titulos de cte
tlito ou obrigaç;ões ao portador com o nome 
deste em branco; denominados lettra.s;· notas. 
vales, fichas, ficas, reci.bJs, livranças · õu 
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~tms ditrerentes denominações, e dá outras Padua Rezende, Moreira di Silva., Ga.leão 
:providencias ; Carvalhal, Oliveira Braga., Costa JuDio~ 
· }"' discussão do projccto n. 168 A, de 1898, .Bueno de Andrada., Elias Fa.-ust.o, Edmundo 
· dêelamndo que o art. 23 do decreto n. 2.464, da. Fonseca, Fra.ncit:co Glicerio,Ovidio Abra.n- . 
de ]7 de f~vereiro de 1897, nio comprehende tes, Hermenegildo de Moraes, Luiz Adolpho, 
0 caso de incompatibilidade proveniente do Mello Rego, Xavier do Valle, Alence.r Glii
parentesco em linha. collateral entre os re- marães, Leoncio Corrêa, Lauro Müller,Paula · 
presentantes do-Min_isterio Publico ~ quaes- Ramos, Francisco Tolentino, Pedro Ferreira., 
.quer _juizes , que os Impeça. de funccwnarem P linio Casa.<:lo, Guillon, Ma.rçai Escoba.r, Pos
coiljunctamen te em um mesmo tribunal, sidonio da Cunha, Ri vada.via COrrêa., Vespa
juizO ou junta correccbn&l ; siano de AlbuquerquG e Cass!ano do Nasci- · 

1• discussão do prOJeCto n. lOS A, de 1898, mento. 
determinando que todas as pessoas maiores Ab -
ou emandpadas, no goso <ie seus direitos :e-se a ~essao. . . 
civis, podem passar procuração por instru· DeiXam de compa.t"OOer ~omc:m~o. p:tr~lC_l· 
mento particular de proprio punho, fe~ta. e pada os Srs. ~atta. Ba.ce_llar, Vlven'Os,An}ZlO 
assi"'nada. com poderes de repre.sentaçao olf de Abre~, Elu.s Mutms, José Peregr1uo, 
em ~u!Sa propria. ; e revogando a lei o. i9, ~pollomo Zenaydes! Affonso Costa., ca.mpo~ 
de 23 de a "'Osto de 189~ com parecer da Com- h na, Ildefonso Alv1m, F'oaseca. Portella., 
missão de "constituição.' Legislação e Justiça. ; Telles de Me:le.zes, Ma1;1oel Ful~Z~ncio, Lin-

ta discussão do projecto n. 49 A, de 1898, dolpho 0<\e.t&oo~ La.martme. Pa.nlmo ~rios, 
alterando a legisl&~;ão vigente sobre socie- Arthur D1ellerJchsen, . R.odolpho r.~1ra.nda., 
dades anonymas. - Alves de castro, Cara.cciOlo, ~mto da Roeha 

_ e Azevedo Sodre. · 
Levanta se a. sessao ás 5 horas da. tarde. 

14• S'eSSÃO EM 23 DE MA.IO DI!: .1899 

Presiãen!:ia. dos Sr$. Va.: de Mello (Presi· 
dente), Ca•·los de No,aes(1• Seet•et'l?·io) e V a; 
rk M~llo (Pre$idente). 

Ao -meio-dia prooede-se á. chamada., á. qual 
· respondem os Srs. Vez de Mello, C<\rlos de 
Novaes; Silva. Mariz, He-re:lia de Sà, Alfge-Io 
Neto, Sil \'e rio Nery, Augusto Montenegro, 
Sel'Zedello Corrêa, Urbano Santos. Guedelba 
Mourão, Cunha Marting, Henrique Va.lladarea, 
M&reos de Ara.lljo, Pedro Borges, Thomaz Ao-

. cloly, Torres Portugal, lldefonso Lima, Frau
cisco Si., Marinho de Andrade, Augusto Severo, 
Tavares de Lyra, Eloy de Soma., EI'mírio 
Coutinho, Teixeira de Sá., Herculano Bandeira, 
Pereira de Lyra, M&le.quiaa Gonçalves, Cor· 
nelio da Fonseea, Moreira. AI ves, Ju veocio de 
Apla.r, Arthur Peixoto, Rocha Cavalcante, 
.A1'8.njo Góes, Geminiano Brazil, Olympio Cam
pos, .Rodrigues Doria., Jayme Villas Boas, 
Se&bra, Milton, Tosta, F.rancisco Sodri\, Ma
noel Caetano. Vergne de Abreu, Aótphilopbio, 
Par&nbos . Montene.,"TT, Timotbeo da Coa

. ta, Erioo Coelho. Nilo Peçanba • · Ernesto 
· Bruilio, Bernardes Dias, Urbano Marcon
des, Mayl'ink , Caloger&~, José Bonifacio, 
Hear.r1iqu u'e Vu, Alfredo Pinto. Leonel Filbo, 
P'el'reii'a Piret, L&mou!iier Go:lotredo,Cuper

. tiu ~e Siqueira. A1att& Maob&db, Nogueira, 
Jwaiol', Oleprio Ma.clel, Kduarc.\o f'l.mentel, 

E sem causa os - Srs. Albuquerque Sere
jo, Pedro Cllermont, Rodrigu!lS Fernandes, 
Eduardo de Berredo.Helvecio Monte, Francisco 
Gurgel, João Vieira., Martins Junior,Euclides . 

alta., Felisbello Freire, Aristides de Queiroz, 
Ro:lrigu~ Lima, Eduardo Ra.mos, Marcolino 
'Moura, Galtüno Loreto, Pinheiro Junior, J_e
ronymo Monteiro, Osea.r Godoy ,Alcindo Gua- . 
na.ba.ra, Raul Bal'l'Oso, Sá. Freire, Pereira dos · 
Sl\ntos, Agostinho Vidal, Julio Santos, Deo
eleciano de Sooza, Barros Fra.neo Junior;Pau
lino de Souza. Junior, Almeida Gomes, João 
Luiz, Monteiro de Barros, Francl.sco Veiga, 
Alvaro Botelho, Rodolpbo Abreu, Tbeotonio 
de Mega.!h~. Arthur Torres, Luiz FlacqllM', 
AI vare> Rubião, Domingues de Castro, Dino 
Bueno, Gusta.vo Godoy; Adolpho Gordo, ce
aa.rio de l:"reitas, Lucas de Barros, Alfredo 
Ellis, Cincinato Braga, Brazilio da Luz, Ap
paricio Ma.riense, Fra.ncisco Aleneastro, Vf
ctorino Monteiro, Aureliano Barbosa e C&m· 
pos Cartier. 

E' lida e sem deba.h approvad& a acta da 
se!São antecedente. 

O Sr. :i o Secretario procede á 
leitura do segui o te 

EXPEDIENTE · 

Otncios: 
Do Sr. Depatado Antonio Alves Pereira de · 

Lyra, solicitando licença para deixar de com
parecer ás se!~ dlU'Snte o tempo que ti -ver 
necesaída.de de oonaervar-ae ausente desta 
C..pital.- A' Oomml!do de Petloõel e Po-
ckrta. . 
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SESSIO ÍU4 23 ·DE MAIO :DB 1899 1~ ·: 

Do Ministerio das Relações Exteriores de 22 beração ilo Congresso &$ ·idéas ~onsentanea.s 
do corrente, enviando;~. seguinte com o peDSamflnto. da. .Mensagem ·do · Presi- · 

MENSA.GEH 

Srs. membros do Congresso Nacional
Submetto ã. voss.:<t deliberação um trata.dô de 
·arbitramento. firmado entre esta. Republiea. 
·e 1t do Chile em 13 do corrente, coo!!tando da 
cópia .a:athentiea inclusa; e que me parece 

·merecera a vossa. approvação. 
Capital Federal, 20 de n:.aio de 1899.

M. Fet"roz de Campos Salles. - A' Com· 
miSSão de Diplomacia e Tratados • . 

Requerimento da Camara. Municipal de 
Santà. Rita do Sapntaby ·do Estado de Minas 
Geraes, representando contra o imposto de 
tumo· e pedindo . a. sua reducçio ·a. mínima 
tan.-A' Commissão deOrça.mento; 

cteote d:l. Republica, no sentido de faze:r-se 
da. tarifa aduaneira, que é um dos taciores·: da 
prosperidade ·do pa.iz e de onde vem a pri~·., , 
cipal fonte de renda da União, UDr.J.. tarifá. . . · 
regular, uma lei baseada. em tons principiaS ·· 
de economia e de justiça., sem prejuízo da& 
indu3tt•ias já creada.s (apoiados) e das que são 
propriamente nacionaes (apoiad~s); resper:. . 
tando no mesmo tempo os direitos e concor· 
reudo para. o augmento d.ls rendas.da Naçá.o. 
Entr~ n?s. tem-se confu~dido o l!ue sej~ · 

protecciODlSmo e monopobo. Urn, n3. sua 
verdadeira cómprehensão, na sua conve- _ 
niente applicaç3o, é o estimulo, o incentivo · 
do trabalho, cóncorre para o desenvolvi· 
mento da riqueza publica. e particular, e 
para o desenvolvimento das forças do pg.iz ; . 
o outro estabelece favores para uma .clasSe: 

Comparecem mais os Srs. Carlos Mar· contra a outra, sem vant.1gens pa.raa.·Nação.: 
cellíno, Amorím Figueira, Enéa.s Martins, Si nã.o se deve ser livre proteccioni>ta; en}. 
Theotot.io de Brito, Luiz ~omi;Dgues, J~sé um J!.&oiZ liv_re e no"?; onno as !Cintes de pro;·. 
Avelino, João Lopes, Freder1co Borges. TriD· d~cçe.o estão quas1 ~as por oxplorar, se 

· dade, ··coelho Lisboa; José Mariano, Coelho nao deve também cogitar de taxas ultra _ 
· Clntra; Barbosa Lima, Julio de Mello, João de prote<:clonistas, porque estas, como- disse O

Siqueira, Pedro Pernambuco, Arroxellas Gr.l-' Chefe da Naçã.o, estabefccem o. mooopolio e 
vão, Castro Rebello, Eugenio Touriobo,Paull\ olevam os preços com prejuizo da popu-· 
Guimariies, João Dantas Filbo, Adalberto Gui· la.çã.o. . 
lD&l'ã.es, Leovigildo Filgueiras, Tolentin? dos Ha, entretal!_to, Sr. I:_'residente, ge!leroa d& 
Santos, Torqua.to Moreira, José Murtmbo, nOS$a produc.ça.o, que nao podem deixar de 
Xavier da Silveira, Bslisario de Souza,Irinell ter a uecessaria protecção das tarifas. (.Apoia: 
:Màehado, Augusto de Vasconcellos, Alves de dos .) · 
Brito! Leonel Loreti, Silva. Cast-l'O, Ca.r~alho Um paiz novo como o nol!IIO, de va6tas re
Mour-.to, Gonçalves ~mos, Ja.co~ da Pa.txi9, gi.ões, onde do Amaronaa até o Rio Grande do 
Antero. Botelho, Oota.vumo de 'f:Jrtto, Antomo ::.ul, as terras sã.o uberrimas e a preço ~ixo~. 
Zach~ruts, A~gusto · Clementmo, Rodolpho onde a. grande variedade de climas, as totna 
Pai:u.o, CasemH'O dn Rocha, La.menha. L! os e prest&veis para todu a.s eultara9, deede a . 
Py Crespo. do caoá.o a.té ás da Europa, nio póde conti-

nuar a imp:>rtar certos generoll-.aereaesi. 
O Sr. E!lai!.IFau•to diz que, tendo arroz, milho e feijão. E é só deeenvol-

o Sr. Presidente da. Republlca, em saa Men- vendo 81 forç."LS de produoção e dando meios· 
&agem a.o CoDgreaso Nacional. dealarado que de transportes a eatas para 01 mercados coa· 
a. modUI.eação das t&rlfas aduaneiru se 1m- 8umldorea; 111 deixando de Importar, que· .. 
).milha como uma necessidade para fazer des- poderemoa produzir, estabelecer o eqniliftrio. 
appe.recer o monopollo creado peles tarifa& •ntre a.s duas correntes. Emqaantonio desap. · 

-protecolon.istas no mteresae de alguns lndus· parecer o dtlficit entre as remessas que temos. . 
tria.e! •. · de fazer em ouro), comparadas com a troca. dos 

O SR. AuGuSTO SnEao-Apojado. nossos productos, n&o poderemos ter boall1l-
O Sa. VERGNE DE ABRW-Apoiadissimo. naoças, nem alta de cambio. · · · 
o Sa. ELIAS FAUSTO ... e tendo declamdo o sn. GALIIÃD C.UVALB.U.- v. Ex . . e· 

m&is que a mudança; da tarifas, no sentido de &depto da. balança internaeiona.l ~ · 
subordin&l·as a. um principio mais justo e a o SR. ELas FAmr.ro-ll:m termo&. 
uma melhor orientação economic.~., era ponto 0 sa. Btni:No D& .AND!I.\;D;\ _ Er ade.Pto .dO. 
capital da politlca do Governo,-J:areee-.lbe desenvolvimento do tra.l!a.lho mçional. . 
ter ehegado a. occasião da. C&mara os Depoo- o SR. . .• "'"'IAS F·u--·O .T~l ~o c--. .. tWoe nomear uma. commiasã.o especial. para .,..... ... a•u "'"·~ .. .,.,..,. 
tr&tar do II.'ISUmpto que,. além i!e importante, mtrcio, em esiatiat.ica puoiiooda, não .ba mllito 
6 urgenie. . tempo, fez ver que cs oereees importados em, 

llia ·commiuão deverá no meaor prazo de 1898, !IÓ JJelaa AJ""'1ePt do .Rio e -de Sa.ntGst 
tempo polllvel &p!e1181ltl.r -e~ á àeli- aubtra.m. .a.o vaiar-ele ~O.i»>O~ . · .. 
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.Este valor que em moela. esterlina, ao 
-.cambio de 8, corresponde a sete milhões es-
-terlinos, é precisamente a quinta parte do 
debito total do Brazil, no estrangeiro. Estes 
algarismos, mudos em sua linguagem, exhu
.barantemente mostram quanto temos sido 
imprevidentes, sinã.o indolentes. 

E' preciso que haja taus altas,quasi prohi
-bitiva.s, para que estes generos não conti
nuem a ser importados. ( .~poiados ; muito 
bem.) 

UM SR. DEPUT.>.Do-E' urna medida indis· 
,pensa.vel. 

0 SR. BUENO D'E ANDRA.D.t,.-Felizmente, a 
-Camara está, entrando no bom caminho. (H a 
·outros apartes.) 

piedade, elevar essas taxas a 50 •;. ou 
100 •; •. 

Só urna medida. positiva, radical, nos ha. 
bilitará a. um con venio ; e si ella nã:o pro
duzir resultado immedia.to, produzil-o-ha cer
tamente no decurso de um, dous ou tres 
annos, porque é natural, é intuitivo, que 
multiplos interesses existem ent1•e os paizes, 
que exportam aquillo que mais prod.112em. 

E' verdade que,porintermeàio da diploma
cia, jã. se tem procurado chega.r a um. a.c
cordo. Está veritieado, entretanto, que este 
accordo e impossível ; mas o que não póde a 
diplomacia consegui!·, conseguirão as exigeil· 
c ias do commercio. 

Assim, convencido da necessidade da. no
meação desta commissã.o, e convencido de 
que os resultados pra.ticos serão immediatos, 
lembra a creação de uwa commissão tspecial 
e neste sentido manda á Mesa. um reG,uerL· 
mento. 

0 SR. ELIAS FAUSTO-Si O DOSSO paiz não 
:póde produzir o sufficiente, a.o menos, para o 
·seu consumo, então pa.gue a sua. indolencia, 
e nã:o mais usufruirá. as vantagens de tarifas 
1iVres, que o Egt'ido não póde comportar. Vem :i. Mesa, é lido, apoiado e posto em 

discussão, que e adiada p or ter }le:lido a pa
lavra o Sr. Lauro Müller, o seguinte 

O que, porém, o traz principalmente á tri
"buna, é um assumpto que julga talvez: de 
mais importancia. Quer re{erir-se ás taxas 
aduaneiras, relativas a generos de certos · 
paizes, que, não obstante as longas relações 
oommercíaes que manteem com o Brazil, con
-servam taxas quasi probibitivas pam o ge
llero que principalmente exportamo.s - o 
·ilafé. 

REQUERIMI!:NTO 

Requeiro que seja nomea.Ba. uma commissão 
composta de cinco membros da Camara dos 
Deputados, para o fim especial de estudar com 
a ms.íor urgencia. a. moditicaçã.o da. tarifa 
aduáneira, subordinando a. a umo, melhor 
orientação economica. Como é sabido, este genêl'O de no;sa. pro

·du.cção ca.hiu a -preço vil, que quasi não com
porta as despezas e em loga.r~s. onde as tsr

··ras são ea.nçadas, produz resultados nega
tivos. 

·comqua.nto o orador não considere ai~!da. 
perdida a situação do caré, pareca-lhs ser 
um dever dos poderes publicas procurar os 
meios para. evit&ra crise, que assoberba. esza 
-lavoura e, portanto, ao paiz. 

Patzes h(!, ns. Europa, escusado é citai-os, 
que cobram o duplo do valor dos generos por 
nós exportados, tornando assim esse genero 
objecto de luxo, ina.ccessivel ás classes menos 
favorecidas da fortuna. 

0 SR. AUGUSTO SB:VERO - Fazem isto, e 
mais ainda : mudam ate os nomes desses 
generos. 

o· SR. ELIAS FAUSTO-Perfeitamente. 
Da.hi o pequeno ou quasi nullo augmento 

de aonsumo 9-ue teem tido ess~s paizes. Ao 
passo que nos diminuímos as tarifas, como 
1u!onteceu o anno passado,. esses paizes as 
augmeuta.m, tornando quasi prohibitiva. a. 
entrada desses mesmos generos. 

E' preciso, pois , que a commissã.o estude 
detidãmente esta. questio ; veja quaes os ge· 
neros a importat' desses pa.lzr.ls, pari\ sem 
o1tell8a. aos tra.ta.dos de commercio, mas sem 

SaL• das s~ssões, 23 de maio de 1899.
EUas Fausto. 

O S1•. Heredla de !!Iã-Sr. Presi
dente, verifl.ca-se pela leitura. da. a:::ta, que 
hoje foi lida, aquillo que já. sabíamos, pela 
discussão ultimamente travada no Senado 
Federal, isto é, que essa ca.~o. do Parlamento 
recusara· se a a.ttender ao convite, que lhe foi 
dirigido pela Camara, no sentido de nomear-se 
uma commissão mixta com o fim d~ dar pa
recer sobre a representacõ.o dirigida :to Con
gresso pelo Commercio desta Capital. E,.no 
ultimo dia que tomei a palavra, tive ensejo 
de responder a alguns Senador~s que se oc
cuparam da ma.teria.. 

Terminei o meu discurso, Sr. Pcesidente, 
fazendo um appello il. Commi8siio de Orça
mento desta Cama.ra pa.ra que ella. resolvesse 
o mais depressa possivel este assumpto, que 
reputo da. maior importancia. 

Verificando, -porém, que á vista da natu
reza do mesmo assampto, torn:t-se neeessa.ria 
a nomeaQão de uma commissão espeaial, 
venh:>, neste sentido, ofrerecar ã consideração 
da ca.mara. um requerimento, esperando que 
e lia. inspirando-se no seu pa.triotilmo, a.ttenda 
ás circumatancias espcclaes e dliDcUlmu em 
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""" que acha-se .o c_ommercio, que lucrt.a aetual-
mente com aa mais séri~ diffieulda.des. 

Vem á Mesa., é lido, apoiado e sem debate 
approvado o seguinte 

REQUER!Ml!:NTO 

'-Reqneiro que o Presidente da Ca.ma.ra., 
fique autorizado a mandar á. Commíssã.o es
pecial para. .dar parecer sobre a. representa
ção do commercio. 

Sala. das sessões, 23 de maio de 1899.
HeYetlkt de Sá. 

O Sr. President.e -A Mesa. não 
pôde nomear a Commissão pedida pelo nobre

, bre Deputado por não lhe competir. As com
missões especiaes ou mixtas são de nomeação 
da Camara e não da. Mesa. 

O Sr. Deredia. deSã(pelaordem) 
-V. Ex. releve-mo contrariar a. opinião da 
Mesa. E' justamente da alçada do preside.nte 
da. ca.ma.ra lazer a nomea-cíio de commissões 
especiaes. . 

O SR. AUGUSTo MONTBNRGll.O- A pratica. 
foi sempre esta. 

O SR. HJrnEDIA. DE SÁ. - Foi semp~ esta. a. 
pratica • . 

O SR. MILTON-Apoiado. 
O SR. HEREDIA. n:a: SÁ - Felizmente neste 

sentido tenho o testemunho de Deputados 
m.a.is antigos do que eu. Assim, peço a V. Ex. 
que verifique neste particular a disposição 
regimental. . 

O Sr. João de 81quelra (pela 
ordem)-Sr. Presidente, me parece que o 
honrado Deputado pela. Capital Federal não 
tem ·:razão quando diz que V. Ex. devia 
nome&or a. commislio que e li e req aereu e não 
COII!o V. Ex. acertadamente decidiu. 

Vem eScl!recer o caso, o pa.ragrapho unfco 
do art. 48 que diz. (Lê.) 
· Ja · vê que nenhuma razão tém o nobre 

Deputado, m&is sim a Mea~ na. deciaão que 
acertadamente deu. 

;d45·: 

com urgencia, sobre a representação do eom:~· 
mercio desta capital, qüantó à manelrà cn, .· 
proceder-se ã cobrança dJ> imposto em seno: . 

Sala das sessões, 23 de maio de isoo·.~ .. 
Heredia de Sá. · 

o Sr. Pl'estden"t&- Nomelo .para 
a Commissâp Especial, os Srs. Nilo Peçanha., 
Elias Fausto, Tosta, Alcindo Guanabara; e 
Serzedello Corrêa. 

O Sr. Augusto Monteuegro 
faz longas considerações sobre as cmusa.s ·da 
delonga das dise118Eões das leis annuas •. pela. · 
qual""tanto se responsabiliza o Cóngresso Na
cional, especialmente a Camara dos Depu
tados. Diz que nenhuma responsabilidade: 
cabe por isso á. C&mara., pois, como· demona- . 
tra, a. causa desse mal está. inteira. completa:, 
no modo por que foi confeccionado o seu 
Regimento. · . 

Lê textos do mesmo, Do intuito. de pro
var a. sna aUegação, e termina enViando á 
Mesa uma indieação DO sentido ·de tazer 
~ar esse mal • . 

Vem á. Mesa, é lida e enviada ã. Commissão 
de Policia a seguinte 

INDIOA.ÇÃO 

Indico que a. Connnissão de Policia dê pa
recer sollre n reforma do Regimento DCIS 
pontos seguintes: · · 

A discussão doa orçamentos ·se tarê. pelo 
modo seguinte: 

Entregue pela Commiaão, o pl'Ojecto de or
çamento será impre~ao e dlstrlbuido pelos 
Deputados. O Presidente da Camara de
clarllrã. que, estando o· projecto d1atrlbuido, 
ficará. sobre a Mesa pelo prazo de tres aessõea 
diurnas, admde receber as emendas. 

Findo este pra1.o, o projecto com as edlen
das .voltará á CommiBSio, que dará seu pa,.. 
reeer, aprBsentnndo entito as modl!lcaçOes 
que entender propor ao texto primitivo. Lido 
o parecer e lmprosso, será dado para. ordem 
do dta e abriL'-I!e·ha. dlecussão. sobre o pro
jecto e emendu. Nellt& discussão nil.o 1e po-

. derâ. mais apNsenta.r emendaS'._ 
O §r. Deredia. de @Já (pela or- A votação terá.-logar, consultando o Pre-

<kmJ-Sr. Presidente, as duvidas que ·fora.m sidente si a Camara. approva. o projecto salvo 
ha pouco levantadas deeapJlarecerão com a as emendas, e a...~im sendo deliberado, serão · 
apJ~rovação de um segunclo requerimento emsaguida votadas estas. . · · ~ 
qtte formulei nos seguintes termos. . Redigido o projeet'? conforme o. vencido. 

Vem á. MeSa, é lido, s.poia.do e sem deba.te entrará. es~ em ~· duroo~são. depois de "d!3-
approvado 0 seguinte corrl~o o. mterst_!clO reg•mental. Nesta· . dJS-

. - cusssao fo poderao ser a.prest~ntadas emendas .. 
UQ"OERJMEISTO diminuindo B.S eonsignações orçameri~rias. 

Encerrada. a discu~io, o. projeCoo · e .··a:r:
Requeiro. a nomeação de uma Commissão émendas irão . ~ Com missão par~ interpor, ·p~~ 

·Eapeclal de clBCO membros para dar pa-reCer, recer, que sera votado sem ma•s debe.te. . ·· 
C!lmara V. I . . . fti 
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· A' Commissã.o de Orçamento compete fazer 
a retlacção deliniti.va dos projectos de or
çamento. 
· Nos ultimes oito dias de sessão os projectos 
de orçamento ou de credi tos v i o dos com e meu
das do Senado, ]?Oderão deixar ue ir á Com
missão de Orçamento, ajuízo do Presidente da 
camaro., ficando (t mesma Commlssão o 
direito durante a discussão de interpot• ver
balmente seu plrecer. 
· Dentro destes oito dios, em caso de urgen
cia, poderá o Presideote da Camara con
sulta1' esta no sentido de determinar a dis
cuEsãO immediata · dos mesmos projectos; si 
assim resolver a Ca.mara, abrir-ss-ba logo 
·a. discussão, ficando preterida a ordem do dia. 

E' expressamente vedado crear nas leis or
·çamenta.rias repartições ou empregos, ou 
nellas incluir disposições permanentes, salvo 
quando tiverem sido propostas pelo Governo 
em suas mensagens e acceitas pGla. Commissão 
de Or~inento. 

Fica supprimida a 1" discussão dos proja· 
c tos originarias dasCommissões;considera.Ne· 
h a 1 • discussão a realizada no seio da.a mesmas 
Commissões. Por occasião da discussão e vo
tação do art. 1° desses p:rojectos, a Camara 
pronunciar-se-ha sobre a constitucionalidade 
e utilidade dos mesmo~. 

Saladas sessões, 23 de maio de 1899.-Au
gusto Montenegro. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado á commissão de Orçamento o se
guinte 

N. 5- 1899 

1i::llabe~ce régra.s a que clet:c obc!lc:cer a cli~cri
'l&ill4:!irO das taxas de scll~ que podem de· 
~cea,· ~ Unit%" c os E~taàos e dd OH Iras pro· 
1lidenci,ts 

O Congresso Naciona.I decreto.: 
Ar~. t.o .A dísoriminaçi.io das taxa.a de 

sello, que podem decretar a. União e oa Es· 
to.dos, segundo os arts. 7." n. 3 e 9 § 1.• n. 1 
da. Coost;tuiçíi.o da, Republica, obedecerá a.~ 
regras seguintes : 

§ 1.• E' da competeaci.o. exclusiva. da União 
decretar taxas de sello, excepto sobre actos 
emanados dos govel'llOS dos Estados e nego
cios de súa. economia, sobre os quaes compete 
exclusivamente aos mesmos Estados exeroGr 
esse. faculdade. 
. § 2.• Consideram-se negocios de economia 
'dos Estados os que .são regulados por leis es
taduaes. · 

N""ao são comprehendidos neat& clausula os 
actos de qu8.lquer especie -regidos por leis 

federaes na. conformidade don. 23 do art. 34 
da Constituição, os quaes são sujeitos ás ta· 
xa.s que a União decretar, ainda que tenham 
de produzir effeito no prol!rio Estado de sua. 
origem e de ser processados nos respectivos 
juizos. 

Art. 2.° Fica. o Govemo autorizado a. ex
pedir regulamento para. execução desta lel, 
no qual, revendo o que baixou com o decreto 
n. 2.573, de 3 de agosto de 1897, manterà. a.s 
taxas, multas e penas nelle estnbelecldas e 
na lei n. 559, ele 31 de dezembro de 1898, as
sim como estatuirá as medidas que julgar 
acertadas para. assegurar a arrecadação do 
imposto do sello, nos termos dos :~.rts. 6" n. 4 
e 7 § 3• da Constituição. 

Art. 3.0 Revoga.m-se as disposições em 
contrario. 

'S . R. Em 23 de ·maio de 1899.- Ut"bano 
Santos.- Bueno de .A.ndr,~da . - Araujo 
Goes. - Ptwla. Ramos.- Ignacio Tosta.
August? iJfoaCe11egro .- Cassiano do. Nasci
mento.-Augl'sto Se-vero.-Nilo Per;t~nha.
Geminia.n.o Bra=il.-Francisco Sd,-Jacob da 
Paix<To. 

O Sr. Cassiano do l'Wa.ect..:. 
-.nento-sr. Presidente, não venho a esta. 
tribuna reedita.r explicações gue já tive oc
cnsião de dal' ao Congresso Nacional sobre 
qual a. minha attitude de homem politioo em 
fa.ce dos acontecimentos que se desdobraram 
a 10 de abril e dias que se seguira.m . 

Seria reproduzir a.quillo que já. consta do!l 
Am1aes e portanto absolutamente improdu
ctivo, além de que não desejo de modo a.tgum 
concorrer com minha palavra para tomo.r 
tempo ao Congresso com diecussües inuteis e 
improllouas. 

O iacideote desagndabiliBSimo que bl)ntem 
se produziu nesta Casa. me ouriga a declnra.r 
que niio n.utori7.ei pessoa o.lguma a rela.ta.r 
factos passados no recesso da amizade ; ma!!, 
uma. ,·ez que se a.ppellou pa.ra. miuha houra. e 
probidade, tendo e!S!S fa.ctos vindo" saber-se 
de um ou outro modo que não indAgo agora, 
eu não podia. deixar de attestar n. verdade 
tiio sómente rla.quillo que sabia. 

Com estas palavras V. E:t. comprehende 
bem que nã.o pretendo reviver incidentes 
desagradaveis que, para honra. e decoro desta 
Casa, devem desappa.recer para. sempre. 
(Apoiados.) .. . 

A Càmara tem muitos assumptos dignos de 
s2u estudo e exame para que continue a en· 
tregar-se a retaliações pe.ssoa.es com que nad:i 
ganbam o serviço publico e a Republica. • 

Quanto aos factos de 10 de abril, por mim 
já relatados em discursos pronunciados ha. 2 
ou 3 annos passados, quando expliquei :; 
attitude que então tive, nada tenbo a 
dizer. Dou, portanto, por m.inha parte o incl· 
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dente por findo com a explicação que hon· E' uma falsidade (apoiado!) ; não disse, 
tem dei á Camara em· aparte. nem }lOderin. dizer semelhante sa.ndiee, que 

Não entro na apreciaçiio doe sentimentos outro nome não merece. 
que dominavam o nobre Deputado pelo Bahia Q11ando oravA o honrado Deputado pela. 
no momento em que nos despedia.mos quando Ba.hia., em meio da.quella balburdia. prove
S. Ex. ia so:IIrer as agruras do exílio. niente dos apartes, lembro-me de ha.ver dito 

O que tinha a. dizer, disse em aparte e, o seguinte: ~a.s constltuições não são igua.es, 
qua.ntoásintenções que dominavam a S. Es:., isto é, n. do Rio Grande não é uma. cópia ser· 
quanto ao3 sentimentos que dominavam seu vil d<t federal», mas não disse isso que foi 
coração, não me é licito perscruf;ar. - publicado e que vinha fazer cahir por terra. 

E' meu intuito uii.o contribuir para que tudo quanto tenho sustentado durante toda. a 
scenas ígua.es áquellas que hontem o pa.iz minha vida. publica.. 
presen.ciou, continuem a dar·se neste recinto. E seria. re3.lmente Q:X.quieito, depois de noye 

Asseguro a. V. Ex:. que, quando forem so· annos de .serviços nesta Casa, que eu pudesse 
llc1tada9 urgencias para r eproducçiio de incl- desdizer todo o meu passado. · 
dentes semelhantes, que possam aJiectar a Y. Ex. bem vê que essa exploração vil e. 
personalidade de qualquer O;,putado, pedirei miseravelnão deve ir adiante, sem que eu 
aos meus amigos que terminantemente ue- pL>s>a vir do alto desta tribuna desmasca.ral;a.,· 
guem com seu voto a eonoessii.o dessas ur· O Sn. RoootPHo PAJxA.o- A Constituição 
genoias. · do Rio Grande não é autagonir.~1. com a. Con ~ 

Aproveito a opportunidade de achar·me nn stituiçfi.o Federal. . 
tribuna. para pa.s>&l' a tratar de outro a.s-
sumpto que me diz respeito. 0 SR. CASSIA.NO PO N."-SCI!dBNTO-Perfeita. 

Não poo.'IO consentir que corram mundo,com mente ; é o que digo. 
o meu silencio, proposições que não proferi e Um outro aparte que serviu para explo· 
sobre as quaes a exploração de adversa.rios ração foi este, Sr. Presidente. A Constitui· 
já. começa a se fazer sentir. cão do Rio Grande não poderia talvez: com 

Quando, ha. dias, orava. o nobre Depulado vantagem ser a.pplica.da a. Estados onde não 
pela Bahia., apreciando a attitude dos amigos houvesse gerações republicanas, sem pre· 
que se concentraram em torno de certos juizos e preconceitos para recebel·a. -
princlpios que serio opportuna.meote expos· Explico: no Rio Gra.nde, em 'i. Paulo, em 
tos e desenvolvidos, apreciando o apoio que Minas e na generalidade do Sul da Republica 
da vamos e que damos ao Governo para que existiu sempre uma. corrente forte de opinião 
leve a cabo a. missãa patrioLica. que empre- republicana qu.e -não existia com a mesma 
heodeu de reorganizar as finanças da Repu- intensidade no norte do pai~; portanto, é na· 
blica, s. Ex. procurou mostrar que es· tural que os preconceitos originarias fossem 
tavamos divididos por principlos e idéas he- mais duradouros no norte do que no sul da 
terogeneas, fa.zendo aoredit<~.r que o Rio Republica.. 
Grande do Sul era. ·o pião em torno do qual O SR.. JAntE VILLA.s Bo.'l.s-A nossa é mais 
gyr&\a essa conoentra~o. liberal. 

Não é o momento, Sr. Presidente, de OI:· 0 SR. CASS!ANO DO NASCIMENTO-E' um a.~· 
pUcar como ee formou a concentração repu- · d o: 
blicana.; assevero, porém, que esw. idéa. mi· sumpto que, nos outros Deputado!! o ·~o 
nha., como da uma grande somma de espi Grande, desejamos que venh:J. á tela. da diS· 

bl cussão, e desde que os nobres Deputados en• 
ritos eminentemente repu icanos, vem des· tend~m que, sem projuizo de.s nossa.s funcções 
de maio do anno pa.S!ado, que não somos um neste regimen, possa.mos ocouparmo-nos delle, 
partido coostituid.o, somos, porém, uma provaremos que o re;.!imen es~belecido pela 
somma. de forças republicanas existeiltes o a constitu(ção do IUo Grande do Sul e franca· 
representação nacional, que tendemos a re· mente liberal. 
viver, si me posso exprimir assim, os glo· 
riosos prlncipios do velho 'P&rtido republi· O S!l.. MILTON-E' autoritar\o, 
cano, que adoptãmos desde os tempos do o sa. MARÇAL EsOOBAR-V. Ex. estude e 
regimen passado, quando combatíamos a in· medite. 
~ituiçã.o que entii.o vigorava. · 

Mas, vou explicar o pensamento dos apar- O SR. MILTON- Já. estudei e meditei. 
tes que dei e que já. figuram em jorna.l que (Apartes. ) 
me e adverso, por motivo que ignoro e que O SR. CASSIANO DO NASClW:NTo-Já esto1l 
dã.o Iogar a explorações contra. o partido afeito õ. intolerancia dos nobres Deputados 
republicano do Rio Orande do Sul. toElas as vez~s qna tenho a honr& de oceupar 

0 artigo intitulado Politica Riograndense a. attençã.o da. Camara.. (Apartes . ) 
e o periodo a que me rellro é o l!eguinte como t Si fa.llam todos a um ~mpo, eu não 
{~}; · , · posso responder a. todos ao me:smo tem_po. 
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Mas o meu intulto, vindo a. esta. tribuna, Houve na. lei actual da. reeéita & omissão 
não foi este, e 'deixo aos honrados Deputados das palavras-de fabrica, Foi qua.nto bastou 
o campo para quando quizerem provar que para o Governo amplia1· a. contribuição, de· 
ss. EEx. leram, comprehenderam e estuda- terminando no art. 75do regulamento actual 
ram a Constituição do Rio Grande, provando que a ba~e 1Jara. a cobrança do imposto de 
que ella não é uma Constituição eminente- 80 réis ~ o preço de retalho, e não o de fa.
mente liberal ; nesse dia, dos Deputados do -brica, e como o preço de retalho não ê esta
Rio Grande ss. EEx. encontrarão contes- vel, é variavel de Estado a Estado, de locali
tação formal em qualquer terreno. dade a Localidade, dependente de innumeras 

Eram esbs, Sr. Presidente, as considera.; circutnstancias, inclusive a ganancia do ratu.
cões que devia dar a re~peito dos apartes re- lhísta; é claro que -para evitar a. apprehen
feridos, a.fim de que elles não corram com a ~o dos charutos e o arbitrio dos fisca.es, os 
responsat.ilidade do meu nome, atim de que fabricantes eã.o obrigados a uma das duas:
não se me a.ttribuam conceitos que não pro- ou só produzirem c!larutos caros, ou a. sei
feri. !arem todos os charutos, inclusive os baratos, 

Não attribuo ao nobre Deputado pela. Ba- com o sello de 20 réis. 
hía estes apartes, que de industria estão Isto quer dizer que o Governo, burlan~o 
sendo truncados. completamente o p(losamenw do Congresso. 

o SR.. RlVADAVlA CoRIUi:A-No discurso sa- que attenàeu a difi'ere:oça dos preços dos cha-
biram direito. rutos-c~ros e baratos-com a dfcretação de 

o sa. CA.sslANO 00 NAs CIMENTO- E' isto duas taxas-um& de 20 réis e outra de 80 réis, 
que estou dizendo : não attJ•ibuo 0 facto. ao supprimiu inconstitucionalmente , na exe

cução, a taxa. menor. 
nobre D~putado. Innumetos a1fazeres forca- Isto quer dizer que o Governo esquecendo 

·ram-me ao desprazer de não lel' 0 discur~o o que escreveu so!emnemente no manifesto 
de S. E:t. de 15 de novembro-Nao c~der, nem t~surpar, 

O SR. SEAER.A-Não senhor ; é a pouca. a.t· invadiu flagrantemente a esph&-ra legislativa. 
tenção que lho :mereço. do Congt•esso. · 

O SB.. CAsSIANa 1JO NASciMENTO - Não ha O Congresso não votou nem podia vota.l' 
tal ; affi.rmo-o a. V. Ex.: foram o~ atrazeres qne ~ incidencia dás duas taxas fosse ba
que tive ntl~se dia que me obrigaram a tal. seada. sobre o preço de l'eta.lllo e não sobra o 

Mas o que é f~to é que elles já estão em de fabrica, :por dous motivos CS.lJitaes: 
Iettra de fôrms,já deram Jogar a explora- 1., pOl'que impondo 009 f&b:tticantes 0 90• 
o&o política e é isto que nã.o quero que Pa5!8 cnrgo de estamnUhar os cba.rutoe nas fa-
ltlm o meu protesto. "' 

Tendo ~lito 0 suffictente sobra 0 incidente brica.s, antes da sa.hida, só podia. cogitar do 
deBagradavel de bontom, tendP da1lo idéa. <1a preço da fabrica, isto ú, do preço por que o 

t ó l bl !ll.bricaote vende o producto; · 
conoen raçii.o, que n s os esp ritoB repu i- 2o, porqul3 o preço da fabrica é esta.vel, 
cano1 e conservadore.!l da. Came.r11. procura- certo, conhecido, estabelecido pelos fabri· 
mos fbrlllaf' ; tendo protestado com vehe· 
meneia contra conceito!! quo s~ me ~ttribue, cantes em tabellas impressas, que são dis- . 
vindos da exploroçiio pol!tica, não podia ter trHmfdas com as mereàdorias. 
melhor ensejo de terminal' do que não dai· os flseaes podem tlscalizat• com exa.etidão, 
xa.r passar eem JDa.is um protesto a explora- sem arbítrio, a. ob~ervanci& de leis pelos 
ção política. da rua do Ouvidor contra apo. fabricantes. 
litica do Rio G.rande do Sul. (Muito bem, Ao contrario, o preço de r& talho é insta.vel. 
:nu4ito bem.) incerto, varia.vel, dep:mdente de innumera.s 

circumstancias. 
O Sl". Toll!lto. vem trazer ao conbeci- Ninguem, e muito menos o fabricante, 

menta da Camara. uma. representação dos fa- póde saber por que preço vae ser vendido o 
bricantes de charutos do ·Esta.do da. Bahia seu producto, que, uma. vez sabido da. :ta.
contra. a jnterpretação que o Govemo deu á. brica, segue as innumeras oscillações do 
lei orca.tnentaria., contraria. ao Mpirito do I e- mercado. 
gislador, e não autcrizada pela lettra da Ieí. A consequencía. da. interpretação arbitraria 

Todas as leis anteriores e regulamentos l'e- do Governo foi, a. principio, o fechamento das 
spectivos tratando da incidencia. do imposto fabricas, e depois a reducção do fabrico á 
do consnmo sobre os cbarutos, tstabeleceram metade dos productos. 
como base das duue catbegori:1s o preço da Os charutos de preço inferior desappal'e
fa.brica., isto é, (JS chnrutos caros de preço de ceram ou diminuíram no mercado, porque o 
fabrica. superiora. 80 réis cada um, ·pagavam a exa.ggero do imposto de 20 rs, por charuto 
ta.u ma.ls alta., e os de preço inferior a ta.xa ou 20$ por milheiro niio póde ser suppor· 
meno!· t.'\do pelas claBSes pobres, OOI1Bumidoras, que-_ 
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nooes9&riamente passarão. a consumír o ci- 11~0 da fabrica; d&a despez&l! do . transpo~ .. : 
gano. · · · · até o retalhista., impostos que o producto 

Ora.; níio po.leru muitas f;tbricas subsistir tenha. de pa.ga.r ·a.té chegar n. elle,com~Ülsl}es; 
tabrica.ndo sóroente charutos caros, porque maior ou meno-r ganailcia. do mesmo reter 
o refogo do fumo, não o.proveite.do na. til.- lhista. e 8.'l condioões do mercado consumídol!; 
bricação, deixará. de ser empregado nos cha- que farão o retalbiata augroenta.r ou dimin~ 
rutos bara.tos, em pura. perd!t. pa.ra. os o pNço da venda. segundo a existencia do · 
fabricantes. . producto.na. occasião. . . 
· O orador agauda·St3 para malg tarde des- Como o fabricante, allleio a todas ei!IS&s cir• 
envolver os seus argumentos. cumstancias e ponderações, que se passam 
· Limita-se por ora a pedir a publicação da depois que o prodnctn sahe da. fabrica. e al
reela.mação no DW.rio do Congresso, e que guma das quaes nem pód" S(}r conjooturada, 
seja ella reme~tida á Commissão Especial, b11 pód~ pagar o pt-eço de aecordo com eS"ees 
pouco nomeada pa.ra estudar a representação laotos posteriores ~ . 
do com.mercio deata Capital contra os re- Qual desses faetores tem o fabricante ao· 
gulamentos dos impostos de consumo. (Muito sahir o produoto de sua fabrica 1 
õem, muito bem.} Por exemplo: 

Podei(l os aba.rutos senados, um· a. um 
O Sr. Presidente - O illustre s:~.bir dos nossos estabelecimentos, pelo preço 

Deputado será attendido. de 50S o milheiro, inclusive o sello, de 
Vem ã. Mesa, é lida. e enviada. á. Commis- mo~o que pódem ser vendidos no proprio mil-

são de Orçamento a seguinte nicipio ou na. capital do Estado pelo preQO 
de 80 réis em retalho, emquanto que sendo 

REP!l.ES&:NTA.ç:io exportados para. fóra. do Esta.do, pagando por 
oonseguipte di reito de transito pelo município 

Exms. S1'8·. Membros do congresso Naclo- da capital, direito da exportação a.o Estado, 
nal. - Os abaixo assígnados, fabricantes de despeza de embarque, frete, seguro, . direitos 
charutoa.na.s cidades de S. Salvador, s. Felix:, de importa.cão, que ba em algnns outtos 
Cachoeira e !l!aragagipe, zw Estado d& Baài&, Estados, desembarque o carreto, etc., Dnnc& 
:veem · respeitosamente reclamar perante poderá ser vendido o charuto pol' menos de 
VV. E:ts. contra. o modo por que foi redigido 100 réis. não incluindo nos elementos, qu~ 
o art. 75 do decreto n. 3.214, · de 21 de Feve· devem determinar essa. eleva~ão de preço, a 
reiro do corrente anno, explicativo do art. 16 existencia maior ou menor do producto e a 
do mesmo decreto, visto que o cita•io artigo cirOumstonoia de grande valia. de eer eae 
nã.o póde ser de modo algum executado pelos retalhista o primeiro, o segundo ou o ter
reclamantes ou por outro qualquer ft\bricante ceiro. 
de charutos. Não podem os fabricantes, pois, tl:a:ar para 

O preindicado artigo estabeletle: os aeus productos um pre~.que nã.o conheeem 
4: o preço de 80 l'S. pa.ra ca.da charuto na.- e não podem conhecer, e cuja det.ermtnaçlo 

cional menoiona.do no art. 16. e na. tabella. depende de muitas e varia.das circumstanoia.s. 
annexa e que serve àe Hmite gara. a. applico.- Para tanto seria. preciso uza.r de arbttrlo e 

d ftxa.r um ~reço, que na maioria. dos· c&SOS 
Çio & estampilha. de 8 rs. o preço iio re~ seria excesstvo pa.ra poder oomprehendertooaa 

. talhista e nã.o da ra.bri.ca.. as preví11Õe8. 
l!to é, o citado decreto obriga. os tll,brieantes Seja-nos permittido ainda lembrar a 

a pagarem o preço dos retalhista.s e não os VV. EExs., que o imposto do cansamo de 
que estipulam 'J)ara os seus arte factos. . charutos foi cobrado durante ·mui toa a.nnos 

Permitta.m vv .. Exs. que mostremos que, segundo o preço da tà.brica, e julgamos ter 
alem de injusto, ha. impo8sibilida.de de ser sido esta tambem a intençãD dos dignos legis• 
cumprido esse preceito regulamentar por Iadores, quando vota.ra.m alei n. 559, de 31 
parte dos aba.i:xo assigna.dos e dos demais de dezembro de 1898, pois julga.mos im~ · 
!a.br1cantes. possível se ter lembrado um só dos dignos e 
. Injusto· e o imposto :>.ssim decretado, por- patrioticos membros do Congresso Fedel'!ll de 
qu~ o~riga-se o fa.bt:icante a. coltoea.r um sello levantar o imp~sto de u~ milhi!iro de c1ia.· 
aupenor ao preQO pelo qual vende a sna mer- rutos de 500 reis como era., para. 20$ ou 40 
cadoria. devendo attender a um outro preço, 11ezes mais, a.ca.ba.ndo desta. !órma. com a. in
que não conhece e cuja fixação depende de dustria. ma.ts fioresoeilte do Estado da. Bahia, . 
va.ria.s oircums~noias e de ponderações todas a. qual ta.ntos l!er'f'iças tem prestado a. muitas . 
ell88 posteriores á sa.hida. do prodocto das povoaçõea pobrea e desprevenidas. · 
fabricas. Permitti-nos agora., Exms. Srs_. Del!utados, · 
. Impossível e ao fabricante conhecer o pre<:a demonstra.r as ()()Dsequencias do RegUlamento 
do reta.lh.ista, porque esse preço depende do n. 3214. · · 

.-
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Posto o dito regulamento em vigor, fomos 
obrigados, em obediencia. ao art. 75, a sella.r 
todos os charutos com sellos de 20 reis e im
mediatamente enfraqueceram de tal tórma 
os pedidos que vimo-nos forçados a fechar os 
nossos estn.belecimentos durante tres semanas 
e isto na época peior, durante a crise abomi· 
navel por que o Estarlo da. Bahia passou, e 
está passPndo. 

Reabertas as fabricas, ainda estamos tra.
balhaDdo com a metade do pessoal; e o que 
esta trabalhando, acha.·~e com o trabalho li· 
mitado, de maneira que o que ganha mal 
chega para passar a v ida nesta carestia 
enorme. 

Ima.:;inem, portanto, Exms. srs., a miseria 
que tem produzido DO Estado ca Bahia o 
referido art. 75, e ··_por isso vimos pedir 
respeitosamente a VV. EEx. que se dignem 
baixar um decreto, restabelecendo como limite 
da sellngem de oito róis o preço da. fabrica, 
como era uso annos anteriores. 

Terminando, permitti ainda. :pedir a VV. 
EEx. manter a estabilidade dos impostos que 
temos de -pagar á Bnião, sahindo a~im da. in· 
certeza. acabrunhadora. em que vivemos de 
certo tempo para c:'t.. 

A nossa industria, ferida na raiz com tanta.s 
}lertur\.lações durante 7 annos cem leis ae 
impostos e experiencias, não se desenvolveu 
mais, ao contrario nota·se um regresw nos 
ultimes onnos e sómente uma estabilidade 
nos im}lOatos e direitos }lóde reanimul-a. e col
locn r o& ta bricantes nas condições de procurar 
relnçõee e mercados estrangeiros, e no centro 
do Estado, pres~ando assi~ grandes serviços 
e espalhando lncalc\lla.vels beneficios tis po
voaçoos privadas de recursos. 

Esperamos, Exms. Srs., da equidade de 
VV. EEx. decisão patriotica e justa.-Nestes 
termos. Pedem dsJ~rimento.- Dan~m,trm & 

. Comp.-Simcu & Roáenbllrg.-F. Fer1·eira 
& Com.p.-Francisco de Barros Lardvllo.
Manoe~ Pacheco .-Francisco Vieira de Mello. 
-AtltonioCor~Ga.-Ferreira Cardasa & Comp. 
-Icsla Mocu1na .-Zaca1·ia& da Nova Milha-
::es & Comp.-Frat~cisco Cardoso & Comp -
Manoel CorriJa Machado.~Costa Fer)·cir~ & 
Penna .-Guimarúes, Soledade & Comp. 

Reconbeço as quatorze firmas retro e supra 
d~, representação, sendo a ultima folha em 
Q.Ue começam as nssignaturas, por mim' ru· 
bricada,com a l'Ubrica. de que uso-Rocha Vas
concellos. 

Bahia, 12 ile maio de· 1899. Em testemu
nlto da nrdade.- O escrivão interino An· 
tonio Florentino Roclta 'Vasconcellos, ' 

O §r. Erleo Coelho (pela ordem) 
pede _para ser submettida it consideração da 

Camara, sem preterição das votações annun
ciadas, um requerimento de urgencia. 

Vem á. Mesa, e lido e sem debate appro· 
vado o seguinte 

REQ'OERIMENTO 

Requeiro urgencia. para. fnndament.a.r um 
projecto de lei a. bem da ordem constituciona.l 
da. Republica, salvo melhor juizo. . 

Sala das sessões, 23 de maio de 1899.
Erico Coelho. 

Consultada a Cama.ra., si a materia de ur
gencia é tal q11e deva interromper a. ordem 
do dia, responde pela affirma.tiva. 

E' a.nnuneiada a votação da.s emendas do 
Senado ao projecto n. 98 B, de 1898, deter• 
mína.ndo as coniliç1les da reacquisição dos di· 
reitcs de cidadão brazlleiro {discussão unica.). 

São successivamente :postftS a votos e 
approvada.s as seguintes emendas do Senado : 

Ao § 2• do art. ! 0 , accrescente-se:- sem 
licença do Poder Eo::ecutiw Federa~. 

Ao art. 3°: Em vez de readquirem, diga-se: 
readguirc, reunindo-se-lhe o periodo que se 
segue sem djstincção de paragrapho :3 pas
sando a ser % 1 o o periodo que assim começa. : 
Para este fim ... etc. 

Ao art. 4. o: Em vez de ~uaeslJuer, diga-se : 
-os. 

E' o projeclo enviado á. Commi.ssão de Re
dacção e otHciando·se ao Sanado, 

E' annunclada a votação do projecto n.202, 
de 1828, autori?ando o Governo a abrir, no 
corrente exercício, o credito especial de 
28:09:3$667, dostlnado a.o pagamento de varlas 
despezas ila Secretaria do Senodo, e o crQ• 
dito necesss.rlo para pagamento, tambem no 
corrente exercício, do venairrento do biblio
thecarío di\. mesma. camnra., nomeado em 19 
do dezembro (2" diecnE!IIio). 

São succel!.'livamente ~atos a 'VOtos e ap
provadoli em 2• discussao os 1uta. 1•, 2• e 
3° do projecto n. 202, de 1898 (do Senado) ; 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 E' o Governo autorizado a abrir 

no corrente exercício, o credito especial de 
28 : 093$661, destinado ao pagamento de des
pezas que se relacionam com o servil}o de 
redacção dos debates do Senado nos annos de 
1896 e 1897, gratificações a. dous 2" officiaes 
encarregados do arcbivo e bibliotheca da 
mesma Camara e a salarios de dous serventes 
no referido periodo, bem como a gratificações 
e despezn.s que se tornn.ram necessarius, du· 
ra.nte o tempo em que ftmccionou o Con,.resso 
Naci9nal, :para a apuração da. eleiçã.o presi
dencial. 
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A.rt. 2.• E' ígualmente autorizado a abrir 
o credito necessa.rio para pagamento. no cor
rente exercicio, a um bibliothecario da. Se· 
cretaria do Senado, nomeado por deliberação 
desta. c1mara em se91!ão de 19 do corrente 
mez, com o vencimento annual de 8:400$, 
sendo 2/3 de ordenado jl:z:o e 1/ 3 de gratifi
cação. · 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

:E' annuociada a votação do projecto n. 
!00 A,de 1898, autorizando o Po,ier Executivo 
a auxiliar a lavoura. do trig"Q nos E•ta.dos 
da. RepubUca, podendo despender ate a. quan
tia. de 200:000SOOO (3• d.L<:eussão). 

Em seguida. é posto a votos e approvado 
em 3• di~cussão, e enviado a CommiSsíi.o de 
Redacção o seguinta 

PRNECTO 

N. 100 A- 1898 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I.< Fica o Poder Executivo autorizado 

. a auxilinr a In voara. do trigo nos Estados da 
Republiça,~ porlendo despender a.tê a quantia 
de 200: 000$000. 

Art. 2. • O :\Uxilio sahirá do pt•oliucto do 
imposto qne cada Esta.do estnbelecar sobre os 
artigos similares estrangeiros d.estinados ao 
consumo em seu torrltm•Jo. 

§ 1. • Este ·imposto scril. arreendndo pc1n. 
União (§ 3·• tio nrt. 9'' tlà. Constitulçito Federnl) 
o opplicnclo exclusivamente 11. ot·g-o.nizaçüo 
daquella ln.vour1\. 

§ 2.• O Governo consultarà aos governos 
cstndunos sobro o modo pro.tlco !le organtzat• 
a mesma lav.lurn. 

Art. 3.• Rovogom-.ae ns dlaposlções om 
contrario. 

E' anllunclmdn. a. votnQiio do projecto 
n, 137 A, de I SUB, m&t>en.n1i0 oa eaiOiJ e p. Cór· 
ma do l'8Vilão daa coudemnnções pcnne~ (1• 
dtscussi1o). 

Em seguldn. é po~to n votos e npprovn.do 
em 1• dl&cussilo o segnintB 

I'ROJEC'I'O 

N. 137 A- 1898 

O Congresso Nacional resolve: 

§ 1.• A revisão serã. admissivel em pro· 
cesso por qualquer crime ou dellcto, exce· 
ptLla.das, porém, as contravenções etra.nsgrea. 
sões civis e militares. · . 

i. A revisão poderá. ter loga.r em qualquer 
teml.lo e quando o recorrente ou quem o rc· 
presente a.Uegar innocencia., ainda. depois de 
sua morte ou de cumprida, prescripta, per~ 
doa.d"' ou a.mnistia.da. a pena.. 

JI . Só podara ser admittida a revisão para 
confirmar a. sentença, ou rerormal-a., a.bsol· 
vendo o condemnado ou minorando-lhe a 
pena, e já.mai;; aggra.vando-a.; out para an
nullar no todo ou em parte o proce~so revisto 
(C. F. art. 81 e§ 2"). 

lll. As faculdades aqui estabelecidas, nos 
casos previstos, autorizam o Supremo Tri· 
buM.l a alterar a penalidade, conformo a 
graduação estabelecida. na lei, admittindo 
a.ttenuantes e eliminando aggravaotes ou 
vice-versa.; assim como acceitar ou rejeitar 
diriment~s e excusas ou justificativas e ex· 
cepçõos dilatorias ou peremptorios contra a. 
acção penal, objecto do processo revisto . 

IV. No caso de duvida ent1·e daas penas 
applícaveis, salvo declaração ou pedido ex· 
p1·esso do condemnado, o tribunal da revisão 
aferirá a gra vidarle da pena com a.ttenção 
a.o grão de intensidade e não ao tempo de 
duração. 

§ 2. • A revil:ã.o da condemoaç[o JlOderá ser 
requisitada., requerida ou pedida.: 

1. Pelo procurador geral da. Republica, de 
oficio; 

11. Pelo condemnttdo, ou pGlr qualquer do 
povo (C. F. ;1 rt. 81 § !•); 

Ill. Pelo conju~e, parentes, berdei'rOl!, le· 
gato.rios ou peosoa. que do condemnado morto 
lnnocente houver recebido por qualquer meio 
os ta. mis~ão . 

§ 8." A rovisiío só poder& ter loga.r nos se
guintes caeos: 

1. Si o. sentença puder ser considerada 
como rosulta.do ou ~!rei to de um delíeto, con· 
sistindo: 

a) em qualquer b.cto do juiz ou tribuna.l 
que conslitú(l. violação de dever do ofllcio, 
comminnd;~ com uml\ peno. criminal, a.ppli· 
ca'l7el em virtude de acçiio publica; 

IJ) em io11delid:tde criminosa. ou preve.ri· 
cação do advogado do condem.nado em detri
mento deste ; 

Art. 1.• O Supremo Tribunal Fede:."a.l , oa 
conformidade da Constituiçiio e nos casos e 
pela fôrma estabelecidos nesta. lei, pod!!rá 
proceàer â. :revisão dos processos findos, em 
beneficio dos condemnados, para reformar ou 
confirmar a. sentença, com força de causa. jul· 
ga.da. (C. F. a.rts. :7>9, ITI e 81.) 

c) em testemunhos, tra.ducções, interpreta· 
cões, documentos, vistorias, pericias e exames 
julgados falsos ; 

d) e em geral, em qualquer acção :pnnivel 
commettida por terceira pessoa que tivesse 
tido intervenção. official no processo do con
tlemnado e a que esse nã:o ti v esse dado. ca.usa.. 
no>3 casos deste pa.ragrapho por obra e acto 
seu ; 
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_ e) não prejudicará o pedido. de revisão a. lii. Para. julga. r da a.dmissibil idade ou me· 
falta de sentença condemnatoria. passada. em rito della, conforme a.s disposições deste p&• 
julgado contra :~o testemunha. ou outro dos r&grapho~ o Supremo Tribunal poderá. requí
mencionados n~ letLra c, si ainda mesmo du- sitar do juiz, tribunal ou autoridades civis 
rante a formação da culoa ou instrucçã.o do ou milit&res, tederaes õu locaM do D:.stricto 
proeess·o rallecerem ou rorem perdoados, am- Federal ou dos Estados, inqueritos, coni'ron· 
nistíados ou prescreverem o crime. tações, acareações, interrogatorios, exames e 

. nas pessoas condemnadas por fa.Jso teste· quaesquer outras diligencias e meios pro- . ~ 
munho ou reticencifl. não poderão .ser mais prios de obter a evidencia. da verdade alie
ouvidas no novo processo ou julgamento da. gada sobra o erro judicia.rio (C. F. art. 62). 
revisão. IV.. O Supremo Tribun&l, ouvindo um 

11. Si houver contradicção ou inconcilia.bili- curador, que nomeará, rebabilitará a. memo
da.de entre (lous ou mais julgados, compre- ria. do morto julgado innocente, cuja revisão 
hendendo d:uas ou mais pesgoa.s: de processo tôr pedida. 

a) Entre senteuç1s diversas, por uma. das V· Quando tiver de ser renova.do no todo 
quaes foram condemaa.dos um ou mais ac· ou em parte o processo revisto, o pro· 
cusados, sendo eondemnados outro O)U outros curador gernl ~a R.epublica. promoverà os 
por outra ou outras sentenças e pelo mesmo termos respectivos do processo ou a.ctos novos 
crime, que só podia ter como a.utór ou a.u- si forem da competencia. da. justiça federal, 
tores estes ou . aqueU~ doq aoousados em no caso contrario, remetterâ. n sentença do 
causa; Supremo Tribuna.l aos orgã.os, agentes ·OU 

b) Entre sentença. de condemnação e decisão representantes do ministerJO· publico do Dis· 
de não pronunciar ou de improcedenoia. do tricto Federal, ou do respectivo Estado, si se 
processo por in.,x!stencia, simulação de crime tr.ttar de jurisdicção loca.!, ou a autoridade 
ou caso semelhante; · que !ôr competente, si Ee tratar de jurisdi-

c) Entre. sentença de eondemnação 0 sen- cções especia.es, como são as militares. · 
tença. de absolvição ; VI. No caso do numero a.ntecedente, o Su- · 

dl Entre sentença penal de condemnação e premo Tribuna.l, na. sentenc& que a.dmittir á. 
seotenÇll. civil, como no caso da annulla.ção revisão, poderá. fixaras questlles ou formular 
do casamento, que serviu de bal!e ao processo os quesitos sobre que deverá vars&r o novo 
de bigamia.. julgamento do juizo ou tribunal recorrido, 

UI. Si a. senten~ condemna.toria. tôr fun· que só poder& ser constituido por pessoal 
dada sobre a. aupposiçii.o de um acto ou f11cto, dtvel'!lO do que tiver proferido, em quaJ.quer 
no qual poi!IS& lD&is tarde aer opposta com lnsta.ncln, a sentença r9vista. · 
prova relevante a. realido.de ou exlst'.lnola de VII. O novo juiz ou t ribunal, no caso do 
e.cto ou facto oontrnrio: numero a.ntecedente nomeara cut'&dores & 

a) como na. supposiçã.o de homloldlo da vi· meiJlorla de cada um dos mortos que estiver 
ctlma, aliás morta., antes ou depoie rto crime, em co.usa o conftrmax:ã., absolver~ ou atte
natara.lmente. por suicldlo ou accldente· nua ri. a condemnaoa.o, reba.bllltando pelo 

b) om geral, etn todos 011 ca1011 otn quo 0 mesmo julgo.mento flna.l a memcrla daquelles, 
novo acto ou fa.cto pro-rado lmpartc a ellmi· ouja fnnocencJa floar provada. 
n&Qiio, a existencio. material do crime sup- \Tlll. Quando se t!a.t&r de co!ltradicçã.o 
posto, como no <lc uma. condemnaQ!Lo penal entre sentença do trtbune.es ordmarios ou 
tendo por base S<\ntcu'ia civil posteriormente comiDl;IDI e ~ntenoa. de tl'ibunaea espeoiiM, 
annullada.. lncluatvo mUttar~; al o nov~ Julgnrnento em 

IV. Si contra. a sentença. conrlemn"torl!l vlrtudo du. rev1são nila ror prol'er1do pelo 
forem pro<luzidas novas provas. ainda quo Supremo Tribunal, e,s~ remetter~ todoa ~~~ 
~lo adtl\das de novo, que, por sll!6s ou con· eondem~os :para UmJUizo ou tr1bun~ ~~
JUn~ts.me_nte com as ex!etentea no processo mlna.l ordtna~Jo, representado· o~ constltutdo 
l'evtsto, mportem a exclusão ou mineração por pessool d1verso, no qual serao todos ~n
d& crimtna.lidade do condemnado. Juncta.mente processados, accul!ados e Jul· 

!!! 4.•Nacom:petencia privatíva do Supremo gados. · 
T_n~bunal para çonceder ou denegar a :re- Art; 2 ·• A indemnizaçã.o dos prejuízos 
v1sao na confornndade desta lei: causados pela condemnaçã.o poderà ser reco· 

nhecida, de direito a favor do rebabilitado 
inoocente, pela sentença. de revisão, para ser 
liqu!da.da na execução contra a. União ou o 

1. N~ caso _de concessão, a decisão compre
hencl5ra. o Julgamento do merito da causa 

. salvo: ' 
U. SI annullaclo no lodo ou em parte o 

prooosso revisto, este tiver de continuar ou 
.de ser renovado no juim ou tribunal com· 
ll&tente. 

Estado, excepto: _ 
I. Si o erro ou injwtiça da. coa.demna<;ão do 

accusado · innocente ·puder ser imputado a. 
acto ou !alta do mesmo acctna1o, como no 
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.... 
·caso de confissão de sua. :parte ou occultação 
de pro~ em seu poder ; 

li. S1 o oondewoa•Jo nã() h·ouver esgotado 
todos ~ recursos legaes ordinarios ou extra· 
ordinarios. · 

· Paragrapho unico. A União ou o Esla.do 
terá em todo CC\SO direito regressivo contra. 

:11.s autoridades, queixoso, denunciante, teste· 
manha ou outras pessoas que tenbam tido 
íntet•venção no processo ou por qualquer 
~odo houverem dado causa â. sua a nnul- · 
lação. . . 

Art. 3. • Todas as disposições da ·presente 
lei são ex tens i va.s aos processos militares. 

Art. 4.• O Supremo Ttibunal Foderal a.lt ~
rl1J'á o seu •gilneato de conformidade com 
esta lei. 

· Art. 5. • Ficam revogados o art. 9•, IH, do 
decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, os 
ads. 74 e 84 da lei n. 221, de 20 de novem· 
bro de l894 .e as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente- Estão fiodas 
as votações. 

Tem 8: pala.vra Q Sr. Etico Coelho. 

O Sr. Erleo Coelho diz que é 
curioso o espectaculo, que observa, de doas 
partidos ainda bontem adversa rios, e hoje de 
bandeiras enroladas e armas ensarilhadas, 
unidos em tOrno do Sr. Presidente da Repu· 
bllea.. PorqueY Alguma potencia estrangeira 
ameaça a. nossa integridade territorial 1 O 
partido monarchista, em armas, ameaça as 
imtituições republicanas 1 Alguma confia.
gração intestina se nntevê ~O orador estran· 
geiro estará á porta. para bat&r em leilãp a.s 
nossas riqaeze.s e nossoslt~eres t 

Nada ~o. entretanto, acontece; nada ex
plica e3Ba. concentração de :partidos em torno 
do Sr. campos Sa.lle3. Eis porque o orador, 
que nunca. teve a necessidade de pedir a be· 
nevolencla a seus coUegll e, que sempre a 
teve espontanea., é obrigado agora a. fa.zel-o 
para. poder revelar à camara. dos Depn· 
tados, ao paiz e ao mundo a sinistra idéa que 
o assaltou de que o Sr. Presidente da Repu· 
bliea. está alienado. S. E: ::r:. so1Jro a. loucura 
paralytien. Para demonstrar essa these, o 
orado~ relê e eommenta. a plataforma com 
que o Sr. Presidente da Republioa. apresentou 
a. sua. .candidatura, a su<t biographia, as suas 

· ~cartas da Europa»-, descreve e compara. aetos 
da sua vida publica, lê topicos das meDSagaos 
de 15 de novembro e 3 de maio, analysa·os 
longamente, mostra. as contradicções que en· 
contra em suas opiniões, as mutações de 
modos, maDeiras e ha.bitos, que qualifica de 
symptom<~S ·morbit.los. 

Seotindo·sefatiga.do,pede ao Sr. Presidente 
que o raoa inscrever na hora do expediente 

C~n V. I 

um· 
da sessão seguinte para pro$E!gnir em seil· 
discurso. 

Va.e a imprimir o seguinte 

.PROJECTO 

N. 6- 1899 

Autoriza o Poder Executi'I)O a abrir ao Minis~ · 
te1·io da. Guerra, no co1·rente exercicio, o cre• 
dito de 51 :8:!0;)!50, supplement-tr ás 'll~bas 
10 e 11 do art. 19 da lei n. 560, de 31 de 
de; emJJro d3 1898 

A· Commissão de Orçamento foi presente a 
mensagem do Sr. Presidente da Repobllca, 
solicitando o credito de 51:820$150, para. pa· 
gameuto de soldo, gratificação e etapa a 23 
alCeres-alumnos nomeado3 por decreto de 22 
de abril do vigente anno. . 

Acompanhou a mensagem uma exposição 
do Ministerio da Guerra, a qual vae abaixo 
transcripta., fandamentando esse acto do 
Poder Extlcutivo ; e, conformando-se a Com· 
missã.o com as razões adduzidas, é de parecer 
que seja concedido o alludido credito e apre• 
sente. o seguinte projecto de lei : 

O Cougresso Nacional resolve : . 
Art. 1. o E' o Poder Executivo autorizado o. 

abrir no Ministerio da. Guerra. no corrente 
exercicio, o credito de 51:820$150, supple':" 
ment!\r ás verbas abaixo do art. 19 da lei 
n. 560, de 31 de dezembro de 18118, sendo: 

§ lO. Soldos e grati1lcações : 
Para 23 alferes-a.lumnos. • • • • • • 27: 283$7"'o0 

§ 11. Etapas : 
Idem ........... . ..... . . , ...... 2(: 536$'00 

Art. 2. • RGvogiUZl-se lU! dlaposlçllol om 
contrario. 

Sala. dat Commi!IIIÕe!, 23 de maio de 1809. 
-Cassia110 do Na:cimcnto, pt•eJidento.-May. 
l'inl,, relator . -,b gu!t, Montcnd!Jf'O. -Calo
ger .. u ,-Au!Jm'o Se~ero.-Ser.:tJddlW Corrêa, 
-Lat~ro MiWer. 

EXPOSIÇÃO DO MINIST&RlO DA. GUERRA. 

Exm. Sr. Pre!>idente da R.epublica • ....,.o or
çamento vigente consigna verba. sómente 
para tO a.Jferes·a.lumnos. Existem a.otn&l
mente 6 vagas e as praças de pret que teem 
direit o a esse premio são em numero de 29. 

Preencbidas aquellas vagas, as praça:fre· 
stantes ficarão prejudicadas em suas anti~ 
guidades de posto e vanta.geas r ela.t ivas,vÍ!to. 
terem de contal·as das datas das respectivas 
nomeações. · 

20 
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Parece, pois, justo a.doptarem-~e provi- dade nomeados, mais alguns, de modo que no 
dencins tendentes a. evitar desigualdades dito almanak tal numero a.ttinge a 106. _ 
para os que na m~ma época adquiriram As disposições do regulamento de 1890 nao 
íguaes direitos. definem expressamente os limites do quadrG 

o regulamento approva.do pelo decreto de alferes·alumnos, e, n5.o sendo a otagonicq 
n. 2.116 de 1° de março de 1858, em seu. o preceito de 1889 relativo á. amplitude desse 
art. 153, preceitua o seguinte: «0 numero quadro, :pa.rece que dcver.ia elle continuar 
de · a.lferes·a.lumnos que deverá haver no sem limiteS. . 
exercito será limitado por acto do Governo, Depois da proclamação da,Republtca, a _4 
que o :poderá alterar quando as circum~tan- de janeiro de 1890, foram connr ma.dos no pr1· 
cia.s e conveniencias do serviço. ass1m o meiro posto de ofllcial quasl todos os a1fer~s· 
exigirem.» alumnos, trazendo isso, como consequenc1a, 

não haver necessidatle de exceder-se o nu· 
O regulamento a que se refere o decreto mero fixado no orçamento. No almanak de 

n. 3.083, de 28 de abril de 1863 , no art . 171, 1891 ba apenas tres a.lfer es·alumnos, no de 
dispõe : cO numero de a.lfe res-a.lurnnos será. 1892 ha 10, no de 1893 ha 43, no de 1894 ba 
limitado por acto tlo Governo, que o podera 37 nos de 1895 e l8g6, ha. ape!las dons na. 
alterar qnando as circumstancios e couve· 2• 'cta.sse do exercito a um condemnado a. 
niencias do serviço assim exigirem.» uous annos de pris::Lo, no de 1897 ha sómente 

A mesma disposição é reproduzida no a.rt. dous aggregados, entretanto, as leis orça-
1!:6 do regulamento a.pprova.do pelo decreto mentarias desses annos, excepto ~ .de 1891 
n. 5.52.9, de 17 de janeiro de 1874. ~m que não houve orçamento, conSignavam 

O art . 105 do regulamento a que se refel'e verba para 50. A gran~e dift'erença.. notada 
o decreto n. 10.203, de 9 1\e mn.rço de 1889, de 18114 para 1895 é dcn:la a terem s1do can· 
determina. o se.Q"Uinte: «Os alumnos que se firmados os alferes·alumnos existentes na
acharem na.s condições dos arts. 192, 193 e quelle anno, por serviços prestados na re-
194 serão nomeados alfcres-alumnos, ficando volta de 1893. 
as.;·im illimitaáa sat4 quad,·o, e pel'ccberão, Em 1898 comecou-se a reduzir, no orca
desde a datlt da. nomeação, o mesmo soldo quo menta, diJ 50, que era, para. 40 o m1mero dos 
os alf~res e ::.•• teMntcs •los corpos.» atrerea-alumnos, e, conforme o a.lmanak , ex· 

O regulamento approvado pelo decreto !stia.m nesse anno 35 nome11Aos. Para. o ex:· 
n. 330, de 12 do abril de 1890, consigna. o se- ercicio de 1899 reproduziu-se a mesma base, 
guinto: «Art. 206. Os nlumnos, p1•aças de 40, para o calculo da respectiva verba. 
pret, que tiverem npprov11ções plenas em Essa. b.1se. sufficiente para o exercício de 
tod&R ns ca.rloiras e aulas dos dous !SUB, pois no anno ~nterior sô existiam dons 
prlmoir"a annos do curso geral sartro al!eres-alumnos aggrega.doa, não podia sa.tis
logo d csptlchados e~lfi~rc.t·"lumno.t. Para isso fazer no exercício soguinte;talveiló sua repeti· 
a. Congrego.çilo orgo.nlzar:i. a relação dos ção st-ja. devido. a. terem sido tardiu.s as nomea.· 
guo cstill<rem nt~ c·!$o de obter semclltartt' çües de 1893, IÓ feit.ss a 5 de março, pouco 
premio parD. aor immcdialamentc t'cmettida antes dtt con(eoção da proposta do orçamento 
ao Governo.• apreseolada pelo Governo. 

O rcf{ulamento que baixou com o decreto Apeza.r do regulamento de 1890 nií.o definir 
n. 2.881. do 18 do abril de 1808, em s~u limite para o quadro doa e.treres·r.lumoos, 
nrt. 95, dispõe: devendo, conforme penso, prevo.Ie~er o pru· 

c A approvo.ção plenn, em todas as mate
rina do dous anuoa quo.esrruer do curso geral, 
dard direito ao titulo de alfcrt!·alumno. l> 

ci3ito do qüadroillimitado; determinando esse 
regulamento que as pracae do :pret serli~ logl) 
despachadas alf~rcs·olt!lnnos, desde que te
nham approvações plenas em todas as c&- • 

Vê-so que, pelos regulamentos de 1858, deiras e nulas ri os dous primeiros annos do 
1883 c 1Si4,o qu:ulro dos a.l!eres·a.lumnos era curso geral-parece que tal disposição não se 
limitado por acto do Governo. podendo, en· harmoni2a. com a idé!L de limitação do qua· 
tret~nto, ser alterado, a j uizo deste. conforme dro, a.tteudendo á fórma impera.tiva:- serao 
as circumstancias e conveoiencia.s do serviço. logo despachad<J,s aZ{er11S·alumnas. A segunda 
Assim é que para. o exercício de 1889 o or.,a- parte do artigo que contem essa disposição 
mento consignou ver ba para 60 alferes-alu· vem confirp:1ar tu.! inter pretaçã.o. 
mnos, e, ape;:ur disso, as nomeações fei tas a. O r egulamento de 1898 dá direito ao titulo 
19 de janeiro desse a.nno e1evara.m a 80 es~e de alreres·alumnos ãquelle.s que tiverem 
numero, sendo a. 23 do mesmo mez nomeados approvação :plena em todas as materias de 
mais 14, conforme se vcrifif'.a. no r espectivo dous annos quaesquor do curso geral. Desde 
almanak. que seja reconbe~ido, pela autori<'lade com· 

O regulamento de mDrço de 1889 tornou petente, que os candidatos satisfizeram as 
illimitado o quadro, sendo nesta con1'ormi· condiçõeS regulnmenta.res, pa.rece ficar fir· 
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mado esse direito, o que se:rã expresso ou 
!Jela. nomeação immediata., ou, sendo esta. re· 
tartlada, pelo resarcimento das vant~gena 
que elles deixe.ra.m da gozar, por motivo do 
adiamento. Não tendo o regulamento pre
visto a limitaçiio do numero dos nomeados, 
não e justo protelar-se o reconhecimento 
desse direito, devendo, aliás, ter applica.çã.o 
o -preceito dos regulamentos anteriores, que 
faziam illimitado o quadro dos alfercs
alumnos. 

Si o orç:a.mento consigna verba apr::nas para 
40, é porque, quando foi elle organizado, pre
cisava-se lixar uma l:Jase para o calculo dessa 
consignação e não podia-se prever o numero 
dos que conseguiriam o direito a esse titulo. 
Torna-se então necessaria n. autorização do 
Poder Legislativo para a abertura de um 
credito supplementar que uttenda ao excesso 
de des:peza correspondente, no caso de serem 
nomeadas alreres-alumnos todas as praças de 
pret que se acham actualmcnte com esse 
direito. · 

A' vista. do exposto, submetto o assumpto 
a consideração de V. Ex. para ter a soluçã.o 
que fôr julgada mais conveniente. 

Capital Federal, 22 de abril de 1899.-J, 
N. de lt!.ecieiros Mallet. . 

O Sr. Presidente - Estando ade
antada a hora, designo para. amanhã a. se· 
guinte ordem do uia~ 

Dlecussi'lo unica. do parecer n • 6, de 1899, 
concedendo tres mezcs de licença ao Sr. 
Deputado ltodolpho Miranda ; 

Discussão unlca. do pnrecer n. 7. de 1890, 
concedendo dous mezcs de licoUÇllo o.o ~r. 
Deputado Mntta. ~a.collar ; 

1• discussão do projecto n. 153 A, do 1808, 
problblndo a emissão, por Jlllrtlctlln!'8ll, l'nl• 
pret:l\, bnnr.o ou socled&lle, do tltulos do 
credito ou obrlgoqõ'es ao portador com o nome 
deate em branco, denom!nB.dog Jettras, notiLB, 
vale!, flcha11, ficas, recibos, Uvra.nçns, ou 
ootru di!i'erentes denominaçõ'ea, e da outras 
provldenclaa; 

1• dlscus>ão t1o projecto n, 168 A, de 1898, 
declarando CJ.Iln o art. 23 do decreto n. 2.464, 
da 17 de fevereiro de 1897, nrto comprehende 
o ooso de incompatibilidade proveniente de 
parente!oo em linba collateral entre os repre
sentantes do Ministerio Publico e quaeEquer 
juizes, que os impeça de funccionarem con
juncta.mente em um mesmo tribuna.!, juizo 
ou junta correcciona.l ; 

1" di~cussiío do projecto n. 108 A, de 1898, 
determinanà o que tod8S as pessoas maiores 
ou emancipanas, no gozo de seus direitos 
civis, podem pasoar procuzoação por instru
mento particular rlo proprio punho, feita e 
assignada. com poderes de represent<lção ou 

em causa. propria. ; c revogando a lei .n. 79, 
de23 de agosto de 1892-com parecerda Com
missão de Constituição, Legislação e Justiça ; 

]a discussão do projecto n. 49 A, de 1898, 
alterando a legislação vigente sobre socie
dades anonymas. 

Levanta-se a sessão ás 5 horns da tarde. 

AOTA EM 24 DE MAIO DE 181)9 

Presidencia elo Sr. Vaz de Mello (Presidente) 

Ao meio-dia. procede·se á. chamada., a qull.l 
respondem os Srs. Vaz de MP.llo, Carlos de 
Novae8, Silva Mariz, Heredia de &i., Augusto 
~fontl'ncgro, Theotonio de Brito, Luiz Do
mingues, Cunha Martins, Pedro Borges, Tor· 
res Portugal, lldefonso Lima. Marinho de 
Andrade, Helvecio Monte, Frederico Borges, 
Tavares de Lyra., Eloy de Souza., Teixeira de 
Sá, Hercnlano Bandeira, Coelho Cintl'a, Pe
reira. de Lyra, Malaquias Gonçalves, Cornelio 
da Fonseca, Juvenclo de .Aguiar, Rocha Ca· 
valcr~nte, Araujo Oóes, Geminia.no, Jayme 
Villa.s Bo:ts, Seo.br11, Paula Guimarães, Po.
ranhos Montenegro, Torquato Moreira, Raul 
Barroso. Erico Coelho, Nilo Peçanha., Leonel 
Loreti, Bernardes Di11s, Cologeras, Carvalho 
Mourão, Gonço.lves Ramos, Ja.cob rla. Pai:xão, 
Antero Botelho, Alfredo Pinto, Leonel Filho, 
Fcrrelr~ Pires, Ma.tta. Maclla.do, Nogueira 
Junior, OJ!veira. Braga, Costa Junior, Bueno 
de Andrado., Fra.nciscoGiicerio, Ovldio Abran
tell, Hermenegfldo de Moraes, Luiz AdoJpto, 
Alencar Gulrn~ríie!, Brazllio da Luz, Lame~ 
nha Lins, Lauro Müller, Paulo. Ramoa, Fran
cisco Tolcntlno, Podro Ferreira, Plinio Ca
lado, Ouillon, Rivadavin. Corrêa., Pinto da. 
Rocha o Campos Cartler (66). 

Dllixnm do com-pa.reccr, com causa. :pa.rtici
po.da, os Srs. Urbano Santos, Julio de Mello, 
Angelo Neto, 1\!o.tto. Ba.cellar, Viveiros, Ani
zlo de Abreu, Elias Martins, José Pe1-egrino, 
Trintlu.de, Apollonio Zennydes, José ~Ia.rio.no, 
A1fonso costa., Neiva, Ampbilophio, Vergue 
de Abreu, Belisn.rio de Souza, l<'ooseca. Por
tella, Campolina, Mo.yrink., lldefonso Alvim, 
Antonio Zacharias, Rodolpho Abreu, Telles de 
Menezes, Manoel Fulgencio, Lindolpho ca.eta.
no, Lamartine, Moreira da Silva, Dino Bue
no, Paulino Carlos, Arthur Diaderichsen, 
Rodolpho Miranda , Alves de Castro, Carac
cíolo, Mello Rego, Xavier do Valle, Marçal 
Escobar, Vespas iano de Albuquerque, Cas
sia.no do N!!scimento e Azevedo Sodrê. 

E, sem causa., os Srs. Silverio Nery, Ca.rlos 
Marcellino, Albuquerqus Serejo, Amorim 
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·Figueira, Pedro Chermont, Eneas :Martins, 
Rodrigues Fernandes, Guedelha Mourão, 
Eduardo de Berrêdo, Henrique Valladares, 
Marcos de Aralljo. Thomaz .i.ccioly, Jos·3 Ave
liDO, Joã.o Lopes, Francisco Sá, Augusto Se· 
vero, Francisco Gurgel, Coelho Lisboa , Er
mirio Coutinho, João Vieira, Bí!orbosa. Lima, 
Martins Junior, Moreira Alves, João de Si· 
queira, Pedro Pernambuco, Arthut· Peixoto, 
Euclides Malta, AL'roxella.s Ga!vão, Olympio 
Campos, Fetisbe1lo Freire, Rodrigues Daria, 
Castro Rebello, Milton, Tosta, Francisco 
Sodré, Aristides de Queiroz, Manoel Caetano, 
Eu~::·enio Tominho, João Dantas Filho •. Adal· 
berto Guimarães, Leovigildo Filgueiras, Ro
drigues Lima, Tolentino dos Santos, Eduardo 
Ramos, Mar~olino Moura, Onldino Loi'eto, 
Pinheiro Junior, Jeronymo Monteiro, José 
Murtinho, Xavier da Silveira.~ Oscar Godoy, 
Irineu Machado, Alcindo Gua.naba.rfl.. Timo
theo da Costa, Augusto de Vasconcellos, Sá 
Freire, Pereira dos Santos, .IJ..lves de Br'1to, 
Silva Castro. Agostinho Vidal, Ernesto Bra
zilio, Julio Santos, Deoc:lcciano de Souza, 
Barros Franco Junior, Urbano Marcondes, 
Paulino de Souza Junior. Almeida. Gomes, 
Joio Luiz, José Boni(acio, ;)!ontei.ro de Barros, 
Henrique Vaz, Franci~co Veiga, Octaviano 
de Brito, Alvaro Botelho, Lamounier Gado· 
fredo, Cupertino rle Siqueira, Augusto Cle
mentlno, Theotonio de )hgalhães, Arthur 
Torres, Eduardo Pimentel, Olcgario Maciel, 
Rodolpho Paixão, Padua. Rezende, Galeão Cat·· 
valhal, Luiz Flacquer, casemiro da. Rocha, 
Alvares Rubião, Domingues de Castro. Gus
ta.vo Godoy, Adolpho Gordo, Elias Fausto, 
Cesa.rio de Freitas, Luc3s de Barros, Edmundo 
da. Fonreoo., Alfredo Ellis, Cincinato Braga., 
Le?ncio Corrêa, Possidonio da Cunha, Appa.
ricto Mariense, Francisco Alencastro, Victo
rino Monteiro, AUI'elia.no Barbosa c Py 
crespo. 

O Sr. Presldent.e- Responder11m 
a chamada 65 Srs. Deputados. Hoje não bn 
sessão. Designo pat•a a.manllU, a. seguinte 
or.iem do dia: 

Votaçã.o do parecer n. 8, de 1899, reconhe
cendo Deputado pelo 1 • districto do Esta.~ o do 
Rio Grande do Sul, o Dl'. Diogo Fernandes 
Alvares Fortuna.; 

Discussã:o unica do parece"' n. 6, de 1899, 
concedendo tres mezes de licença uo Sr. 
Deputado Rodolpho Miranda ; 
·Discussão unica. do parecer n. 7, de 1899, 

concedendo dous mezes de licença ao Sr. 
Deputado Matta Bacelbr ; . 

I• discUSsão do projecto n. 103 A, de 1898, 
prohibindo a. emissão, por particulares, em
preza, banco ou societla.de, de titulos de cre
dito ou obrigações ao portad.C'r com o nome 
deste em branco, denominados lettra.s, nobs, 

vales, fichas, ficas, recibos, livranças, ou 
outras di1l'erentes denominações, e d& outras 
providencias; 

1" discussão do projacto n. 168 A, de 1898, 
dec!ara.ndo que o art. 23 do decreto n. 2.464, 
de 1.7 de fevereiro de 1897, não comprehende 
o caso de inc::,mpatibilidade proveniente de 
parentesco em linha collateral entre os re• 
pre;;entantes do Ministerio Publico e quaeS· 
quer juizes, que os impeça de ~c~ion~r~m 
conjuncta.mente em um me~mo trlbunal,JU1ZO 
ou junta. correcciona.l ; 

1 ~ discussão do projecto n. 108 A, de 1898, 
determinando que todas as pessoas.maiores 
ou emancipadas, no gozo de seus direitos 
oi vis, podem pa.ssar procuração por instru
mento particular de proprío punho, feita e 
a.ssigna.da com poderes de representação ou 
em causa. propria ; e revogando a lei n. 79,. 
de 23 de agosto de 1892, .com parecer da. 
Commissão de Constituição, Legislação e Jus
tiça; 

1" discussão do projecto n. 49 A, de 1898, 
n.l tera.n.do a legislação vigente sobre sacie· 
dades anonyma.s. 

151 SESSÃO EM 25 DE MA.IO DE 1899 

Presiàenci t dos Srs. V a~ de Mello (Presideme), 
Carlos de Nol)aes (f• Secretario) e Va3 de 
Mello (presidente) 

Ao meio-dia procede-$e á. chamad:~., á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Ca.rlos do 
Novaes, Silva. Mariz, Heredia. da Sa, Angelo 
Neto, ,\morim Figueira.,Augusto Montenegro, 
Guetlelho. Mouriio, Cunhs. Martl11s, M&rcos de 
Araujo, Pedro Borges, Thomaz Aceioly, Torrel!l 
Portugal, Francisco Sil., Marinho de Andrade, 
Fredllrico Borges, Augusto Severo, T~varea 
de Lyra, Eloy de Souza, José Peregrino, Er· 
mlrio Coutinho, Teixeira. de Sil., Herculano 
Ba.ndoirn, Coelho Cíntra, Pereira de Lyra., 
Me.!aquin.s Gonçalves, Cornelio da. Fon11ecn, 
Pedro Perna.mbuco, Arthur Peixoto, Roaba. 
Cava.lcante, Euclides Malt~, Araujo Góes, 
Arroxel!as G!llvão, Rodrigues Doria., Seabra, 
Francisco Sodré, Manoel Caetano, Paula Gui
marães, Amphilophio, Adalberto Guimarães, 
Rodrigues Lima, Para.nhos Montenegro, Mar• 
coli.no Moura., Torquato Moreira, Augusto 
de Vasconcellos, Raul Barroso, Belisario de 
Souza,Et•ico Coelho, PaulinodeSou.za. Junior. 
Mayrmk, Calogeras, Carvalho Mourão, Goll• 
ç~lves Ramos, Jacob da Paixão, Henrique 
Vaz, Antero Botetbo, Octa.viano de Br1to, 
Leonel Filho,FeneiraPires,AntonioZa.cbarias, 
Rodolpho Abreu, Telles de Menezes, M&tta. 
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Machado, Nogueira Junior, Arthur ·Torres, 
Manoel Folgencio, Rodolpho Paixão, Pa.dua 
Rezende, Galeão Ca.rvalbal, Oliveira Braga. 
Costa Junior. Bueno de Andrada, Francisco 
Glicerio, Ovidio Abrantes, Hermenegildo de 
Moraes, Luiz Adolpho, Alencar Guimal'âes. 
Leoncio Corrêa, Lauro Müller, Paula Ramos, 
Francisco Tolentino, Pedro Ferreira, Plinío 
Casado, Guillon, M!lrçal Escobar, Possidonio 
da Cunha, Rivndavia. Corrêa, Pinto da Rocha, 
Vespasiano de Albuquerque, Py Cft!spo, Cam· 
pos cartier e Cass~ano do Nascimento. 

Abre-ee a sessão. 

Deixam de compa;recer com c-'lusa partici
pada os Srs. Urbano Santos, Matta Bacellar, 
Viveiros, Anizio de _Abreu, Elias Martins, 
Trindade, Apollonio Zenaydes, Affonso Costa, 
Neiva, Vergne de Abreu, Fonseca Portella, 
Campolina, Ildefonso Al vim, Lindolpho Cae
tano, Moreira da Silvt\, Lamartine, Dino 
Bueno, Paulino Carlos, Artbur Diedericbsen, 
Ronolpho Miranda, Alves de Castro, Carac
ciolo, Xavier do Valle, Víctorino Monteiro 
eAzevedo Sodré. 

E sem causa os Srs. Pedro Chermont, Ro
drigues F~'rnandes, Eduardo de Berredo, 
Francisco Gurgel, Felisbello Freire, Aristides 
ele Queiroz, João Dantas Filho, Eduardo 

..Ramos, Galdino Loreto, Pinheiro Junior, Je
ronymo Monteirv, Oscar Godoy, Pereira. dos 
Sa.nto111 Ernesto Brazilio, Julio Santos, Deocle
ciano ae Souza, B~~orros Franco Junior, Ber· 
m.rdes Dias, Urbano Marcondes, Almeida Go
met~~, Joã.o Luiz, Monteiro de Barros, Al•ra.ro 
Botelho, Franoisco Veiga, Lamounier Godo
fredo, Theotonio de Mllgolbi:l.es. Lui7. Flacquer, 
.Alvares Rubião, Domingues de Castro, Gus
tavo Godoy, Adolpbo uordo, Elias Fausto, 
Cesario de Freitas, Lueas de Barros, Alt'l·edo 
Ellis, Cincino.to Braga, Bra.zllio da. Luz, Appa
ricio Mariense, Francisco Alencasti'O e A are• 
liano Barbosa. 

E' lida. e posb em discuS!!Iü.o a. actn da 
sessão da 23 do corrente. 

O Sr. Paula Guimarães -
.Sr. Presidente, o nosso mustro college. Sr. 
Neiva pede·mc para. communiear a V. Ex. e 
á Came.ra que, por ir.commodo de sa ude, tem 
deixado de comparecer ás ultimas sessões e, 
pelo mesmo motivo, deixará de vir aqui cum.

. prir o seu dever por mais alguns dias. 

Em seguida é a.pprovada a a.cta. da sessão 
de 23 e, sem debate, a. do dia. 24 do corrente. 

Passa-se ao expediente . 

O Sr. i 0 Secretario procede á lei
. tur& d9 seguinte 

EXPEDTENTE 

Otncios: 
Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 24 do 

cort•ente, remettendo a proposição desta. Ca· 
ma.ra. com os respectivos documentos, man· 
dando addir ao ma.gist.erio da Escola Militar 
do Brazil o ex-lente c:~.tberlro.tico da ex.tincta. 
Escola Militur do Rio Grande ilo Sul coronel 
Dr. Alfredo Carlos Muller·de Campos, propo
sição a que o Senado não pôde dar o seu 
assentimento.-Inteirada. 

Do i\Hnisterio da Justiça. e Negocias !nte-. 
riores, de 23 do corrente, enviaudo a se
guinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congress:> Naciona.l
Submetto á vossa consideração, afim de que 
vos digneis de resolver sobre o assumpto, a 
inclusa exposição em que o Ministro do. Jus
tiça e Negocias Interiores demonstra. a ne· 
cessida<le de solicitar-se do Congresso Nacio· 
n~tl o. concessão do credito Je i :612$903, para. 
pagamento de grotitlcação ao Or. Henrique 
Martins. na. qaalida.de de secreta.rio do curso 
annexo à Faculdacle de Direito do Recife. 

Capital Federal, 23 de maio de 1899.-. 
M. Ferraz de Campos SaUes,-A' Commío;sio 
de Orca.men to. 

Do mesmo ministerio, de jgual data, en· 
viando a seguinte · 

MENSAGIIM 

Srs. Membros do Congresso Nacional -
Tenho a honra de submetteravos a inclusa 
ex.posiçíio que me dirigiu o Ministerio da. 
Justiça e Negocies InterlOres, sobre a neces
sidade do credito total de 80:853$637, pare. 
pagamento dos ordeuados que competem a. 
JUizes de direito que reverteram á disponi. 
llllidade. 

Capital 1-'edero.l, 23 de maio de 1899.-.M. 
Ferraz de Campos &.Uea.- A' Commissão de 
Orçamento. · · 

Do mesmo mínisterio, da Igual data., en· 
viando a seguinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional-Tendo 
em consideração o qú.e ponderou o Millistro 
da Justiça e Negocios Interio1es, na exposição 
junta., sobre a. necessidade de solicita.r~se do 
Congresso Nacional a concessão do credito 
supplementar de 21 :520$, para occorrer ao 
pagamento de despezas com serviços nella 
en.umerados, cabe-me a honra de submetter 
~ -vossa ·esclarecida a.prec.iação o. assumpto! . 
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ali in de que vos digneis de reaol ver como for 
acertado. 

Ca.pit:tl Federal, 23 de ma.io de 1899.
. v:. Ferta: de Can~pos Salles .- A' Commissão 
de Orçamento. 

Requerimento: 
De Ravmundo Lustosa. Nogueira.,juiz sub-

. stituto na seCQão do Estado do Pia.uhy, pe· 
dindo licença. de quatro mezes para. tt•atamento 
de sua ~aude.-A' Commissíio de Petições e 
Poderes. 

De Joaquim Jos~ Buquer, ex-telegraphiste. 
de 2• classe da Repartição Geral rlos Tele
graphos, pedindo pagamento dos vencimentos 
n que se julga. com direito. - A' Commissão 
de Orçamento. 

Dos alumnos do 4• anuo do Externato do 
Gymnasio NacioDal pedindo, pelo3 motivos 
que allegam, que o estudos do la tim >eja fa
cultativo. - A' Commissão de lostrucção. e 
Saude Publica. 

De Jeronymo Nogueir:~, da Rocha Brito, 
propondo-se, mediante as condições que ests
belece, a crear umn. penitenciaria agricola com 
estabelecimentos annexos para. prisões com 
trabalhos, etc. - A'Commissão de Consti
tuição, Legislação e Justica. 

De Maria. Catharina.de Albaquerque Mara· 
nhão, pedindo reversão da. pensão do meio
soldo que percebia. sua finada. mãe. - A' 
Commisaií.o de Pareceres c Contas. · 

A representação dos fa.brica.ntes de charu· 
tos de s. Felix, S. Salvador, Mara.gogipe e 
Cachoeira, no E:;tado da Bahia, reclamando 
contra o modo por que foi redigido o ::.:t. 75 
do decreto n. 3.214, de 21 de fevereiro do 
corrent.e auno, apresectada na sessão de 23 
deste mez, foi enviada. á Commissã.o Especial 
enca.rrega.da de dar pa!'ecer sobrG a. recla
mação do commercio, relativa a impost.os de 
consumo, e não á dl} Orçamento. 

O Sr. lllello Rego (pe'la ordem)
Sr. Presidente, a commissão nomeada. por 
V. Ex. pM'a representar esta. Camam na. 
sessão inaugura. ti va da Associação dos Vete
ranos da. Guerra do Pa.ragua.y, ~essã.o em que 
ao mesmo tempo se oommemorou o anniv;3r
sario da maior batalha. que se tem ferido Da. 
America. do Sul e em que o exereiio brazi
leiro, sob o ma.ndo do legeDdario Osorio, con
quistou o nome que a historia registra, des· 
empenhou-se de sua missão, comparecendo 
áquelle acto patriotico, slgnill.cll.ndo assim 
quanto a. Camara. dtJs Deputados aprecia. 
e tem em justo valor o heroismo de quantos 
naquelle dia. memoravel, conquistando os lou
fOS com que se cobriram, com elles cobriram 

tambem a Patria., que lhe! Confiou a. defesa. 
da honra. nacional. (Muito bem, muito btmh) 

O Sr. Tavares de Lyra -Sr . 
Presidente, devendo reunir-se hoje a. Commis-
sio de Petições e Poderes, para tomar conhe
cimento da eleição ultimamente procedida em 
Goyaz, e achando-se ausentes os Srs. João 
Luiz e Alvaro Botelho, peço a V. Ex. se digne 
nomear dous collegas para substituírem inte
rinamente aquelles dous illustre! membros 
da. commissão. 

O Sr. Presi.deote. -Nomeio para. 
substituírem inter inamente os Srs. JoiW Luiz e 
Alvaro Botelho, Da Commissão de Petições e 
Poderes, o~ Srs. Teixeira de S3 e Leonel 
Lorettí. 

o:sr. AugnAto Mooteoegro 
(1)-Sr. Presidente, não venho fazer um dis
Ollrso ; vou limitar-me a. dar á Camara dos 
Deputados as razões justificativas da oppor· 
tunidade do projecto que vou ter a honra de 
apresentar á sua consideração. 

O accorno financeiro realizado em junho do 
anno passado não foi, a. juizo de todos que o 
estudaram e meditaram, a. soluçãl) da crise 
que por tanto tempo vimos atravessando; foi 
antes um prazo dado ao paiz pata., dentro 
de!le, estabeleeermos um novo regimen ft. 
nanceiro, de modo a. podermos conseguir o 
restabelecimento completo do nosso credito e 
a retomada. tambem completa de noesos paga· 
mentos. 

O illustre Presidente da Republlca. par1 
magna nesse accordo, tomou, llor assim dl· 
zer, perantG a. Naç§.o e estrangeiros, respon· 
sa.bilidades '1. que elle no Governo devia dar 
intoiro e completo cumprimento. 

Assim é que em sua. Mensagem a queat.io 
financeira occupa, póde-se tl!zer, o primeiro 
loga.r ; sobre ella convergiram todos os seus 
es 1\>rços e para ella pediu elle todo o trabalho 
e dedicação do Corpo Legrala.tivo ne.1uello.s 
mGdidas que estavam fôra. de sua compe
tencía. e que dependiam, pelo nosso pacto 
constitucional, de deliberação no Congresso, 

S. Ex., com a franqueza que devia. ter 
Gm occasião tão solemne, não se esqueceu. 
de collocar em termos claros e precisos a 
qttes•ãc que elle submettia. ao estudo e consi
det•ação do Congresso. 

S . E.x:. examina. o problema financeiro, 
diz claramentf\ as caru;as que determinam, a 
seu juizo, a. situação anormal que vamos 
atravessando, e, ao mesmo tempo, indica os 
remedios que, a. seu ver, devem ser empre
gados para. restabelecer completamente o 
nosso credito. 

(i) Este di$curso ni\o foi rovielo pelo orador. J 
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s. Ex. a.ttríbue como causo. primeira da 
YJPSSa situação financeira a. pt·ofunda. depre· 
cmção do meíocil·culante, e faz convergir para 
este ponto todos o~ elementos precbos, 
afim de que possa subir de va,I.Jr o nosso 
meio circulante c conseguir tambem o resta
belecimento de nossas finanças. 
. S. Ex. acha. que devem ser empregados 
dous maios: primeiro, o resgate de papel
moeda. ; segundo, o estabelecimento de um 
fundo que garanta aquelle que ficar em cir
culação. 

S. Ex., entrando em maiores detalhes 
apresenta, em termos claros a precisos, o ne
cessario plano de reorganização financeira, 
dando meios para a constituição dos dous 
fundos em que elle assenta todo o edíticio de 
nossas finanças. 

Acho que jâ. e tempo de ir a Camara dos 
Srs. Deputados cuidando desta problema,que, 
no dizer de S. Ex., é o principal no momento 
a.ctual; a.cho que jâ. é occa.sião de serem cha· 
mados as vistas e estudo dos Srs. Deputados 
para o pla.no apresentado pelo illustre Pre
sidente da. ~epublica. 

O Sa. Sli:RZBDELLO CoRRli;A- Peço a. pala.· 
yra. 

papel moeda. E, para que os recursos dados 
nessas leis níio fossem postos de lado, pois 
a.ffectavam a situação do commercio de nosso. 
paiz. a Camara dos Srs, Deputa·los tambem 
encontrará autorização dada. ao Governo 
pa.ra. empregar aquelles recursos no sentido 
de debellar as crises. 

Assim e que o art. 6• do projecto deter
mina que deste fundo de garantia, estabelecido 
em ouro, possa o Governo retirar uma certa. 
quantia, a.fim de acudir ás necessidades do 
commercio, quando a. situação permanente 
da crise excepcional exigir este recurso 
extra.ordinario. 

Encontrara tambem a Ca.ma.ra dos Sr.s. Depu
tados uma. medida a respeito da. incineraçã.o 
do papel-moeda, assim como uma medida 
salutar que Já. está sendo posta. em pratica. 
pelo Sr. Mimstro d;\ Fazenda: « abrigação de 
publicar o Governo mensalmente o estado 
da circula.c;ão fHuciaria do pa.iz, para· qua 
todos possam con hecel' a si t uaçã.o dessa cir
culação.» 

Nã.o é chegada a occa.siã.o de desenvolver 
mais longas considerações para mostrar os 
re~ultados pruflcuos a tirar do pla.no finan
celr~ que se encontra. na M~nsa~em, plano 
que mcluo no meu proJ ecto, nao so nas linhas 
gemes, como nas de seus detalhes, porque 

. O SR. Auausro MoNTE:-IEGRo- E eu con· entendo que um plano deve ser accaito como 
cardo com o Sr. Presidente da Republicano é proposto, S9m que modificações venham 
pla.no que S. Ex. se traçou; resolvi estabe· mais tarde desvirtuai-o, quando projecto 
lecer este mesmo plano no projecto de lei, approva.do, allega.ndo-se que esse plano nã.o 
que vou ter a honra de apt•esenta.l' á consi· produz seus sulutares etreitos. 
deração e voto dos Sra. Deputados. A improfl.ouida.•le do uma lei do Congresso 

Neste projecto a cama.ra encontrarit. 0 es· provém muitas vezes das modificações doa 
tabelecimento dos dous fundos a flUO se 1·e· detalhes. 
feriu o Sr. Presidente da. Repu!Jiica e que E in~ isto ncsto ponto: .no meu projccto a. 
àlle chama 0 ponto capital ela pulitica. fina.n· Camara do3 Srs. Deputados oncontrD.rá, nito 
ceira do Governo; nello encontnmí. ta.mbem só em seus termos geraes como em seus de
a cama.ra os recursos precisos para consti- talhes, o pl:tno completo r1o Governo sobro 
tuicão e movimentação !.lestes fund 11s; 80• vnlori:..o.ciio do meio circula.ute. 
contra.rá. tambcm outras medidas quo con· Reservo-me pua mais tarde cbamnr 
stam d<t Mensagem do Sr. Pl'eSfllente dll. tn.mbem a attcnçiío da. Ca.mnr•t so!}re outro 
Republica, coma se>jD.m a mobilização destes ponto, flUe o Governo considera igua.lmot1te 
dous fundos, de modo que um possa ser ponto capital dn. pol itica financeira.- o quo 
incorporado ao outro em ttma. occuiã.o em verso. sobro a.s tarifas aduanoh•J.s, 
que a incorporação sej:L necessal'in, dada. a. S. Ex., sob e.>te ponto do vista., diz o se-
situação do cambio 0 d:t circulação do papel. guinte na su~ ~Iensa.gem. (U,) 

Tambem nclle se encontro. o modo de esta· Mas eu qniz limitar-me, no projecto que 
belecer-se o fundo de garantia. e o logal' onde vou ter a honra. de apresentar á eonsidera.
deve ser estabelecido, afim de que se possa ção da Ca.sa., a. uma parte só da questilo - a. 
chegar á seriedade do plano que se põe em que diz respeito á valorização do meio' cir
pra.tíca e bem assim que na.cionaeseestran· culante, reservando-me para·em outra. occa.
geiros pofsam saber que esse fundo permane- siã.o tratar da segunda pa.rte do programma 
cerá intacto para gal'antia do papel que fica financeiro do Governo, com o qual, declaro á. 
em circulação. · · Camara, estou de perfeito e completo ac-

cordo. · 
Incluo no mesmo projecto a. revogação das 

-leis de 29 de maio de 1875, e 18 de junho de Tenho concluido, (Muito bem; muito bem.) 
1885; qne autorizavam o G'lverno, dadas Fica. sobre a Mesa ate ultedor deliberação 
certa.s circumst&ncias anormilles, a emittir. o seguinte 
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P!l.OJECTO 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1,0 E' constituído um fundo especial 

a.pplieavel o.o resgate do papel-moeda, com os 
seguintes recursos : 

L Renda. em papel pro"Veniente do arren
damento das estradas de ferro de propl'iedade 
da União. . 

U. Producto da cobrança da divida activ3. 
· da. União, qualquer qne seja 1• sua natureza, 

inclusive as sommas provenientes da liquida
ção do debito dos bancos e dos emprestimos 
feitos ás industrial> sob a fórma de bonus. 

l!I. Todas e quaesquer rendas eventuaes 
percabidas em papel pelo :Thesouro. 

IV. Os saldos que se apurarem no Orça
mento. 

Art. 2. 0 Par:l. garantia do papel-moeda em 
circulação é creado um fundo com os recursos 
seguintes: 

1. Quota de 5 • I., ouro, sobre todos os di
reitos de importação para consumo, que aera 
,percebida a partir de 1 de janeiro de 1900. 

II. O saldo das taxas arrecada.c'as em· ouro, 
deduzidos os ser-viços que nesta espede o 
Tbeeouro é obrigado a cusrea• . 

IH. O producto integral do atreuda.m;,nto 
das estl'adas de ferro da União tine tiver 
sido ou fôr estipulado em ouro. . 

IV. Tod:ts e quaesquer ren.ias eventuaes 
percebida& em ouro. 

Pa.ra.grapho unh~o. Fica. excluido rias dia· 
posições da presente lel o produeto da. ope· 
ração que porventura se realizar sobre a 
Estrada de Ferro Centl'al do Brazil, 

Art. 3. 0 Sempre que a situação cnmbial e 
o estatlo da circulaç:lo o ncomelharem, )lo· 
dera o Governo empregar o fundo de resgate 
no a.ugmento do fundo de garantia e vice-
versa. -

O rundo de garantia nunca poderá serre· 
duzldo a. menos de metade do seu valor. 

Art. 4.• O fundo de r;arant.ia set·á constl· 
tutdo em metal ou ~eu equivalente e deposi
tado em um estn.belccimento bancaria de 
Londres, devendo as juros do deposito assim 
constituido se~ Incorporados ao mesmo fundo. 

Art. 5.• E' extincto o direito de emis~ão 
concedido ao Governo pelas Je[9 de 29 de maio 
de 1875, 18 de junbo de 1885 e~ de setembro 
de 1893. 

Art, 6, 0 E' s.utorizado o Governo a retirar 
do fun.do de garantia até a quantia de quinze 
inil contos, papel, para, por intermedio do 
Banco da Republica, acudir ás necessidades 
do commercio por motivo de ·crise excepcional. 
Os emprestimos serão teitos sob garantia. de 
titulas da.. divida publica federal fundada. e 
por pr9:zo não excedente de um ~nno. 

Para.grapbo unico. o capital e juros desses 
emprestímos reverterão para o fundo de 
-garantia. ~ 

Art. 7. • A incineração do papel-moeda 
far-se-ha com toda a publicidade possivel e 
pela !órma. julgada mais conveniente pelo 
Ooverno. 

Art. s.o O Governo fará publicar mensal· 
mente o estado da circulação do papel-moeda. 

Art. 9. o Revogam -se as disposiçoes em 
contrario. · 

S. R.-Em 24 de maio de 1899.-Augusto 
Montenegro. 

Comparecem mais os Srs. Silverio Nery, 
Garlos Ma.rce!lino, Albuquorque Serejo, EoéaB 
Martins, Tbeotooio de Brito, S0rzedello 
Corrêa, Luiz Domingues, Henrique Vallada· 
res, José Avelino, lldefonso Lima, João Lopes, 
Helvecio Monte, Coelho Lisboa, José Mari&no, 
João Vieira, Barbosa Lima, Martins Junior, 
Julio de Mello, Moreira Alves, João de Si~ 
queira, Geminiano Brazil, Olympio Cr~.mpos, 
Jayme Villas Boas, Castro Rebello, M1lton, 
Tosta., Eugenio Tourinho, Leovigildo Fil· · 
gueiras, Tolentino dos Santos, Joaé Murti· 
nbo, Xavier da. Silveira, Irineu Machado, 
Alcindo Guanabara, Timotheo da Costa., Sá 
Freire, Nilo Pecanba, Alves de Brito, Leonel 
Loreti, Silva Castro, Agostinho Vida!, José 
Bonifaéio, Cupertino de Siqueil'a, Augusto 
Clementino, Eâuardo Pimentel, Olegario Ma· 
ciel, Ca.semiro da. Rocha, Edmundó da. Fon
seca, Mello Rl:'go e Lamenha. Lins. 

O Sr. Erlco Coelho, antes de 
reatar a. demonstral}§o que levava em vista
a insanidade mentnl que recahiu na. pessoa. 
do Chef~ da Nação-deve resposta ao seu 
querido amigo Sr. Belisnrlo de Souza, que 
disse estar o ora.rlor alw:sanda do seu sP.ber de 
medico prtra eu:por o Ch~(e da Naç~o ao ridí· 
culu P"bUco. Mas o Intuito do ora.dor não fot 
abater o prestigio do Presídcnto da Republlea. 
e nloda. menos sujeital·o a ridículo; fol, ~lm, 
o de advertir á. Caman de que a. Patrie. 
corria. perigo e de que toLlos os esforoos pa• 
tl'iotlcoa convergentes em torno do Sr. Preel· 
dente da Republlca. poderiamter imprcll.cuos, 
uma vez que a fatalidade ttnha. ca.h!do sobre a. 
brilhante mentalidude do Sr. C!lmpos Sa.Ues. 

Si alludiu o.os precedentes do imperio, si 
recorreu aos Artn(les da camua., no tempo 
da. monarcbi&, foi porque ouvia de um Sr. 
Deputado da bancada. mineira que nesta 
assembléa jáma.is se suspa!tára. de ta.l modo 
da pessoa. do Chefe do Estado. 

Estadistas da maior respeitabilidade arma
ram a irrizão sobre a pessoa do imperador, 
alias inviola;vel e sagra.da. 

O orador não achinca.lbou da pessoa. do setl 
velho comp_a.nbeiro de propaganda., o Sr. Dr~ 
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Campo~ SaUea; peio CQntrario, si algo revélou, o SR. ERlOI) CoiCLlto-Neste caso, oomo ba. 
rloi compauão medica pelo seu estado de. número no recinto, requer urgencf&, não só ~ 
ins&nidade menta.l, pondo em contraste o seU: p;~ra. oono!uír o seu disenrso, mas &ioda pai'$ 
triste presente com o seu brilhante passado. dar logar áquelles doa seus melhores amigos · 

Si I'flmonta aos tempos do imperio, é para. politicos nesta Casa,lhe 1'aca.m.a honra de re· . 
provar que os estadistas expunham ã. irrisão sponder e confa..ndir toda a sua argumen
publica. a pessoa. in-viola.vel e. sagrada. do tação. 
monarcha. Lembra; que, republicano propa-
gandista, em ui:nâ conferencia. publica. que O Sr.Caaslano do Naaehnen• 
realizou, defendeu a dignissima. prlru:ezs. im- ~o (peZa ordem)-Deseja.va que Y. Ex. me . 
perial contra a dül'a.maçã.o dos partidos mo· m!ormasse quaes os intuitos do requeri~ 
narcbicos. . mento do nobr.e Deputado pelo Rio .de Ja. 

A Patria. ó a tradição ; a Nação é sempre a. neiro: ai S.· Ex. requer nrgeilcia. p&ra. in
mesma, e o <JUe era. licito no tempo do im· versão das ma. terias da ordem do dia. ou si 
perio não pode ser defeso ao Deputado na p~de apenas a prorogação d~ hora do exp~ 
Republica. . d1ente para terminar o seu discurso. · 

O Sr. Ferrei~a. Yianna,. que deixou uma. Si S. Ex. requer a. pro rogação da hora. do 
cadeira vasia. neste recinto, disse em uma expediente, deve limitar o prazo para que o 
~eSsão de junho de 1881: -«O imperador, que requer]mento posso. ser acceito. Parece-me 
foi o senhor deste paü:, não é hoje senhor de q~e nl\0 é caso de inversão da. ordem do 
si mesmo ». · d1a. 

Commeuta.ndo este facto, - e o orador a.p-- O Sa. PaESÍDEN'l'E - AgU!U'do o requeri~ 
pella para o testemunho doa Srs Barbosa Lima mento escriptA:l do nobre Deputado. 
e Lauro Müller, isto e, O facto do imperador 0 Sa. CASSIANO DO NA!>ruO!:NTO-Qnandoo 
governar a.despeíto de sua. insa.uidade mental requerimento rlo nobre Deputado !ôr á. Mesa, 
a que alludln o Sr. Ferreira Vianna.,- disse peco a. v: Ex. rr.e dA a palavra. pelo. ordem, 
da tribuna das conferencias populares da pa.ra addital·o no sentido de serem votadas 
Guarda Velha. que os ministros eram os enfer· as ms.teria.s urgentes que estão na. ordem do 
meiros do Poder. d" d d "d •-. Pois bem ; o orador se penitencio. na Repu- ta., a.n o-se em seguJ a a paw.vra. a S. El:. 
blica: os ministros de agora são os cumplices O Sr. Erleo Coelho-No requeri· 
d& denuncia I mento que vou mandar a Me3a peço q,ue se 

Vae pr~uir na analyse da. Meuso.gem do interrompa a ordem do dia, sem prejGlZO das 
Sr. Presidente da Republica, sem a pretenção votaeões. 
de fazer o. critica das medidas financeiras do Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate s. E%., oxara.das neste documento. vad i te 

Rende preito de homenagem neste momento a.ppro 0 0 sego n 
a Ru:y &rbo5a., que, ua&ndo do seu direito RBQtlmRIHB:N'l'O 
dejornalista, dissecou a. Mensagem de 3 de 
maio, mostrando as contra.dicções, os erros de Requeiro urgencio. para interromper .& 
economia politlea, os dispa.rates da penna do ordem do dia, 1em prejuizo das vot&Qães. 
do Presidente da Ropubl;ca. s. Ex., publl· Sala. das sessões, 25 de maio de 18~9.-
cista que nio pede meças e ninguem, repre· El'ico ~ll•"· . 
11entante da Bahia no Senado, achou que só 
ironicamente poderia. tra.tnr da Mensagem 
pl'e!ldencial, do ponto de visto. tloa.nceiro. 

S. Ex. vlu·se na contlngencia de citar Mo· 
llõre, no Malatü imaginaire, o podla. ter citado 
tambem o mesmo Mollcre no-Mêdc!cin ma.Zgr~ 
luí, porque é o caso: trata.· se de um doente 
da menfuUd.ode o de .ftnancelro a rorç&. 

O orador dlsoute a Mensagem, do ponto 
de vista. tlnanceiro, e assigna.la Q. a e, si a. ar· 
gumentaoão que tem feiió não bastasse para. 
provar que aquella menta.lidade brilhante do 
seu velho companheiro de propaganda se 
a<!ha completamente transtornada. pela. mo
lestia, basta-valer, com a responsabilidade do 

· seu nome, esses disparates, para se firmar o 
juizo medico gue vem de demonstrar. 

O SR. PRESII>ENTE observa. a.o nobre Depu
tado que está finda a hora do expediente. 

Camua v. l 

· CJnsultada. sl a materia. é de urgenela UJ 
que deve interrompe!' a. ordem do di& da Bfll. 
são de hoje, a Camara. decide pela aftlrmao 
tiva. 

O Sr. Prealdente-Da.rel a Ji&lavra 
ao nobre Deputado depois de votado o pa-
recer n. 8, de 1899. · · 

Em seguida é a.nnuneia.da. a votação do ~· 
r::cer n. 8, de 1899, reconhecendo Deputãdo 
pelo I• districto do Estado do Rio Grande do 
Sul o Dr. Diogo Fernandes Alva:res Fortuna. 

São aucces3iva!Dente posta' a votos e. ap.
provadas as segumtes conclusões· do pa.rec_er 
n. 8, de 1899: 

1•, que seja ~pprova.d& a eleição a que se 
procedeu no I• aistrieto do Esta.do do Rio 
Grande Sul em 8 de abril do corren~ anno; 

2i . 
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2•; qiie sHja. reconhecido D,~putado pelo 
fuesmo 'districto o Dr. Diogo Fernandes A.l
.:vares Fortuna, candidato diplomado. 

· () Sr.P~e~ident.e-Proclamo Depu
tado pelo 1• dJstrulto do Est<l.do do Rio Grande 
do Sul o Dr. Diogo Fernandes Alvares For
tuna. ·. 
' O · Sr. Cassiano do Nasei· 
tnê:Jito •(pela ordem)-Aclla.ndo-se na nn· 
té-saJ.a ÇJ Sr. Deputado. que acaba de ser 
reconhee1do, peço a. V. Ex. que o taça intro· 
duzir no recinto, segundo os estylos. 

O Sr.· President.e convida os 
Srs. 3• e 4• Secretarias para. irem receber 
o mesmo senho~. o qual, sendo introduzido 
no recinto, presta junto á Mesa o compro
misso regimental, 

o. Sr. Presidente- Tem a. palavra 
t> Sr. Deputado·EricoCoelho. 

O Sr. Erico Coelho (continum1do) 
l_mlsegue na analyse dos diversos topicos 
dllo mensagem do Sr. Presidente dt~ Repuhlica, 
e assignala os contraser.sos e incoherencias do 
que se refere á situação financeira do :paiz e 
aos meios ahi inrlicados para solução da. crise 
que assoberba a Nação. 

Estranha. que no. mensagem dirigida. n.os 
representantes da Nação tenha dito o Sr. 
Presidente dD. Republica que sfio r.ordoocs a.s 
relações entre o Brazil CJ :t Eollvia, '~ cllaroe 
divergencia a.o que foi 1una. occupaçã.o pelas 
armas do torritorio nacional. 
· Retere-ao ao modo por que o S1•. Campos 
Salles recoi.Jeu a comm!sslío !lo commorcio, 
que, usando do direito do petlcão, reclo.mnva, 
contra o regulamonto uosollo,c termina man· 
dando (1. Mesa o seu projccto o doclai·nnilo que 
acredita ter cumpJ•!do o seu tlevor o rlf'sornpe
nhn.do o rson mnndtLlo com o fim llo provem ir 
males maiores í~ R<!publlco., · 

Vem iL Mes1t, d lido e nilo é julgado objooto 
d&tleliLet·:~çio o seguinte 

PROJEC1'0 

!lllcrpreta o art. 41, §§ 1" o 2'' rla Ccm~titui· 
çao, na hypothesc de impedimcJJic do Pre.~i· 
ou Yicc·PI·~sidcnte da Ucpublica, poJ" motivo 
de mcapacvlade mo1·o.l ou physico., dcDirla
mente compro1:ada, assim como interpreta o 
llrt. 52, § t•, a respeito da responsabilidade 
r:lo Ministr'.J de Es(aào que referendar acto 
de Tespjnsabilidade do Presidente da Repu· 

• blic~Z, o~ qualquer outta. autoridade ~ubaE· 
terna a() Governo Federal,. nas mesmas 
hypothescs e :n.a forma da lei. 
O Congresso Nacional resolve: 

. Ar.t. 1.0 Na. hypothese de im-pedimento do 
PreSidente ou Vice-Presidente da Republica, 

por motivo de incapacidatla moral ou physica, 
dumnte o exerci~io da representação na.cio· 
nul, é applicavel o processo parlamentar con~ 
stantc da lei n. 27, de 7 de janeiro de 1892, 
com as seguintes modificações: 

Art. 2.0 E' cta. competencia. exclusiva de 
quaesquer commissões :permanentes ou trans
itarias da camar\1 ou do Senado, inclusive as 
de reconhecimento de poàeres, denunciar, 
pelo estudo dos assumptos de interesse pu
blico, que lhes forem a.ffectos, a pessoa da 
Presidente ou Vice-Presidente da H.epublica, 
p_or motivo de incapacidade moral ou phy
slCa.. 

Paragrapho.A denuncia. será. feita á Mesa da. 
Ca.mura quando não fvr esta. Commiasão a 
denunciante. 

Para.grapho. Acto immediato, a Ca.mara. ele
gerá. uma commissff.o de nove membros, afim 
de emittir pareaer sobre a denuncia. 

Paragrapt10.A cornmissão eleita para esse fim 
ex~minará os 1locumentos relativos i questão, 
ass1m como procederá a. todas a.s diligencias, 
inclusive n pericia medica, na pessoa do Presi
dente ou Vice-Presidente suspeito deincapa.ci· 
dade moral ou pbysica.. 

Att. S.• A suspensão do exercicio do Presi
dente do. Republica. no Poder E:~:ecutivo, ou 
Vice-Presidente da Republiea na. presídeneia 
do Seuado, conta-se do dia em que a Ca.mara. 
approvar' o parecer da sua. commissiio de in· 
querito, sobre o. questão, a~ a decisão do se
nado como tribU11o.l de justiça.. 

Prmt:;raph o, Durttn te o processo de interdic· 
ção do Presidente ou Vica·Presidente da Repu
blíco. ser-Ule·llu pago integralmente osubsidio 
respectivo. 

Art. 4.' O impetlimento por docisli.o do 
Sen:L11o sert1 promulgado em sessilo perma.
nentll polo membro do Tribunal do. Jwtiça. 
Fede1·a.l, '1 ue pre~id i r á n SSC!Olbl é:.\. 

Pa.rugrupho. Dosde cs::e dia o Presidente ou 
Vic()·Presit!enta da Republica percebera me· 
t!llto tio subsitiio que cou!Je1' u.o intcrdicto. 

Art. 5, • A declaração na lnca.pn.cidude mo· 
ral ou phy~ico. do Presi1.1enl.e lia. Ropublica, 
absolutorlu do crime de responsabllida.do por 
ttcto tio Poder Exeeuti vo em que houver in· 
corrido, nüo inbille o procedimento criminal 
no tocante ao Ministro do Estado re!eren
dttr!o do neto, ou autoridade civil ou militar 
subalterna ao Govl:lrno fedtJral incumbida da 
execução. 

Po.ragrn.pho. Serâ.applicado no Ministro re· 
ferendario do acto criminoso ou autoridade 
civil ou militar subalterna do Governo, que 
for cnmplice de responso.bilidade, o :processo e 
condemnação em todos os casos previstos na 
CoDstituiçã.o e nos termos (las leis. 

Art. 6.0 A rehnbilitaçilo da pessoa. do Pre· 
sidente ou Vice-Presidente da Republica. 
para retomat' o ex<.rcicio do cargo será. de-
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cretada. pelo Senad.o, dependente da. inicia.tíva 
da Camara, e seguindo-se o mesmo processo 
parlamentar ela. interdicção, na. fôrma d<~. lei 
n. 27, de 7 de janeiro de 1892, com as modi ft. 
cações acima e:x.aradas. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

Art. 7.• O impedimento da pesso11. do Pre
.sidt:nte _?U Vice-Presiden'~e do. Republica a.té 
e:s:tHlCCfLO do prazo do mandato popular, não 
priv:a. o cida.dã.o dahi em dea.nte de votar ou 
ser votado ao mesmo cargo vu outro de re
presentação nacional, .salvo as hypotbeses do 
art. 43 e § 1 • da Constituição. - Eríco 
Coelho . 

E' annuncia.da a. 1• discussão do -projecto 
n. 108 A, de 1898. determinando que todas 
as p~ssoas ffil1iores ou emancipadas, no gozo 
de seus direitos civis, podem passar 'Procura
ção por instrumento par ticular de proprio 
punho, feita. e assignada. com poderei! de 
representação ou em causa propria. ; e revb-;.; 
~tando a lei n. 79, de 23 de agosto de 1892, 
com parecer da Cori:l.missão de Constituiçãi:i. 
Legislação e Justiça.. · 

O Sir. Presidente- O projecto não 
foi julgado ObJecto de deliberação. 

Ninguem pedinifo a. palavra, é encérra.da. a. 
discussão e adiada a votação. 

O Sa. Earco CoELHo-Como? 
O Sn.. PRESIDENTE- O art. 105 do Regi

mento dispõe o seguinte : 

E' annunciada a 1" discussão do projecto 
n. 49 A. de 1898, alteeando a legislação Vi"" 
gente sobre sociedades <monymas. 

«Os pro.icctos de inicia. ti v a dos Deputados se-

Ninguem petlindo a ll&lavra., é eneerrada. a 
discus,.\o e adiada a. votação. 

rão lidos pela 1" secretario; o presi!tente porá . ª votos-si o projecto é objecto de deliberação 
·&os Deputados votarão sem preceder discussão. 
Decidindo-se que niio é, ficará rejeitado,:~> 

Logo, foi rt>jeitado o projecto. 
0 SR. ERICO COELHO-EStá regulando! 
O SR. PRESIDENTE-Attonçiio I 
B' annuncia.da a 'discu,são uniea do parecer 

n. 6, de 1899, concedendo tres mezes de li
cença ao Sr. Deputado Rodolpho Miran<la. 

Nlnguem pedindo a. palavra, é encerrada a. 
dlscussâo e adiada a votação . 

E' annunciada a discussão unica do parecer 
. n. 7, de 1899, concedendo dous mezes de li

cença. ao Sr. Deputadi> Matta B:tce!lar. 
Ning uem pedindo a palavra, é encerrada a. 

discussão e adiada. a. votação. 

E' annunciruia (1. 1 .. discussão do projecto 
n. 163 A, de 1898, prohibin..to a emissão, por 
particulares. emp!'ez·1, banco ou so ·icdades, 
de tttulos de credito ou ohrigo.cue~ -ao porta
dor com o nome deste em branco. denomfnndos 
lettt•as, notas, vai()!, fichas, tlca.s, recibos, li
vranças, oa outras dítrerentes denominações, 
e dá outras providencias. 

Ninguem pe~indo a pals.vra., é encerrada a. 
discussão e adiad:t n. votação. 

E' annunciada a 1" discussão do projeeto 
n. 168 A, de 1898, declarando que o art. 23, 
n. 2.464, da 17 de fe~eTeiro de 1897, não 
comprehende o caso de incompatibilidade PTO· 
veniente de parentesco em linha. collatet•al 
entre os representantes do Ministerio Publico 
e quaesquer jui7~s. que os impeça de funccio
narem conjunctamente em úm mesmo tribu
nal, juizo ou junta. correcciono.l. 

Vão a imprimir as se~uíntss 

REDACÇÕES 

N. 7- 1899 

Reclacç<"ío ~nal do 1wo}ect() n. 1.00 A, de t S9B, 
que autori:ra o Poder E:I7ecutivo a at~xiliar 
a la~ow·a. do trigo aos EstJ.dos da Repu.
vlica, podendo deJpentler atti a .quantia de 
2 00:000$, e dá outras providencias~ 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica o PoderExeC!utivo atitdriza~ci 

a auxiliar a lavoura. do trigo nos Est <.dos da. 
Rep-ublie;,, pot1enuo despender até a qilantià. 
de200:000$000. 

Art. 2. • O auxilio aa.hirà tlo prodúcto do 
in.posto que cada Estado estabéleeer sobre os 
a.rti~os similares estrangeiros, destinados ao 
consumo em seu territorio. 

§ 1. • Este imposto será arrecadado pelá 
União (§ 3• do art. 9 de. Constituição F'edernl) 
e n.ppl\cn!lo exclusivamente ã. orga.nizaçfi.o 
da.q uolla la. vou r a. 

§ 2." O Governo co!l!!nltará os governos 
est.a.duaes sobre o modo pratico de organizar 
a mesma lavoura. . 

Art. 3.• Revogo.m-se as disposições ém 
contrario. 

Saln das Commissões, 25 de maio de 1899. 
-F, Tolentino.- Euclides Ma~ta. -Pere9rino; 

N. 8 -1899 

Reda.cç<'to final do p1·ojecto n , 98 B; de 1898, 
que determina m condiçõe:r de red.cq~~:~iÇifo 
dos direitos de cidadão bra:1 ileiro 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 . • Perdem os direitos de cidà.dÍb 

bra.zileiro: 
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§ 1. • Os que ge oaturalizarem em um )):&iz 
estrangeiro. ( Co"''ituiçao, art. 71, § zo, let
tra. a,) 

§ 2.• Os que acoeltaram qualquer emprego 
ou pensii.o, (\e governo estrangeiro sem licença 
do Poder Executivo Federal. ( Constitwiçao, 
a.rt. 71, § 2", lettro. b,) · 
. Art. 2.o Ao Poder Executivo compete co
nhecer dos co.sos previstos na. presente lei, 
a.fim da os pronunciar por decreto . 

Art. 3 .• Readquire os direitos de cidadão 
brazileiro o nacional desnaturalizado, que 
obtiver suueinlogrnção por decreto, tambem 
do Poder Executivo, uma vez que esteja.. do
miciliado no Brazn. 

§ 1.0 Pai'& esto fim, o pretendente dirigirá. 
petição documentada ao Presidente da Repu
blica, por intermodlo do Ministro do Interior, 
ou do governador, ou do presidente do Estado 
em que rasldlr, o eom a firma devidamente 
reconhecida, podondo n re3peito da.quella. ser 
ouvido o procurndor geral da Republica. 

§ 2.• O br&zlloiro que assim readquirir a 
sua qualldndo, guznrá desde logo de todos os 
direitos que oxoiW!lvu.me:lte pertencem aos 
eidadii.O!I 'õro.ztlolros. · 

Art. 4.• 011 tllhoR menores do nacional reln· 
tegrado em 18U!J dlroitos de citladão brazileíro 
fteam na• mestnlll condições de seu pa,e si a. 
lei do patz a quo ellos J)ertencia.m permittir 
o atreito colleetlvo 'la. dcl!na.turalização . 

.Art. 5.• Pordom tr.Aos os direitos políticos: 
§ 1." 0.11 bra;~.llelro.s que allegarem motivo 

de erenoa relll(loaa, com o fim de se isenta.· 
:rem de quo.lquor onus que as leis da. Repu
blloa Imponham, }lor~entura, aos cidadãos. 
(Comtittliç6o, nrt. 72, § 29.) _ 

§ 2.• Os bra,;llelros que acceite.rem conde· 
eoraQio ou titulo nobillarchico estrangeiro. 
( C01utit11iç6o• art. 72, § 29.) 

Art. 6. • O Poder Executivo é competente, 
do mesmo modo, p11ra impôr esta. pena por 
decreto e~pedido pelo Miniaterio do Interior. 

.Art. 7." Rco.dt}Uirem os direitos politicos: 
§ 1 • • Os bro.zileiros c!esna.turalizados aue 

MHrma.retn, por um termo assignado cõm 
duas tastemunhas, pera.nte o Ministro do 
Interior, govornu.dor, ou presidente do Estado 
em que residirem, achar-se promptos para. 
supportatem o!l ouua impostos aos cidadãos 
pelas leis da. Republica, e de que se tinham 
J8. libertado. 

§ 2.0 Os bra.ziloiros desua.turalizados que, 
por u~ ter~o identico, atllrmarem que teem 
r~nune~a.do n condecol'&çlio ou titulo quG ha
Vr:J m acceitado, devendo ser transmittida. ao 
respectivo governo estrangeiro a commani· 
caçao da. occurrenci:~., peJas vias diplomaticaa 
regulares. 

§ 3.o Querem uma., quer em ontra. .hypo. 
these, o Poder Executivo, a. quem será. re-

mettida. cópia do · termo que for wlgoado 
perante o governador ou presidente doa Es· 
tados, expedira decretos confirm&udo as 1.\lla· 
didas aflirmações. 

Art. s.• Revogam-se as disposiçõl3s em con
trario. 

Sa.ta das Comrnissões, 25 de maio de 1899. 
F. Tolentino.-Euclides Malta.- P81'8{l1't1t(), 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 9- 1899 

Julga adia"~JeZ a cre~~Çúo à<l legar de 1olieitad<lr 
'1a sede do jv.i:o federal n'L secç<fo d6 Pi!r• 
nambtLCO, pedida ·pele . respectioo jui:; IIC• 
ciona~ e procv.'l'ador cl<t Republica, 

A _commissão de C~nstituição, Leg!slaçlo o 
Justtça., tendo exa.mmado o. officio e outros 
documentos enviados pelos Dr3, juiz soa
cional e procurador da Repnbllc~. no Estado 
de Pernambuco, vê-se na contingencla, au•• 
penosa., de negar o seu assentimento A mo. 
dida reclamada, isto é, da. crGa.ção do um 
legar de soUcitador na. referida aeccilo. 

Sem inà,agar da justiça do pedido, emn.. 
nada. de funccionarios dignos por todO!l os 
tituloa, a. Commissão baseia. apenas a suo. im· 
pugnação nas actua.es condições Ana.n~elru 
da União, as qua.es, exigindo ingentes sacrl· 
tl.cios da. collectividade, não permittem a 
creação de um só cargo remunerado. 

Os solicitadores da Fazenda. Federal nos 
Estados percebem os vencimentos annuaes de 
600$000 (decret<> n . 3.084, de 5 de novembro 
de 1898, Oons. cl'.Ls leis da justiça f~deral, 
a.rt. 172), a létn da porcentagem e cuata.s 
porporciona.es. (Dec:reto cítaao, a.rt8. 182 
e 184.) ' 

Ora, comquanto reduzidos, esses venci· 
mentos implicariam em nm augmento de 
despeza que, por equidade, deveria estender· 
se a. outros Estados, que estão exigindo 
identiea. medida. 

E' facto que o Dr. procuradorda R.epubllca 
no Estado de Pernam!Juoo tem, segundo o 
ma.ppa que offereceu,gra.ude traba.lho no fôro 
federal ; mas o sett esforço, alem de patrio· 
tico, é com:!)ensado, nos ~rmos dos ar~a. 178 
e 184 do citado decreto. 

Assim, a Commissão julga. adiavel a orea
ção dó Jogar pedido. 

Sala das Commissões, 25 de maio de 1Sl>9. 
- Amphilophio, presidente.- Alfredo Pinto, 
tel.a.tor.-,w~rti~~s Junior,-Jo,To Galetto Car
valhal.-lrítlCU Machado.-Lui; .Domingues. 
-Xa~klr da Si&..,eira. 

VaJ!J a imprimir o seguinte 
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PROJECTO 

N. 9- 1899 

A-utoriza o Pod$r Executivo a conceder a 
Nelson Serejo de Ca'l"l)t!lho, telegra.ploista da 
·Rep1rliçao Geral das Telegraphos, um anno 
de Ucença, com o seu ordenado, para tratar 
ele sua saude onde lhe con"l'ier. 

A Commissã.o de Petições e Poderes da. Ca· 
mara. dos Deputa.dos,·a quem foi presente a 
petição de Nelson Serejo de Carvalho, te1e
graphista da Repartição. Geral dos Tele
graphos, em que o requerente solicita a li· 
cença. de um anno, afim de tratar de sua 
saude: · 

Considerando que o supplicante prova., 
}lela inspooção de saude a que foi sujeito na. 
Inspectoria. deHygiene do &-tado do Mara.nhã.o, 
que está so1frendo gravemente do beriberi e 
que precisa. retirar·se temporariamente da· 
quelle Estado, a.fim de tratar de sua saude, 
gravemente compromettida; 

Considerando, porém, que a . gratificação 
concedida pela lei aos empregados publicas e 
exclusivamente pro ~aborc e que, portanto, só 
teem direito a eUa. aquelles que estão em 
etreetivo exercício . de seus empregos ou 
cargos; 

·.E' de parecer. que seja concedida a. licença. 
.Impetrada, recebendo apenas o requerente o 
ordenado a. que tem direito. E por ser assim 
.de justiça, a Commissão apresenta á consi~ 
deração do COngresso o seguinte projecto de 
lei : 

O Connesso Nacional resolve: 
·Ari. 1°. E' o Poder Executivo autorizado 

a conceder a Nelson Serejo de Carvalho, te
legraphist& da Repa.r,icão Gerai dos Telegra

- phos, um anno de licença, com o seu orde-
nado, para. t ratar de sua. sa.ude, onde lbe 
convier. · 

.Art. · 2•. Revogam-ae a.s disposições em 
contrario. 

Sala. das Commissões, 25 de maio de 1899. 
-Raul Barroso, presidente - Casemiro da 
Rocha, relator.-Le~mel Loreti.- Tavares de 
Lyra.-Teixeira de Sà. 

O Sr. Pr.esidente - EsgOtadas a.s 
matería.s da ordem do dia, designo pa1•a 
~manhã, a seguinte ordem do dia: 

Votação dos seguintes projectos: 
N. 6, de 1899, concedendo tres mezes de 

licença ao Deputado Rodolpho Miranda (dis
eossão unica); 

N. 7, de 1899, concedendo dons mezes de 
licença a.o Deputado Matta Bacellar (dis
cussão unica); 

N. 153 A, de 1898, prohibindo a eJnissão, 
por particulares, empreza., ba.nco ~u sacie· 
da.de, de títulos de credito ou obrigações ao 
portador com o n.ome deste em branco, deno-' 
minados lettra.s, nota.s, vales, fichas, fie&s; 
recibos, livranças, ou outras dift'erentes de· 
uominações; e dá outras providencias (l• dis~ 
cussão); 

N. 168 A, de 1898, declarando que o 
art. 23 do decreto n.2.464, de 17 de fevereiro 
de 1897, não comprehende o caso de inCOf!lP&.
tibilidade proveniente de parentesco em ltriha 
colla.teral enire os . representantes do Minis· 
terio Publico e quaesquer juizes, que os im· 
peça. de funcciona~m conj~ctamente ~ um 
mesmo tribunal, Juizo ou Junta. correcctonal 
(I' discussão). 

N. I 08 A, de 1898, determina.ndo que todas 
as pessoas maiores ou emancipadas, no gozo 
de seus direitos civis, podem passar proourl!o" 
ção por instrumento pa.rtícular de propr1o 
punho, feita. e a.ssignada. com p~eres de re
presentação ou em causa. propr1a ; e revo
gando a. lei n. 79, de 23 _de agosto ~e 1,892, 
com parecer da Commis~ao de_ constltmçio, -
Legislação e Justiça (1> discussao); . _ 

N. 49 A, de 1898, alterando a.lagtSI~ 
vigente sobre sociedades a.nonyma.s (1& diS
cussão); 

2• discussão do projecto n. 2, de 1899, d
xando a força naval para o exercício de 
1900; 

Discussão unica do parecer n. 22, de 1~. 
opinando no sentido de ser alterado o Regi
mento, pa'l'a. o fim de ser _creada uma. com
missão permanente de tarüas, ~m~~ de 
cinco membros, prevalecendo a d1spos!çao do 
art. 41 do Regimento em vigor;· . 

2• diScus.;:ão do projeqto n • . 188, de 1896, 
autorizando o Poder Execa.t1vo a reverter 
para. a quadro da reserva da armada ao ca
pitão de fragata reformado Aristides Monteiro 
de P inho. 

Levanta..se a. sessão á.a 3 hora.s e 30 minutos 
da tarde. 

16• SESSÃO EM 26 DE MA.lO llE 1899 

Presidencia dos S1·s, V ao; de Mello (Presidente), 
l!!lio ele Mello (2• Vice-Preside,~te), V4:: de 
Mello (Presidente) e Silva Maris (2• Secrekl-
rio.) · 

Ao meio--dia. prooede·se á chamada.. á qual · 
respondem os Srs. Vaz de :l>fello, .rulio de 
Mello, Carlos de Nova.ea, Silva. MariZ, Heredia 
de Sã., Angelo Neto, A1!gmr.o Mon~negtO. 
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Serzedellq Corrêa, Guedelha 1\'!our~o •. Henri·] A;lencar Guimariies.Appa~icioMa.rien~e. Fran. 
que Valladares, Marcos de ArauJo, Pedro I ClSCO :A!encastro e Aurehano Barbo.sa • . 
Borges, Thomaz Accioly,, Francisco Sei, Ma· I E' lida e sem debate approvada a a.cta.da. 
rinho de Andrade, Freder1co Borges, Tavares 1 ses~ão antecedente. . 
<Je Lyra, Ermirio Coutinho, Teixeira de Sà, ' 
Herculano Bandeira, Pereira de Lyra, Mala· 
guias Go:qçalves, Barbosa Lima, Coroelio da. 
Fonseca., Juvencio de A~ta.r, ~rthur P~ix;oto, 
Euclides Malta., AraUJO Goes, Gem1n1ano 
Brazil, Olymplo Campos, Seabra. Franr.isco 
Sodre Adalberto Guimarães, Paranhos Moo
tenegrQ, Torquato Moreira, Raul B~rroso, 
Belísario ~e Souza, Erico Coelho, Nllo Pe
çÍI.nha.. Leonel Loreti, Silva. Castro, Mayi·iok, 
Carvalho Mourão, José Bonifacio, Jacob da 
!Jilão; Henrique Vaz,Antero Botelho, Alfredo 

ORDEM DO DIA 

O Sr. President:e- Não havendo 
numero le<>al para se proceder ás votações 
<!as ma.teri~ indicadas na ordem do dia, pas~ 
sa·se a materia em discussão. 

E' annunciada. a 2• discussão do projecto 
u, 2, de 1899, fiu.ndo a forca. naval para o 
exercício de 1900. 

p nto, Leonel Filho, Ferreira. Piroo , Lamou· o Sr. President.e-Tem a. palavra. 
nier Godofredo, Antonio Za.cha.rias, Rodolpbo 0 Sr. Serzedello Corrêa. 
Abreu, Augusto Clementino, Telles de Mene· 
zes, Matta Machado, Nogueira Junior. Manoel 0 Sr. Serzedello Corrêa pe
Fulgencio, Li.ndolpho Caetn.no, Eduar do Pi· diu a pa!av1'a para discutir a lei de força~, · 
:mente!, Olegario Maciel. Rodolpho Paixão, sujeita á apreciação da. Camara. e, aprovet· 
padua Rezende, Galeão Carvalhal. Oliveira tando a larguew. do debate, fazer algumas 
Braga, Costa Junior. Bueno de Andrada, Ed~ considerações de ordem politica, com refe~ 
mundo da Fonseca., Francisco Glicsr1o, Her reocia aos discursos aqui pronunciados '(lelos 
inenegildo de .Moraes, Luiz Adolp\10, Mello honrados Deputados pela ~ahia 1': Rio de J~
Rego, Leoncio Corrêa, Lauro Müller, Paula neiro, e que se torn~ram 1mper1osas depots 
Ramos, Francisco Tolentino, Plínio Ca.s~do, d~ exposição íeita hontem pelo nobre Depu· 
Gillm, Ma.rçal Escobar, Diogo Fortuna, Pos· tado pelo Pam, 0 Sr. Augusto Montenegro. 
sidono da. Cunha, Pinto da Rocha, Vespa· ao apresentar um projecto de lei de accordo 
~jano de Albuquerque, Py Crespo, Campos com as idéas expendidas na Mensagem Pre· 
Cartier e Cassiano do Nascimento. sidencial, como base essencial da. reorgaui-

A.bre-se a sessão • zacã.o fula.nceira do paiz. 
Deixaram de comparecer com causa parti- Recorda. que, attendendo á. • si~uaç~o_ pre· 

cipada os Srs. Urbano Santos, Matta. Bacellar, cn.ria do pa.iz, hypothecou apo1o a. pohhc~ fi. 
Viveiros, Anizio de Abreu, Elias Martins, nanceira do Sr. Presidente da Repubhca; 
Trindade, Apollonio Zenaydes, Alionso COsta, mas este apoio não será incondicional, nã.o 
Neiva,_ Ampnilopbio, Fonseca Portella, Cam- será um apoio absoluto e c?mpleto a tod~ as 
polina., Hdefbn::o Alv.im, Moreira da. Silva, L!!.- providencias que S. Ex. )Ul~r necesSl!-rtas; 
roartine, Dino Bueno, Paulino Carlos, Arthur será. sim, uma. col\abora.çao Sincera. e mtel· 
Diederickseu. Rnl.olpho Miranda. Alves de ligcnte para melhorar a. situação da. Repu
Casko, Caracciolo, Xa.vier da Valle, Victo- b!ica, 
ríno Monteiro e Azevedo Sodre. · Assim, protesta contra uma das partes do 

E sem causa. os Srs. Amorim Figueira, Ro- Rroject o apresentado pelo seu nobre cone~ 
drigues Fernandes, Eduardo de Berrêdo, Ge bancada., a que estabelece que o fundo de 
Frncisco Gur7el, José Peregr ino, :Martins "'arantia, que o dinheiro em ouro que deve 
Jaim•, Arroxe!la.s Galvão, Felisbello Freire, produzir a estabilidade e valorizaçiio da. 
Arstides de Queiroz, Leo-vigildo Filgueirns, nossa rnoed<i.. sej:t di)positado, não dentro do 
Rodri.gues Lima, Eduardo Ramos, M:~.rcolino paiz, nos nossos bancos ou no nosso Tb.esouro, 
:Moura, Gnldtno Loreto, Pinheiro Junior , Je- mas nos bancos de Londres. Esta. providencia. 
royino Monteiro, Ferreira dos S3,ntos, Agos· que, a.liàs, não con:;t!l. da Mensagem do Sr. 
tinha Vida!, Ernesto Braztlio, Julio dos San. Presidente da. Republic<t, que é u m enxerto 
tos, Deocleciano 4e Souz<L, Barros Franco do nobre Deputado no que pede o Governo, 
Jll~ior, Berna.rdes Dias, Urba-no Marcondes, não põde seracceita por go\·erno algum, por· 
Panlino de Souza .Junior, Almeida Gomes, que e lla. sustentada e justificada como foi 
João Lu'z, Monteiro rle Bü.rros, Francisco p~lo seu collega inlama o.s Gov()rnos pa.ssarlo.s 
Veigtl, Alva.;-o BC~telho, Theotonio de 1l:!ga- do Bra.zi!, inr;,ma. o propr.io governo actual 
Ihães, Arthur T1Jrres, Luiz Flacquer. Ah';\res e infama. c d~prüne os gúvernos f~turos da. 
Rubião, Domingues de Castro, Gustavo Go- Republic~. (U~,ito bem . ) ~se o proJecto _é de 
doy, ~lias Fausto, Cesario de Freitas, Lucas !caracter governn.mental nas outras m~~hdas, 
<\e Barros, Alfredo Ellis, Cincinato Bra,"'<~, se vem como .se lê nas entrelinh~ (lo dzsc~IW 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 10:53+ Pág ina 3 de 26 

SESSÃO EM 26 DE MAIO DE 1899 I6T 

do nobre Deputado, coordenar as ideas palas 
quaes o Govr»no faz questão; pensa o orador 
que é irregu .. br o procedimento do Governo, 
como é irregular o procedimento do seu H
lustre collega, porque no regimen actual as 
commissões ou as mensagens são os unicos 
vehiculos pelos quaes os góYernos se devem 
entender com o congresso. 

Aproveita a occasiã.o para explicar o modo 
por que entende dever apoiar o actual Go
verno e a sua política, financeira. Esta. expli
cação tornou-se-lhe necessa.ria. desde o ultimo 
discurso proferido, ha. dias, pelo !)Obre Depu
tado pela. Bahia, Sl'. Sea.bra.. 

Neste seu apoio níi.o vae nenhuma idéa de 
fusão ou liga com o partido de S. Ex., a pezar 
de pensar que entre ambos não ha divergen
cia de idé~s. porque o grupo que com ta.l 
partido collabora no seu Estado natal tem no 
seu seio cavalheiros com os quaes o orador e 
incompa.tivel por questões de honra., porque 
não se :póde ligar com quem não receia em 
infamar os adversarios, ainda mesmo com a 
mais flagrante inj\l stiça.. 

O qra.ctor allude a estas questões, citaod.) 
as palavras de políticos e jornaes políticos do 

·Pará, afllrmando que S. Ex. recebera di
nheiro do governo do Amazonas para in
tervir na questão do rio Acre, defendendo os 
interesses brazileiros, como recebeu do Sr. 
Bernardino de Campos avultada somma. pela 
commissão de ta.rifu.s. 

Alludindo a ellas, o orador rebate-as, pro
vando a sua infamia e o tito uuico que taes 
afllrmações teem tido, ferindo-o na. sua honra 
que, felizmente, tem sempre sa.hido incolume 
nesses combates politicos. 

O orador appella para o Sr. Bernardino de 
CaEJpos, para todo o Amazonas. 

Comparecem mais os Srs. Silverio Nery, 
Carlos Ma.rcelUno, Albuquerque Serejo, Pe
dro Chermont, Enéas Martins, Theotonio de 
Brito, Luiz; Domingues, Cunha · "à{artíns, 
Torres Portugal, José A velino, Heh;ecio 
Monte, Augu,;to Severo, Eloy de Souza, 
Coelho Lisboa, Jose Mariano, João Vieira, 
João de Siqueira, Pedro Pernambuco, Roeb.a 
Cavalcante, Rodrigues Doria, Jayme Villas 
Bôas, Ca.stio R(:lbello, Milton, Tosta., Ma.noe! 
Caetano, Eugenio Tourinho, João Da.ntas Fi
lho. Vergue de Abreu, José Murtinho, Xavier 
da. Silveira, Oscar Godoy, Alcindo Guanaba.ra, 
Timotbeo da costa, Augusto de Va.sconoolloa, 
Sá Freire, Alves de Brito, Calogera.s, Gon· 
çalves Ramos, Octaviano de Brito, Caseq~.iro 
da Rocha, Ovid.io Abrantes, Brazilio da Luz, 
Lamenha. Lins, Pedro Ferreira e Rivadavia 
Corrêa. 

O Sr. Presldent.e -Havendo nu
mero legal, va.e se proceder ás vota.çõel! dis 
matcria.s indicadas na. ordem do dia. 

São succN~sivamente postas a votos e sem 
debate approvadas as redacções ftnaes do pro
jecto n. 7, de 1899, para ser enviado ao Se· 
Wldo, e do projecto n. 8, de 1899, .para. ser 
enviado á. sancção. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado il. Commissão de Orçamento o se
guinte 

PROJEOT.l 

K. 10-189;) 

Crea t~m {tmdo especia~ applicavel a.:~ resgate 
e outro p:~ra gcwantia do papeE·moeáa em 
circulação, cada t'm constituido com os !"e
cursos que enumera, e dà outras pro'llí• 
dencias 

( Varios Deputados d~cla.ram que o orador· 
tem uma "'ida pubUca immact!~t!da e está acim4 
dessas mi.!eria.s). 

como prova de que nã.o cuida. que 0 Sr. O Congresso Nacional decreta~ 
Presidente ds. Republica tenha a intenção de Art. 1.• E' constituído um fundo espeei&J. 
fa.zer politica. com o sea partido em opposição app!icavel ao resgate do papel-moeda, com Q~ 
ao que o elegeu, declara que o seu concurso seguintes recursos: 
a favor das medidas governamentaes não r. Renda. em papel proveoiente do arren· 
faltara, nem mesmo. agora que o seu Estado damento das estrada.'> de ferro 4e propriedad(l 
natal está sendo inundaria de nomeações de da união. . . . 
officiaes da guarda. nacíonal, todas para ad- n. Producto da cobrança da. diYida. acti:va. 
versarias políticos do orador, até pa.ra a séde da União, qualquer que seja a. sua )+atureza., 
do seu districto. inclusive as somma.s proveniente~ da-liquida: 

Passando a referir-se ao projeoto de fixação ção do debito dos bancos e dos empresti-mos 
de força.naval, sob:-e que pediu a pab.vra, faz; feitos ás industrias sob a. fórma, de bonus, 
o orador considera.ções sobre nossa s!tuaçã.o UI. Todas e quaes11uer rendas even~~ 
desastrosa, <;amo p~der naval, mas ~ao _gue- percebidas em papel pelo Thesouro. 
rendo ser ma1s real1sta. do que o re1, nao se IV. Os saldos que su apurarem no Orça~ 
propõe a. augmentar o pedido do Governo, menta. 
que sabe a responsabilidaue que lhe cabe. j Art. 2.• Para garantiu. do papel-mneda· em 

(Mt,ito bem, mt,ito bem. O orado,. foi muito circula.çã.o e creado um fundo com o:s recut·sos 
cumprimentado.) seguintes: .·, 
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I. Quota de 5 %. ouro, sobre todos os di
reitos de importação para. consumo, que serã. 
percebida a partir de 1 de janeiro de 1900. 

II. O saldo das taxas arrecadadas em ouro, 
deduzidós os serviços que nesta especie o 
Thesouro é obrigado a custea.J•. 

Ill. O producto integral do anendamento 
das estradas de ferro da União que tiver 
sido ou for estipulado em ouro. 

IV. Todas e quaesquer rendas eventuaes 
percebidas em ouro. 

Pa.ragrapho unico. Fica excluído das dis
posiçõfs da presente lei o :prorlucto da ope· 
ração que, :porv'entura., se realizar sobre a 
Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Arl. 3. • Sempre que a situação cambial e 
o estado da. circulação o aconsalharem, po
derã. o Governo empregar o fundo rle resgate 
no augmeoto do fundo de garantia. e vice
versa. 
. O fundo d.e garantia nunca poderá ~e1· re
duzido a menos de metade do seu valor. 

Art. 4.• O fundo de garantia será consti
tuido em metal ou seu equivalente e deposi
tado em um esta.beler.imento bancario de 
-Londres, devendo os juros do deposito assim 
consti~nido ser incorporados ao mesmo fundo. 

Art. 5. • E' extincto o direito de emissão 
concedtdo ao Governo pelas leis de 29 de maio 
de 1875, 18 de junho de 1885 e 23 ele setembro 
de 1893. 

Art. 6.• E' autorizado o Governo a reth•ar 
do fundo de garantia ate a quantia de quinze 
mil contos, pa.pel, para., por intermedio do 
Ba.uao da. Republica, acudir ás necessidades 
do commercio por motivo de crise excepcio
nal. Os emprestimos serão feitos sob garan
tia. de ti tulos da divlda. publica. federa 1 fun
dada e por prazo n~o excedente de um anno. 

·paragra.phounico. O capital e juros desses 
emprestimos reverterão pmJ. o fundo d.e 
garantia.. . 

.Art. 7. • A incineração do papel-moeda 
fa.r-se-ha. com toda. a publicidade pos~ivel e 
pela fórma, julgada. mais conveniente pelo 
Governo. 

.Art. 8.• O Governo fará publicar mensal
mente o estado da circulação do papel-moeda. 

Art •. 9.• Revogam-se as disposições em 
contrar1o. 

S. R.-Em 24 de maio de 1899,-Augusto 
Montdnegro. 

E' annuncia.da. a votação do p~recer n. 6, 
de 1899, concedendo tres mezes de licença. ao 
Sr. Deputado Rodo!pho Miranda (disaussão 
unica), 

Posto a votos é app1•ovado em discussão 
unica. o parecer n. 6, de 1899, concedendo tres 
mezes de licença. ao Sr. Deputado Rodolpho 
Miranda.. · 

E' annunciada a votacü.o do parecer n. 7, 
de 1899, concedendo dous meze:; de licença. ao 
Sr. Deputado Ma.tta. Ba.cellar (discussão 
unica). 

Posto a votos, é approvado em discussão 
unica o parecer n. 7, de 189g, concedendo 
doU!! mezes de licença ao Sr. Deputado Matta. 
Ba.ce.IIa.r. 

E' annunciada. a votação do projecto 
n. 163 A, de 1898, prohibindo a emissão, por 
particulares, empreza, banco ou soctedade, 
de títulos de crecl.ito ou obrigações ao por· 
tador com o nome deste em branco, denomi
nados letras, notas, vales, ftchas, ficas, re· 
cibos, liYranças, ou outras diiTerentes deno
minações, e dá. outras providencias (l• dis
cussão.) 

Em seguida é posto a votos e approvado 
em l' discussão o segointe 

Pil.OJECTO 

N. 163 A-i898 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.0 Nenhum individuo, empreza. 

banco ou sociedade, de qualquer natureza 
ou denominação, poé!erà, sem autorização 
declarada. em lei federal, emittir titulas de 
credito ou obrigação ao portador ou com o 
nome deste em branco, tenham ta.es títulos 
a denominação de letras, notas, va.Ies, ft. 
c h as, ficas, reei bos, li vra.nça.s ou outra. d if
ferente; e, quando emittidos, ningUem os 
poderá. emprega.r ou receber em troca de 
objectos, valorc.!l, ·ou servl~s de qualquer 
espccie, ou, em geral, dar-lhes qualuer 
applicaçã.o de moeda legal, 

Art. 2.• No caso de transgressão, assim 
os emiMores como os pa.ssa.rlores e portadores 
de oomel ha.ntes titulos, ftca.rão sujeitos á 
pena dll um a dous annos de prisão simples e 
mais a. de multa, para cada responsa.vel, em 
quantia. de cinco a. dez vezes superior ao 
valor declarado nos titulos que !orem appre
hendidos, revertendo em favor dos ap_pre
hensores o producto das multas que se veri
ficarem. 

Art. 3. o Nas mesmas penas incorrerão 
aquelles que, em troca de objectos, valores 
ou serviços de qualquer especie, empre
garem ou receberem peças metallice.s ou, 
outras representativas de valor, que não 
forem moeda. nacional, ou estrangeira. de 
curso legal no paiz, ou não puderem ser 
qualitlca.das como moeda falsa. ou fa.Isifica.da., 
segundo as disposiçõas do Codigo Penal.; 
revertendo em favor dos apprehensores, 
ainda neste caso, o producto da.s multas que 
Be verificarem.· 
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Art. ·4. • As disposições desta lei-não são 
&pplica.veis áquelles titulos ou papeis de 
obrigação, que forem ao portador em virtude 
de preceitos ou clausulas expressas de leis 

. federaes, e bem assim aos que forem emit-
tidos pelos governos dos Estados ou muni
cípios, os quaes ficarão sob a acçã.o e dispo· 
sição de lei especial. 

Art. 5.• Serão nullos de pleno direito 
todos os contra.otos e actos jurídicos em quo 
forem dados ou recebidos, como moe:la, ti
"tulos ou ot~ectos caja. emissão ou circulação 
esta lei prohibe. 

Art. 6.• Revogam-se as disposiçOes em 
contrario. 

E' posto a. votos e a.pprova.do em ta dis
cussão o projecto n. 168 A, de 1898, decla
rando que o art. 2S do decreto n. 2.464, de 
17 de fevereiro de 1897, não comprehende o 
caso de iucampa.tibilidade proveniente de 
po.rentesco em ltrih~t colla.teral entre os re
presentantes do Ministerio Publico e quaes
quer juizes, que 03 impeça. de fancciona.rem 
conjuoctamente em um mesmo tribunal, juizo 
ou ~unta. correcciona!. 

O Sr .Cassiano do NaseiDJ.en
to (pela ordem) requer -verificação da vo
tação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado contr(l. 80 e a favor 33 Sr.;; . 
Deputados. · 

O Sr. Presidente- O projecto 
n. lôB A, de 1898, foi rejeitado por 80 votos 
contra 33. 

E' annuncia.da a votação do projecto 
n. 108 A. de 1898, determinando que todas 
as pessoas ma.i.ores ou emancipadas, no gor.o 
de ~eus direitos civis. {.odem passar procmra
çiio por instrumento particular de proprio 
punho, feito. e assignada com poderes de re
pra!enta.ção ou ern ca.usa proprla. ; e revo· 
gando a lei n. 79, de 23 de agosto de 1892, 
com p&recer da Commissã.o de Constituição, 
LegislnçP..o e Justiça (!• discussão). 

Posto n votos, é a.pprovado em 1" discussão 
o segulnte 

PR01ECTO 

N. 108 A- 1898 

O Congresso Naciona.l decreta.: 
Art. 1.• Todas as pessoas maiores ou eman• 

cipa.das, que estiverem no gozo de ·seus direi· 
tos civis, poderão passar procuração por in
strnmento particular de proprio punho, feito 
e assignado com poderes de representação ou 
em ea:usa propria. 

- ~r~ V. I 

§ 1. • o instrumento pa.rtieular deve ser 
escripto em portuguez, conter a designaçãO 
do Estado, ciaade ou circumscripçã.o civil e 
Jogar em que foi feito, a. data, o nome do 
outorgante, a. individuação de quem seja o . 
outorgado, o obj~ctivo da outorga, a natu~ 
reza, designação e extensão dos poderes con
feridos. 

§ '2.• Este direito é extensivo: 
N. 1-Ao cidadão bra.zileiro que, reSi

dindo no estrangeiro, cjuizer constituir pro- · 
curador para o representar no· Brazil, com· 
tanto que a. firma. e a. identidade de pessoa 
sejam attestadas por agente consular da · 
Republica. dos· r:stados Unidos do Brazil. (Re
galamento n. 737, art. 149 § 2.•) 

N. 2 -A' mulher casada, para todos os 
actos em que deva ou possa intervir, no in
ter8llse do seu casal ou seu proprio ou de 
seus filhos, entendendo-se como tambem fei· 
tas de seu punho as procurações, quando es- . 
criptas por seus maridos e por ellas simples- · 
mente assigoadas. (Ordem n. 82, de 30 de 
março de 1849, art. 8.•) . · . 

N. ~A qualquer pessoa. no çarncter de 
rept'eseo tan te de firma commercial, sociedade, 
associaçãO, corporação, communbã.o, de a.uto- · 
r idade ou runccionario publico, quando possa. 
delegar attr!buições que lbe competem; t!.
nalmente, aos tutores; curs.dores,· deposita· 
rios, syndicos, administradores e outros de 
tuncções representativas de caracter judi
cial. 

Art. 2.• No interes~e do ccmmercio e da 
celeridade necessa.ria ao serviço publico e sua 
consta.taçã.o, é parmittido ás pessoas compre· 
bendid8.8 no n. 3 simplesmente a.ssignarem os 
instrumentos particulll.l'es de procuração, 
escriptos por outrem, li. mão ou por machi· 
nas de ~.>screver , devendo neste caso ser sub· 
scriptndo e instrumento pelo ama.nuense ou 
perito que o tlver passa1o. (Art. 21 do Cod. 
do Com. a ordem n. 125, de 10 de mo.io de 
1852, ampliado.) 

Art. 3.• Os substa.belocimantos de poderes 
das procurac;ôes, quer eatns teuham sido 
feitaS em notas de tabellião ou d~ outro 
funecionnrio competente, quer por escripto 
particular, poderão ser igualmente feitos por 
este ultimo modo. 

§L" No caso de snbatabeleclmento, sem 
outra declaração, se entenderá o mesmo como 
fei~ com a devida. reserva de poderes. 

§ 2.• A pessoa. da 17 aDno!l completos que 
exerct r o cargo de procurador ad rn:gotia. . 
poderá substabelecer o mandato de procura
dor na fórma deste artigo. (Ord., L. 3•, 
T. 9•. § 5• e art. 185 da CQnsolidação das 
Leis C i vis.) 

Art. 4.• Os poderes da.!J procur&Ções, 
quando conferidos a di versos sem a ela.U8ula · 

l1il 
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in solit~tm, cabem a qualquer dos ma.nduta. 
rios indistinctamente; quando forem con
ferírlos ordinn.lmente deve a acceítaçilo do 
manda-to caber a cada um dos outorgados, na 
ordem que estiver indicada, salvo os impedi
mentos. 

O Sr. LaJnounier Godofredo 
(pela orde·m) requer verificação da. votação. 

Procedendo.se á verificação, reconhece·se 
terem vc,tado a favor 83 Srs. Deputados e 
contra 26 Srs. Deputados. 

E' annunciada n, votação do proj~.;cto n. 49 A, 
de J 898, al tera.núo a. legislação vigente sobre 
societlades anonymas (L • discussão). 

Art. 5.• São permittidos nas procurações 
dizeres impressos sob uma formuia apropria
da, com outorga de :poderes geraes de admi~ 
nistraçã.o ou outros, desde que o instrumento 
contenha espaços em branco para nelles serem O Sr. Galeão C~u_•,·alhal (pela 
manuscriptos os poderes especiaes e mais ordem)- Peço a palavra.. 
declarações exigidas pelo art. 1 • § 1 • desta lei, 
valendo os impressos desde que seja,m ratifi
cados expressamente. 

Art . 6. • As p essons no caso do art. 1• po
dem contrahlr obrigações de qualquer valor 
por instrumento particular feito e assignado 
de seu punho ou na fórma do art. 2• com 
duas testemunhas, alem do amanuense e do 
perito. 

Pa.ragrapbo uni co. O disposto neste artigo 
não comprehende Gs casos em que a escri
ptura publica. iôr da subst:tncia do contracto. 
(Art. 11 da lei n. 840, de 15 de setembro de 
1855, art. 3o7 n. da Consolidação das Leis 
Civis.) 

Art. 7.• A data dos escriptos particulares, 
em relação a terceiros, salvo prova em con
trario, se reputara ser a do reconhecimento 
da firma. por official publico, ou de seu r~gis· 
tro em notas do tabellião. ou a. de sua apre · 
sentação em juizo ou repartição publica a que 
r.nmpetir conhecer de sua validade e mereci
mento. (Rev. n. 8.373, de 6 de setembro de 
1873, Ga.:;_ Jur., voL 1•, pag. 292.) 

Paragt•apho unico. Reputam-se partícula· 
res, para os effeitos rleste artigo, quaesquer 
títulos, desde que não tenham sido lavrados 
por official publico, tenham ou não valor de 
escriptura publica. 

Art. 8.• O instrumento particular terá 
valor de escriptura publica contra quem 
nellc se obrigar: 

O Sr. Presidente- Não posso dar 
a palavra ao nobt·e Deputado, visto estar-se 
procedendo as votc1ções. 

Posto a votos o projecto n. 49 A, de 1893, 
a.Iterandv a legislação -vigente sobre socie
dades anonymas (1• discussão), reconhece-se 
terem. vot11.do a favor 54 Srs. Deputados e 
contra 49. 

O Sr.Pres:idente-J:ião hanumero. 
Vae-so proceder a chamada.. 

Proc'edendo-se á chama.da,'Veri1ica.-se terem· 
se ausentado os Srs. Pedro Chermont, Luiz 
Domingues, João de Siqueira, Seabra, Paula 
Guimarães, Torquato Moreira, Timotheo 
da Costa, Erico Coelho, José Bonifacio, 
Jacob da Paixão, Antero Botelho, Eduardo 
Pimentel, Padua. Rezende, Galeão Carvalha~. 
Oliveira Braga, Ovidio Abrantes e Possidonio 
da Cunha. 

O Sr. Presidente- Responderam 
â. chamada. 111 Srs. Deputados. Vac-se pro
seguir na votação. 

Posto a votos, é approvado em 1"- discussão 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 49 A-1898 
1", quando pelo mesmo for reconhecido ver-

dadeiro em juizo; o Cong-resso Nacional resolve: 
2", ql!a.ndo fOr por elle feito pemnte duas Art. 1." Para 0 efreito da fusão com socia· 

testemunhas assignarlo.s, declarando o ta bel- dades anonym!ls congeneres, os bancos entre 
liiio que conbece os signa.tarios e que os viu si e as compaHhias de estra.das de ferro, cujos 
assignar; traçados constituírem prolongamento uns doa 

3•, quando pelo mesmo fôr ~>juizado; outros, ficarão e-x:ceptuados da regra estabe· 
4•, quand" o sígnatario, tendo sido judicial· tecida no art. 213 do decreto n. 434, de 4 de 

m_ente_ notificado para. seu reconhecimento, julho de 1891. 
na.o. o Impugnar; . . _ Art. 2.• A fusão das sociedades nnonymas 

5 ,_quando gual'd_ar a forma e_cond1çoes de- a que se refere 0 art. 1• poderá. ser deliberada 
terminadas por le1, para os titulas de tal em assembléas ~era.es de accionistas const[• 
natureza. (Art. 354 e seguintes e !U't. 4~6 tuidas por estes"' em numet•o que -represent~ 
do Cod. do Com.) dous terços do capital social. 

Art. 9.• Ficam revogadas a lei n. 79, de Art. 3.• As assembléas geraes assim c~n· 
&2 de agosto de 1892 e mais disposições em stituidas fixarão o 'Valor pelo qual se fara a. 

· contrario. substituição das acções das companhias ou 
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Eociedades que se fundirem pelas da. sociedadé 
ou companhia que resultar da fusão. 

Art. 4. 0 Operada, nos termos da. presente 
lei,. a fusão de duas ou mais· sociedades ano
nymas, observnr-se-bao disposto nos arts. 91 
e 92 do citado decreton. 434, de 4 de julho de 
1891 (lei n. 3.150, de 1882, art. 6•; decreto 
n. 8.821 do me5mo anno, art. 39; decreto 
Íl. 164, de 1890, art. 6")· 

Ar. 5.0 Revogam-se a.s disposições em con
trario. 

o Sr. Augusto Clement.ino 
(pela ordem) réquer e obtem dispensa de in
tersticio para que o projecto n. 163 A ,de 1898, 
entre na ordem do dia da prox:ima sessão, 

o Sr. Presidente -Estão findas as 
votações. 

Coutinúa. a 2" discussão do projecto n. 2, 
de 1899, fixando a !orçtt naval para o exer
cício de 1900. 

Tem a paL."lvra o Sr. Mello Rego. 

O Sr. ~Iello Rego-Desisto da pa.
lavr(l,.. · 

O Sr. Presidente- Tem a palavra 
o Sr. Luiz Adolpho. 

O Sr. Luiz Adolpho-Sr. Presi
dente, devo em primeiro Jogar agradecei." -ao 
meu diatincto amigo e companhetro de b:tn· 
ca.da, o Sr. general Mello Rego, o o!Jsequio 
que acabn ue me prestar, cedondo-mG a pr~.
lavra. para. occupa.r-rne elo a5sumpto que 
tambem ioteressa. a. S. Ex., como l'(Jpt·o~en· 
tante do Est:1do de Matto Grosso. 

Vou u:L discussão rln. fot•ça. n;wn.l teatar 
dos acontecimentos re!'erontcs á. minh:t torra, 
porque interessam elo t:LI mor1o a Republicn 
q11a procrastinul-os sol'ia tiral"-lhes toJo o 
effei tn e ac.;ilo. 

1~nviuoi todos os esforço~ para. quo o Sr. 
Presidente rl:L H.epubiic:L niio 011\'et•c,lnsse 
paio ca.rninho p:tra. o qual o loqm o St•. Mi· 
nistro da l~azeuda. 

0 S.~!. CASSI.\NO DO N'ASC.LUENTO- Peço a 
palavra. 

0 SR. LUIZ ADOLPTIO- Esses csfOl'ÇOS, en
tretanto, tiveram resultarlos inteiramente 
nullos. O Sr. Ministro ria F1zcntla conseguiu 
tio Sr. Presidente rb Republica todas as me
didas que qniz para plantar a a.narchia no 
meu Estarlo •.. (Nero apoirzdos). 

O Sa. ENÉAS .MARTI~~-v. Ex:. accuse o 
Presidente da Republica e não o Mini~tro da 
Fazenda. 

O SR. LUiz t\noLPHO- ..• armando bandos 
hostis que sitiaram · a cidade de C~yaba 

desde o dia ID até o dia 17 de abril, em que n:: 
A.ssembfé<t coacta teve de capitular deante·. 
tias forças armadas I_Jelos partidarhs do Sr.[ 
Ministro da Fazenda. (Nao apoiados.) 

O SR. ALClNDO GUANABA.RA - Li "em Um 
jornal um teleg-r<tmma da . Sr. Generoso 
Ponce, agradecendo a intervenção amistosa. ',. 
(Apoiados.) 

0 SR. Lt:IZ ADOLPHO-Vou ID08tra.r C01llO 
foi amistooa esta intervenção. · · 

Os bandos a r mados que atacarar;n a cidade 
de Cuyabi e alli fizeram toda a sorte de tro· 
pelias obedeciam ás ordens emanadas de um 
dos agentes do Governo Federal. 

UMA Voz - De quem~ 
O Sa. LUiz AtoLPRa- D[) Secretario de Es· 

tado dos Negocias da. Fazenda. 
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Desejo 

saber si a Commissão Executiva da partido -
está de accorr.io com V. Ex. 

O SR. LtJrz ADOLPHO- O Estado de Matto 
Grosso esta segregado da. União desde o dia da 
ca.pitu1ação,afim de que a opinião publica não 
possa. conhecel' os trlstes factos nlli occorri
dos. Mus, npezar da habilidade ~o Sr: Mi
nistro <la Fazenda, apezar da conmveocta dos 
poderes federa.es, consegui receber, via-Pa.
I."aguay, uma. carta explicando estes tristes 
acontecimentos. 

:\Ia;~ os pon:tos obscuros que esea. carta não 
pude revela.r e os telegrammn,s não commu
nicnvam, acabam de ser explicados por uma 
correspond•lncia mu.ndada deCuya.bã. :Por :Pes, 
soa. que acomiJanhou o general Ca.ma.ra. e que 
se assigna Domingos do Nascimento. 

E~sa. correspon<lencia foi publicada no jornal 
RcJlur,lica e completa as informacões parti
culares qne eu tinha recebido, mostrando a 
conuiveuci:t 110 ::ir. Ministro da Fa.zcorla. 

Preciso !OI' alguus topicos <la correspon
rlencia para. depois entrar na õemonstroção 
Jil.cil, geometrica,d<1. cumplicirl.ada rlos poderes 
roderae;;. 

o sn.. C.A.ssiANO Do NAsct?>lENTO - A~use 
ent:io o Presidente da. Republica; ponhamos a 
qunstão nestes termos e ú isto que precisfl, 
!1cur esta.bdecido. 

O SR. Lmr, AnoLPno-Vou lar alguns to
picos dessa. correspondencia para. qus. a Ça· 
mar<l. aprecie o r-esnltado das prov1denc1as 
tom•1das pelo Sr. Presidente da Republica., 
depois da requisição do Presirlente do Estado 
n das constantes recla[Jlações que havíamos, 
como representantes do Esb.do, feito a S. Ex. 

«A cidade esti1 deserta em grande parte; 
reina o panico e e. falta de recursos é grande 
e penosa. 

Ao meio·dia. em ponto, de 10, o Congresso, 
dentrodastrincheira.s, reunindo 14 depu~os 
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~~ 'overnistas. apurou a eleição e deu·victoria. 
~a. chapa governista..~ _ 

Era. um facto que eu ignorava. este de haver 
a Assembléa feito a. apuração dn. eleição e re-

. cooheoido o candidato eleito. Continua a cor· 
respondeocia.: <~:Rompendo a fanfarra gover
nista, rompeu o fogo contra as tl'incheiras, 
fogo medonho, mas bem calculado de parte a 
parte. 

.;-: E o tiroteio continuou espaçado todo o 
dia , Calcule-se o exodo da população do 
centro.l> 

Quer agora. a Camara. ver qual !oi a atti
tude d& torça federal em virtude das ordens 
do Sr. Presidente da Republica ~ 
· Diz a correspondencia.: 

E111ccntraflào instrYcções cla1·as a respeito do 
. modo por gue ckoia proceder, dada$ pew Go

,erno Fede1·al, o genPJral C:Lmara, embora ccn· 
trariadissimo pela sua posição t:heia de tantas 
incertezas e de tantos contrastes, não qui; ass«· 

· mir nesse dia o commaw.lo, etc. 
E mais adaante, ainda. encontramos: 
.;-: As ordens expressas do Gowrno Federal 

silo de absoluta ne«tralidade ·no conjUcto. 

..: De maneira que o infeliz 8° ba.ta.lbão de in· 
fantaria que não póde abandonar seu quartel 
por ter muita munição e mobilia e niio haver 
eondueção de especie alguma, e por ter 
mais de perto de guardar as repartições fe· 
deraes, dentro dts trincheiras, \lê-se l:!a contin· 
gencia de assi&tir de a1·mas ensarilhadu.s ao 
horroroso conflicto entre quatro mil homens 
que se batem como ca.nniba.us, com muita. 
tiravura, imprecações e alarido, sem tor l i · 
cença de ao monos se conservar 01n posição 
ma.is CQmmoda o garantida. porque as balas 
contondoras cruzam por todos os lados. 

c A (orç~ r~ael·al ltSsistc a este cspcctaculo de 
fortU, aom as armas cnsarilAad ts , 1J01'1JUC 
assim de" Ol"de"a a a11toridadc compctcllta, 

< D~tcrminoH o Governo Federal q11o 11 an
toricladc militar neto con.~rttisS•.' rt monol· Íll· 
torwns:ao d t fi!l•ça elo CLCrcito ; '1'-'r. lhe man. 
dtisscdia riamr~nto in[<wmuçiit.:s clr1s ocr.jjr;·mciao; 
gu~ em momc11to OJlpOrltmo ~·bcti•. d·1.r ·rs 
prot~i.denai:.ts ~~-~~~ o c''" c:r:itJis.~c ( l l ! ) Nesso.s 
cond1ções-braços cruzn.doa ! 

« Quem cumpre ordens, cumpre o S5U de· 
ver .• 

A autoridade deste missi vista., cn.p1tão do 
exercito e secretario ao gcnera..I Ca.mara, ba
billta.va.-o a. e.sta.r conhecedor das ordens do 
Governo e, portanto, não resta. a menor duvida 
sobre as inteLtções do Governo Federal acerca 
do governo de Ma.tto Grosso, cuja. situação 
crítica. era. conhecida do Sr. Presidente da 
·R.epublica., em virtude dos telegrainmas que 

tinham sido expediaos a S. Ex. pelo Presi
dente do Estado e outros que nós ha.viamos 
mostrado a. S. Ex. . · 

Para apurnr a responsabilidade do Governo 
do Sr. Presidente da Repu blica nesses factos 
lamento.veis, não preciso sinão ler á. Camara 
os telegramma.s que o Presidente do Estado 
de Matto Grosso me expediu, communicando 
a requisição da intervenção Federal nos ter· 
mos da Constituição da Republica. (Apartes.) 

Permittir-me-ha., entretanto, a Camara, 
Sr . Presidente, que, tratando deste~ factos, 
a.ccentue quaes os mais responsa.-veJs peles 
successos que se estão dando em Matto 
Grosso. 

0 S.R. NILO f'EÇANHA. dá Ulll aparte. 
0 SR. LUIZ ADOLPRo- A scisã.o do Partido 

Republicano de ).!atto Grosso foi determi
nada :na Gapital Federal pelo Dr. ~fanoel 
Murtinho, Ministro do Supremo Tl.'lbunal, 
poucos dias depois de haver o Sr. Dr. Joa
quim Murtinho eotrado para o Governo do 
Sr. Campos Sanes. No dia 4 de dezembro. 
19 dias depois de inaui:'urado o novo_ perlodo 
pre~idencial, o Sr. Dr. Manoel Murtmho d~
clarava, em artigo pelo Jorna~ do Commerc~~. 
que não era mais solida.rio com aq~o~Ia. poll
t icit, Jlor diversos motivos que d1zto. ter . 
Nesta occasião declarei, pelo Jornal, q_ue .a. · 
politica não seria alterado., porque a. maiOria. 
da. representação _de Matt~ G~o~so, no Con· 
grasso, era so!idai'Ia com a pollttca do Seoa
dor GeneroliO Ponoo. Sou filho de Matto 
Gros.~o. tenho relações a.lli. conbc~ os 
q ucstões loc:te:; e não podia. illudir-me 
quanto â. nttitude do Sr. Manoel MurUnho, 
que, vendo seu trmíio no governo, ontendca 
empolg-nr o Estado e tru.oalbrmnl-o om pro
priocbde de sua família. O Som~or Gene
roso Ponoo partiu pal'll alli no dia 1 do tle
z<:~mbro 1lo anno passado, quatro dias nnto11 
1le o.pp:lrccor no Jot·rtat 1l dcclaruçiio o. que 
aca.b() de rerorir-mo o no dia 7 ia a circule-r 
l~o Sa•, Mo.nool Murtinllo reeommendo.ndo a 
cantl ldlttura do Sr • .Metello po.ra prestdonte 
do E!!.tado, circular que só poderia Ió. chegs.-r 
um mez tlopais, e.tton.ta o. morosldadt~ das 
communlcll~·-õe~. Mas tonbo aqui telegro.mmas 
que vou ler, e quo revelam que v..o tempo em 
que a.pparech~ no JorMl íL declar~ão a. qllEI 
acabo de rorerir-me, ero,m ex.pedtdos para. 
Cuyabti. avisos determin:!.ndo a scisão do Par
tido nepublica.no. 

«Deputado Luiz Adolpllo. Rio -Manoel 
avisou Bené: rotas relações Ponce . Metello se 
apresenta. ~ante ~o~nosc~. !~forme ~
gencia Joaquun. ap01a mdebtta. mter-vel!Cl!-0. 
irmão economia interna Estado. -JO(JoFeltz -~ 

UH SR. DEPUTADo-Intervenção indebita. 
porque_? 
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. 0 SR. LUIZ AD~LPHo-lnteiramente inde• 
bita. (Trocam-se muitos outros apartes ,) 

0 SR. LUIZ ADOLPRO-NO dia. 12 de janeiro 
recebi mais o seguinte telegramma. expedido 
pGlo Senador Ponce, que a.lli acabava de 
chegar: 

«Ordenaram rompimento, garafl.tindo in
teT'Cençlfo. Alerta ahi. Previna qualquer oc
currencia .. » 

O que se queria fazer era crear um partido 
apoiado pelo Sr. Mini!tro da Fazenda, par-

. tido ao qua.l o Governo prestaria Uldo o 
apoio, como claramente se deduz das con
stantes referencias á protecçã.o federal que 
apparece sempre como ums. ameaça, como 
ainda se vê do st'guinte telegramma, datado 
d" 18 de janeiro: 

«Candidatura. João Felix sustentada com 
íll'IDeza por grande mtüoria. A dissidencia 
conta poucos elementos, mas confia na in· 
terllençao feder;Jl. » 

O Sn.. Em:A.s MA.R'l'INS-Dá. licença. para 
fazer-lbe uma pergunta ~ 

O Sn.. LUIZ ADOLPHo-Logo que o Partido 
Repuhltcano publicou a sua chapacome~ara.m 
as medidas de reacção por pn.rte do Governo 
no sentido de da. r força. á dissideneia. 

0 SR. CASSIANO DO NASCI:.tENTO-Queira. pre· 
oisa1• qua.es foram e!Jas. 

o SR. LUIZ AnoLPHo-A primeira medirla., 
annunoiatla no Estadtl Ctlffi grande antace
dencio. pelos partillarios do Sr. Ministro da 
Fo.zenda. foi o. retirada de Corumbá do co· 
rontJl Horacio de Almeídl\ que, sendo a ga
rantia da ordem no.quella ci,lnde, devia ox· 
piar o crime do ha.ver sido sempre no com· 
mando da.quella ::;unrnicüo um obstuculo ao 
espirito de ana.rchitl e dosordom que por di· 
versas vo:r.ea perturbaram naquella. loca.li· 
da.de o eooego o a. tranquillidado publica. 

E' preciso notar que eu soi pGrfeita.mente 
que as tro.nsfereneia.s rlo officiaes são o.cto.11 do 
Poder E1&cutivo e muitas vezes de conve
nlcncla administrativa; ma& ó preciso quo se 
note que estes a.ctos oram annunciados com 
antecedencia. para. Cuyabá. como medidas po· 
l!tieas. Este homE~m de que se trata passavo. 
por nosso amigo e era preciso retire.l·o. Eu 
estava informado dos manejos do Dr. Manoel 
Murtinho junto do Ministro da Guerra par:!. 
consegui.l·O, 

0 SR. HENRIQUE VALl.ADARES dá. Um 
a :parte. 

Q SR.. L U!Z ADOLPHo-No dia 15 de janeiro 
l'ecebio. . eu outro . despacho em que jó. om 
Cuya.bá. se levantava :protesto contra os ma
nejos que estavam sendo postos em pratica. 

cont ra o partido, protesto concebido nos se-j~-
guíntes termos : · ·: . . ~ 

« Como representante do Estado na Com.;, \ 
miesão Executiva do Partido, solicite com ·, 
urgencia. audiencia. do Presidente da.. Repu- : 
blica. exponha os ultimo3 suecessos da poli· . 
iica. local, perguntando si lL1uerâ promettida 
inte?'1)tmção aggressi~:L ao partido q_ue nnanime 
su:trragou o seu nome para o eleve.do cargo · 
que ocanpa.. A inesperada transferencia do 
coronel Horacio fa.z snppõr isto. Communique -
o resultado. » 

Fui ao Sr. Presidente da Republica, a. quem 
expuz e inconveniencia do reti.rar~se este 
coronol de uma localidade onde as pertur· 
ba~õ~s eram continuas ; e, Sr. Presidente, 
eu tinha toda. a. raziio. Na eleição que teve 
Jogar pouco depois, deram-se factos que nã.o 
abonavam muito o comportamGnto do com
mandante daquella praça. 

UM Sn. . DEPJJTADo - E foi este o tro.ns!e· 
rido ~ 

O SR. Luiz AnoLPHO- Não. Poucos dias 
nntes (1a eleição .presidencial começaram os 
trabalhos pa.r.:a. amedrontar o partido e pre
parar o terreno afim de angmantar o pre· 
stigio da. dissidencla.. 

E' assim que a lO da fevereiro publicava. o 
Di:~rio Officia! diversas nomeações e domis~ · 
sões em massa. de otncia.es da. Guarda. Na.cio· 
nal do Rosario e LiYramento, o que motivou 
o seguinte protesto dos chefes politicos lo
ca.es, protesto que foi lovado ao oonhoci· 
menta do Sr. Presidente da Republica. 

o~:D:~puta.dos Luiz Adolpho o Mello Rego ·
Rio - Nós, cheres do Partido Republicano 
de Matto.G.rosso o sub-chefes Jocaea vos ro· 
gamos solicitl\r Commissão Executiva aht 
prot.cstar contra factos de mani(esta. Inter
venção f;ldaral nm n~sumpto dQ. economia 
interna da. politica loea.l, demonstrada om 
quadra nlllitorn.l -pelos actos publicados no 
Diewio 0/{icial do dia. 10, além da outros quo 
conheceis. E' necessario quo seja uma re&H
llade a n.utonornia. dos Estados, consagrada na. 
Constituição Federal. 

Saudações- Senador Poncc.- Pedro Os· 
lestino.- Ferreira Mendes.- Deputo.do Qa .. 
racciolo •. - ArthtH' Borgas.- Pio Machado,
Ven~tncio C:tmpos,- Gdes.- Morlira Se1•ra. 
- Del(ino Fi.gtAei:redo.- Diogo Souza.- Es• 
p1n·iàião Marques.-lo~o Carlos.- .General 
Pinlto.- Jotto Vieira,- JMo Pedro.- Theo· 
doro .Ronàm .- Sulp'cio Cq.l.da.s.-. 

Mas nã.o foi sómente 3. Guarda. Naciónal 
qu(} se recorreu para. combater a situaçio do
minante na. politica local. Fez-so tambem a 
transferencia do tenente-coronel de enge~ 
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·nhelros Caetano de Albuquerque, a quem 
' se deu o commando do 1 o batalhão de enge
. n!larie.. 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃ.O-Hodie mihi, c1·as 
tibi. (H 1 CJ.<t~·cs apartes. ) 

O Sa. LuiZ ADOLPHo---Emfim, diversas me
didas foram tomad<ts. 

O SR. RonoLPno PAr:XXo-0 tenente-coronel 
baetauo de Albuqu~rque tinha. desejos de ser 
commandante do corpo. (Ha outros crpattes.) 

0 Sa. LUIZ ADOLPHo-E' innego:vel que a. 
aitua.ção estava bem .definida; o Presidente da 
Republica queria desmontar a.lli o partido ~ 
prestava ao do Dr. }I urtinho todo u a paio. 
(Apartes). Quero provar, que ganbámos as 
eleições,·teodo contra nós todos os elementos 
do Governo Federal. 

Ora, Sr. Presidente, pois qua.ndo o Sr. 
Presidente da Republica. pede a. reforma elei
toral, preconiza em sua mensagem a liber
da.ile uo voto, é que em Matto Grosso da este 
auxílio ao Sr. Ministro dn. Fazenda para 
coagir a eleitorado?! (Ap·wtes.) 

0 SR.. NILo PEÇANHA-Peço a palavra. 
O SR. Lmz ADOLPno-Mas todos estes fa

ctos ainda teem a sua explicação, porem o 
que não é possível é que o Govemo dê ao 
pa.i~ o triste espectaculo que deu em Matto 
Grosso, prestando mão forte aos crimes que 
alll se del'>\m. 

O resUlt!tdo da scisão do partido, ordenada 
:pelo Sr. Murtinho, foi o seguinte: nu. assem
blóa. ftcó.mos com 17 Deputu,l.os, ficando os 
cllssidentes com sete, isto é, numero apenas 
necassm•io na ro da.r raz:ão ao pretexto de 
cerear :t n.ss~mblén., :J.fim de gM•antir :1 invio
lab!Hda•!e dos Deputado;;. 

Ot·u, YV. E Ex. comprebenLlem que sete 
Deputado! não podiam crea.l' embaraços aos 
oukos 17, qne então deliberavam. 

O eandHato d1t dis:;hlencia., sendo juiz sec
clonnl, c..:tava. incompatibilizado por uma lei 
pB.l'O. o carJ:(o de presidente do Estado ; er11. 
necesso.rio dosincomp,\ttbilizal·o. 

Então, n~~ vespera da eleição, no d1a 28, 
apparcceu no Diario O(ficial um decreto cx
onera.udo·o daquelle cargo. 

Troze dias uepois esse mesmo candid:\to 
inscrevia-se de novo para o loga.r de juiz 
.seccional. 

O SR. CM!srANo DO N ASCD1ENTO - E' chro ; 
a eleição tinha sido a.nnulla.da. 

O SR. LUiz AnoLPHO- Perdão; os factos de 
Matto Grosso deram-se em começo de abril, e 
a. inséripcão a. que me retiro e de 13 de marco. 

R~aliza.da a eleição em tedo o Estado, 
tendo o Partido Republicano de Matto Grosso 
contra Si todos Oll elementos ofilciaes da 
Uniã.o, vel:'itlcou-se que o c-1-ndida.to do Par-

tido Republicano obtivera grande maioria. 
sobre o seu competidor. Então, tratou-se 
aqui de mandar artiguinhos para as Vari~s 
do .Jornal do Commercio, aUegaiido~se que 
era. de estranhar que o numero de votos fosse 
superior ~o numero ile eleitores qualiflcados. 
A accusaçno era gra. ve, mas eu sabia 
que não era verd11.deira, pelo que passei 
um telegramma para. 11-fatto Grosso neste 
sentido, obtendo como respO$t..l.que o numero 
de eleitores nã.o era Lle 6.400, era de 8.400 
até a. ultima eleição em março do anno 
passado, e que depois do ultimo alistamento 
devia andar em mais de 9.000, appella.ndo o 
coronel Ponce para a apuração rla eleição Pre
sidencial, cujas actas existem no Senado • 

Tenho aqut o boletim da Federaçl!o, dando 
o resultado da. eleição, faltando apenas dous 
municípios. 

VozES- E esses dous municípios não alte
raram o numero de votos? 

O SR. LUIZ AnoLPHo- Ab3olutam~nte não 
po-liam influir sobre o re5ultado, dada a 
grande superioridade numerica que havia 
obtido o cuo<lidato do partido republicano. 

Vê-se po1· este boletim que dit. o resultado 
de todo o Estado, falt."Lndo Sa.nto -Antonio do 
Itiquira e o município de S. Luiz de Cáceres, 
a grandt~ dif!erença. que separa os dous can· 
didatos: 

Dr. João Felix ....... , 4.458 votos 
Dr. Metello.......... 1. 750 » 

Este boletim é d:l FederaçtCo,jorna.l do nosso 
partido em Corumbã.. 

Veja a Ca.mara a enorme desproporção que 
existe entre os dous candidatos. 

O SR. RIYADAV!A CoRRÊA.-E a. Federaç&o 
é jornal imparcial ? 

0 SR. Lt'IZ ADOLPIIO-Façam-rne OS collegas 
a justiça. de acreditar que est.ou argumen
tando com documentos dignoa de fé. 

O SR. LAURo MuLLEa-V. Ex. não sere· 
feriu u.t(l agora. o. nenhum acto criminoso do 
Governo. 

O Sa. Lurz ADoLPHo-Conllecido esta resul
tado ao ftm ue alguns dias com a chegada. 
L1as notícias dos pontos mais afastados, pro· 
curou logo a dissidencia. argnir de falsas ta.8! 
eleições e cogitou em seguida no plano de 
forçar por meios violentog o. nssembléa. do 
Estado a reconhecer o seu candidato ou a. 
aunulla.r a eleição. Para. conseguirem esse 
deside1·atttm tratam de reuuir gente e de 
a.rma.l-a, facto que a 29 de março nos com
municava o presidente do Estado no seguinte 
telegramma: 

«Cuyabá., 29 de ma1·~-Cousto. aqui a de
missão do Senador Ponce do commando su-
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perior . da.- Guarda Nacional e nomeação do I Béné (genro do Dr. Manoel 1\Iurtinho) e que· 
general Daltro, e tambem nomeação de Celes- rem á viva força. impedir os deputados nossos 
tino Bastos Jl8r&. director do Arsenal de amigos de penetrarem no recinto da Assem· 
Guerra. Peço que represente ao Presidente blêa. no dia da apuraçíi.o, para o que cob.ta.m 
da Republica. contm factos tão inexplicaveis; com a capangada dos irmãos P aes de Barros 
chamando tambem sua attenção sobre a revo· e gente de Pocon&,e quiçã. com a intervenção 
lução que está imminente, encabeçado. :pelo da força de linba. São boatos aterradoreS qúe 
coronel Antonio Paes de Barros e aliment&Jla. espalham aqui com muita. insistencí:~o e ein 
pelo desembargador Benedicto de Souza, que que eu acredito, porque, por uma revelaçã.o 
para isso propala contar com o apoio elo Go· que me foi feita pvr um dos que privam com 
vemo da União. A ordem publica. esta sét•ia- os dissidentes, o Benê passou hontem um te· 
mente ameaçada. Muitas familias retiram-se legramma a.o sogro, dizendo q ue era preciso 
já. da capital. O Dr. Manoel Murtinho re· moralizar os actos da dissidencia, mandando 
sponsa.vel 'por tudo. -Antonio Cesari?, presi- as demissões e nomeações que haviam pedido 
dente do Estado.» c perguntando si approt:ariam medida exwenui 

0 SR. CASSIA.NO DO NA.SCil:EÊNTo-Oh! De· amigo:s l]~t~riam ~mp1·egar para e"i'ar a.purli• 
çi1o de actas falsas? E que tal~ Elle, tabri· 

mittir um coronel da Guarda Nacional ê cousa ~nte-mór de duplicatas att:i'ibuidas até a lo
grave 1 (Pausa.) E' a cousa. mais natural que gares como a Guia, Brotas e Livramento que, 

· ·existe. como o amigo sabe, sempre foram firmes ao 
O SR.Lu'r7. AnoLFHo-Eu sei que VV. EEx. no53o -partido, querer pela forca. impedir a 

acham tudo isto muito natural ; mas eu fallo apuração de actas falsas! 
para os homens impa.rciaes que, eõtUdando « De sorte que si o Dr.ManoeZ M Ltr l inho, que 
os aconte.cimentos que se desenrolaram em agui nada tem a perder,do alto de sua 1Ja.idade, 
Matto Grooso, hão de ver que aquillo foi um entender de dizer que approoo. tudo, teremos 
crime praticado contra :l Republica.. necessuriamente c! perturbação da ll1'dem 110 

o S& .' XA. VIER DA. SILVEllU.-Quem pra.- Estacb e são capazes até de terem o apoio da 
ticou 0 crime~ força. Ü~1!eraJ, porque eUes teem tido a habili

dade de faz~r crêr, principalmente aos mili· 
O Sn·. Lmz AnoLPHo-Sr. Presidente, O que t~res , que o G()verno Fedet·n l quer mesmo 

ha de mais curioso em tudo isto é que e~ te desmontar aqui o Partido Republicano e para. 
telegramma, que recebemos no dia 29, nã.o isso muito concorreu a transferencla do co
fez mais do que confirmar a. carta do Sr. Se- ronel Horacio, pois elles blasonam que já nii.o 
nador Generoso Ponce, escripta de Cuyabá, tenllo importancin alguma. na Capital Fe
onzc dias depois da. eleição, isto e, a. 11 de dert\l, porq lle si a ti v~se teria. conseguido 
março. ficar sem eiTeito to.l transferencis. . 

Essa carta le>ou de viagem nos rios Pa· « Estou, porem, me preparando p:tra. o que 
ragua.y e Paraná 20 dias ; cartas iguaes a der e vier, sendo entretanto de toda. a con· 
esta foram tambcm dirigidas aos Srs. ge· venioncia que os a.aligos ahi proc11rem o Dr. 
neral Mello Rego e Senador Azeredo, ca.mpos Saltes c fuçam-lhe ver o imminente 

Carta e telegrn.mma fora.m mostrados ao perigo que co1·rc aqui 11. ordem publica.. 
Sr. Presidente da. Republic3.}Xl.r!l. que S. Ex:. « Nôs não temes torça do pr)licia. para man· 
ajuizasse da situação em CJile se achava o Es· ter a. oru..,m, pois ,, Presidente do Estado no 
to.do de Ma.tto Grosso . r ela.torio que ultimamente apreseotou á. As-

Vou ler á. Camn.ra a parte relativa nos semblé:t ( 1 de lbvereil·o tle!!te anno) rlecla
acontccimentos, lJUenus vert.'mns ir<!lll se~ re- 1•0u que tod11. :t foi'ÇI!. está ubseminada. em 
alisan1lu depois.Esb carta. previu, com grau· destacamentos em di versus pontos do Estado, 
de antecedeucia., todos ostes tristes aconto- não existindo praças pam ra.zer ao menos o 
cimentoe. patrulhamento da cidade, isso póde ser um 

d . bom doeu monto para mostra.r ao Dr. Campos 
« Cuyab!i., ll tle MB.l'OO e 1899.-Amlgo e Salles que 11 governo de Mattc-Orosso não 

Sr. Dr. Lui~; Adolpho. tem elemeutos nem para a oppressão nem 
• · • · · " • · · · · · • · • · ·" • • • • · · · • • • ' • • · · • • • • · • • para a repressão de qualquer tentativa. de 

« Fallemos, porém, das eleições. aggressão, m<lS nós faremos pelo nosso ci· 
« Aqui no Norte, ap~za.r de nos terem aban- vismo t udo quanto pudermos. 

dona.do os chefes do Rio-Abaixo e Poconê, a <~:Parece, porem, que poderiam. cof!seguir do 
nossa. victoria foi por grande maioria, como Dr. Campos Sa,les nutori.;ar o commandante 

. terá visto pelos telegrammas publicados abi do distl'icto a attender a qua.Zguer- requisição 
peJo Jo1·na~ ~o Commercio e pelo Pai:;, fal- do Prc-~idente do E stado, caso a ordem publica 
ta.ndo ainda a votação de Caceres e de Matto stJja. aot'i perturbada. Isto 3eria de wn effeilo 
Grosso, onde esperamos grande maioria. Tra.- 'lllor11( extl·,tordinario e tttl,e.:: bastasse para 
tam, poréin, de torjat> duplicatas em casa do fa;;er ctb01·tnr qualquer téntati,a de desacate d 
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Assemb~éa-ao mesmo -tempo que serviria 
para. prt'venir a força federal pa.~a. iliúl in
tervir coutra o governo rlo F.stado. 

«<>a cotttrario, e muita prova.vel que se re
prodrua. a mesma. scena. que acaba de dar-se 
em Corumba, como mais explicitamente verâ 
da carta. que agora escrevo a.o general Mello 

Re!~êço-lhe que esteja activo e vigilante, 
visitando sempre as secretarias para verifi
car se pretendem fazer alguma reacção aqui 
-pois promettem mundos e fundos. Todos 
os empregados da Delegacia Fiscal devem ser 
demittidos porque votaram com õ partido re
publicano e o mesmo deve succeder ao Col'
rêa., ao Licio e mais uns poucos que vo
taram comnosco porque todGs os demais vo
taram oom a. dissidencia! Vamos ver como 
procede o homem que quer republicanizar a 
Republica. » . 

Sr. Presidente, os factos estão perfeita
mente previstos nesta. cart11. e o telegramma. 
de 29 de Março veiu confirmar os receios do 
Seoa.dor Ponce. 

Agora vejamo9 as manobras q_ue nesta 
época se faziam por aqui. 

0 Sa • ENÊAS MARTINS - Manobras de 
quem~ 

O SR. Jo~'É MARIA.KO- Quem manobrava.~ 
O SR. Lmz ADOLPHo- Os interessados que 

diziam que o governo de Matto Grosso era 
'Dm governo oppressor, tyra.nnico. Ora, Sr. 
Presidente, para. mostrar que é um governo 
popular, b&Sta dizer-se que não tem força 
armada e apenas se fir!llll. no apoio de 
seus amigos ; são governos tyrannicos os 
que teem a necessidade de possuir for.;-.a. 
aquartelada. 

Nõs temos apenas a força necessaria para 
garantir as collectorías que se acham situa
das nas fronteiras .a grandes distancias da 
C~pitai,onda se eifectuaa cobrança dos impos
tos de exporto.çii.o do gado, da borracha., etc., 
e tenho aqui o rela.torio mais recent(l do Pre
sidente do Estado, apresentado em 1 de Feve· 
reiro de 1899, istõ é, dous mezes justos 
autes dos ultimos successos. Nelle se encon~ 
'\ra, pa.g. 5, sob a epigraphe «Tranquili
dade publica-. o seguinte : 

« Goza. o Estado de plena. paz, não Sé ten
do dado durante o auno !indo nenhum acon
tecimento perturbador da ordem publica, não 
sómente nesta Capital como no interior. 

.c E ta.~to maia nota.vel é esse facto, quan
to e sabido que nenhum policiamento existe 
nos nossog povoados, nem mesmo nesta cida
de, que não e patrulhada. mesmo à noute e 
onde entretanto succedem-se os dias sern 
que se tenha de registrar facto algum con· 

trario á ordem_ e tranquilidade publicas, o 
que não se explica sínão pelo e.spirito ordeiro 
e bons costumes da população.:~> 

Qu·ero demonstrar que a. invasão de ca
pangas não tinha o go-verno do Estado meios 
de reagir e, nessas condições, a. federação 
tinha o dever de intervir a. requisição 
do poder Jocal, pa.ra. manter a ordem e a 
tranquillidade publicas.já profundamente al
teradas. 

«Força. publica:-« Continúa.ll. força de po
licia estadual reduzida a. ponto tal que a 
que existe aquartelada, não chega sínão 
para o serviço da. guarda do proprio qua.r· 
tel e da cadeia. publica. desta. capital, es
tando a maior parte da. força. existente dis· 
seminada em ·destacamentos, não só nas lo· 
calidades do interior, como· tambem nos 
pontos fiscaes do Madeira e do Tapajoz. » 

o SR.. JoÃo Dlil SIQUEIRA da um aparte. 
o SR .. MEÍ.to R.EGo- Esta enganado·; a 

capa.ngada ma.ior está em PernambuCQ. 
0 SR. LUIZ ADOLl"HO ,-Um dos chefes da 

revoluçã.o, o Sr. coronel Antonio Paes de Bar
ros, e proprietario da usina de assucar de 
Ita.icy, estabelecimento que está situadll um 
pouco abaixo de Cuya.bá., sendo ta.lvez o 
mais importante do Estado. 

Possuindo à sua disposlção enorme pessoal 
do serviçO, animado pela protec~o que sabia. 
dispensar o Governo Federal ao partido de 
que era um dos chefes mais prestigío,sos, 
acoroçoado pelas ultimas medidas transmit
tidas pelo telegrapho e que consistiam na. 
demissão do Senador Generoso Ponce do com
mando superior da guarda nacional da. ca
pital e ta.mbem na demissão do director do 
Arsenal de Guerra., desprestigiadas as a.u~ 
toridades locaes por taes actos e dadas 
as condições de fraqnezil. do lJoder es
tadual, que acabo de expor, pergunto si é 
de a.dmirBl' que não procurassem os elemen
tos de opposição r1.ssim preparados uma ten
ta.tiva. afim de realizarem pela violencia a. 
inversão da. aitua.ção politica que as urnas 
lhes tinba.m recusado ~ · 

O coronel Antonio Paes. de BMros armou 
logo todo o pessoal do seu estabelecimento e 
seus adherentes e, .á. viva força., recrutou os 
trabalhadores e moradores das margens do 
rio cuyabá e em principias de a.bril foi 
acampar a pouoos Jegua.s da capital no logar 
denominado Morro Pellado, dominando logo 
todas as estradas que alli iam ter· e inter· 
ceptando desde então o abaStecimento de 
viveres. Abi aguardou as ordens dos seus 
amigos do Rio de Janeiro, ordens de que 
tive conhecimento, não tanto pelos telegra.m
ma.s de Cuyabã como pelos artigos publi
cados nesta Capital, em defesa do Sr. Mi.p.is-
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tro da Fazenda, procurando justitlear os acon
tecimentos graves q_ue de antemão estavam 
planejados . 

E ' preciso deixar aqui assigna.lado o ft~.cto 
de que toda a. imprema. dest<t Capita.I silen
ciou sobre as tdstes oceurrencias que alll se 
da.v,l m,. com a excepçã.o daquelle grande 
br•mem que trabllhou heroicamente na abo
lição e QU\l tem na sua. patr ia. grande activo 
na d lfesa de todas as idéaslivres e generosas, 
defendendo.as com en!husiastica coragem e 
ra;ra. ab;negação; refiro-m~ ao grand l jorna-

. lista José do Patrocínio, a quem aproveito 
esta opportunidade para render o meu p rt>lto 
do agradecimento, pol' t er sabido pôt• () Een 
in7eja.\"cl talento em defesa da causa de 
M:z.tto Grosso, quando toda a imprensa mao
tinhlt. inexplicavel s ilencio. (Ha apartes.) 

Mns, Sr. Presidente, já. li a Casa o tele
gramma datado de 29 de março, dizendo que 
as f.tmi!ias se retiravam da capital e l:andos 
a rlll11.dos jil. se organizavam. Como se sabe, 
torlo esse movimento de Matto Gt·osso era 
preparado aqui no Rio, recebia inspiraçües 
da']ui . · 

A Noticia de 8 de abril traz a prova inillu· 
divel de que o movime-nto partia des taCa.
pi t.al. 

Abi deparámos em um artigo, que pro
curava. explicar os acontecimentos de modo 
favora.vcl ao Sr. Ministro da. Faz3nd:\ , com a 
rlemonstraçã.o completa da coparticipação de 
S. Ex. nos act:>s de St'~diçã.o e revolta. contra. 
os poderes constiluhlos de Ma.tto Grosso. 

O Sr. Dr. Joaquim MurtinhC', s~unr1o se 
, -ê destes telegramma:s, esta. v& perfeita. m ente 
informado pelos seus amig os de Ma.tto Grosso 
da organização da.s Corçns armadas e das ill
tcnçõe:s hostis que estas mantinham em re· 
laçâo ao governo do Estado. 

Vou ler o artigo publicado na.Noticicr. de 8 
c.lo abril : 

« O primeiro telcgramma J'eceLic.lo de 
Cuyabà. em data. de 22 de março dizia o se
gUlote : 

0 Sa. LUIZ AOOLPHO- EJie ncautela.va.-se 
por sua. v~z. e _fa~ia o seu dever; era. o go
verno coosl!tmdo do Estado e tinha. o direito 
de defesa.. Quem poderá nega.r este direito ~ 

Continuo a. ler o artigo: 

<~:A resposta a e;;te telegramma. foi a se
guinte: 

«A atti.tude catrema somente jt~stificaveZ cir-· 
ctt.msta'l'iclas e~trem(!~: pre.parem·se para de· 
fender o nosso d i•·eito no terreno legal .» 

«De modo mais_ posit ivo outro telegramma. 
accrescen h va: 

_ «Re~rova.mos emprego força conquistar 
VJctrma ole;toral ; seu emprego só ju stifica.
vellegitima. defesa. . Procure 1naloria Assem . 
bléa. ;_ n~o conseguindo c si esta legitimamente 
const1tmda " PP1"0TJar eleições twguimos ftls(f,:r, 
cumpre obedecer como decisão poder compe
P.Ptente, .Ei'itar procedimento pareça. sedi· 
CIOW.» 

Tu;lo isft.> foi publicado em defesa.. 
A Ca.mara vae ver que os factos vieram 

perfeit.amcnte d<!smcntir este conselho de 
pru'lencia.; 

O Sn.. CASSrA!'iO Do NA.scmENTO- Essa ex
ecutit~a que se pronuncie a respeito do caso 
de Ma.tto Grosso. 

O SR. Luu: AooLPHo-Quanuo nós levãmos 
ao Sr _ Presidente da Republica. o tele· 
~ra.mrna do Sr. Antonio Cesario, denun· 
cia.ndo a formação de grupos armados e 
dizendo que elle nã.o tiuha elementos para. 
resistir, o Sr- Campos Salles garantiu a mim 
e no Sr. Antonio Azeredo que os poder es con
stitnidos do Estado não soffreriam desacato 
algum. 

0 SR. CASSUNO DO N.~CIMENTO-Ecumpriu 
a. sua. p:l]avra ; garanto a V. Ex. 

0 SR. LUtt ADOLPHO- Entretanto, a. 6 de 
abril, eu e o meu collega de representação. 
geo:!ral Mello Rego, recebiamos o seguinte . 
telegra.mma do Sr. Antonio Gesario, uresi-
den te uo Estado: • • 

« Ponce tem introduzido cidade m uita 
genta armada. Estamos amençados tJpezar á6 c Apoiado Constituição, requisite[ força 
te•·mos elementos de rcacçlío, Quer Ponce rlo- fcde\•a.l ao Presidente da. R.cpuhllca. pt\ra 
minar terror.-. manter a. crdt\m public:J. alterada pela re-

' união de forças rebeldes, que marcham sobre 
« A 26 do mesmo mez outro telegr,tmma esta capi lal, onde nada mais entra. 

dizia.: · « A população está. sobre.sa.ltada.. 
~Ponce reune gente armada dentro cidadl', <t Os chefes politicos do partit1o contrario 

estamos sem garantias ; diga positivamente retiraram-se todos sem soffrer o menot- can-
se ,-ep,·ovam attitu4e e:~;c,·ema . Temos fortes stranglmento. . 
el&rne:n to~. Urgente.> _ « _Não _ quiz ?etet-9s sórnente pa.ra. e vitar 

_ .JUStJtica.tl v a de 1 nYa.sao desta capital. O plano . 
O Sn.. CJ..L<lG'ERAs-Perdão. A corta. quo! dos a dversanos é ce exercer pressão sobre os 

V. Ex . leu a llude a um outro, quando diz Deputados no dia da apuração eleitoral ou 
que está tomando todas as providencias para. pertUt·bar a ordem para. evita.r o livre exer-
resisti.r. cicio d& a&embléa.. · 

Camaf'a V. I 
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· « Torn&·se necessa:rlo levar estes fu.ctos ao 
eonhecirnento no Presidente da. Republica. 

« o commanàa.nte do distrlcto militlr rece· 
beu ordem par~ observa.r neutralidade. 'I> 

A Ga.:eta de Noticias commentou este te· 
legramma da seguinte maueira. : 

«São assàs claros os termos deste despacho 
telegrapllico, que a esta hora. já cheg.m ao 
conhecimento do S1·. Presidente da Repu

. 'blica. 
« Não nos parece cri vel que possa. vingar o 

processo violento G condemnavel de impedir 
pela forca. ou pela ameaça o livre e~ercicio 
da Assemblé& E:3t3dua.l, exercicio que consti
tue um direito sagrado. Si ha quem o pre· 
tenda fazer, não se :póde estranhar que a m:ús 
'Vigorosa resistencia. se lhe contraponha. 

«Seria, porém. mil vezes mais patrio~i co 
que os eheres politicos orieata.ssem seus ami
gos no Estado, aponta.ntlc-lhes o erro grave 
de semelhante tentativa, que alêm dos ma
les locaes só pórle influir desastrosamente so
bre os creditos da. Republica.:& 

ÜL'a, Sr. Presitlenfe, vê-se que a situação 
do Presidente de Ma.tto Grosso era das ma is 
graves : sa.bia.-se que era numeroso o gJ.'upo 
que marchava para. a capit~l. depois de es
tar acampado it espera de ordens. 

· . Quer V. Ex. a prova de que esse grupo 
·estava a espera das ordens do Sr. Ministro da. 
· Fateuda 'I · 

Qua.ndo sahiu publicado o telegramma que 
já. lemos, o Dr. Manoel Murtinlio nos con· 

·testou dizendo que não era. possivel que nós 
naquella. época tiYessemos reeebido tele
gra.mma ; e, tendo no seu artigo fei to accusa.· 
ções á Repartição dos Telegraphos, o Dr. Al
'Varo de Oliveira, director dess..• re}KI.rtição, 
julgou·se na. obrigação de impugnar taes 
oonsum~. e nesse artigo que t raz a dt~t& de 
7 de abril se encontra. o seguinte : 

cNo dia 5 o Sr . Dr. Joaquim :Olnrtlnho, 
tllustre irmão do Sr. Ministro do Supremo 
Tribunal Federol, pediu-me que lhe expli· 
casse porque, tenclo vindo na. vespera. tele· 
gra.mma. do Presidente de Mn.tto-Grosso, elle 
eos seus nmigos nã.o recebi:l.m communic<J.
çõea de Cuyabà; e, tendo sabido 'JlOl' mim que 
nesse dia 5, á. hora em que S. Ex. me Ial
lava, a nossa linha d"l Oeste ~ó !"uncciona.va 
até Ubera.ba, ficou assenta.1o que eu lb.e en
viaria informações logo que as obtivesse 
sobre os seguintes pontos; 

· 1• · si os telegrammas que elle c seus 
amigos ha"Diam ttaasmittido chzgnr am ao seu 
destino; · 

2' porque nio vinham os tel~rammllB que 
para. elles deviam existir na estação de 
Ouyabá.~ 

«No mesmo dio. 5, ás 4 1/2 horas da. tarde, 
soube que todo o sel'viço telegraplr ieo para 
Cuyabi havia chegado a. esta estação, e iSso 
mesmo communiquei immediatamente a S.Ex. 
em carta que foi remettida para. sua re
sideocia. em santa Thereza, seodo devolvida 
e remettida IÍ.o dia seguinte para. Pettl)polis, 
registrada. no Correio. · 

Hontem, O, la.llando directàmsnte com a. 
estação de Cuyabá, interroguei o encarre. 
gado do districto de 2-!atto-Grosso sobre a se· 
gunda duvida do Sr. Dr. Joaquim Murtioho, 
e recebi a seguinte resposta que transmitti 
hontem mesmo em telegrammn. para Petro· 
polis a. S. Ex.: •Os teleqrammas do lJr, ::' 
M~rtistho seguinzm lwntem para o acampa· .• ; 
mer.to dos rcvoltoso3, sendo portacl<w delles o 
lJr. Francisco Ignacio, de"Otndo 1·egressar 
hoj e.» 

«Fica· assim explicado o facto a que ee re· 
fere o Sl'. Dr. Manoel Mur tinha nas linba.S 
quo tn·yphei, restamlo-me apenas accreseen· 
t.::.r que o encarregado do dístricto de Matto
Grosso, capitão Assumpção, communicou-me 
ter telegraphado, elle proprío, a. S. Ex. 
sobre a situação do E~tado. » 

Não ha. nada mais grave. o Sr. Dr • .Toa~ 
quim Murtinho só se correspondia. com os 
revoltosos ..• 

V A.Rros Sas. DEPUTA.D~B dão apar~s , 

0 SR. LUIZ ADOLPRO-VV. EEx. não vêm, 
VV. EEx. estão fazendo o seu dever de · . 
agradar; eu estou na. defesa. dos direitos dos 
cidadi.o$ do meu Estado. (Ap·rr l6!,) . 

E'ra, portanto, um runccionario que. aliâs, 
parece gosar das sympatbias do ;partido, que, : 
tinha exposto a S. Ex . as condzções gravis;: 
sima.s do. localidade. . . 

Ora vamos ver o resultado das provi
dencias que S. Ex . como membro do Go
verno iria. dar. 

Isto foi 110 dia. 7. No dia 8 já. a Imprensa 
noticiava que S. Ex. tinha. r..Jsolvido acon· 
selhar o. annulla.ção da. eleição c a Noticia do 
mesmo dia public:ava., além dos telegrnmmas 
que já li a.n.tcriormcnte, mai~ estes recebidos 
nos dias 6 e 7: 

« Retirámo-nos ch cidade o. 29 de março 
pvr falta de ga.rantias . Estamos na. Usina 
con~eição. Amigos de Poconé, Rio· Abaixo. e 
outras loca.lida.des r euniram 3. 000 homens 
pat•a d~fender a. Assembléa e os nossos di· 
reitos. ga.r:Lntindo a.. iodependencia do Depu- · 
lado. Cidade em anarchía ; violencias do Go· 
Yerno. Foram soltos pr-esos cadeia. para. to· 
tnll.l' l\tmas. Edir!cio Assambl<'a carcado trin
cheiras. Nossos amigos impedidos compo.recer 
apul·açio. Estamos hoj6 si luaçi%J e.:ctrema.. 
Impossiv~l recuar, Ntlo ,amOJ dt~;úr auto1·i· 
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;:·: 
'· da!le ~lgu.ma. Não rt'Jcebemoa ca.rta '7 ieve• ma.da. Se»do atcu$adrJ rrtiudulettta .eklção 1 . ~ 

reiro, 1> de março j"lgo (!tlll a SO~UÇt!O é <l aK!lttilCJÇ<fo 

c No mesmo día. era. recebido. ma.is este tete· 
gramma: · · 

· · c Ao~o·me campo 3.000 llomens relvin· 
dicar direitos. lib~rdalie fllmilias. Povo en· 
tbusiasmad,o. ·eapibl entrincheirada, garan· 
tias suspensas. Peço apoiv.» 

Veja. a Ca.mara. que o Sr. Ministro da. Fa· 
zenda correspondia·se com. todos os homens 
da. revolução e conhecia do movimento os 
menores detalhes ; . porta.nto, si elle fosse m_i
nistro de um governo constit!lciona.l, que tt-

~- -vesse exa.cta C·Jmprehcnsão d_os seus devel'~, 
teria. aconselhado os seus am1gos a. que nao 
compromettcssem com um tal procedimento á 
sua posição no Governo. 

Mas, Sr. Presidente, o Sr. Senador Ponee, 
vendo-se em más condições de defesa, vendo 
qae o Governo do Estado perigna, :passou, 
conjanctatnente com o. Sr. Goveraador An· 
tori.io Cezario, Presidente do Estado, o se· 
guinte telegra.mma, que denotava b:lm a. s_l
tuação angustiosa em que esta.va. e o deseJO 
de encontrar uma. solução honrosa que evi· 
~ a Iucta imminente: 

da ye{erid'J, eleição. Penso qu; este. é o pri
meiro passo :para qualquer soluç;ílo satl.s~ 
ctoria. mais tarde. » · 

Perguntarei á. Cama.ra qual é o partido que, · 
havendo ganho uma. eleiçã.o em um ~leito ·· 
regular e bsm disputado, se sujeita. a. hu,· 
milha.çã.o proposta pelo Sr. 1\iinistro da Fa .. 
zeuda? _ 

O SR.. XA. '~>"tE á. DA. BIL YEmA. - O de V. É:t .. 
acceitou. 

O Sa. Lvrz ADoLPIJ~- Logo qua os jornaes 
desta. Capital tornaram conhecida. a solu• 
ção amistora indicada Jor S. E~., solução . 
que era. uma. indigoid· e, recommendám~ 
aos nossos amrgos que de modo algum o.cce1• 
tassem um tal ahitre e tivemos a satisf&· 
çã.o de ver que o SenadOl' Po!lce, a.pe~r -das 
circumstancia.s criticas em qu~ se ~~ocha•va 1 
sitia.do por forcas muito superiores em nu
mero, não se deixou lntimidàr e poucos dias 
depois recabiamos a sua. resposta .concebida 
nos termos seguintes, que passo a..lêr : 

cNenhum accol'do possivel tendo por base-a. 
a.nnula.çã.o da elei~oo. pois esta. soluçio nii.o 
encontra apoio na COnstituiçio, nem na lei e 

« soubesseis tudo quanto em vosso nome verd.;\de eleiton.t. . 
se \em :pPat.icail.o em nossa. torra por uma cEstamos firmes em nosso posto de .honra., 
questã.o sem ra.zão e sem direito, e acredita. promptos.pára. repellir a inva.são apezar da.· 
mos que nii.o teriamos de testemunhar hoi'· ne1ttJ·1d idade do GouJ-rno Federal. Sa.beremos 
rores, pois conhecemos vosso ca.ra.cter. vossa cumprir· o nosso dever :sem· excluir t\)113. e 
altivez e vosso entranhado amor á. ce.usa. dl4 qualquer ídéa. de e.ccordo desde que não .sej& 
justiç&. Não vos fa.Uamos neste momento deS<tirosa, afim do evitar derrama.mentó de 

. como p1n•t\darios nem com interesse do sangue entre irmã.os. os re\"oltosos estltoja. 
. .. ma.ndo, mas como ftlho.s da. mesm"l. terra e a. duas Ieguas desta. <;~idade e os el}lera.mos 
.. : ,. . par~ ~vitAr que sobre o vos~- nome lllustre dentro de trincheiras. . : 

·· ·reca.1a a tremenda.responsa~1~1dad_e do sangue . cO commo.nd&nte do destacamento muliou 
que vae ser derramado aqu1 mutt\mente, só para. 0 quartel do ao batalhão, onde conserva 
porqu&-p.ermitti-p.os a tranq1;1eza-tendes rigorosa neutralidade.~ · 
dado credito ás 1utr!gaa urd1da.s; co~ o . _ . · 
tempo o verificareis, esta.mO& certos. Dtzei, De facto, IJL!al o partidO pollt1co que nlo ta 
pois, o que quereis,e r~~oremoso q\1e qulzerdes, desmoralizaria completamente a.coeitt.ndo .. 
porque est&moa certos de que não ex!girels lmpo!içílo do Sr. Ministro da FazeJtda, 1m~ 
indignidades dos voss01 amigos e p&.tricioa, atç!lo a.mparade. por numeroso. força armada I 
l&a.~ ~ sinceros. Não queremos o poder ape· o sa. XA. VXBt\ DA SILVEIRA.- O de V. Ex. · 
zt.r do ga.nntlr .. vos sob palavra de honra e&· acceltou · 
ter o João legitima.mente eleito e por con,i· • . 
deravel maioria; o qu3 queremos, e plTS. isso O Sa. Lurz AooLl'llo-lsto e uma vel'gonba 
farom<l! todos os sacri!l.eios comP.&tiveis com quo reca.h~ sobra aquolles que defendem 
o nosso caracter e dignidade, é salvar a. nossa. a. a.nnulla.çao. 
tern da. e.ua.rchia, para o que contamos com o SR. X.~:VIER DA SlLYEIRA- Ninguem a. 
o VOI!!IO pa.trlotismo, com a. vossa. melhor defende; o que se diz é que o partido de 
vontade. Saudam~vos.• · V. Ex. acceitou. -

sàbe a Ca.mara. 0 qne respondeu o Sr. 'Mi· O SR. JoÃo LoPES- Atmullou, aceeita.ndo 
.nistro da. Fazenda a este telegramma 1 o conselho e agradeceu. · .. 

l!:is a sua resposta.: o Sa. CAaF.Ilnao DA R.ocHA- Até .solicito11, 
c Recebi vosso telegràmma pedindo minh~ O ·sa. Lmz AnoLPHO -Digam o que quizê• 

Jntervenç&o amistosa afim de evita.r lucta. ar. rem, a. eleição MPresldent~ do Estado, não 
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f convinha. ao Sr. Ministr J da Fazenda, era 
.•. preciso annullal-a custasse o que custasse. 

o que se 'Passou então entre os que def<m; 
diam os poderes constituídos do Estado e os 
bandos armados que obedeciam às instrucções 
e ordens daqui emanadas, só hoje me foi dado 
saber, graças ao meu nobre amigo o Sr. 
Deputado Paula. Ramos, que mostrou-me em 
um jornal de Santa. Catharina intitulado 
Rept'blica, uma· corresponoencia a.9signada 
pelo capitão Domingos Nascimento, secretal'io 
do g.:neral Camara. e testemunha. ocular dos 
acontecimentos. 
· Jil. li á Camll.ea alguns topicos de:;sa corres· 
pondencia. que serâ. tra.mcripta no meu 
discurso e por isso dispenso-me d~> fazer novas 
citações. 

A conclusão que se pôde tirar do facto de 
banr o commandante do distrícto militrcr 
encontrado instrucções tão clarus e te:rmi
nantes não póde ser de modo ulgum favoravel 
á defesa do Governo. 

Os te~egl'ammas que jà li denotam que era 
aqui conhecida a. situação gravíssima. do Es
tado; sabia.ee que as forças marchavam em 
attitude hostil contra a Capital, onde a As
sembléa deveria reunir-se para proceder á 
apuração eleitoral no dia lO; era conhecida 
a intenção m·iminosa que animava os revo
lucionarias de impedir o livre exercicio da 
Assemblea: era, portanto o ~aso de t~r o Go
verno Federal, scicnte rle tão graves occur· 
rencias, providenciado de modo a garantir os 
poderes constituidos de Matto-Grosso contra. 
os desacatos que estavam imminentes e que 
só a. sua intervenção p~deria impedir, co
nhecidos os poucos elementos de (lefesa do 
governo loe<tl. 

Era ou nã.o o caso expresso da npplica.Q[o 
do n. 3 do art. 8• da Constituição 1 

Chegadas as cous(l.S a. este ponto, Sr. Pre
sidente, !O.bido. a. r~. pulsa. do Senador Ponce e 
seus amigos á proposta bumilbante da a.n
nullação dtA ele1ção, :proposta feita. pelo Sr. 
Ministro da Fazenda e que "vem public&da. 
nos jornacs do dia 8, surge a proposital in
terrupção do telegrapho feita pelos partida
rios de S. Ex. e cujo restabelecimento só teve 
loga.r oito dias depois pa.ra passar ao Governo 
um telegramma do commandante do distrícw 
notieia.ad<J a. annullação da. eleição pela in
tervenção amistosa de um membro do Go
verno t 

Disse o Sr. Senador Pires Ferreira, no seu 
afan de defender o Governo, que a linha te
legraphica tinha sido destruida. pelos parti
darias do Senador Ponce, o que é absoluta
mente falso, pois sabido e que, de posse da. 
campanha., EÓ os pa.rtidarios do Sl'. Ministl•o 
da Fazenda, conhecedores das pro-videncias 
~ue o ~ove1·no Federal poderia. ter tomado, 

eram os interessados em frustrar as ordens 
daqui emanadas, si ordens houve . 

o que sei é que os postes foram cortados 11. 
machado peloa re"Volucionarios nas immedia· 
çõ2s da Capitnl, obstando estes a. que fosSe 
reparada a linha até que se co~umasse o 
attentado contra a Assembléa. 

Segregado o meu Estado da comm unhão 
Ilacional, pois que ha. dous mezes que não 
tenho cartas dos meus amigos .•. 

O Sa. JoÃo LoPE5-Muita gente passou ]lO!' 
esses desgostos em situação que Y. Ex. 
apoiou. 

O Sn.. LlJiz ADoLPIIo-Enga.na.-se V. E~.; 
sou incapaz de prestar meu apoio a fae!os 
desta ordem. 

0 SR. CASSIANO DO NASClMENTO-Presiou. 
O Sn.. Ll7rz AnoLPHo-Pergunto, Sr. Pre

sidente, si depois dos factos tão graves que 
acabam de ter lagar em Matto-Grosso, factos 
em qufl o Sr. Ministro da Fazenda se acha 
directamente envolvido como já demonstrei, 
póde S. Ex. occupar o :posto que occupa . no 
alto Governa da. Republica ~ 

O Sn.. RoDoLPJIO PAIXÃO-V. Ex. queria 
que elle deixasse este :posto 1 

0 SR. LUIZ ADOLPHO-Não; queria sim:ples
mentequedeixa.<Jsemeu Estado em pa.z e que 
níío se fizesse "'carnificina que houve; queria 
que o Sr. Presidente da Republica cum
prissea. Constituição e não dé~>Se mão forte 
ao Sr. Murtinbo para se fazer tudo isso. 
(T1·oé~m-se mttitos ap:,rtes. Soam os tym
panos.) 

0 Sn.. CASSIANO DO NASCJMENl'O dâ um 
aparte. 

O SR. Lt11z AvoLPH0-..4. peior olygarchia é 
aquella. que não se fnnds. em causa alguma 
011 a que se funda sómente no interesse. 
(Apartes.) 

O Sr. Ponce õ um homem conhecido no 
Estado, bcmquisto e popular, e o Sr. Mi
nistro da Fa:r.enda veiu dalli aos 12 annos de 
idade, nunca mais alli voltou, não conhece a 
altivez e dignidade do povo de Cuyabá. 
(Apmes.) 

O povo a.lli ba de reagir cDntra a prepo
tencia, porctue tem consclencia. de sua digni
dade e comprehende que a missão do sr. 
Presidente da Republica não é a de aggredir 
o~ }JOderes locaes. (.4.partes. Continüa lendo). 

Tenho o direito de ser ouv]do. Não b meu 
costume interromper os oradores, dou um 
aparte ou outro, mas interromper srstema.
ticamente nunca o faço. 

O SR. CASS[Al';O DO NASOH11CN1'0 !10. um 
aparte. 
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O Sa. JoXo LoPES- A discussão ó interes
sante e todcs tomamos parte, porém ou •;indo 
a Y. E:r.. com o acatamento que merece. 

0 ~R. LtriZ ADOLE'HO-Out~·o fucto da. maior 
gr&VJdad~, pa.~a o qual cha.mo a. attençlio da 
Caq:wra, e a Interrupção da corre;;pondencia 
postal en.tra Cuyab~ e o resto da União, poden
do·se afiirmar com segurança que aquelh 
parte da Federação esta de facto desde CCI· 

. n:teços de abril segregada da communhão na.
ctana.L 

O vapor que levou a Cuyabá o comma.n
do.ote . ~o . districto militar a !li chegou a. lO, 
co~o Ja vtmos, .descando no dia 13 para. ficar 
dehdo na ~siua Itaky, propriedade do c!1efe 
d~ r evoluçao, onrle os raros passaaeiros que 
vmham e a tripolação de !Jordo tiveram de 
esperar, sob a guartia e viuilancia. de 50 
homens armados e embalados, a cherrada 
do candirlat o do Sr. Ministro da Fazenda."que 

. no dia 17 alli aportara. em uma. lancha. a 
vapor trazendo a noticia de capitulação da 
AssembMa. e as communicações do comman
dahte do districto para o Governo Federal. 

. ~ c~rrespondencia particular não veiu, 
po1s nao me consta que o correio haJa neste 
mter.vallo recebido cartas daquella. proce· 
denc1a. 

Esta é a. situaÇão presente do Est!tdo tendo 
as informações que possuo che<>a.do ào meu 
co~hecimento por uma carta lancada no cor
retO . de Assumpcão e tambam pelos artigos 
pubhcados na imprensa. platina. sobre os ul~ 
túnos acontecimentos. 
~ar.cido o Senador Ponca, anuiquillada. a 

reslS~ncia do partido que não queria eleger o 
candrdato do Sr. Ministro da Fazenda., a.nnnl
la.da a eleição ••• 

T.!~ Sa.. DEPUTA no- Dizem que era uma. 
ele1çao frau1ulenta . (Ap .wtes .) 

0 SR.. LUIZ ADOLPHO-Admitta.mos a bypo
these de que a eleição foi. ft·audu!enta; qual 
o poder competente :para JUlgar da sua. nul
lidade ? 

lJr.t SR. DEPUTAno-Nestecago,o Congresso. 
0 S_R. LUIZ ADOLPliJ-Mas, senhores, ,POr· 

que na.o havemos de manter aquella hnha 
firme e cor recta. de outr'ora ~ ?ois então 
queremos dar aos paizes vizinhos exemplos 
desta ot•dem 1 

Ainda ha pouco nós vimos, em uma repu· 
blica vizinha, um coronel levantar-se contra. 
os pofiel:'~ constituídos, vencel·os graças á 
S!lperJOrtdade numerica das suas forcas, t ru
Cidando g-rande numero de pessoas, pois o 
seu exercit.o t!nba. uma vanguarda. composta 
de 5.000 mdHlll 11.rmados que se por·ta.ram 
com LB.1·bara. rerocitit.de. E esta. r cvoln<:.ão 
trlumphon, <i vencedora., eon~Meru-!le isto 
governo, o governo oonst!tuldo 1 Bem perto, 

!·· ., 
outros exemplos se dão. P<>is que, senhores ! : 
queremos dar a estas nações o ex~mplo deste 
espectaculo tristíssimo d J que j á esta.vamos' 
separadllS por um longo período de paz e de 
tranquillidatle, no goso de liberdades que a 
monflrcbia sempre respeitou e que a Re
publicl. não tem sabido acautel::tr ~ 1 

Não ! V V. E Ex:. poderão não gostar do ora
dor por qualquer motivo pessoal, porque rjlco
nheço que sou um pa.rtidario intransigente 
c ex.tt•emado, mas acima destas questões in. 
dividuaes,de todas estas trica.s politica.s,estã.o 
os gra.ndP.s interesses da. Federação que 
VV. EEx:. são obrigados a. respeitar, porque 
no dia em que o regimen federat ivo fur a.n
nullado e os Estados :ficarem entregues á 
a.na rchia, nesse dia o Bt·azil será um paiz 
enfraquecido e entregue discricionar iamente 
ao uoico poder que poderá sobreviver, o 
Poder Executivo. · · 

Diz o Conde de Cha.nibrun, em uma re
cente obra que publicou sobre o Pcder Ex
ecutivo nos E:;t,,dos Unidos, quP., sl a grande 
Republica tem sabido resist ir ás lutas v io
lentas que a teom agitado, é devido ao ra
spei to que é alli -votado as autonomias locaes ; . 
e isto que tem impedido que o Poder Ex
ecutivo da União seja o unico poder daquella 
grande Rcpublica.,taes são as su11.s tendencia.s 
absorvent~s. · 

O SR. JoA.o LoPES-:- E' pena que V. Ex . 
só tenha. lido este livro dapois que o Sr . Pru· 
dente de Mor,,es deixou o governo. 

O SR. Lmz AOOL'E'HO- Já. o havia lido 
antes. 

Do dia lO a té o dia 16 succederam os factos 
qae a. Ca.mar-.~o acaba de sa.bel'. No dia 16 
desceu o vapor que conduzia. o candidato do 
Sr. ?>iinistro da Fazenda, com a noticio. da 
capitulação . 

Cboga.ndo a. Mootevidéo, foi o mesmo en
trev istado por diversos t•eporters e apressou-se 
em prestar-lhes informações rela.tivamente 
aos fac tos occorridos em MattoGrosso.CuriO!o 
por saber o que havia se passado em minha. 
terra, t ratei logo de obter os j ornaes pla.tinos,. 
o que felizmente consegui. 

Tenho-os aqui (mostrando) ; era um meio 
de saber noticias de Matto Grosso, visto que 
o va.por não havia trazido mala porqa.e ••• 
não havia. cartas r 

Ora, es~as informações prestadas, prove
nientes de uma fonte insuspeita para o 
Sr. iVIinistro da F<~.zenda, dizem muito cla.
ra.me ote qual a interferencia de S. Ex. afim. 
de obter a anouliação da eleição. 

Ern artigo a.s~•gnado, publicado nu Et Siglo · 
de Mc•ntevldéo de 5 do corrente, diz esse 
candidato ; 

c M~o~us amigos reuniram 3.000 homens qae 
entrar:lm na capital no mesmo dia 10, si· 
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·_; tíando o • centro que estava. entrincheirado e interess11da. em c:;ccultai- a gravidade dos -
acontecimentos. · · guarnec!da por 1.200 homens. Houve forte 

:;;.. t\roteio de dia. e de noute·até 14, data em que 
começaram as negociações para um~ solNçilo 

·; p:tcific'~ . para cujo fim se suspenderam a,s 
.nostilidades. 

«Houve algumas baixas, cujo numero cal
culo não exceder de 10 a 12 de nmbos os 

· lados; pois ambos o:: comba.tentes estavam 
protegidos por trincheiras e pelas casas da. 

. cidade. No di·L 16 ficou combirnda defittitún
mente er.tre nmbas :.!s pa1·1es 11 !lnnulLtçúo da 
eleiçlW, tet"miaando- se t!ssim a luct.~ frJ,tri
cída. 

« Todos estiveram conformes com esta so
~ução, h:J.ue~tdo concorrido p:wa is~o o general 
Cam:wa, commmda:nta do districto mílit:1r 
e o. Dr. h tq-uim Murt iY>ho, · cujtt interoenção 
a.mistos{l {ai soUcit.ula pelo Prr:sidente do Es
t .td·i e pelo Sen!tdor Poncc, segundo telegra.mma, 
p u!llic..tdo pe~;, imp?·ensa. fluminense (! ! !) 

«: DecnttJ.d t a n u?lidade da.. eleiç([o no di'l 
1.7, os re11olv.ciorutrios le~:ant<tram o sitio e 
?'etiraram-se immcdiatamet~te, etc. » 

Mas, senhores, em que Jl&.iz nós estamos 1 
Então sitia-se uma assembléa, bomb:~ordeia.-se 

uma cidade, trucidam-se pessoas, e, no fim 
'de tudo isto, os vencedores propl:l3m aos 'Ven
cidos um accordo, por inte~ençlfo amistosa, 
que é justamente o que elles exigiam de 
arma.s na miio 7 

Senhores, teremos por acaso perdido a ho
nestidade politica. ; tere:nos perdido o bom 
sSDEO f! 

Affirma-se, Sr. Presidente, que à interuen
çi1o amistosa do Sr. Ministro da Fazenda se · 
deve a pa.cillroção do Estado e a. terminação 
do conflicto . 

Direi áquelles que allegam !ériamente este 
facto que o -viandante que em uma estrada 
deserta, sem meios de defesa, tiver de salvar 
a. proprie. vida em troca. de sua bolsa,ta.mbem. 
aoceita. uma. solttçao am istêisa.. 

O que se passou em Cuyabã. é um attenta.do 
tão escandaloso que em qualquer outro :paiz 
onde a opinião }mblica. fosse respeitada, o 
Sl'. Dr. Joaquim Murtinho não serla ma.is 
Ministro da Fazenda.. (Apartes.) 

O SR. NtLo P EÇANHA.- Tocou a ter id& ; 
peço a palavra. 

0 SI!.. Lmz ADOLPHO-A intervenção di
rectade S. Ex. e a consequent.e responsa
bilidade patos faeros que se seguiram ao 
sitio da capital, são inilludiveis perante o 
exame a.ttento dos teiegramms.s dados á pu-
blicidade nos joroaes desta. Capital. · 

E como ta.es factos podem a.inda reprodu
zir-se, porque os partida.rios de s. Ex. ee 
conservam ainda em armas e em att itude 
hostil, segundo informações que recebi de 
Cuya.bá e outras que li em jornaes do Rio da 
Prata, cumpro o meu dever denuneiando á 
Nação a gravidade da. situaçio, aftm de que 
o Sr. Presidente da Republica. dê a, devidas 
}lrovidencia.s no sentido de ser alli ma.ntlda. a. 
ordem publica.. 

-o S&. NILO P.EçANBA. - O culpa.do foi o ~· salíido que oe revolucionarias, tendo Ie-
Sr. Ponce, que não soube resistir. vanta.do o sitio da _capital, _após bo.verem al· . 

o SR. Lu1z ADOLPHo-Resistíu, como V.Ex.
1 
cançado a a.ollullaço.o 4a ele~Q<Lo •. retlra.ram.-86 

não resistiria para a usma do 1ta1cy, propr1edade do co-
• , ronel Antonio Paes de Barros, o cheCo prin· 

O Sa. N1r.o PEçA.NitA.- E c!ar!l; q~a~do cipal de. revolução, e ahi se conservam mu· 
.as cousas chegam a este pé, na.o oa. ras1stn·, nieiatlos e armados, à. espel'a naturalmente 

o Sn.. Lutz ADOLPHo- Não tenho o habito das eleições que devem l'ea.liza.r-se a 30 de 
·de fazer discursos & estou provando que o junho proxlmo, IJaTa. talvez ga.nntirem a u. 
Sr. Ministro da Fazende. ó conniventa nessas berdoda do voto da. mesma maneira. pela. qual 
crimes a provando com doaumcotos forneci· garantiam a liberdade dos Deput~os opposi
dos por seus amigos e com telegrammas pu~ cionista.s por occasiã.o da. apuração da eleição 
blica.dos por S. Ex. (Ape~rtes. ) ultima. 

VV. EEt. não me dominam, hei de dizer Desprei'ligiado o goYerno local, despreve· 
a.s verdades e tie6nir as responsabilidades de nido de armas e munições e até imposaibili
cada. um neste atteutado. tado de r~ebel-as, pois os revolucfonarios 

0 Sa.. CASStANO no NASCIMENTO dà. um d?mil_!3.m O rio Cuyabá, uniea via. de COJil iDU· 
aparte. mcaçao ••• 

o sa.. Lmz ADoLPno- Já li alguns pontos O SR. OviDlo ABR...o.NTEB dá. um aparte. 
da corr.espondenciado R~pulJUca, de Santa Ca.- O SR. Lurz A nOLPHO :- V. Ex. já. fez esta 
tharina, que diio uma idéa. dos horrores que viagem e sabe perfcit.amente que é um ser
se deram em Cuyabó.; devl}ndo-ae notar quo t!D de mais de 100 leguns d" extensão, 
essas noticias chegam sómente até o dia 13, e sónumte percorrido pelos empregados da linha 
que a. luta durou até o dill 17, não se sabendo telegra.phic& •. 
das occurrenc~as posteriores sinão }lor ini'or- Está o governo do ~tado impoaalbilitado 
mações !ornec1du por uma da~ parclalida.de., de oppor quaJqU$l' resl2tencla a.os JI.\Une~ 
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eJe.mentos de desordem que a protecção do 
Sr .. Mjnistro . da FazGndo. tem acoroçoa.do 
contra. as autoridades locaes. 

legal de pi'Otesto contra o prôeilsso eJ.eitoràl , 
sc!o critt'cas, dalorosas, as condiçi1i1s àa popula-
çao inerme da Capital e especialmente desta . 
A;-sembUa, não obstante h!l.ver o chefe· ·.aa,. 
revoluçã~ assegurado que respeitaria a. deCi..; : 
são da mesma, qualquer que ella fosse, é ~ .: .-
commissão de parecer que a. tmica solt~çlfo 
pa1·a túo extrcrordinaria situ~çlfo e gue pdde 
cessar os arzorma.es successos de qt~e e theatro 

E eomo si não .bastassem já. os multiplos 
obsta.eulos creados ao regular 1unccionn
mento daquellés poderes, pretende ainda o 
Governo crea.r novo~ embaraços ú. situação do 
governo de Matto Gro~so transferindo para 
Cuyabã. parte da. guamição que está actunl
mente em Corumba, inclusive o 2• batali.Jão 
de artilharia. ' 

E; pam completar essa obra, acaba de orna 
assentada rle substituir os chefes de quasl t~
das as repartições federaes no .Estado; 

E' assim que o aotua.l tlelegado fi~cal, fu!lc
ciouario honestissimo e dos mais conceitua
dos, acaba. de ser transferido para o logar de 
2• escripturarío da Delegacia no Paraná,sendo 
rebaixado do cargo· pelo facto de não haver 
votado com o partido do Sr. Ministro da Fa
zenda.. 

O inspector da. Alfandega. de Corumbà 
ta,mbem foi transferido pa.l.'a a Recebedoria. 
desta. Cap~tal para o fim de ser colloca.do no 
lagar um correligionario de S. Ex. Tambem 
foram substituldos o eommandante da ftoti
·lha. do Alto P<1ragnay e o inspector do Arse
nal de Marinha do Ladario. 

0 SR. CASSIANO DO NASCl:ll:ENTO-A seu pe
dido. 

O · Sa. Lmz A»OLPHo-Não entro nesse 
exame. · 

O que tenho o direito de estranhar é que 
depois do que se passou em Cuyabá., havendo 
o partido accorda.t.lo na annulla.cão da eleição, 
procure aind:J. o Oovel'no prestigiar os vencà· 
ilores fazendo taes nomea~ões e remoç<5es de 
empregados nas vesperas do pleito eleitoral. 

A opportunidade dessas medidas no pre~ 
sente momento é o que eu contesto. 

E antes de terminar, seja-me licito ex· 
amina.r a. peça mais importante que se en
contra. n& bistoria dos lamentaveis aconteci
mentos do meu Estado, Re riro-me, Sr. Pre
sidente, a esse tolegramma. de Cuya.b~ dando 
notieía do parecer da. Aseembléa. Legislativa., 
e.nnullando a eleição procedido. a. 1 de ma.r~o 
para presidente e vice-presidente~ do Estado, 
depois de haver reconhecido quo ella se effe
ctuou com toda a regularidade. · 

Vou ler alguns dos consider anuas para. que 
a Camal'a avalie das condições em que esta 
Assembléa. deliberou,1ccoita.ndo a. inter'lJeuçita 
amistosa de que tanto se tem fallado nesta 
Casa. 

Diz o parecer: •Considerándo que as forcas 
o.rmadàs que s"itiam o. Capital teem ti roteado 
e bomberdcado a me:>ma incessa.otementé, 
tanto de din como ú. nouto, exigindo a nulli· 
dade das eleições ; considerando que com· 
qu!Ulto o movimento c.rmado nã.o seja. meoi 

a Capí1!11 desde a dia 10, i a annullaçao das 
eleiçiíor pYocedidas a :1•. de mar ço ultimo_, .e.tc. 

Pergunto, Sr. Presidente, quando no. es
trangeiro se . ler este :parecer lavrado. por 
uma. assemblea deb:lixo da mais brutal pres·. · 
são e si souber que um tal Caeto não eehoou , 
no pc.iz io!eiro com um brado de indignação, · 
que juizo ficarão tilzendo da nossa. civilização 
e costumes 1 · · 

O sitio e a. coac~ão tlXercidos contra ·uma. . 
assemblêa. no exereicio de suas funcções -i a. ·· 
impassibilidadf'l fria. da. força federal anta 
aquelle esJ)retacul{); a interrupção :proposi· 
tal do telegrapho no momento preciso em 
que se affirma ter o Presidente da Republie&. 
deliberado intervir com a força federal, reti- · 
ra.odo a ordem da. neutralidade absolnta. 
dada anteriormente ; o prompto restabeleci
mento da linha. telegraphica. logo após a.. 
capitulação da assembléa ; finalmente, a. .. 
intervenção do commanda.nte do distrieto 
militar eomo negociador do accordo consti
tuem uma. serie de factos para os quaes o 
governo do Sr. Presideo.te da Republlca 
acbará. difficilmente explicação sa.tisfa.ctoria. 
perante o tribunal da opinião publica., 

O attentado praticado em Ma.tto Grosso ba. 
de ser a. tuo.ica. de Nessns que ha. de corroer 
eternamente a. reputação do governo que o 
animou e tolerou. · 

Não conheço em toda a nosga historie. de· 
povo livro c independente facto mate deprl· 
mente da. nD!sa eivilização e costumas do que 
esse intitulado caso de Matto Grosso. 

Dl3mais; essa. neutralidade absoluta, obser· 
vada pela torça federal em obediencia ó.!l or· 
deos do Sr. ~residente d~ Republica. não s~ 
compadece com as dispos1ções claras e terml· 
nautas do art. 6" da Constituição . Emquanto 
esta. oão fôr modiOcad.a, o Governo nii.o po
derá deixar de executa r as suas disposições 
e estas não podem so:trrer na appHcação por 
uma. interpretação erronea ou viciosa que se ·. 
procure dar á lei. . · 

A ordem publica. estava pl"ofundamente 
alterada no Estado desde começo de abril 
pela. orga.ni7..ação de bandos armados, em 
a.ftitude hostil ás autoridades legaes, .impe- . 
dindo a liberdade do transito .e o abnsteoi• . 
mento de viveres da capita.l. · · 

De todos os 1'a.cto3 teve conhecimento o 
Governo, pois eram·lhe communicados todos 
os telegrammas qus eu recebia do Estado 
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participando os acontecimentos que alli se· 
preparavam. 

Na impo5aibilida.de de f,tzer fl•ente a esse 
movimento ar·mado pela deficiencia dos re
cursos ã. sua disposição no momento, recor
reu o Governo do Estado ao Governo Federal 

.e recusando este veoder-lbe nrmas e muni· 
ções, requisitou depois a. intervenção da força 
federal, nos termos do urt. 6" da Consti
tuição. 

Quem estud:~r com impartlia.Jida<le os suc
ceàSIJS que se deram não deixara de notar 
que- as ordens emanadas do Governo recom
mendrmdo a neutralidade ao commandant•J 
dodistricto militar devia.rn t~r sido no Es
tado um incentivo e animação para os que 
preparav.1m o movimento revolucionaria. 

Este poderia ter ab,)rtado desde o seu 
começo, si os seus promotores não fossem 
allima.dos na su11 tenta.tiva de subver~ão da 
ordem publica pela certeza da impunitlatle 
que c:s aguardava. 

A situação aritico. du:quelle Governo e 
daquella. população· deveria ter merecido do 
Sr. Pre~idente da Republica. mais um pouco 
de attenção e solicitude. (Tr,;cr.m-se ,rpartcs.) 

E tudoístoporque, Sr. Presidente? Porque 
o Senador Pouca, chefe de partido, llomem 
prestigioso e in.fiuente no Estadll, não quiz 
submetter·se às imposiç-ões do Sr. Dr. Ma.· 
naei Murtinbo que, tendo no Governo o seu 
poderoso irmão, entecdeu arvorar·se em ar
bitro supremo dos destinos tia Mn.tto Grosso. 
(Trocam-se :numerosas ''P 'l'le.! .) 

Ha um ructo que denota qus o Sr. l\f:tnoel 
Murtinho nunea. foi chefe de partido no Es· 
tado. 

Depois dosaoontEloimentos que tiveram la
gar nesta Capital em cons~quenda da mu
dança de Govemo. determioada p(jlo golpe de 
estado da 3 de novembro, seguiu·se um pa
rlodo ngltado em Matto Gt'osso, sendo entõ.o 
s. Ex. o presid<mte tlo Estado. 

Foi S. Ex. doposto pordous ba.tn.lhões de li· 
nbo.,emba.l'Cimdo em seguida part\ esta Cli
dade. 

Alguns officíaes des$eS 1!ous !r.!. talhões r)ra
ticaram actos de verdadeiro vo.nda!ísm.'. a. 
ponto tal que ~ população levautou·sB in
difl'nada. pa.ra reprimir ttquelles deam11.ndos. 

O Sr. Senador Genl.!roso Ponce, enliio 
1". vice-presidente, couseguíu paciftcar os 
ammos exaltados c domina!' a revolução, 
teleg:'aphando logo depois ao Sr. Manoel 
Murtinho para que fosse assumir a presi
dencia e terminar o seu qoa.triennio legal. 

O Sr. Manoel MoX'tinllo accedeu 3.0 aonvite 
:para lá seguiu e terminou seu · pet·iodo d~ 
governo. 

Pois ~em, o Sr •. Senador Generoso Ponce, 
que arr1scou sua VIda, fortuna., protestando 
conti'a & deposição do Sr. Mauoel Murtinho, 

teve annos depois de vêr esse seu procedi
meuto generoso pago com a maior ingratidão. 

O Sr. 1\f>.moel Murtinho não tem par~ido, 
e lle alliou se ao partido que o Sr. Senador 
Geoero~o Ponce tinha deposto, alliou-se aos 
seus inimigos, a pessoas de quem se IJóie 
dizer ils hu;·leHt de se tr-oureY ense,r./Jlc. 

o Sr. Manoel Murtinho creon uma ~:oiLuaçtio 
artificial, que só sub3istirá emquanto 3eu 
irmão estiver na p.1sta da Fazenda. (Ap.ll'tes,) 

A minha these tem por fim pr0\'81' que 
tendo o Governo anarchizado o Estado de 
MattoGrosso seu dever era. á vista. do resul
tado d.as meclidus que tomara, resta.belecGr a. 
ordem. 

Ora, nenhuma providencia 'Vt'jo tornadn. 
n11ste sentido, pelo contrario, a eleição de 30 
ae junho parece que vaa pt·ovocar as mais 
cruentas repres,11lias no Estado. 

E' pol' isso que estou cumprindo o meu 
dever;cbamando a attenção dos poderes pu· 
blícos p~ra. o que alli se passa., estou defe!1-
dendo os direítos de meu'il. corNligiona.rios 
violados pelo Govel'nO do Presidente da Repu
blica ..• 

0 Sn.. ENEAS MARTINS-Não apoiado. 
O SR. Lurz ADOLPHo-••• á vista do disposto 

no art. 6'' da Constituição. Ern. r>eu dever 
pl'e9tar auxilio a.os poderes locaeg, pois tra
t:wa-s<.l da uma. as~embléa que devia. func· 
cionar livremente e via-se entretanto amea· 
çada. po1• ba.ndos armados de cuja. organiza· 
ção o Governo tivera noticia com multa an· 
teced'3ncla. 

Vou terminar, Sr. Presidente, fazendo um 
nppello ao Sr. Presidente da Repllblica para, 
em nome do seu pa.tríotismo e em respeito 
aos ;princípios liber<J.es consag"ados na Con
stltuLci'ln d& Republioa,, e tambem em honra . 
do seu governo não permlttir qu:.~ na.s elei· 
çlle>s tlo 30 dejunho p1•oximo se reprouaza.m 
as l'~mcmtavels eoena.s que acabam de ter lo· 
g<tr em CnyaM. 

Espero que B. E:t. toma rã. ns nacessario.s 

llrovldenoia~ no Mntido da manter a inteira 
ibordnde riu pleito eleitnrnl, porque nii.o 

acre,lito que S. Ex. queira. levar o povo da 
M:~tto Grosso no desespero, s•tcriflo:tndo·o â 
descomcdida nmbiçã:~ de mando e predomínio 
do seu Secretario dos Negocios da. Fuzemla. 

Tenho concluído. 

Documentos a que se refere este discurso 

N. l 

Pm·ecer ~ AssembUa Legislativa 

A Assemblea. acaba de adoptar a. conCl!Usão 
do seguint~ parecer: «A Commissão abaixo 
assignada, sorteada. para o tim de proceder á; 
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apuração dàs eleiÇões, r~11lha.das em t~do o · que a.s rorç:~.s armadas que sitiam a Capibl · 
Esta~o a 1 de março lin•' --., para os cargos de teem tiroteado e bombardeado a mesma in· 
Prestdente c de J•. zoe il vice-pres identes do cegsantemente, tanto de dia . como á ·noute; 
Estatlo, que deverão servir no quatriennio do exigln~o n. nullidalle dus eleições; · 
de 1899 a. 1902, por meio tlas authentic:~ s 1'8· Considemndo que, comquanto o movimento 
mettidas á. secretaria. desta. As~embléa pelas armado n~o sr:>ja. meio legal d!1 pro~sto ~on
diversas me>as eleitoraes, tlepois dll examin:1.r tra. o processo eleitoral,· srí.o t>ritica.s , doloro- · 
atte.~tamente a3 ref~ridas authenticas, pa~sa s~s. as· condições da. populacão inel'me ela. 
a expender o sell parecer da maneira ~e- Capi.to.l e especralmente desta. Ass~mblea, não 
gulnte: oh>t().nte haver o chefe da revoluçã.o assegu-

« As ele íçõGs procedidas a 1 de março cor- rado que respeít(l.r•ia a. decisã.o da mesma, 
ret>am regularmente, tendo sirlo attenrlirla.;; r.s qualquer que ello. fosse : e a ~ :ommissão de 

parecer que a, unica soluç,'ío para tão ex· 
prescripções l~gacs, sem haver durante o pro- traordinaria situação, a que póde cessar os 
cesso eleitoral alt-eração da ordem publica . anorroaes successos de que e theatro a Capi
Apenas nas parochias da Va.rzea. Gra.nde e do tn l desrle 0 dia 10, é a aonullaçã.o das elei· 
Livramento houve dupl icata~ de eleições, vo- ções procedidas a 1 de março ultimo, pelo 
tando uma. parte do eleitorado perante mesas que propõe que sejam approvadas as con
legalmente orgaoízadas e outra parte perant~ clusõe;: 
mesas íllegaes, sem que todavia tanto em 
umas como em outras apparecesse qualquer 1", qué sejam annullat.ias as eleições pro-
protesto. cedidas em todo o Estado no dia I de março 

Do exame referido verifica-se que obtive- do corrente anuo, para presidente e -vice· 
ra.m votos: para. presidentP, 01•. João Felix pre~identes do Estado paro. o quatrienic, que 
Peixoto de Azevedo, 5.647 votos, e or. José tem de iniciar-se a 15 dt1 agosto proximo 
Maria MeteU o, 059; para vice-presitlentes, vindouro· 
coronel Pedro Cele:otino Corrêa da Costa, 5.850 2". que o Governo uo Estw1o ma.r~n.e o dia. 
votos e eoronel Antonio Paes de Ba.rrrs, 95Ll; em que deve proceder·se a nova eleição, de · 
2", coronel Francisco Alex:\ndre Férrei1·a. rtodo que a apuração possa ter Jogar antes · 
Mendes, 5.630 votos; Pe<lro AI ves da Cutlha, de findo o vigente período coustitucional. 
879; 1° tenente Pedro Antuues de Sou:ta Sala das sessões da Assemblé::t Legislativa, 
Pooce, 5.59:>; Sebastião Ramos, 000, e outros Cuyabá, 17 de abril de 1899.-Salóimlo AZ· 
menos votados. oes RibeiT·' ·- Aat:mio Gomes de Campos 

Contra. este resultado proteeto algum Vi(lal.-Joaq!l im Sulpicio de Cerqueim Caldas. 
existe além do que á ultima hura surgiu cnm 
o sitio desta. Capital por pat•te de forças ar
madas, proteato eloquentissimo, que, a pt•e
texto jle gara.nlía, e por decisií.o d:1. A:>!em
bléa contra. supposta concç:io, como clara
mente se vê da mtimaçiio dirigida pelo coro
nel Antonio Paes do Barros, lida. na sessão 
do dia lO, a.ttenta contra a · ordem e a. tran· 
gnillidade publica, o que moJti vou esta Assem
llléa ~onservar-se até boje l!m sessü.o perma
nente, t endo pi!dido providenci:o$ no Preili· 
dente da Republica, para. f<tzer ccssa.r esta. 
sitllaçiio anormal e oppressora, visto o Go 
verno do Elltndo, com os recursos de IJUU dis
põe, poder t\pena.s manter-se ntl defen;iv,,, 
cootra ameaca.s de deposição; providencias 
estas que debalde se teem espera•loom cause· 

· quencia da vandalica. destruição de postes 
telegraphicos até grande distanci11. desta C.t
pita.!. E consid~'ra que, conforme ~e v-ê da 
resposta dirigiria pelo com mandante do dis
tricto militar ao officío que em data de 10 di
rigiu-lhe esta Assembléa pedindo o apoio da 
força federal para. manter a. ordem e a. del-! 
beração do poder legislativo esta.dot~l. 

Tal &Joio não póde ser dado, por isso que 
·o Governo da. Republica ordenou que a força 
federal se ccnservasse neutra, considerando 

ca=·~ v. I 

N. 2 

A Republica, de Santa Catharina, publicou 
em o numero de 13 do corrent ·) uma. carta de 
Cuyabà, do Sr. Domingos NltScitnento, que ná 
municio~os po m1enores sobra a guer·r c~. civil, 
(rdiz roente durou pouco tempo) om· Ma.tto 
Gros~o. :\ pos ição do missivbta, que lhe 
permit.tia alõst~tír com segurançlt aos nconte· 
cimentos e a. su<t imp tr<:ialidade tornam muito 
iuteresS<tnt:~ e~ta narrativa: 

« Cuyubá, 12 de abril del 899-S01l forçado 
1t iuterromper a minha serie- Em viagem_;,. 
p·tra. lhes dar as noticias mais recenteg e 
PXactas do movimento revolucíonario deste 
Estaria. E faço-o, a titulo de notas ligeiras, 
afim d~ api'Oveitar a mala que està a f.:cbar, 
e mesmo porque disponho apenas de meia. 
hora para enviar• noticias ao resto do Brazil, 
tanto siio os trabalhog que me assoberbam 
ne>tes dias negros de iogloria luta. fratricida. 

Desde o dta 2,de nos•achegade. a. Corumbcl, . 
fornos sendo informados de se acharem prepa.· 
rando çr<mde~ e lutuosos acontecimentos n.o 

21 
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norte do Esbdo . . AB informações que !uieO· e havia, rio acima, uma. esquadra de lanchas 
lhendo de pessoas envolvidas ne.;;ta. desgra- a. vapor, dos revoltosos, que dominava todo o. 
çnda. contenda, de parte a parte, prepararam rio cuyabú., S. Lourenço e parte do· Pa· · 
o meu es_pirito do tal maneira, queo quando raguay. . 
cheguei a esta capital ee me a.flgurnva. que ia. Apezardessea boatos, o Sr. general Ca.marl!o, 
assistir a uma tragedia, cujos lances princi- com a. sua comitiv<~. e demais -passageiros, 
paes e ligorosa. enscenação jâ -conheço de vindos do Braz\1 e do Rio da. Prata., tomou o 
muito tempo. Foi chegar, foi levantar a penna. vapor do Llc.yd Coxipó e fez apressa.r a. _via
Não me fal1lou uma previsão sequer. ~em para.a capital do Estado afim de occnpar 

Logo que começá.mos a. subir t' r io cuyabã., o seu posto de commo.ndante do districto . e 
ti-vemos a prova. exacta da. verdade. Pol' am- providenciar como o caso urgia, pois era,· 
bas as margens do formoso rio, casas em com- com tudo, um dos que não. acreditavam em 
pleto a,b:10dono, homens que fugiam para movimçnto armado, por uma questão de 
as mattns, á approximaç-ão do vaporzinho que eleições. Partimos de Corumbil a 3. 
nos -conduzia.. Outras cabanas cheias apenas No dia 8 os moradores ribeirinhos nos in
de mulheres e creanças. Nenhuma. embarca.- formavam de que na:o chegaríamos. a Cuyabá.. 
çrio. Pa.nico e miseria.. El!ect ivamente, ao enfrentarmos com o 

Os que vinham á falia. diziam-nos que todos log< r denominado Coxipó, a umn legue. abaixo 
os homens vàlidos foram apa.nha.dos e se da capital,ás nove horas da. noite, a.vilrtâmos, 
achavam nas forças revoltosas. de Tótó Paes. em linha, uma esquadrilha de rebocadores, 

Os motivoa da revolução eram estes:- tomando a passagem do rio. Proseguh,mos a 
O coronel Ponce, cbefe do Partido Republi- viagem, quando ,Jesprende·se uma Jancba a 
cano de Matto Grosso, que esta no poder, vapor, e, apitando eatridulamente, descendo 

. apresentou a. candidatura. do Dr. João Felix as aguas, :prolongou-secom.o Compô, em que 
para. o cargo de governador. A familia Mur- vínhamos, e fe?< sigual de para.r . 

· tinl).o, porém, dissentia, apresentando a ca.n- Tomã.mos todas as providencias p&.ra. evitar 
dida.tura. do Dr. Metello. Fal'lDOU·Se, pois, a qualquer attentado; eu e o major Moraes 
dissidencia., em virtude de não terem chegado Casno eramos os unicos que tinbamos armas· 
a um accordo os chefes politicos. As eleic;:ões de guerra; alguns :P.assageiros tinham facas-e 
realizaram.se no dia I de ma:rço. Em di· tres ou quatro revolveres; o resto armado a · 
versos -pontos houve pequenos conílictos. O achas de lenha. · 
orgão governista. di uma. maioria de 3.931 Tomadas todas as .providencias contra uma· 
votos pa.ra o nr·. João Felix, sobre o Dr. Me· ab?rdagem ou qualquer intimação indigna,_ 
teUo, da tac~ão Murtinbo. O.s dissidentes não ficamos á espreita.. · 
se conformam e appella.m para. a revolução, Chegados á falla., :passou pua bordo do 
declarando que a eleição estã. muito viciada, nosso navio um bonito ra1)agão, vestido e 
Reunem gente c se concentram a uma legua. armado a campeiro; e intimou o comman• 
da capital, afim de invadil·a no dia. 30 de d:>.nte do vapor, cidadão Oliveira, rio-gran
abril, dia da. apuração dae eleições ! O con- dense, a. ir ae collocar no meio da. esqua .. 
gresso do Estado tem 15 deputados gover- drilba., recebendo ordem de fundear. Olivelro. 
nistaa e seis diesideotes. Desde 5, o. cidade declarou que ·o commissa.r!o da divisão 
_está sitiada Jlelos revoltosos que contam 3.000 revolucionaria. fosse entender·se com o Sr. 
h omens, sendo 600 de cavallaria.. O cot•onel general Camarn. . Esse moço subiu ao tom
Panca organizou resistencia, no centro da ba.ãilbo, e acompanhado por mim foi até 
cidade, entrincheirando o pa.Jacio e immedin- ao camarote do Sr.generaJ,emqua.nto Moraes 
ções. Ha 15 trincheiras, dentro dclla.s ftcntn Ca.stro e capitão Toledo dispunlla,m dos mln· 
os estabelecimentos federaes, como sejam: gundos meios de defesa. •. 
Quartel-General do co.mmnndo !lo districto Com muita gentileza. pediu ao Sr. gene~ 
milita.r, Delegacia Federal, Telegraphos, cor- , ral Camara ern nome do chefe das forÇ38 re· 

. reios, etc., etc. Dentro das trincheiras o co· voluciono.rias, coronel Paes de Barros, parit. 
rooel Ponce se fortificou com 1.300 homens não ir naqu~lla ntJit.e para. Cuyabá., em vir
bem armados. 03 revolucionarias ta.mbom 

1 

tude de estar sitía.daa. cidade e ter de s.erinva.· 
·. ~em m~ito armamento, mas variado . Ambos dida pela. manbii .Então oSr.generaldecJa.rou · 
. .03 exermtos teem pouca. munição. Dizem que não podia entender-se comesse emissario, 
que o coronel Ponce, chefe supremo do par- pois ·não conhecia forças revoltosas, nem 

. tido, nu_nca. ligou importancia. aos boatos de sabia. ao certo o quo se estava passando na. . 
· revoluç~o, e que, quando acordou já. era capital, para onde queria immediata.mente 

tarde_; dizem que . elle espera forcas de Dia.· partir, afim de assumir o seu posto e saber 
. mantiDa. e de todo o sul, que ainda nã.o se que instrucções baviasobre os acootecimen· 

moveu. . . . tos. Declarou qua si o chefe estivesse perto 
Desde Corumb:l sab1amos que todas a.s em- poderia entender-so com el!e, a.tlmde interpor . 
ba.~ que aubissem ~riam aprisionadas, os seus bop~ otD.oh>s, de m~eira. a dias\l&• 
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dil-o de uma. lueta armada, em que todos ti
nham !lo. perder e o sacriflcío das. instituições 
republicanas seria certo. O emissario, pa
rente do chefe revolucionaria, voltou â. terra. 
e trouxe á preõença. do general o Dr.Metello, 
que em companhia do Dr. Benet, mo($'iBtrado 

' penetrou no camarote do cbefe militar ó. 
meia. noite e com elle conferenciou até _as 
duas do. madrugada.. Assistimos a essa con
fereneia, eu e o Dr. Moraes Castro. Todo o 
tempo foi gasto em de~onstrnções de acata
mento ao commando do districto da parte dos 
novos emissarios, cuja delicadeza e trato 
ameno muito captivam. 

Tentaram ambos demonstrar que a. inter
rupção da marcha do navio era. apenas uma 
medida. de garantia para o general, e,tambem 
porque constava. haver armamento, munição, 
e pesso&l a bordo contrario á. causa da. revo
lução. Então o general declarou que nada ten
do .com as questões da. política interna e só 
d~Jando a. pnz e a garantia da população de 
Matto Grosso Já. por sua conta havia mandado 
pa~sa.r rigorosa busca ao navio, de cuja. cDm
miaaão encarregou o seu secretario, isto cinco 
dias de viagem antes mesmo de chegar á zona. 
perigosa.. 

· . Liquidado este ~nto, o general Camara de· 
claroti que agradecia a laneba. que os revolu· 
clonarios punham á. sua disposição para pro
seguir viagem, a.lleg&ndo nilo poder sub
metter-se a essa imposição, pois vindo em 
na.vio brazileiro e representando a mais alta 
.autoridade da Republica., neste Estado, con
l!iderava. uma al!'ronta a. retençii.o do navio, e 
os seus bordados de general não se coaduna
vam de modo algum com essa humilhação a 
qaa queriam aujeital-o. Os emissarios contj!S· 
ta.ram que niio havia ot!ensa., nem taes in
tenções nutriam, conhecedores da hombrida.de 
do velho soldado republioa.no, pois a retencão 
do navio apenas era urna medida. de precau
cio. O general não ncceitou proposta algumo. 
e declarou ~lltma f"J.tio que ou passaria. . a. li
nha. ou .-oltu.ria. para AssumpçJ.o a dar conta 
ao Governo das occurrencias. 

Deante dessa nbstenção, os chefes consen
tiram a passagem trance. e o navio chefe da. 
esquadrilha cumprimentou o. navio do ge
neral com tras apitos. Devo confessar que 

· embora. renhida a. discussão, a urbanidade e 
a delicadeza imperavam entre todos nós que 
discuti mos o caso. Os Drs. Metello e Benet 
são perfeito3 cavalheiros; correspondemol-os 
com· a. mesma gentileza.. 
··T.ces da. madrugada. de 10.-Silencio com

pleto no porto de Cuyabã.. Nem um navio, 
nem viva alma! Completa escuridão reinava 
em torno. Fundeámos ao meio·do rio e es
peril.mos que clu.rea~se o dia. para uesem
ba.rca.r. 

1S7 -. 

Pela manhã, com auxilio · dos esca.I?rés âa 
capitania conseguimos effectuar desembar· 
que, aliás demorado e difilcil. Pelas. 5 da_. 
madrugada o.ppareceu a bordo o cidadão Vir·_ 
gilio Corrêa, 3• vice-governador, trazendo. 
os primeiros cumprimentes ao general Ca
mara e fuzendo sentir da parte do governa
dor, coronel Cesario, a satisfação 11ue o go
verno. estadual tinha. em ver o velho soldado 
nas terras de Motto Grosso. Foi um cumprí
mento singelo, ~em a menor q uei:xa., muito 
digno. 

Punha ao serviço do genei'al os limi-. 
ta.dos recursos de que dispunha.;-a cidade 
estava sitiada, a linha. de bonds interrom· 
pida., o pa.lucio cercado, prestes a se iniciar 
combate; por isso pedia o g.1vernador des
culpas de não ter podido prestar ao velho 
chefe militar as altas honras do seu posto e 
á. sua distincta. pessoa. em particular. O ge- · · 
neral agrade<Jeu a ambos e ambos despedi~ 
ram-se. 

Quando o general baixava á. terra, já. a 
esquadra re-volucionaria operava desembar
que de forças, protegidas por forte ca valia.· 
ria. O centro da cidade é distante do porto 
cerca de 2.600 metros. 

Sendo informado _pelo tenente-coronel Pàu
la. Castro, commandante interino do distr~
cto, que o Quartel-General do Exercito es
tava. dentro das fortiftcações, bem assim 
oulras repartições federa.es, o general resol· 
veu estabelecer-se no Arsenal de Guerra, 
onde ba e~orme q~antidai.le de munição e 
armamento, e que dista de palocio cerca de 
1.500 metros. O arsenal estli. bem vigiado. 

Ha noticias desencontradas sobre a sua ae· 
guranoa; mas nada temos a. reoeiar-porque 
o negocio não é comnosco. · 

.Encontrando instrucções claras a respeito 
do modo por que devia proceder, dadas IJelo 
Governo Federal, o genel'n.l Camara., embora 
contrariadissimo -pela sua posi~ão cheia de 
tantas inaertezas e de tantos contraste~, nio 
quiz assumir nes~e dia o commando, por· 
quanto tinha esperanças de que aquillo tudo 
terminaria nesse dia com h_onra e pidrio
tismo, sem effusão de sangue e semsacrificios 
para a Republica. Julgou que no dia seguinte 
occuparia o seu posto, estando a cidade em 
completa calma. Triste illusão ! 

A's lO da manhã forças revoltosas tomam 
todas as entradas da cidade e muitos ofilciaes 
do exercit.J 1Jassaram pelo dissabor de fazer 
meia "Volta deante de intimação armada, não 
podendo cruzar livremente a cidade. Quero 
fazer justiça, desde ja, aos chefes revolucio
narias ; estes, ~abedores dos abusos dos seus · 
commundados, mandaram explícaçoes amis- · 
tosaa ao sr. general, e força é confessar, ou 
por diplomacia. ou poJ.!. bons desejos, tomaram 
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em consideração as pouc.ts ;:oeclamações que os 
:~judantes foram tra.nsmíttir << verbalmente». 

As ordens expt·essas do Governo Federal 
são de absoluta neutr[t\írla.de no ~ontl·.cto. 
De maneira que o infeliz 8> batalhão de inf<m· 
taria, que não póle ::tbanrlouar seu quartel 
por ter muita mnnição e mobilia e oão haver 
conducçiio de especie alguma o>. por ter mais 
de perto de guardar as repartiçõé's tederoes 
dentro das trincheiras, vê-se na contingencia 
de assistir de armas ensari 1 h a elas ao horroroso 
contlicto entre quatro mil homens que se ba
tem como cannibaes com mLli~a bravura, 
imprecações e alari:lo, sem ter licença de ao 
menos se conservar emposiçã.o rnaiscommo:la 
e garantid~t, po1 que n.s balas contendoras 
cruzam por todos os lados. As praç:1s que 
fazem o serviço de ord~nanças passam eot1•e 
redes de ba.lns para communicarem o novo 
Quartel Geoeral com o s• de infantaria, em 
uma distancia de dous mil metros, pot• um 
sol abrazador e por outt·os mil perigos. 
Çs cfllcíaes d:.t JUarniçã.o teem e~capado mila
grosamente áa balas perdidas, e não podem 
se communicar com 3-s familias sem grande 
perigo de vid:\. 

A cidade está dese1·ta em grande parte, 
reina. o panico o a f.1lta de recursos ê grande 
e penosa.. _ 

Ao meio·dia. em pcmto, de 10, o Congresso 
dentt'o das trincheiras, reunindo 14 Deput:J.dos 
governistas apurou a eleição e deu victoria 
completo. á chap:\ r;overniz;ta. Rompendo a 
tanfarrt~ govci'nlsta, rompeu o fogo contra as 
trincheiras, i'ogo mell.onllo ma.s b13m c~~.lcuhHlo 
de pa.rte 11 parte. E o tiroteio contin11ou 

espaçado todo o dia. Calcule-se o exo,lo d:t 
po)Julaçiio do centro. As ruas ex ternas, por,)m, 
cstiio repletas ; n.s fa.milias pelas janellns as
sistem amonto:Ldas a.o g;rutcsco tot·neio. Quem 
vencerá 1 E~ta gente cstit bestialisad.a ! Gran· 
de~ ·contingentes de l•aizancs armados com 
carabinas Comblaitl ('I) occupa.m os muros, ns 
cerca.s e paJestrnm e riem, emquunto <L 500 
metros o fo;.:o c vivo. Churra;;queiam, brin· 
cam, dão vivM de quando em quando. Den
tro das trincheirato, POt' seu turno pejs.•.las de 
soldados de policia e paizanos, ba um ala
rido ensurdecedor de vivas, toques de oito 
cornetas e descargas cerrad<is. Os atacantes 
atiram-se ás t:::incheira.o, são rcpellidos. Que 
gritaria i~feroal! Esgueh·am-se pelas esqui· 
nas, espreitam iJelos quintaes e tazem fogo 
p_ara. o centro governista espaçada.mente. 
Desenvolve-se brilhante c:<çada humana. 

A ~vallaria. passeia continuamentE>. Que 
guapa gente ! Que bello espectaculo de guerra 
si se_ tratasse de defensores da pa tria ! O c n
thllSlasmo e o delirio nas trincheiras ao co
ronel Ponce são intensos. 

A força federal assiste a este espectaculo 
de féras com as armas ensarilbadas, porque 

assim deu ordens a autoridade competente. 
Deter·minon o GovertlO Federal que a autori
dad-~ militar oão consentisse a menor inter
venção da. força uo exercito; que l11e man
dasse diat·ít~.menle informações da.s occurreu
cia;;; que em momento opportuno sa.b3rÍn. 
dar as providencias que o caso exigisse. 
Nes>:ts condições-braços cruzados 1 · . 

Quem cumpre orden~. cumpre ó seu dever. 
Felizmente a correccão e a disciplina das 
Corç~s sob o commando do Sr _ General Ca
mara teem sido mantidas, sem ser preci.'>o 
lançar mão da menor pressão. Nunca vi cor
recçflo igual, sabendo eu que ha sympathias 
energicas por um e outro grupo. 

Os unioos que absoluto.mente nada sabem, 
nada sentem, a não ser uma gx-ande repulsa 
por todas estas miserias, somos os que aca
bamos de chegar, ha dous dins, e absoluta
mente nunca teremos ~ympathias por este ou 
por aquelle, tão desorientados estão. Temos 
a. alma branca nesta questão e só temos pa
lavras de condemnaçii.o para ambos os grupos, 
que não tiveram generosidade nem amor 
para. evitar esta luta de besta.-fera.· 

Dm·antc a noui.e houve lO ataques ás trin
cheiras. Morreu um chefe revoluciouario da 
Varzea Gr;mlle, chamado Francisco Ribeiro. 
Ha poucos mortos e fet'idos. Ambos economi
sam os recursos bellicos; ambos se temem e 
se respeitam. 

Todo o rl.ia. de hontem s~ passou em movi
mento de forc:ts de um para outro lado. O 
cerco é c11.ua. vez mais estreito. Durante a 
noute ouvi muitos estampidos de dyoamite 
e descarg;~s, !IS cornetas não cessam de dar 
signa.l de alarma dur~nie toda a noute. 

o telagrapho está interrompido. o~ guar
das teem sido repeli idos á bala.; coosta-me 
que tambem teem feito provocações impru
tlentes. O capitão As>umpç\i.o, chef~ do dis
trlcto, tem providenciado. O General não 
tem podido se correspondel' com o Governo 
FcJeral, ntlm de narrar francamente e pedir 
pt•ovidencias. O que esta até agora r.le pe é 
a. absoluta. nentralidarle tia força federal. 
Tambern esta não conta aqui cem homens 
para garantir o prestígio da autoridade mi
litar. Qu;,~ ma ldila situação ! O General, 
tliante úe oircumstancias tão criticas, está 
apenas zelando o Thesouro Fedel'al, o mate
rial bellico, garantindo os seus commandados 
e dando gua1'ida e garantia de vida a todos 
os cidadãos que veem pedir quar~el, de am
bos os grupos. No ponto em que e,;tamos, as· 
sistimos a. luta que se desenrola a. dous kilo· 
metro~. do alto do Arsenal de Guerra, mas a 
posição dos combatentes e tal' que :oão temos 
ouviclo siquer um sibilar de balas por sobre 
nó:<, apenas o tiroteio. 

Depois da inactívidade tie hontem, que
brada. apenas por um renhido tiroteio da. 
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noute, fomos sorprehendidos hoje, pela. ma
nbã., por um canhoneio. 

Os revolucionarios assestaram durts boccas 
de fogo no morro do Bom Despacho, que do
m ina a. cidade e d ista das trincbciras 5UO me
tros. Dahi teem bombudeiailo o palacio e as 
trincheiras da localidade estadual,interm ít
tenteroente. Ouve-se para os fins da cid·•de 
forte fnzH<\ria. Continuam a abolctur-se no 
a rsenal ramilias de officíaes. Daqui ;L pouco 
terei de ceder o meu quarto á f~milia do 
t enente-coronel Raymundo de Carlos, me.· 
dico militar, que esteve no P;n aoá e onde 
travamos relações. O sold~do que mandei ti. 
cidade comprar remedios á pharmacia teve 
de recuar, pois uma baln tle cnnhão quasi o 
apanhou. Ora, vejamos, bons brazileiros, me
ditem os bons republicanos ! Onde está. a h u
ma.nitlade desta gente que se bate a artilha
ria dentro de uma cluade de irmãos ? Eu nü.o 
quero sa.bel' quem tem razão para prolongar 
a luta ; o que desejo affirmar é que para 
mim tudo isto é um caso novo. Como e que 
em um E stado t ão atrazado em população, 
dentro de um\ semana se reunem 4.000 com
batGntes ~ Onde pilharam tan to :mnamento ~ 
Como descobriram tanta munição 1 Em qu e 
fabrica leriam fundido o canhão fratricida. ? 
Nas rorj<ts de Satana.z ~ Pois ' i tudo isto e 
uma. mixordia. diabolica. ! _ 

São quatro bor<~s da tnrde r~e 12.Conliuúa o 
bombardeio. O ar em torno é tristíssimo , 
espoca aqui, ncolá, a bala de fuzil. Pnrece-me 
que esta noute tel'emos g1·andes acontecimen· 
tos. Sup ponllo que, com a c~curidiio. os rc,vo
lucionarios assest:.trão os seus canl1ões nas 
t !'incheiras feitas na noute anterior c à 
pequena distancia dos legalis tas. 
~Tinha acabado rle escrever estas linhas 

para. fechar. ô da tarde, quando r ompeu rt!· 
nh ido tiroteio ; for~as poncist as nto.cam f(ira 
das t rincheiras os revoluc!onarios ; tram·se 
comba.te mortífero durante uma 11ora, As 
forças legaes deixam policias mortos n:t ruo. 
e voltam ús trincheiras. Creio que foi uma. 
sortida mal succedida. Pel11. n ou te Córa tiros 
espaçados . Sentinelas dobradas vigiam o 
a rsenal ~e guerra., onde cstti. o commando do 

terrompido. Ninguem sabe o que pensa. o Pre~ 
sident3 da Repubiica sobre este esta.r!o critico 
de cousas, e quando julgara opportuoo inter
vir para "manutenção rla ordem c do socego 
puulicos, JIOis até a hora em que t<1r1uino estas 
linhas, 7 da. rnanllii de 13 de abril .• n ão ha a 
menor communicação entre esta miser& ca
pital e o re~to da. União.- Doming.n Nasci
mento ,» 

O Sr. Enéas :u:a:rtins (pam uma 
tzplicaçrio pess~al) diz que veiu á. t ribuna. 
para uma explicação pessoal , afim de justifi· 
car o seu pensamento qu~n<lo , em aparte ao 
Sl' : Luiz Adolpho,declarou que tanto as elei
ções cJe Malto Gro~so não porliam prevalecer 
que a propr:;;. assemblé.:1. annullou-as. 

O fnct.o é esse, claro e indiscu tível. 
Nem ~e concebe que, não sendo assim, t al 

fosse o procedimento da o.~scmbléa estadual. 
Entretanto, está a se lhe afigurar ao espi

rito uma das miragens de Daudet no celebre 
Ta?·tar·in. 

Discute-se o projecto de forças navncs o 
põe-fe em relevo o caso de 21la.tto Gr osso. 

Pcrque? 
O debate é lon~o e a mplo. Ainda bem . A 

posiçúo do Sr. Luiz Adolpho c do seu vene
ramto companheiro de bllnc;\!la., o Sr. Mello 
Rego, esta pondo Iioha3 precisas na. politica 
do pa.iz. 

S. ~x. r!\pr eseuta Mntto Gro>so e o etlu 
governo, no qual e íli)'Ul'<L ~a.lientisslma O 
sr.Genel·oso Ponce, meml)l·o do oxecutb·o do 
lJS.Tl ido t·epubl icnno. 

Falia, no entreta:1to, s,·,stnho, ll<~anto tlas 
bancada~. abantlonndu. sem um upr~rt.a do 
tJ.poio, som um auxilio na tl'i lltma. 

Permitth·i ~~ Comam. quo, político o do
bato, tntorpe\lo S. Kx. : !'11llo. pot• si, ou (:Llla. 
colllo todo mun•lo sabe, roprosontanclo ns 
I]Uoixa~ elo ~llltl.o Om;sD o ilo Sr. Generoso 
Ponce o, consoqtt,•ntcmonto, do pal'tido de 
que s. Ex. ti cheio ! 

t.: ma. de li ua~ : ou 8 . Ex. o o Sr. Gonoroi!O 
Pon~e cstü.o com u $CU p.trtitlo, c neste ca:>o 11 
posição é c\o.ra, ou SS. Exs. tor:tm ttbando
nados. 

Não pôclo serMsim, em todo o caso,SS.Exs. 
defendem o interesse civico e ó isso o que se 
quer que o pai?. saiba.. 

· districto, providenciatJdo para. cumpri r as 
ordens do Governo Federal e protegendo ·os 
estabelecimentos da T;nião. A' meia. nou te 
novos assaltos ás trincheiras governistas , os 
r evolucionarias são rechaçados . 

Dia 13 pela manhã. Ha. cnlma; ·vou fechar 
esta carta.. Os revolucionat•ios teem impedtdo 
o t ransito dos empregndos do Arsenal de 
Guer1·a e mandaram dizer no comm;.).ndo do 
districto que não reconheciam o tenente-co
ronel Zenobio como director d!:> arsenal para 
dar-livre passe- por ja se acl1ar demittido. 

Logo, SS. EExs. estão em opposição ao Go· 
vemo, que, em relãção aos Estados c ao 
Coogresso, proclama. o principio: nem ceih"'f, 
t'lem ,csurpm·. 

Comprehende qne é Mii ictiva a. situacão, 
mas a !JO!itica. tem desses transes dolorosos. 

O Dejlutaào por Matto Grosso. r epresen
tante de um membro do executivo do pa.r
tido republicano, ataca o Gover no e os leaders, · 
apartistas e defcnso,·es mono;JOliscas do Go-

O general Ca.ma.ra. t(lm dado livre passe a 
eSEes. empregados . O telegra.pho continú<t in-
t"...:...:..;: ____ _______ ______ _ - - - . •• -
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veroo, sabendo que S. Ex. ia. fazer assim, 
ausentam-se da Camara. 

E' só a concentmçao qne esta aqui a de· 
fender o Governo e especialmente o illustre 
Sr. Ministro da l•'azenda. 

Que dm levou a solidariedade ~ 
Interpella., assim, a bancada de Matto 

Grosso, no meio de apartes de apoio, cotlt1•a o 
Governo ultimo: ou està abandonada, ou, com 
o seu p:irtido, estã. em oppo~içi:'io .. 

Naria ha como as 'POsições claras c deft· 
nidas: SS. EExs. atacam o Gov:erno. alijando 
amigos ou deixando-os ao do;sampa.ro- a. 
conccntr~çãa defende-o. Porque nílo têm logo 
a nobre coragem de um rompimento digno 
ou de nma explicavel ingratidlío? (Apoi ,\dos ; 
muilo l1~m, mtâto bem. O orado1· e abraçado e 
wrnpl"imentado pelos seus collag .. rs presentes,) 

Fica a d[scu~são adiada pela hora. 
Passa-se á hora destinada ao e:xpadient!l. 

O Sr. Oliveira Braga (servindo 
de t" secretario) procede á. leitura do se
guinte 

EXPEDIENTE 
01Hcio3: 
Do Sr. Ministro da Justiça e Negocias Inte

riores, de 24 do corrente, communicil.ndo que 
o Sr. Pre~ideute da Repub!ica. ficou in te irado 
quanto á eleição da Mesa que tem de pres1dir 
os trabalhos da. Camara. dos Deputados du· 
ra.nta a antual sessão legisla.ti v:a.-Intei
rt~.da. 

Do Ministerio da. Fazenda., de 19 de novem· 
bro do anuo proximo passado, satisfazendo 
a requisição ctes;ta, camara, n. 64, de junho 
de 1895.-A quem fez a requisição. (A' Com· 
missã.o de Constituição, Legisla~ão e Justiça.) 
D~ Mini.;terio da. Gueru,de 25 do corrente, 

envi11.ndo a seguinte 

)lENSAGI!l)t 

Srs.. Membros do Congresso Nnclonai -
Tra.nsmitto-vos a. inclusa. exposição em que o 
Mini~tro de Estado da: Guerra, referindo-se á 
venda de canhões impresta.veis que existem 
em varios pontos do territorio da Republica, 
de metaes sem utililla.de immediata., que se 
acham em di versos esta belccimen tos militares, 
de proprios naci.ouacs, que Jl.()aram dcsoccu
pados com :1. extincção de alguns destes esta.· 
lecimeotos,e de outros predios e terrenos que 
tornat'·Se-hão inaproveit..weis com a :proje
ctada. concentração das forço,s em cada 
districto militar, lembra a conveniencia. de 
serem lrwados dous terços, pelo menos, do 
producto ba.vido das trans~cções que forem 
eft'ectuadas a credito do Miilisterio da Guerra., 

escriptaranuo-se o restante, de a.ooordo com 
a lei, como receita. eventual e destinando-se a 
p!ute relativa. ao mesmo m_inisterio ao aq~ar· 
t~lamento e sernco hospitalar do exerc1to. 
ao supprimento de matoria.l para este e ao 
melhoramento d!'s fortificações nos diversos 
pontos da. Republica, rogo que vos digneis 
conceder ao Gov~rno a necessaría autoriza.'<ão 
pa.ra. dispor, pela. fórmã. indicada., da receita. 
ubtida. com a venda de que ~e trata. 

Ca.pit3.l Federal, 25 de ma.to de 1899.
M. Ferr(l.;; de Cr;.mpos SaUes.-A's Commis
sões de Constituição, Legislação e Justic.a e de 
Orçamento. 

Do mesmo Miniaterio, de igual data., en· 
-viando o requerimento em que o capitão 
reformado e tenente-coronel honorat'io do 
exercito Antonio de Lima. Bneno :pede que 
lhe contem como tem pó de serviço os :períodos 
decot'ridos de 25 de junho de 1890 a. I de ,ja• 
neiro de 1898, em que serviu como escriptu· 
rario e enca-rt·egado da..secção do material do 
commando do 6• districto militar, etc., etc.
A' Commissão de l\'farinhll e Guerra. 

Comparecem ainda os Srs. Ildefonso Lima, 
João Lopes, Moreira Alves, Paula. Guimarães, 
Tolentino dos Santos, Cupertino de Siqueir~ 
lrineu Machado e Coelho Cintra. · ,. · 

O Sr. Enéas Mo.rtln• ()
Sr. Presidente, trouxe-nos hoje o te!egr&pllo 
e, icfelizmente, os jornaes todos publicaram, 
uma noticia que commove e enche de peza.r a 
todos quanto! batem•se na. sua vida polltica 
pelo ideal democratico, 

Ainda bem que a eerrmhlo.de do deb:lte 
político deixou campo a qu~ pudessemos 
nesla hom o.deantada. prestar uma. home
nagem a quo o pai:.: todo se associa., expres· 
sa.rido lutuosus sen~irnentos de soUda.rio· 
uada. 

Si v. Ex. permltte e a C~mnra consente, 
ou1 em nome dos ideoos c utoplsmos da 
Republlca , que sii.o os ideaes e 011 
utopismos da domocTa.cla. am totla aua plo· 
nítude, dessa democracia. que busca nas 
camadas popula.res a sua. base e a sua força, 
em nome da, democracüL qua olha o fu~uro e 
Iirra. os destinos das na.çõ:s e dos povos aos 
destinos da humanidade como um fanal; em 
nome da. democraci(l. que representamos neste 
momento, eu pediria á Ca.mua. que, associan
do-nos ao pezar que punge nesta hora. ao 
mundo democratico, ao mundo republicano, 
se inserisse na acta um voto de profundo pe• 
zar pela morte de Castellar, o grande repu
blicano, que fez-se grande pelos sentimentos á 

(') Este •1i~cure~ niio f~i revisto pelo otndor, 
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liberdade, ma.is mesmo que pelo seus senti~ 
mantos á. Republio::a. (Muito bent, ?ll!!ito bem.) 

Consultal\a a. Camara, é approvado unani· 
memente o requerimento do Sr. Eneas 
Martins. 

O S1.•. Presidente- Nii.o havendo 
nad.a mais a tratar, designo para amanhii a 
seguinte ordem do dia: 

Continuação da 2• discussllo do projecto 
n. 2, de 1899, fixando a força naval para o 
exerci cio de 1900 ; 

3• dis~us~ão do projecto, n. 202, de 1898, 
autorizando o Governo a abriL· no corrente 
exercício o credito especial de 28:093.'Sf367, 
destinado ao pagamento de varias despezas 
da secretaria do ·Senado, e o credito necessarío 
pa,m 'Pagamento. tambem no corrente exerci· 
c!o, do vencimento do bibliotheca1·io da 
mesma Camara, nomeado em 19 de de
zembro; 

2" di~cussão élo pl'O.iecto n. 6, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra, no corrente exercício, 
o ct·cnito supp1ernentar ia verbas ns. lO e 11 
do at't, W d(l. lei n. 5130, de 31 de dezembro 
de 1898 ; 

2• discmsiio do pl'ojecto, 11. 1G3 A, de 1898, 
· prohibindo a emis~fi.o, por particulares, em· 

preza., banco ou sociedade, de titulas da cre· 
dito ou obrigações ao portador com o nome 
deste em branco, denominadas letras, not,1s, 
vales, ftchns, ficas, recibo:3, livl'anças, ou 
outra.s (lilTerentes donominaçues, e da outras 
providencia9 ; 

Discuesão unica do parec~r n. 22. de 1898, 
opinando no sentido úe sei' alterado o Regi· 
m•mto, pD.ra o fim de ~er creatla. uma com· 
mi~sã.o permanente de ta.rifn~. composta. de 
cl!Jco membros, prevalecendo a (lisposiçiio do 
. t\rt. 41 do Regimento em vigor; 

2' discussão do projecto n. ISS, dc1 1895, 
o.utot·l~o.ndo o Poder Executivo t\ reYerter 
pnra. o quadro dt\ rese~va da armada ao 
capitão do frngatn. reformado Aristides Mon· 
toiro rlo Piulio ; 

Di~cussão uniro do parecer n. 9, de 1890, 
ju1ganclo adi:weln creação do 1og;1r de soli

.citador na sede do juizo federal na S}ccão de 
Pernambuco, pedida. pelo respectívo juiz sec· 
cional e procurarlor· da. Republico., 

Levantlt-se a sessão ás 4 horas e 30 minutos 
da. tarde. 

-

17a SESSÃO EM 27 DE MAlO DE 1899 

P;·esidencirz d!Js s,·s. '\Ta: de Mello, (Presi· 
dente), Sil~:~., Mari: (~0 Secretario) e Cm·los 
de Novacs (1'' Secretario). 

Ao meio-dia proc,~de-se á cho.mada, á. qual 
res~ontlem os Sr.s. Vaz de Mello, Julio de 
Mello, Carlos de Novaes, Silva Mariz. He· 
redis. de Sá, Angelo Neto, Ca.rlos Marcel· 
tino, ·Augusto MonteuQgro, Enéns 'Martins, 
Theotonio dl3 Brito, Serzedelto Corrêa, Lui;~ 
Domingues, Gueclelha. Mourão, Cunha Mar
tins, Henl'ique Vallll.dares, Pedro Borges, 
Ildelonso Lima, Marinho de Andrade, Fre· 
derico Borges, Tavares d!l Lyra, Eloy de 
Souza, José Peregrino, Ermirio Cantinho, 
Tcixeir•• cie Sa, 11.1Tonso Costa, Barbosa 
Lima, Cornelio da Fonseca, Euclydes. Malta, 
Amujo Go::s, Olyrnpio Campos, Seabra, MU
ton, Ft•ancisco Sodt•ó, "Ianoel Caetano, Vergne 
de Abreu,.João Dantas Filho, Pinheiro Junior, 
Tarqua.to Moreira, Oõcar Godoy, Timotheo da 
Co3ta, Raul Barroso, Nilo Peçanha, Alves_de 
Brito, V1onal Loreti, Silva Castro, Ma.yrink, 
Carvalho Mourão, José Bonifacio, Gonçalves 
Ramos, Jacob d.a. Paixão, Antero Botelho, 
Alrred.o Pinto, Octaviano de Brit.o, Leonel 
Fill!o, Ferreira Pire.!l, Rodolpho Abrêu, Telles 
de Menezes, Noguei['a Junior. Manoel Ful
gencio, Lindolpho Caetano, Eduardo Pi~ 
mental, Olega.rio Maciel, Rodolpbo Paixão, 
?tLclua R 'lzende, Casemiro da Rocha., Oliveira 
Braga, Bueno de Andrada, Edmundo da 
l•'ameca, Ft•ancisco Glicerio, Ovitiio Abra.ntes, 
Hermencgildo de Moraes. Luiz Adolpho, Mello 
Rego, Alencar Guimarães, Brazilio da Luz, 
Leoncio Corrêa, La.uro Müller, Paula Ramos, 
Francisco Toleutino, Guillon, Marçal Escobar, 
Diogo Fortuna, Possidonio da Cunha., Rtva~ 
davia. Corrêa, Pinto da Rocha., Vespasia.no 
t.le AlbuquerquG ê cassiano do No.scimGnto • 

A b1-e-se a. sessão. 
Deix:am de comparect)r com causa portl~ 

cipudll. os Srs. Urbano Santos, Matta Bacellar, 
Viveiros, Anizio de Abreu, Elias Mar'tins, 
Trind1\de, Apollonio Zennytles, Neiva, Am· 
philophio, Fonseca Portella, ca.mpolin:t., João 
Luiz, Ildefonso Alvim, Alvaro Botelho, La· 
tmrtine, ~Ioreira da Silva., Diuo Bueno, Ar· 
thur Diedericb~en, Rodolpho Miranda, Alves 
Llc Castro, Ca.racciolo, Victorino Monteiro a 
Azevedo Sodré. 

E sem causa os Srs. Albuquerque Serejo, 
Pedro Chormont, Rodrigues Fernandes, 
Eduardo de B3rrêdo, Fr;1ncisco Gurgel, José 
Mariano, Herculano Bandeira, Jdio Vieira, 
Pedro Pernambuco, Gominiano Brazil, Fe~ 
lisbello Freire, Aristides de Queiroz, Roàri~ 
gues Lima, Eduardo Ramos, Para.nhos Mon
tanegro, Galdino Loreto, Jercnymo Monteiro. 
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Irineu r.rachauo, Bel isa.rio de Souza., Perejra. l pelos seus amigos, os quaes consideram 
dos Sa.ntos, :\gosr.inbo Vida! , Et•nesto Bra:z.ilio, desobrigados do acompanhar na questão em 
Julio dos Saoto3, Deocleciano ue Souza, Barros que se acham empenhados. 
Franco Junio~. Bernn.rtles Dias •. Urbano t.Iat·· 1 Em seguilla,é :~.pprovatla a acto. da sessão 
condc:s , Almetda. Go~es, :\lo_ntetro <l<J K\:ros, ~- antecedente. 
Henrtque Va~. Frauctsco Vc1gs, Theotonw de 
Ma.galbae::, Arthur Torres, Galeão Cl.l'vaillal, Com}l;u·ecPra.m mrliil os Srs. Silverio Kery, 
Lui:z. Flacquer, Alvares Rubiií.o, Domingues Arnorim Figueira, Marcos de Araujo, Thomaz 
de Castro, Gustavo GoG.oy, Ac!olpho Gordo, Accioly. Torre; Portu_!f<ll. José Avelino, João 
Elia.s Faus to, Çe~ario de 5'reitas. Lucas rlc Lopes, l•'rancisco Sli.. Helvccio Monte, Augusto 
Barros, Alft·cdo Ellis, CinciMto Bra ga, Appa· Severo, Coelho Li~boa, Coelbo Cintra, Pe· 
ricio Mariense e Anreliano Barbosa . · reira dG Lyra, Malaquias Gonçalves, Martins 

E' lida e po~ta em discussão a ucta. . .Tunior, Moi'€: ir-a AI ves, Juvencio de Aguiar, 
João de Siqueira. Arthur Peixoto, Rocha Ca· . 

O Sr. 1\-Je llo Regn vem fazer al- valcanti, Arroxellas G:l lvão, Rodrigues Doria, 
guma'S rectifica~-i3es à :1 Cia da ~es;:ão de h on -~Jayme Villas Boa~ . Castro Rebcllo, Tosta, 
tem, publicu.cta no Di.z,·io 0/fici.tt, na porte Eugenio Tourinho, Pãnla. Guimarü.cs. Leovi· 
que lhe diz rcsl'eito. g il~io Filguei ras. Tol·~nti~o uos ~a.n.tos, Ma:r· 

Pedira a p..1.lavra hontem -para ap-:-esentar collno Mom·a, .José :O.;urttnho, Xav1r~r da. Stl· 
um rcquerim~nto de adiamento ~o IJrojecto vcira, Alcind_o Guanabar!l;. ,\u~usto de_ Vas
de forças navaes. p~r·que.tendo a.ssignado opa· concellos, Ertco Coelbo, Sa Frmrc, Pa.uhno de 
r ecer da Commis~ã.o com rcstricçõe~. qneri:L Souza. Jun ior, Cabgeras, L<~mounier Godofre
explicar e!>;;as restriccõ(}s quo se fundaram no do, Antonio Z\Lell(lria~. cupcrlino rlc Siqueira, 
facto de uã.o ter Mido distribuído o r ela lorio rlo Augusto Clemcntino, ?-f:ttta Machado, COsta 
Min\slerio da )-far-inha. .J unior . Pa.ulino t::lrlos, Lamenha Lins, Xavier 
Ei~ a razão por QU(lcedeu a. palavra no seu do Valle, Pedro Fe•·rcira, Plinio Casado, 

nobre coll(·gn de bancad:•. Francbco Alcncf\stro, Py Crespo e Ca.mpos 
Ha. t <w11Jcm uma outra rectilk a ção a fazet• Cartier. 

OIWE:O.t DO DIA 
no discurso (lO nob t·c Deputado pelo Pará, o 
Sr. Ene~s M.:J.rti ns . IDa um dos to picos da 
ora~ão lle S. Ex .. n qne l1i, infere-se que n 
Dl~puta.çiw de ~ta.tto Grosso creou urnu. ~i- C·•nti111h ll 2" discussão !lo proj(lcto n. 2 , 
tuação pol ítica t a l que c1ll'i~a. n. Convenç~io" •le lR~J~ r . llxa.nun n. !OI'<::t naval pa1•a. 1900. 
n Commiss:1o Executiva do P.t rtido R rt[' ll · 
IJlicano, e ns~im t.n.mbc•m c~ l>~ put ; H,O!:I Ul.'l"to 
p:Lrtido ;tin t.c;·vircrn no lloha to, N:i o ú t!a:'U 
pn.t•a tal intcn·c· n1:ão. O t:,,..o 110 E~ ltL il ll (JUll 
r epr·eseu t:1, in tcr·cs~:r exclu~i 1·:: IO(' Jlte rw~ ~ort .~ 
l'l'lJl'CS<mtn.nte~ no t:on;..:rt!:i>O. A •k mls,:'u) ti " 
Sr. Gcnel\lSO Poucu ti o cuiOUHIIltiU.u !{) supo· 
l'Íul' dn guarda na\liou:d 6 um 1u1ln tln rll.tr i
buiçilo !lo Pto.•idt!u!n da Rr\Hilil lc:a . 

A conl'onçii.o nmu oprLrtit" let:m diJ·~ ilo do 
fluwr r•lCirLrnnçoil'S 11. es~c l'tlspl'ico. AM 
Deplllados, ]Ju t·r··m, d.., :>.ftLtto l1r· ·,;w 'iUC \' i· 
ram Dl'S~a acto u :n;L h"~ Lr li!.lude uo .'-ilJn J>ill ' • 
t irlo, ca!Je o drreilo de npt•cciur ocrilerin com 
que elle foi -pr:tt icado c hii.o de {lu:cl-·o em occa· 
sião opp01•tuna., ~em as insti ~ações dos no
bre~; D~putados da Concentração. 

OUtro ponto que despertou as obs2rvações 
de alguns eollcgas e a !lãO intervenção do 
chefe foa. Na ção, apezar do pedido de auxi· 
lio feito pelo :pre~itleute de 1\hü to Grosso. 

A disposição constitucional nesse ponto é re
almente pouco chtra o dá logar ~t di versidade 
de opiniões que se tem notatlo ,como se vê das 
duas hypotheses que tigura. Num ou em ou
tro .caw, a convençi:Lo executiva nada teria 
que ver, e a~sim e que o orador e seu cal· 
lega Deputado pOt' Illatto Grosso não se ,jul
gam abandonados nem pel:~. Coovençã.o, nem 

C) !--11• . c;n~o&..,.lu.no do N:u~el
tnc•uto rliY. (jUG ,·, ~r:~v~ :L l'e$ponsabil[llarie 
q11r1 p i'Hll ~ t;bl'tt o om·lor no momento presente, 
que \!W d ir· i;.; ir· n palavra iL Cam:lra para 
lilwt•, perlLulo l'! lt\ o prwnute o p:d z, dccl:l.l'a· 
t; oio:~. ~ll!(·mnlsMiinas, qU(! deEojo. !!quem con:oi· 
;.:n r\rla~ nos . I •uwcs o q uu, l. rB.Oapnndo os 
dmlt;J~ dr~to r t.'Ci nto. oobuem po1• todo o paiz, 
IH•Iltu 11n1 pt· .. tcsto volH!mentc llo patriotismo 
ltr·a ~.i li ! it •o cuut.t':L phrn.se:<J aqui proreriuas, 
ha •!ou~ di:1~. - phrasc~ que nos o.mesqui· 
nham r. humilham unto o e.;tl'angeil·o o ante 
nós m('.stno!:l. 

Antes, porém, de fazer a.s declarações a 
que se rt·lere, pcrmi tta. a Ca.mara. prot •star 
contra o vicio tlo antigo regimen, que vê 
rep1·odu:ddo no actual , de se discutirem actos 
políticos do Governo a proposito da discussão 
de l ei de forças. :Mas, uma. vE:z que o exem
plo foi dado e não que rendo tomar o tempo 
da Camara com um pedido de urgencia., v a.s 
incidir no mesmo erro, assegurando, porém, 
á Casa que o fa z pela ultima vez •. 

Protesta contra a declaração feita. p~lo no
bre Deputado pelo 1° dístrieto do Estado do 
Rio, o Sr. Erico Coelbo, de que os Srs. R.ot· 
tschild & Comp. inte1·vieram na. eleição da 
Mesa da Camara. Não o fez no dia. em que o 
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porque estava. -ausente do recinto, om traba· tear a governaoç& do· Est&do. . 
· nobre · Deputado pronunciou o seu discurso,! noel Mortinho e estes concita.ram·n'o_a._ piei- ·· 

lho da Commissão de Orçamento . Ho,ie, po· Fazendo este historico, o orador chega. ~tê 
-rem, · d~vidaroente autorizado, declara. á Ca- aos actuaes acontecimentos e pergunta que 
rnara. e ao paiz que a proposição emittida. grande partido é este, que a demissão de um 
pelo nobre Deputado é absolutamente desti- comme.nda.nte da guarda nacional abala. 1 
mida' de fundamento. E seria. preciso desco·. Que grande pa.rtido, que, dispondo do poder, 
nhecer a. altivez do honrado Sr. Presidente apenas reune 1.200 homens, quando, p11.ra. a. 
da. Republica.. para acreditar em tal cousa mesma lucta, os seus adver.sarios sem esforço 
Deseja. que esta declaração, solemnemente arregimentam mais de 3.000 homens~ · 
feita., tlque consignada. nos Annaes. Com document~s offlciaes, o aliás publicai; 

Addi!'- para occasião mais opportuna are-· pro;·a .que. o Sr. Presidente da RepubliE& 
plica as outras partes do discurso do nobre mtervem legalmente em Matto Grosso. n a.o 

. Deputado sr. Erico Coelho. - cedendo as forç:1s federa.es para serem utill
. Pas>a agora á contestação que de sua parte zadas pelo governador d_o_ Estado, não ceden· 

provoca o discurso hontem pronunciado pelo do-lhe a.t·mamento e mumções,mas ordenando 
·nobre reprEsentante de· Matto Gro..<:so o ao chefe militar do districto que não permit-
Sr." Luiz Adolpbo. ' . tisse deposições e mantivesse a autoridade. do 

Não pàde deixar de rebater· as consítlera· governo estadual. 
ções acrimoniosas prodm.i•1a.s hontem pelo Por intermedio desse chefe, · o gene.-ai-ca.-

~ nobre Deputado, em vista.·da a.ttitude silen- ma.ra, os (lous g-rupos chegam o. um accordo, 
ciOSll; do partido de S. Ex ., que so póde inter· e é o proprio Senador Generoso Ponce 
preta.r como nccordo, com() homogeneidade quem, então, agradece ao Dr. Murtinho, ?.ti
de vistas, ou en~o como aba.ndon·o em que nistro tla Fazenda, a sua intervenção amis· 
es'e partido deixa. os seus correlígionnrios de tosa, acudindo ao appello, pa.ra evitar derro.· 
Matto Grosso. Ou o Par ~ido Republicano ú .;o. mamento de sangue matto·grossense. 
lidaria com S. Ex., e neste caso subscreve as Mas o nobre Deputado Luiz Adolpho ae
a.ccusações, ou nega a. rçsponsabi!idade que cusa. o Sr. Ministro tla Fazenda de remocões 
devia manter com o nobre Deput<~-do. !\e emprega.dos federaes no Estado . Uma, a 

A um a."p:.~.rte llo Sr . . Deputndo Seabra, re- do ~r. ius-pector da Alrandega, toi fei.tn a. 
sponde o orador que o Sr. Erico coelho não pcdJdO do Senallor Ponce; a !lo delegad? ds· . 
foi desalojado da Concentra(i:-lO; S.Ei. espon· cal~ dando-~e·lhe, como ~mpregado extmcto, 
tanes.mente ftliou-sc ao Pa.rtitlo Republicano ma.1s vant.'I.JOS_a collocaçao na classe, e tina!· . 
e provou-o, ,·ota.ndonas cilnp:•s deste partido, mente, o. do mspector do Arse~al de M~rt
jã para. a constituição da M~sa, j ti para. a. das nba c do ~ommandante da. fiohlha, a pe<ildo 
commissões ela Co.mara. dos propr10s sorventuarlos. 

· A um outro n.parte, responde o orador qne Debalde o nobre Depubclo· por MRtto 
·o facto de ter o nobre Deputado Sr . . E rico Gro~so t13nll\rú, diz o orador, b11.lo.nçar o. con· 
Coelho votado pelo reconhecimento do Sr. fiança que o Sr. Presidente d 1\ ll.epublica de· 
Henrique-Vaz prova, para houl'a suo., que p()~ita no seu Ministt•o d:\ Fo.ztmde; elln. ó 
S. Ex. collocn. as questões de reconhecimento a. penas o rcfiexo do glorioso nome que S. Ex. 
de poderes, lle -verdade eleitoral, acima. das adquiriu como :J.dmiuiRtra•lot• no. R.epubliC(l. e 
paixõos partidarin.s. corno republicano na a.dministra.;iio, e o ora-

Reatando o no rto seu discurso,díz o oratlor tlor niio hesitará em ropoLir ns cxpre:;sull~ do 
que é obrigado ·a deleuder o Sr. Presitlento seu patricia e amigo Sr. Sonudor Ramiro 
da Repub!ica., pois que o apoia desde a pnbli· Ba.r~llos.- de que entra o Sr. Ponce e o 

·cação de suo. pl:daforma eleitoral, qne, aliás,. Sr .. l\Iurtinhu ntio h~ quem posso. h~sitar. 
é a. condemnaçlio das itléo.s dos nob1·cs Depu· (Muito bem; muito vem.) 
tados . 
. Disse o ncbre representante de Matlo Grosso O Sr. Luiz Adolpho (pa1·a. uma 
que o honrado St•. Ministro da. Fazenda ~mar· cxplicaçcr:o pessoal) vem a~enas responder a. 
chisã.ra o s~u Estado. algumas considerações suggerida.s á Cam:1I'a.. 

E' forçado a fazer o histor ico da. situação pelo nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, · 
politicn. do Esta.do para provar que, si ai~ relativamente â intervenção do Sr. Ministro 
guem anarchisou Ma.tto Gt·o>so, não foi o da. Fazenda nos negocias de Matto Grosso • . 
mais illustrc d,.s seus filhos, o d.ig-no Sr · Dr · · A camars. ji conhece o que se deu em .Matto 
Joaquim Murtinllo. Grosso a tê o dia 17 e jà sabe tambem que a. 

Em dêzem.bro doanno findo,.ao pt•rtir para. assembléa. estallua.l teve de ca.pitulo.r no·e:l.· 
Matto Grosso, entendeu-se a.qui o Sr. Sena- ercioio de suas funccões, depois da int,r11<l~-. 
dor Generoso Ponce com alguns chefes poli· ção amislosa do. Sr . Ministro da. Fazenda. •. 
ticos, dentre os quaes os Srs. Joaquim e ~iu.- annullando uma eleição que rodo o Estado 

25 
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sabia ter sido realizada nas condições as~ presÚgio ~t<w llJlo iarlo) , co~ o'!ltr~ brilho pes
ma!s normaes e regulares. s~al que nao tenho, se referm a mmha. pesson., 

Mostra o orador que a. intervenção federal oa :illte~ n minha opinião a respeilo ri a in· 
!ÕI'a solicitaoa pelo governa.llor, de a tcordo te:·voa ção f~dcral no E~tado do Rio em 
com o art . 6' da Constituição, mas não foi 1891. · 
a.ttendid•'· porque o Governo Federa l mesmo o SR. Nrr..o PEÇANH.-1.- Não nferi-me a 
é que apoia.vu. o que lá se estava fazendo de isto. Referi-me 6. opinião de V. Ex. sobra a 
anormal e de revolucionar ia. O nobre Depu- in tcrYençã.o u<\ C"niüo U<JS E:>tarlos, seguudo o 
tado pelo Rio Gr·ande do Sul di8se que o Pre- art. 6''; referi-me á doutrim.1, 
sideote do. Republica déra <lS providencias O SR . En.lco CoELHO-Não estou bem infor· 
p~dioa.s pelo governador; mas o or:1dor sô mado e não dit·el mais uma palavra a re· 
pQd.e atHrmar, a ser isto exacto, que\ ellas 
foram tardias. Para provar o que tliz, o speito. 1 bt' - d d" d sE 
orador lê trecbos de uma narrativa publi- Aguart oa.pu \C~tcao 0 Iscurso e • x ., 

pe.ro. lhe responder talvez. · 
cada. no jornal F.:cleraçú·• por nm companheiro Fui ín!orma.ao,entretanto, de que outro a.mi· · 
do general Xa-vier da. Camara, commandunte .,"o a quem nrés•.), não de tão lon,":l. data como 
do districto militar. r ao Sr.Nilo, mas no !r.esmo grõ.o;osr. Cn!Siano 

O que se dá em Matto Gros~ é uma. nova do Nascimento, tiiüta-me dado passaporte do 
reacção, porque o Senndor Generoso Pvnce d t - d 
não concordou com 0 DJ'. J<'aquirn Murt inho. parti o d;t conc~n raçao para o a. reconccn· 
O h ,., d 1 tração. 

s c C!es locaes haviam escol hi o um c os Senhores, de s. Ex. aeceito 0 :pa.s.~a.porte. 
seus amigos para vice·presidente do Estado Eu, pura. bem dizer, actnalmente não per-
e o Dr. Murtinho não eúncor<!ou com isto. tenço·a nenhum dos partidos em que se dlvi
Dalli a Jucta que o orador pr·ocurou por tlem 03 digno> representantes da Nnçii.o tanto 
todos os meios evitar, petlindo ao Dr. Cam pos na Camara como no senado, pela razão d~ 
Salles qr1e se conservasse neutro. ao menos que níio quero mudar àe idéaes ... 
neutro, na que~ tão. Nada conseguiu e o Sr . 
Ministro da Fazer. da fe:!: o que quíz. O Su.. Bm:No DE ANDR.\..DA-i\Iuito bem. 

O orador sempre acotnpanhou S. Ex., mas O SR. ERrco CuELno- ... mas, si ffil! fos~e 
n~o podia consentir que S. E:x:. se pz·ava:le- licito e~colhtr entr·e tão dignos personagens, 
cesse de estar no g.werno para illlplantar a como os que con~titnem o partido da c·mcen· 
ao.archia no Estado e para. estabalecet• ;oll i traçito por um lado e o da reconcentra<:ão 
um novo regimen, que certamente :>atisraxá. por outro lado, eu diria que pJ•eti t•o romper 
os seus inte1·esses, ruas que prt>judieat•á o com os meus amigos de ou tr'or:t a. estar 
interesse publico. Eis porque rompeu a soli- com elles neste momento, em que se me o.fi
da.rledadc com o Dt•. Joaq ulm Murtinho. . gur:~. a patria. umeaçacla mowlmente, •;isto 

como o apoio í ncond~eional que SS. EEx:. Pl'e· 
.O Sr. ~IJo Pef,~anba, intervindo sta.m á pes;oa. do Presidente tla Rcpubiica é 

no del.Jnte, lê os t<!legrammus e mais peças um perigo. 
officine.!:! instruindo o C:l SO rle Matto Grosso. Conheço · este :partido de lr,nga. data, vim 

Cita antecedente..,; da Cantara. sobra a com elle desde a. Constituinte da Republica 
intelliqencia constitucional da intcr vcnçfío e sei de que sacrificios é capaz para salvilr 
da Umio nos Estados e so.llenta n. tldeli· a.s instituiçües U.e 24 de reve1•eiro. 
dade, s. firmeza e a correcção cota que o Dr . Este lJa.rtido, a. quo pertenci ató hontem, 
Campos Sullrs desempenh;l. o seu prograrnmn. · digamos a.té hoje, :porque sú ngoro. me deram 

A proposito o~prain.-se sobr·"l n. inter-venção po.sso.portc,- este j)O.rtido tem tragildo carros 
nos outros paizes da regimen lrlentico ôO e carretas, bayonetns e canbties, e porque, 
nosso, defendendo a posição do eminente Sr. Sr. Presi~ lente '( 
Joa~tuim Murtinho no caso, e t ermina, depois Por vilania? Não, mas sim para apoiar o 
de longas consideracõe:;, fazendo um appello clwfe tlo Exeeutivo 11elo governo da Repu· 
a. todos os homens de boa. fé, e sincert~menta b\ica, idéal, b:lrlaolo e::n.bora, qne SS. EEx. 
patriotas, no Bcntido de coadjuvor, na nlto. trazem da prop"ga!l'!il . Hoje. porém, que o 
tarefa a que se irnpoz, o Governo. (O or"dor chefe da. Nação esta alienado, por ü~o ~tUe a. 
e muito cumprimentar/ o.) p .,. tria corro perigo. snspeito que esse grupo 

partidarro, que tragou cornmigo,cn ·ros e cur· 
retas, fnzis e canhões, só· para. não contrariar 
o Gov. rno da Republica, tenha c.inda capaci
da.!le de accommoctar-se á tutela r:slíang~ir-~ 
que de-piime a Repnblica , para. não :per tur
bar o den:ente que está á te::>tn. da Nação. 

O Sr. E rico Coelho-Sr. Presi
dente, peço a V. Ex. e á. Cn.mara desculpa 
por ter comparecido tão t:ude á sessão. l'o
-veres protissionae:s prendiam-me longe tlesta 
CasE\, onde cheguei qun.ndo o meu ' presado 
amjgo o Sr . Nilo Peçanha, repr t sentante, 
como eu, do Estado do Rio, mas com outro 

Devo reconhecer que o partido opposto, o 
da. reconcentração, é. a.,~errido e tanto que, 
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por vezes, tem defendido os se-us idéaes com 
armas na. mão, subvertendo a. or.iem publica, 
quando não havia mister de solução incon
stitucional; e, por isso mesmo, ta.lvez s~ja 
grupo capaz de rompe1' ç,)m as conveniencias 
pa.rtidarias de momento, para. vindicar os 
altos interesses da Nação. 

Entretanto, infelizmente; nã.o estou filiado 
a partido ·algurn da. Camara, ma.s solita r io 
apai;x.onado dos irléaes da Republic;:a, sem 
desprestigio da Patria, pelo contra1•io.- _ 

E' essa a minha explicação, por boje. 

O Sr. Seabra, sectario da doutrina 
do illustre chefe 1'a Concentrnção, so a. contra 
gosto toma parte na discu~;são dos ·negooios 
de Matto Grosso, qna.ndo se debate a força 
naval. Forçado, porém, fal-o n exemplo 
do S 1' . Serzedello, exemplo que foi st-guido 
pelo illustre chefe da concent rac;ão. 

Perguntado si apoia., nesta questão, os 
illustres representant~s de Matto Grosso, .ou 
si os allija. do r•artido, r esponde que a Con
centra~;ão não allijou o Sr. Galeão Carvalbal 
e outros, que se teem declarado em opposiçli.o 
ao Sr. Campos Salles, e diz que o seu apoio 
ao Sr. Presidente da. Republica é incondicio
nal, e tambem o de todo o Partido Repu
blicano, do qual não é cbefe, mas soldado 
obediente. Tfm certeza. de que o Sr. Presidente 
da. Republica. he. de exf~lica.r perfeitamente a 
sua eon<tucta em Matto Grosso, a qual niio 
póde deixar de ter sido a mais correcta. 

A um aparte do Sr. Cassiano do Nasci
mento sobre a regulamentação do a1·t. 6• 

· da. Constituição, questão . 'la qual dlver· 
gem o anterior e o actual Presidente da. Re· 

· publica, declara o orador que regulnmeot&r 
nã.o é revogar: e explicar-. Ao Sr . Presidente 

• da. Republica nio repugna a regula.menta.çüo 
do IU't. 6• da Constiiuição; a S. Ex.. o que re· 
pugna. é tocar na arca santa. da Constitulçil.o 
- e pensa. do mesmo modo que o eeu beno· 
merito antecessor. 

Responde no honrado Daputado pelo Rio de 
Janei ro, o Sr. Nilo P<'Çimha., -o mesmo que, 
em tempo niio Mnnoto.solicitou a intervenção 
do Goveruo Fedel'al nos negocioa rle Co.m pos . 
A doutrina especialissima de S. Ex. , queme· 
1eceu, não os appla.usos da. Concent ra.ção, mas 
o seu silencio, prova que esse par lido é com
po:>to ue elemento!'! beterogeneos. S. Ex. 
citou a. té a opinião do Sr. E rico Coelho;· para 
mostrar que o Go;·erno central é tutor dos 
Estados, ~õde concorrer para . a victoria dos 
ca.nditlatos. · 
~sa !loutrina não é do Partido Republicano 

que repelie a. tutella dos Estados, impondo 
co:-am popotlo os seus candidatos . Applaude 
a a.ttitude correctissima do honrado Sr. Pru· 
dente de Moraes em suasrelações com os go· 
.veroos est adua.es, e é nacerteza de que o Sr . 

Campos Salles mantem a. mesma linha de con~· I; 
ducta que o orador· e seus ·amigo;; o -a,Poia.m ·~ 
incondicioualtaenta. . · · \) 

.'\os que o aparteiam insistentemente, ·res· · 
ponde que o Sr. l\lello Rego é quem responde ·· 
ao Sr. Luiz Adolpho; ao orador·calleee com- ;: ·· 
petencia para responder em nome <lo Partido' 
Republicano, do qual é simplPs soldado. 

Termina., a ffi rmando, como o nobre Depu-
tado pelo Pará, que realmente a. Cama:ra deve 
attentar para as forças navaes, porque essa. 
grit tl. que ouve do nor te a.o sul daRepublica, 
em relação á doutrina da expansão das na-
ções estrangeiras, é muito pare. chamar a 
attençã.o dos brazileir os para o modo por· que 
teem sido descuradas as forças armad;~s do 
pa.iz. · 

Camara. e Governo, a que estâ. entregue a 
defesa da integridade da Patria, como disse o 
nobre Deputado, não nos devemos despreo~· 
cnpar dos meios de tornal-a e1fectiva. . 

Mas, conclue o ondo1:. deve declarar em 
boora. da Cama.ra: colloquemos o Governo 
acima das exploracões pa.rtidarias, de modo 
que essas intl'igas entre os que sustentam e 
os que não sustentam o Governo ce.ssemdevez •. 
porque cumprrl que nos preoccupemos com 
a felicidade da Republica e do Governo, por 
que esse Governo concretiza a soberanla da; 
Patria. ( Mt~ ito bem, muito óem, ) 

Fica. a discussão adinds. pela. hora. 
Passa·SB a hora. detm·minn.dnpa.ra o expedi· 

ente. 

O Sr. ~o Secretnrlo procede Í\ lei· 
turn do soguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcios : 
Do Sr. Deputado T. G. Paranhos Montem~· 

gro. communicando que, por motivo de moles· 
tia, e obrigtHlo a. retira.r·se desta C&.pital, 
delxo.ndc por esse motivo de comparecer a 
o.lgurno.s sessões . -Intoiro.da.. 

Do St·. D.•putado Hent•ique CGsar de Souza 
Voz, communicnudo que, chamado com urgen· 
chL a pruto.r os seus serviços pro11ssionao8 & 
pessoa de sua f<tmiJia., deixa de comparecer a 
algumas 11e.ssões. -Inteirada.. 

R~querimentos : 
De Vicente Guilherme da Silva Pontes, ma.· 

chinísta do ex tincto Arsenal de Marinha de · 
Pernambuco, Eolicits.ndo o pagamento de 
uma gratificação a que se julga com dir eito. 
- A' Commissiio de Or~amento. . 

De Thereza de Jesus Mendes Seraphieo, pe· 
dindo sua inclusão· no numero das pensionis· · 
tas do montepio geral.-A' Commissão de 
Fazenda. · 
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§' o Sr. Presldente:-.Não havendo 
. ;: nada. mais a. tratar, designo para seguoda.
: .. ' . feira, 29 ào corrente, a seguinte ordemdo dia: 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 2, de 1899, fiu.l)do a força. naval, para. o 
e:t6r<:ício de 1900 ; 

3• discussão do projecto n. 2n.2, de 1898, 
autorizando o Governo a abrir no corrente 
exercicio o credito especial 4e 28:093$667, 
destinado ao pagamento de varias despezaa 
~~~~Secretaria. do Senado, e o credito neces
sario .para pagamento, ta.mbem no corrente 
exercício,. do vencimento do bibliothecario da 
:mesma ca.m!lora., nomeado em 19 de de
zembro; 

z~ discussão do :projecto n. 6, de 1809, al{
torizando o Poder Executivo a. abrir ao Mi
ni~terio da Guerra, no corrente exercício, o 
credito supplementar ás verba . .s lO e li do 
art. 19 da lei n. 560, de :~1 de dezembro de 
1898; 

2• discussã.o do :projecto n. 163 A, de 1898, 
prohibindo a. emissão, :por :particulares, em
preza, banco ou sociedade, da titulas de cre

. dito ou obrigações a.o pari ador com o nome 
deBte em bra.nco, denominados letras\ notas, 
vales, fichas, ficas, recibos, 1ivranças, ou ou
tras difterentes denominações, e da outras 
:providencias ; 

Di.scuesão unica do parecer n. 22, de 1898, 
opinando no sentido de ser alwrado o Regi
mento, para o fim de ser· creada uma com
missão permanente de tarlfa.s, composta de 
cinco membros, prevalecendo a. disposição do 
art. 41 do Regimento em vigor; 

·· · 2• discussão do projecto n. 188, de 1896, 
-- autorizando o Poder Executivo a reverter 

para o quadro da reserva da armada ·ao ca.
:pitTI.o de fragat11. reformado Aristides Mon
teiro de Pinho; 

Discussão unica do projecto n. 9, de 1899, 
autorizando o Poder Excutlvo e. conceder a. 
Nehon Serej o de Carvalho, telegra phista. da. 
Repa.rUç!o Geral dos Te!egraphos, um anno 
de licença, com o seu ordeDado, para tratur 
de sua saude Ot1de lhe conviet· ; 

Discussão unice. do parecer n. 9, de 1899, 
julgando addia.vel a creação do loga.r de soli
cit:ldor na sMe do juizo feder!Ll na secção de 
Perna.mbuco, pedida pelo respectivo juiz sec· 
ciona 1 e procurador da. Repulilica. ; 

1• discus~ão do projecto n. 181, de 1898, 
aurorizanào o Poder Executivo a. conceder a 
Leopoldo Lipman,ou a quem melhores vanta.
·gens otferecer, privilegio por 90 al!nos para 
· a..construcção, uso e goso de um pol'to a.rti
. :tlcial e_m Chuy, Estado do Rio Grande do SUl, 
e de uma. estrada de ferro ligando o mesmo 
porto a Santa Victoria e a; Pelotas .• 

Levu.uta-se a sessão as 4 horas da tarde. 

-

' .. ':""" 

18• SEsSÃO W 29 DE MAIO DE 1899 

Presidencia dos Sr8. hlío dB Mello (2• Více
Presiderue), Carlos de Nor;aes (i• Sec,-etar-ío), 
Julio de MeU~ ( 2• Vice-Prcsider~te ), Silva 
;1fa:ri~ ( 2• Secretario ), Julio de Mello ( 1!• 
Viac-Presideltte ) e éarlos de N<maes ( i• 
Secretario.) · '- · . 

Ao meio-dia procede-se ã. chamada, á qual 
respondem os Srs :_ Julio de Mello, Carlos de 
Novaes , Silva Mariz, Heredia de Sá, Angelo 
Neto, Silverio Nery, Albuquerque Ssrejo, 
Amorim Figueira., Aug~sto Montenegro, 
EnéasMartint;, Theotonio de Brito, Serzedello 
Corrêa, Guedelha M~urão, Cunba ~a.rtins, 
Henrique Vallada.res, }>~dro Borges, Thomaz 
Accioly, Torres Portugal , Francisco Sá, Ma..,. 
"inho de Andrade, Augusto Severo, Tavares 
de Lyra, Eloy de Souza, Jose Peregrino, 
Trindade, Herminio Coutinho, Teixeira de Sá., 
Atfooso Costa, Herculano B·1ndeira, Malaquias 
Gonçalves, Barbosa Lima, Cornelio da. Foo..,. 
seca, Pedro Pernambuco, Rocha Ca-valcanti, 
Rodrigues Doria, Senbra, Francisco Sodré, 
Manoel Caetano, João Dantas Filho, Leo
vigildo Filgueíras, Pinheiro Junior, Torquato 
Moreira, Ir in eu Machado, Timotbeo da Costa, 
Belisario de Souza, Nilo Peçanh~, L€onel 
Loreti, l'rl~yriuk, Carvalho Mourão, Antero 
Botelho, Alfredo Pinto, Leonel Filho, Fer
reira. Pires, Rodolpho Abreu, Theotonio de 
Magalhães, Nogueira Junior, Manoel Ful,
gancio, Lindolpho Caetano, Eduardo Pimentel, 
Olcgario Maciel, Rodolpbo Puixão, Padua. 
Re2.ende, Galeão Carvalha.l, Casemiro dn 
Rocha, Oliveira Braga, Costa Junior, Bueno 
de Andrada, Elias F~usto, E·Jmundo da Fon
seca., Paulino Carlos, Fra.ncisCQ Glicerio, . 
Ovidío · Abranws, Hermenegildo de Moraes, 
Alves de C)lstro, Mello Rego, Ada.lberto (}u~
mo.rães, Brazilio da Luz, Leoncio Corrêa, 
Lauro Müller, Paula Ra.mos, Franciseo To· 
lentino, Pedro Ferreira, Plínio Ca.sado, 
Gnillon, Marçal Escobar, Diogo Fortuna, Possi
dooio d~ Cunha, F.rauoísco Alencastro, Ri
vada.vi.& Corróa, Piuto da Rocha, Vespasia.no 
de Albuq ue1·que, Py Crespo, Campos Co.rtier e 
Cussiano do Nasoimento, 

.Abra-se a sessio. 
Deixam ci.e comparecer com ca.usa l!artici

pada os Srs.: Vaz de Mello, Urbano Santos, 
Matta. Bacella.r, Viveiros, Anizio de Abr~u, 
Elias Martins, ApoUonío Zcnaydes, Neiva, 
Amphilophio, Para.nhos Montenegro, Fonseca 
Portel1a, Campolina, João Luiz, lldefonso AI
vim, Htmrique Yaz, Alvaro Botelho, ~a-mar
tine, Moreira da Silva_, Dino Bueno, Arthar 
Dieuericbsen, Ro.dolpbo Miranda, Ca.r<:cciolo, 
Xavier:do V&lle e Azevedo Sodré. 
E~ causa, Oll Srs. : Carlos MarceUjno, P-e

d.rQ Chermont, Rodrigues Fern3.1ldes, Eduardo 
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só de sua's linhas destóe dos moldes da Con-t : 
stituição de 24 de fevereiro, puaesse ~r. al- . -~ 
guem ser considerado indecoroso.: (Muitos · 

de Berrêdo, Marcos de Al't\ujo, JÓSé Avelino, 
lldetonso Lima, Helvecio Monte, Frederico 
Borges, Francisco Gurgel, João de Siqueira., 
Olympio Campos, Felisbello Freire;Castro Re
b2llo, Aristides de Queiroz, Rodrigues Lima, 
Eduardo. Ramos, Galdino Loreto, Jeronymo 
Monteiro, Xavier da Silveira, Augusto de 
Vasconcellos, Sil Freire, Pereira doa Santos, 
Ernesto Brazilio, Julio dos Santos, Deocle
ciano de Souza. Barros Franco Junior, Ber
nardes Dias, Urbano Marcondes, Almeida Go· 
mes, Francigco Veiga, José Bonifacio, Mon
teiro de Barros, Arthur Torres, Luiz Flacquer, 
Alvares Rubião, Domingues de Castro, Gus
tavo Godoy, Adolpho Gordo, Cesario de Frei
tas, Lucas de Ba.rros, Alfredo Ellis, Cincioato 
Braga, Apparicio Mariense e Aureliano Bar· 
bosa. 

E' lida, e sem debate approvada, a acta da. 
sessão antecedente. . 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a. continuação da 2• discus
são do pl'ojecto n . 2, de 1899, fixando a. força 
na;val, para o.exercicio de 1900. 

· O Sr. Leonel Filho diz que 
pediu a palavra no presente debate, não yara 
_tratar propriamente do projecto de tl:íacao da 
força naval, nem tão pouco para manifestar 
o sep parecer acerca dos ultimoa aconteci· 
mentoe que tiveram por theah·o o Esta.do de 
Ma.tto Grosso, e que tanto apaixonaram os 
espi:t'itos dos roprcsentantes dnquella futu
rosa. regiii.o, mas para, a exemplo de todos os 
Deputados que teem tomado parte na dis
cuEsão que or.L prende a. attenção da Ca
mara, mostrar de uma vez para sempre qual 
a sua posição, n. poaiçã.o doa seue companhei· 
ros de ba.nca.da., amigos do pl'esidente de 
Minas Gera.es, em favor do actual Governo da 
União. 

Essa obrigação de dizer o que pensa com 
franQueza, lealdade, com a coragem que nos 
tempos mais tempestuosos, como nos mais 
caímos da. sua vida. politica.Jâ.ma\s soft.'reu um 
desfallecimento,é tanto mais necessaria agora 
quanto é certo que a sua dignidade, bem 

· como a de seus companheiros de _representa
ção, como homens políticos, não póde deixar 
de veNe de alguma fórm~ melindrada.. pelas 
constantes e repetidas declarações dos illus
tres Deputadosqueteem ul.~mamente occupado 
a tribuna e que, fazendo praça do seu apoio 
ao Presidente da Republica, não se esquecem 
nunca de affirma.r que esse apoio não é in· 
condicional, como si o apoio mcondicional, 
prestado ao Chefe da. Nação, que tem um pro· 
gramma. de governo perfeitamente combinado, 
acoentuada.mente.republicano,_ sem que uma 

apoiados.) . . . \ · 
Foi assim que assistiu com o . coração ma· 

goado, cheio de justo e legitimo pezar ~à · ·' \ 
brilhante e eloq uentissima. oração, co mó -são 
todas as que sabem dos Ia.bios inspirados ~;lo . 
seu illustrado oollega, distiJictissimo corl'eli;. 
gioua.rio, representante do Pa.:rã., em que Iãn-
çou uma. apostrophe que o orador oúviu 
silenciosamente, porque n:io a.créditaVà, 
como não acredita, que ella ,p udess~ é posSa. 
a ttingir ã. bancada mineira: os representantes 
dà Amazonia. prestam ao Chefe da Nação 
apoio iiigliõ,decoroso, intelligEinte e cobseiénte 
e não apoio incondicional, que seria a igno
mínia. 

(Muitos Srs. Deputados dttô apartes, pro· 
testando que o Sr. Eneas Marti11s noo se 
referia a Minas). · 

Desde então n. Camara. e tastelliunha. de 
que todos os Deputa.dos correligiomli'ios. do 
digno representante do Pará, · quando na tri· 
buna -se apressam am declarar que o seu 
apoio ao Presidente da Republlca não é in· 
condicional, e o que levou o não menoi! digno 
represontflnte do. Bahia, o illustra.do Sr. 
Seabra, a dizer ne. u t.tima sessão, coiif aquellá. 
ironia que constitue uma das armas mais 
terríveis que S. Ex. sa.be habilmente mane
jar, que a. bancada mineiro. tinha sido alijada 
do partido da concentraçii.o das forças repu
blicanas,- como si a representação de Minas 
pudesse ser considerado. carga que se atira 
à tôll., á vonta.de de quem quer que seja.! 
(Muitos apoiados da banc,tda mineira, pro• 
testos do Sr. Seabra; muitos apartes) . · 

PJ•oseguindo, pede a attenç:1o d03 seus 
collegas que o aparteam ; pois não Sendo um 
orador (nao apoiados) •.. 

o Sa. CLEMI!:NTINo- um dos mais dia
tiuctos da. Camara. 

0 SR. LEONEL FlLIIO- •• , nlo tendo O eS• 
pirito disciplinado e nem os ha.bitos da ti'l
buna parlamentar, póde desviar-se do ca· 
minho que encetou e ficar privado de mani
festar as suas idée.s aom a clareza., óoni que· 
desej1 Bujeital-as â; aritiea. da Caoiara e do 
paiz inteiro. · 

o SR. SEABRA - Não foi meu intuito me· 
liodrar á. banca!}a mineira., principalmente ao 
nobre Deputado, á quem cónsidero inuito. 

O SR. LEONEL FJLHo - Pois bem; repre· . 
sentante de Mina~, republicano de .todoa os 
tempos, tendo deante de si um só caminbo a . 
percorrer, esperando em Deus delle nunca. 
desviar-se,- o caminho da. hcmra, da. digui· 
dade e da. coherencia, não tendo receio de qu.e 
a sua consciencia em seus dict&mes frios e se• 
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veros dentro em >i brade, accnsando-o jámais 
de u-na. vi !a.nia, declara firme e solemnemente 
nesta. Camara, em face do seu Estado, do_ pa.íz 
inteiro, repetindo a phruse do presidente de 
~Iinas, que o seu apoio e o dos seus campa· 
nl.:leiros de bancada ao programma do Go
verno do Sr, Campos Salles é inteiramente 
incondicional. (Applausos da bancada mineira; 
muito bem de mt~itos Srs, Deputados), 

Esse proceder, longe ele aba.lar, de ames· 
quinhar, de cobrir de opprobrios. maldições, 
ultrajes, ignominias ao ~rande E,;_lado, berço 
de Tiradentes, o elevara no conce1lo de todos 
os que amam a Republica e trabalham pela 
grandeza. da. Patria. (Apoiados geraes.) 

Minas. é certo, guardando com zelo ciu· 
manto no escrinio da memoria de seus fllhos 
a bmbrança das suas gloriosas tradições. a 
Jembrançn. das lucta.s s.lli travadas, doe ma.r
tyrios so:lrridos pelo amor da liberdade, não 
quer ser testemunha indiíferente em face 
dos acontecimentos, q_ue jâ. tilntos males teem 
causado á Republica, e por isso foi que, pela 
bocca do seu pre;;idente, em um momento de 
verdadeira inspiração patriotica, prometteu 
ao Chere da Nação o apoio incondicional, que 
tem sido tão mal comprehendido por aque!Jes 
q_ue não querem ver nvs boas intenções, de 
quem a promettera, sinã.o talvez o desejo ele 
est<~belecer uma hegemonia, que o grande 
Estado não quer conquistar siniio pelo es
forco e merecimento dos ~eus filhos. (Apoiados 
da bancada mineira), 

O apoio incondieional ao programma. do Go· 
verno do Sr, Campos Salle~. p:Jrêm, no mo
mento por que passa a. Republica, tem uma 
alta. signitlcaçiio poli ti c~ .. 

Promettcndo-ouo Presidente do. Republica, 
o presidente de !l!inas niio potlin. deixar de 
querer que ficass 1 uem patente, rnórmente 
em relação á S3.lvo.g-ullrda. dos credites que 
ontre a. União e Mina.s existom apertu.rlos 
lMOS de solidrtriedad() qno dl'lvom prender 
a todos os Estados da fedorar;.ii.o bra.zilclra. ; 
(muito bem ; muito l~eío) promettendo-o, qui:r. 
congregar to los o~ reprl'l>enta.ntes d1J g1•unrle 
Esta.do pllra que, a-quecidas as di vorgencio.s 

· locaes, aa c1ivergencí<~.s qutl aqui os scparo.
VIltn, trabalhem todos par!l o bem geral dt~. 
Republica., reunidos em to1•no do Chefe da 
Nação, que nü.o põde deixar de inspirar a. 
todos os brazileiros de boa vontade a mais 
e:r.traordinaria das confianç-as. (Apoiados,) 

Apc.io incondicional significa.. sem duvida, 
apoio sem condições, sem cl<~usula.s, sam en· 
cargos, sem obrigações impostas e acceitas ; 
assim, pois, entre os Srs. Campos Sa lles '! 

Silviano Brandão não houve contracto com 
el~usula.s, _para que os representantes de 
Mmas apo~em o Governo do Presidente da. 
Republica. (Apoiados da bancad:t mineira.) 

Os Deputados de Minas a.poiam ao governo 
do Sr. Campos Salles, sem que em troca ex i
jam vanta.;·em p:trticula.r de qualquer ordem. 

O SR.. AL~REDO PINTo-Apoiado. O meu 
a.poio é desinteressado. 

O Sa. LEONEL FILao-Desinteressado sim, 
digno, nobre. altivo e patr~otico.(Muito bem:) 

A felicidade da. Repubhca, a. observ~c1a 
ri"'orosa da. Constituição de 24 de fevere1ro, 
o ~umprimento, emltm, religioso das pro
messas eseríptas na plP..tlloforma do c!l.ndidato 
á suprema. magistratura do p1iz, seriam, si 
fosse possi vel duvidar-se da sinceridade, do 
do patriotismo, da elevação moral. do ~ee_u
blicanismo do Sr. Campos Salles, as cond1çoes 
do apoio da. ba.nca.da. mineira.. 

Des1e, porém, que o passado e o presente 
desse eminente brazileiro são gar<mtias se
guras do seu bom proceder como Chefe d!" 
Nação, Minas, para apoiai-o, não tem cond1· 
çues a impor, não exige em troca vantagens 
particulares, mesmo porque esta certa. de que 
elle promoverá a segur<mça, ~ pro~perida~e. 
o engrandecimento commercral e mdustm!.l 
e tambem ainda mais o engrandecimeuto 
moral de todos os Esta.àos Unidos do Bra.zil. 
(Applausos .O or.:tdoJ• i 't)ivamente cwnprimen· 
taclo e abraçado por todos os Deputados.) 

Compareaem mai;;os Srs. Luiz Domiu~ues, 
João Lopes, Coelho Lisboa., José Mam .. no, 
Coelho Cintra, João Vieir:~, Pereira de Lyra., 
Martins Juniol', Morei r a Alves, Ju vencio de 
Aguiar, Arthur Peixoto, F.u2Iídes ~~lta, 
Araujo Góes, Arroxellas Galvuo, Gemmtano 
Brazil. Ja.ymes Villa.s Boas, Milton, Tosta., 
Eu "enio Tourinho, Paula. Guimflrães, Aual
berto Gnima.rães, Vergne do Abreu, Tolentino 
dos Santos, Ml\l'COlíno 11oul'll, Jo~é Murtinho, 
Oscar Oodoy, Alcindo Guanab11ra., Raul Bllr· 
roso, Erico Coelho. Alve~ de Brito, Silvo. 
Castro, ,\gostinho Virlal, Paulino de Souza. 
Junior, C.tlogero.g, Gonçalves R'\mos, Jacob 
d11 Puixilo, Oclnvlo.no do Brito, La.mounier Go
t!Ofl'~lo, Augueto ClemGntino, Cupet•tino de 
Siqueit•a, Matta. Ma.ch11do, Telles do Menezes, 
Lmz Adolpho, La.menht\ Lins, e Victorino 
Montoiro. 

Continua o. 2• discussit•) r.!o" projecto n. 2, 
de 1800, lixando n força nu,va.l p11ro. o exer· 
cicio de lQOO. 

O §r. Barbosa Lima (movimento 
de attençao ) - Sr. Presidente, membro da 
Commissão de Marinha e Guerra., tendo assi
gnado o parecer que a Commíssão apresentou 
sobre a. proposta de fixação da. força naval 
para. o proximo exercicio, sem restricções de 
especie alguma, corre-me o r1ever tle explicar 
por que razão, neste pcnto, divergi do meu 
honrado collega. de Matto Grosso, cujo nome 
peço licença. para. declinar, o Sr. Mello Rego. 
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~. ~x ·, assiguando esse parecer com re· 
stncçoes.. teve já occasião.de tlizer i Camat'U 
por cr.~e ~que dJss .. ~nqu uoB seus collegas de 
Comm1s~ao, ~or que o que não subscreveu, 
como nos o_ fizemos, a :proposta do G'Jverno 
par.a. fixaçao da forr;tt na.val no proximo ex· 
r.lTCICIO. 

O. SR. MELLo Rt!:Go- Não disse que dis
fenti;; de meus collegas; disse que não estava 
suffimentemente esclarecido para dar o meu 
'Voto. 

O Sn.. BARB)SA LnrA.- E' justamente isto 
que j<:lgamos dissentimento. S. Ex. declara 
. que nao. estava suflléientemcnte esclarecido 
para ass1g~ar a ~ropost::t sem restricções, es
~a-qdo·o pos. ereto que o termo eorresponde 
a srtua~ao em que ambos nos achamos. 

Da. trtbu~a, que_ S. Ex. occ,lpou na. sessão 
pass~~:do: fo1 que vrm a saber quaes eram essas 
restncçues, porque, pomo V. Ex. não i"'norn 
não estive presente à re~nião ~a Com missão: 
que s~ celebrou para a dtscussao desse :pare
cer. Cifram-se as 1·estrí~çõ~s do meu honrado 
coUeg;l em qne, n~o teudo. ~ido _a.iuda a:pre
sentado o relatorw do M1mster10 da ll!aJ·i
~ha, não havia ainda. chegado ao conhe
Cimento rle S. E:t.. os dallos necessa.rios 
Tiara, devidamente esclat•ecido, podel' sub
screver, como flzem0s, este parecer. 

Ha um equh'oco da pa.rt.e do honrado Depu· 
tado por Maito Grosso, amrmando, como fez 
que ess~ facto da apresentação da propos1à 
da fixaçao da força naval, antt-sdn. ti!stribui
ção do relatorio tlo Ministro da Marinha é 
facto ttníco nesta Casa. S. Ex. está equlVO· 
cado i este facto jil 513 tem dado U;\ Camara 
dos Deputados. (;ipoiaclos.) 

Tenho nqul uma rela.çã.o, ela I]Ual consta 
a data em quo tecm sido distl'ibuidos os 
diversos relatoríos ~ a data em I1Ue teom en~ 
t1·ado em discussão os cliversos projectos de 
fixação de foi'Qil.S. 

A proposta, como proposta. que é do Go.• 
vrrno.limitando se a algarismos que resultam 
de qu::vlr.os já approvados por leis anteriores 
pelo Congresso Nacional, só tem que ser ou 
acceita. ou rejeitada. 

Acceita,si nós nã.o queremos ta.zernenhuma 
alteração nesses quadros ; rejeita.da, si essas 
alterações se impõem por motivos de ordem 
publica ; e neste caso esperaria que o meu 
hon~ado collega.,em se_gu ida ás suas restric.;_,ões, 
mottvassealgum projecto de lei, em que pela 
alteração dos quanros respectivos nós houves
semos de adopta.r outros a.lgarismos que não 
aquelles solicitados na memagem do Governo • 

Agora, sem m~ licia, chegou a. parecer-me 
que es:;as restdeções talvez se rereri:>sem ao 
caso de Matto-Grosso; entretanto, fui levado 
a a f" star esta supposição pelo conhecimento 
que tenho da fea.nqueza com que o honrado 
Deputa.d~ co;:Jtuma. exprimir as suas opiniões, 
sem prectsar acastellar·se e embuçar-se com 
um incidente. 

Explicada· as~ím a ra2ão do nosso dissen
timento passageiro, não tenho outro re
medío sinão contrariar pronunciamentos 
meus n.nteriore.>, segundo os quaes tinha. sido 
levado a dizer que não me parece compa
decer·se muito com a essencia do regimen a 
discussii.o de poli tica geral, IJOr occa.sião de 
debater-se o assumpto ele que cogita. o pro
jecto de tl:!:açfio de forças. 

Entretanto, o movimento politico e o mo. 
vímento partida.rio :u:sumem 11roporções de 
tal gravidade, e o exemplo dado por varios 
Srs. Deputados, abrindo nessa occAsião es
trada larga para semelhant() discus>âO, juS· 
tificam-me sufficícntemonte, se me deixo 
levar para esse. terreno e se me prevaleço 
do ensejo para. acudir ao a.ppello nominal, 
ttlito pdo honrauo Depula.d.o pelo Estado do 
Rio de Janeiro, o Sr. Erico Coelho. 

0 Sr.. MIILLO REGO-Este appello elle não 
fez no debato do projecto de fiX\lÇão de 
forças. 

Assim, em Jsga, o t'clatorio .lo Ministro da 
Marinb1l ~oi distri~mido em J:~ dej uullo.quando 
o r.•spectwc proJer.t.o t!e tJxaçii.o de força. 
nu.val.t\iscutiu-sc ,,m t:; d•• junho. Em 18\Jt, O St:. BAnnosA LlMA.-EnUio, repito: nüo 
o prOJ~do de for~a n11val entra.va. em rlis· tenrlo sitlo possível corresponder a este o.p
cussiio 11 15 d(' outubro e 0 respectivo J'el:~.· pcllo, po. CJUtl, tc~mi~llnd? S. E~. o seu dis
torio ol'!l. clistriiJuido em G de nov<'mbro cur~o e submottirlo. o. dellbemçao da Cnst~: o 
Nos nnno~ su~sequentes, h a entre esses dou~. pro,t~cto CJUc. o t~rmm:1\:a, vr.cerrou•se n. dJs; 
factos osctllaçao: ora, 0 1·ei:Ltorio era antes cussao, o prif!!<.nro ~nse,1o que se me de}'ara e 
rlí~tríbnirlo, discutindo-se depois 0 projectode este, quo o ~~w ser1_a ~~ os meus bonro.dos 
lei; ora, ~ntra'l"a. em discussão 0 pc·ojecto, collegas J!lmto m~1s competentes no as
sendo ma1s tarde distribuído 0 rela.torio. sumpto nao me ttvessem aberto a estrada. 

O facto não é, po:s, completamente sem 

1 

para que nella enveredasse. 
_p_rece1entes. !lfns, quanrlo o fosse, ainda as- Demn.ls, Sr. Presidente, não pude acom
SHU .me paree~r1a. que n.:io houvesse b~sümtes p_a.n.llar de principio~ fim a. oração brilhan
motlVos, razt~o _su~Cleut;;mente pcderosa tJSStma do meu distlllcto collega pelo Estado 
para estas rest.r1cçoes que o nobre Deputado do Rio de Janeil'o. 
invocou e á.s quaes nós não prestamos o Em uma. das occasiões em que me achei 
nosso assent1mento. presente, disc0rdando de uma. pro'Posiçiio que 
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S.Ex. avançára, dei-lhe um aparte para cuja 
justificacão pedi a palavra. 

corre· me, pois, o dever de não :J.duiar esta. 
explicação por esse lado, como corre-me o 
dever muito mais imperioso, irreprimi vele 
inadiavel, de defender-me na. parte que me 
toca de urna arguição que, não so S. Ex. como 
alguns · outros Srs . Deputados teem por 
ve:zes ·pr.:~duzido em relação aos membros 
da. antiga opposição, cuja. a.ttitude no mo
mento presento reputam menos decorosa. 
Deveria, pois, dizer aos meus concidadãos que 
nenhum motivo diverso daquelles que tcem 
dictado a minha conducta nesta C~sa, desde 
que tive a honra, de penetl'ar neste recinto, 
nenhum dessE$ motivos supremos os 
apartei de mim, para. accommodar-me, p:wa 
ag~ita.r-me em urna situacão nascente, que 
pm'Ventura pudesse produzir vantagens p3s
soaes e pro.ventos pa:rtidarios. 

Noultimoanno de uma lej!'islatura,quando 
o publico murmura maliciosamente sobre as 
vantagens, as probabilidades ou as improba.
bilidades da reeleição de cada. um de nós 
outros, V. Ex. comprehende a malignidade que 
ha no fundo de todas estasallu~ões, para que 
Deputados que mantiveram uma attitude tão 
extremada, como a. que mD.ntive dur:inte o 
Governo tra.nsacto, ~e sintam na o.brigação de 
vir dizer como pensam e como hão de agir 
em face do novo Governo. (Maito bem.} 

E para que o possa f<>zer, Sr. Presidente, 
sem exaltação, nem desfa.llecimcntos, é mis
ter recordar per summtl cilpita o que foi esse 
Governo, o que foi essa. C<<lamidade que des
abou sobre esta pobre Republica. (Apoiados c 
na'o apoi:tdos.) 

Façamos a histo:::-ia des::es tl'istes dio.s ; 
recordemos qual é o scenario em que surgiu 
o Sr. Presidente ela Repuhlica, qual e a 
somma de obsta.cnlos que S. Ex. eilcontrou 
accumulados pela. mais inepta. de todas as 
gestões. d!i- .causa :publica (apoiados), l?~sta 
hora trJStJSBlmn :para os destinos da. naCiona
lidade brazilcira. 

Recordemos que S. Ex. encontrou o reaccio· 
narismo sentado sobre um tbrono que tinha 
os seus alicerces na senzala, e fallou nos seus 
concidadãos em uma virtude de que nós já 
não linhamos noticia-na toleroncia. 

Lembremos que a situação transacta. tinha. 
um cordão umbilical que n. prendia ás resis· 
teZ?cias mais igrrominiosas do regimen passado, 
cuJa placenta. se encontra. no Vallon..,.o. 

Este cordão umbilical era o Sr. "'Edwiges 
de Que!roz !_(Ri: as). E comparemos com a 
D_!Jva s1tuaçao em que os velhos republicanos 
sao chamados a collaborar na gestão da 
causa. publica, desde uomes como o do bene
merito Dr. Sampaio Ferraz a.té o do velho e 
humilde republicano, tão akozmente perse· 

guido pela situa'Çãotransacta., o cidadão major 
Polycarpo. 

Lembremos, portanto, e aceentnemos que 
nc~te ponto de maxima importancia. para. a 
situação politica. no momento actual, a.s 
duas situações não se parecem em causa. al
guma. (Patmz.) 

Veiu o g .verno transado de qneda. em 
queda, desde a pa<slvidade indecorosa. em 
face da expoliação da ilha da Trindade ate a. 
tentativa da transacção inqualificavel, que 
foram os protocollos italianos, e finalmente o 
tratado do Amapá feito em condições taes, 
que até o ex-Ministro do Exterior, o Sr. Justo 
Cbcrmont, achou que o não devia. approvar, e 
o que e mais-approvado durante o estado 
de sitio que suspendia. as immunidades par
lamentares e que exigia votos e deliberacões 
de cuja dignidaue é melhor calar do que 
dizer. · 

0 SR. PAl:.'LA RAMOS-Votei contra e fiz 
declaração de •·oto. · 

O S&. SEABRA.-E' me:hor dizer, porque o 
Sr. Prudente de Moraes não tem medo que 
se diga. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Veiu e>se governo 
de quéda em queda., d.::sde a. coacçãa mal en
saiada ao Poder Legislativo, no tumulto, 
na mashorca, proteg1do pela. policia, quanrlo 
se quiz arrancar no Leg-i~lntivo a amnistia, 
até os ultimas dias de !897, em que s_e p3ne
travG. no recinto do parlnmento para amea
çar Deputados e arr,lnca.l-os da tribuna que 
lhes era garantida. · _ 

O SR. SEABRA-Diga qual foi o Deputado 
que tiyesso sido arrancado ou ameaçado. 

O SR. BARBOSA. LIMA-Voiu, Sr. Presi
dente, de um eterno promett·.!l' de llcoaomias 
rigorosas a bem da reconstrucção da Faz~ndn. 
Publica e de um eterno mentir o. esto. pro
messR. constantemente usqnecida,- e a prova. 
~ao cs relatorios que, bmos por emquanto 
distribuidos, mM ~ue síi.o jli, sumcieutes pul'U. 
demonstrar com· a. logic1c dos algn.rismos a 
exa.ctidão da minha. a.sserciio. 

Desde a elevação rlfl 9.000 a 14.000 empl'e· 
gados na Estraõa. do Ferro Central até o. re
organização, ou que melhor nome tenha, do 
ensino mili~r. tudo contribuiu para au
grnenta.r-st'l a dospeza.. 

0 SR. RODOLPIIO PAtL\o-Fa.zendo-se uma 
reforma. com o.ugmento de despeza, apezar de 
expressamente prohibido este augmento de 
despeza, . pela a.ntorizaç_ão do Congresm. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Assim, ao passo qu~ 
os institutos de ensino militar podiam func· 
cionar com as verbas a.nteriormente destina
das a. esses serviços, verbas consignadas no 
orçamento por nós votado, essa reforma, da. 
qual se dizia. que el'a uma nece.ssidane ina-
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dia.vel,pàra. que tambem nesse departamento 
se pudesre acudir âs exigencias da economia; 
essa. rcform(l. exigiu a abertura de crcditos 
extraordinarics e supplc:mentares, na. impor· 
tancia de 900 e poucos contos, como consta. 
do relatorio do Minístro da. Guerra que foi 
distribuído nesta Casa, pag. 76, onde se diz~ 

cA -reorganização do ensino militar e a 
co:nsequente necessidade de desp~za de mate
rial e adaptação nos editlcios da Escola :O.Iili
tar do Brazil e Prepn.ratoria e de Tactica do 
Realengo,, etc., determinaram a abertura de 
creditos espec1aes, no total de 913:255$593.» 

De modo que, a pl'etexto de se fazerem 
economias, o que se fazia. era isto qtJe acabo 
de ler! 

E, Sr. Presinente, quaodo o Congresso Na
ciou&l, urgido pelas ditnculdades excepciona.es 
que apresenta o problema :financeiro, no dia 

. de hoj~. não hesitou em reduzir o effectivo 
do exetcito nacional, não hesitou em adoptar 
essa mediuu. anti·pa.triotica e, á prinwira 
vista, condemnavel e perigosa., em fo.ce da 
uova politica planeta ria, o Governo transaeto 
deixava de cumprir o orçamento votado para 
o nnno de 1898 e, em 12 de tlovemln·o de1898, 
tres dias antes de ~~ssumir o Governo o novo 
Presidente da Republica, e vioha. pedir um 
credito de 1.517:000;!; para acudir às despezas 
que resultaram. exclusivamente, de uii.o 
ha. ver s:do cumprida a lei. . 

De modo que esse Governo inciiliu nestas 
a.ccusnçUes irreprimíveis, irretuta.veis: 

1". não rr.speita.Vt\ alei; 
2', não fazia ~t economia que pl·opalnYa. 
Basta. ler a -pa g . 26 dos an nexos do relato-

rio d<~. Cuerra, ondo se diz; 

pags. 7" e S" do mesmo relatori o, depois de.. -
novembro de 1898, qua-ndo foram excluídas 
por avisos de 1 e lO de dezembro do acttial 
Ministerio 3.970 praças, o que deu a eco
nomia de 5.600:000$000. 

O SR. MELLO Rmo-Isto póde ter uma. ex-
plica~ãó. · 

0 SR. BARBOSA LII>rA.- A explicação esta 
na doutrina t:!a philo3ophia que melhor se 
compadece com essa situação -a philosophia. 
dos factos comummados-esta phil.osophia tão 
commoda para V. Ex .• resumida no apha
rismo de Hegel: sein un~l nicht sei11 ist das 
sellle ••• 

Isto à: se 'I' e rH1o se-t é a mesma cousa. (Tro-. 
cam-se ap,tr-tes.) 

Tem razão o meu honrado collega, isto fa
zem os govel'nas que teem a COil.Sciencia do 
que devem á sua propt'ia respeitabilidade, 
fazem como faz o Governo da Republica Ar
gentina, declaram que toda o. vez que. um 
Ministro deixe de cumprir a lei, não dando a 
baixa a que tem direito o soldado no fim do 
tempo de serviço, o juiz federal immediamente 
póde expetlír·lhe esta. baixa. Isto se dã. nu. 
Republica Argentina, segundo a lei tle 1895, 
em cujos moldes esta calcada. a organizaçã.o 
militar daq uelle pa.iz. 

Veiu mais esse governo dequédaemqueda. 
a.te a dGrrarna de :Patentes da guarda. uacio~ 
no!, no algarjsmo formidoloso, de 1 de ja· 
neiro a. dezembro do anno tlntlo. de 25.251 
officiaes 1 segundo se vê do relataria do actual 
ministro do Interior, na. pag. 129 que me 
forro ao trabalho de ler, IJOrquc quem quer 
que o ponha em duvida, ahi encontrara a 
verdade do asserto. 

Veiu ta.mbem do ponto de vista financeiro, 
do cambio a. 12 d. ate a.o cambio tle 5 5/8, 

..:Ao Sr. PrcsillentP. dn.Republica. conforme oscillando entre esfes dous polos da. incapa.
vos dign~~.refs verificai' d<L inclusa demonstra- cidade maxima- o brasilt'}o e a. vergonhosa. 
cão, etc., etc,. o crojito votado pi\N a mot•G.tot•ia, Bernardino-Tootal. 
verba 11 - Etl\pn - ó in.mf!icicnte, sentlo Vem da. venda. do nosso material naval, 
nece~aria o. quontiu. dG 1.5!0: 516$ para a nnquillo que elle tinh11. de mais formid<\· 
renllzar,.:'lo de taes rlespezn.s. vel,intelligente, patrioticamente apparelhado 

.o: A iusu!Iiciencin. indicada provém do f,\cto pelo glorioso Marechal do Ferro (muitosapoia· 
da soro numero de IJrnças de pret supLTiar llos) pnra. chegar ate a. acquisiçií.o da {'fioorifi· 
do 2.956 o.o numero de 16.000, calcul•tdo cos, por um processo tií.o mysterioso que 
qua11do no Congresso Iocaciono.l se votou o ainda hoje constitue motivo de admira.çã.o 
competente credito. para. o paiz inteiro (apoiados); vem nos seus 
• , •.••••••.•••••••••••••.. , , . • . • • . • . . . . . . . primeiros dias da transmissão, em telegl'B.m-

Capital Federal, 12 ae notlembro de 1898.- ma-circular do Ministro do Interior a todos 
(Assignado) João Thomaz de Cantuaria. » os governadores, de uma moção patriotica 

votada pelo Club Militar, em que se bradava 
Quer dizer, o Congre3so Nacional, em 1897, alerta atodosospat~iotas repubHcanos,trans· 

votava o credito para o orçamento de 1898 missão oom a qual o Governo t'eoonhecia que 
destinado á despezil. com 16,000 praças o o e~sa entido.de collecti va era uma aggremiaçíi.o 
Gover. no des:pendeu até a. o :fim deste exercicio I honestamente inspirada e capaz dosactos mais. 
até 12 de novembro de 1898 a importancia. dignos,nté a. dissolução ignominiosa dessa as
necessaria pa.ra mais perto de 3.000 praças, sociação, postando-se á SUl\ porta soldados de 
ns qua.es só tiveram baixa., segundo se v-ê nas policia ~ra impedirem materialmente que 

C:~m:u-n v. I .~ 
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officiaes superiores, officiaes-generaes ahi pe
netrassem ! ! ... 

Para que demomr este exRme, tanta vez 
fei to datalbadameute sobre uma situação que 
só nos deixou odios e embJ.raços de toda a 
ordem?! 

De uma reita a.~seguràmos aqui que o Poder 
Ex:ef"utivo exorbitára, a pretexto de regula
mmta.r uma lei, a lei n. 1.030; contestoU·!e 
por um orgão tanto mais autorizado official
men~e qu[lnto mais proximamente ligado ao 
Pres1dente da Republica. de então. 

. Pois bem, é o Sr. Epitacio Pessoa., um mi
nistro de cujo senso jul'it.lico não ba duvidar, 
que amrma categoricamente que o p.,der 
executivo exorbitou quando regulamentou 
esta !<li. (Apoiarias.} 

E' o que se vê <i. pag . 33 do rela.torio da 
Just iça: 

{<Entr etanto, apezar dos fundamentos dos 
alludidos actos (decreto 2 .464 de 17 de feve· 
reiro e 2.579, de agosto de 1897) c· úlcontcs
taveZ que hc;uve exorbitancia de faculdade d 1d.1 
ao Poder Executit:o no tocante ã sua funcção 
de regulament ar as leis.» • 

Çreio que não ha testemunho mais insu ;;
peJto. Para que fazer mais demonstração da. 
verdade elo quanto a.ffirmavo.mo; em dias da 
sessão passada t 

Esta. era. em largos traços a situação que o 
novo Presidente da Repub\ica encontrava; 
flsta.s era.m as tendencias que se accentuavam 
nas esphera.s do Poder Executivo. 

Os factos jà vão demonstrando que muitas 
dessas tendencia.s S. Ex. nã.o as acceitou. 
Onde se dizia reacçao, S. Ex. escreveu toZe
rancia. (Ap,iados,) 

A c~msei~ocia q.~e nôs temos da gra\-idade 
destaSJtua.çao pollttca, moral e material que o 
Sr •. campos Salles encontrou,obriga.-nos, a nó3, 
ma1sd<? que aos thuriferarios _do antigoGover· 
no, obnga aos republicanos, aquelles que jul
gam um dever de lealdarle o..o seu eterno pro
gra.mmn., nem desc:tbir para a. a.ttitude do 
f:ondeur nem desf<~llecer ate a. incondiciona
hdade. 

Entende_mos que et•a. precioso ensari lhar 
armas. nao augmentnr esta sm•ie de obst~~
culos, não avolumat• a.s difficuldades e a"'uar
dar qu~ as provid.encias dadas pelo novo Go
veruo v1essem, tanto quanto é possível, con
tando ~m esse coeffi~ientc iuevita vel que o 
tempo e, sanar, melhorar esse tristíssimo es
tatfo ~e causas, instituir um tratamento sys
tem::~ttco para. a saurle tão o-ravemente com
prol_!lettida do organismo nacional. (A p.:;iados.) 

Na? ~ontific~, n~o fallo em nome de ag
grem,aç.ao part1da.r1a nenhuma, já o disse. 

O ulttmo &nno eru que estou no exercicio de 
m~u ma.nd:~.~, corre-me o dever de procurar, 
seouu<_io os dictam~s de minha consciencia, 

sa.hir dnqui no menos com amesma e.stntut•n. 
com que aqcti entrei. 

Attenuar as dívergencias e acccntulll' O.H 
convergencias no momento aJiiictivo em que~ 
se encontra a nossa Patria, parecc·me 9.ue é 
o J.lapel que vaebem a todos quantos mcdatnm 
nas angustias do momento pre~eotl). 

Mas dahi não vae, do ponto de visti parti· 
de.rio, a minha attitude a.té o ponto do con· 
senti1' que por qualquer fôrma se acredi to qua 
eu reneguei um só dos meus ideaes. 

Haveis de vel·o, qu~ndo não os encontrar 
eonsubstanciados em projectos de lei uu pro
post,ts do Poder Executivo; venham embora 
reforcados pelo apoio de meus nmi~os, eu 
est:trei com meus ideaes, não dosertarci a 
bandeira,. 

Onde quer que fJr possivel contribuir pn.ro. 
facilitar ao Governo :wtual a sua ingente ta· 
refa, abi estarei tambem, comtanto <JU•l no 
modo de ver do actual Chefe do Est11.t\o 
não haj a. uma contradicção manifest:J., UIM 
opposição r adical ás idéas pelas quaes ma 
tenho batido e pelas quaes, mesmo cmti'lo, 
continmtrei a bater-me. 

Por qu~• razão as acato 1 Porque fu i lmsc.1r 
na. minha convicção e estudos de mo~o f:l~
forços para fazer dellas uma. bandeira, sob ~~ 
qual se combate uma vida inteira cle homem 
publico, sinão porque eu percebi atravl'!.i cln. 
debilidade de minha iotelligencia quo oH lll~ 
irléas eram necessarias para ãet\n i ti \'11 con· 
sagração do regini.~n publico e estll.bllltlnllo 
das cousa.s políticas de nossa. Patrla! 

Si estou convencido disto, -por CJ U{I rl\?.ito 
hei de no momento em que me encoutrlll' om 
e.>ctlicto com o moclo de ver do Podor Kxfl· 
Ctltivo, em das.wcordo com os mous lllllii{••N, 
desertar essa bandeira e 1\J.zor p 1rto 1\1.1 
qualquer aggremiação de momento V! 

Não, sempre que eu puder encont&•a r-mo 
sob esta bandeira, de accordo com Oll moua 
amigos, aquelles que constituem A Couc·•n
tra.ção Republicana, 1mmenso sara. o mnu 
prazer, grande será minha alegri<t! qu;'co 
gran·le s <Jrà o meu pezar quantlO t & vr~· do 
me divorciar de qualquet· aggrcmiação \llll'· 
tidaria para manter-me fiel aos lll'incipio~ 
que hei propugnado. 

Vê·se, portanto, que não h;;~. ra.;~,iio para so 
acreditar que por qualquer fór ma. poss~ cu.hil' 
sobre o obscuro Deputa.é!o pelo Estado de 
Pernambuco (llüo apoiados) a pecha igno
miniosa de ter, na phrase vulgar, virado ca
saca.. 

E hei de desertar esta.· bandeira., hei de 
deixo.t' de prestar apoio a este lemma., só 
porque :liguem. vindo dos arra:iaes contrarios, 
adversos, adoptou uma. politic..'l system;\tica 
e consistente que eu ta.mbem jâ. acceitâ.r-i\ por 
motivos outros~ (.Apoiados.) 
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Hei de abandonar esse ponto de vista., hei 
ile deixar de trabalhar pela execução dessa 
idés., só porque e um adversario· quem ale
v<~nta.? Não. ( .·1poíados; muito ber~.) 
· O que hei de fazer, e o hei na situação 
actuaJ, é collocar-me neste ponto ao lado do 
programma politico do Sr. Presidente da 
Republica, bandeira com a qual me acho de 
inteiro accordo, sem quebra da minha digni
dade. por isso que sempre foi a minh<1, por 
isso que nelle se acha o maior baluarte da Re· 
publica, que e o art. 6° da Constituição 
(iJ,poiados; muito bem), de que depende o 
se~{-governernene, o home rule, e que é a me
dulla da Republica. Federativa., o respeito á 
autonomia dos Estados, dando a intervenção, 
como _excepção, o que é uma prova de re
speito á soberania. dos Estados. (.-!poiados; 
muito bem.) 

Isso é o contrario do que o Sr. Pru:!ente de 
Moraes queria, e é isso o que os amigos d~~o· 
quelle Governo não podem apoiar pcrque 
s~ria. o desmentido doa.phor'ismo,-11on potcst 
simut esse ct non esse. 

O que queria. o Sr. Prudente de Moraes 
estã. na. sua mens~gem de i895 dirigida a.o 
Congresso Nacional. 

Dizia o eX·Presidente !la Republica. em 
mensagem que apresentou ao Congresso Na
cional em 3de maio de 1895: 

«Sã.o do domínio publico os suceessos poli
ticos, de feição diversa., que se verific[lram 
em alguns Estados, quer durante o período 
governn,mental transacto, que1' jâ. em minha. 
administração. Assim, em Alagôas, deram-se 
os factos relativos ó. terminação do mandato 
do antigo Governador ; em Sergipe, occorreu 
a dualidade da. Carnara. Legislativa e do Go· 
-vernador; em Pernambuco houve seria di
vergencia quanto á apuração dos Senadores 
do Estado, e ultirnamente na Bahia. deu-se a 
duplicata das casas do Congresso. 

Abstive-me de intervir naquellas que~tões, 
p?r entende;· que nenhuma se podia capirutar 
nos casos em ÇLue, po1· cxcepção, a Constüuiçito 
autari.;a a ineer11ençáo do Govemo Federal 
nos negocias peculiares aos Estados. 

A gravidade destes fa.ctos,que infelizmente 
se est;:to rep::-oduzindo, impiJe ao Congresso 
Naciona~ o deue?" rle, c?m a mao:ima u,-gencia, 
pro-.;er a respeito, ]Jor meio de lei que regule a 
JOlução d1ts conisües como as qr.u 110s apontei 
e que teem grandemente prejudicailo o bom 
andamento das administrações de alguns Es· 
ta.dos. 

E' do mesmo modo urgente que regula· 
menteis os preceitos do art. G• da Consti
tuição, não :só quanto a interpretação posi
tiva e clara no texto const_itucional, como 
estabelecendo. o meio pratico da intervençii.o 

.!lera!, nos casos em que e ella. permit
tida.. 

Essas leis, estou certo, oontl"i.buiri"Lo efficaz
mente para o funcci.onamento regular do 
nosso regirnen federlitivo.» 

E accresceota.. (Continua a ler.) 
Notem bem, senhores : c por entender que 

nenhuma (dessas questões) se podia capituür 
nus casos em que por excepç(!Q a Constituiçifo 
autori;;a a interuençt7o do Governo Federal 
nos negocios peculiares dos Estados.:» 

E qual ora o remedío 1 Era urna regula
mentação que fizesse capitular nesse art. M, 
cl\sos que alnrla. o nã.o estavam. (Apoiad~s. 
muito bem,) Logo, a. regulamentação era. um 
accrescimo á Constituição e vinha alterar a. 
essrmcla da mesma. (Apoitd9s,) 

O Slt, Vn.LAa BoAs-Não apoiado. 
0 Sit. I~DllfUNOO D:\ FONSECA-Mas a SCI~ao 

nào so roz por c~~ouao. do a.rt. 6°. COntinuaram 
o. npoial·o apP<::~rdesso pro;;ramma..(Ap.trees.) 

O Sn. B:l.nuosA Li~IA- Perdôe-me o hon
rado Deputado, cujo aparte me lisongeia, 
nlrls ha de parmitth·-me dizer que, si ape2a.r 
de~se dlssontimcnto nós, qual é o termo 1 
t-~leramo' durante tanto tempo a politica do 
Sr. Prudente de Moraes, guardando, reser
vando-nos o direito de não deixar que elle 
tocasse em ta.l assumpto. e quando o fizesse, 
nós votariamos contra. (apoiados.) , •• 

0 Sa. PAULA. RAMOS - 0 que fizemos 
sempre. 

O SR. Br-RBosA. LIMA.- ... sem que nos 
collocaEsemos desde logo em fórma de bayo
netaca.lo.dn, S. Ex. ha de convir commigo 
que nã.o é de admirar que agora apoiemos 
aquelle cuja manifesta opinião esta tão bem 
de accordo com a nossa. (Apoiados. Muito 
bem,) 

O SR.. JAYME: VILLA!!o BOAS-Mil.S isto não 
e uma questão partidaria; ma.s uma questão 
constitucional. 

O Sa. BA.RBOSA. Lmo\.- Admira que o hon
rado Deputado diga que isto não e motivo 
para dissenções parLirlarias. O que ê que con
stitue a linha divi~oria dos partidos 1 pois 
nã.o são ns qn<~stões políticas 1 (Apa>·tes cnlre 
os S,·s. Cassia110 do Nascimento e Jayme 
ViUas JJo ,rs). 

O SR. JAYME VII:.LA.s-BOAS- Nós divergi
mos sob o ponto de vista constitucional. A 
Con~tituição permitte a intervenção e o que 
se quer sabl'r é si essa intervençã.o deve ser 
exercida. pelo Podel' Executivo, ou si pelo 
Legislativo. 

O SR. B.o,.RBOSA LtMA- Peràôa-mc o hon
rado Deputado, relator da. intervenção no 
caso do Amazo!la.s. 
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0 SR. J AYME VILLAS·BoAS-Sim, senhor. 
O SR. BARBGSA. LIMA. - A nossa. di vergen

cia acceutuou·se desde esse dia, mas queriam 
que o Congresso I'iacional fizesse uma lei r<!
gulamentando o art. 6• •... 

O SR. JA.YME VrLLAs·BoAs dá um ~\parte. 
O SR. BARJJ.:•SA Lr:.~A-Per•lôe·mc; não fa· 

ça.mos questão de palavras, deixemo-nos de 
·zogomu.chia como qllem se ocastella no que cliz: 
respeito ás rtw·;õuiçv~s dos di~er~o~ poderes 
magest tticos que con.•titue a esse~tcia do re!Ji" 
men ... e qu('>janrlns divag;1çõcs. 

Repito : uns queriam que se fizesse uma 
lei regulamentando o art. 6•, o que não quer 
o Sr. campos Sa.lles, parece-me. _E nfi.o ~ só 
-não querer, ar.ha. mesmo que é tlm perigo essa 
regulamentação. (Apa•·ies e apoiados.) 

s. Ex. acha que o artigo, tal qual está, da 
todos os recursos para os casos e remeJio a 
todas as situações anor·maes nos E~tados, ao 
passo que o antigo Presidento da RepubUca 
achava q_ue era preciso regulamentar esse 
artigo,de modo a fazer que no art. 6• devida
mente rcgul•t1i1e'l'!rado, existissem os casos 
que s. Ex. enxergava. no texto nú da Consti
tuiçiio. 

Esta era. a questão primitiva em ~eus ter· 
mos. 

0 SR. TEIXEIRA DE SA -Mas encontrou 
di vergencias. 

O SR.. TI>IOTHEO DA COSTA - Encontrou 
formal opposição. 

O SR. BA.rmoSA. LlMA- Folgo encontrar
me dA novo com os meus camarados que se 
bateram commigo sob a me:>ma. b~ndeira e 
ate com o risco du, minha. propria. vidtt pela. 
não intervenção ; mas o aparte do nobre 
Deputado servir·a de resposta a uma das ai
legações do honrado Deputado que, m·anuo lm 
poucos dias, declarava e admir;tva.-se de que 
não houvesse homogeneidade· de "istas entre 
nós, quando o que se veritlca pelo proprio 
a.pa.rte do nobre Deputa.rlo é que entro os 
seus amigos não lla.via, en•io sei si ha agora, 
nenhuma. harmonia de vistas sobre assampto 
tão importante. 

0 SR. TEIXElHA DE S.t E OUTROS dão 
apartes. 

O SR. BARBOSA LIMA-De modo, Sr. Pre
sidente, que si nós jã. nos encontravarnos 
convergindo espontaneamente para o mesmo 
escopo, sem solicitacões menos dignas, vindo 
de pontos diversos do horizonte, não é muito, 
que nos achemos com o honrado Sr. Presi
dente da Republica. marchando convergente
mente para um mesmo fim. Que querieis 1 
Que voltassemos atra:;:, que nos mettesseinos 
na. primeira enc:r·uzilhad~ e não dessemos o 
nosso assentimento e esforço á realização 
de~se idéul? Por fôrma nenhuma. 

Dous pooto~ jã. da con vergencia., um da to
lerancia. oppost;1 f!. politica rle reacçã.o, ~ut;o 
da r~gulamentaça.o do art. 6" opposto a nao 
regulamentação do mrsmo o.rtigo,_~e~os as
si,.,nalado. Oc'a vem ·de mol,!e fazer 11geml. 3-l
lu'Sã.o ao caso (le Matto Grosso; no qual o. 
Sr. Presidente da RcJ.lublica é accusado de 
não ter prestado immediato apoio com a furça 
federal ao Go l'erno daquelle Estado, que a 
requisitá.ra; e s~stenta.·s~ q!le ao P1·esidente 
da Repu\Jlica nao ca\Je d1rmt o, nPste caso do 
art. €l", que se diz taxativo, de deixar de dar 
tal apoio. 

Deixo de entrar propriamente nos detalhes 
rleste caso,11ue, segundo disse o honrado Depu· 
t:Ldo peh Bahia o Sr. SeabrJ.., é p1·ovauel que 
ai:1da seja explicado pelo Dia:--io Offici·1l ou em 
resposta darla pelo Pr~sidentc da Republica 
a •<l{!wn re~nterimento de inform(J.ções. 

Eu vou mais e3pecialment~ ao 'POnto con
stitucional para mostrar que :~inda ahi acho· 
me de accordo com a doutrina da desnecessi· 
dads da regulamentação do art. 6°. e da. c~m
prahensii.o mais ampLa da.s suas dtspos1coes. 

O paragrapho a que se soccwreram os Depu· 
tadcs a que me retiro, quando trataram desse 
ca.so, é aqu~lle do art. 6" em que se diz que, 
mediante a requisição dos governos Iocaes, o 
Governo Cent ral -prestara o auxilio da força 
fede!'al. Si não o prestar, si prestai-o de 
modo menos conveniente aos interesses da 
Re publica, num ou noutro .caso pàd:} ser· 
responsa.bilisado segundo a le1. de respo~a
l.Jilidade q uc se citou. Como, p01S, sendo ass1m, 
não se quer deixar a elle a inteira liberdade 
de conhecer da necessidade ou desnecessidade 
ria interven<:.ão (apoiados)? Como responsa
bilizar o funccional'io publico, obrigando-o 
sem mais exame a prestar as forças federaes, 
muitas vezes para que um governo local cu· 
contre amparo nesta ftoacção da. força pu
blic 1 contra. as respectivas as~embleas, quau· 
do, os poderes loca.es se degladiando, um suf
foque o outL'o, gmças ao braço fo1•te do poder 
central~ · 

DIVERSOS SRS. DEPUTADOS -Muito bem. 

UM SR. DEPUTADO- Isto e que é argumen
tação. Muito bem. 

o SR. MARTINS JuNIOR - ApDiado. Esta 
e que e a boa. doutrina. Até qu& afinal ven
ceu a mini.Jo. opinião. (H a outros apa1·tes.) . 

0 SR , BARBOSA. LIMA - Ainda. mais, ~r, 
Presidente, ba um outro -ponto que mmtas 
vezes desliza para. o terN\no, tão grat? a. 
certos espíritos, da dialedlca mctaphysrca, 
em qué os vocabulos se entl'echocam, ouc9s, 
sem nenhuma corresponilencia com as idéas. 
Rel1ro·me 11 uma das afilrmo.çõesdQ Sr. Cam~ 
pos Sa.Ues em su3. plataforma, aillrmaçã.o quo 
todos viram que ia de encm~~~ u.o modo de 
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ver, de ser eM governar do Sr. Pt•udente de 
Moraes. 

Refiro-me á questão do governo de gabi
nete, fallo da. questão d;1 Mesa como commis· 

· são do Executivo, como commissãosobr~ cuja 
Constituição o Poder Executivo se arrogava 
competencia para intervir. E' sabido que o 
ex-Presidente da. Republica. costumava, sau· 
doso talvez das velluJ.s praxes, achando que 
nes:tas velharias ha.via. causa aproveitavel, 
fazer dos ministros uma especie de Conselho 
de Estado. 

O senhor como vota? Assim. E o ·senhor? 
nssim. 

E· nestas con,Jiçües tomava. uma resolução, 
ficando inuitas vezes o fuocciooario re:;pe
ct ivo derrotaào em a.ssumpto de su a pasta. 

Não ~sim o Presidente ac1ual, que amol· 
éotHe melhor as exigencias do governo pre
sidenciaL S. Ex. quer que. se saib·t que é o 
responsa.vel por qualquer <leliber~ção tomada 

. em qualquer dos departamentos do serviço 
publico. · . · 

Conferencia. successivamente com os seus 
m inistros, deixa a cada. um a respon.;;abilidade 
de seus actos e nõ.o faz esse governo de ga.· 
binete, que era. o ponto que approximava o 
~overno passado dos moldes do parlamenta
rismo para. que muitos olllam com symJnthia. 

Acredito que o actual Presidente se oppõe. 
e pensar d e modo contrario seria. lhe fazer 
njustiça. ã. campanha. perigosissima da re· 
visão da Cons~ituição de 24 de fevereiro 
(apoiados) ; maxime desta revi~ão cujo pro
gramma. riüo está. dev i~arJ_}eUt~ assen~ado, 
por se não sab~r st se hm1tara. a rnodrficar 
tal ou tal·ponto ou se ira prejudicando ore
gim.en actual , im~lan~n~o o parl:tmenta
rismo e talvez. de'Vldo a 1ncerteza dos ple· 
biscitQs, fa7..endo resurgir a.s velhas institui-
ções. . 

Neste ponto eu estou onrle estava quando 
não cogitava da. possibitictade de caminhar 
para o mesmo objectivo com S. Ex. 

Pouco valho, mas conti nuarei conve1•gindo 
os meos esforços p&.ra o mesmo· ideal qnc S. 
Ex. collima.. 

Definida. assim, óe modo que me parece bem 
claro, bem positivo, bem preciso e honesto a. 
minha attitude (apoiados), devo, ao termi
nar, Sr. Presidente, affirmar ã.quelles que 
me fazem a honra de acompanhar-me nos 
meus passos de uma vida publicn. tãv curta 
ainda., que a conbeCC!fi, que sab~m qu~.l a di· 
rectriz que me t racet, - devo dtzer -llles que, 
toda a vez que encontrar nestu. t ribunu., no 
exercicio do meu mE>,ndato, qualquer dos 
ideaes por q ue me bati coatraria~o por actcs, 
contrttl'iado :PDl' mensagens d1rect<tmcnte 
oriundo..s do Poder Exe~uti>o, ou. por qu n.l
quer ~orte inspiradas pelo Preshlente da Re,.. 
l»ublica, isso não sora. motivo para. que eu 

deixe de lhe dar, energicc, corajoso e. lea.I, o 
mais franco e decidido combate. · 

E' est3: a minha attitude. Tenho conclui
do .. (Mtcitu ben~, muito bem. O or,ldor c! cum· 
primentado.) · 

O Sr. 1\l:ello R.eg9 pretendia, ha. 
dias, a})reseota.r um requerimento de adi
a tnento da discussão do pr(ljecto de lei fixando 
a, torça naval, attendendo · a.o facto de níi.o 
ter sido dislribuido, a.té a presente data, aos 
Srs. representantes da. Nação, o relatorio do 
secret:lrio da Marinha, repositorio de infor
mações imp1•escin~iveis para bo.se de tra· 
ba.lhos doa da ordem de q,ue se occmpa a Ca-
mn.l-a. neste momonw. . 

Não o fez por deferencia. aos seus illustras 
collegas que pretendiam discnt ir o poojecto e 
fa.zr.r considerações de ordem politica.. 

Hoje, po!·~m, vem submetter á conside· 
.rac~o da Ca.mara. um requerimento de adi~ 
a.mento por oito dias, si antes não fôr distri
buido o alludido relatorio. 

Aproveita tambem a. opportunidade para 
discutir alguns pontos, para o orador dignos 
de critica, dos la.menta.veissuccesso.o:. de !vtat to 
Grosso. 

Fa.l·o, lendo e commcntando telegvammas, 
correspondencias e mais documentos escri· 
pto~ relativos ao caso. 

Sobretudo, frisa a recepcão que teve o ge· 
nera~ Camar~. por p!J.rts ~os r evoltosos que 
quer1am apns1ona.:: o no.v1o que o conduzia 
e ; ó o não flzeram pela energica. r esist encia 
que aqueHe dintincto offlcial lhes oppoz, e a 
repetida interrupção das linhas telegraphicas, 
corta~as pelos sediciosos. 

O orador desejaria. .saber si o Governo 
Feder:.\! deixará sem a devida punição estes 
cr imes. 

Termina o ONdor fazendo o bistorico da 
política. de Matt<J Grósso, pa.ra. provar que o 
Sr: general Generoso Pom~e goza de prestigio 
no Estado e que jti. era mesmo chefe r-olitico 
quando o St•. Dr. Manoel Murtlnho, como 
juiz de direito do S. Luiz de Caceres, n~m 
poli ti co ainda era.. . 

O Sr. Vietorino Monteiro 
não imn.gina.va, ao entrar n este recinto, que 
t eria opportunidade par(!. subir á tribuna, não 
com o intuito de defender o PresklGnte da 
Rcpublicn., accusado de intervir em Ma.tto 
Grosso, porque isto j;i. foi feito, ffi!lS com o 
intuit.o d e rebater algumas proposições do 
UQbro Deputado Sr. t.~ello R.~c·?. Te~p mesmo 
certo prazer de exercer esta ving~cc;ru;inha. 
contra o nobre Deputado, porque S. Ex: .• 
sempre que se refere a negocias do Rio 
Grande do Sul, é para mostrar m:i. vontade e 
a tira r a sua pedrinha ao p&.rtido roptiiJlica.no 
do.quelle Estado. · 
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Queria. o orador dizer que a intluencia. 
attl'ibuida ao Senador Ponceem Matto Grosso 
é conquistada pela deslealdade, pela. ingrati
dão e pelt~. su bserviencia a tdos os governos. 
!!..' assim que o Sr. Senalior Ponce foi desleal 
e ingrato com o Senador Azeredo e com o ve
nerando general Xavier doValle, elogiando-os 
pelos serviços prestados ao Estado e trahin
i\o-os depois. Pm·tanto, o facto do Senador 
Ponce ter já. re~onhecido no Dr. Joaquim 
Murtinho uma gloria de Ma.tto Grosso não 
quer dizer que S. Ex. não tivesse sido des
leal para com aquelle que, ainda agora, in
t ':!rvmdo amistosa e beneficamente na. I>O· 
litica. de Matto Grosso, JXlr supplicado mesmo 
Senador P once, conseguiu que houvesse a 
annullaçã.o da eleição para go'Vernlldor, 
quando, sem el!Stl. intervenção, os dissidentes 
revoltosos consegúiriam reconhecer o seu ca.o
didato contra. o do partido do Sr. Ponce. 

Para mais uma -;ez provar que o procedi
mento constante do Senador Ponce é de des
lealdade, o orador lemhr& que, annulladas <lS 
eleições, eU e enviou ao Dr. Joaquim Murtin 110 
uma lista de 10 nomes para, entre esses, es 
colher o Dr _ Murtinho os novo3 candidatos. 
Attendendo ao pedido, o Dr. Murtialw es
colheu para governa.dor um sacio e amigo 
intimo do Senador Pollce e para vice-gover· 
nador um partidario dos dissidentes. O Se
nador roropeu o accordc que elle ID(;SIDO sol i· 
citãra. e apresentou outros nomes que não 
estavam na lista dos dez ! Quem, pois, sera 
o responsavel pela Jucta que acaso venlh~ o. 
haver no Estado de Matto Grosso ? 
· Termina o orador dizendo que ao Dr _ Ma
noel Mortinho cabia intervir e interessar-se 
pela política de um Estado que foí elle quem 
organisou, afim de manter alli o regimen da 
moralidade contra os que a. querem destruir 
e conspurcar. (Muito bem.) 

Nioguem mais pedindo a palavra, é encer
rads. a discn~são do art. I•, e em seguida sem 
debate a do 2<' do projecto n _ 2 de 1899, 
ftxn ndo a. força na.val para. o exerclcio de 
1900, ficando aoiatla a votação. 

Passa·se á. hora destinada ao expediente. 

O Sr. I" Secretario procede il. 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio : 
Do Sr. Deputado José Bonifacio, de 29 do 

corrente, communicando que, por motiYo de 
força maior, deixa. de comparecer hoje e ama
nhã. . - Inteirada. 

Requerimento : 
De José Cyriaco de Magalhães Broga, fo

tlcial da. Caixa Economica. do Estado de Minas 

Geraes, solicitando um anno de liçença. com 
vencimentos. -A' Commissão de Petições e 
Poderes . 

O Sr. 1\:Iartins ~Junior pede á 
Me; a que ot!lciai ou officios{lmente intervenha 
para que se saiba onde paira uma indi
cação sua, apresentaJa o l\nno passado, a 
qual, segundo o protocollo da Secretaria, se · 
acba, com o parecer res-pectivo, em poder rlo 
nobre Deputado por Pernambuco, o Sr. Ju
vencio de Aguiar, e, segundo decl~raçãn sua, 
na Secretaria naturalmente, pois qne clle diz 
não a t ar rccebid,). · 

Pede, pois, :i. Me:>a. que, de um ou de outro 
modo, in tervenha para que se chegue a.o co
nhecimento do P<lradeiro desse3 papeis. 

O S1·. P.r~sidentc-A Mesa ouVirá 
a Secretaria e tomará as providencias que 
ente nder con veniente. 

O Sr. Er:ico Coelho- A Ca.mara. 
sabe que não estive presente na sessão de 
sa.bba.do, na. hora em que o meu pres~do 
amigo, o Sr. Cnssiano do Nascimento, se di
s-uou referir-se á minha pessoa; entretanto, 
10go que entrei no recinto, sendo informado 
do que se passara, subi a tribuna para dar 
exp licaçõcs. 

Hoje venho accrescentar não só agradeci
mentos ao illustre representante do Rio 
Grande do Sul pelas gentilezas com que me 
honrou na ausencia, segundo fui hoje infor
mado por alguns àos Srs. Deputados, como 
ta.inbem venho dizer que a a1lirmaçã.o que 
S- Ex. fez em nome do Governo, de que o te· 
legro.mma a quo eu me referlra. não tinha sido 
recebido pelo Governo, não me satisfaz. No· 
tando-se que e. declaraç:í.o nii.o me satisfaz, 
comquanto a palavra honrada de S. Ex . me
reça todo o meu acatamento, mas pela se
guinte consideração: 

A representação nacíona.l acha-se divldida 
em dous grandes grupos que apoiam o ()o
verno, e ambos se gabam de estar na intimi· 
dade do Presirlente da Republica. 

A declaração do Lligno lcad~>· de um dos 
partidos não sati~faz por si só; é mister , po· 
r ém, que o digno l~oder do outro partido ve· 
nha declarar, tambem em nome do Governo, 
que o Presiuente da. Republic:~. niio recebeu 
semelhante telegramma (riso), porque doua 
são os grupos que apoia.m o Governo e não 
ha duvida de que ambos homam-se com a. 
intimidade do Presidente da Repubiica. 

O Sa. Jos?: MAmANo-Está d:J.do. n. pahvra 
do Governo po~ um orgão competentissimo, 
como ê o illustre lcailer ela Concentraçiio. 

O sa. En.zco C.oEr..Ho-Nãp puz em duvida. a 
pala v.ra honrada do meu pre~a.do amigo o 
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Sr. Cassinno do Nascimento, que aliás não 
fallou em seu nom~, mas no de outl·a pesst)a. 

O Sn. JosÉ ?.IAI~IAxo-~hs, o Governo pMe 
communicar por um ou por outro. 

O SR. ERlGO CoELHO-E, como S. Ex. hl
tou em nv;ne do Governo, personHicanclo um 
Uos partidos em que ~e divide a representa
ção na CamMa ... 

0 SR. CASSIANO DO :NASCIME:\"TO-Fallei em 
nome rlo Go>erno, q uc me autorizou a fazer a 
declaração. 

0 SR. ERICO COELHO-. . • sem offensa ao 
Sr. Cassiano do Nascimento, não me dou 11or 
satisfeito, antes <!c ou vir a mesma declaraçiio 
pela voz de quem personificar o partirlo rlo 
Governo; pois a ambos esses gru11os presto a 
minha attenr;ão respeítOE!t. 

Sr. Presidente, V. Ex. imagine com que 
curiosü.la·. le não abt·i o DútTio do Co;1,q1···sso de 
sabbado, p~u·a certificar-rne do que diziam os 
jornae~, a respeito do discurso do digno re
presentant'.' da Bal1ia, o Sr. St!abra, que, na 
minha a.usencia, hon1·ou·me com suas apre
ciaçõ~s osycltOlogicas; e qual não foi o meu 
desa.Pontamento não ::e me dqm.ramt<) nem 
uma p<llavra rcf~:·cnte a mim?! 

Adiarei pois a resposta a S. Ex. para 
quando o Diai"io do Caayrcuo .rler na integra 
o sou •liscur;o, cuja. publicuç•ão espero ancio· 
samente. 

O S1•. C.assi:ano d.o '-"n~;~ci· 
ment.o vem apenas. d:?.clarar que, aillr· 
manrlo que o Sr, Presidente da. Republic:t 
nã.o receb •u telegmmmJ. do Sr. Rott~child, 
S•>bre a cleiçiio da mil"a d~~ Camara, faltou 
em nome do Governo. 

O S•·. Ea·ico Coelho (para umet 
explicação Jlessoal)- Sr. Presidento, niio 
volto a tribun;L para rlosmunchar a diffe
renca. 

Concluo-se!, pelo que aca ha rle clizer o digno 
Deputado pelo Rio Granrle olo Sul, que o Go
verno só tem um grupo I')Uél o apoia;umlcadcr 
só, existe nest;t ~~embl<h. 

o SR. -CAs~rM'o no :i'AscDmNTO- Kão 
disse isto. 

0 SR. ERICO COELHO- Senhores, não Vim 
o.qui contar uma historia de tde~Tammn, 
como dis~c o men ami~o Sr. Cassiano do 
Nascimentl). 

Uma folll[l. de publicidade, syrnpathica. no 
Governo ... 

O SR. J os1:: ?.IAP.IA;o;-c- Qua 1 d.ellns '? 
O SR. ERlCO CoELHO- .t Noliâa publicou 

o que YOU ler, pal"a (]llC o.. Cam"t'.\ compre
hendi1 que o i:elegra1nma não é historio. lle 
minha in \'entív:L 

«E' escusado diZI'll' que esse telegramma 
nunca existiu. Si um eclipse no criterio ua
quelles banqueiro.:: o formulasse, a dignidade 
do Governo do nosso paiz, qualquer que fosse 
esse Governo, não se eclipsarh para repel
lil·o. E quanto i origem da invenção, et.r.a 
);lódeser procura.<l;~ com vantagem em cír
culos onile a malevolencia não sabe escolher 
armas, mesmo quando essas armas cortem 
na. l'eputa~ão da patria, que deve ser sa.· 
grada p;tra todos; só o quo lamentamos é que 
os iuveutores putle.;;oem encontrar no seio de 
uma. <tlta represent,\ção política quem roase o 
eco da inq ualificavel pll'Olntasia..» 

E' o jornal. amigo do Governo, que tlecla.ra 
não set· tln minha pllautasia o telegramma a 
que all u rli l1a tlia.s. 

SR. CASSIAXO DO N.-\.SCI~ENTO- V, Ex:, 
contou; eu n5;J disse que seja. sua.. 

O Sr .. ERtco CoELllO - Estou respond~j1do 
á parte do úiscurso tio nobre Deputarlo em 
que disse que o telegramma era historia 
minlm. 

O SR. CAs,;r.A.NO no :-iASSDIENro- Não di.ss'3 
tal. 

0 SR. ERICO COELHO -E' por isso que 
niio me satisfaço antes que venha á tribuna 
o leade1· do parti.Jo auverso áquelle de que 
.':muito digno lcade1· o Sr. Cassiano do 
Ne.~cimento. allit·mar da tribun:• que o tele
g-t•amma uão é histeria minha, não iói tal 
recebido pelo Presid•mte da Republica. 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem.,) 

Vai a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 10- 1890 

Conet:,Je licc;lç.c.L, p?r tempo indeterm>:nado ao 
Sr. D··p"tado pal' 1-'t~t·nam.buco Antonio 
Al~e.~ Perein de Ly1·. ~, p u·a ,~t>sentar-se 
r/e; ta. C 'Jlit.ll. 

A Commissão de Petições e Poueres, toman· 
do em c(IU:iÍuéração o pediõo do Sr. A. Alves 
Pereira. de Lyra, Deputado por Pernambuco, 
6 do parecer que lhe seja concedida a licença, 
rpw solicita, para ~e ausentar desta Capital, 
pOl' tempo iudetsrminauo. 

Sala das Commissõcs, em 29 de maío •le 
189().- Raul Bm·roso, pre!iidente.- Lema~ 
D,1·cti, rolator.-Tawres d': Lum.-T.:iJ:~iru 
de Sá. 

O §r. P~·esidento- ~5.o havendo 
nada mais a trata.r, designo par.1. amanllã. a 
seguinte ordem do dia: 
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- Votação do projecto n. 2, de 1899, fixando 
a força na vai para. o exerci cio ~e 1900 
(2• discussU.o) ; 

3" discussão do projecto n. 202, de 1898, 
au to:-izando o Governo a abrir no eorrente 
exerciclo o credito especial de 28:093$66i, 
destinado ao pagamento de varias tlespezas 
da secretaria do Senado, e o credito na cessa
rio para. pagamento, tamoom no r.orrente ex
ercício, do vencimento do bibliothecarlo da. 
mesma. Camaro., nomeado em 19 de de
zembro; 

2• discussão do projecto n . 6, de 1890, au
torizando o Poder Execmti v o a abrir ao Mi
nis terio d a Guerra, no corrente o:xercicio, o 
credito supplement;tr ás verlJas lO e 11 de> 
art. 19 da. lei n. 550, de 31 de dezembro de 
18DS ; 

2" discussli.o do pt•ojecto u . 163 A. de 1893, 
probibiodo a emissão, por p articulares, em
preza, banco ou sociedade, ele títulos de cre
dito ou obrigações ao port,;~ ilcr com o nome 
deste em branco, denominados lcttras, notas, 
vales, fichas, ficas, recibo.!CI, livr11nças , ou 
outras diiferentes denominacões , e dá outras 
pl•ovit.lencias ; ' 

:!8 i!iscus~ão do projecto n. 188, de 1895, 
au torizando o Po1lcr Executivo :~, rcvE<rter 
P_:lra. o quadro da r(>serva da armada o capi
tão de fl'agata reform::.do Aristides Monteiro 
de Pinho ; 

Discussão unica do .projecto n. 9, de I 390, 
autorizando o Poder Executivo a concede!' a 
Nelson Ser!\jo de Ca.l'valho, telegraphísto. da 
Rep~rtição 6ernl dos Telegr:lphos, um :~.uno 
de l!cenç.1, com o seu ordenadc., para tratar 
d e sua saude onrle lhe convier ; 

~iscussã.o un\~tl. do ll&l'ecer n . ~2, ~e \&98, 
opmando no sent1do de ser alterado o Regi
ment o, pa.rll o 6m de ser crea!la. um~~o com
missão pel·manente de TarifJJS, comp,•sta de 
cinco membros, p•·e,·alecendo a rlis.Po:>kão do 
art. 41 do Regimento em vi·ror · 

· . Discussão u nica. do pn1·er.m; n.' u, de 1800, 
JUlgando adin vcl :t creaç-Jo do lognr li~ :;ol ici
t:lrlor na ~étle do .ini:r.o re1lC1'11.l 1\<\. :<llt~rio t\o 
Pcr~:tmbuco, pc<l id'~ pelo respc~ti vo j u i:t. 
seccwnn.I a p1·ocurudo!' da Republica ; 

1" discus.'!:lo 1io projec~o n. 181, d1· 1898, 
antorizanrlo o P o1ler Execu u,·o a concetlcr a 
Leopolllo Lipman, ou a IJuOrn lllelhorcs vn.n 
tngons oJl'erccOJ·, pri vilo;.;io po1· ~10 !UI r.o~ 
p~u:a ~ construcçüo, uoo o t~ozo dr~ 11m put·t<_, 
n.rttflc1al em Chny, E~kdo do R\ o G\'\l.ll-1\', uo 
S~l, e de uma. cst!'a1ln. de (CITO l iguudo o 
m esmo porto aSa nt;~ Victoria. c n. Pulola :.: . 

Levanla-so n >C'ssão ús 4 horas c l\J minu
to~ da. tarrle. 

] 9' SJ<:SSÃO E~I 30 ilE MAIO D~ 1899 

Presidencia dos Srs. JteUo de Mello (2° Vice
P resicle;lte), Carlos de Nm;aes (i• &crelario) 
e Jt.<lio de illeUo (2• V\çe. Presi<.U:nle) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a qual 
respondem os Srs. Julio de Mello, Carlos de 
Novaes, Silva ~tariz, Hererlia de S:i., Angelo 
Neto, Silverio Nery, Carlos Marcellino, Amo
rim Figueira., A.ngusto Monteoegro, Enéas 
Martio's, Theotonio de Brito, SerzedeUo 
Corrêa, Luiz Domingues, Cunha Martins; 
Henrique Valladares, Pedro Borges, Thomaz 
Acciol.y. Torres Portugal , Francisco Sá, ~la
rinho de Anrlrade, Augusto Severo, Tavares 
de Lyra, Eloy de SouzEl, José Peregrino, Tei
xeira de Sã , Hercu lano Bandeira., Maiaqnias 
Gonçalves, Barbosa Lima, Rocha Cavalca,ntc, 
E uclides Malta, Ar!lujo Góes, Arroxollas 
Galv;lo, N"eiva, Seabra, Francis~o Sodr é, Ma
noel Caetano, Vergne de Abreu, Ada.!berto 
Guimarães. Pinheir o Junior, Torquato Mo
reira. José ~lurtinho, Augusto de Ynscon
collos. Belisarío de Soum: Alves de Brito, 
Silva Castro, Agostinho Vi Lia! , Dcocleciano de 
Souza , Ma}'rinll., A\mCJiôo. Gomes, Carvalho 
Mourão, Gonçalves Ramos, J<!col> rla Paixão, 
.\ntero Botelh•J, Alfretlo Pinto, Leonel l''dho, 
Ferreiro. Pires, An tonio Z<~<:har ias , Rodolpho 
Abt'eU, Tlleotonio de Magalllües, Mal t•~ ~!a· 
c.hado, M:ano!!ll'Lllgcucio, Lin,~olpho Caeto.no, 
O!ega.rio Maciel, Eduo.rdo Pimentel, P.1dua. 
RP.z<:nne, Galeão Carvnlhnl, Oli l'eira Braga., 
Rn~no de AnLlrall:\, ~Iins F:1uato, Francisco 
Gl icerio, Ovidío ,\ branrc~. Hermencgildo do 
Mornes, Luiz Adolpho. Mello Rego. Brozilio 
da l~uz, Leoncio Co r·J·ê~, Lauro Miiiler, Paulo. 
Ramos, Fra.ncisco Tl'len t ino, Pedro Ferreira., 
Plínio Casado, Gui llon, :\fJu·çal Escobar, Oiogo 
Fortuna, F r:~ ncisco Aiencustro, Rivndavio. 
Corrê!\, Vcspa~in11o do All ouquorque, C:unpos 
C!l.rtier ~~ C:1s~iMO üo N<l.<;cim<'>nto . 

.'\ Lrc -so :1 ~c~s~tn. 

[)(:ixam 1\C Ct.ll\1\ •:tl'C.C~r t!n\1\ Ctl.\1.'!\.. p\\l'lid· 
p:liÍ I~ otR :-;r~ . Vaz de MeHo, Urb:tllU santos, 
M1üt:t Bucoli:Ll', Vi\·ciros , Anizi o de :\breu, 
Elias M•l r tins,:\ poiH nnrio Zcnn y1lc,;, Pm·~tohos 
Montcnegro, Ut·hano :.la.rcontL•s, Campolina, 
.lt~io Lui1. , lbleronm ,\!vim • . Josó Bonifilcio, 
llcut•iq no Vaz, Alv;~z·o Botelho. Lnmnrtíne, 
.\lol'Cir•l tla. ~ih·:~, Dino llileuo, At'thm· Dia· 
1lut·h:il >e l1, Rotiotpho Mir .• u1Lo., C .. r().<:Ciolo, 
Xn.\'iOl' do VaHe o A:zcwedo S11drú. 

E so111 c:w!;a os Srs. PoJ•·o Chcrmo11t, Ro
tli·i:n:es Fel' JtaJH!cs, Eoluarúo 1lú llcwreoln, !i'l'e
dct·ko Borgc;, Fr:mcisco Glll'g'tll, Trimlade, 
Jooó ill.triano , .!uv.mcio de A;.::ui:tl', João de 
Siquoir:o., Arthur Peixoto, Geminiano Bt•:tzil, 
FelisbeUo Freire, Aristidc~ uo Queiroz, João 
D3.n.t;J.s F Uho, Edua.rdo lta.mos, Galuino LO• 
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reto, Jeronymo Monteiro, X:J.Yier da. Silveira,l O Sr. He••edia de Sá occupa. a. 
Ale indo Guanabara., Pereira. dos Santos, Erico, ;1.ttenção da Camara, como portador de um 
Coelho, Ernesto Bt'M:Uio, Julio dos Santos,' justo pedido que o corpo de artífices milita.re::l 
Ba.rros Franco J·uuior, Bern:~.rdes Dias, Mon- diri!'e aos Sra. representante:; da Nação sobre 
teiro ue Barros, Francisco Veiga, Nogueira. os pequenos Yencirnentos que recebem, os 
Junhr, Luiz Fla.cquer, Alvares Rubião, Do· quaes menore:; se tornarão com a. reducção 
miogos de Castro, Gustavo Godoy, Adolpho que aos mesmos fez o Sr. Ministro da Ma-· 
Gordo, Cesa.rio de Freita.s, Lucas de BatTos, rinha, sem base para isso 03. a utorização 
Alfredo Ellis, Cincin:J.to Bra,ga, Apparicio que a e;;;e respeito foi dada. por esta Ca.ma:ra. 
Mariense e Aureliano Barbosa.. ao Governo. 

E' lida e sem debate a.pprovada a acta da \ ·em á Mesa e é enviada ã. Commissã.o de 
sessão a·lteeedente. Orçamento, uma representação dos artí-fices 

Passa-se ao expedrente . 1 t irados du.s officinas do Ars.enal de Marinba 
para. embarcarem nos nav10s de guerra. da. 

o Sr. J.o Secretario pl'ocede á ;\rrnada. nacional, pedindo a.ugm.ento de ven
cimentos. leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimento: 
De Amelia. de Jesas Moreira. de Mattos, 

viuva do operaria de 2' classe Antonio Joa
quim de M::Lttos, pedindo alteração do decreto 
n. 127, de 1892, e do reguhtmento que baixou 
com o decreto n. 2.091, de 1895, no sentido 
de serem adoptadas pensões para as viuvas 
dos operarias do Arsenal de Marinha, que 
fa.lleceram poucos me:zes antes do promulga
ção do di to decreto n. 121, de novembro de 
1892.- A' Comrnissão de Pensões e Contas . 

O S~. 1\J:atta Machado propõe 
um voto de pezar pela morte de um brazi
leiro distincto, cujo nome é conhecido em 
todos os r ecantos do paiz. 

Refere-se ao illustre Dr. Campos da Paz, o 
propagandista da Re:publica, o batalhador da 
abolição, o herôe de t odas as causas patrlo· 
ticas, e que, ainda agor:<, batia-se bravamente 
:pela refor ma e desenvolv imento da lavoura 
nacional. 
A~sim pede à Mesa que consulte á C:Lmaro. 

si concede esse voto, como r l?.presentante que 
é ela N~.ã.o, ferida <lclorosamente por esse 
golpe . 

Posto a votos, é unanimemente <~IJprovado 
o requerimento. 

O Sr. :rtodolpho A.b~en vem 
tambem pedir á. !11eso." que consulte á Ca
mara si concede um voto identico ao que 
acaba de requerer o or.ldor que o precedeu, 
pelo passamento do grande patriota., que, 
rompendo no parhtmento brazileiro. com :J.S 
tl'&dicções do seu p<J.rtido, ahi deu o primeiro 
vi va á Republica , hoje vencedora no paiz -
o padre João Manoel de C:~.~v<J. !ho. 

E' approva.\lo u nanimemente o requeri· 
monto. 

Comar:~ Y. I 

O Sr. B e lis ario de Souza 
(Mot~imento de awmçao. SiZeacio.)-Não el'a. 
seu intento tomar parte nos u ltimos debates 
que se teem travado nest'' Casa. Versavam 
elles sobre a annuncia •la conCJJntraç,r·J repu- . 
blicana, ctue jâ existe naata. Casa., mas cujo 
programma o cir. Cassiano reservou-se para 
opportunamente expôr a Camara e ao paiz. 

Nesse momento discutira a concentraçito, 
indagal'ã. dos motivos -por que dissolveu-se o 
Partido Republicano Federal, que vinha mor· 
talmeote ferido desde a. famosa convenção, 
onde surg iram as ca.nditlaturns da.quelle par
tido, aM ao a.ttestado de obito que a. esse 
mesmo Partido Federal passou o Sr. Cassia.no 
do Nascimento. 

Quando o p!'ogrumma vier, quando a ban
deiri.\ fôr desfratdada. ha de di s·~utir as tbeses 
do :programma. e as origens do partido ; não 
serà então impertinente indagar por que mo
ti v o sendo ::t concentraçao formada. pelas forças 
que o general Glicerio commanda.va , 1'oi 
S. Ex. privado da sua direcção. 

Por emquanto esse partido, que o Sr. Cns
siano dirige, no menos a jul;;a.r pelo~ dis
cursos de bontcm, não ê eioõ.o uma concen
tração ue odios contra um partido quo t am 
t:.s suas idéas, seu :progl'amma, suns tradi· 
çües c uma manifestn\'<io de applauso o do 
adhesão o. um govl3rno cuja c:.~.ndillatura nas 
urnn.s combateram. 

O S1'. B:J.rbosa Lima, cuja. palavra o orador 
sempre ouve com attooçã.o, ainda hontem 
procurou ro,·ivet odios contra u ma situaç~o 
quejà se extinguiu, contra o Governo do Sr. 
Prudente de Moraes. 

Mas não foi S. Ex. feliz nas accusa.çi)es 
que prooluziu. Referiu -se á occupação da Uha 
da Tl'intladc, mas esqueceu-se de qne nesse 
tempo era o Sr. Prudente de Moraes apoiado 
por todo o Partido Republicano Federal, que 
o Sr. Francisco Glicerio · dirigia. e commao. • 
(\;1V(l.. 

27 
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E;sa accusar;ão, antes de attingir ao Sr. ~i.dente d:J. Repu~lica., o o:-ador entcnuou-se 
P rudente de l\'lornes, feria:::. una:Jiro icladc tlo r.orn o Sr. Rodolpho Abr•eu :tflrn <le saber 
Co11.t;resso. r.u r, l ~crio. atti.tude de seus a;:nigos d~ i\! i-

Ta.mtem na, reh:rencia gue i'ez aos proto- ria~; na. eleiç5.o ua. llks:1 e tlus Cornrn \:;sües. 
co!los italianos esqucceu-s3 S. Ex. d.l rJ.UC Nath o.rm1·ou o.ue exprimisse bem o que 
.um nos mais illustl'es membros d:1 ~.·orzccH- em. o n.pnio dos amigos do S:P. ~ilvi ano B:·an
t?·nç<io republicana, o Sr. Enéas :\!artins , foi I ti:'io. F~z-se a eleit;·rio da :Ilesa n~s condições 
quem pronunciou o mais cloquente e lU1úi- ()tH~ n. Camn.rn. conllecc . 
noso dos discursos que, na defcsn dos mesmos Foi então que, sob a p~·esir1encin ào no:;so 
protocollos, i !lustraram ar1uelb memor;n·eJ illustre colloga o Sr. Va.z de :'v!ello. remtiU-$C 
discussão. E entre os qu'~ ma:s rlctlícaclo a bancada. !uineira afim <Ül comi·inar a sua 
apoio presta.Yam ao ó'iin\stl'o (lo Exterior r~.tt',tnde politica em face do Go>-erno e rc:;ol
de então, o Sr . C:lrlos d.e Car\':Jlbo, vimos :t veu influi1· no sentido de se 1•eal izsr um 
q:u~s~ totalidade d~ b:t_n ~ada ric·grandeose, aEco:·d·.l para a ckí_ciio d.a Mesa e Commis
dmgufa pelo Sr . Pmbe!ro "Machado. sve~. ~o que se roterta u. Mesa., prevaleceu 

O orador ,-em tão sõmeutc explicar:\ su:~ o accordo; quanto as Commis,üe~ . dirá a. Ca
posiç;.ío, chamado a Jcbate, como foi pessoal- mara. p :H'IJUC uiio põde •la. e o~eua.:;s· ~ ntimento. 
mcute, pelo Sr. Erico C(:elho. lr:tormado dos nomes indicados p::.ra :ts 

O Sr. Ga.ssiano do l\;1scimento, devhia- Comrni>sües de Orç.tmento e de Just:ça.,t. ~lic;!.s 
mente autorizv..do, declarou que nenhum t e- sobre que versava o accurdo, c a.o . tomll.1' co
legramma o Sr. Campos S<t.lles receber;l uo nhecimento dos uomes pa ra. a Comm:s~ã.o de 
S l'. Rottschiltl, quanto il politica in tomo. do Ju;;t iça., que er~1m pelo seu lado os Srs. 
Brazll. Sea.bt·a, Luiz DomiiJgues, ,~rroxellas Galvão 

Sem tor estado com o Sr. CamlJO~ Salle~. e Trindade; pelos a.roigos do Sr. Cassia.no os 
fa z sua a cathegorica. affll'rnar;ãrJ do Sr. Srs . Amphiiophio, II·meu Ma.cltado, G<tle:Io 
Ca_ssianodoNascilllelltO : ncnlmm telcgramn:;t Carvalhal e :\lartins Junior e pela blur::aua 
o :::r. Cum}JOS S!!lles recebeu; tel-t•-ltia re· mineira o nome uo illustre Dt•. Alfredo Pinto, 
pe~lido, raso ho;wess~ rec~bido, com :L hom- o Sr . D>'. Yaz tlc :\Icllo declarou ao omdor, 
br1dade e energJLI. do seu caracter, c.;m a ti i- em presença do Sr. A. Monteni:lg!'o, qu e as
p;nid'.ldee conscie11cia tlo alto ca.rgo que exol'~c. ~istiu a todlt a. coarerencia., que o br. AI
Sente que nrio btcja presente o Sr. llrico• J't·cdo Pinto era nosso correligionario c, 
Cr;elho; ouviu (lizt:r a amigos nesta Cam:tra porque o oradOL' as.>im o comideraYa, l!ec1i tl 
que. tinha s ido o orador quem ao sr . .E rico no S1·. Vaz de Mello que se ontcndes3e com 
1'a1hlr<1sobre a exist(~ncia de similllante te- S . Ex. af1m (\e saber si es tava delibern.do a 
legra~ma.. !:'ãn se ,1~mor:u·:'t em ,!csfazer a acompanhl\r o partido na indicação do nome 
pcrlld H\ de ta o cal umn i o"'" imputaç,ã.o. do Dr . Seo.bra. pa.ra presiclente daquulla Com-

Lança um repto de ho11l'J. M SI'. E rico missão. Não era mister g t•lLnde s,•gacida.dc 
Co<!!ho; c.-tá certo do (j\le S. Ex. respun- para conhecer que a. concentração pleitearia 
dera.. a. caudiclatura do Sr. Mnphilophío ao cargo 

N:i.o tum o or:ulor por l1:tbi to dizll:- nos que o anoo passado o Sr. Seabra. tão brilb<m
corrcuorcs o que não po>~a d izer da tribuna . temente ba.via ;[eõempenhado. 
E~! ·l icar:·~ n. sua. attitu•lc peranto o seu O· or:Ldor esi.aYa realizando o pens:1mento 

parl1•lo e o Governo, Rr.unidoo o,;; Depu- commurn aos dous wrLidos- o d:t reeleição 
Lados t.lo l'at-tido Rcpnbi ico.no c tendo o ti:L Me33. com promoc:.ão, e o tia reeleição <hls 
orauot• mercciuo ainll.l um;~. vez a elevada Comm is•ões. Por isto julgou-se autoriz:ldO 
llonl'o., que nunca. S<llícilou, de os dir i~ir :L pedir a intervençiío do Sr . vaz ue :>.i e !lo 
n e~.t :~ Cn:stl, o oradot• expoz o seu pensanwnto )'nt·n conhccN' a attitutle que a.;~umiria o 
pultl.1co, que c1·:1 t..-.mhcm o 'In l.orlos os ~eus ::ir. Ai rt·edo Pi nto . Conhccilh :t J eliLe1·:u;ão 
:tuti:,:os, d(• fr·nuco, ,J.·ci,lidu (! leal apoio :•o ,Jo il!u,trc Deputado, contrúr in. a esse pen:>tt· 
Oon!rno. 'fa.tni.,·m toi pcns:m1entn uomi - menta, P'''liu •wSr. A. ~lónknegyo que coll1· 
nnnt~ ne~s•t t·euntii:n _a rcelei•:iio da ~r o.,a ,, o. rnuu ic:;ssc ao sr. Cassi:tllO ' i llC nf: () era pos· 
rcchJJ~·iío uos ('ll l ll lti l.~~0es. ~ i VL·lJc\·.n·-sc n. e!f•it<J o p ro,jectn.do accol•Jo . 

Entii.o, c<Hno "J·;:ã.o •los ~cus amigo~ poli· ncsp .• n,!0.ndo a vario;,; apartc·s, d1z qU11 n. 
ticos, l)rúc,m·ou o Sr. Pl'c~idcnte d:t !~t:i •H· ~n:• aHitur\c foi :1. mais cv:•vectl.l.: cump1·ill 
blic;!; t c;•o _., l:c.nra Jc cX 'l'.'i' a s. Ex. a Ulr: ,!L: ·.-cr de k·: ll, 1 u.dr~. int,·l'JJI·<; toll , .. ~ :(' i :l i
opiui[o do.-; scti~ arrJig(·:-!~ O · pdTti ~ ~ .. e~ L: ~ .vu I11H?1Üvs do s~a part~ í lo tv~:-:sa ~-~t·n ,·a. 1le :1 ~~ l·~~'.~tl 
em maiori;t na Can1:tr:~. lll•B com a r.usA-nt ii.l n.o:~ !~t:lnf:es s~;·vi(;<1s do PLnsti\ú l1e~! ,.l t ~~4ú:> 
rle olguns Cilrrcligirq:ati.,s n:,o I!Od i:t in~n :e- r.c-\ la .. i!:Lhi n, ()Se. s.':.thl'a. . 
diat amente clegtr a Mesa.11crn as Cornru is~uci' . Na Commissão <1e Or<,'a!l . .;nt' '· a11;m 'los 
-Conhecida, porém, a d2claração elo apoio in- quatro !tomes quo o P,.rtido Republicano 
condicional que o Sr.Sil..-iano Branüão havia , devia :1.prc.;eutar c os quatro apresentados 
em (lj;;curso :;;olemne, <tffirmado ao Sr. Pr~- pcl:l. Concentruç.áo, fi.gur"'vn. o nome do Sr . 
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Calogera.s. A Garoara. sabe a. ostíma. que o 
orador vota ao íllustro Deputado por Minas ; 
no cump1•imento do seu dever, porém, fez 
'V'er ao Sr. Vaz; de Mello que, em nolll,e do 
Partido Republicano, não podia acceítar a 
eleição do Sr. Calogeras, porquanto no anno 
passado, em discussão merooravel, S. Ex. 
decla.rã.ra que os partidos estavam extinctos. 
Su:ffragar o nome de S. E:x:. era rJconhccet• 
h oje como verdade o que haviam contestado, 
nnterlormente, o orador e seus amigos. 

Tal foi a interferencia. que o orador teve 
na projectado a.ccorrlo . Quanto a inclusão ou 
exclusão deste ou da.quelle nome, declar.-1. que 
o Sr . Pr'3sideute da. Republica. manteve-se n<\ 
attitude que a sua. mensagem clarament!! in
dicava . 

O orador não incluiria nas list as cbs Com
missões sinão oorreligiona.r ios que al)OÍ<ISScm 
lealmente o Governo. 

Não quer alongar o debate. · 
Em nome do seu :partido affirmu. o apoio 

deste ao Sr. Campos Su.lles, na boa. o na má 
fortuna.. Não indagará si no momento são 
a maioria ou a minoria., sí ~ií.o muitos ou 
poucos; valem :pela tradiçã~ conservarlora, 
que representam na Republtca. ; valem pela 
maioria. do. Nação, que, em 1" de março , 
elevou ao mais alto posto da Republica. o 
insigne cidadão que tantos serviços jil tem 
prest'a.úo á. sua Patria e, esta certo o oraclol', 
ainda os prestará. maiores, no desempenho do 
alto car go para. que foi cllamo.(to. 

(M11ilo bem, muito bem. O o;·ado1· d muito 
cumprimentado). 

O Sr. 1BarbosaLhnn- Por força 
dos seus pronunciamentos na. sessão d r: bon· 
tem, n:Io era nesta. tribuna quo se deverin. 
achar agora, c sim em trabalhos da. Com-

graves eram as exigencias do derer em face 
de quem eo.contra:va uma situa<;:ão na1.ueHa.s 
condições. 

"Não po(leria. do.r uma idéa do que se lhe 
afigurava ser a tarefa ingente do Sr. P.re· 
sidento da Republica, sem fazer esse e-z:ame 
retrospectivo. 

O orador íaz largas considerações ares~ 
peito e conclue declarando q_ue não lhe fill
tarà. occasião de medir forças nasto assumpto 
com o honrado Deputado. actuaJmente um 
do3 leaders du. antiga. maioria.. 

(.:llt~ ilo bem , muito l!e-m). 

Comparecem mais os Srs. Albuquerque 
Serejo, Guedelba Mourão, :Marcos d9 Araujo. 
José A velino, lldefonso Lima, João Lopes, 
Helvecio Monte, Coelho Lisboa, Ermirio Cou
tinho, Atl'onso Costa, CoelhO Cintra, Pereira 
de Lyra, João Vieira, :Martins Junior, Cor
nclio da. Fonseca, Moreira Alves, Pedro Per
nambuco, Olympio campos, Rodrigues Doria, 
Jay m" Villas-Boas, Castro Rcbello, ~Iilton, 
Tosta, Eugenio Tourinho, Paula Guimarães, 
Amphilopbio, Leovigildo Filgn.eiras, Rodl'i· 
gues Lima, Tolentino dos Sa.ntos, Marcolino 
Moura, Oscar Godoy, lrineu Machado, Tlmo
t.lleo da Costa, S;i Freire, RauJ Barroso, Fon· 
seca Portella, Nilo Peçanha, Leonel Loreti, 
Pa.ulino de Souza. Junior. Calogoraí', La.mou
nier Godofredo, Octaviano de B~ito, Cu~el'· 
tino de Siqueira, Augusto Clemcntioo, 
Telles de .Meuezes, Arthur Torres, Rodoll?ho 
Paixão, Casemiro d<t Rocbo., Costa. Jun1or, 
Edmundo da. Fonsec" Pa.ulino Cal'los. Alves 
tl c Cnstro, Alencar Guimarit.es, La.mcnbn. 
Lins, Possi<l.onio do. Cunha, Yictorino Mon
teiro, Pinto d:~. Rocha. e Py Crespo . 

ORD8M DO D[A 

mis~ão de que faz parte. O S•·· PJ•ctddcnte-H11.vendo ou-
E:m!tou vendo qu_c S. Ex. o Deputado mero lega.!, '\':to se; proceder t\s votações da. 

que o precct!eu n:t trll.>una, r:omuça.vn a. fazer 1 materio.s encerratlas. 
r eli:rcncia.s A.O seu •lí~curso !\e l!ontom, pro
cnraorlo r cfut<t l·o u;t ))ar te em IJUe se 1'0· 
ibriu ao Governo tt•nnRndo. 

Logo dcpui::; o OI'<Idu:· vei u :t c:111 vuuMr-se 
dt! sua St•zrt-J•a:r.:"ul, poi~ S. gx. dcsviou-~o da 
qucstilo, ntiu I> roeu I\muu com ba.tm· o. p;l r tu 
mais imporlatJto Lios St:us nr·~ulliOntos . 
S. Ex. limilou-so :1. ap011to.l' o sou· uome 110s 
l'O.ncorcs tlo pc~soal quo a po\it·;ca. in resta llo 
St•, Prudente de :O.Ioraes creou, dizendo que o 
Ot':\dor vinha reviver O!Uos. que não es•Jo )(I· 
tentes, mn s sim mais vi v nos no espi ri to da 
naciona.lidacle b1·azileira. 

Não rcvivnu odios ; apontou 1Xl.ra. os qu<.\ 
ahi estiio vimze:;, não po1oque quizesse de· 
morar-se na contempla\:ão desse especta.culo, 

E' rtnnunciltrl:t a votru;iill do p!·ojccto n. ~. 
do l8!JO, lixando :o li>t·ça na~·al para o oxor
r;h:io tle lOnO. (:.!" discu~~o.} 

Em sr!guida ~iio :succ(~s~iVIl.Ilwnte -postos a 
votos e ;tpprovauo~ em 2" discussão, os arti· 
~os 1" e 2" do 

l'ROJECTO 

N. 2- !899 

O Congresso Na~ioua.l decreta : 
Art.. 1.• A força n:J.Val, no anno de 1900, 

consl:.~rã : 
mas como um ponto de IX\I't\da. -para o qual § 1." Dos officiaes tla armada e cl~ses an• 
era preciso fitar, af.m ele comprchend~l' quão ne::ms, conforme os respectivos quad1'os. 
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§ 2. • De 4.000 pr<tças do corpo de mari
nheiros nacionaes, inc!1;sive 300 praças par>t 
as tres companhias de Joguístas e 100 p;1.ra. a 
companhia. do Estado de Matto Grosso. 

§ 3. • De 700 foguistas, contractaclos de 
conformi<Jade com o regulamento promulgado 
para os foguistas extranumerarios. 

§ 4,• D;} 1.500 aprendizes marinheiros. 
§ 5. 0 De 450 praças do corpo de infantaria 

de m<trinha. 
§ 6.• Em tempo de guerra, do dobro do 

:pessoal dos §§ 2", 3", 4• e 5". 
Art. 2.• H.evog;u11-se as disposiçiJcs em 

contrario. 

O Sr. J::>oresidente- Estó. finàa a 
votação; passa-se ó. materia em discussão. 

E' annunciada a 3• discussão do projccto 
n. 202, de 1898, autorizando o Governo a 
abrir no corrente exercício o credito especial 
de 28:093$1:67, destinndo ao pagamento de 
varias J.espezas rln. Secretaria. do Senado, e o 
credito necessario para pa.gamento, tambem 
no corrente exercia, do vencimeoto do biblio· 
thecario da. mesma Camara. nomeauo em 19 
de de:-:embro. · 

Ning-uem pedindo a :palavra, é encerrada a 
discus~ão. 

O Sr. P.r.~esidente- Havendo ,lu
mero legal, vai-se proceder á votação do pro
jecto n. 202, de 1898, que acaba de ser encer
mdo, 

ração desta Camara., em sessão de 19 do cor
rente mez, com o vencimento anuual de 
8 :400.~, sendo dous terços de ordenado fixo e 
um tm·ço de gratificação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

E' annunciada a 2" discussão do projecto 
n. 6, de 1899, autorizando o Poder Executivo 
a abrir ao Ministerio dn. Guerra, no corrente 
exercicio, o credito supplemt!ntar á.s verbas 
10 c li do art. 1\.l dn. lei n. 550, de 31 de de
zembi·o de 1898. 

Entra em discus~ã.o o art. I •. 

O Sr. Luiz Adolpho pensrt que 
o projecto dCJ lei, concedendo a autorização 
constante do projecto ·n. 6 ~o Poder Ex
ecutivo, não pode ser approvado pela. Carnara., 
em face das dispo3ições dnras e terminantes 
do a:·t. 57 da lei de orçamento vigente, que 
não permittem ao Governo dar cumprimento 
a nen1uma disposição de lei especi<ll ou de 
regulamentos augmentondo as despezas pu
blicas, uma vez que o caso não esteja pre
visto na respecti vn. ~abclla do orçamento 
com a verba necessaria. 

O OINlor• não entr a na analyse das leis ou 
regulamentos que crear,, m esso pretenso 
direito tle el<)var até u algarismo illim.it11do 
as :wultadas despezas que om~ra.m duramente 
os cofres publicas. diril. tão sólllente que, 
tendo a Ca.mara acceitado o anno plssado a 

Posto a votos, é approva.clo em 3" diEcussão emenda do Sr. ])()puta1lo Bueno de Andrl'lda, 
e enviado ;,i. sancçfio 0 seguinte emenda sobre a qual foi ouvido o actual Go-

PRO.TECTO 

N. 202- 1898 

(Do Senado) 

verno, que a achou de mol<le a auxiliai-o 
no seu plnno de reorganizaç:ão financeir:l, ,, 
tanto 11ue ella. i'IJi approv:•tla e incluída na 
actual lei. não l1t~ mais do que estmulw.r a 
apresentac;iio deste p ~c.jccto em comple(,,) 
antt1.~11nismo com :L políLica de uconomias o a 
oricnta,,ão actual uo Gov<'r·no. 

Alll'Ovcita n oceasiii.o de occupn.r :~ iribmm 
O Cong-resso Nacioual tlecreta: par:• cliam:~t' a attcnçiio do Sr. Pt·esiuentc! du. 
Art. I." E' o Governo autorizado a abrir, Republica p:~rot o c~ta1lo de ugitn<;iio, JH'O· 

no corrente exercício. o credito especial <te cnrsom tal vrz <lu prox im:t nw~rcllia,quo nlina 
28:093$1lü7, destinado ao p:Jgamt·nto du dcs- nn 1•:.5to.rlo ([UC tem u. h un!':J. ,[ ,~ rnpw·scnt.:c.r. 
pezn~ ~qne so rolo.cion:uu c"m o ~ot•vio;o de 'f, ·l c';.p·:lnnna~ <pio Lc•!JII\ sido lt•nnstni t~idcJS 
reLla.cçu.o dos f.lcbatl's no Sc·nado nos annos ti< ~ ao omd"'' e uut.ros quo Icem sid•' publica• los 
189G e l~U7, gratificnçGcs a dons 2"' ol!Jci:L.e.:,; na impt'CIJ~a J•~vclum uma. situ:\çlio tli.o 
enc:u•regudos do arcllivo c ilibliothec:L da :cnoT'Illitl o pori:;:u$:l rJUC o ot·a.tlor csp~ra o 
:mesma. Cuma.ra o a s:1lo.rio,; de dous serventes Gm·erno uilc1 dcrnoro~ró. n s pro v illoncias ·uo 
na referido período, bem como a gratifica.çi11·s sen1itlo tte asse;;urar a. Jl<lZ e a tranquílliJade 
e dospnzas que ~u tOI'IMram Hl'Cc~sarias ~ u- publka, :1lteratlat em .Matto Grosso pelos pa.r
:!'ante o tempo em qc e ruuc~iot1ou o Congresso ti!l:tl'ias elo Sr. Ministro ela Fazenda. 
Na.ci?nal para a apuração da eleição pn•si- Chamn <1 attençü.o do Governo t:ara n. !!XiS-
deJJcJal. _ tencia à o grut:os armados em atti twlc hostil, 

Art .. 2.' E' Igualr:neute autorizado a abi'Ír I' não só em Itaicy, cem o em outros pontos do 
~ ~c(Jdl tú nec~s~rH.J pa.nt J?:l~amento,_ ll(J Esta.clo, e IG o se:guint~ telegra.mma, que re
cm reute. cxercicto, a um bt bhotl!ec<~.rw !la. eebeu, ha poucos <has uo P1·csidontc de 
Secrotarto. do ~enado, nomeado por dclibe- de i\Iatto-Grosso: ' 
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«Situaç;ão aqui inquietadDra. Animos exal
tados, continuam ameaças de assassíMto aos 
chefes republicanvs. MnitDs rawilias se reti· 
ramlo. Perspectiv;t a.ssustarl.ora, parecendo 
ínevít:Lvel conflagração ger<\.l. Em Corumbá 
nenhum8. garantia, O command<tnte e os of· 
ficiaes do 2" de a.rtilharía francamente hosti
lizam autoríLlades lo2aes. Co!'re insistente 
boato de que Mascarenhas -pai detido em Co· 
rumbá, não :podendo seguir para o Sul.» 

verno fa.z acom~anha:r as respectivas mensa 
gen~, r.fim de que os lvmra.dos Sr~. Deputados 
possam, estudando os, formar juizo claro e 
preciso sobre a prccedencía e lcgalid!ldc das 
despezas que originam os credites. · 

Com o presente credito a Commi~$ãO proce· 
deu de conformidade com o uso estlbelecído, 
fazendo publicar totlos os dados e informações 
que o Governo ministrasse; e, Sr. Presidente, 
niio pódc haver nada. de mais claro e preciso 
do que essas elementos de estudo (apoiados) 

E como es!ã tratando dos negocies de porque não sô dizem o necessario relativa
Matto-G.1'osso, jnlgil. do seu dever impugnar mente cí. legisltl.ç[o que 0 GoYerno tinha. de 
a decl::tração ~o Sr.' Victorino Monteiro, ~e- respeit:<r na nomea ,~5.o dos alferes-alumnos, 
putado pel_o R10. ~r,lnde do Sul, ele que a pl e- como tamLem nã.o <~utorízam de modo algum 
pondera.nc1a po~thc8.. do. Senador Po~ce, ,em a presumir-se, siquer, que clle Já. houvesse 
.\fatto-Grosso, e devtda a sua snbsorv:w~cm a autecipado 0 pa.<'"a.meuto a e~ses officiacs das 
tcdos os governo~. Mo;tra a ?~n!ra.cliCçao do vantagens quo lhe,; compet"m por lei, para 
orador _a q:ne respo~dc: po!s s1 ~ouves:ea. que 0 illustre Deputado por Matto Grosso se 
subscrvlencw, a que ,e referm, :n,w esbrta abalann~ssc a dizel-o. 
aber~:1 a ~ucta entre aqnelle SGnador ~o po- . 0 faéto é, Sr. Presidente, que 0 Governo. 
dero.o illm1stro da Fazend:... do actull Go· em obcdiencia á lei, nomeou, em 22 de abril 
verno. . . · . . . . deste &nno, 23 alferes-n.lumnos, porque o 
. A

1 
s~a. l'lttJ~~d_e energtca e dectdtda., rem- regulamento de 1803 tirav;t toda a ltuvid(L a 

tm o as 1mpo:orçoes de um mem~ro do aetual essa respeito, tornando pt•ocisa., termí.na.nte,a 
Oo~_erno e úefendendo c9m hetcr>mo_ c nbr:_e· nomeação destl~ que estivessem pl'eencilidasas 
~~çao raros a autonnmw,, do seu. Estado, sao' formaliciades exigiclas a tal distincçü.o (apoi'h· 
íh-to~ que respon:iem cabalment_: a essa. ac- dJs) como ·r1:almenLe esto:n.m, 
cusaçao. Q uan ~o a outra accusuçao, de h a ver, 
como chere do partido, cousenttdo, em 189-1, O Sa. BARBoSA~. LIM.\- E por todos os re· 
na cxcl•.1óão da cilapa de Deputado do . nome 1 gula r cntos anteriOres. 
do Sr _ Antonio Azeredo, actu:J.lmente Se· O SP... liiJ. YIUN'K-Era o caso de dizer le
nador por aquelle Estado, S. Ex:. deverh gem liabemus,e o Sr. Presirlente rJa Republic<L 
T>i'imeiramente ter se informado com o Sr. só incirlirii1 em censura si a. não executasse. 
general Vn.llc r1ue, mais habilitado do que (Ap.-iados.) Mas, desde que S. Ex. a. execu
outl'o qualquer, póde rlar a S. Ex. as razões tou, em vez de cen3ura parece que o illustre 
de u.lta con~·enicncia part!daria qrte levaram Deputado só póde louval·o. 
o cheJe 110 Partido Repllhlicano de 1-iatto- E' claro que o orr,;amento da guerra, não 
Gro~so num procedimento pelo qual, a.liás, cogitando dessa des~ezue tendo esses offlciaes 
não foi o unico rcsponsavel. O n1•ador manda direito a perceb:~rem os vencimentos corre· 
á Mesa o requérimento a que se ref<lriu. spondentes ao posto de 2,• tenente ou de alfa-

Vem á Mesa, à liào, apoiado e posto em rCls, te~ia. forç,os~Il!ente o Sr. Presid.ente d?' 
discussão 0 se<>uinte. Re~ublJC<t de sol1c1t;;.r do CongrQSso o nece~-

, " sano crcd1to para fu.zer face a. taes yencl· 
menta~. 

Ora, foi justamente o qlle S. Ex. fez; e 
R ll<)t:'Ei~D!ENTO 

Requcil•o quo o T>rojecto n. 6. rle ]899, conscque:ntcmente julgo q11e os nobres Depu
volte á Commi~são rle Orçamento para dizer tar\03 não pút!ero de modo algum ncgat• o 
sobre a sua legalidade. em fac, rla disposição credito, pol'que ello resulta purn, e simples
do n.rt. G" ela lei n. 5GO, r.lc :~1 de dezembro mente d<:~. execução da lei. 
de 1898. P!lnso quo o illustre Deputado por Ma.tto 

S:1Ja das sessiJes, 30 de maio de 1899.- Grosso tlcarú. satisf~ito com estas ex:plicaçõos; 
Luiz Adolplw. não t~ndo eu sioilo louvores o. tecer ao hon

rado Sr, Pt·csir:lcnte da. [{.epublie;~. por ha.ver 
o Sr. 1\ciayri:nk _Sr. Presidontc, e,cr~pul~~arnente cumpl'ido a lei. (M1riccr 

na quali,lade de relator do ceedito em dls· bem' liWltO Dcm.) · 
cussiio, venh0 responder ao illnstre Deput:1do • . 
:pol' Matto Grosso, que acaba de impugna l-o. O Sh ,: Buen? de A.~~druda { ) -

A Comrnissii,o de Orçruncnto de ha muito, I Sr. _Pre~tdente, nao erüra~e1 na a.nalyEe do 
Sr. Presidente, tomou a resolução de fazer credrto, porque as e:x:pltcaçoes que aca.bam de 
trnnscr~ver em seguida ao~ seus pareceres >JS --- . · 
demonstrações e esclareCJmentos que o Go- (•) Não foi r,n·isto polo or~aor, 
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ser tl ada.s pelo digno relator da Commissão 
do Orça.m~:n to me S!ttisfiz(:ra.m. 

n.lferes-al urnnos, para os quaes pede agora. 
credito . 

O meu intuito tomrtndo a pa.hl.vra, il rl1sol
ver as duvidas suggerhbs pela interpretação 
da emcni!o. que apresentei o anno passado. 

0 SR. NILO PEÇ,\ NlL\ tlà um aparte . 
0 Sn.. RUE:--iO DE A::>:ou:I..DA-A emcnú:~. que 

apresentei o anno pass<tdo u:1o tem por fim 
impedir que o Congresso conceda creditas ao 
Poder Executivo. 

Explica os motivos peles quaes não Ee póde 
prever e limit<U' pa.!'a. C<t<la, exercício a l'cspe
ctiva verba, que é dependente do numero de 
nlumnos que possam &ltisfazer as condições 
exigida-s pelo:> regulamento>. 

Mostt•a em seguida que, pelos regulamentos 
de l82S, 1853 e 1::>74, o numero não era iimi
tado, v isto que o Governo cstcwa autorizado · 
a ampliar o respeeti vu quadra. o Congresso neste pn.iz reu ne-se annnnl

mente para resolver sobre questues finan
ceiras, para votar as leis a.nnuas, as leis 
de meios nccessarias ao Govet•no. 

E' cJnro que eu não iria apresentar uma. 
emenda que 1le algum modo · otrendesse uma 
das nossas }ll'incip~tes prel'ngativas, o rJUe 
seria. contra os meus sentimentos, contra as 
winhas opiniões, contra a minha. doutrina, 
pois seria do.r uma interpretação conserva
dora á Constituição, que nos assegura esse 
direito. 

O SR.. LUiz AooL!'HO -Então ú inocua . 
0 Sn. . BUENO DE A NDR..\D.<\. - !'ião é inocua.; 

ella. serv~ para impedir que o Poder Executivo 
decrete despezas -lurante o [nterregno par
lamentar, certo de que obtcrâ. concessão ele 
credito. 

Si o nobre Deputado viesse á tribuna e de· 
monstras~e que o Governo tinha teito essa. 
despezo., e:trectua.do o pagamento, então teria 
razão para dizer que o Governo •·iolitra. a dis
posição legal, mas desde que o illustre 
membro (b Commi!:São do Orçamento a.c.'\ba. 
de dizer n Co.mam que esse pag:;.mento ainda 
ttão foi efi~ctuado, qne o Sl' . Presidente da 
Republica espera. que o Congresso lhe con
ceda esse credito, a. minha. doutl'ina está de 
pé c não tenho ..;uvi1t11. em t!cctaral' que don 
o meu voto a. este credito, assim como da.ria. 
n. todos os outros em iguaes contliçi>c.s . 

E" o que tinha a dir.er, (!rfrtito bem, muito 
bem.) 

O ~r. l\lcllo Rt•go eutende que a 
emonda do nol.>l'O Deputado por S. Paulo é 
complotamento inutil, pois que o; tão defi
nidos l'ffi loi os caso~ rm •1ue o Governo póue 
abri l' crc•.litos SU\IJllementnres (' o:x ltnordi
nnrios. Dalido que o Gorcrno nomeou os a l· 
!ero•S· :llumnos, devo o Congresso llabi li tal-o 
ao pa:,ramonto devido. 

l'ottdor:t, cntrr~b nlo, qne estes e outros 
factos de igual n:1turcz:t <l<wem chamar a 
aaen~:iio <lo le~: is lu ·lor, C.'Jn o fim d<! p:i;· um 
l imite it facili<htolecom que se abrem as por tas 
das escolas milit:u·es aos pretendentes ú ma· 
tricula . (lúuilo liam.) 

Conclue dizenc!o que, em f:tce do regula
mento, com approvação legislativa, que 
,;utnda dcsp·1cha,· do:dc Zo!JO alfà es-alHmnos 
aos alumnos que p;.•enncham cel'ta~ e di•lermi
nadas coodiçúes e da lei da recei~:1, que veda 
pagarner1tos que não estej:1m taKados no orça
mento coL'respondente, o llevcr do Poder Exe
cuth'O era exact:lrnente vir pedir no Con
g-r1sso que o habilita-sse ao pagamtmto que o 
cl'edíto autoriza. A expo~ição do Sr. !\Iinistro 
da. Guerríl- e chra e irrecusavel. 

Confia que a. ca.mara assim decidirà, votando 
o projecto formulodn pela Commissão. (.Vuito 
bem, mt,ii·J ue1n.} 

Nin;::uem mais pedindo a palavra, é encer
ra.~a a. discussão do art . l' e sem deb.'l.te a 
do art. 2• do prC'jecto, cuja. votação fica 
adiada. 

E' annunciada n 2" discu~são ('O projecto 
n . 163 A, de 1898, prohibin,Jo a emiEsão, por 
particulares, empreza, bar.:co ou sociedade,de 
titulas de ct•cdito ou obr·igações ao uortador. 
com o nornu des te em branco, deuôminados 
lettras, notas, >ales, !lcbas, fica~, r ecibos, li
vranças, ou outras dilfercntes denominações; 
e di outras providencias. 

O S1•. Co1•nelio da Fonseca 
vem :~ tribun:~ fazer algumas collSlderações 
a l'•:speito <lo projr.cto n. 163 A, de 1898. Co· 
meça referindo-se ao parecer da. Commissilo, 
na par·te em que esta prolllette o:tlerecor nmo. 
omenda em tempo opportuuo, ju lga.ndo pre
ferivel r.omina.r-se uma pena. de prisão ccl
lulo.r correspondente {tqnella de prisfw sim
ples. Noto. que a Commíssiio nl'Lo levasse mais 
adcan te a. .'ua. emen<.i:t, pois que considera. 
exagger:"tola a peno. pedida. no })l'O.iecoo, e, a.Umit
tida & emenda de prhão simples par a a cel
lular, rua.i~ forte seriL a coru im1çã.o. E' ver
(l:td•! qne no systerna do nosso Codigo Penal, 
ns penas silo tie prisão celluln.r, con ver titlas, 
na, !úrtna <lo :1rt. •bO do CnJigo Pen~u , em 
prisão ~imples . 

O Sr. Ln..u1•o ::\tiillcr examina a 
legali~ade do acto ilo Governo que nomeou os 

E' nest(J ponto que o ot'ador e,;tú em diver
gencia, isto é, c1unuto ao excesso de punição; 
e mesmo porque nota. que no art. I . u se 
incluiu um titulo cuja emissão niio lhe pa.· 
rece criminosa. Não evnhoce bom o modo de 
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h'D!J:03.~ç~es c~mmercio.es, I~aô suppve 11uc nos l· E' annunciad~. n (liscus"_ão unica do p~o
recJb05 nao pode h1.ver per1go. Jecto n. 9, de 1899, autol'!zando o Pod.er Ex-

Com l'eiaçii.o aos vales, p11re~e que el!es não 1 ecutivo o. eonccdt,r a Nelson Serejo de Car
de>em ser tolerados; mJ.s a lei n. 1.1~3, 1le valllO, telegr~pbista da Repartiçiio Geral drs 
22. de ~gosto de 18GO, no ~rt 10 estabeleceu Telcgrap!IOs, um a.nno de licenç~1, com o seu 
puniriilo razou,vel para aquellcs que emitti~· ord,~nrvlo, parn. tratar de sua saude onde lhe 
sem, sem autori%aç5.o do Poder Legislativo, convier, 
nct:t~. v:t10s, papet ou titutn algum :10 IJUI'· 
lador, com 0 nome deste em b~·anco. Ninguem po:linJo a palavra. ,·, cnc.>rrada a 

Paro·:::c que repugna ain1.J.a a admb~iio ua discmsão c adiada. a " ''taçlo. 
d~visão que se maml<t fazer lln multa do;; 
titulo~ app;·ehe:n•lü1os pelos appr.~henso;·es. 
N:co assenta na nossa legi~lação que Be r.!iví· 
dum multas IJCl' tleannci:mte;;. 

N11 nr-t. 2. 0 d0 pr·oj~cto se 11íz assim: 

« ..• pf:n& de um a dou~ annos de prisão 
simples e mais da multa pura. c:~.tla re~pon
savel, em qua1üia de cinco a r.1ez vezes supe
l'ior ao va1Cl!' declo.rado nos títulos qne forem 
apprehendidos, rct'crtendo c;;; fi.n;o;· ,,,,_, ap· 
p;·ehen.~ores o prod1<clo drts :multa~.» 

Ainr:a encontra. um ponto de divcrg-enci<J. 
no nrt. 3· do projccto. Abi se diz que iu· 
correm nas m~smas IJ~llas do art. lo aquclles 
que, em koca de objectos, valores, ou servi
ços de qualquer esJlecie, empregn.rem ou 
recebei'Gm peças melallicas ou outros repre
senta ti vos de vaio r. 

Parece que! nest~ ultima parte ba uma 
coacção nos trocos que ::e podem dar na vida 
commcrcial, e mesmo em ncgoc.iaçucs de 
outro caractGr. Hespcita muito os conheci
mentos juridicos dos signatados do projecto; 
julga. que o movel do seu tr~balho é util, 
mas não pode deixar de manifestar-se em 
divergencia nestes pontos indicados, e lhe pa.· 
rece que a Commi~sJ.o de Constituição, Legis· 
lação e Justiça tomar:'l. em consideração as 
observações feitas. 

O lrgislador pennl, quando ::e l'eferiu :'; 
mceda J.dsa., est:Jbeleceu pcn::li,Tade; c, quc
rendo-Ee equi. pn.l'al' os títulos inJ.íc:trlos no 
at·t. I' rlo projecto á fabr1. moC'ria, n:to se p<'>r\c 
U8ÍX:ll' de attent]cr as Jll'CSCI'Ílii,'Ül'S ).~g:l.l'S jÚ. 
existentes. Quanto :L dtvisiío olo p1•ot1ucto 
uns mult:,s, o OI'O.<lor julg·"' que nJo Jlôde ~er 
recebido. A justiça publica tem o seu reprc· 
senta!1te, quo e o promotor; as pades teem 
o dil'üito de queixa. (Mttú.J l1en1; 1l!ltilo bc:m.J 

E' <1nnnncia1<l a discuEsão. unica do pare· 
cer n. 2:2, th Jt:08, opinando no sentlr.lo de 
sct· alLemúo o regimento, para o fim de ser 
c;·e:v1a u1n:1 commissüo p~rmanellte <ic Ta· 
riJhs, composta de cinco membros, prevale
cendo 1 a disposição do ad. 41 olo Regimento 
em vigor. 

Vem á 1Ies:\ 6 lida., apoiada e posta cOn· 
j nnctam ente em rlíscussfto a seguinte 

EME:\D.\ 

Em vtz de Commiss1io Perma.nente, com· 
posta. de cinco membros :-diga-se-com
posta de nove membros.- Elimine-se a se~ 
gunda pal'te da índicaçio que diz: - Para, 
essa Commissiío não prevalecerá a disposiçã.o 
do art. 41 do Regimento em vigor. 

Saln das sessiJes, 30 de maio de 1899.-Ro· 
dolp~o Al,;·w. 

Ningucm pedindo a pal:tvrn. é encerrn,da a 
tliscu~são e U'.liad:t a votaçil.o. 

E' annunciada a discussão untca d<l parecer 
n. 9, ue 188!!. jnlgn.nilo adía.vel a creac-ã.o do 
lo~·ar do soliúi tador na sr'!Lle do ,iuizn federal 
nà." secção õc P('Jrnamhuco, pedif1:l. pelo respc
cti,·o juiz set:cionai c p!\JCtlrrtc\,,r da Eepu· 
bl i~a. 

Xino·uem 11orlindo a p;t\n. vra. õ encêr· 
m•li~ fJ: di;;cns~;'io e a•li:t<ht <'. Yotaçio. 

E. unnunciarln. a I a di;cussfio de pro,jecto 
n. 181, tlt! 1~0..:, aulorizanrlo o P uder Ex· 
ecutivo a conceder a Leopoldo Lipman, ou 

N'ingucm ll1nis Jlo·linr.l.r; :t palavra., é 011• qnem rndhnrüs Y<\Utugçn;; oii.,;reccr, privi
cc,r;·n.(i.a a discw;~iio ,~o art. 1" csüccessin.- lt•gio pt)r()O anuo~ par<t a construcçilo, uso e 
m0ntc do~ ricmais :\rlígos do prcjccto n .I< i3A, gozo de um por•\o ~1·t_iticial em Chu{, Estado 
de íêi~··s, fi():l.!lclo :Hl'itLr.!ll a vot:\(,'iio. do R10 G,·nn !c '·'" ~u!, c de uma es,rarl:J. t_l_e 

I l'-21TO !ign.n,!o o me;; mo porto a. Santa. v J· 
E. ~<)tu '!'"bate :>.ncorr,Joio r:m 2" tli>cus,:i.o ctoria c a Pelotas. -

o nrt.i.~o unico úo proj <),,to n. !8·S, de; 18/tG, 1 
<i-:l~·:~:·i za:1do o Pu ler Execnti v o a rcw·r• cr; X ingneffi pe• lindo a palavra e E':ncerrarltt a 
lnl'R o C(Wl.dro t!o I'CS';H'Yfi. ,la annaàa o ca-~ di5cussão e ad!au[). a votação. 
pitão de f\.'a!;'ata reformado Aristides ::.ron-
teil'o de Pinho, ticanrlo arliatla a. votação. Yae a imprimit' o seguinte 
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PROJECTO 

"N. 11- 189~ 

Autor-i::a o Poder E~:ect!ti1!0 a !IIH'ir ao Jfin.~s· 
terio das Rdaçves E:cteriGYcs o credito de 
260 :0008 supplcme11 t·.Ll' ás v~rvas G' - Des
pesas extraordinarias "ltl) ititcrior - e 7" 
- Commissües de limiles - do art. 12 d'l 
lei n. 560, d>J .11 de dc:;emu-ro de 1898. 

A' Commissão de Orçamento foi presente a 
~rensagem do Presidente da Republica datada 
de 18 do corrente, solicitando o credito d~ 
2eQ:OOO$; sendo 150:000$ em moeda corrente 
e 100 000:3 ao cambio de 27, para occorrer á 
despeze~s do Ministerio ~-o Exterior. 

Da exposiçiio e r!cmonstraç(1es em S·'gnicla 
transcr·iotas constam as razões funclamentaes 
do exces-so das despezas sob:-e as consigmçues 
vo~adas no respectivo orçamento, pelo que a 
Commissão, a cllo.s se reportando e confor
manrlo. é ile parecer que ~eja concedido o 
CJ·edito; e apresenta o ~eguinte projecto 
de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • E' o Poder Exccuti v o autorizado 

n, abrir ao :11-!inisterio rlas !{elações Exteriores 
o creditOJ do 260:00US, supplementar ás 
verbas G" e 7" rto art. 12 da lei n. 560, de 31 
de dG.Zembro r.le 1898, sendo: á ô", moeda cor
rente, 60:000$; á i~, moeda C"r!'ente, 100:000$; 
á i", ao cambio de 27, 100:000.~000. " 

Art. 2.0 Rei•oga.m-se Gs disposições em con
trat'io. 

Sala das commissões, 25 de ma.io de 1899. 
- Cassiano do l'-lascimento, presidente. -
Mayrink, relator.- Augusto J[ontenegro.
Scr;;r:delto Oorl·Ja.-Ca.loo~-ras.-L'!.w·o ."lduller 
-A. Secero. • 

[ 
A 7a acha-se reduzida n. 3!S.t643, em moeda 

papel, como se vê da (lemonstração n. Z. 
Tendo-se esgotadc o credito ospeciaJ para a 
Missão na Suissa, eocarregada de tratar dos 
nossos limites com a Gayana. FI'anceza., por 
ella devem correr as futuras despezas, que, 
com exclusão dos vencimentos do pessoal, já 
determinados por- co!ltadaquelle credito a.té o 
fim deste a.nno, são orçadas pelo Sr. Paranhos 
do Rio Branco em -:!6:000$, ao cambio de 27. 

A commissão confiada ao Sr. Joaquim Au
relio Nabuco de Araujo, pélra a defezil. dos 
nossos direitos no. questií.o do limites com a 
(>uya.na Ingleza, foi julg;·1da urgente. Atten
dendo·se a que a verba da 7" rubrica f0i vo
tad-t t0da em moeda do paiz, su se p:"•de :pagar 
a pas~agem do respectivo ·pessual e os seus 
vencimentos até julho. Pura o pagamento dos 
ditos vencimentos de agosto em diante e das 
despezas de est<l.nelecimento e necessaria a. 
qua.ntia de ;13:000$000. 

Pr<Ocisando esta commiss[o de verba para 
tlespezas oxigír}as pdo seu trabalho, e sendo 
possível que o Sr. Rio Branco a.1n•la. reclame 
nova quantia, parece-me que, para ambas as 
commis>ões deve-~.: perl.ir ao Congresso Na
ciona~ mais 2l :000$, isto é. um rerorço total 
de 1lO:OCO$, ao cambio de 27. 

l8"ual quantiil., ruo.s em moeda corrente, é 
bmbem necessaria pGra. manter a commis$ão 
mixta prcpn.rator·ia dos limites com P. Guyana 
Fro.nceza, que funcctona no territorio contes
tado. Ji se providenciou sobre o pagamento 
de seu pes~oal até o fim deste a.nno e poz-se 
á disposição do respectivo <)hefe a quantia 
por elle orçada p3ra os trabalhos a seu cargo; 
mas falta ainrla verta para satisfazer outras 
despezas não prevista~. al6m das gratitlcações 
ao pes>oal da canhoneir.1 f :uarrr~y e das aju
das de custo. S6 essas gratificações importam 
em G0:800$ ; não me parecendo dema~iada. a 

EXPOSIÇÃO APRESEt\'TADA. AO SR. PRESIDE:\''l'E quantia. de 39:200$ pam O restante. 
Dt.. R"EPUBLICA. Cnmpre-me uotM· que a 7" rubrica- Com-

mis-ões de limites-reduzida neste <:xercicio 
Sr. Presidente- As 1·ubricn.s G"' c 7~ do n. 200:000$,em moeda do pai2, teve DOS ante

orçamento do Minister1o àr<> Relaçi)es Exte- riores de 1894 e 1895 a consi;m:~or:ilo de 
ricres para o corrente exercício, rlestinadil.S 290:000$, ao co.mbio do 27, e nos de 1:)\JG, 1897 
ás despeza.s cxtra.ordinarias no interior e âs e !89t: :t de 400:oons, em moeda elo puiz. 
commissões de limites, carecem ne óer rcfor- A' vista. do (•X posto, Sr. PJ•esidcntc, venho 
çadus com toda a urgenci<1.. pcciii•-vos que soliciteis do Congl'eS$0 :"íllcional 

A G", que desde 189G t.eve a. consigno.çiio ue credites supplemcntar,·s p:>ra as rubricas G" e 
50:000!), foi reduzida este anno a 4.f,:OOO.~; 'l" do actunl orçamento do ~linisterio d:ts 
mas, tendo havido conveuicnch de mudar-se Relaçiíe~ Extcl'iores, na. importancia do 
a Secr~tari_a de Estado para. o proprio nacio- 60:000$, em moct!a 1lo paiz, para a C." e de 
na.l, ·stto a rua Marechal Floriano Peixoto 200:000~, sendo meta\~e ao ca.mbio de 27, 
n. 150, para se supprimir do orç.n.mento a. para a 7". 
despeza annual de 13:692$ de aluguel, des· c ,tpital Federal, tS J.le maio de 189!).-
J?~ndeu-se com u. mudanç?-, o concerto do pre- Ol•ptho de iiiagalhO:es. 
alO e reparo (\Os mOYGIS, COIDG Se Yê da 
liemonstracilo junta, sob n. l, a quantia. de! O §~. Presidente - ES"'Dtadas a..s 
58:19GS679. PJN:ce-me indi_sp<>nsavel retor- materias da ordem do dia, desÍgno para 
ça.r-se essa verba coma (!Ua.ntl~ de 60:000$000. amanhã, a Sl\guinte cn·dem do dia: 
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Votação dos seguintes projectos: 
N. 6, de 1899, autorizando o Poder Exe

cutivo a abrir ao .Mínisterio da Gn~rra no 
corrente exercício, o credito su:pplcme~ta.r 
ás verbJs os. 10 c li Jo art. HJ d<~ lei 
n. 5(\0, tle 31 de dez,~mbro de 1S98 (2" 
discussão ) ; 

N. 163. A. de 1898, prolübindo a. etnissã:o, 
r-or p:ll't!Culares, empreza., banco ou socie
dade, rle títulos de credito ou obríg.:l.ÇÕt:s ao 
portador com o nome deste em branco deno
mi~ados _lettras, notas, valçs, fichas', ficn.s, 
rec1 bos, ln·ra.nç~s. o:t outras di1femntes de
D?mina~õe_s, e dá outras peovitl.encia.s (Z·• 
d1scussao 1 ; 

N - 188, de J8g6, auto1•izando o Pod<'.I' Exe
cutivo a. reverter para. o quadro da reserv:~. 
da..armnda o capi tão de fra <!llta reformado 
Aristides )l ontciro ile ~inho ( '2·· di~cuss5.o) ; 
. N 9, de 1899, al!torizando o Por.ler Execu

tivo a conceder a Nelson Screjo de Carvalho 
telegraphista tla. Rep:;.rt.içii.o Ge1·al uos Tele: 
gr<lpllos, um a.nno de licen~, com o seu 
ordenado, pa1·a tr·ato.r de sua saade onde lhe 
convier ( discussão unica ) ; 

N. I SI, de 1898, autorizando o P,Hier 
Executivo a conceder a. Leopoldo Liprnan, ou 
a. quem melhores vantn{:ens offer.~cer, privi
legto por 90 annos l'ara. a construcçrí.o, us) e 
g-ozo ?e um porto artificial em Chuy, Estauo 
do Rto Grande •lo Sul, ü de um:~. estrada de 
ferro ligando o mt:smo porto a Sa.nta. Yictoria 
e a. Pelot<~ s ( I' discussão ) ; 

DC: parecer n. 22, de 1898, opina.odo no 
sentido de ser alt'3raflo r> Regimento. pn.m o 
fim de s_cr crearla uma. commis~ão parmanen te 
de T•mfas. co:nposta de cinc\l membros 
p;enlecendo a diSJ:lOsi<;.ã.o do art. 4.1 do Re~ 
g1meoto em vigor· (discus;;iio unica ) ; 

Do par .. cer n. 9, de 1890, julgando arlio.vel 
';~- ?reação do logar de solicitador na súdc do 
J~IZO fcilcro. I na . secç~o de Pern:.mbuco, pe
dld:l. pelo re8peCtlVO .]llÍZ S8CCional e ].)f~>CU· 
rador .da Republica (<.liscu~sã.o unica i; 

2a dt~cussao do projecto n. lOS A, r. c l 898 
determiuanào que todas a.s pcssQ;!,S nmiore~ 
ou emnncip:J.das, no gozo de seus direitos 
civis, potlem passar :procllração por instru
me~J to partlCular de pt•oprto punho, feita e 
ass1gnada com po:leres de rep1·2sentação ou 
em causa propria ; e revoga. a lei n. i9, de 23 
de agcsto de 1892., com parecer da. Commis 

.s5.o de Constituiçiio, Leg1slação e Justiça · 
2• discus:ão do projecto n. 137 A. de lS9S, 

ma.rcnndo os casos e a fórma. da revisão das 
condemnaçües penaes. 

Leva n ta.-se tt sessão ús 2 horas e 50 nllnutos 
da tarde. 

c:uMr:~ v. I 

2')• SESS;.O EM 3l DE ~lAIO DE 1890 

p,·esirl•:rt ci ·dos Srs. Jv.lio d e Mello (2> Yica
P,-csid.:ntc c Silva M._,_ri; (2" 81J41"0:N1-io) 

Ao meio·!lh procede-~e á chnma.da, a qual 
respondem os Srs. Jut:o rle Mello, Carlos de 
Novao~. Silv<1. Mariz, Heredia de Sã, An(J'elo 
Neto, Albuquerque Serejo, Amorim Figueira, 
Aug usto Montenegro, Bnéa.s Martins, Theo
tonio rle Brito, SerzeileHo Corrêa, Rodri"'ues 
Lima, Auir.io de Abrett, !v!arcos elo Ar:ujo, 
Pedr-o !Wrges. Thom<Jz Accioly, Marinho de 
,\nrtrade, Hr~lvecio ~ft'nte, Eloy de Souza, 
.José Por~:gr ino, Tei.xeil'n de Sá, Afl'ouso Costa, 
l-lcr·cut.no B:tndeirv., Pereira de Ly1·a, ~Inla
quu:t.~ Goor.;at ves , Barbo~a Li·na., Martins Ju· 
nior , Corne! io da Fonseca, João !le Siqu.)ira, 
Rocha Cavalcante, SC'~'I bt·a., Francisco Sodré, 
1.1:moel C:tetano, Panla. Guimarãe~. Vergne 
de "\.breu, Ampl.J.ilopbío, Jo:\o Dantas Filllo, 
Adaíb'.lrto Gttimar:;.e~. PLnheiro Junior Tor
quato . .:.loreira., Oscar Goúoy, Timotbeo da 
Cost<t, Angusto ôe Vasconcellos, Raul Bar
roso, Sa l'l'Circ, Relisal'ÍO de Sonza, Pereirl 
do!> San tos, Erico Coelho, Deocleciano <ie 
Souza., Pa11lino de Sonz:t Junior , ~iayrink , 
Cn.logeras, C;lrv<l l ho Moudi.o, Jncob da P.:tíxão, 
Alfredo Pi nto, Oct•\Yiano do Brito, Leonel 
FiJhfl, Fc•l'l"eíra Pires, Antonio Zacharias, llo
d<•l ;·ho Abreu. Telle:> rl0 Men~zes, Tbeotonio 
de Yiagalhães. Arthur Tor res, Manoel Fol· 
gencio, Lindolpho c~Lctano, Rudolpho l'ai xão, 
G:~.teilo Carvalhal, Oln·eira Bra.<>n, Elias 
Fausto, Costa. Junior, ·Ed.:nun·1o da"'F'onsec:.J. , 
Paulino Carlos, F'ranci;;co Glicerio, Herme
nc,zilúo r\e Moraes, ;d,·c.s rle C;lsko, Alencar 
G;iimarães, Brm:ilio da Luz, J.eoucio Cor rêa., 
Lauro Mülier, Pú.ul:J. l~amos, Francisco To
lt>;ltino. ~edro Ferreil'a., Guilloo, Ma.rçal 
E;cobar, DJOgo Fortuua., Possidonio da Cunha, 
Francisco Alenc:tstro, Ri ";atlavia. Corr8a, 
J?into da Rocha, Vespasiano de Albuquerque, 
Py CreS}>O e C<LSsiano do N~scimento. 

Ab1·e->o a sess1io. 
. Deixam ile c"mp:n•ecP.r com cau~;a ps.rti

Cll·ada os Sr·s: Vaz <le :\t;! lJO, Urbano Santo~. 
~htta Hacellar. Elias 1Tartios, Apolonio Z.J
t~ay~es, Jo~o V!eira, P<tr•mhos Monteuegro, 
Xav;er d:t SllveJJ'<l, Het•Jlndes Dias, lirb:t.no 
j'larconde>. Campolina, João Luiz, Ilcle!bnso 
Alvim, Henrique Vaz, Ah·a.ro Botelho La.
martine, Moreira-da. Silva,- Dino Bueno 'Ar
thur: Died_erichsen, Itodolpho Mirn.ndà., Ca.
rnccwlo, Xo.ner do V;\lle e Azevedo Sodté. 

E sem ca.usa. os Srs: Pedl'o Cbermont Guc· 
tlelha. ~[ourão, Cunha Martins. Edua~do de 
Be~rêdo, Frederico Borges, Francisco Gurgel, 
Trmdadc, Felisbello Freire, AI·istirles de 
QU';i~·oz, Rodrigues Lima.. Btluu.rdo Ramos, 
Galcl111o Loreto, Jeronymo Monteiro, Al-

2s 
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c!ndo_t_;~l.n.nniJ:Ira, A! ~e~ rle Bt•ito, _A~ostiuho .

1 

Gnim<iriie~, per~ indo sei5 mezes de licença_ cc.m 
V:dn.t. ,·.ruesto Br"J.z;llo, .Julio dos :Santos. todo~ os vencl!nentos para tl'atanH:ntr. <ie 
B'r:·o,; Franco Jnnior. Almei,Ja. Go!ll83, r.ron- sua saud,L-A' Commiss:ío 1le Peti<;•ões e Po
terro fie B:'l.rfO', Go~ç:llves H amos, Fra:IC!s.:o : rleres. 
Veiga., Cupet·tino cl•.; SirplCim, Clfall::J. :\Ia· 
c!Jallo, Luiz Flacqllcl', AlvaPc5 Ru!,íiio, Do
tningllCS de Cr"s!m. r;u~bvo Godoy, Alo]1)llD 
Gor.Jo, Ccz:lrio de Frei t:s, Lu,:ns 'cto H~rrns. 
AlfroLlO Ellis, Cinci:1ato Hr·:1.g:t, L·unenlli 
Lins, App:Lricio }hl!·ieasü, Victm·ino ;\lo:\
t.eil'O, Auru!Ltno Barbasa c Campo' C;11'th.:·. 
E~ litla, o se1n del.~a.te approvarb a acta d:l 

sess:to a utec,.rlen t(). 

o ~t~. Jl.O Sec~·et.ari() Jl:'I)Cedü a lei · 
tur:t do seguinl.e 

~~~PF.niENTE 

Officios: 
Do Sr._ Deputado Dr. João Kei~·~~ (\e Ar~ujo, 

commu:uc~ndo que pJr mo~Ivn d.c moksth e 
o~rigailo a port~J' paro. Europ:t, c p·Jr1ill'l'' 
!1ccnç.a para 1lc1Xa r de cnmparccer as ses
s<Jcs de~ie anno.-A' CommiS3:i.o r! e l'ctiçõe.' c 
Poderes. 

Do Sl'. l" Secret ario do Sena110, de 30 ,Jo 
corrente, l'Cmetten<ln a. propooição dest:r C<t· 
ma.~a. autnrizando o Po·.ler Ex.ec1.1th·o n con
ceder ao 1" e'criptarar·io do Hospít:tl il!ilit \ l' 
da Ba.hía., Alexa.!ltlre Atronso de Monm. H trJ 

anno de liccnGa com 0r1len:u1o p;n•a tra.tal' do 
sua sanrie, onde Jhs convier, pt·opo~ição a qull 
o Senado não poutle dar o seu as<cmímenLo, 
-Intciend.a. 

Do mesmo senhor, de igu;ü da.t:.t, rcmet· 
tendo ;1, propo:>ição,losta Camara, aut,riza!lllo 
o ~':"lei' Exe-culivo a conced er ao 4' esct·ipta
rano <lo Tn bunal tle Con t:1s Octa v in A u
gu.:;to Borgc5, um :mno de lieenr·a com orde
ll:l.:Jo p tL'a t.J\lL:u· dú sn:c sa.udc ond<~ !IH': tr.n
Yícr. J)r,J;~< > >i,·ii.(l :L que o f;c:nado. ll<L•.> p•·n•le 
d:1 r o se H a>s·.·ntirn,•nto. -Jntr:!it•<tda. 

I;!~ foi•. -'~H"!·eõo Pinto tliz <J.Ue 
océupu. ~ triuuna pot· te:· shlo 0 .-<eu nome ~i
tfL .. lo l1:L s ~ls,rto ele ltontcnl p·~Io noàr·~) Dr-~pn
t ·.:h ])eir:_; Rio de ,),mEit•,), l.:cdei' do PJ.rtido 
ht;\iUlll!c:J.no. 

l~·unc;nt.a q11EJ S. Ex. L~ r,!t:1 t cazido a. sna 
pe>son. o a <1c YCI~;,ro,ndo ~o,.F:rn,l·lm· do E$· 
ta<1o q1:e l'ep;·esenta .. '!Jat'a uma discm;sii,o q_u-1 
uadu. tinha qne •:er com isso. 

Deve-~ pc•\'é nl. t1i:I.Cl' á Q;l inr~or:t qur. ni1.o ~\ccv\ · 
tou, nc;n p(•!} i: t n.ece: ~;~r~ o ~u1fr·;lgi o de :cu 
norne p:n·o. I'-"emb:·o rla Co~mmis;;iio d ~ Le;ris· 
l:r ;;5.o c.Tn,<tir:a, l'jue em non:c rlo ~llustc'<'.'S l'. 
R('.lisa:· [,_, de Suun se J!Jc oircr~cia. porqttc 
i;to implica V[< ncceitaçiio tlc uma lmpc•>içii.o, 
qu<.d :1 rle vot;u·no Sr. Soa:rr;1. a cujo t:1leuto 
c illa5Ü':Ir;ão re1~rle liOlll3llO.gem. 

E~_pontar\Cl<tmentc podLl o Ol'Si10'' vota.L' 
nesse nrJrn<', llHI>, co~g:do pelo interesse de 
f<1zer p;n•t•3 dess:L Commissã.o,- n unc:1. 

PrelcritL continuar· na sua oiJscuritlade rle 
1·crwcsentante de :\finas, velando em sGu nome 
pela justiç:~. c pela llb~rdo.de. 

Não falhem nome rJa sua bnnc1da. mns no 
seu, inc1Jvidnal, 11izeml.o que acompanha aqUcl· 
le5 que, visando os altos interesses naclonaes, 
anoiam sem restricçõcs, em to•los os momcn· 
tôs. i nco~<riicion:!.lmente. dentro das leis e rla 
Constituiç:'io, a politic.1. r lo Sr. Presidente tla 
Republicil. 

( !JI11i t~ f,c>;~). 

O §•· Pre,..iden.te-Tem a. p:'tla vra 
par''" uma. explicação pessoal o Sr. E1•\c) 
Coelllo. 

O §i;~. !l<:•·ico Co~·lho- Cedo n. :ni· 
nh:1 YC7. •lc f;ll!~u· ao iUu;tr'" Sr. Seabra. 

O ~1·. ll."•·<~,-;idente-T .. 'ffi :t r,o.Javro, 
p:tra utna c:qrti..::açâo :pcssoa.1 o Sr. seabJ·o.. 

<f~ § ~~ . .::1\._-~r:.~ r_;.R a i .L.c•:t> ~1 i o(pru·::t ·~ !i>l· r e:~.:p!i .. 
c ' ~"'o )J~Jssoa l ) d.iz r,ue lamenta ter rle occupar
se tlo sua. pessoa., ücst<1· tribun:t <1ue só tlevc 
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servir para a. eluci11a;;ão 110 assnmptos de 
interesse publico e bem t'o paiz, oJrerer.enllo 
~m testemunbo da. siuceridnde deste t;eu 
pezar todo o seu pa.<;s<ldo de Deput\l.do, quer 
na legislntura actual, quer na 1\Ssembl t.ia 
Constituinte e no primeiro Congresso ordioa· 
rio da Republic;t. 

Trouxe po.ra, est&:. Casa o p1·opnúto de s() 
or.cu}):tl' a sua actividade e e~íorço pessoal 
com assurnptos de utilida(le publica; e este 
proposito a consciencia. lhe diz que (1 tem 
manti(lo com inabala vel persevcran~;t a.te 
agora, esperando em Deus que clel!e não se 
alllst::n<\ rltó o tJ!timo dia do seu mantbto lc· 
gisln.tiv-o.· 

Bem ou mal, e :J.<;s!m que tem procur:!rlO 
c9rrcsponder a COnfiança daquClJE!; ']\\e O <li:;
tmguiram com um Jogar neste recinto; c 
nil.o estit n.rrependido tlisso. 

E·, porém, obrigado a intervi!· no nssumráo 
dns explicaçúcs pessoaes dos precedentes o•·u
dores, }>Orque foi nominalmente arra~tado a 
esta drscussilo c julga-se por isso n(J dever 
de Í:l)';Cl' nma dcclaraçiio n. res peito, declarto.· 
ção que f<lça bem conbecido da Camnra. e do 
paiz o seu procedimento em relação ú org-aoi· 
za.ção da Commissão de que é membro e ii suu 
e~colha para presidente da mesma Commissão. 

Declara que absolutamente não inter·veio na 
organização des~a Commissã.o, a qual foi eleita 
sem o seu voto, não tendo comparccirlo â. Ca
mnrn, por doente, no dia de tal eleição, como 
declara que sómente pelos jornaes e que cl:e· 
gãra ao seu conhecimento o titcto tia sua e:::
colha. p:,r(l. pre:::Jente da mesma Commissãe, 
distincoão que foi nrna. verdarl<lit·a. sorpresa 
para si e que deve exclusivamente it esoon
tanea. bondade tle seus colleg<IS. não tendo 
com qualquer delles trocad:o a respeito um3. 
pale.vra, siqncr. 

Declara mais q11e, interrogado por um dos 
mais illuslr<!s membros <.le:;t'l. c:rtsf~ sobl'c a 
sua linh<~ de conduct[l. no seio da. Commis~ão, 
su;t :r as posta !oi c~· ta: 

«A ceei to o enc;•rgo e agrarlcço a distincçii.o, 
mas _com a condi·~:i.o de fJUO me re!lervo a 
maxnna in~Ppendenci<:~. na ilpreci::lçiio e .:stu
do dns questões, rnantenrlo intacto o roeu tio
ver de só guiar-me pc!odireitoepelajust'ic.:a, 
como tcn!Jo !'cito nié agora na a.ctunllegi.:;!a
t ura, e como fiz qnantlo ptes idente de$~<1. 
mesma Commissão, no primeiroCon gres~o or
dinario da J{epubl ica. 

Nestas conr.lit;úcs foi eleito, e ~6 com el!as 
servir· :i. 

{Jfuil ·J Õet;1.; 'iitUi!O be;n . (; oJ·.'dOr J CUHi 
primenl r do.) 

O §r·. lEt· ieo Col:)e>l ho (71 v ... ''ma. c.•:
l'~ic,~ç.:<o pcssoal)-Sr . P;:esi1lenle, TY\ais do qu~ 
nmguem, dovo estar queixoso do illu:>trc 

Deput:vlo do Rio de .hneiro, que lwntem, tão 
brilhautcmente, pro:nüeu a aitenção da Ca
mo.rn.. Mas aind<1 as8im nií.o lhe quero mal ; 
a nossl). am\7:,1~\s é 'lellla, tem cabdlos bran· 
cos de par te a parte, ~til.o se comr,at.lece, :por· 
tanto, com as divergencia ;; quE> .:~caso po~sam 
snrqh• ent re nós lt T'e~peito tlos n~gocios pu
bliccs, e menos pôtle "))restar-se a nossa ami· 
zaue velha a onvir intrign.s nos corredorus 
úe~ta Cas;1 . 

O Sn. BELISAruo nE Scva-Tinha traus
pol!to os conetlores para. ~UT'gir como in~i
onaciio clari~sima lHl. imprema . 

O Sa. Er.JC•) CoF.LifO-Si o meu amigo li· 
" esse li• lo no Dim·io do f'c.ngre.~so as pl lavra.s 
que proferi na l:Cs~ão de. .:J.nte·hontcm, em 
tl'ú:-!L ele <>xpl:cat;ões com o Sr. ca~siauo do 
i:\ascin!ento, S . Ex. não teri<t da<.lo ouvicl<'s 
âs intrigas flUe dos corretlore:3 desta Ca.stl. sa· 
!Jiam :·L rua t:m folhns rle publicidade, e mtl i t o 
roemos teria me r~.pi.adu. s. Ex. simples· 
mente invocaria ~ declnrac<.io do seu leal 
amigo, para. que v:cs~e •li;oer si tinh(l. sido 
s. Ex. quem me inlormira. sobre o t clc
gramnw. mr.lfadado. 

~tas, S. Ex. repton-me; acrediti,ndo, já 
ncro digo na deslealdade do seu amigo ve
lho .•• 

O SR. BELISARro DE Sot:zA - Perdão, p~tra. 
is;:.o seria :preciso que E:U tive:;se ccntndu al
guma coma a V. Ex. Sobro esteassumpto 
não troqu.;:i uma palavra com V. Ex. 

O S1~. Ernco CüEr.no - ... já não digo na. 
cleslenltlade do seu ::tmigo velho, mas na Jler
ti(lia, porquo deslual oet•ia eu si tivesse ou \"ido 
óe V. Ex ., em confidencü, alguma coesa, e 
vies3e tt·azel·a a pni.lico; entret.nnto S. Ex. 
1tCret.litou na minha perfidia, isto é, quo attri 
buiz·a. n. S. Ex. cornmunic:;ção que não me 
r~z (l r eõpeito do telo~ra.mrna . 

Agot•:~o qne o n:c:u pcnsnmento cBtú. com
pl••lo, JlCÇ(• l i c~JiÇ:t a V. 1~ :.: . pa.rn riscar 1[0 
diseul·so o apnlt· intem:t:esti vo com que me 
interrompea . 

O SR . BP.LJ~,\nLO DF. SOl:í'::t - Como o de
bate tem ·~e sel' publicn•lo, lJil:o vo.lc a peno. . 

O SR. ERrco CoELHO - No reptar me, 
S. Ex. suspci ton da mínl.la l)erlidit~ . 

O Sa. B"LISARIO D E SouzA - N5:o sus
peitei tal; pro•·or1uei-o p;ua que csc!arece; se 
a intrip-u. fJUo tinham !eii.o em torno do meu 
n OII!I?. . 

O S11. Emco CoEr.ru - :\lu,, do meu dis·
C':l'5c, :mbli·:ado ll '• l>i,,·ic riu! ·o,,;;;·csw niio se 
CC•digc • .. 

O ~1 :. fiz.:f.T>.-\ r::o 111-: Scn:.\ - Ma.- o~.i•'l'!Hl.I'S 
jotlblicaram a insinuac;ilo c esse~ J ·•·uaL•s t!!!:lll 
rcdactores nn. Ca!;"a . 
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o SP •. ERTco CoEr.ao- }f as não sou re.>:pon· 
sa.vcl pelo (!Ue dizem as jornaes. 

Vou repetir em resumo as palavras que 
1 r.~feri ante-hontem. 

A Camara tem dons gr·upos partldarics ; 
ambos <lpoi:~m o Governo, B ambos ~e g-abam 
ele esbr na. iotimit1aik do Presidente da 
Republica. Um 1lOs leade;·s de um tiessGs 
grupos declarou, em mmc do GoY::rno , que o 
tel:?gramrna não tor·a recebido ; em v1sta do 
que rcl1ecti que falta.Ya o lcadcJ' tlo outro 
grupo fazer, ou f]uem persoaificasse o par
tido, manife3tG.r-se de n!gum mo:.lo. 

D;,lli ,c pcdia.infi;rir qne o m"u infor·nwute 
fo;se o Sr. Belisar·io de Souza .... 

O Sn. Bl.LISAnro Di:: SouzA- Foi a. T:ribtma 
e os outro.> jorn:1~s que declararam ... 

O SR. ERrco CoEr.Ho - A p11blictV;ão do 
Dirn io do c~r:grcs<o esü í\et na int<>gra. tlo 
meu discurso. Appel!o para os Srs. De]Ju
tados que me escm<tr..l.m :~.nte-lLontem: cl!gam 
si eu dei a entendei' outro pensamento. 
(Apoic7.dos.) 

Scnhor~s, eu 'PUdera n~o :lccrescem;:J..r pa
la. vras mais sobt·e a ques1ão do telegramma, 
visto (lnenmjorna1 twrigo do GoYerno, por
tanto insuspeito como é "t .:.Y"t~·ci '. publicon 
que" tele;,;r;w1mn. que circu!:tra em circnlos 
de~afi'ecto> ao Governo ni'io era •la m;nha in
ventíY<I; em ~eguid<L o meu amigo o Sr. Cas· 
si ano uo Nascimento se di~·twn, na scss1i o de 
aute-hontern. cc•nfirma.t· ~1ue o telegrammn. 
não era plr~ut;,sia minll'l. 

Porbnta, eu Pu'ler~ c:tlar-mc, um<~. V<'Z 
que se reconhece que não fui eu o autt'r 
desse bo" to que circulou nos corredores rlcsW. 
Casa. e eclloou llS. C;t~a. nas ruas, a le echoou 
1w. imprensa jornalistic;, .. 

o Sr. r~ottschild relações sinfío ue de..-odoJ.' 
pa.ra credor. 

O meu digno arr.ígo, o Sr. Cas~iano, con
fi:n:ou com o :;eu sí[encio, :pois ~stava pre· 
sente nes~e momento, o facto que honra 
s. Ex. como ministro r1e Floriano Peixoto. 

Foi o a11teceó01ltú qne invoquei afim de 
fu:1da.n:entar o meu juizo com a p!ausibili
da.Je ele que o telGgmmm<~. fôra expedido de 
Londres ao Pre5idente da Republicn .. 

Purlern. ar·gumontar com outros pt·ece
dentes; por e.xcmplo: o telegra.rnma do pro
prio St'. Rottscltilà, p;1ssctt.lo ao Sr. l3ernar· 
dino de Campos. no di<. em qlle se uanque
tea v a com o alto com roerei o (1esta Capital, 
quanr!o Ministro da Fazenda do per!odo pre· 
~it.lenc;al passado; telegramma que ~l.wgou 
ao C<tssino na hora dos tJrmdes e que Ja tra
rlur.i da tril,urra n~stcs termos:-Comam, 
b2h<~m; m::~s reparem que o banquete ainda 
não está tJ<tgo. (Ris is.) 

Ten bo aqui as notns slmogr~;phicas quo me 
fontm entregues, rlo meu discurso, na parte 
~m que v e n o t?ec1w refcrellte ao tele
gr;lmma, dct p1·imeira vez que me referi ao 
f<lct:), 

Como conclui, Sr•. Presidente, esta :ras• 
~l\l'!'em do meu discurso?-

Conclui, tlizen(lo : <c~ras, St'S. Deputados, 
d~smenti-n:c, por· quem sois : » 

Pronunciei aincb. ~lgum:~s p:lhvrMl e no 
r!a.r rle miifl ao assurnpto, repeli : «Des
mintam-me ! Desmintam-me! (Pausrr)». 

Srs. Deputados, qn,lria que nesse mo
mento algutJl rle vós desmentisse o boato, a. 
bem da dignidade nuckon:ll, e clissipasse as 
minllas apj•rch••nt<Ges; entretanto, Sr. Pre· 
sitlcnte, nin;;nem se animou a f••zel·o ! Por· 
que? 

O Sn. .. 1,•lo DE SIQUEIRA- Eu ignorD.va. 
Curnp1·ehendo, porém, r;ue n:io me ba;;ta. 

isto; devo d~momtrar i Camn.ra que nií.o fui 
Ie•·iano, d:l.ilrlo credito da tribnnn. ao tele· 
g1·amma qull ~e contesta. (7',t1A.n.) O SP .. Emco CoELHo-V. Ex. respomle por 

A Camar;t e~tá lembratÚ dr; que quan.lo ~i. Porque~ P!ll'fJUe a Camara actH,va pos
alludi peli\ primeir·n. wz ao tel<'gr:J.mma do siv€'1 fJUC as,im corno o Sr. Rottscllild teve o 
Sr. R<,tt,cbil•l, cstrs.nhnn<\o (\Ue 0 Prc~idente topetco rlc e-xpedir um t.oh~ramma. a respeito 
<b RcpubJ.ic1 n;'lo tíYt~ssc maiorü, 1le mnr'o "' rle nos;.;a política intern:L a Floriano Peixoto, 
eleger :t ~lcs11. tla c~m:tl':L, e ao mr.srno tem í•O ~,-,,i : n t·,,mbem ,liri;.du ;lO Sr. Dr. C<1mpos 
Iamentrl.llclo que o s1•• cu.mpus S:!.llos c::~ti- Salles noYo telcgramma. irnper tinente. 
y-:~se. fa.zer.do obm de Gov-erno com 0 pa!'tido O facto é que o sdencio com que a Ga
J<l.Cohmo, comecei por lembrrtr nrecc- mat'J. escutou o. minh<~. apo~trophe, longe de 
dente~. de sort9 a justificar a~ apprehcnsões dissipar a minha inilignaçã.o, conoborou o 
que tmba, de que ;~ dignidade da Nação ~e boa.to que circulava. nos corredores desta 
achas>e otrendida, na pessoa collé!cti v a da Ca:;a e nas ruus, com echos na imprensa jor-
Camara, oalbtica. 

Nesse ~omento referi-me ao tempo em que Decorreram dias e o meu amigo, o Sr. Cas-
ero, Pt·estdenta rl:t Republica Floriano Pei· siano do Nascimento, digno leader do p'l.rtido 
xotu e appellei para 0 testemunho do meu de concentr~tção, antes üe desmentir e, te te
amigo, o digno I' i o g-randensc, I) S•:. Cassi:mo !egr.rmma, foi consultar ao Sr. Prestdente do. 
do Nascimento, flUe,na qualidade de Ministro, Repubhca. · · 
~~spon~leu em nome do Mareelml nos seguin-j O SR. CASSIA;>o;o DO NASCD!E:"l'O - Peço a 
tes termos: o Governo do Braziluão tem com palavra. para uma explicaçii.o :pessoal. 
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O SR. E1t1co Couuo - ... par<~ sn.kr si 
ells tinha. algum fundamento. 

0 S1~. CAS~IANO DO NASCIMENTO - N1i.o fui 
consultar- tal a.o Sr. Presidente da Republica 
e não desmenti logo a. Y. Ex., declare i-o aqui, 
porque estava. occupado na Commissíi.o de 
Orçamento. 

O SR. ERico CoELHo -v. Ex. pretendia 
desmenti!· a mim? 

O Sr•. CASSrM;o Do NA.SCI)IE);TO- O 7>o:;.to. 
O Sn. Emco CoELHo- Corrijo em templl . 

Só depois que v Sr. Presidente da Republica. 
autoriwu ao meu a mito Sr. Cassia.ao do Nas· 
cimento a desmentir o boato, foi que S. Ex. 
veiu dar-nos a sua. pala.Yra honrada com a 
elo Governo, de que não havia. sido 1·ecebido 
o telegramma. 

P<.lsso a.gora. a referir-mr. outra vez a meu 
amigo velho, o Sr . Bel izario de Souza . . . 

0 SR. FERREIRA. PIRES-Elle não e velho. 

O SR. Er:.:co CoELno- Amigo velho não é 
velho am:go. S. Ex. veiu á tribuna. houtem, 
mas nií.o decl:tl'OU em nome do Governo qne 
es5e telegramma n5o fura tal l'ecehiclo ne!o 
Presidente da Repuhlica; louvou ->e na 'pa
lavra. do le.~de-r do partido adverw a S. Ex. 

0 SR. BEL!SARlO DE SOUZA-Não tive tempo 
de me entender co m o Sr. Pre:>ír.!ente fia 
Republica e por isso louvo-me na. declaração 
do Sr. Cassiano do Nascimento. 

O SR. En.zco CoELHO- E r._,z muito bem. 
Vejamos si os boa.tos do telegramma Linh,1m 
r~zões de plausibilidade, <~.ttcntas as relações 
estreitas em que o Ptcsiclcnte da Repnbl ica ~e 
acha com o Sr . Rottschild, nesta quarim. 

l{efil'O·me á:; carta.s quo o Sr. Campos Salbs 
trocou em Lond.res qnaudo S. Ex. não er-a 
ainda Preaidr nte fht F:.opubllca., com os Srs . 
Roltscbilc!. & Scms no.>sos tutores. 

Recorro li. collecr;i'io rlo Jonlal elo Commercio 
n. 13, tle julho de i S<J~, c pe<;:o :t atton~·1.io <lo> 
nobres Deputados pal'J. o que YOU ler. 

Diz o Jo,·;tal do Commcrcio, mt (;a;ctilha : 
«0 accúrcl o llnanceiro-No artign fin:.mcciro 
do Times, de 20 tlEl junho uWmo, lemos o se· 
guinte : 

« Pedem-nos os Srs. N. M. Rottschi!d & 
Sons que publiquemos a con•espon<leocia que 
se segue, t rocada entre elles c o Presidente 
eleito do Brazil. Ver-se-ha que os Srs. R.ott.s· 
child fizeram tudo quanto puderam -pam 
f;l.l.tl' comprehender ao Sr. Dr.Campos Salles 
a necessida.l.le !la. rne.ís rigorosa economia na. 
administração do paiz .. ·ts stt!l$ paltH l·as seio 
{o;·t~s. jJOrcm Hão ,z, ,;;w:;iwlo (o;·tcs . A res· 
posta \lo lJL' . Ca.mpos Sa.lles sobre o a.ssumplo 
0 sa.tisfator ia. ~> 

São palavras d:~. illustrada redacção do 
hnlaZ do Comme?·cio, e segue·§;e a carta rlo 
Srs. Rottschild & S0ns. Vou repro:iuzir 
alg-uns trechos intnre .1.ntes, em Yet. de f:.\ · 
tigar a. attenção da assemblé,t com a integra 
1ia epístola : 

<r. A quasi unanimidade com a. qual V. Ex. 
foi eleito Presidente da. Republicu. 1lo Bra.zil 
prova a confiança absoluta que inspira. ao 
mesmo paiz. 

Kó$ n.proveitimos a -visii.a de V. Ex. pn.ra 
discutir a fundo o c.>tado das finacç:xs do 
Rrazil, c fi .!imos muito contentes de ver que 
V. Ex. mede com prccis:·o todo.s as dif!icul
dades ua. situa~-~() financ~ira do seu p:\'iz . 

« Vm projecto-que emanou uc um grupo 
de bancos commerciacs do Rio e foi a.pprc
vo.do pelo Govern1 Brasileiro. consiste como 
S. Ex. bem o sabe, em consolidar n;,; coupons 
tios differentes empre5tlmos do EsLado e cs
tr·aua~ de ferro com garu.ntias de juro, em 
um fun1lo ga.mntido l)Or hypothec;l sobre as 
rendas da ,\ lfanJego. do Rio c de outros 
pontos do Brazil. 

« Kós ou;;a.mos. pois, esperar que V. EX'. 
nos queira dar por cscripto :J. segurança de 
que approvo. inteiramente esse plano, e tam
llem que empregarú, toda. a sHr~ influencia e 
tod•< a sua autoridade, para que o arranjo 
seja execu tado em todos o-~ seus det;\lhos, o 
que não ~ó é necess:wio rara. o restabeleci
mento t!o cre(lito do Bra.zil, como e i~ual
mente preciso quo a maior ecorwmia'· s<>j a. 
observada., de ora. a.vante, em todas as re 
partições do Estado, e para. fazer face ao 
compromisso solemnemente tomado, é pre 
ciso desde jil s:1 ber cortar no vivo. » 

Esta. é a phraSí1 que nos torJo3 temo.> visto 
reproduzida. nn. lingungam do Gov<wno. 

O S1~. FI!:RREH'. r\ PmEs-E' o cnso do Mer
cador de Venez:.t. 

0 SR. ERICO COELIIO-T•JffiO nota do apa rto 
de V. E-x. 

O SR. FEtH~BlRA. PmEs-Niio o dei na. in· 
tenção de que tigurasw no seu di.:;·;ur~o; foi 
uma observa<;1io que fiz em voz b:tixa. 

O S:tt. Eruco COELHO-Mas cu o:J.vi e quet·o 
que fique consignado. 

O Sr.. . Rooor.ruo Ann.Eu-Eu tambem jó. 
escrevi itso e a.ssignei meu nome por baixo . 

O SR. Ett!CO CoELHO- Tomo nota do a parte 
do outro cligno Deputado por Minas Geraes. 

0 SR. RODOLPIIO Am!.EU-Y. E.'l:. sabe, ha. 
muito tempo, o juizo que eu formo llos judeus 
da Ci ty,pois tenho tido a coragem de os ataca!.' 
com o rnesmo patriotismo de V. Ex. 

O 81~ . ERico Cil:.:wo- \' . Ex. e exemplo tlo 
patriotismo. Eu po~so dar Lestcmuuh•~ <lis~o 
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p.~lo conbccimento que ~~nho de V. Ex., dos 
te:np•>S em que r,;nbDs m1lllavamos na prop;:;.
gat:ua ~ülU o Sr. C2.mpos Sallcs, ue glorJO~a 
1ner~orw., 

«E' nreclso cortar no YÍ':'C», que1· (lizer na 
p:;llc do proximo, c o proxl:u~ (lo Sr. ~:unp?s 
S::tHes somos nô~, os bi·az!ll:n·os. (i c;<t<,H~a 
a ler-.) . . ~-

«Em conclus~o nos de~cJamos crer que ' .. 
Ex. se rligno.ra dar-nos a ~:guro.nça que nos 
l)er:Umos, ~tCCi'~~centandv _'i. J!:);. q~~ d~
rant,r~ o seu periorlo prcsJdenc:al f~ra hH·O 
afim d~ que estas espe1'<1nças s~~ realizem.» 

A ~eguraw;a, por outra a garantia.,quc .~o 
Sr. cumpos Snlks exigiam ?S S1~. Rottsclu.d 
& Sons rer.lunJo.rin. na. nhennçao d~s prc
rogativas do Congre~,;;o, de examm:n e 
alterar o nrranjo no neto de refcrenf.al·o. 

A resposta ~or r:s~ri pto do Sr. ,campos 
Salles o.os Srs. Rotts(lhild & Sons e o. se
guialc: 

«A combinação pt·oposta po1· diversos bau
queiJ'rtS, it qual alludís c que t.-·m pol' fim 
consoli•la.r os cor~po: >s dos difi'ere1ttes empi'es
timos da União e gnt·ant.i<:s de jllro rlas es
tradas de ferro, S·õrá tlesue a sna rD:~líza•;5.o o 
começo de um<~ acçn.o. admilli~t,·ati v~ ~ue s~· 
gut·amente prod llzi ro. re.>ult:1.U.o s~tJsJactoriO 
sob o ponto de v:sta financeiro.>> 

« ~rínha proprirt reoponóabil ida., I e Gsti ·~m
pcnh:tJia ne:o-te accorrlo, como fostes teste
munha. e cu posso as~e~ural·-vo,; que Jn
rante o proximo pet•ioo.in :rn•e,;\JlP.DCJal, o Go
verno Br-asileiro ter<i. esp~ci:tl solicitude em 
dar-lhe plcn<L e iuteiril execução em toJo~ os 
seus termos.» 

Quer dizer que o Sr. Campos Salles com
prometteu os votos du Congresso, l'osto 
que S, Ex. ainda não eativc~se ú. te~to. da 
Nação. (.i]Jm:tcs.) 

O SR. CASSH:>o nu NASCmE:-;To-Jit era o 
Pl'C,;dentc eleito e rc·~onheeit!o pelo Cou
gresw. 

O SJt- ERICO Con.IIO-Mas nfin estava em

0 SR. ERICO COELIJO- Tf<nho em mãos O 
numero ilc 18 tlo maio llo 1899 da. Cül,tdc elo 
Rio, orgão p;~rti(hrio de gr·:tntl!) respcítabili
da de, que em artigo ~tiitoríal alludc ao tele-
gralntn:J.. em que:;tão. (U.L_ __ _ 

No conceito deste orgao de opm1ao, o 
Sr. <;·w1pos S;tlles, que a princi.l,)io se mos
trin•a accessivel ao rartit.io de que é dtgno 
lerufcr o Sr. Ca.ssiano do Nascimento, deape
(lÍu-o (16 pa.lacio, \'Olvendo aos bmço~ d? pa.r· 
t!do qtte o el!,gem em busca de apoiO Insus
peito. 

O arl.igo eilitOJ•ial da. n:rZ '.de do Rio, do 
mesmo numero,rc!el'eute ao telegramm:t e ... 

O Sn.. C,\SSJANO llO NASCIMENTo-Na Ci
d a de :\'r, u .•. ! 

0 S:t. ERI.:CO COELI!O-E' artigo editorial 
dcsto orgão üe opinião, o que \"OU ler: 

«A concent~·aç,To está nas suas sete quin
tas: 

DisseJ•am-lbe que o Sr. Rotltschil•l ficou 
ttm :pouco saro.pantadD com as cerlul:.1s em 
branco e consi Je1·ou ~ssa. votação como umn. 
<tmença de futuras perturbações de jacobi
nismo, que se fez de villom entnngUida para 
cngann.r o Sr. Ca.mpos, e assanhou-o;e to~.:a, 
qu:indo S. Ex., em vez (!e aquecei-a a.o scw, 
a atil'c>n lon ~e com o bico dn. botina. 

Ora, um tal boato nüo era. para dfsprezar 
c a co;lceMJ' ~. ç,ro começou desde logo a fazep 
obra por elle. » 

Srs. Deputa\1os, quanüo al!udi ao tele
gramma, interpellei a toU.a a asscmbléa; pedi 
que desmenLiss~rn o bo:~to a bem da di;;ni
<La. e n:•cional: cu esperava que os Srs. 
De ut:>dt•s fJUe pt•ivam com o Prosidcntc da. 
Rcpublica me contest;~~sern o facto. 

Assim não aconteceu. Entrl!t.a.n!.o, o boato 
fo•i desmcnti,lo peia palavra. honr:1•l:L do meu 
amié::O o Sr. Casúano tio Nascimento, em 
nonie do Pre~ident,, ctu Republicn. 

Eu 11iio pc•li outl•;t coma , Sr-s. Deputo.1los ; 
lcmlJ:-ai-vo; que ou 11~0 pe<li c uti':L f'rtu~a; e 
Jl~O·YO~ mutto u!Jr·igadú. {Jftâlo /Jclol; muito 
t•,'lH.. ·~ 

pos~ad•J da Pr.:;,:j,[cuci:~ da lU:]"luhli•:a, e 49 !<OI·. C):•,..;,:i:•no do N:t!'f~i
([W\nLIO j;i. esti\·csse n~o deYi:J. ompcnllíl.l' os Ult:U~.o (l'r~.;·a um(t G,,_-

1
,ticnçr7o 

1
,oôs•,cd) •ltz 

voto~ do Congre:;so. nii.o ca]Jcr ncs c<trcitos limi tes de nrua expli-
Que ltou ,-c i.cl "f:~TamlKL não rt:sta. duvida, r.açiio peSS('al rc:spoml.er uo tli~curao do nol>re 

Sr. Pi'CSidcate, e a prova é que um orgão !Jeput:u.lo pelo Rio de Janeiro. mas não póde 
da opinião, c.Jmo A f.'irl r.de do Rin, deu e-ut·so •líspensttr-sc õc dar uma re~posta ao que 
ao lJo~to que ~!3 ou via nos correr ores dest::t jufg,1 nma in~inuaçã.o d:1 )lU.rt:e de S. E:s: _ . 
Cas:l. e 11as nn~. i~to ,·,. que o Sr. Rott.->- Si S. Ex. houvesse lido o rcst:mo do dJS· 
ehi!·: cxtr<\!Jh'"'" nüo ter· <) Pl·esidente du. ctL·s•J qu·~ h;t dias 0 oraaor proieriu, certa· 
Repnbiie<L ::1a.iorh<. iJil.l'il. ~L ell~içãu •l:< :'\1e . .:,, th Jnente n:i.o viri:L la.zer crer que o orador !Qra. 
Camar~t, !ustiman•1o. :1u: o G?va·1~0 esti..-esse a.r1 p~lac!o ilo Gover1~0 pedir auto;•i:r.açilo para. 
se apo1anuo no pal'LLGO JO.r:obmo. conte.star ao nollre Deput~do; quando prol'eriu 

O SR. Sm•z~<;nEr.Lo COJmf;_\-Elle aã.o sabia j o .<cu discurso rlissc que não cmll.e:stilra. irn-
(Jtll) ~-:<s•: ll:,rti•1o já ti11ha morrido. _ ruc•JbbmenLc o bo<J.lo do qu;d foi ccho S. Ex. 
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\mica.~ente 1Xl1'Q.li<: não est.a.-m no r~:cinto, 1 .São c>t~~ as e~plicações. que tenho a :te
mas tralmJh:~ti rlo n;: rom!!li~$~o rl.~ Or-~r.mento, • c:::e~ccnto.r :!S qne Jll r rofe t• J. 

quan~<J H'8.'.':t o nobre D<:· ~J~l r,:;.d~ pdo R!o rlc Cnr:1p>~1'Pcern m~is o, Srs. Silvf.t'Í<l N•11'y, 
Ja.ll"i;·o; no ch~ :;·.·tllHiitl; a<l! • •> t ·· Z. l:;u; (!'l •\ cu Car·ios i\la rcell ino, Vi ve ii·os, Luiz Domingues, 
lhe cabia <~ r.·o.Iavra era rnomentn em CJ Ca :JS Henrirtue Vall;ldarcs, Torres Portugal, Jose 
bancada8, pelo adeantarto rh h•1ra , estaY<t OJ /l.xclino, ll<lefon~o Uma, Jcão Lopes, Fran
desertns. _ . .;beo S<'~. Augusto Scv0r o, Tavares de Lyra, 
E~ percu a occa.si'lo? em r1ue t1 nhn. llc Coelho Lisboa, Ermir io Coutinho, Jo.;é ;vla.· 

tr,, tar do (a.~o t\c 1tüto GroE~O par;o con- ri ano, Coe! !lo CintrD,, Moreira. Al V'es , Juvencio 
te..:tal' o boato ao qual o no' .• re Dcrn1tado deu d·.•. Aguim·, Pedro Pernambuco, ,wthur Pei
vul to. . . , :xoto, Euclides Malt;,1. Ar:wjo) Góes, Arro· 

Não foi, pol'tanw, ::.o p :. tr,clO 1,0 GoYerno xellas G;tlvüo, Geminia!lo Brasil, Oiymp~o 
pedir autor!zaç5o p:l.l'tL taL fim ;. con• ersan,Jo Cat;;prJs, H.oui·igues Dlll' ia, Neiva, Jayme 
porém, com o í llu.>trc S l'. PI'.,Sidentc da Re- ·vmds Boas. C;\s tro R.ebello , Milton , Tusta , 
publica sobre" dü cur.>o. c:o nobEc Defiuta:l?· Eug-enio Tour h:ho, Lcovigi!Jo Fi!gu<:i ras. 
o Sr. Presidonto g:o.rant• n a n a o <.Jx; stencl<t Tu:cnt!no dos Sa rHcõ, Mal'collino Mouta, Jo;G 
de tal telc[.!ramma e autoriwu ao orado•·, \!ur tinho, l l'ineu :\lacilado, Leonel Loreti , 
ali;\s ~em s .. licit~tção de ::m:t parte, <t declar.;.r Fons~ca Portelk, Si h·a Castro , Jos;! Boni
ú. Gama l'D. e ao pu.iz que o l><:•1t0 ~~~ r:.ut u ·a.- f;tc:o, Au tcro Botelho, L~mounicr Go•!ofretlo, 
t.iclo ao rt:cinto desta G1.1S~l. nu.o WILlS. !untl•~· Augn~to Clemeutíno, Noguoim Juni('r.Eduar-
meuto . elo f· irr.cntcl, Ole~:tr io -:-.Iac1ei, P"'dua Re-

Foi o que fe7. . _ zende, Casemiro rla Jtccba, Bueno ele Ai\dl'atla, 
De pois cie l:omentat' que S. Ex. nao ampa- Oviolio Abr::~.ntcs, Lui% Adolp ho, ~Ie!lo Rego 

r a,sse· :1 sua opin ião neste inf~li~ C;ISO do .1. oato e Plínio Casado. · 
~ inão com un:m local humorts~t c&. da I tdwf.e 
do R io, conclue d::r.end" que a ir:1t.liiferer.ça d;\ 
Camar a :J.o ouvir a len tmt U.o prv jecto do 
nobre Deputado justitic:J. a su~. attii.u:le. 
(;llv, ito bem, muito bem.) 

0 RDEM DO DI,\. 

O Sa.·. Prcsmt.lente-Havendo nu
mero lt~~p.l. vtte se proceder ás votações das 
ma t erias ir.dic-1.das no. or.Iem do dia . 

E' o.nnunciadaa votação <lo pro jec to n . 6, d;: 
IS99,antorizaud.o o Po1ler Ex.ecn tivo a. abrir ao 
Minis terio <.l;l Guerra, no corrente cxêrcicio, o 
crelito supplement·,J.r às 'Vf:'!'·bas 10" e 11• uo 
<U't. l9 rl~. lei n. 560, dt! 3! rlc dezembro de 
189~ (2" tl1scussão) ; 

O St•. E rico CoeB1o (pant u ma 
expl.icaç<io pessoat)-Sr. Presitlen te, a Cidade 
do Rio, O!'gii.o de opiniiio conceitu~· J ; o nesb 
Capi t.al , não carece que en <~ desp1que pelo 
''cs·.lem com quo o meu a::n•;;o Sr•. co.ssw.no 
uo N:•scimento a tratou . O lJo;\to,ou melhor. 
o Jhcto r1uc se tl'.ulnz nos ar 1igos ellitoriaes 
da. Cidcrd~ do Rio t inha. fUIII\an:ento, n c.s o s .·. J:»t•csidoutc-A este projecto 
prccr!dentcs tio tempo da 1~·-'J! T'~l. ca, u :n dos fo i o!Yereduo o s eguinte r c·qu crimento: 
qnae~ horH~L pes8oa.lmenf.e '1 dJQ;IlOl'epre;en· Rec1uciro que o pl'ojccto n. 6, 1la 1899, 
tantc do Rio Gl'amle tlo Sul, cnrno min is l t't> volta ú. Commi~sii.o ele Orçamento })(J.ra dizer 
t~c flori~:.no l:< ·ix o~o; , outrc.• que: so re !~r.e ae> wbrü i'I. S1la [(':::d lfbtk em lace d il. d isposir) i.o 
~1· . R~~·n:truJ IIO '·'~ L:tmpos <JliUilUO ffi ltl lSLriJ ,lo :u•t. G" d<1 J(.; n. fiGO tiC :H de dezembro 
nl)pcr JOdo do gcn •·rnopn ,;,zll lll. \ t - ~ · JH ' 

JJ<!Jilais fun da JIJ<•!IÜ'Í ''"11 1 a;; ,·:ci· b t;< ÜO· · 1 e 1' '' · 
c .td!ls j 'l!!O~ :-i J'S. l·a mt>tlS ;o;;d il?;; e lto\t~::hihl ::;:n,la ; 1 : ~> . $Cs'("!:ô , :;o de ma io t.le l ti ~ J9.-
& ::'iow;, :\ i.Htl·la '·"tl q u e -f• tt' ·h :t 11 .!.' .. VCi'JW ol:t f. ;• ! ~ . \ rwlpi: ~ . » 
NrH~·ii u <·In l'·t<~~: du:-: t ~t·c l or'.~ ~ ; ~rt '\I:;U II tr ·::::. 
~;'io Ji7. iD,i llu:ct;ii.'l ;ol~n t lli l. ;, l"'·<'~' ,;L ol n 

Sr. Ca•sin.un .r., :\: ·.~·· i uwnto. C1>1ll :o. 1 11.,~ 1!1<1. ~I) :-;.t• .• J:.-:io ,t<~ :!<l'hauci•·a ( ]!e la 
ft';.)Hi jUt'~.<l t'\Jlll qm: ~ - !·:x . ~Cl exp!'i 1111' • hm- onle.n) - Sr. l'l'(:>iU•}nto, e\·]dentemouto não 
bem o laço .l<t tr i I llll&. ha rnmero, e por' isso peço a. Y•Jr it!ca•;áo da 

E u •.1i8;;c OU<! ~. Ex. uiio In') <'Cn tes t im o de ~·o t:t.:ii:o. 
m r:menk• ~ei s i:Innr~.va que •' ~ ti.-.~s5e il.U· 

1 1 
. 'fl - h 

. ~nt" ' • ·· l 'ro···cc c;n\ o·se <\ Y<OI't JCRçao, r econ ece-·se 
· ~ .. . . . - / l.el'c'm vet ados o. fo.'i 'll' 7 Sr:> . D\!pUtados c 
<;~R . C"~~I.'.:\v ;;,) :\.\>:'Ci:'.l ic:\ rv - l'i•t·J E:.'i· !c0nt t·;: 89 . 

tr.v(l. aqm. · 
o Sn.. Et-uco C· .• ,:um- D0n;; t'•h\.S, jt•rem, 

depois, foi que S. Ex. de~mcn l il~ o ho·rto, err~ 
nome ào Prew.le!lte da Republtca ; o faclfl e 
este. 

O ~:a.·. ';l_•resãüc~·a te - A li.:;t-1. d tl 
por·t a. o.c~u..~ a V<'osença. tle 1::!8 Sr~. Depu
tado:;;. 

Voa rna.ndu.l' proceder· i1. cit:UJ •.:'Ifln. 
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Procctlendo-:;:e á. chamada, vedfica.-:;:e te
rem-se ausl3ni;:l.'lo os Sri!. Amorim Figueira, 
H.o(lt·lgues Fernandes, ~Iat•cos de ArauJo, 
Tot·res Portugal, Tav~tros de Lyra, Jo~e 1\ía
r iano, Herculano Bandeir~, Coe!lto Cintra, 
Pereira. de Lyra., Martins Junior, Gamini:~no 
Brazil, Castro RebeHo, Milton, Francisco 
Sodré, Eugenio Tourinho, Vergne de Abreu, 
João Dantas Filllo, Torquato Moreira, Hol'ecli<\ 
de Sá.. Oscar Gotloy, Timotheo oa Costa, Fon
seca Portella., Ericu Coelho. Nilo Peçauha, 
Silva. Castro, Mayt'ink, Calogeras, Antet•o 
Botelho, O~taviano de Brito, Laruomlim• Go
d ofredo, Telles de lllenezes, Casemiro da. 
Rocha, Paulino Carlo3, Ovidio Abra.utes, · 
Alvos de Cast:'o, Alcucar Guimarães , Lauro 
MüUee, Pedro Ferreira., Plinio Casado e Py 
Crespo. 

O Sr. Presidente- Responderam 
á. chamada H•5 Srs. Deputados. 

Niio ha numero para. Sil proce~kr ;i.s vo· 
tações. 

Passo.-> c ú. ma teria em uiscu.,são. 
E' auntmciada a 2• dí~cussão do pro,jecto 

n.lOS A, de 1898, determinan(io que tcdas as 
pr:ssoas maiores ou emancipadas, no gezo rle 
seus direitos civis, rodem pa~sal' procuração 
por instrumento particular de proprio 
]JUnho, feita e assignaLta com poderes de 
representação ou em e« usa proprin; o revoga 
<c lei n . 79, 1lc 23 de agosto de 1892, corn pa
l'eccr da. Commis>ão de Con8tituiçiT.o, Legisla· 
ção e Justiça.. 

Entr<L em discu,:.sãoo art. 1•. 

O Sr .• Ja.cob da. Pab:fio im
pugna. o projecto em debato em :sua to tal i
dade, po: isso que não couseguiu comprc· 
h:ndcr o pens.1.mento dt• seu au tor o po1·que 
cmcoutra neHc tlispo>ições que so chocam, dis
posições ociosas e inuteis _ 

Não concorrerá com o ::;eu voto para que 
se implan to a. b:lluue•lia na legb lação do 
paiz com estas cons t<lntes reforma~ e altc
ractlc~ . 

Mo.;t.t·a-sc infcnso :~ l'f:\'og.• çiio de leis cl:lras, 
desde que mlo vê completa.mente dcmon~tra
díl. a 1tecess1darle da reforma.. 

Analysa d·.)tidamente tortos os artirros do 
projecto, rnostr.mtlo as i ncongruencio.s" e os 
pontos obscuros que nelle se encontram. · 

C8nclue do exposto QUe o projecto não b m 
uma ra.züo predominante. Além disto, o que 
ha na legislação sobre o a~sumpto é !'U%Oa 
ve.l, e seria um d.:sastrc emendal·a par:1. 
p~tor. 

Termina lendo e rl iscutiudo alguns rcmsi
cl<wamla do par ecer da Commissão de Consti
tuiçã.o, Lcgislaç.ão e Justiça, ií. qual pede que 

volte o projecto para melhor estudo, }lara o 
qlle apresenta. u m requerimento. (klt<ito bemi 
>; I!IÜ O befn , 0 omda;- e w;nprimentado . ) 

V~m à Mes,,, é lido, apoiado e po.>t' con
junctarnente em discussão o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que volte á Commissão de Consti
tuiçtio, Legislação e Juscica o projccto 
n. 108 .A, de 1808. 

Sala das s€'ssões, 31 de maio de 1899. 
Jacoll da P aixCío. 

Ninguem mais pedindo :1 palavra, e encer
ratla a. discussão do art. 1 • ~ suecessivamente 
cs demais artig-os do projecto n. 108 A, ele 
1898, ficando adia.cla a votação. 

São successivamente sem debate encerra· 
dos em 3• discussão os arts. 1•, zo, 3·>, 4" e 5• 
do projecto n. 13í A, de 1898, marca ndo os 
ca sos e n. fórma da revisii.o das coodemu~~ções 
penaes, ficando adiada a vota~.ão. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 11 - 1899 

Recoahccc D~pul(t•lo pelo Estado de Goya::; o 
S1· . Fl"MlCisco Lcop( ldo Rodrioues Jardim 

A' C<Jmmissão de Petições e Poderes foram 
presentes 104 :..uthe:tticas e a acta. da apura
ção geral da eleição effectuada a 19 de feve
Niro do corren~e a rmo, no Estado de Goya.z, 
para o p!'eencb imento da vaga. deixada pelo 
Dr . Urba no Coelho de Gouyeia. 

Da neta. da apuração geral consta que obti
ver<:om votvs: 

Cor onel Fra.nci~co Leopoldo 
Rodrigues Jardim ... -· .... 10.662 

Conego Ignacio Xn. vier dn. 
S ilva ... ·................ 3:1 

Dr. Antonio Ramos Caiado. 10 
Tcnente-coro1tel H.ay mundo 

Augusto \Iaranbão...... 5 
Dr . José Xavier rle Almeida 3 
Paci fico Alves de Amorim.. 1 
Sala.tlliel Simões de Lima... 1 

A Commissüo, pela. apuração que fe z, che
gou a este resultado: 

Coronel Francisco Leopoldo 
Rodrlg11es Jardi m •.. ... • ll.9GZ 

Cone~o Jgnacio Xa.-.icr da. 
Silva . • . -· . ............. 34 

Dr. Antonio Ramos Caiado. 10 
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Tenente-coronel Raymundo 
Augusto Maranhão._ ... _ 

Dr. Jos.\ Xavier de Alrr.eida. 
Pacifi~o Alves de Amorim .• 
SaJutbiel Simões de Lima ..• 
Em b1•a.aco ..•..•...•...... 

5 
3 
l 
l 
5 

A ditrerença para mais obtilia })ela Com
missão é devid:l ao fa.cto de ter tom;;C::> conhe
cimento de maior numero de autllent!cas do 
que o Cons~Jho Municipal ela capital de 
Goyaz. 

O Deputado Ovidío Abrantes, valentia-se da 
disposição do art. 7", § 2·' do Regimento da 
Camara, pediu vista de todos os papeis para 
contestar essa eleição. E, tinrlo o prazo que 
llw foi concedido, ~presentou a sua expo5io;.ão, 
baseatia nos seguintes factos: 

1 os víCios q.ue nellas, porventura., se encon· l t1·em ; e é de parecer: 
!. ·• Que sejam approv~rJas ns eleiçõe,s qne 

t\ve1·am irgar n. 19 rlc fevereiro do corrente 
unno, no E~t,~.do di-! Goy~1z, para o preenchi· 
mr·nto rlu ";1ga aberta. pelo llr. Urbano Coelho 
do Gon \'Gia ; 

2." Que se.ia reconhecido e procl~mado 
Deputado o coronel F1•ancisco Leopoldo Ro· 
drigucs Jardim. · 

Sala. rla~ Corr-.missões, 31 de maio de 1899. 
-Raul Hm·roso, lll'esidente. - Tavares da 
Lym, relator.-Leonel LoreJi .-Casemiro da 
Rocha.-Teixeim de Sá. 

CONTESTAÇÃO 

a} a ft1lta. de gaeanlias r.c vida e de pro- Srs. Presiàente e mnís membros da. Com· 
priedarle para cs seus correligionaríos, que mif~ão rle Poderes. -Termin;tndo-se hoje o 
-perseguitlos e violeutados-não podem ex- prazo que me foi concedido para contcsbr :-~s 
el'cer com liberdade o stu direito de voto ; eleições reder'1~s que se wa\\zaram em Goy;\'~; 

ú) o sophisma e o clcsvirtuamento do regi- a 19 de f.vercim ultimo, yenho, em desum
mcn eleitor·<l.l, sophisma e des~·irtua.mento pc!;ho do compromis;:o tomado, o.presentur
que vão desde a mu.is iiõtlecorosa corrupç;1o vos os motiHts podercsos que actuar,,m no 
até a mais revottante fraude ; meu espírito pnra pedir-vos a nullidatlc 

c) a recusa, por parte dt'S t:tbelliii~s, em d€s'as eleiçiics. 
tomarem os proteslos tlos adver~arios tlo go- Ante~. porém, de f;1zel-o, permitta-rr.e a 
verno esta,lual,edas autvTidad·~s em Comece- illustrada Con!missão de Poderes que eu des· 
rem qoaesqucr documentos que sirvam para enn1lva n!gnn:.cas considerações a respeito d~. 
demonstrar a faLta de garantias na mamfes- üuça eleitor; ti PC~Sta em pratica no meu Es
tação do voto ; ta.llo por o.que.l les que se tlizem deposita rios 

d) a estreiteza do tempo que meúeiou do do Podei' publico. 
rlia 'da pu bli.cação do rlecreto, ma.rca~itlo a ele i- Di vorciarln~ completamente da vontade po· 
ção ate aquelle em que ella realizou-se; pul:Jr, govern&.ndo o B:;;tnrlo apenas l)('la fH·çe~, 

e) a circumstancia. de ser absolutamente e pela rraude, os actua.es rlct~ntorcs do poder 
impossivel que nos municipic·s do nort~; rlo teem Janç:tdo mão de todos os meio de via
Estado, fosse o decreto conhecido a tempo do lencir. e de corrupção contra a verdade do 
serem preenchidas toda~ liS form<Jiitlatll's le- voto, ar~1.ricisnào "· fraude o premian110 a 
gaes para l'egula.rida(le do ·processo ele i-. to:ios os f a bi tk~.,lores de a c tas eleito:raes, os 
toral ; !]unes são, em gTamle p:~rte, empregados pu-

f) a e:dstencia de uma epi!lcmia que asso- úlicos. 
Java então grn.n•.1e p~u'tl• du l!:~t:J.do, illl pc lindo 1\enhum rlY:\Irso resta aos republicanos 
as commuoicaçüos entre muitoo pontos. goyanos contr<c cst(·S clasmnndos, pot•quanto, 

Sobre estas c outras allega\·õ~s nbriu-su como j;'t tli~~c d:t tribuna dCL Cumar~. _em 
Iar"o debute no seio da Coruruissão, pro- Ooy .. z e>tão P''r..:;8l'iptns as noções de d1relto, 
cul?aaJn rcfut.&l·as o coronel Francisco Lt:O· de ju~tiç t e ur.• !ibei•darle, niio lmvcnilo ga
poldo ltodri" ues .Ja.rdim, candidato diplo- ra.nti:• de viu a. e de propriGdade para os 
ma<lo. "' . 1 a tversnrios de :roverno do Estado, que se vi· 

Não ha duvida que, si l'ú~sem acompanba- l'ü!!l até Jorc;a··:o3 a saspender a_ publicação 
das de provas mais complet-as, as affirrnuçiies de seus JOrnae; em algumaslocahdad<:s, como 
ftlilas pelo Deputar!o Ovid[o Abraotes porte- Alle!nfio e Rio Verde.. . 
riam influir ae um modo deci:sivo,no pa.l'ecer Na.o ca~c nrd:.ts rap1das com1derações, a. 
da. Commis,ão. Esta, porém, não st: julga. exphmaçao de todos os horroi63 que ne~t~s 
sufficientemente habilitada para aconselh•r, Ultimas tempos se taem praticado na. minha 
com os dados que· tem, a. o.nnullação do Pl'O· terrà. . . 
ee~so eleitoral, afim de ser novamente con· . ~a~taque euass1gnale apenasotr.rrtvelmor· 
sulta.do o eleitora.lo. tlcm~o de heopanboes, o b:lrbaro e covilrde 

A Commissão, desde que não houve pleito, 
julga.-se dispensada. de efltrar no cstUILO mi
nucioso de todas as a.uthenticas para apontar 

lyochamento, em C<ttalão,rl.o prestigioso chefe 
político coronel Carlos Antonio de AnrlJ•adc 
e do seu camarada João Paulo; o assassinato 
traiçoeiro e miseravel dns duas poderosas in· 

~9 
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fl.uencias republicanas do Rio Ve1·de, major 
Bernardo ue S:)uza Vascol1('e!los P. capiti'í.o 
Fra.ncisco Jo~é Ribeiro e :1. revolLante h(~c•~· 
tombe do Allell1ão, promovida. -pela. força .r(J
lichl. 

Todos estes Cl'imcs, comn~lltti,\os com nns 
eicitor:tes. continlla.m impune~ e os seus 
autores, aliás conhecidos, gozam da intimi
dade dos governantes c nem si(~uer fazem 
mysterw de suas vergonhosas empreitad:ts, 
tendo o governo do Estado l'êcusaào até a 
mandar proceder à autopsio. no cada.ver do 
coronel Carlos de Andr~de e no de seu cama
ra.d<t, apeza.r das reclam:.tções insistentes dü 
imprensa do pa.rtido opposicionista e de r~
:presentação a elle dir1g[das, não só pel~ 111-
rectorio do meu partido, como pela quo.st to
talidade da popuh1ção <ie Cato.lão, no mesrno 
sentido. 

Sinto dizer que o pretendente a um;1, ca.
dcir;~ lle Der)Utado pelo Estado àe Goya~ é o 
mc-px·esidente coronel Francisco Leopoldo 
Rodrigues Jardim, esse mesmo que no meu 
Estado, quando em exercic\.o da pres\dencia, 
hospedára.aocelebro J;t.ceinora D ··~icl Cocó,in
dígitado como um doB I ynchadorcs do coronel 
Carlos rle Andrade, e recebere.. a visita dos ce
lebres Rodrigues, apontados geralmente como 
os autores dos assassinatos do Rio Verde. 

Acobertando todos estes crimes, coube ao 
coronel Leopoldo Jardim fazer um goveruo 
de sangue e de odio, com o fim exclusivo de 
eleget• presidente do Estado, contra a opinião 
formal dos goya.nos, a seu concunhado Ur
bano de Gouveia qlLC, empolgando o l10'l~r. :por 
smt vez, julgou de bom partido preminr esses 
scorviços, tentando elrgel·o Deputaüo nesta.s 
ultimas eleições, que não podem deixar de 
ser annutladas, como o demon~trareí no cor· 
r·er dcst~J. contestação. 

Pelo que diz respeito ao desvirtuamento 
<lo regimen republicano e, por·tanto, ~'o ant· 
quillo.mcnto da. vontade popular, to(los o,; ab
~urdo3 teem si,!o praticados, desde! a cor·~ 
rupç:·,o a.t6 a frn.,tde a ma',s dosb1·aga1a qt:e 
~ possível ima~illar-se. 

primindo e mudando sedes lle com:trcas, e, 
i!.int!a agora.,S•'gundo tclegt•:,mma ,]e tun:t das 
J~dh"s de publicidade desta Ct(lo.ile, ã. Assem
i!l:\a E.<>tn.tlu;;l a(;;,l.b:\ ÜCI a.•hliar a~ elr;içõe;; mu
nicipal':; in,l~;finid~wlent~ e ~em motivo legal, 
para (JUO o Conselho dn. capi~il.l, (!Ue usur
pou ao,; eleito~ as respectiv;~s {'uncçües, apure 
as eleições fcderaes a reuliznrem.se em tle
rembro -proximo, pois foi p·,·orogado lambem 
por tempo inuetermin:1do o mandato ilos con-
selheiros municipaes. . 

O unico movel deste acto de V•)l'dadeiro 
desespero, é não contar o governo,· a des
peito de tod~s as víolencias, com· elemento 
sufficiente para ttzer triumphar ;l su<~. cha.pa 
nas eleições municipa.es da. Capital e nem 
~odrr contar com a forço.. federal :para secun
dar o;; seus absurdos. 

Não content~;s de t tn'crn feito :1. AssemlJlea 
votar uma lei eleitoral estadual que não ga.· 
mnte a rept·esentac;:\o das minorias, pois o 
E~ta<lo foi dividido em l2 circulas <le dong 
Deputados cada um, vob!.nt.lo cada eleitor em 
dous nomes, os go''ernista.s continuam na 
sua faina de exterminarem os collegios re
publicanos, senúo um specimen desta poli· 
tica o ütcto de ter o governo consider&.<lo 
acephalo o poder municiiJ(l.l {10 !tio Verde, 
quando todas as autoridaties cstavam no ex
ercido, nomeando IJara li umo. iutendenci:~ 
provisoria, faculdade que muito de inrlustria 
fQi-llte 1la.da pela. Assembléa e cujo intuito 
era jusbmeute inutilizar os b~\lUa.rtes repu· 
blicanos. 

O munic\pio do Rio Ver(le, :pois, conta hoje 
autoridades governistns, devido a e~se novo 
processo de deposição posto em pratica em 
Goya.z ; e :pa.r<~. llrOva. de que tem sido cor· 
re~pondidn. a vontade <lO go~·crno, o novú 
conselho municip<Jl do Rio Vct•.Je, como seu 
primeiro acto, votou uma lei eonsubstancia.d!\ 
no seguinte artigo : 

«Fíccwl rc~ogadas todas r< ~ rcs"lrrç.)~s c r/e
eretos ··~·peu.idos pelo poder 1Jtll;ricipt<l do Hi11 
VrTdc, desde a procta,,zaç,ío der. Rc,,tl,lic<L ate 
e;tcc data., ! ! Panl. nil.o tom<Lr tollipo, pai·ticulariz;tndo as 

violendas e as fra1t'le~ cat;unctU•l<lS \'In an
teriores eleições do meu E~t:1 tJo, lembrarei 0 E rlizm·-se que tudo isto é Jeit'J om pleno 
e~ca.ndalo in:;.u1iito da. apnr:tçü,o d;;s eleições regímen repllbllca.no c em nome d;t propril1 
do município tl:.~. capital de Goyuz, em que o Rcpublica! ! 
o. ex-presidente, coronel Leopoldo Jardim. E' verdade que a lei federal dii. garantias 
apoiado nas arm"s• ma.\\(\ou. dar posse aos ao ele\tor'ado; mas isso apenas naquelles Es· 
candidatos nellas derrotados, desrespeitando tados onde a lei é ac;;.tada, e não em Goyaz, 
as~im <~ vontade do eleitorado que, apczar de ontle nem siqner se pótle fiscalizar um pleito, 
tod<\ pressão, iufiígiu·lh:J derrota. e.slt'on- llOiS faltam toJos os recursos ao fiscal, nã.o 
dos<e. navendo uma autoridade perante a quttl 

O governo de minha terr<1 não :recua. poss<L elle fazer uma justifie;tção e nem urn 
dea.nte de facto algum para. satisfazer os um tabelhií.o qne :~.cceite rrrote~to da op}losi· 
seus desejos, já. mandando reformar a Consti- ção, tal a pressiio sobre elles exercida pelo 
tuição á. íeiçã.o de seus intcres::.es, ji annll)- governo. Eis parque não serão documenta
laudo as organizações municipaes, já sup· , <las, ponto por ponto, todas as allcgações que 
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fa_ço contra a validade das eleições realiz(l.das 
em Goy~z. a 19 de fevereiro ultimo. 

O meu intuito, Srs. membros da Commis· 
. , são de Poderes, não éannulhr esta ou aquella 

eleição, mas sim a totalidade de !las e pelos 
seguintes fundamentos : 

a) a lei eleitoral federal n. 35, de 26 de 
ja.neiro de 1892 diz : 

c: Art. 39 •.• 
« § 2." Sempre que õe tiver de proceder à 

eleiç-ão no municipio, em virtu.le desta lei, 
o mesmo preside ate nto:mdart.i affix tr, cor,t att· 
teccdencia de 20 dias, cditaes, e publícal-os 
pel>~ impren>'a, conviüando os eleitora::< a dar 
o seu voto, declarando o dia, log<u e hm·a da 
eleição e o numero dos nomes que o eleitor 
deve incluir na suu. ceduh. 

§ 3.• Quando o rlito presidente, atli ci}1co 
dias antes da eleiçãú, ni'io ti ver publicado o 
edital com n del;ignação fios edificios, qnal· 
quer dos membras eleitos para fazer pnte das 
mesas eleitorn.es poclel':l. fu.zel-o. c1evendo tal 
designação prevalec~<r em relnção a qualquer 
outm que posteriormente se f<~Ç(t.» 

«Art. 40 ... 
<t § 2.o l"inte rli,rs 1t.n1es de qu t.lçuo· clciçr1o, 

o presid~nte rlo ~overn1) municipal, e, na. sna 
falta, qualquer outro mr~mht·o do mesmo go· 
vcrno ou o 1!ecr·ct:l!'io, f'a.rit a convocação dos 
outros ruembr0s e sons immediati)S, por meio 
de editaes e cartas úillci;;cs, ~onvidanllo-c>s a 
se reunir.» 

O art. 1" i!as instrllCçõe~ a. que se refere o 
decreto 11. 7ü0, de lü de março de I892 ;.~ssim 
so expt•ime : 

..: Art. l." Pam o prccnclt.imcnlo rias vagas 
actualmente oxistQntes no Congre~so Nacio· 
na!, quer pot· morto ou tcnuncia., IJüer por 
o.ug-menw nas rcpl'esent:u:Õ('S dos l·:~t.ado~. 
t:~riLo os respecti\·o~ govPt·natl"t·es, immedi:L
tanwn to, pr·ocedt•r iL elei~ão, marccwdo '' •l,:n 
CO'lll a ntc··~.'\(n•út ttiifCCl~rl,: ; t (~ i a, rt·tU7cu J)u;nnr 
de ~:;'0 difrs, JJ :.r1t fj"t: sej ~·JJt >4 ~~~lJ"Ct'l;l ntcYd.:! 
guanl1.rios us pra':O$ tcg 'd>, ,. communic:t ndo·o 
com urgenci<.t., a.os pre~idenies das municipa.· 
}idades eleitas, de accorJo com as leis es· 
taduaes .» 

Harmonizadas convenientemente estas dis
I>OSiçõ< s da lei eleitoral, infere-se que, para 
os Estado::> de gmnde extensão territorial, 
como o oe Goyaz, onJe as coromnnictlções 
postaes são rela.tiv<J.mcute morosas e em que 
ha localidades, como Hoa Y1sta tlo Tuc:~.ntins, 
sê.Je 1.h1 cowarca. do mesmo numc, r1ue di:st:nu 
pat·a mais de co:s mil kilomett•us da t apita l, 
deve precedet• um prazo nunca inferior ~t tres 
mezes pa.ra a uesigo.ação de qua.lquer eleição, 

de modo que «Os prazos legaes sejam re
stricta.mente guardados~ na phrase da. lei, 
afim de que todo o eleítorado possa compa.· 
recer ás urnas . 

Em época normrll, n communicação da 
capital com Boa Vish do Tocantins, para não 
rallar em outros pontos, não se faz com prDzo 
menor de 50 dias; e na. estação chuvosa, que 
abrange os mfzes de novembro a março, pelas 
difficulrla.des que om~recem os innumeros 
cursos de agua. desprovidos de pontes, e em 
consequencia de g-randes cheias. essas com
mnnicações exigem prazo maior de 50 dias e 
nunca inferior. 

Sendo eEsa a. base que deve regular a 
fixação do prazo que deverá. a.nteceder it. rea
lização de qualquer· eleição, não póde este 
ser inferior a 90 dias, para que nas loca!i· 
dades a.ffa.st;:ulas possam ser guardarlos os 
prazos legacs a. que se refere o artigo da. lei 
citada. 

E tanto à verd;1da o que acabo de allegar, 
com relação ás ditliculda..des de communicação 
com Boa Vist:t e outros pontos rlo norte na. 
estação da.s clmvns, que só em abril de 1897, 
mais de tres mezes depois elas eleições de 30 
de dezen:br·o de 1896, chega.rarn it. capital de 
Goynz as cópias das act"s eleítoraes de Porto 
r'l'acional e da. Boa Vista, niio tendo sido por 
isso npuradas pela. junta apuradora. que se 
reuniu no mesmo Estado. . 

Com estas colBídet·•lÇÕes que se basea.m "em 
factos incontestaveis, fica. pro'l'ado cabal
mente que o governo de Goyaz, designando 
apenas com antecedencia. de dous mezes o 
dia. da. eleiç:io que realizou-se a. 19 de feve· 
reiro rleste anno (pois o decreto que marcou 
essa eleiçü.o tem a. data do 6 de dezembro e 
só roi publica.lo a. 13 do mesmo mez, não po
d,•ndo ter seg11:do para o norte sinão pelo 
correio de 17) não guardou restrictamente 
os pr:';l :tos !e:;aeJ, impedindo assim o prouun· 
~iarnento de collegios importantissimos. 

Os municipios 1la Conceição, de S. Jo~é do 
Dttr•' e d .t Hoa. Vista do TOCiLntinscntre outros, 
ficaram pt•ivados de concorrer :to pleito, pois 
ns cotnmtrnica~·C>es expedidas pelo Govet•no do 
Esw~1o mio clie;;af;tr~J a tempo,se~umlo :Ls car" 
t~s que com tlai;L po~teríor a 1\J de fev;::reiro 
recebi 1Je couceiT.U•tuos chtadão; des~as locali
dades, e que sfw um protesto vivo contra o 
meio de que se lançou mão, para priva.l-os do 
pronHncíamcnto sobre oesa eleição. 

b) Quando, Sr~. membros da CommissTI.o de 
Pcderes, !liio bastem esses fundamentos que 
inquirwm de nullitla11e as eleições em questão, 
ch3.mo a vos~a. esclarecida a.ttenção para. o 
estatlo ole tlor e de •lcscspero [lo r que [Jassou a 
popui;.L,;(l<J do norte do Estado, avassallado 
pela d{)predadom epidemia d~ va.rioL:1., qui) 
diz imou ·a e arnlinou·a,estagnando as commu
nicações,paralys<Lnd•) as relações comme:rciaes 
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e afllgentann~ dos centros populosos os seus l do Maranhão, Piauhy e .Bahi.a, amedrontados 
laboriosos ll;:bltontes. com a pre~enc:1 da ep1denna. que, app:1re· 

Estava ewJ. V<lSti3sima região iio Estndo, cendo pela primeira ,·ez alli, zomb:w:t dos 
pr<sa da cruel epidemia, qu;:..1JJo o pre:cidentf' E"scr.sscs recursos de q1;e dispu o lwm as popu
do E.,tado Icmhrou-;;e de pec!ir o >eu prDnun- laçrJes ah>ndonadas tJelo Governo. Este con
ciamento nessas eleiç<,es. senou·se irnpns$ivc·l e intli1Ierente dcante ~a 

InteJ·ceptndas ~s communic3ções post<::es. r!or I]Ue opprimia a popular;ãn de urna tao 
(documl'l•tO n. I, exem piar· <' o C·rgü.o f!Over- impnr ta.nte circum~cripção (10 Es1 ado que ell? 
nista O Ooy ';;, de 31 do janeiro elo corrente pr' side, gra~as ao índecO!'OfO attentado que a 
anno) d;1do o exodo da populnção uos sen~ somb•·n do apoio do então presídente e ecwai 
centros. devia um administJ·a•lor escrnpuloso candir!ato contestado c<'rn!lt<l Lrop·lldo Jar
aouMt\Dr o termo o a c<lU~a {JlW perturLou ;, dim se consumon no meu E~t;ldo e P"lo qual 
m~u·cba normal t!os neg-údos i•u blicos e par·tí- foram calc:1.•ios ~lOS pé~ rtos triumphador·es 
cuhucs na zona infccciooar~:1 pelo mal, ~artl contr·;1. a Republica os diplomas dos nossos 
cotrvidal a a. cumprir o dever· de ia:E'J'Vil' no :1migos eleitos Deputados estaduaes. 
T>Ieito. T~lnão se.d~u. n·:m T.!le~wo :1 ues·1gna- E' pr1~ciso que a. Camaro. saiba, e com el~a 
çao do cha da e!el(·ao prececc:u u~ p;·;1z~ Ja· to.lo 0 pniz, que em Goy,, z ímpe~a a. rna1s 
zoavel, compat1vel colll. a .õJi,11aça?. d.o llJO· n!Trontosa tyrJnnia quo a histoda pos~a Je
mento, de rnodo que to lOS us Hlllmcrpws pu- "'istrar ~ob a res,.,cm-abiliJade de um Se
de~sem l!esobrigar-~e uesse :ave1· J.·atriotico, ~rtdor da Republica.~ que tem el!e em Goyaz 

Julgando o go~erJJai~OI' es . ... <'~t;1d0 ,rl•• cou. [Jervert11Jo 0 rcgimen, wenoscabarlo da von
sa.s_f~vomvel ao seu J.lano 1

1C fazer v1ngar !1 r.;uJe POi'ular, amesquinhrrdo as prcro~ativas 
ele1çao de seu c:oncunh:tdll .. dellc a.pl'Dvn· indivi,1u~lE>S para f<1zer medi"ar a e:xútica ar· 
tou-&-,expedmdo com~ yre~;s;~ anteced encm vore da. oligarcbi!l. de sua ramilin, que já con
para os pon~~s om1c o ser,'en~ .cer·tos ap~nt- se.!.!'Uiu monopolizar' para. os seus membros 
guados u o11Wl<J:I<lo ~(J!'!•O pvLcml Mdch:ade~ to•l•·s os ernprc!!OS publi.:o:;, contractos e 
d~ tal CJ.Ue, .a titulo. de cstalde•·er um_ cor- car;:-os c-decl ivns do E~tado! 
da.n sam1arto Il<lra H:npedn· •~ p!'Op:.ga~·ao uo 0 . f 1 . r [ t · u ~o·lucto leo:sa 
mal (val'ioJ;t) att! a Ca1oit:d, ~o e~t:~bclecr·u-o .. ,oc .,n~ c.l:H ; r a 0 e rn p, 'v ,; "

0
_ 

no interrcs,;e ue imJ'B<i1r q~:H a lJOtrc.a du. 1:y r ann a, elle n,to representa a onta .e s 
· • 1· · - ~<'l'a!la e CX1'rt'<"l ilo no\'0 "'r'yano ~lffi O deSlg"naçao do • t<t d:L ekt'.'uo c:llc:,::l~se 110 rr · ' • . ··: ,. . " l· .d a es-

conbecirr.ento da.qudtcs lll\lt;i.:ipios t'm fllle ~ ,., u~nt.c que opprlmr.-o. ~ue an?ul ,, , m 
Republica conta com d<:fenst,res acerl'imos e qnmlia-o l) com clle a hkpubllca, que. para 
Jea ·s. dle t:m »1<.lo a~<'llns uma es,re!'ança,~<lls que 
Tev~ a d:Jüt ,Jc G do tlezcmi·N 0 dcerdo <l(J o.:·eg1men la llnp!antado e o rio ma1:s esta-

presirlente da t<:.-1.a<lo qtw. ck•,: i~.mou o !.l ia 1\l pido c ct·ucl ,[r,spotJsmo. . -
de Ü!Yereiro pn.n.t. ;1 elf,i•,ão, rua~ H:, roi puLii· Sr.s.: me~1bros da Cornm1ssno ele Po:le
ca.do no org:io olllcínl, c ao8111l mc~mo :t 1:1 l'•"><, ~~ a J!lobservancw. d~ C:!rtos. pre
(]es:-e rnrx. t•eitns lE>gM•s b:u<t.a IHl.J'a annullar o proce>SO 

O prirnL"ii'<I ('~Ldel.a que pat·Ur!'l<•ptds ~~r· s:;;t eleit,Jl'J.I d~ colt<:'gios f.m _que n5o _foram 
do.1:~., ll fez'~ 17 <tu mc~m" llt,•t., d,; ~nrte qu,. t,\les ~~t.t.~nrlH~os, qua~lto m:ns as _ra1:o~s de 
em hrpothC'~c ai~JIIri:L podlnam :1~ <'Oir'r"u- r.J·dc!n I'OhtJca, so.:Hi[,. rnora.!, JUrJdtetl. e 
nicaçl1es atti u~ir no~ f'Olllo~ w:ti:.; ~dir~tndw.;, lru mana :t que me l'efcrr ! 
como Cnrlt·eiçà,.,!Juro, !ic,a v:~tn. P"r("' ~t~<:io. l'm•,\uv:t Dinda no c,)r;l~·ão dos goya.nos e 
na] C OUI.r':t~, Sfi!Jdo 'JIII1 l> <Pid;(O ~ó!llil.:tl'iO T>f'l'OIIl:ll'fl >('IJI[!TC O !:idO 11itumcot,e CSC(l.TI
lti. 1•xt!n·a r·sl:lb :kcll!ú, inw:t11ndo (jllal(jUL'I ~~'~~"~n c cl'imilii •SO rl;L vio!cr.ciafJue em S:tnta 
]Jrovi<lrncio. t~ il:\. do Pn.r••llllh\·Ln, di:,.trid.o da comarca de 

)JPuntcctu cC<ntirJg<·neia cn• qu,~ Jlt•~ ··oll•l<'illl ~l<Jl't'inl!o~, >c!Trcmm o onn<> passa.dc o Depu· 
o Governo, ou do 11us ut.~lrrllHI::\ 1

10 p!Pitu. 1 :u.ln Fed~Tal [Jr, Al\'Qs de C:,stl·o e o coronel 
ou do vermos u HGs,:L vutuç:',o ~ircu lfl>~:ri J'l:t do cxtrci to Brnr. AbJ·;wt,es, simple.~mente 
;·L :z.on:L do sul cl1> t·:~t.aJo, OJ'i l!:'t.mr•s p(·Ju IJI'i· puJ•qur, a<'lJandL•-se :1lti em transito no dia 
n.eil a e rr·~en·ámo-no~ ü llil'l:i to quo hr•,ieaqui <la. t<lei•) .. o de pl'e~ir~l·nte tlo E~tarlo, quizera.m 
venho pldtr·ar: o de Pldit•-,·r;s a :,nnuJI;u;i<o fis·":'liz:ll" o plritn, no usa de um díreito ga· 
de~ta eleiçiio que rPpre~ema o :pruducto da r·anülo l·el:tti no>~as lf'is. Reunida a sua ca
!rau~e de~br·a)!uda e petutu1:te. p .ngar1a, e em -presença della, o ~befo local 

Pela succinta deFcr·ipção '!Ue fiz rlo est~ulo Jacintho Rran<l5o Õ(•cl:-<rou a esses cidadãos 
de dese~pero em que se vi<l immer~o o norte que em San:a Rita do PtJ.ranahyba não liaL'ia 
do Estado, preci•amente nes;;a occasi:i(), com- lr;i. que rt eleiç,íú j<i eslat·a (cita lw. dias por 
pr·e!1eudeJ eis que o proccs;;o t:lti tora! niín o,·dem do Got·erno e q ue lei $0 mamlaca este; 
po1iia. de modo :Jigttlll, ter ·~C alli re.diza.<1o, qne (icassern "il!cndl) yu·J '11ll11 sel'ia arJmiaid,~ a 
pela i.l!lpO~s11ilidade materiaL da pre~ença Jm·sença delt~Js no lccal e:m r;ye s..1 si·mul tritt a 
d.os elellores que mtcrn;1vam-se pelos serti:ir:s elc.r:ç<'io! 
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Aquelles cidadãoa narraram, em tele- ~ pNclamar-se De:pntado a. um candidato que 
l!l'amma, o occo:rrido ao €ntão presidente do n1io represl.'nta. o EsMdo de Goyaz, mas sim 
Esta(.o coronel Leopoldo Jarclim que, não o syndica.to da fr;tUrle. Docnment •l ndo esta. 
sati~1eito r'e mandar apurar em primeiro minh::. aHirmativn., de não ter havido <>leição 
loga.r a inaudita fraurle tle Santa Rita. pro- real a 19 de !'eve•·eiro, em Goy:Lz, l\presento 
moveu o seu autor Jac-intilo Brandão. de ao eri terio da. illustre Commis>ã.o de Podet't•S 
escrivão que era, a administrador da R~ce- o energico e vibrante prot~sto fi;·mado pur 
bedorio. do Paranahyba! Este facto symboiiza. quatro membrus da junta aput•arh.H·a do meu 
perfeita e c~balmente a desesper<~dora si· E~tado, que .corroboram no t odo es;~ minha. 
tua.ção em que nos encontramos no nO!'so <l!Iirmnç5o. Os signatal·ius do :protesh, ex
Estado; nem mesmo em um ponto exr.remo plica.ndu O;S motivos pur que não compare
sul,bafe,'a.dopelaaaurasdaci>ilisaç[to do litto- ce;·am às se~sõ~s d::~.jnn ta.. a.ffirmnm. sub a 
ra.l.permitto o governo estadual QUtl os no~sos respons:1 bilidatl t• de seus nomes respeita v eis, 
amig•1.> concorram ás urnas e possa o prccesso que foi uma. farça e não um:t eleiçao o que 
eleitoral realizar-se cercado das [taraatias em Goyaz se r~z a 19 de fevereiro (doc. 
da fi~calizução, de accord o com as lei.s ua. Re· n. 2). 
publica.. 

Zomb:mdo da. lei e do Con~resso Na.cicno I , 
apresenta. o cnndida~o contestad<> um acGr~o 
de eópia.s e d~o tlocun-.entos qu•J não existem, 
poiS e humana e materialmente ÍIÍlJ>' 'SSiVe( 
que as a<.:la:s das eleições que porventura. se 
rea Iízas;frn em Porto Nacional , \'OI' ~>Xetnplo, 
a 19 de fevereiro, pudes;;em percorrer. em 
tão curto espaço d~ tempo, a grande di ~tancio. 
entre este ponto e a. Capital •!o Est.arlo, de 
mo<! o que fos~cm preser.tesàjunta. apuradora. 
que de,·ia.lie reunir no prazo leg>il. 
As~im como em outro~ pouto!:, no Porto 

Nnciona.l não houve eleição e as cóp!as que 
ahi 1igurararn ~ão um producto da ft•audc , 
Em maio rle lS97, o :-:cnn.·!o F~deral. confor
mando-se com o parecer do rebLr Severino 
Vieira. actua.l Mlllistro da Viação, ann 1: llou 
a eleição deEse lugar por motivo3 que ainda 
perduram. 

Este> motivos influíram no animo destaca
mar!l.,. que tambem,at t<·ndendo-o>.a.nnullou ;ts 
elei(-ões do Por·tu Xacwnal, n;iu a.pttl'an•Lo 
as cópia .; ent.ã0 pre;cnt.:s . 

São es~;n. s ns considel'ações, aliás valios;ts, 
fJUC julguei clever apre,en ta.r á il_lnstre Com
m!s,."io de Pocler'f·S, pa1·a bem ortental-a n_o 
.>eu pronunciamento sobre as tTetcnsas ele~
Çj:ies de 19 lle fevereil'<), fei las :paro preentlll
ml!nto da v;1gn de o.~putatlo, aberta pela 
renuncia tio :~ctual presidente de Goya7~ quo 
EÓ tor r.ou eii~ctivo esse acto, depois de de
eorridn o iotat•sticio 1la. lei, dentro do qual o 
seu antecessor t1llo podia ser eleito. 

Terminanúo, permith-sc-me la.stímar que 
o coronel Leopolrlo Jardint :s(J se lembrass~ d·~ 
ri isputar a cadeir ... va:::-a pehl meu Estarlo , 
logo apõs a terlllinaç5.o do seu m;wdato pre
sidf.nciat e qnando :~ inda !'st:Lvam VIVIdos ~a 
irnaginac,:ão dos goyano,; os ;~ctos ue oppt•es3a0 
o tyt·anrtia QU<~ P.lle exercera. pt•opotent~mcmte 
e •le -<assornbt·~~odo.monte contr"U." povo goy:tno, 
t rucicbdo em C;1bliio, Rio Verde o Albmão. 

S:da •las Commissiíc~. 29 de IUiliO do lS!);J . 
- O~ :"div ..1/JYWICS. 

l>ocum cnlo 11 . 1 O pat·ecer appt·uvado pelo Senario tl!l'm\na 
assim : <~ Tilmb"m ~e nota exug-gm·nrl<t el•·-
vação do numero do! elaitor·es, na elckão dn s. Domin~os - !•:sc1•cvem-uos c1111 chllil elo 3 
município rio Pol't ... Nar:iona.l, cuj<J :dí~tl\· do cor1 cnto: 
mente, sendo em I R9-i ti o 7ti I a!t-it" l'l'S, Yl; s" 
que nesta elcir;ã.o cnmparel'cram e vol o.t·a m 
L 73:!, sem contar os rJIIC uão comparu· 
ceram .~> 

O meu int1lit.o, como ji~ tli~fr., ó p.~cHr it 
illu~tra.•la Commis.,iio ele Podcl'es quo n:'io 
s;~ncc·one com o seu voto o sirnulac!'O de 
eieiç:1o que teve l ugat• um Goya.z, a 19 ue 
tevel'eit·o do corrento anno. 

Tendo a est•~ hot-a. desapparecido a epi
demia d<\ ''ai·it·la que infestava o nort'l do 
Estaria. sendo fa YOt':lvel a pre~en te cs ta\·ào, 
em que (IS communicações postacs, ate então 
interromptdas no torto, recomeçam :• nor·ma
lizar~:;e, poderá ren.lizar-se o plei to com a 
t·cgularidade que n. lei exige. A nppt'o\·aç:io 
de~ta eleição t n1ria como conseqnencia uma 
grave anomt1.lia, um precedente perigoso -

c Nii.o temos noticias clll t'a]til.r~l clrs.fo so
l.rmhro. O rN'C\ÍO tlct \'l'llp:~J:uc::·w th~ vtu·in ln. 
clc ~l.tWI IlllloU :L :\WC J•C\ ils:\o du sm•vi~'D IIL>:<tal 
punt o norto, tm ltulm rio ::5. JO!;O pu.t'a Ca
va.lc"nte o Armymt, cam gmn.Ja prc!jUizo 
IJ O.ra. os prmttJ~ 11iio inf'eeciouados pela. pl'Stc. 

Pol'que n:ttl rc·Hwtto a. ndmiuislração as 
malas de S . !Jomingos por via da. Formosa 
e Posse 'I 

Assim , cmqnanLo pt>rrlu ra.sse a interrupção 
do serviço da linha de Arrayas, poderíamos 
receber e expe11ir a. n~--a corresponder,cia. 
al'roveilan·Jo <~ Jmha. do Posse que funcciooa. 
r(·gula•·mente e percorre igual , sioã.o menor 
dbta.n<:Ía.. 

Aguardamos u.nciosos esta proviJencia da 
zelosa administração dos correios.» 
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Documet~to n. 2-Protesto 1 PARECBR. 

N. i2 - 1899 Os ab:lixo assignados, membNs da junta. I 
apuradora da ele ição que se procedeu neste . . 
ES!<ldo, no dia 19 de fevereiro ultimo, p&ra. Concede ltcenp ao Sr. Deput u!A L ·Lilnrtme 
pr.,ench i menlo de uma 'l"aga. na Ca.ma1-a dos .Ribeiro Gzú;wmies, por 6() diJs, p:wa rtusen-
Deputa,los, v eem t.razer 8. apr )Cíacão da tar-se desta Capital . 
mesma C:\mara os motivos por que dei xaram 
de comp<~recer às se.,si;es rla mesma junta, G 
ao me.::mo tem po lavrar se u protesto contra. 
a farç.'l. qlte t eve logar no 'dia l!f de f,~~·c 
reiro, b:iJJLisada depois com o nume de elei
ção. 

E ' 1Jttbli~ e notori() que não ltouve eleição 
em parte alg-umn. do l~t:~rl.o, limitando-se as 
mesas •h parcia.lidrule rlo GovGrno Est~d•ml a 
l<'vrar act.as com votações l'a.bulosas e e.xte
dentes do numero dos eleitores qualiticados; 
con vindo :\ccrescentar que o nor te do Est:vlo, 
fbgellado pela t11rrivel epi•lemia 1la. va,l'iola, 
acha v a-se priv(ldo de communicações com 
e:-:t.1. Ca pita.l, por ·meio dl! fortes co1·àões Sit
aitarios, rle modo que nem s iqner põie cbeg:ll' 
as d iver,.;ns loca li•tades nclle situadas a noti· 
cia de que üevh have.r nesse <lia. eleiç5.o, 
porqn<~ nto mml as malas do corl'eio tr.u1si· 
taYam. 

Não 1Htvendo :t OJlposiç\\n •lispntario esse 
pleito, pela circurnst>ItlCÍil, ponrtcrosa de n:lo 
porler commnnicar-se com os liC!IS amig••s do 
norte. ourle C•m ta. çT~tn•le!; t-lementos. a genl~ 
do Gvverllo E:;ta.duat resolven não f:fzer elei· 
ção em I"\l'tc :~.lguma e arrnilj,tr netas fab;vS 
que eleges~em o seu c:tnolirlato Francisco L·~o
J>ollio Rodrigues Jartl im. 

Deant'l 1le ta\ •lesfaçatez: que os •~baixo as
signadr.os não pn<liam rwit:.Lr', porque a. maiorta 
tln. j11nta rocetJeu ordem de experlir dipl<nnrL 
ao allu<tido c:1nd hbto, resolveram elles não 
compnrecer ãs ;;e~, ões tia. junta e remetter 
este JWOtesto il C:;m:u';l •los Deputados, ga.· 
ra.ntindl) a vet·dn.rle •lo exposto, afim <le q\,e, 
bom aver iguados os f:.ctns, s~ja. •leclaratlo 
nulh) o diptomaqne foi exp~i•ln ao Sr. Fran· 
cisco Leopoluo ,!:1 rd i m e S<: oro lcne a •·eal iza
\;ào tio nova ekil,'iio . 

Coya;:. 28 do nb1·il do 1809.- Joc''luim Jla 
ttllCl < ·cn-r~" .- I'hwcisciJ <I c A rnula Fia/}J.J , 
"1Iarzr,~t Clcm<.'ntino de Fu1·.'a .- Augt~slo "l loes 
dç Cr.-t1·o. 

Reconheço vet·dad r.~irr\S a.s ftrm~u; '>Upra, do 
Que dou fé. 

G()y••z , lO 1.1e maio ole 181!9 . 

Em testeruunh0 rla "\'er,lw!~ (estava p si· 
~n:1l T·Ublico}.- O 2" tabelltão, Fr.r11cisco 
Abrantcs . 

A Commiss1ío de P etição e P oderes, t endo 
em considera«:iio o motivo il<lt' q_tte o Deputad~> 
pelo Estado de i\finas Lamartine Ribeiro Gui
marã.<~s. pede uma licença ele 60 di~s. para. 
a usentar· se desto.1. C(l.; ital, é de pa.recet• que 
lhe deve ser concedida a referida licença. 

Sa1a tlfl.S Commissões, 31 1le maio de 1899. 
- R wt B wroso, presidente. - Tei~eint d.~ 
Sà, r elato!'. - Leouel Lo;·eti. - Casemiro da 
Rncl~a. .- T<.t l) 1res de Lyra.. 

O §r. Presidente - Não havendo 
na.da mais a tratar, desi1p1o pa,ra amanhã, a 
seguinte ordem do dia: 

Votação dos seguintes projectos : 

N . 6, de 1899, antoriza.ndo o Poder Exe
cu tivo n abri!' ao Miu isterio da Guer ro, no 
cor1'ente e-:cercicio, o credito supplement;~ r as 
verb ~s 10 e I l do ;Jrt. 19 d(t lei n . 560, de 
31 de d~zero bro de 1898 ( 2' discussão ) ; 

N . lô3 A, de 1898, prohibinilo o. emissão, 
por pal'ticulnres, eroprez.a, banco ou socieda
de, de titulas de credito ou obriga~·ões ao 
-port\l.dor com o nome deste E>m branco, deno
mina.rlos lett.r;~ s, notM, "\'(l.lCS, fichas , fic.'\S, 
recibo!:', livranças, ou outt•as diffc.rPntes lleno
minar;ües, e dã. outras providencias ( 2." 
discussão ) ; 

N. 188, de l t'96, autoriznnrlo o Pod'Jt' 
Eltecutivo a. r ever'.or plll'B. o qu1.1.dro tl n. re· 
serva da armnda no copiu'io de rrogllta. re· 
f.rrmado AI'istrdes Z!Iontelro de P inlto (2" d is· 
cus~ão \; 

N. !l, 110 l X09, nut•wizantlu o Pnd!ll' Exo· 
cu ti v o a concc•l f' r :t Nc l~o r 1 S<n•oju 1l•.• Cnr-va: 
lho, lek :.:r:Lphi:\ta. da R<l pn.rtiçi'iu Geral do~ 
Tclcg1·n,phos, um a nno de l i<'cnça, c0m o s r~u 
ordcna:lo. para trnt:\r tle su:\ saude onde lha 
con •;i e r I ,Jiscus~rro unica.) ; 

N. !81, de 1808, au torizando o Poder 
Executivo a conceder a L'!opolào Lipman , ou 
a qu~'>m melhores vantagens olfe t·ecer, privi
legio por 00 annos para a constr-ncçâo, uso e 
~czo li~ tl m p orto nrtili.r·i:tl em Chuy, Estado 
do Rio Gl"<rntle <lo Sul , e ue urna e5~rarla tle 
ferTo lianndo o mesmo port~> a Sau ta Victor ia 
e a. PdÕtas ( l" d.i:>eus~ão ) ; 

Do pa. t•ecer n. 22, de 1808, opinando no 
sentido de ser alterado o Regimento, para o 
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fim de ser creada uma Commill!!ão Pl!rmanente 
de Tar·ifas, compost;\ de cinco membros. pre
valecenilo a dispo~ ição do art. 41 do Regi
mento em vigor ( rliscussiio nnic:t ) ; 

Do parecer n. 9, de 1899, julgando adiflve l 
a creadio do Jogar ue solicita, lar na se· i e do 
juizo fe<lera l na. ~ecção de Perruuubuco, pe
dida. pelo respecti '<O juiz seccional e procu
rador da. Republica (discussão unica) ; 

N. 108 A, de 1898, d•'terminando que todas 
as pessoas maiores ou emancipadas, no gozo 
de seus direitos civis, podem passar procu-

raçã.o pol' instrumento particular de proprio 
punho, feita e as.signada. com poieres de r e
present;tçiio ou em causa. propria ; e revoga 
a lei n . 79. ne t3 de agmb de 1892, com pa. 
recf:r da Commissã• ' d: Con >Lí t uição, Legis· 
JaçJ.o e Ju,ti<;a (2 ' cliSCU3S<i.O) ; 

N. 137 A, <le 1898, mn.rcanrlo os CMOS e n. 
fórma du. revisão tias contl.emnações penaes 
(2" discussão) ; 

Traba.lhos das Commissõ~s. 

Levanta-se a sessiio as 3 horas e 20 minutos 
da. tarde. 

--------
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· CAMARA DOS DEPUTADOS 

APPENDICE DOS 1\NNAES 

Discursos pronunciadaz em divsrzaz .sezzõez 

SESSÃO DI!: 29 DE ::VIAlO DE 1899 

( \'Mo p~:;. 2ro do 1• v ol) 

O Sr. Victo~·iuo 1'-lonteiro
Sr. Presidente, ninguem experimenta maior 
surpresa do que eu ao subir á tl•ibuna. Abso· 
lutamente não im:1gínuva. que ao entrar ne~te 
recinto se me o.1ferdce~se opportunida.<le, nã.o 
para. rlefeo.der o Governo o a. Republica., não 
para defender o Presidente, porquanto ora
dores distinctos jú. tiveram a occasíão de con
fuudir todos aquel!e.s quo enxergaram no 
caso de Matto Grosso uma intervenção inde· 
bits. . Neste momento não vou tratar propi•ia
mente do projecto em discussão, porque sei 
que o iltustre relator da Commissiio viriL, com 

• a sua pala-...ra lumino~a. com seu esforço 
grandioso e comp~tencia incontestavel, trazer 
luz ao debat e, de modo o. habil itar-nos a votar 
com consciencie. e s~~gurança. 

Venbo simplesmente á t ribuna I>ar<>. re· 
bater t\lgumils proposiçõl~S do illustre. general, 
o Sr. !l'!ello Rego, e ne~te momento, Sl'. Pre
sidente, é com summo prazer que entro na. 
discussão da. politica. de Matto Grosso, porque 
tenho occasiiio de e~ercer uma. 'Pequena. vin
gança contra S . Ex. e, como V . E%. sabe, n. 
-vingança. é sempre doce e agr·adavel. 

U:-.r SR. DEPtlT.~Do-Não é gentil . 

O Src VrC!'ORI:-õO Mo::sTEIRo-Mas serei gen
til como merece o illustre Deputado per 
Matto Grosso. 

Sempre que se trata nesta Casa. ele assum· 
ptos referentes ao Rio Gr!lnde, &ta.do que 
immerccirlu.mcnte represento, S. Ex . tem 
umo. pedrinha a a.tira.r, uma. censura amarga. 
a faze1· ao generoso partido republicano r io· 
granàens~ e seus represeutantes, cansura.s tão 
injustas e extcmpor:meas, qWLnto pretendem 
revestir-se de certo cunho de imparcialidade, 
que só :::e traduz por palavras amenas, em
bora.. as vezes, cortadas por uns laivos de 
impertinenci3., proprio.s da ida.1ie do illustre 
representa.t1tc de Matto Grosso. 

Por tanto, peç;o r ele v e-me esta vingança. que, 
sem procumr ferir, vou tomar de S . Ex., que 
sempt•e quo se trat a. de negocios do Rio 
Gr•• nde mostra. uma. mi vontade que não tem 
justificação, porque S. Ex. tem encontrado 
de nossa. parte o maior acatamento o cooside· 
ração. 

Sr. Presidente, os f;1ctos que se desenrola.· 
r:un em Matto Grosso, inl'el:zmente para. a. 
vida d:L UepubJ ica, teem vindo demonstrar 
que :L ambição politíca al!i tem assoberbado 
tollos os esp1ritos; veem demonstrar, não esta 
corrccção que S . Ex. attribuiu ao chefe do 
seu partido no Es tado, a sua grandeza., ca.
pacidade e com~tencia revolada. desde os tem· 
pos da monarch ia. Si e facto que S. Ex. tem 
alli influencia incontesta.vel, esta. tem sido fun· 
dada, tem sido ciml:ntada não só pela 
de:;lealdatte como pela subservieucia de apoio 
incondicional a todos os governos, não trepi_ 
dando em sacrificar iniqua e misera.velmente 
uca.nte de caprichos i njustificados rlo GO• 
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vet•uo, :tmigos qú•! reput~va <~o- maior valor 
e q 11e ~"viam presta,Jo a J:!OlitiCa do Estu.<to 
os niu.1~ a~sJgnn.;a,los serviço:;. 

Para. 1; Sr. t:Je<~:J.rlol' Ponc :, ut:1 cot"relig:u
m.rio tJr~cioso. consíderarlo e proclamado llut• 
s. Ex. em rep~tírlas cartas como benem~ritp 
do seu parti, lo o 1lo s~u Estado, nal}iL ~lgm
:fii!ava tl.Jsilc qu1~ os interess~s mesquinbos de 
suas convenir.nci3.~ pessoaes o d1: acanhada. 
politicagem exigissem seu alijamr,nto, n a.ban · 
dono ioqua.lífic:lvel. 

Sr . P residente, esse prestigio ns.-:i m adqui
rido não p<xl· ~ deixar de 5~r ephemero e_ao 
mai~ insignifi~.a.nto ;, balo teru. de ser de~truzdo 
ou :,nni()Uilado. 

No dia mn q ue o Governo Po:deral d•!ixar 
do prestigiar a i11lluencta ne!;;sta do Sonador 
Ponce, Stla ind i ~idualidade politica. se r edu
zirá ós suas justas pl·opor~:Õ: )s. 

O nobre Deputado por Matto Gl'OS30 br!m 
podia. ter feito :• apologia do chef~ do seu 
na.r tiúo, verda.• leíro J·egulo nuquelle Estudo, 
sem ter procurado rerir o illnstr<~ Sr. Minis
tro rla Fazonda, cuj;1 intervenção ptLtriotica 
no.;; successos do seu Estado foi sapplic:tda 
~lo proprio Senatior Ponce, como S. Ex . 
mesmo acab<l. de conf.)ssar. 

Não e (I!) ndm i r ar que o Sr. Sen;l dor Ponce 
considere o Sr. Joaquim .Murtinllo corno uma 
glorla de Matto Gr·o,so, pois S. Ex . é repu· 
t;,do geralmente como uma gloria n&.cíonal, 
pela sua compet mcia.,r.xtraordinar io talento, 
~e.rviços da. maior relevancia e patrioti~mo 
incontesta:vel. (Ap,iado.q 

Sr . President:, não tlevemos confiar muito 
nas palavras do Se. Senado:::-, embora escr iptas 
repetidas vez~s. como afTirma o nobre 
Deputado, porque e bem possível queama11hii. 
elle uiO'litiquc seu j uizo, como fez com o meu 
particufa.1· amigo o Sr. Senil dor Azeredo, qu e, 
por suspeiçJ.n rle não a.gra rhtr SU3. eleição ao 
Marechal Flor iano Peixot o, foi S . Ex. ex
cluído da. ruaneil 'll. a mais iogr·ata, inj nsta e 
a.cc i ntos~L dn. l'•'Prcsent~ção nacional, eUe qne 
hn.via <·O!Jquistado um togar na. represon
t :H,;ão d:qudl·.~ Estado !Jelos scrvi<;us que havia 
pm~tado á política do Matto-i'ir, .sso. 

Posso dar testemut·Jho porque li gJ•D.nde 
numel'o de cal'ta,: do Sr. Senador P oucc ao 
Senador Azerecio, om n.s quaes o QUtllifictwn 
de benemerito, •le pn.triot:t inexceai\.·el! 

S. Ex. proce:leu igualmente corn relação 
no ven~:>rnndo gt:neral Valle, a esse rc.spci
t avel ;•Dcião que Jn•estou a Matto-Grosso os 
I!lajs re lr!vant,.;: serviç •S l>olitico:; r.m uma 
ópoc,~. :r.emorav~I. ~>erviços prcclamados p•lo 
Senadcr Potw:! e q 11aUicados tia m~.n:•i.::-a a. 
mais lisCJnj. ~irn. _ 

En Lretanto, o meu veJJerando amigo, apezar 
cle _seus serviços e respeitabi lidade, fo1 ex
cllw\o da cba.pa federal nas ultim3.S eleições, 
sendo seu nome substituido pelo do nobre 

Deputado, que nenhum serviço político havia 
pr-estado ao Estado, significando isso apenas 
um injusti licavel capricho rlo prepotcnte re
;..:·ut.) matto-gro~sense. st o illu~tre general 
Vatre penetrou na representação nacioual,nii.o 
deve ao Sr. Senador e sim em virtude de 
circumstancia.s que não quero · relembrar 
neste momento. 

Sr. Presidente, os factos que o nobre Depu
t::l.do acaba de :wticul:J.r, em que se attribue 11o 

maior imparcialidade, o que é simplesmente 
pl'etençii.o de ::i. Ex., são deplora veis, são 
tristes e vergonhosos e veem mais uma vez 
rlemonstrar que a perfirlia e a fidsidacle .sito 
os inspir:Jdorcs unicos do che fe do partido do 
uobr\1 Deputar1o, que não trepida u m só mo
mento e m contlagrM' a sua terra desde que 
liquem mantido seu dorninio absoluto o satis
feitas suas ambi<;ões iujustiiica.veis. 

Francamente amrmo não comprebelltler o 
illustre Deputado. S. Ex. considera a inter
venção do Sr. Ministro da. Fazenda como· 
amistosa, e isso o fez de maneiro ironíca. e, 
resoondcodo a um aparte que lhe dei, quali
fica o procedimento <lo illustre Ministro como 
incorrecto e .POuco genero>o, pelo facto de 
h a ver publicado o telegramma em que o Sr. 
Ponce quasi supplicava sua intervencão, o 
que reputava deprimente para aquelle Se
nador. 

Todos sabem que o sr. J oaquim Murtinho 
exerce Unl<l inlluencia !Jenefica em Matto 
Grosso, S . Ex. nã.o está filiado a. nenhum dos 
grupos políticos que nlli se de g'làdiam e seu 
papel tem sido sempre o de supremo arbitro, 
sendo seus conselhos ac<ttados o respeitados 
g-era lmente e isso em virtude da sincer.illllde, 
da superioridade e impa.rcia.lida.de com que 
S . E:x . enc:ara tolios os acontecimentos po
lít ico;; do S• ~u Estado natal. 

O tetegrnmmn. em que o Sr. Ponce supplica. 
SUft. iu tervenção, na phrasc do nobre Depu
tado, é uma <lGmonslracno rle~se facto. 

Poí:> bem, Sr. Presidente, rl:t dos os lamcn
tavei~ succes,;o::; que o nobre Deputado acaba 
de hi~tt•riar a. sou lUOdo, o que so verificou foi 
que a intervenção uo Sr. Ministro dt~ Fa
zentla se rea.li~ou sómente den.nte de in~is
tente solicita<;.ã.o do Sr. \'once, ~uo o nobre 
Depulnd.o considera como uma supplico. do· 
PI'IITlCilte. 

Sl'. Preshlont~, devo rlizcr :í Ca.rnarn fJllG 
essa intervenção sõ prejudicou os interesses 
dos a.dversa.rios do nobl'o lx,puLa.do . 

Si porven tm·.~ S. Ex. ; .. ,u t1vesse intervindo, 
o r~sultado seria outro, não se annulla,r iam 
~ómcnte a s cleiç:ôes, ao con t rario, o St•. 
Poncc siti~do pelas forças revolto:!as, mas 
revoltosas contt~\ a. fraude eleitora.!, o r esul
tado dizia. eu, não teria sido aquelle, mas 
sim o reconllec;mento do candidato adverso, 
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Pois bem, S. Ex. o S1•. Ministro da F a· 
zenda salvou ao Sr. Ponce e aos seus amigcs 
deste aperto angustioso. 

.Deu-se a intervenção e a Camara -vae ter 
mais uma prova da carrecçao e lea~dade in· 
veja11ul do Sr. Gen<:roso Ponce. 

Acceita a intervenção, pacificados os animos, 
o Sr. Ministro da Fazenda recebeu do Sr. 
Ponce uma lista, com 10 nomes para desses 
10 nomes escolher dous, um :para presidente 
e outro para vice-presidente_ S. Ex:., acce
dendo ao pedido insistente do Sr. Generoso, 
escolheu dous nomes: um delles era o de 
um compadre, socio, intimo amigo do Sr. 
Ponce, pa.ra presidente; o outro nome jnrli· 
cada era o de um amigo da parcialidade dos 
dissidentes. 

Pois bem, qua.l foi a resposta do Sr. Ponce ~ 
S. Ex. niio acceitou a escolha feita pelo 

Dr. Murtinho, e ao contrario escolheu dous 
outros que nõ.o estavam contemplados na re
ferida lista_ 

D:,a.nte de facto desta natureza, pergunto 
ao nobre Deputado, pergunto á Camara, qual 
o respunsavel pelos acontecimentos ctuc se 
desenrolaram em Matto Grosso? Qual o res
ponsavel pelo sangue qu~ nlli foi derramado, 
pela lucta fratricida que alli so possa dar? 

Serão aquelles que pretendem manter no 
Estado a dictadnra ignominosa e infurnante 
de suprô·nos mandões; s~rão aquellr~s. Sr. 
Presidente, que por ambições injnstifica:veis 
e íncomprehensiveis querem manter no Es
tado todas as posições olftciaes. 

Nã.o sei, Sr. Presidente, como classificar o 
reparo do nobro Deputado, surprehendendo
se (lo interesse quo os negocias políticos de 
::vra.tto Grosso possam inspir:.u• ao illustre 
Dr. 1Ianoel Murtinho. 

Contestal'á S. Ex. os seryiços que Mo.tto 
Grosso deve n. esse illustre magistrado, que 
foi o glorio$0 org-,lnils.dot' elo sou Estado, o 
promulg,tdor do tod:ts su11s leis OJ'~D.nicns, o 
ndmlnistt·:ltlor probo, intoll igonto e imparcial 
que impluntuu na. u!lministradio d:l.C]IH.'lle E:>· 
tu1lo as norm:ts da. mais elo vaLia moralid:tde? 

O fac\o do Dr. 7\fn.nnol MUl'linho ac:har-so 
resid in rio nesta C!l.!litn.l nii.o o im]Jc,!e tlc con
co!'ror pttra pre~ti;;iur e~sos nntigos compot· 
Illici_ros ompcnh:•dos em um:t luct:L ingcnt•>, 
glot'IO>a c mornltzadora, em que forçosamente 
hã.o tlt! triumpiHJ.l' e c~pellir •la direcçii.o da.
quello _glorioso Estado os cxplortldorcs que, a 
pretexto de defender sua atrtonom ia. e en
grandecer a. Republica, querem conspurcai-a 
e deprimil-a. (Muito bem; muito bem.) 

SESSAO DE 31 DE MAIO DE 1899 

(Vida pog. 2~·1 d ~ i o vol,} 

O Sr. Jaeobda Paixãodizque, 
como aclvogado àa roça, sente grande diff!.· 
culrlade em resolver qualquer questão de 
direito, ou dar um simples parecer pela ne
ets,idade que tem de revolve-r bibliothecas 
para. consultar innumeras leis e verificar si 
est;Lo ou não advogados alguns de seus ar
tigos ou paragraphos; que a. nossa. le;;íslação 
vu.e se tornando excessivrtrnente confusa com 
as constantes alterações, proveniente da marüa 
dus refor-mn.s. 

Sente, portanto, embaraço e repugna-lho 
dar seu voto em favor ela innovação em lei 
que lho parece clara., como e o docreto n. 79, 
que o projecto em discussão pretende refor
mar, sem quo esteja demonstrada esta ne· 
cessidade. · 

O decreto n . 79 já. alterou a nossa legisla· 
çiio anterior, permittindo que qualquer 
pr;ssoa, no goso ele seus rlireitos civis, possa 
passa.l' procuração ne proprio p\lnb.o. 

A legislação anterior e:x:igi<t que as pro
curações fossem lavradas por tal:iellião. 

O Sn.. Coa::;-ELIO DA Fo:-.sECA - Salvo pes
soas privilegiaria~. 

O SR. JAcon DA. PAIXÃ.O -Existiam ex
cepções não ::;ó a respeito daquelles que 
podiam passa.l-as de proprio punho, como em 
r;.;lac;ão a outros (\Ue a.s podia.m ma.uda.r 
prtssar por terceira pessoa, assignando unic<t· 
m,mte. 

Na especie desü excepção estavam os prio· 
cipes, os ma.rquczes, viscondes, ll<trões com 
g1·undeza, commerciantes, etc. No numero dos 
que deviam pa.ssa.l-as de proprio p•mho, es
tavam os olllcia.es da guo.rd[1. nacional. de 
ca.pitiío para cimo., os magistrados, me1licos, 
nclvogrulos, officines de qualqUPr ordem ho
nol'ifica., etc. 

A rcg't'n. eran.das Jll'<JCitra.çiíeslavradas pelos 
tn.lJel!iiics, c tão antign. e conhecida que ne
nhum[/, hesitação ou duvida h<wia a ta.l1'es· 
peito. 

Sabia-se tnmbem que as mulheres casadas 
ou viuvas gosa.vam das prerogativas de seus 
maridos. 

Assim a mulher d0 príncipe podia. ma.ntlar 
passar procuração (} somente rusignal-a e o 
mesmo a mulher do capit[o. As dos advo
gados, medicas e magistrados del'iam pa.ssa,r 
de 5<lUS punhos as procurações.· 

O decreto n. 79 supprimiu, por a.ssim 
dizer, a segunda excep~o, a elos que só 
pudiam passn.r procuraçü.o de proprio punho, 
ou, untes,transformou-a de excepção,que era, 
em regra geral, declar:.tndo que todos podiam 
passar procuração por .seu proprio punho, 
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fhita. e a.ssignada, desde que estivessem ha
bilitados para. os actos da vida. civil (art. 1°). 

Continuou, portanto, a excepção do~ que 
podem mandal-as p.\SS1W pol' tel'ceiro;; e só
mente a...sígaar. 

O decreto a que se l'efere, creou uma ex
cepçiio, que é a do final do art. 1° e coostitue 
a sua. restricção, que consiste em não poderem 
as mulheres casadas passar procuração dos~ 
-punho para venda de bens de raiz, ficando 
assim mantida a. disposição da Ord. IiY. 4°, 
tit. 48. 

0 SR. GALEÃO CARYALIIAL - Abriu uma 
excepção e é contra. cs:oa. excepçil.o que com
bato no parecer . 

0 SR.. JACOn DA PAIXÃO-O :projecto que 
discutimos suppdmiu realmente esta exce
pçã:o, creada. i~ lo decreto n. 79, isto é, sup
primiu o que e!le titlha de mel h OI'. 

Os contra.ctos sobre bens <le l':tiz só podem 
ser feitos por escriptura publica, quando seu 
valor excede á. taxa legal, tanto nas aliena· 
ções como nas hypothecas ou outros seme
lhantes, em que a escriptura publica ê sub
stancial para. a existencia e valtdade de taes 
oontràCtos. 

Ora, sendo a 1Jrocuração para, es;cs acitos 
um começo do contracto, uão vejo razão 
para dispensar-se a mulber casada de passar 

_ procuração, por maio do tabellüi.o, para esse 
Jim. 

Eis porque disse que o projecto supprimiu 
o que de melhor existe no decreto n. 79. 

Ninguem dascouhece o perigo que póde 
res~lwr de tão exaggerada facilidade ; que 
muttas vezes as mulheres casadas serão 
eonstrangírlas a dar procuraç-ão de proprio 
punho para. vendJ.. de immoveis, para. 
evitar -:ontrariedadt•S e dissabores no casal, 
podando mesmo essas :Procurações significar 
-verdadeiras extorsucs de consentimeuto, <le· 
vido {t r~tcilida.de o aus~ncía. de testemu
nhas. 

0 SR. JACOR DA PAIXÃO- Pensa que, em 
VlOZ de supprimir a, restricçã.o, devia-se am
pliai-a. 

N~.o e csée unicamente o motivo pelo 
qual impugna o pr~jecto; impt•gna-o em sua 
t')talída,le pela seguinte razão: 

P!'ocura,1do descobrir o pensamento domi
nante, o systema do projecto, 11ão o poude 
conseguir, t:or mais que se esforçasse . suas 
tLisposiçues parecem contradictorhts, antino
micas. 

Nota qne o que ba de bom uo projecto não 
é sinão a repetição das disposições do de
creto existente, como p::t-,;sa. ;~ mostrar: 

0 art. 1° § !0 dO prnjeC[Q e identiCO ao 
artigo c)rrespondeute do decreto de 189'~ e 
o mesmo dá-se com os ns. 1° e 2° do mesmo 
ar ligo_ 

Ob3erva. que o n. 2 é concebido nos se· 
guintes termos: 

« Este direito<! e.~tcnsivo: A' 1n1..'lhel" casada 
pMa todas os cffeilos em que tlc~a ov. ]iossa 
intcni1· no interesse do seu crtsal, etc.» 

Não julga bem cabid:L em um texto de lei 
os motivo;; jn::>tificativos 1lelle e nã.o pórle 
tcmar as p:tia,;1'a.s que acaba de ler sioã.o 
como a 1'<\zão exp'ic3.tiva da disposição e, por 
isso, inuteis. 

Alem disso a disposição d~sse numero é, em 
pa.rte, redundante, pois que o art. 1 ", r!a.ndo 
competeneüt a todas as pessoas maiores, 
emancip~das e no goso de seu3 direitos civis, 
sem duvida comprchendc as IDltlhez-es ca-
s:vlas. · 

O n. 3 (18), que trata da competench das 
pessoa,: jurídicas para conferir man,Ja.to por 
meia de seus represent;tntas, é ümb(~m uma 
dis110siçíio .íá. consignada no decreto n. 79, de 
23 de agosto de 18\JZ. 

O art _ 2° diz: «No interesse do commorci.o 
e da celeridade necessaria ao serviço publico 
e su:t constatação, é permittido às pe~soas 
compt•elwrtdidas no n. 3 simple$mente a.s-

0 SR. GALE,i.o CA.nVA!.IIAL -0 mesmo dar- ~igna.r os instrumentos particulares dl\ pro-
.se·ha perante o notaria. l cur·açíio, ek. » 

O SR. JA.con D.\. PArx;\o-Xão sera tanto _Neste artigo acham-se tambem consid~r!l-
as:;;im; perante o notario e as testnmuuha.s. 1:ucs q~e podem ser tomadas como ~xpo~1~ao 
o consentimento niio seril. extorquido 0 j Li e mott vo:;~ como fundamento da d·~~osJçao, 
tabellião não se pl'.•:>tará a. r:wra.r :~ ],ro- runs qu<3 11ao lhe pa••ecem bem coHocad~ n_o 
curação, desde que note rcluc:tancia da. po.r·te contexto legal. Pensa que devem ser eltml
da. mulher e as te.>temunllns não quererão nadas. a.s palavras «no _Jntcresse ~o c_ommer
sanocionar com .suM assignat.nra.s essa vio· era ate asu<L cons~atar:ao». A lel nao dev(\ 
lencia. conter- palavra octosas. 

Mas, caso. ainda. assim constrangime[\to se 1 Diz ~ue o ~•rl~ 3" contem dispO$ição. desne· 
possa. dar, sempre as pt·ocur[I.ÇÕt'S pass.,das / ressarta e tac1bmcnt~. com:prehendlà~ no 
perante o tabellião otre:.-ecem muiro mais ga- art .. 1~. Esta. L.em v;,;to quo que:n pode o 
ra.ntia. de verdade e legalidade do que uma m~us p~de o me~os; mto ha neccso1dade de 
mtetramente pa1•ticutar. um arhgo espec1al para declarar que, quem 

tem competencia. 1)a;ra passnr procuraç:lo do 
O SR. SA' FREIRE-Muito !Jem. :proprio punl1o, póde do mesmo modo, suh-
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sta.bclecel-as . Isto nunca. entrou em du
vida. 

O § 1° do art_ 3·' declara que, no caso ue 
supstabelecimento, sem ou tr a <leclaraçii(l, se 
entemlel'í~ o mesmo feito com a deviJ.Ilo r e-
serva. · 

Pensa. que é esta a doutrina. seguida e sem
pre assim entendhla. Re:1lmente quem con
stitue nm mandatario faz delle um seu pre
posto, uma pe~soa. que o represcr:ta, c este 
deve ter a mesma faculdade que o manda· 
ta.rio; si tem poderes para substabelecer, não 
se comprehende que não t enha para revogar 
o substabelecimento ou pwa agir com o sul.J
sta.belecido alternativamente . 

O§ 2• do art . 3·• diz: 

« A pessoa de 17 .mnos completos que 
exe~cer o cargo de procurador ad m_qotia po
dert~ substabelecer o mandato na forma. de.>t~ 
a r t igo». 

Eis outra disposição que p~rece incon
gruente . Si a pessoa. de 17 annos completos 
pótle ser mandatario em todos o~ actos extra. 
j u d"iciaes, é forçoso concluit• que poder<i. as
si,znar escri ptu.ra~ publicas de al ienação de 
immoveis, constituir hypothecas em nome de 
seus consti tuintes, visto que taes actos uão 
são de caracter judicial, assim como passar 
qualquer inst~·umento, por escripto par ti
cular, em nome do committente, dentro rios 
poderes do mandato ; log-o poderá substa.be· 
lecer, si para tanto tiver podet·es . 

Além disso. nã.o se comprel1ende que o 
menor possa. substa.b~Jecer. 

O SR. CoR:->ELIO DA. Fo:'>lsEcA - O que não 
està. de a.ccordo com o art. 1• , que exige que 
sej<\ maior ou emancipado. 

0 SR. JACO!l DA P AIXÃO -Sem duvtda. 
Para que o maior de 17 annos completos 
P'=''>Sa.lmb~ta.bclecer, é p1·eciso que possa. passar 
procuração. 

Quererà. o projecto crear uma excepção 
nest.e ca.so ~ 

Si nssim fõt·, ê preciso ab~ir outra no 
:rrt. Ô' dó me~mo projecto, que só permitte 
l:1vra r testemunho:; p ll!' e~ct•iplura de mão, 
isto é, ~td ''etJotia , aos maiores e emanci
pado.~. 

p,,ss;tao :tr t. ü" que diz:«:\.S pessoas tio c:1.S0 
do art. I'' poclorn cont.r.tlt ir obri~o.çilo de 
q un.lquor v:dor p:n• i n;trument0 panicular 
lei to e assignado do seu v unho ou n:t fút·ma. 
do a.rt. 2', co:n <ltu,; t\lstemunha.1, alúm do 
a mauuense ou p~rito-

P :wag,·apho u :lico. O disposto neste artigo 
Jláo compt·ebonde os caso> em que a escriptura. 
publica fôr de subsbuci:~ de contract.O->> 

Ao que parece,o auc~or do p1·ojecto p l'elen
den d:u• :ts escripturas p:~rticula.res, qu:tndo 
feitn s de proprio punllOe assignaJas com duas 

testemu nhas, a força, necessaria. para. a. pr ova. 
el os contractos de v ;tlor· superior i1 taxa legal, 
e por is;o exigiu que taes con tractos , a lé m 
de llüto3 pelo punho da. pCllsmt que se obriga., 
contonharn duas testemunhas a.ssignadas. 

Mas, si a procuração não póde ser conside
rad;J. sinão camo um coo.tracto, quando o 
ma.nd:üo é accei to pelo procurador. porque não 
se exige nest<t especie de instr umento par
t icular duas te.>temunbas assignadas ~ 

Qual a ra7.ão que eX?liCtl. a. necessidade das 
testem unhas em um instrumento particular 
qualquer, seja quat fôr o seu valor, embora 
mínimo, e se dispensam essas testemunhas no 
contracto de mandato, ainua. que seja. para. 
venrler bens de r aiz de grande valor ou para 
bypothecar ? 

Como se comprehendcr estas disposições~ 
CJUal a razão jur idica de su<l di ver gencia ? 

Eis ~razão por que disse a principio que 
nõ.o comprehendia o systema do projecto . · 

Parece que se devia esta be lecer· reg ras 
geraes, e adaptar a exigencia de duns teste
munhas em toJos os contra.ctos. inclusive os 
de mandato, ou dispensa.l-as em touos. 

O Sa . M o REIRA. ALvEs-No official publico 
precisam de duas testemunhas . 

O SR . JAcou DA p_uxão-~1ão bastam duas 
testemunhas; é prscisJ tambem que ello.s sa
jam conbacida.s do notario e,si não est iverem 
nas condiçõJs exig idas pela. lei, elle não as 
acceitará. 

Voltando ao a!'t. 6•, observa. que os con
tractos particulares poJem ter obr igações 
recipt·ocas, e ne:;te caso só poderü.o ~et· es
criptos por uma d as partes~ assio-nado~ por 
ambas. do mesmo m odo que as p rocurações 
de mulher e m;tr ido siio leitas por um destes 
~ nssignaüas por :~.mbos. E'. uma disposiçiio 
da.s nos~us leis a nteriores ao decreto n . 70 e 
IJUe nü.o parocem qne tenb~un sido revo
gadas . 

Passará no art. 7". Esto artig o diz que 
a d;~t:l. dos e;criptos particulares om r ela.;ão 
a ter·ccit•os. s:tll·a prova em co:tt r•ar·io, sercpu
t!l.rá ser a do rccuuhecl tnnmo, ou úo !'egi~tro, 
ou rla nprosen la.~'ã.o em j nizo, etc. 

!.~to ertui va[u •• d.imt· q U'J nilo se considoro.m 
ri tt:tdos, " rnquan to ni"io f,)r preenchhit• urna. 
, [e,;t~ forma!idades. 

Prev!Z! que em muitos casos, qn:1nrlo o do· 
cumento tenha. r.le produzir eJT\!ito conka ter
ceiro e honvm· praw marcado, o seu por
tadot•, ~ i niio ti ver feito reconheCCJr a lettta e 
fil'Jna , fica.rà. impe<l\úo de promover a acção 
que delle possa. tP.sultttr, porquanto, ao re
querer, é que começarà a correr o pt•azo. 

O pa.l'<1.gra.p\lo uni co diz: «Reputam-se pa.r
ticu Lat•es,pa ra os eft'dtos deste art igo;qna.es
q u er tít ulos, desde que. não t enham sido la-
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vrados por official publ\co, tenbn.m ou não 
-valor de escriptura publica.» 

ro:to equivale a. dizer qila tudo quanto não 
tór escriptura publica, nenhum valor tern, 
como vae mostrar. 

Diz o art. 8.• «0 instrumento particular 
terá o valor de escriptura pulJHca coúti'a 
quem neUe se obrigar: 

1•, quando pelo mesmo fôr reconhecido 
verdadeiro em juizo.» 

Fica., pois, dependente do reeonheci!nento 
o valor de escriptura, publica rlo instrumento. 
Si, porém, não fàr reconhecido em jui2.o, só 
terá o valor de instrumento particular. 

Mas, qual é o valor do instrumento par
ticular? O projecto não diz. 

A contissão não muda o seu valor, porque 
ella. em si é a melhor das provas e até supe
rior á escriptura. publica. 

Si, pois, a iaculdade que se dá no art. 6• a 
todas as pessoas nogoso de seusdireitos civis, 
para contrahir obrigações de qualquer valor 
por instrumento feito e assigna.d0 de seu pu· 
nho, com duas testemunhas, significa que 
esses documento::; fazem prova, independente 
de l'G('.onheci.mento, não v·ê utilidade na inno
nçíl.o. 

SR. SERZEDELLO CORRÊA-Estou de inteiro 
accordo, nad:~ fica. 

0 SR. J.I.COll DA PAIXÃO-O n. 2 do art. 8° 
diz: « Quando fàr por elle feito perante duas 
testemunhas assignadas,declal·ando o tabellião 
que conhece os signa..tarios e os viu assi
gnar.:~> 

Isto jã existe. E~tes documento;; fazem 
vrova. por serem equiparados á escri ptura pu. 
uiica, desde que esta não seja substancial para 
validade do contracto. O v'llor da prova -vem 
de ser feito pe~a.nte o notaria. E' ainda. uma 
prova de que o instrumento particular sem 
esta declaração de nada vale ; o seu valor 
de escriptura publica. procede da intervenção 
do tabellião. 

O n. 4 diz: « Quando o signatario, tendo 
sido judicial..mente notificado para seu reco
nhecimento, não o impugnar, » 

Esta. disposição é identica. a do n ~ L 
A notificação para o reconhecimento em 

juizo comprehendc o caso do reconhecimento 
expresso e o do t;wito, pelu revelia. 

Quem é notificado p~cra vir a juizo reco· 
nhecer a ~rma. e obrigação, sob pena de. con· 
fesso e deu:a de comparecer, é equiparado ao 
que comparece e reconhece. 

O!?-· 5 deste, artigo do projecto faz e:x.
cepçao para os tttUlos mencionados nos artigos 
354 a 426 do codigo_ commerciat, isto é, para 
as lettras e outros IUStrumentos de credito a 
ellas equivalentes. 

Todos os outros instrumentos partí.cularel!! 
estão nelle comprehendidos. · 

Estas di~po~ições do projecto importam na 
dcclaraçiio de que, em virtude delle, os con
tractos e convenções :pot· escripto -pa.rticula· 
ms, embora feitos pelo punho de quem se 
obriga e em presença de du<tS testemunhas, 
tambem assignadas,de nada va1em sem a. con· 
fissão: Ora, uma escri ptura que depende di!. 
con!ls~ão nJ:o preciEa. de ser feita pelo punho 
de quem se obriga, nem de testomunba. A 
confissiio ou reconhecimento suppre tudo e é 
dell:~ quê resulta. :~. effi~acia do instrumento, 
porque é a melhor das provas. _c tal quo 
illitle todos os outros em contr~Lt!O. 

A contissão :Lté dispensa documento ~e 
qu:tlquer natw·cza. c nella. se f1.1nda a acçao 
do juramento da alma. . 

Dizem os praxistas f]Ue quem confessa a sr 
condemna e tanto é isto realmente assim que 
quando alguem é citado pan vir a. juizo re· 
eoriheccr ilm:t obrigação, compaL'cce e con
fessa, o juiz considera a confisBiio como sen ... 
tença e expede mandado de sol vendo. 

O SR.. CvRNELIO DA Fo::-<sECA. - Fiz~ram 
tanto e es1ueceram as procurações dadas 
pelos presos. 

0 SR. JAQO:ll DA P.-l.lX.Ã.O--'E' verdade. Mas, 
Sr. Presidente, quizera saber, no caso de 
passar este projecto. . • · 

Ull SR •. DEPUTADO-[Sto e impossi-vel. 

O Sa. JA.COB DA. PAl:!Ão •.. autorizando 
todos os individuas maiores de 21 annos, no 
gozo de seus direitos cl vis, a passtu• contractos 
por instrumento particular, quizera. saber o 
que ficam valendo estes documentos quando 
negados em ,juizo, qua.ndo im_pugnatlos ou na 
hypothese do art. I• quando ellc não se 
presta a reconhecer '1 (Aptwtes.) Queria sa.ber 
a que ficam reJur.idos na hypothese do indi~ 
viduo negar, porque nn.legislaçü.o anterior a 
soluçilo não e a. mesma cousidera.da, sobra o 
I:onto Je vista ci-vil ou commercial. Sob este 
ultimo ponto de vista, os ccntractos maiores 
de 400$ não se provam sinão -por escri:ptu-
ras ..• 

Ull[ SR. DEPUTADO - A :prova testemunh<\1 
niLo procede. . 

0 SR. JA.c:on DA PAIXÃO..- ... mas O legisla· 
dor não inutíliza completamente o documento 
e tanto que no art. ltl3 do Regulamento 
Commercial diz : 

«Qualquer que seja a quantia do contrncto, 
a provl\. testemunhal e admissivel como sub· 
sidia.ria. ou complementar de outra. por estlri· 
pto,» 

No commercio, portanto, comquanto o do
cumento não tenha valor de escriptura pu. 
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blic&, em todo o caso serve para propor a 
acção, p01•que desde que ha documento, em· 
boranü.o constitu:~.senãoum começo de prova, 
·esta. póde ser completada :pelo autor com 
prova por testemunhas. 

O mesmo não acontece no civel. Diz o 
art. 360, que copiei da Ccmsolidaç,ro do Di
,·eito Civil, por T. de Freitas, que consiuero 
como codificação do nosso direito : 

«E' neeessaría. a escriptura publica parJ. 
prOV<\ dos contractos, quando o objecto uelleg 
exceder a taxa de 800$ em bens de raiz e 
1:200$ em moveis. 

Art. 371. Nos cases em que a. escri
ptura. pulJlico. é necessa:rh J.la.ra prova. 
dos contractos, n5.o se admüte prova 
alguma de testemunha, posto que a 
parte não se oppouha..~· 

Temos, pois, dis:posicões claras em nosso 
direito c e p,·eterivcl nV:o emandar para 
peiot. 

No po.rec.et• c.om que fundamentou o projecto, 
a Commissã.o de Constituiçii.o, Legislação e 
Justiça. julg:t odiosa. a excepção do decreto 
n. ·79, quando ~xige que o mandato da. mu
lher ca.sa.da. seja conferido por escriptura pu
blica, tratando-se 'da ~enda. de bens de raiz. 

Para esta. aflirmação, o parece1; recol'da a 
disp~:~sição na lei do casamento civil que jul
gou a mulher viuva. apta para. ser t utora de 
seus filhos, independente de justificação de 
capacidade e conclue nos seguintes termos: . 

«Si o legislarlor, consagrando um principio 
tão elevado nas relações da famili<t, revogou 
.o direito antigo, com muito maior J•azão deve 
ser conferido à mulher o mesmo direito con
ferido ao marido de passar pt·ocuração por 
seu punho para a venda de bens de r;tiz.» 

Nito encontro paritlade no sim.il~; a mu
lher casada.; sujeit<l. ao poder m<trital, não 
podendo obrigar-se nem dispôr, por sua 
unica vontade, dos Lens moveis do son casal, 
não póde ser equiparado. á villva nesta re
lação jul'idica; mais logica haveria da p!l.rte 
da Commissão,si o p.:~recer, reconheceu do uma 
captis diminutio nu mulher casada, a. equi· 
parasse aos orphiios puberes, que nti.o podem, 
mosmo pela doutrina. livre do projecto, pa.s
so.r procuração de proprlo punho, embora 
assfstido pelo curador. Seria isto uma de
ducção natural dos princllJ10s inooncussos do 
direito pa.tr10. 

Si, porém, trata-se de innovar e a n orma 
basica. do system:• são O$ tlireitos da mulher 
>iuva., cum:pre tira1' todas as consequencias 
do principio c consentir que a. mulher casada 
ta.mbom possa, como a viuYil., dispôr livre
mente dos beus moveis do casal, eq.uiparando 
o direito dos conjuges, 

C:~,mar:~ 

Eliminadas, assim, as rcstrjcçl!es que a 
mulher sotrre em scms diroilo~, pelo facto do 
casamento e conscquonto poder marital, e 
eq uiparadu. em tuilo á viu v r~, Mmprcbende·se 
não sõ quo clh~ po,;~li o tlova poder passar 
procuração de lll'O!Jriu puulw pu.r(l u. venda. 
de bens immovois, "orno trunbem que possa 
mesmo alienal·oR, 1•!1 inNtrrr rio quo se dá 
com a vi uva. 

Fóra. disto ostou convt~ncido qu1 nem 
mesmo no homl3m tlev<Nit\ l)ormittir que 
passe procur·a.çiio rle propl'Ln pttnho para os 
actos em que a. escriptura publica. e substan
ciavel pe.ra. suo. valitlo.tlo; b11.~k~ que possa. 
passal-a.s pn.ra tudo mais. 

Não formulei, Sr. ?resiuente, nenhuma 
emenda. ao projecto por entender que de-ve 
soffrer uma refusão curnjJle!.ll. ; mu.s me foi 
suggerida. a idéa 1!0 ffillO' ur um reque~rimeo· 
to pedinrlo a. su:L devolução ir. Commigsão 
p;tra est~ rcconsil!crnl.'ll. sua matcria.. 

Em torlo ca.so, o um moia 1le llillltur, por 
mais alguns dio.s, a. ~ua. vida, 

o S11.. MoaEmA At.11t-.s-Ou m~~.tn.l·o suave
mente. 

O SR. JAcoa DA PAIXÃo-Estou convencido 
de que o. Commis~ão, composta corno é, de 
juri>'consultos distinctos, o quo, pn.ra o ca.so, 
figilram como modlcos, cloacubN algum 
especifico applicavo! no pi'O.ind·• o pos9a me· 
llwral-o; e siniio onlmul11r r1..~1im, o ~a.cridca.râ. 
de vez. 

'i'enho dito, (Muilu ''tlllt: "'uil<~ f,<Jm.) 

SESSÃO og :!3 flE ~ti\!0 DB: 1899 

O Sr. IO:l•lco C!nolho (modmcnto 
de .,ue;1p1'o)-Semp1'e qut~ ~~~~mno n tribuna 
é conk'\ndo com a banovolont!lo. 1lo~tn- illustre 
assemblea.. Ae sympnthl:t::~ quo me gabo do 
entreter nesta casa, do urn l~tuo e do otJtro 
dos grandes corpos pnrtlcln.rlo~. acodem-me 
sempre nos momentos dilllccl~ tla palavra. 

Hoje, porém, Sr. Pl'Oí>Ltlcuto, trro grave é 
o assumpto de que vou tratru• o ta11to não 
confio nas minhas forcas, quo de a.ntemão 
solicito dos Srs. Deputo.tlos sua bcncV'o· 
lencia. até aqui esponta.nea, e, molho r do que 
isso, eu peço que, de hoje em doante, jã.ma.is 
recusem a sua sympathia a.o obscuro repre· 
sentante do povo tl.uminense. 

O Sa. CoSTA JuNIOR-E' um preito ao ta· 
lento e a coherencía. 

OS&. Eruco CoELHo-Agradeço 11enhora.d.o 
a gentile.s~L de Y. Ex, 
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Acabo rle ouvir um dos meus companheiros 1 consideração, de que havia então necessidnde, 
dn. 1Jnnc:H1a fluminense estranhar a commo- em França, de congregar, IJara salvação das 
l,,üo ue quo estou possuido. <~Parece quo o instituições republicanas, uns tantos grupos, 
orntlur vem perpetrae um crime»; são pala- posto seus pro:.;ramrnas politícos divergissem, 
vr•as a meia-voz que escutei de um amigo. '' lut;cr contra os restauradores r1a. monar. 

Entret;mto, a minha perturb~çfLO se e:x:- chia que contava na assemblea n~tcional com 
plica1 Sr. Presidente, não porgue eu tencione .>utros grupos fortes. 
ass:t.lt;tr d.a tribuna a a.lguem, ma3 porqoe Pvr!l'unto eu: d:\:·-~e-ha caso que os rest;tu· 
fa.lta.rn requisitos <tO orador e prestígio pes- xa.t\ores do throno no Brazil tenham alc:-ado 
soai (n<To apoiados geraes) pa.ra bem desem- o collo no Congresso, de sorte a explic<tt' a 
penlmr o mnnrlato popular, tii:o grave e a. concentraçã.o dos t;l'upos republicanos aliás 
m~teria. que trago a debate. (P.Jusa.) com pt·ogrammas politioos diversos,ou, para 
E~tamos observando, Sr. Presidente, os di:r.er melb.or,os nmsos dous gr[l.ndes partidos 

dous granrles pa.rt:dos em qu3 se divü"1e a re- que enrolaram ba.nueiras, e ensa.riLharam 
:presentação nacional no Congre;;so, os quaes ttrmas e ca.lamm pai:XÕ3s de parte a parte, 
se hostilizarnrn bravamente, um a favor e o estão no mero intento de salvar as institui
outro contra a eleição (lo Sr. Campos Snlles ções da Republica? Ha.v~ra, jã não digo no 
á P~"Csidencia da Republica, congregarem-se Congresso, mas no seio do povo br·nilei::-o, o 
!!.gora em torno do chef~ da. Nação, afim de proposito .~uhterraneo de sub\'ertera orrl_em 
apoiar incondicionalmente ao Governo. publica. com llS instituições de 24. de feveren•o1 

A' simples vista dessa aggremiaçl\o de gru- (Pa1!sa) 
)Jos ltrcteJ'úgcne(ls, segundo as correntes de Quer rr:e p:-~recer qu8 esse perigo e illu
opil!iilo do eleitot·ado. 1Jorém tcdos em torno sol'io; tanto mais, quanto o Pl·esidente daRe
tlo Prc..~idontc ria. lleput•ltca, a. simples vista publica a.!Iirma. na sua mensagem aos repre
u•·sslt concentração de forças parlamentares, sentantcsda Nação que as instituições repu
diNr·luJ. quo algum p~rígo corre o paiz, blicanas estão ra.c (icadas no coração do povo 
~Ui:)IL úo il1lerior ou Yenha do estrangeiro, brazileiro,em geral. Nã.o,o perigo não vem 
0111 a flliJil•;·a ::is instituições de ordem publiC<\ desse lado, de modo a ju:;tificar a. concen-
8illfí.o ú soberania naciollal. (Pansa.) . tração. 

A 'lll:tdz·n. c clirnaterica, o m11.l está immi· Será que os credores externos do R1'azil 
nem te o o momento é tetrico. Por isso, Srs. batam ás portas da. Republic<t, ele ma.rtello 
Dnputado~. eu tremo de faliar, não confiando em p:mho, no proposito de pôr em atmoeda· 
nas tninha.s forças. mas na esperanç-a de que as propriedades rrtcionaes locupletando-se 
mo auxiliareis sinilouissipa.nles as apprehen· qom vs nossas riquezas'? 
sõas que me ru;sustam a. J'espeito das institui- P.trece que o momento não é de formular 
ções da Republiclt e integridade da Patria.; ao 2erio esse vexame e esuulbo. 
pois esta cong-regacã.oJe todos o~ grupos p;~;r. Quem sc.be si algum1:1. potencia estrangeira, 
lamentares, tendo por centro o chefe do. Na.- de primeira grandeza., ou todas as grandes, 
ção, em virtude do armísticio p~trtída.rio, di- ambiciosas do domlaio univers·ü, não preten· 
gamos assim, não se explica. de outro modo. dem retalhar entre si o territorio bra-dleiro, 

Sim, quer venha o perigo do quadl'ante es- rehaixando-nos á triste COlldição cotoni:ll ~ 
trangeiro, quer surja tio interior do paiz, Si é desse lado que a nossa. quet·ida Patria. 
este_ a.ccordo tacito dos representantes da teme o perigo, ah ! Srs. Doputados, justi
Naç;~,o, sem pre-vencões partidarias, traduz-se fica-~;e, hoje mais do que nunca,_ e por essa 
pela preoccupaç,ii.o de salv<~r a nossa querida app1·ehensão exclusiva, oat·misticlo p:trticlario 
Patria,_ !lcim~L das instituições republic~nas, no 9ongre5so, _ a1!m de_ c~rca.r~os o .c~ere da 
que, altas, tambem de\'emos defeltder. ~açao de apow mconrlJclonal, 1sto e, unpes-

V E-M "t b . •t b soal; sim, porque nli.o é a ,IJ::>ssoa do Sr. 
oz s Ul 0 em, mm 0 em. campos Saltes que pres~igia.mos, mas o Pre-

0 SR.. En.rco CoELHo- Escrevendo sobre a sidente d::t Republica, o general em chefe, 
conccntt·açã.o parl<tmenta.r em França, ex· IJ<~ra. o qunl convergem todos os olhares, 
plicou o Sr. Campos s,tlles, nas suas Cm·tas todas as !orças, todas a3 almas, na esperança 
de E_r.wopt, dn.tadas de 1893, que não era um de salvar a Patria. 
pn.rtzdo, mas um agrupamento hecterogeneo, Pois si assim é, por excLusão ue quaesqur.r 
e por· conseg-uinte cphemero, o que apoiava o outros moLii'OS, que se explica o nosso ari~is
J;"Onrno do ::>e. Dupuy ; er1t «a expres.'!ão de ti cio partidarío, nesta quadra em. c;,ue o JOI'· 
profunda •1esD!'ientaç;Lo política, immensa.- nalismo se ca.la e o Congr·esso esr.a no propo
mcnte aggravatia pela. t~eplor:wel inlhrencia sito de renunciar :parte, sinão tod<lS, as su:ts 
do pal'latr:.elltarísrno, e "[;or isso mesmo ou- prel'oga.ti vas nas mãos do Poder Execmtil·o, 
vlu-se o grito de-aba.í.xo a concentração»; d~ mouo a não contrarial' os intuítüs gover
agruiJamcuto ephemero, quB no conceito do no.mentaes do chefe da Nação; ê no momento 
Sr. ca.rnpos Salles era desculpa.vel só pela em que 03 partidos onrolam os b(l.udeira.s, 
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en!!llrilhnm as armas e dão il'eguas á.s p;~.i
:xõcs de ]lar~ a pa1'te, e que todos nós olham os 
par'' o Sr. Campos Sa.!!e~ como o sal vudor da 
Patfia, . é neste momento, que calamidade ! 
Srs. Deputados, é justamente quando t enho 
suspeitas fundadas de que a pes>oa do Pre· 
sidente da Repub!ica estâ alienada ! .•• 

0 SR.. BELIS.\RIO DE SOUZA.- Não apoiado. 

0 SR. ERICO COELHO-••• calamidade até a 
renuncio. dos attribuições do Poder Legisla
tivo nas mãos do Executivo, sucrificio em 
pura perda, al;sim como a discreção dos jor.,.. 
naes em nome das classes dil·igentes e o 
apoio tacito de um povo inteiro, tudo será. 
baldado, visto que o Governo está. demente. 
(Apartes.) 

Vou fundamentar longamente o meu pa
recer medico, de compatenci:J. official (uao 
apoi •dos). COmo não! Pelo que e~euto, afi
gura-se-me que neste paiz, do officialismo, 
para. os dignos Srs. Deputa<ios que me con
tradizem, j ó. não é presumpção de ~aber o 
diploma de medico e nem uma ca.1leira da. 
Faculdade de Medicina confere competencia 
maior. (Apartes.) Pois, ainda. bem . 

O representante da ~açiT.o está no dP.ver de 
opinar com os conhecimentos que tiver, sobr·e 
todo e qualquer assumpto de interesse do 
paiz, sobreturlo a. res]ei.to da responsabilidade 
ou incapaeidade moral do Presidente da. 
Republica. (Núo apoiarUis ; apartes w:iíemon
tes.) 

UM SR. DEPUTADO- Nunca. se ouviu dis· 
cutir a pessoa do chefe da Nação deste modo. 

O SR. Earco COELHo-Peço a V. Ex., Sr. 
Presidente, que me mande jâ. o volume dos 
Annacs da Camara, correspondente ao mez de 
junho de IBS7, pa.ra eu reproduzir um dis
curso em resposta. a.o digno Deputado que 
acaba de me apartear. 

Quero reler palavras de um estadista do 
Imperio, Ferreira. Vianna., cujo nome dispensa 
por si só elogios, quundo honrava a bancada 
.fluminense dizenrto á Kação, com sobrancer ia 
e elevação de palavra. o que pensava a re
speito de Sua Ma.gestade o Imperador, alque
brado pela molestia. 

UM SR. DEPUTADo-Mas não é o c3.so do 
Sr. Campos Salles. (Apartes.) 

O SR. ERlCO CoELHo-Ah! não é o mesmo 
caso de molesíia, mas precedente parlamen
tar que iuvoco. 

Attendam â. demonstração que eu tr.ago em 
mente . 

E notem os Srs . Deputados : o caso que 
Ferreira Vianna submetteu a.o juizo da Ca
mara, isto é-que o Imperador por demente 
se achava c~gido a pnrtir :para a Europa-é 
menos grave do que o caso, a respeito da. pes-

soa. do Presidente da Republica em exercicio .. 
(Ap .trtes .) 
· Jâ. agora. sou forçado a referir nmrt occur
rencia dos ultimas annos do tmperio, a qual 
me atr~ta. pessoalmente. 

Era publico qtte eu al.J us..wa. da. ca.deirn, de • 
professor da. Faculdade de Medicina. d.o Rio de 
Janeiro. para c1·;~ic:.r o regimen impe1íal e 
fazer propa.ganda da Repub!ica., e tonto que o 
il luatre Sr. Eduardo Prado, em carta dirig ida 
ã. G t.:eta de N oticias, não me reeordo da. da. ta, 
chamou a a.ttenção do governo para. o meu 
desaforo official. 

Não arripiei carreira com a denuncia; pois 
prégava. á brllhnnte m oeidade br azilcira o 
advento da Republica, e notc·!e que só dos 
moços eonfl.a.va e confio ainda a -.,·ictoria da. 
propaganda., e não dos velhos descridos da. 
monarchla, nem da geração desorientada. por 
su~gcstão elos velhos servidores do tbrono. 

Sim, cu queria tudo e ainda. quero com a. 
mocidade altiva. elo Brazil, que h a de vir a 
exaltar por seculos a. nossa. querida Patria., 
no regimen republic;tno. 

Foi em vis ta da. minha desenvoltur;~. offi· 
ciõtl que alguem me mandou consultar, asa· 
ber : si a Camara ou Senado resolvesse no· 
me••r uma. commissão, na f'órma do art. 126 
da Carta Constituciono.i de 1824,pa.ra inquerir 
a respeito da insanidade mental de Sua Ma.· 
gestade, si eu me I>restarie. a. emit.tir parecer 
medico sobre a questão; e como e u, outro 
propagandista da Republiea mais esforçado, 
e professcr da. Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, de mui to maior com petencia sobre 
a ma.teria do que eu, foi convidado a acceitar 
um loga.r de medico da imperial ca.ma.ra, 
afim de ob!ervar Sua Magestade de perto. 

0 SR. BELISARIO OE SotnA.-Desejo saber Si 
foi no Ministerio do barão de Coteg ipe ou do 
conselheiro João Alfredo. 

UMA voz-Para que a declaração ? não tem 
valor para. o caso. 

0 SR. ERICO CoELHo-Como ia. dizendo, 
esse propagandista. de superior enver gadura., 
e professor da Faculdade com meritos que 
invejo, teria talvez de emittir commigo juizo 
medico sobre a. pessoa. de Sua Magestade. 

Eu recusei me, por dnns razões : a. pri
meira, parque tla alienação mental de Sua 
Magestade não poderia advir mal maior á 
Nação, visto que o gover no era parlamentar 
(apartas). Cabiu. eatão ao Mini.sterio exclusi· 
vamente a respons:Lbilidade eJieetiva., · con
fõrme a. lei de 15 d~ outub-:-o de 1827, pelos 
actos do Executivo; porquanto o Imperador 
reimwa apenas, mas não governava. ;\;las 
boje que a responsauilidade efi'ectiva do Pre
sldente da. Republica. prima sobre a do mi
nistro referendaria do a.cto acaso criminoso, 
a insanidade mental do chefe da Nação t em 
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outro fl.lcance constituciomü e enorme gravi
dade política. 

A segunda razão da minha recusa a servir 
de med.ico-perito foi a de não ex-por o pare· 

• cer do professor da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro a ser inquinado de suspei
ção -partidaria, isto e, eu era tic1o como repn· 
blicano da propaganda. Actualmente o caso é 
outro: sim, r e:publica.no, não sou suspeito de 
lavrar parecer sobre a. mentalidade do Pre
sidente da Republica, guardada a mesma 
competencia. medica na ca.tegoría de professo1· 
c sobretudo attenta a qualidade de r epresen
tante da Na.ção. 

A pessoa do Presidente d!l. Republica. està 
soffrendo na. sua integrillado menJal, o que 
eu affirmo com fundamentos scientificos, sal v o 
erro profissional , e o perigo e enorme no 
momento em que o Sr. Campcs Sa nes go· 
verna sem contraste ; porquanto os partidos 
políticos enrolara m as bandeil'as, ensa.rilha
ram as armas, calaram as paixões de parte a 
I>arte, fa-z.cndo do chefe da N<lção o centro 
da convergencia de t odas as forças p<J.rla
mentares, ua imminencia. do perigo :par~\ a 
Patrla. 

Façamos causa commum com a pessoa do 
Presidente da Republica, dizem todos os re
presentantes da. Nação com assento n o Con
gre~so, renunciemos nós, Camara. e Senado, 
a prerogativa. siquer de criticar os actos do 
Poder Executivo, e i~so porque neste mo
mento a Republica esta ameaçad:~. . Sim, que 
o Sr. Campos Salles carregue com toda a 
nossa responsabilidade ••• 

O SR. LAURO MÜLLER.-Nã.o apoiado. Peço 
n. palavra. 

A questão que suscito é difllcilde ser appre
hendidaprima{acie pelos leigos em medicina· 
porem nã.o me falte a. a.ttenção honrosa dos 
Srs . Deputados,vou fundamentar o .diagnos
tico. 

Imaginem os meus collegas, de um e de 
outro lado dos partidos da Ca.mnra., s i posso 
estar alegr e nesta situação que tanto me 
commove. 

O Sn.. CosTA JuNroR-E~tamos tristes pelo 
grande erro em que labora V. Ex. 

O SR.. Earco ConLTIO- A mnlestia. que in
felicita a Republica, na pessoa do S:·. Campos 
Sv.lles, e a loucura pat•a!ytica, assim ca.pítU· 
lada pela sciencia medica, e S. Ex. estt"t Dll. 
primeira phase clínica .. . 

Os Sn.S. BELISARIO DE SOUZA E CASSIANO DO 
NASClME!'lTO- Nã.o apoiado. 

O SR. Emco CcELno-... no moment o em 
que o vulgo ainda não se apercebe da molcs
t~a ; porquant o os symptomas ataxo·paraly
tlco~ ás ve;:e~ são da ultima phase, e as a lte. 
raçoes psychtca.s, faculdades moraes e in tel-

Iectivas, silo periodicas e duvidosas, visto as 
reacções psycho-dynnmicas, de momento pa.t•a. 
outro; o diagnostico é embaraçoso, digt\mos 
tlif!icil., . 

O SR . TmoriiEO DA. CosTA -A Camara não 
tem conhecimento disso. 

0 Sr... ERICO COELHO-.,. mas eu, que me 
julgo obrigado a. esclarecet• á Cama.ra,jà como 
med ico quo tem a uonra de se sentar na Fa
culrla<le de Medicina do Rio de Janeiro, ja .a. 
ti tu lo de repu blicano historíco, e sobretu do 
na alta qual id:rde dé representante da Nação, 
affirmo aos Srs. Deputados, quer SS. EExs~ 
entendam de medicina, quer não entendam, 
que o meu parecer profissional é dign.o tle 
ser tomado em consideração. • 

O diagnostico à emwraç0so ás vezes, na. 
phase da molestia em que infelizmente se 
acha a pessoa ·do meu velho com:panheiro 
ele propaganda pela Republica, o S1·. Campos 
Salles, e tanto mais ditllcil quanto S. Ex. 
t(;m a appa.rencia 1le saude. O jor nalismo 
dfsta Capital tem-se referido iJ. compleicão 
athletica. do Sr. Campos Salles e á sua infa· 
tign.bilidade musculal' a exercício qualquer. 

Ora, isto que é app3.renci<t de sauue, e na 
pha.~e psychica da. molestie., a ntes do syn
droma ataxo-para.Jytico, um phenomeno de 
obsarvaçã.o medica. 

0 SR. DELISARIO DE SOUZA -Não apoiado. 
V . Ex. não pód~ ahusar do seu saber medico 
para expor o chéfe da Nação á irrisão pu
blica, com symptomas deste -valor. P eço a. 
palavra. 
U~tA Voz- Não devemos ouvir is.;;o . 
O SR. Emco CoELIIo-Ou tenho competen

cia medica officia.l ou não t enb.o ; e dem.jl.iS, 
ou tenho o direito, ou não tenho, como r epre
sentao te dn. Nação, de dizer o que penso ; 
pois ci mandato legislativo di!. presumpçfto de 
que o Deputado ou Senador sabe tudo . No 
ca so a ffirmattvo, estou resolvido n a.nvertir o 
povo t1e que n pes:loa do Sr . P residente da. 
Republica c~tã. demeutc, em vista do que, os 
intere~ses da Na.<;ão correm per igo, confiados 
corr.o sa acham ao seu arbitrio . 

0 SR. CASSIA.::-10 DO NASCD lE:'iTO - Não 
apoiado . Peço a palavra. . 

0 SR. COSTA JUNlOn-V. Ex.. está en ter
rando a. Repuhlicn. ainda mais . 

O SR. E1nco Conrro - Desde o anno p:~s~ 
sado eu tligo que .:á não tenho tanta preoc
cupação com a.s instituições de 24 de feve
reiro, quanta de salvar as minhas r espon
::-abilicla.des ••• 

O SR. Cosu Ju>'aon. - Modo original de 
salval-a.s. 

0 SR. ElUCO COELHo-.. . pois acima. das 
instituiçõe:! republicanas, qu~.- prBf;uei em 
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com-panhia. do Sr. Campos Salles, estã. n:'lste Pelo pasSado do Sr. Campos Salles n~ vida. 
m01_nento em perigo a Nação, qu~ tenho a. publica, respondem todos quantos tiveram a. 
subida honra de represent&.r. ventura de conhecer a S. Ex. antes de ·ser 

Observam-se, Sr. Presidente, em pbase da elevado a presidir o Estado de S. Pa.ulo e em 
molestia que recahiu sobre a cabeça do seguida a Republica, mórmente nós outros 
Sr. Campos Snlles, desorttem. d~ \ntelligen· prcpl\ga.ndistasquenoso:rgulhavamos de tel-o 
cia e deliquios do senso moral. E o que em- por companheiro no movimento revolucio
lnJ.raça o diagnostico, nessa phase do mal, é na.rio. 
que os symptomas da. demencia, quero S. Ex. era um talento invejavel, uma il· . 
dizer, enfraquecimento meotaJ, alternam de lustração rara, um caracter integerrímo · 
quando em qliaodo, antes da p(lralysia. geral, jornalista de :fina. tempera., orador ftueute: 
com momentos de melhoria das faculdades <lemocrat <~. fervoroso, coração votado ao pa.-
intellectivas e tambem do senso moral. triotismo. 

O medico i ltexpcriente ou o leigo despre- E assim foi que o SL·. C3.mpos Salles dedicou 
venído D[O comprehcnde quo essas varh<~ÜeS O melltor de SUa. Vii!<L publica, a sua. "VaroniJi • 
. traduzidas por r,aJavras e a.ctos silo da. cvo- dadc, como faculdades moraes e intellectuaes, 
luç:ã.o da molestia insidiosa., sempre que 0 tudo l>à~:t que a ~epublica da. nossa prcipa
alienado pa.ssa do optimismo a.o pcssimisu.. ... , ganda. viesse a vmgar. 
da expansibilit1ade ao retrahimento, da com- O elogio de S. Ex:. está. feito por S. Ex:. 
postura ó. desenvoltura, a vice·Tersv., con- mesmu., no discurs<J á. sobreme&a do banquete 
forme as re::tcçõcs dynamicas do organismo que lhe foi oiferecldo, a titulo de ~ndidato do 
em luta. com o mal. grande :po.rUdo que a.poia.vo. o Sr . Prudente 

No caso vertente, alguem observou, como de Moraes na. presidencia. da. Republicà 
medico, que o Sr. Campos Salles por vezes (lendo:) 
perde a brandUl':}e harmonia. dos movimentos O Debate, de 1 de novembro de 1897: 
rotativos da. cabeça, entretanto jã. ouvi ex· . «Ao C.'lbOdG 30 annos deactividade politica 
pl!car esse facto morbido pela vivo.cida.de Incessante e de u111a. acção continua nas di~ 
natural de q_ue a pessoa. do Presidente da versas espheras, em que o homem publico 
Rcpublica é dota da. póde exercitai-a, os actos do passado definem 

Dada a coincitlencia de oer o alienado um melhor um a inàividuaZidade do que poderiam 
chefe de na.çã.o, a difficnldade tlo di<tgnostico {a:~[...o as mais claras p~omessas do fv.turo, 
póde subir de ponto, na pl}ase da molestia ap01a.das embora. em sol.da.s garantia.s mo· 
em que está. o Sr. Campos Sa.Ues, visto que rttes, como as que trazem por penhor a. pur~na. 
a.os olhos dos desapercebidos e ignaros em de uma. fé inabalavel ou uma crença iiilma-
mo.teria de medicina o delírio de engnnde· culadamcnte honesta.. · 
cimento proprio, qne ó o característico da. E~ . ~orisso, é porq~e cont~ aprese1;1tar, J;I.~S 
loucura paralytiea como psychologia, c toca traaLçoes da uma v1da ehe1a de responsabi
porventura ás raias da mania. das grantlezas, hd:vles, os elementos mais seguros, por certo 
póde, entretanto, passar, aos olhos do vulgo, ~ra apreciação da. minha conducta na posi~ 
por exaggerO dO amor proprio, Sem CODSe• Ç30 em Q.Ue ]J03Sa S8l' COllocado pelo SUtfragi O 
quencias funestas, ele homem do povo que é do povo, que, com a maximrL tranquilUdade 
eleva.do ao.~ hombros dos seus coocirla.diios, de consciencía, sem 01·g~<ll1o, mas com rlescul
temporariamente, para tratar com os testas Jltivel alti,;e:, começo por coUoear o propaga.n
ccroodas de de!egaçã.o perpetua em virtude dista dos p1·iru;ipios democraticos em (t1ce do 
do direito divino. . OI'!Ja~i:::td01' d~ _instituições republicat;as, o 

A mesma. a.rrog.mcm do alienado quando Depul.ado pl'O"VlnClla.l de l8B7 em pre.sença do 
no governo, oerbi g,·atia, no acto de receber Constituinte e Senador da. Republica, final
cidadãos pa.ciflcos, quo lbe levnm petição, íll!iltlc o 11Iinistro da Justiça do glo;'iosiJ Go
com pah\vras tlmeaça.dorQ.S, pótlo parece-r t:e1·no Pt"oTJisoo·io em confronto com o presidente 
:~.elo apenas em desempenho da autoridade, do Estado de S. Paulo, 
pela. execução de regulamentos na fórma da Si do exame que se instituir sobre essas· 
COllEtituição e leis do p:1iZ, di1ferentes phases, rigorosamcntesevero, COnlO 

Como resolver ::ts difficnlda.dcs do dia«nos- deve sei', resultar .a convicçãa ds frag_He;;;as 
tico nn. hypotl1esc, c em que consiste 0"' me· m o·,·ae;! de c·J:>t_rad>cçücs. e ~ncohertncias,_ de 
thmlo scientHico sobre o inicio fla molestia cwse;zcta de espwt~ode ~ontm~miadc e de log~ca, 
pela. plla;:e psyr.hiCil. ? COntr.1. jlOnc\o O presente de CU~JIOS(lS tmHSl[J~IZCI(lS (dt[f0-0 c~m a~soluta 
no passatlo da pt,sso~ sujeita. a exame medico, scr~nui~e de espu·tto~, que !lle na.o SCJII. con
isto é, .pensamentos. pn.Iavras e obras. Sobre· ferulo, s1.q?'cr , o ma1s hum1lde mandato re-

. tudo a conducta. do homem, ~ua. vida publica prescntllhtvo dt1. confiança. populiJ.r.Y> 
na hypothese, deve ser obJecto de acurado Qua.ndo assím se recommenda.va. candidato 
estudo. it presidcncia. da. Republíca, já não tinha o 
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Sr. Campos Sal!es oonsciencia. de sua. incon· 
duct9 como presidente do Estado de S. P~uio, 
em llagra.nu contradicção com os :reus ante
cedentes de deputado da. província., e propa
gandista da Republica.,e membro do Governo 
Pravisorio, e Senador á Assemblêa Consti· 
tuinte. (Ptwsa.) 

Aqui tenho nas mãos o perfil biographico 
dei Sr. Campos Sa.Ues, e:;cripto pelo Sr. An
tooio Joaquim Ribas, e vou ler, á pag-ina. 47 
desse grosso volume, phrases de um discurso 
que S. Ex. pronunciou na assembléa Jegis· 
la.tíva de S. Pa.ulo em !887: 

~Passando então a ~esponder aos depu
tado! comervadores que enteodia.m descabi
tla a propa:.,'"llndn. republicana, a pratexto de 
que possuíamos muitas liberdades, dizia Cam
pos Sa.Bes : Temos liberdade de impre?lso:, é 
r;erto, mas ~ó emqu~cnto n&'o se lembra a policia 
da fa::er emp,tstelar os seus typos e t1·ucidar os 
seets proprí etari os ! ••..•• _ . gosr• mos, sim, da 
li!JtJ•dade ci~>iZ, mas emquaHtO HtG"o e julgad{j O 
nosso direito po!' um triDunal sr,~jeito à acção 
irresistiuel do gor;erno -' .. , • ~ n<·~sa liberdade 
de co>1scíenci • qua ê, si somos obrigados a se
gui;· a religião do Estado?! •• , • » 

Trouxe ta.moom á tribuna as Cartas da Eu
rop~.,e vou ler,d~ pagina 48 desta. brochura., o 
que o Sr. Campos Salles escrevia em abril 
de 1893: 

Desse trecho no ia vel du. penna. e senti· 
mantos de tolerancia. politica do Sr. Campos 
Salles, como <e espraiou em cartas da. Eu· 
rl>pa, vou pa.s§r para outro, a pagina. 130, a 
proposito da morte de Julio Ferry, que 
S. Ex. lamentou. 

«)i!O governo elle secularizou o ensino, 
eliminando o clero. Não quizeram ver que o 
que elle combP.tia não era a. religião, mas a 
pe:rniciosa influencia do clero, ·e chamaram-no 
mimigo da igreja. O certo é que o maioT le
gado que eUe deixou à patria. {oi esse systema 
escolar o;•oa.ni~ado por elle, e que fa.z a 
França rivalizar com os povos mais pro.spe· 
rosna díst~íbuição do ensino.» 

Pois bem, Srs. Deputados. vejamos como 
procedeu o St·. Ca.mpos Sa.lles, de >olta de 
sua primeira ~ íagem á Euro~, e logo na. 
presidencia de S. Paulo. 

Consentiu que uma arruaça escoltada. peln. 
policia. fardada e armada destruisse, a curta 
distancia do palacío de S. Ex., a typogr().. 
pbia. do Commercio de S. Paitlo. · 

O SR. CoSTA JUNIDR-A :Pro,ra de que elle 
tivesse parte nisto1 E' prer)so _provar: nem 
sempre os chefes de Estados sã.o responsaveís 
pela~ arruaças. (Apaiados.) 

O SR. ERICO CoEwtO-A policia fardada do 
Sr. Campos Saltes, quando na :presídencia. do 
Estado de S. Paulo, escoltou a malta que 
destruin 1\ typographia desse jomal. Ha na 

<.tO meu amigo já sabe que sou dos que não ba.ucaàa paulista, nesta Casa, representantes 
·acreditam na. possibilídade de um partirlo da Nação que presenciaram o facto. 
mooarchico uo uosso paiz; tenho sempre, em O Sa. EDMUNDO DA FoNSECA-Sou testemu
todas as occasiões, manifestado essa opíniiio nha de que a policia foi quem empastelou o 
e pelo meu voto nioguem teria. jamais fa.I· Corn.mercio de Sau Pa'l,llo. E' necessa.rio dizer. 
lo.do nos perigos da restam•ação. N:lo quer se a, verdade. 
isto dizer que eu julgo ímpossivel haver um 
ou outro ospirito que ainda guarde no re· O Sa. CosTA. JuNto~-M&S elle é o respon-
cesso intimo dn. consciencia antigas conYic· savel ~ 
ções politicas. O Sa. Emco CvELHO- A policia de São 

« Mas as iúéas politicas necessitam, pa:ra P;tulo ... 
se aJ)odêrarem da. consciencia. collectíva, de 0 Sn. CoS1'A JrJNroa (dil·igindo-sc aa Sr, 
apostolos dedicados, de pregadores apaixo- Ed ,, d 
nados, de ngitarlores firmes e cora.jo~os, que ' mw1" 0 a l'o;~secc.}-V • Ex·, que conhece 
as ~aibam consubstanciar na legenda sedu- o Sr. Campos Sallcs, sabe queclle níi.o podia, 
ctora e nas cores vivas de uma bandeira des· tornar parte em semelbante facto. 
l"r<~.ldada à. ple.nt?. luz e affrontando todas ns O Sa. EDMUNDO DA FoN>EcA.-A policü1 fcli 
provas dos grandes debn.tes. Elias oxigem <1uem empastelou. 
algum(}. couoo. desse sentimento que estimu· O SR.. En!CO CoEr.no- ... a policia tle São 
la-va a alm;~. de Da.nton, e que eu leio na. in- P11.ulo, ossa. gente fardada e armada, prendeu 
scripcuo que borda o pedestal da esta.tua le- um digno deputildo á nssomlJlBa do mesmo 
'\'antttda. pola cidade de Paríz em honra ao Estado, é pretendeu lynchtll·o, :porque se op-. 
homem de Estado àa RevoluQão-AUDACIA ! punlla com palavras <\O empasteln.mento. O 

«Mas o que eu wjo (mtre llv-~ ) cousa bem !10nrado repr~entante _<1e S. Paulo que me 
diV'ersa. Si lm ainda algum mona;·chista, esse apoiou com os seus apartes foí testemunha 
reser~a ctddados>,;aen,le as $tias c~·cnças para deste outro facto, e com seus amig-os SQ.lvou 
as pn>(issae~ de {J em ( 1mília, bem longe da. ela morto o deputado à as3emblé.:!. legislativ(l. 
presença in~ommona elos indiscretos. do Estu.do, ao qwl me refiro. · 

«Não ê certa·o~ent<~ cs1c q!le lcrd: o poder de Demais, Sr. Presidente houve um secre-
••pai:conal· as massttS pelas ~«as ideas. » A ta.rio do Estado de S. Pablo, então em ex-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 10:44 +Página 20 de 4 1 

APPENDICE 15 

ercicio, que foi incontinenti ao pa.Iacio do Sr. 
Campos sanes accusal-o por esses factos le· 
vando-lho a. pasta de ministro. 

Mas ponho á margem estes factos e outro-s 
mah> grav~. si é possível, pois não qur.ro 
contristar aos {lignos representantes de São 
Paulo, ncstn assembléa. 

Abusou o Sr. Cam-pos S(llles da, sun. autol'i
dade de ·Presidente de S. Paulo, manr,ando 
dispersar o Club Mom,rchista, e::ses pla.to
niccs que s. Ex. não temia mas desde
nha.vu. ... 

O SR. NILo PEÇANHA- Mas que faziam o 
descredito da Republica.. · 

0 SR. CASSIANO DO NA.SGIMENTO dli. um 
aparte. 

O Sa. Earco CoELHO- ••• Club Monarcbista. 
sómente pela. circumstancia de ter no :;::üão o 
retrato de Pedro H .•• 

O SR. NILO PEÇANIIA. -Que fizeram a. ca.m
panha, de armas na mão, por occasião da 
revolta. 

o SR. CllSSIANO DO NA~CI:.!ENTO- Appl'OVO 
inteiramente este procedimento do Sr. Cam· 
pos Salles. 

O SP •• ER1co CoEuw-Está. provado que o 
Sr. CamiJOS Sll.lles na pre.-;idencia de S. Paulo 
procedeu intolerantc>.mente, como dizia que o 
governo do Imperio mandava a. po!ich des· 
truir ty:PograiJhias e clubs, e, o que é mnis 
de estranh;lr, S. Ex. que, em Cartn~ d~ Et4· 

,·ozH, escrevera. que os monnrchislas no Bra
zil gv:·wdat:am (tR S1{CtS c.reaça.~ pr.wc>, as pl·~fis
sões de {e em famili, , , violou a noite o dom i· 
cilio de cidadão,; }la.cificos, e a pl'dc:do de 
p!•ofissúiJ de{li monarchist•t, dissolveu l'euniã.o 
de faro ili.as que tomr. vam chá e joga ...-um a 
bisca.. 

O SR. Cosn JUNIOR-A bisca. talvez fo~se 
um pretexto, 

OUTRO Sn,. DEPUTADO-O trUilfO era O rei, 
(Ila outtos apa,·tcs,) 

0 SR.. ERICO COELHo-A Pespeito do ensino 
leigo, o maío1· leyado qw:: lt~lil) Pvn·y dd>:<IV. ú 
~~·' P'' o·ia, no pa.recer do Sr. Cr.mpos Súllcs, 
o !acto ó que na pL'eSidencia. de S. P;•.ulo 
S. Ex. in!ringiu is esca.ne:J.l':\s a.Constituiçli.o 
U.a l~epttblica, art. 7:~ § G·• combinado ao § 7• 
que dizem assim: 

«6". Será leigo o ensino ministrtldo nos cS· 
tabelecilr.ent••s publicas.» 

<; 7". Ner;húl"ll cl'ito nn íqreio. qosanl de .>ttÚ· 
'llCIIç,7o o(fi.citd, n~m tel';·, l'!.''tn.,)3es de dependen
chl. on :\lliança com o gnvcrno tl:l. Dnião ou 
do:-~ Estu.dos.» 

O St·. C<.t.mpos Sall~a. o referendaria do de
creto do glorioso Governo Pl'ovioorio que 
sepal'OU ;J. igreja de Roma rlos Estados Unidos 

do B.razil, S. Ex., quo firmou com o seu 
voto na Assembléa Constituinte os§§ 6• e 7Q 
do estatuto fundamental daRepublica, S. Ex., 
que achou entre a sua personalidade politirut 
e a de Julio Ferry pontos de semelbança, no 
to~:~nte o ensino leigo, o Sr. Campos Salles 
empenhou-se na. pres1dencia, de s. Paulo, 
afim de que a assemblea legislativa do Estado 
subsidiasse o ensino ministrado em collegios 
e a.sylos de jesuita.s ••• 

0 SR. BUENO DE ANDRADA- De todos OS 
credos. 

O Sn. ERico CoELHo - De sorte que o Sr. 
Campos Sa.lles, na presidencia de S. Paulo 
alirneutou o ensino religioso de todos os 
credos. 

F:e~ mais d~ que subsidiar congregações 
:rellgJOsas, desp1cou o clero romano no Estado 
de. S. Paulo, o Sr. Campos Sa.lles no. sua. 
pt•esidencia. 

A Camara estã lembrada de que o Sr. Pru· 
dente de Moraes, no governo provisorio d~ 
s. Paulo, mandou construir ahi,na capital, a 
Escola. Nor~al, de 'llie jusbm~nte se orgulha 
o povo pa.uh2ta, com o benefic1o da loteria do 
Ipiranga que se cle.stinava ao bispado de 
s. Po.ulo. 

Pois bem,o ~r. Campos Sall~s, para provar 
a saa coherencm com o }>rocedrmento ele Julio 
Ferry,que em França nü.o combatera a r0~ 
ligiilo mas a perniciosa; infl<tencia do clero, 
pres~ou-sc o Sr. Campos Salles, na. pre:ü· 
dencta ele S. Paulo, a :1ssistir, com os seus 
ministres e mais iunccionaríos graduados e 
tropa de_ policia, a. uma missa campal, cujo 
atta~ o b1spo de S. Pil ulo mandára erigir no 
porlJCO da Escola. Normal, por acinte ao 
St•. Pru•lente de Moraes que a doárot ao en.:. 
síno leigo. 

0 SR. BUENO DE ANDitADA.- (l altar do 
lado de fóra. 

0 SR.. ElUCO COELHO - No portico da. Es• 
cola Normal celebrou-se a missa campal em 
o.cçiio de graças pela. chegada. dos b9.talhões 
poticiaes de S. Paulo, de volta. da 'luü\ fra
tricida de Canurlos, a qua-l passará ã. historia 
como exemplo de intolerancia. religiosa na. 
Republica. 

Sim, datam da. prcsidencia de S. Paulo pelo 
Sl'. Campos Sallcs os primeiros sym):ltomas 
da. su!Jversão do :mnso mora.I quP. infelicíta. a. 
Rep_ublica na pe~soa. do meu velho campa· 
nhe1ro de propaganda. (Ntio <•poiaàos ge
raes.) 

Continiw a. analysar o discurso que o Sr. 
Campo~ Salleii p~onunciou rlo p(l.lco ào thea.tro 
S. Jos.e, na caprtal de S. Paulo, quando foi 
es~olhtdo caod~dato á presidencia. da Repu· 
bhca pelo pa.rt1do que apoiava o governo do 
Sl'. Prudente de Moraes. 
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O Sr. Campos Sa.Iles declarou que provira 
em 1896 que seria. o candidato escolhido a 
succeder o Sr. Prudente de Moraes no Go· 
verno Federal. Vou ler o topico da sua :plata
forma, publicada no ])ebate, n. de 1 de 
novePlbro de 1897. 

« Mais tarde, 23 anno~ depois, em situação 
bem diversa e já então antevendo a respon
sabilidade do poder, ao retomar o mesmo 
assum:pto no meu man~festo de ~5 de jscneiro 
de 18()6, assim me exprimi.» 

Assim, pois, o Sr. Campos Salles conlessou 
qué em 1806 tivera a. :previsão do futuro, isto 
e, quo a unanimidade :parlamentar que em 
1896 apoiava o Governo do Sr. Prudente de 
M:or~es se scindit"ia. em dol.!s grandes grupos, 
em 1897, facto que ninguem havia previsto, 
e dahi que o candidato do grupo que conti
nuasse a apoiar ao Sr. Prudente de Moraes 
pão podia ser outro, sinão o Sr. Campos Sal-
las, o proprio. · 

Entretanto, o Sr. campos sanes nesse dís· 
curso refere-se á « crise da unanimidade pa.r
lamentar »do Governo do Sr. Prudente de 
~loraes, como um successo maravilh.oso por 
inesperado, üo qua.t resultou no seu parecer, 
« a forma\'ão de dous partidos representando 
tendencias oppostas», de nm dos quaesS. Ex:. 
era o caodida.to a presidencia da. Republica, 
oom a. a.cquiescencia que lhe prestava o Sr. 
Prudente de Moraes. 

0 SR.. BELlSA.RlO DE SolJZA.-Com O apoio 
do Partido Republicano. · · 

0 Sa. En.ICO COELIIa-Por certo com os suf
fragios da Convenção que apoiava. o Sr. Pru
dente de Moraes, depois da scisão parlamen· 
tar del897, a. qual o Sr. Campos Salles pre· 
vira em 1895. 

Nesse banquete, o Sr. Campos Snlles es
tava. de veia. :paTa. prophetizar a respeito do 
passado .•• 

Logo que se a.panhou cnndida.lo é. Presí
dancia. da. Republica, pregou S. Ex., á mesa. 
do banquete, a. doutrina politica a .->abor: 

..,;Aqui se me afigura. que seria. de gmn<.lcs 
e fecundes beneficios na. applicaçfío dos prin
cípios fundamcntaos do uosso regimotl a 
scisã.o pa.rtida.ria ••• 

Cousa. diversa. da conooutraçiio que V.Ex., 
Sr. Presidente, cstiL observ<lomlo. Mus, prosi
ga.mos: 

« ••. a. sei são pflrti dtwia que 1oi a consCJ
queucia do recente incidente parlamentar ... 

Incidente pa.rlamcnta.l' tla 1897 que o Sr. 
Cam.pos Salles 1wevia desde 189G. 

..: Des:.pparecen a wurnimidade ,que na con
sciencia dos prop1•ios chefes jà não existia 
sinio (&pparcntcmente pela tolemncia d(~ mais 
{V.}~da-m.ental indisciplina. 

.:.:Era, uma unanimidade supposta)artiflcíal
mente architectada, que não gerava con
fiança, que enfraquecia 3. !é politica, quo 
a.fl'rouxava o sentimento da reciproca dedi
cação, e quebrava todos os laços do dever 
partidarlo. 

«E qua.l o Go-verno forte que se possa. con· 
stituir sobre elementos assim anarchiza,.. 
dos1P · 

Cümprehendem os S1'S. Deputados qu.a o 
Sr. Campos Salles, ca.ndida.to a presidencia 
da Republíca., referb.-se á un~nimi!J_ade parla.
menta.r que apoiara o Gover!Jo do Sr; Pru.
dente de Moraes, ante11 da scisão de 1807, 
inesperada mas ben~fica. 

Ah! sim, ness~ banquete o Sr. Campos 
Salles, ~andidato á presidencia da. Republíc(l., 
exultava, visto a crea.ção de um partido ro
litico ao qua.l S. Ex. deu-se pressa em quu.li· 
ficar de l'artido do Go'l)emo, •. 

«Formou-se o partido do Gove1•no e era. disso 
que precisamente carecia •.• 

Carecia. quem, Srs. Deputados 1 ~Carecia 11 
Repulllica». 

• • • <~ partido de orientação politict~, com 
uma. direcção clara e nrmc ; um partido 
apto para Eecundar ... 

Secundar, qcer dizer, andar atraz de OU· 
trem. 

« ••• secundar e garantir em sua. maximo. 
e:rpansibilidade uma acção govero.ativa rigo
Tosa., continua e impulsiva. ». 

Impulsiva. t a.ttendei bem Srs. Deputados, 
a esta expressão - impuZsi-ua, impursiva 
de quem vae a.traz, secundando o outro. 

Aqui temos a psychologia. do· ca.ndído.to à 
pres1dencin. da Republica,it frente do seu par
tido do governo impulsivo. 

Não sei o que signífica no nosso regimen 
coo:;titucional - Pa1·fido do Go11Grl10. 

Em uma monnrchia. n.bsoluta., parttdo do 
Governo quer dizer ca.ma.rillm do principe. 
Em uma Republica representativa, será 
t1lvt::~. cliontolla. do chefe dl) Estado. Por llar
tido do Guverno só ~e ent~mde o partido da 
posso:l. que governa. Nas mon:.J.rchias herccli
tal'ia~ púdo u.contccer que 11:-~ja. um partido da. 
pessotL que ~O'>'ern:\, con!i:>rmo o ramo da 
ayrmstin, Otn Cúl\ti'O.pOSi~·-Ü:o aQ partido da 
pessoa uynaslica preterida no governo. 

O SI~. SERZ.IWELr.o CoRRl~A - Ma.s não é 
nc!>St) ~entido que o Sl'. Ca.m:pvs Salles uS<L do 
tormo : quiz diZ<'l• pal'tido que apoi;lVa o 
Govcl'DO. (:!partes.) 

o SR. Emco CoELHo-Partido t1o gove1•no, 
são expressões do Sr. Campos Salles. estra• 
nlw.vcis em direito publir.o gemi, mormente 
na. nossa. Republica representativo.. 

Estou relembrando uos Srs. Deputados que 
o actual Prcsident<:l da Republica não quer a 
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-concentração e:phemera de grupos parlamen-~ ,Já se viu symptoma mental de presidente 
tares em que divergem as correntes da de Republica, tU.o expressivo do seu delirio 

• opinião popnlar, sim, não quer .que esse ar- de predominio? 
ranjo, accôrdo, ou como melhor nome haja, O espelho em que o Sr. Campos Sal!es se 
lhe preste apoio condicionai ! mir<:L e o de Porfirio Dias (lendo} «O lumi-

s. Ex_ quer o Partido do Uot,enl? (tor- noso exemplo do ?!Icxico .•. graças ao período 
nando (J le1") «nm partido com uma direcção de paz que dura. l1a 20 annos, graças á 
clara e firme, para secundar•> isto é, andar acção conjunct~ e combinada dos aitos po
atrásde::;i (risos) e que asscgllrc a S. Ex_ deres da Republica, .. » 
«Uma ~c\!ão g~v~rname.ntal em sua ma:x.!rna E' mirifico o espelho do governo do Sr. 
exp.msil_,l!Jdar_,e lmpulsrva. ~ Campos Sa1tes, vasado no molde da dlctadul'a. 

Não se i llurltLm os Srs. Deput:Hlos, pois o do Porfirio Dias: e mirifico! 
Sr. Campüs Salles, quando não era Pl'e5i- Quando era candid<lto á pr<3sidencia da· 
dente <la Republica, mas can<lirbto, jti. <'!izb_. : Republicn tomou o Sr. Campos Salles para. 
(lendo): seu espelho a Porfirio Dias, e par;~. seu meu· 

«Este é 0 :partido a que pertenço.» t ol' a Carlier, o pamphletista vendido a Na
poleão Il!,tamrmba era a analogi,\ que S.Ex. 

Vejam tem que o Sr. Campos Sa.l!es, hoje <tclw.v;t entre o golpe de Estado em França, 
Presidente da. R~publica, uertence ao Pal'iido com o governo que pretendia nos dar (lendo): 
do Governo e o partido do Governo l~e per-
tence. «A di!Tercn~-D. quanto á fórma ccnsísie prin· 
Ouç~m os Srs. Depu!ndcs mais este to- cipalmente em quo no governo de gabinete 

:pico da plataforma eleitoral do Sr. Campo~ o pal'lamento exerce uma influencia directa 
Salles: e prepon(lerante sobre a acção- do Executivo, 

« AGuelle que e elevado :P.elu. victori:J. tlas 
urnas i~ ~uprema. direcção dos desiinos do 
paiz ... representa. antes de tudo e acim ·t- de 
tv.do um triumpho (H Zvo o cac1phaton) tle 
principios e ideas.» 
A~s\m colloca<lo como se achu. o Sr. Campos 

Salles na prcsidenc\a ela Republlca, chefiando 
o Partido do GoYerno, qm\lquer outro 1_:><11'· 
tido que f<.Jr adverso aos «seus prir:cipios e 
ideas tl'iumphantes uas urnas» virá a ser o 
que? (kndo) 

«0 pa1·1ido ,-eptcliUc<tno •• • que S, Ex. talyez 
-pos:;a arrancar ... dos h (IÕitos da opposiçáo e 
tWS p1·econc~:itas ?'C1Jolucionarios.» 

Estã visto que somos nós outros, os :propa
gandistas da Republica, nos quaes o Sr. Cam
pos s~dles, qnando cannidato, verberava no 
palco do theatro S. Jose, affil'mando que 
«não é eom n eloquencia demagogi~a nem 
com as d'~cla.rnações sentimentae~ que a Re
puhlic<l. conseguir:í. dominar as (!ifficuldades 
.que a angustiam.» 

O<\ Srs. Deputados estão entendendo que 
todos os que não estiverem arrl?gimenta.d.os 
no parthlo do Governo, que pertence ao 
Sr. Campos Salles. (l dh·ergirem da sua di
recção sã.o demagogos que, em vez de salvar 
a Repnblica., arruinam-a. iufaUivelmente. 

O ideal t~o Sr. Campos Salles na presiden
cia da Republíca ê um Partido do GouernQ, 
tendo a. S. Ex. por chefe e todos quantos 
uão pertencerem ao partido que :pertence 
ao Sr. Campos Salles são representantes 
espurlos da. opinião popular, jacvbinos, ou 
:peior do que isso, perturbadores da ordem 
publica. 

e isto eoufet'e-lhe até certo ponto a vartíllla 
d<t fnncção governamental. No regimen pre
sidencial, p&rém ... » 

Ora, vejamos em qu() é que dh-érge o 
nosso regimen do governo de Napoleão IH ••. 

«No regimen presidencial, porém, o E:t·- 
ecutivo deEenvolve a sua <'.cção em-uma eS· 
phel'a de completa inuependencin, de tal sorte 
que o Legislalivv, igualmente soberano no 
exercício à&.s suas funcções •.. 

Que fará o Podt-r Legislativo, soberano nas 
suas funcçiJes? ... Nads. mais siml)les (ccmti
Y~uando a ler): 

« •.• o Legislativo, igualmente soberano 
nu.s suas funcções, NÃO GOVERNA "E):!. A-D),U· 
::i'1STRA.)) 

A ultina phra~e desse período de Carlier, 
rcproC.,lzillo pelo Sr. Campo~ Salles, foi pelo 
Debate transcripto em versaletes ( co!t~imtá 
a ler}: 

« O Congresso, como todc3 os corpos deli· 
bet•a.ti vos, dlsse Cn.rlicr •• , 

Dis~e Carlier e po.ra. o Sr. Campos Salles. 
ficou dito. 

« ••• o Congr~so tem necessidade de que 
a smt iniciativa. seja esclarecida. e, mesmo, a 
certos respeitos, dirigida.. O poder que, pela 
natureza das suas prerogn.tivas, se acha. em 
condição de e~>elarecer e dirigir é o Ex
ecutivo ... 

Attendam os Srs.Deputados ao porque dessa 
cousa (tornando a l6r) : 

~ Os suffragios que elegem o primeiro ma
gistrado são os mesmos que devem formar a. 
maioria do Congresso; e ahi esta o vinculo de 
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intima e rigorosa alliança entre os dous po- Estarã D;~ hora. presente o Sr. Campos--
deres.» Salles certo de que a me:>ma maioria de 

. eleitores q11e.oelevou â pres"1den~ia da Repu-
Por .?utras pai~vr:ts, a. harm'"l~Ja entre o blic;\ suiit•;·gaJá em outubro viuclou~o~ o p.t l '

Congre~so e o 1 re,,dente d_a Repu •hcn._. ~om- 1 t1do rlo Go~erno, com que S. E :-c. esta .fazendo· 
tanto que o Pocler _EX·?~UtlYo tome :J. ~mcHl- 0:mt ne;;h e lla. outra casa uo Congresso ~ 
tiva do Poder Leg1slattvo, escJarcc€ndo-o e < , • • 
dirigiP.do-o, depenrle da coincirJ(·ncia. da ele!- O SR.. NlLO PhÇA='IIIA-Tudo o llldlca. 
cão do Presidente da. Rer,ublic,l, com a o Sn. ER1Co CoELno-Sim, tuco indka que?!. 
eleir;ao co Congresso. Quiz dizfr o Sr•. Campos isso vae acon tecer, ate me;.mo o silencio de 
Saltes, como c~tndit1ato qu:; era a presldencia mnitos Srs.Dlplltados que,a>sim CDmo o Pre
da Republic:J. em nov\!nruro de 1801, e argn- sid(·nte õa Reputlil::a. reconsidera que a lei 
ment~.ndo com o controsenso deCariiH, que, eici~on1l tom defeito:;; que só a rra.ude pre
no ~'-'U !u~iuo parecer,os suiTragios pvJ.lUiares enche, assim receiam a interrerencb inolebita
que eleg0ram o Congre;;Eo em oulul.Jro •le do Governo federal no.~ cornicios populares . 
1896 tleviam l'ecahil' com a me~ma cq~res~ão o sr~. XlLO PEÇAC\HA-0 que V. Ex. acaba: 
política. ~obre o seu nome em I de março d~ de tlb.et' não se :tpphca á minha -pessoa, pol'· 
Jsgs, anno em que :ua camlitiatum prevüt.a que entrei na. Ca,mar:J. contra a vontade do 
clevirt. vir;gar. Go\·erno. 

O cor1gre:;w l()gi~Ja com a collaboração do 
Pre; idente d:~ Rer•uLlic~. com a sua mll(·ç-ii.a ; O SR. Emco Co:r;;uro-0 apar~0 i! c V. Ex. 
e "seu -odn :1s leis ordinaria~ ou me(l idnf:l go- nã.,l e 11am IHirn, ))Ois sei que o Sr. Nilo Pe
vern~meJJ1ae3 o"-ripno a. revioão !Ol" rlu 14s çanh" é lei:ilirno Depnbdo pelo 2° districto 
te' ços, pelu. camar(l. ou Senado, l~ <J.S lei,; ou llo J·:st.ado uo Rio de Janeiro que tenho a J1on-· 
mectid~s de go\'erno. ra <L e 1 ep1·es~nt:tr. 

Tinh:L cabimento nesta. p%sagem do mnu 
O S:L BEr.JsAR.10 DE SouzA-E' attribuiç-ão 11iscurso a leitnra da carta que a penna. in-

legblatiYa tla1· a:; !eis de me~ os. cumparavel de Paul Luiz Comrier a ttri-
O Sn.. Etnco CoELl!O _ Nüo é só isw. mas buin ao rei de F'I'.1nça, uir·igi•la ~o rei de. 

He~panhn, sen primo ... 
outl'<tS wedlnas goreruam!'nW.cs ~u.o •';c ex
clmh'<t incu,nbc:ncia. Jo Cvn;;res:;o quan•lo 
funccionn; r.or exemplo: orclar;•r a. g-~tcrra. 
fazer a í•ilZ, deCJ·etar o estado de ~üio, etc. etc. 

Collltudo, o Sr. Campos Salleo, c~ndidato á 
presidcnch do. Republic;L, pr(:gava, em con
tl'<LJ'in it Comtitukib Federal. qno o p,uler· 
Lcghlali ro dcpcn•le da dirccciio du P<.Jier· Ex
ectiti v<• IJUC s. Ex. prt:LCJJII:a excrcér sern 
contl\1 c t e. 

O t:.l Ç;u·li~r argumentn com a. normnli
dadc •hL cl\\i1;ii.o presi~enci L co:ncitlerJtc~ com 
a reno'l':\<;i'lo <l·.• Congl'csso, nos Estados Unidos 
ol\ Nodc·;\!nerka; mas entro nós nClm anor
malmente coincidem QS~a~ eleir(Jcs, 

« ... que sua Magestade não ti1·e•se medo 
de in;;titui r na Hesp:1nha. o reg~men parla
mentar COIIIO em França, isto é, a apparencia 
de r·epresen1açfio p)pular,uma. vez que o Go·· 
VC!"JlO ftJ.Sse despotiC", q uerÕ UÍZ~l', UllÍ~Q. 
e arbitrar·io do príncipe.» 

A Camara. sabe que o S'·· Ca.mpas Sa.lles 
n penas votado a presideucia d~• Repul.JLicu .. 
mas confiante em que a eleição pre~idencial 
~elia nppl'ovada e S. Ex. proela.;JJ<ttlo eleito 
pelo Congre,so, partítl a viajar a Europ:L dei
xando da sua J•latafurma elt>iloJ•al c·dtir no 
cot·M;ão do povo braziloiro uma promessa. de 
c-u.:; to patrioti;;mo (lendo): 

«~0 fJUC concerne á> rela~·ões ex:tern:ts,não 
)w nem pórle bav.•r, para os bra7.ileiro9,scniio. 
llffiil. poliLka: ]1\'1'[~ ,\:-"',;l(iE:'>:CIA ,\U50tl.:TA, ,H,· 

Tl\'A R n;G:u ,tmTt;'DO QU.\XTO !'OSSA,\Fn:CTAit 
,\. SOllERANI.-1. NACION.\I, OU A 1:'\TEGRIDAD!C 

Demais, o mal afllrnado Carlícr se contrailir. 
a rcsj!uito (]o reg-ímen pres d ·.nciul, vbto 
com0 11'!. :.;ran~e ~~~publicl!. no!'t,~-amoJ• íe~.na, 
lltt ],).l•otlte~J~ de rcnunc'a ou m ,wte do pre;l
denu•, n. I-rc•lciçào de ouL!'O ~irla(Jii.o par a o 
carg.-. n:io ul.trig.t •~ rouov •. ção (lu Coogl'('oSo ; 
como entro nós tambem lÚO obri;ra. TERillT.:>RIAL.» 

O lh·~:~oncltavo uo Ce.rlier, lle que o Sl', Silo palavras do Sr. Ca.mpos Salles tra.n-
Co.mpi)~ re~, uoutrin·l con&titoclonal e poli· scriptas p<·lo D~l!atc em verca!ctes. Vt:remos 
tl~a. daria. tJ[) seguinte: llnqui a ponco como S.Ex. foi fielã. pl'omessa. 

Qunndo e~ta. Ca.marn. se rer.o ·ar, o anno Partiu em vingcm à. Europa. o c~ndiila.to ã 
viudouro, pc-r cornplclo e o St;nado por um cleiçfi.o pl'esidencial, mas como 1 oltou mu
terço. o Sr. Campos Salll'S na presidellcia da da·!o o Sr. Camp . .1s Sal\es da. r>ropé!gamla. e. 

..Republic:t se ach~râ. di \'Orei a do da Nnção ; do Hcdptor das Ca·rt ts '.lc Ev.>-o]HJ.! 
pois que ta]\·cz nfio ~cjam os me~mos Veiu wud~.'io de feições, de l!a.bilos e m:t
sull'l·ag~os poputm·es que Plegeram a S. Ex.. neiJ•as S. E:r.:., c tanto que os seus mais
os que w v tst~~m do tr:andato ou lrí.'S 1:ien.a· in Limos amigos o Jesccnhecer am, Sl3m fallar 
dores e Deputados à quarta Icgisl(l.tura. 1 na decepção dos s~us pa.rtir!arhs. 
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Sem parlid~rios, os mesmos que apoiavam j é nutura.l que am~ 60 annos de idade urr.a. 
o Governo do Sr. Prudente de Moraes, fiel.- creatura do povo, elevaJ;t aos llomhr.os de 
ram desapontados quanrlo o Sr. Camp:·s seus concid<tdãos á. altura de chefe de Estado, 
Salles decl.:n•u om um almoço TJO!itico, um home:n d~sprendído de !Elusto, como era 
que a Repub!icl. ainda não t\nha tido go- o abaA:~do fazantleiro de C<lf~. f;1çn. os
verno, como si algnem não h ou wsso occu- tentuçiic) de gran(1ezas rle:;calJit.lns n<t de.mo
pado a 'ca.tleira. lLesidencial; expre;;sões c:·acia, e se preoccupe aie com futilidades da. 
essas Je dc:scortezia desossda pelo Sr. Campos mcd:1 de vestir e caminhar, ~ois S. Kx .. que 
Salles, as quaes f.lr-iil!n direetamente ao l:lr. fui dado a equitação, prefi~ze ao c:1vallo a. 
Prudente de Moraes, que acqulescera. á sua biCJ!cleue. 
candidatura.. Escrevendo sobre causas da Suissa, S. E:x. 

Sem; amigos de Ionil'a data estrfinharam disse (lendo): 
que o Y•,llJo p:·opngandista, S1•. Dr. Campos 
Sallcs, longe de rcceber·lltes a visit'l. cum a 
corJi:\li•ltl(1.e de outrora, dr-i~ass•·m·o3 no 
saguito dop:Jbcio àias e Jias :\te que S.Ex:. se 
dignusse dar-lhes entrad<L DJsde então IÍ da 
et1queta. solicilar por ~ar.ripto, com :lnter·e
denr.ia, o accesso :1 presenç" dv Presi\~ente 
da Rc11u blica. 

O Sr. fw. C;lffiPC·S Sailes vinba muúado de 
feiçõe.s-, llabi tos e maneiras. 3. E~ .• que não 
qui·l vF::tir a Ú\'da de genemi de lH·igada, 
com a qual C oi pr-~senteado por seus <lmigo>, 
insígnia que roi e~po.sta em um(l. d,,~ vitrines 
<la rua do ouvidor, durante o glorioso Go· 
verno P1·oví~ori~. toroava S.Ex.d: Londre.o, 
meticuloso no trajar, um f!rsMona.bte, pot· 
outri'!, um junota., preoccupaüo com o eífeito 
dos se1;s c::~stnmes c<)r t!e cinz' c mais o laço 
de grava\a ú. moda de Sua Alteza o J)l'indps 
de Ga.lles, como noticia!•am os jormH~s ; por
quanto o President~ eleito dft R·pu'•lic,t ~oli· 
citava rlos reportl.lrs que d<J~Cr.,ve;:.s~m o ~eu 
traje cr'>r rio ílõr tle alecr m. (R'.'o.) 

Em 1803, o Sr. Dr. Co..mpos sal!es c~croveu 
da EUl'OJ~l,ridlculn.rízando ainda o> pu pos de 
tucano tle P~d ro rr, sem pie•l:tdu pn.m com 
o finado de ,·eneralla. memoria; e gaba.vo. 
S. Ex. a sing~teza de Yidn elo> gr·nudo,; ast.a
dist<IS d:t Fr·ançu e sob:·etut!o do prE>sitlrnteda 
Suissa; entretanto, ao ~mposs:u·-5e 1la uvJeim 
presidencial. o St•. c .. mpos Sulles rcst·1 bc
leceu o f<tU~lo. por outra., o cull" ex terno •In 
monarchia, isto é, pi{uctes tiO eXQ!'l!ito, com 
lanças embandeiradas em risto, ea.vu.lgllmlo 
a.ti'az dn. ca.rrungem d<) S. Ex .. c tlemn is, no 
seu trnjecto dn L'tainho. o. !\I•w:·t, 11\:winheiJ·os 
no.s verg:ts dos va~o:; de gu~rm, c Jo m:1is a 
mais, tiro~ 1los cnnhüc;:, de poh·o1'a sccca, G 
tudo is~o ao toquo llo hymuo 1\e Fra.ncisco 
Mano~l. o nncío:.a!. 

O Er. Campos Snlles entristeceu sobrrana· 
mente com bso aos seus com ran lr· i ro3 da pro
paganda, aos seus amigos mais intimos, aos 
seus parti-1aric.s á t:IE:i~ão presi,lential,· nos 
seus compaLri. tas, em ultima analyse. 

"Volv,: mr.<às Ca?·cas da Europa. para mostrar, 
Srs. Deoputildo~, quant? o Sr. Campos Salles, 
na. prcsidencia. ôa Repcblh·a, e~ tú. mudado de 
feições, habitas e mn.neüas, syroptoma ex
pre~siYO da mol~stia. mental, visto como uâo 

<<Os ministros :percebem um ordenado an
nual de 12-.QOO francos, e o preéidente da 
Confedfrar;ã0. em razio do seu alta posto. 
percebe 13.500 franccs JlOt' nnno, quer àizer 
menos de seis contos da nos~a moeda ao 
par. 

«Ahi está, em plen1t reli idade, o bel!o idea.I 
do go"erno ba1·a.~o . .. Y,da r/e carruagells, nada. 
de l 1rxo, nem de [11·ande: .. 1s, nem de O.J·Jlaralo. 

«E' urnn reunião de homens de c~stun:e3 
puros e singelos, consagrando com a ma's 
in>eja.vd abnt?gaçfio os seus serviços à pa
tl'ia. Todos S)hem do governo como tinham 
pam lá entrado; sem riqueza e sc:n f*U9tO » 

Antes disso, que teprodnzo da.s paginas 224 
c 225 dns Ca1·tas dn Ew·apa, se lê ã. pagina. 
ô!J, a respeito dos e~tadisbs da F.ranç:l: 

« Os ministros que não Eão atastados 
subordinam a. sucl maneir :1 (le viver aos cos· 
tumfs mais sintples<l mode~tos, qutt• nas a.lt:tS 
posiçõe$ quet• l'óm tlellns. ,\ m·encia absolut•'L 
do f:w~to t! ria gr:md'lz;J. n~ viua tlomeo:tiNt e 
<l mais escrupnlo)S3 exnctirlão nos netos ca 
vi1ltL publicn, o'.~ o que lormt~ a r~si:>tencia 
(l;L impenctr:~vel cour:H.~a q1HJ C(Jbre a sna 
honra pesFont co11tm ns ntaq ues do inimigo. 
M1tiros dcU.;s rlr:~~.;!ll. 1{;1. pollt•c habitu.ciio (]e 
um quinto :lnuur pan1 a.~ allrts posiçu~s .. • » 

Srs. Deputado~, tllg:unos com orgni!Jo, o 
Sr. Ca1upos S[l.lles não prçc;s'lva citar exem
pk".~ e:;lr<~ngcircs tlo ci1ludiio9 que descem do 
~o\'('I'Jlo ;tlhuros, pobre$ co1n0 emrn: l.Jastav:~o 
s, Ex. !cmhr:w os no:l.e3 de Josê lkmíra.cb 
de Andrada. o ~ih·o, o p::ú~c Diogo Antonio 
J~cijt.i, l:!et·na.rJo P<!t'cir<' do Yasconce;los, o 
um St~ru numero de n•>ssos comratril)tas, que 
uos lcg-.1ram, enlre as suas peregrinas <iUali· 
d~Hks, a p0llreza imrnacula!la. (Pausa.) 

?llns façamo~ a aoaly:;e da mensagem que 
o Sr. Campos Salles, emposs:l.llo d:t presi
dencia. d;t H.epublíca, dirigiu, em da.t.a de l5 
lle novembro pa~sa.r1o, ã. Na\ãO. 

Na. grande Republica d ~ Norte-.1merica, 
Sr.>. Deputado:, as mensagens presidenciaes 
publicadas em volnme deanno em anno,· visto 
que a.3 ediçi:ies se tsgotam rupidamente, são 
in ti tuladaso, as mensagens em volume, o STA
n:s::>IAN MA!iitJAT., quer dizer-o manua.L do 
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homem de Estado ; !)Ots, entre nós infeliz- sua ccm>ervação, totlas as energias e to~a a 
mente passou a set•, a collecç:io chs mensa- per~ever,1oça de uma creaça iuo.balavel. 
gens do Sr. C<11t1pos Salles, compendiO Lta. A crença vem a ser: 
loucura paralytic.t (lendo) : « T<Cmos felizment~. cnegsn.o s..o momento 

« Elevado a e5te n~sto i! e hOlll'OS<l. confi~no:a em q tle a existencia da Repu blic;t Bt'(l.~ileira 
e t~c incommensúra.vel NS;,onsa.hilicla<le. não ó, não pó~e ser m:tis cbjecto rh n.pre
apraz-me acreditar que o qne pretencl.eu o h!:1nsGe5 nem ~obrçsalto;;, para o •'Spirllo n<L-· 
-voto }) '.lpUlal', nos comi cios <le 1_ de rnarç?, cionaL Coube-:ne :t fortun:.J. rle vel-a acolhida 
fol colloc<Jr no Governo da Republlca o esp1- cvm ,,5 mais -penboNn':eS rno~tras de alie-
rito rep~ll.Jlic:mo na. sua a·~centu '.da ~igni fi- ctuo3a sympathia... . 
cac,ã.o. » Quem, Srs. D~putados, deu a f.:>Ytuna ao 

VêJe: a. camH<latura. do Sr ,C;;mpos S·dle~, crerrte Sr. Campos Salles de '"'"r acolhida. a 
elia mais do que a de nioguem, e;·:t accen- Republica com tamanhas mostras de syr.ap:J.-
tuada. sign1íicaçito à.o esp1rito rç:publi~ano. I thi,1;; 1 . 
(Co;o.tin"'""do a l~r.) ,~ Os povos e governos estrangeiros. » 

<!!: B esse íntuito e l13.turalm~nte presumi· E da!! i o S1•. Campos Salies tornou da Eti-
vel, dwl~~ a mclole do no3óO reg1men... ropa ga.bando-5e ue ter feito o Braz(! conhe-

A lnnole do regimen: cido ~.hi! (Conti>~úa a leittlra.) 

« ... a inrl.olc do no~so rcgimen, que. com ~Temos emfi.m chegad.o ao momento em 
a. respo!lsal!íi!t!:tde unipes5oal, preft!riu elirn:- que as estreitez,<S do exclusi \-í~rno ... 
na~ ~ pali.;.ica. t\e uma coHccÜ>il~alle para con· Estreitezas do vicio da oxclmilo ~ 
central·a... « ... estreitez~s d" exclusivismo que a si· 

A politica elimiuada. da collectividade !. . . tuação geral do paiz não comporta. ... 
« ... para concentrai-a na pessoa da. supre- Si ~omporlasse seria. out1'a a lintr..t(•gem. 

ma. autoridade, e::n quem reside... « ... as estreitezas r.cvem ceder log- .r aos 
Vejamos que:n e que na l'esidencirl! largos horizontes ele uma política nacional .• -
•.• em quem reside constltucioualmentc o Nacior..al. .. que vaga pror~;es~a ~ 

criterio Que dirige, delibera. c Dpplica. » 
« ... oociona\ de tolerancia e concordia., 

. ~" suprema auior~dade é.9'!e reside a po- que abra caminho ã convergencia de todos os 
llbca., .com o c~1terJO que O.ll'lge, nel!bera e' esforços par,1 o bem da Pa.kia. _. 
applica ! (Contin'Ua- a leit~o·a.) I . . . . I o Sr> .. BE:LI:':,\RIO DE SouzA- Po!JtiCtl. nac10-

« Mas.sl os.meus ~.ntecerle~tes, em ~ue se nal, e tanto que s. Ex:.. escolhe homen,; do 
caracterrza a fl.rrne~a rcpubl!can~, pu,,er~m antig-o ren·imcn, 
(lar semelhante sentido aosu.trrag1o da Naç;to. ~ " _ . . . 
elles m"smo~ responderão, como Eeg-uro pe- O Sr:. E!uco CoELHO-:Entao P01Ittca n(IClO-
nhoJ', pe!a cor~ecçã.o da minha conducta n1) nul q,~~r d1ze\ o aprovct.tam.enw dos homens 
desempenho do mandato.» de ?rhtgo. reg1men constituc:orwll):lra o novo 

. re•qmen mverso? 
A conduc~ do Se. Campos Salles nil. prest- " . 

dencia de S. Pa.ulo, por certo não o rccom- O SP .. CMsiAXo no 'KM>CIM!i:NTJ- ~~~o e de 
menda.va á presidencia. da Republica. todos os ;,;o vemos. 

E quanto ao seu exercício no Poder Ex- o Su. Eruco Coi·:r.no-Politica nacional não 
ecutivo Federal ha seis mez.es :L esta parte, é qacr dizer isso, nem na. l111gll:1gem do Sr. 
uma. laHima, em conti'adiçiio com o seu pr•o- C<unpos Sallcs, que explica .(lendr,): 

gramma., _ . _ <<.,. politicn. nacional, a u m da. Patrin., 
_o Sr... NILJ Ps:~·,.;;;uA-::Suo e exacto; 'li .Ex. gcn·~r·o,o a noh1•c ille:1l, em torno úo íJHal 

nao tem ra:;:ao. pútf·~ s~ eJnccr1.a.t' :t solidariedade de todos 
o SR. ERICO CoELHO - ( contimrrcnrlo a ler) sem melindrar :t dignhlo.tlc de um só.~> 

· « Com atreito, tendo toma•lo a minha pal'te E' questão de uiio melinur,1r ! 
uc responsa.biJida.rle, primeiro, na pNp;-.ração 
do sentimento republicano e depois na fun
d~.ã.'J do organismo in'5titucioaat d3. Repu
blica, não pf:rdi jamais de vista o dever, im
posto pela honr:t politic:t ... 

Attendam ao dever imposto pela honra. po
litica ..• 

<.imposto pela honra política e estimulado 
pe1o prop1'io patriotismo, de consagrar, na 

« No •lesempenho <.las minha> funcçlJes 
const tucionaes.l» 

l 
Attendamos ao papel que o Sr. Campos 

Salle~ se arroga no llesempenbo de suas f une. 
ções constitucionaes : 

~ O homem chamado ao papel <lP. o.ruitro
ouvi este elevado conceito a um grande espí
rito, tambem em um posto de alta responsa-
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bilic1adl3-deve c.tl:n· as suas ];referench\.S e 
elevar-se a-~ima de sua propria. fé. » 

O al'b!tro! a~ u i iemo.;; o Sr. Campos Salles, 
sagro.r.lo por Lr:ão XIU. ele>audo-se com f,'} ao 
papel de arl;it.ro dtlS desUnes d•) povo IJr:l· 
zileiro ! 

Isb é, o Sr. campos S:1 lles já não ;;e con
tenta t!e sel' o ch~:e do Pa~·~ida da G·m·r, o, 
'dirigindo a mniorh p:J.rlamentat· impulsi ·:a, 
mas, já empo:;sa.•lo do P.:der ll:xecutiV<' , di · 
zia-se-. em novembro de 98, o arhit:·o ... 

O Sr.. . C,\~St~<.~o no :NAscm;,;::no - Estú 
bem clit·). 

O Srt,ERrcn CoEmo - ... supremo rla. poliiica, 
elle. o ia\·iola•:el e sagraJo, a moch tio Poder 
Mvdemd or ·.i o r egimen impct•ial, ~alho enxer· 
tado pelo Pap<~ na nossa a.t•vore constrtu
ciooal. 

O SR.. :\rLo PEÇA:><;IL\-~l<IS hn. a cerm ple!a 
in•.!eren·.lencia t·ntre os outro.s pode,·es. 

O SR . Eruco ('oE:Luo-Vejamc.s como. QlilllÍ· 
lirio de f:Xult·;çiio 110. su:o. pcr~on~didadi: , o Sr. 
Campo;, Sall•·s t-n lende a indepen<lencia com 
har mon ia d!.!s Poderes de delega~;to lll><: ional. 
(Lê). 

«N:t coexi5tcncia de outros orgão~ ria ~obo
rania, s~gundo a ext:uctura constituck néLI, 
a cohesl~L .» 

Note se qu.: cohesii.o niio é synoniu:~o de 
indepentlen~ia. 

« ... a. cohcs~o indispensavei ao ~quilih!' io <l:l.s 
for~v.~ :.:oveJ'03.~ivas üepcm\e essencialmente 
t.la acçii.o coalloiMd~ e harmDaica 1lo.> tres 
podere•. guardadas eutre si a;; relaçües de 
mutuo re;;:p.::to e reciproco <Jpoio. »· 

Orn muito btlm; rocipro n:poio, mutuo re
speito,acçilo cl)mbina.d[l., eC[l.lilib:•io c harmonia 
entre os h ·cs poderes que l'eprr,~euum a 
Nação' sob;•r;ma . eis ahi a. doutrina tlo Sr. 
Campos Sal!c~. ( l.',.n!f;>l!a~t<lo a léir.) 

Executivo. em face do Legislativo e Jadi
ciario, nftm de evitarmos ;\ crise n;~cioual 
(proscgu.e na l<:itu.ra): 

«0 papel do Ju·1ichrlo no jogo das funcçõEs 
constf t ucio na e:: ... » 

O JuJiciM·io no jogo! 
<c . . no joJ:ro •'as funcçõ2s constitudonaf:S, 

tol'na mais remotas as su::ts rcla.çõ3s com os 
< ut.ros poderes. 

O Judrciario joga de longe com cs outros 
IJ<>rlere:;; mas como: 

«E' UID poder {•) h (lv;im·i.,,) que nuo luta; 
não ataca-, nã .. 1 ~e defende ... 

Qn' fo.ú e5s~ e>panlalho de Poder .Tu•Ucía · 
r io, si niio luta, nuo ataca e nii.o se ddende'? . 
(Risos.) 

« .lulga, •1b~ a mens·lgem pr r.sidenr.ial de 15 
de no..-embro do ~nno ll•uso.,l.o , jul ~;a. t 

E, como julg;l apeuns. ,·, ch1N qu~ não luta. 
crn r' ele.~:t de dlt'1~itos <\~ al guem; e , por 
co:•sc'guinte, não at:r.c•\, o Ju•Hciario, ;).0 des
mando rle outr·o po•ler !'J.Ue leve a suo. a.rro- . 
g;tnci:\ de :;:uprcma.ci:l a.té a:; 1't•on~eí~s da. 
Ju~tiça red('rül .. . (len-to ) (( ... re,ç:;J,o J.e -paz 
•.l pureza. !(ira da qual o prestigio moral 
de~faz-Ee no sopro tla.s pai~ú·~s . » 

Estl~ l.liw qne o Poder Jndici:lrio não luta, 
não ataca. nem s~ Jefende. Quanto ao Poder 
Leg-i~lati \'0, errtendc o St·. Campos Salles, na, 
Pr<:.sidenci:J. da llepubliea, o se-guinte (torl!a 
a le1·) : 

« Süo mai:; dircc.tas e frequentes as reiações 
entre o Ex,:cutivo e o Lcg islati \"O. Estes ~ão 
o;: poderes qu~ cóllaboram eu1 l'Strei~ 
alli•lnçn. nil. dupla. esphel'a. do governo e a.dnu-. · 
uh tração; ... » 

Ahi esta uma incumbencia constitucional~ 
que cabe ao3 Srs. Deputados, a. rie adminis· . 
trai', d:~ q::al eu nunca. me aperceui. 

« ..• a elles, pois, Executivo e·u~gislativo, 
compet~ manter, no desdobram~nto de sua 
comlnum aclividaM, uma con t inua e harmo
ni<'.<.l. con'l"ergencia de esforços a. bem d:. Repu-. 
illicn. » 

«De;; de que sol> a. infiu~;ncia de funeslas 
tandencias r. clonJioaclo p0t' mal (::Dt~núi da as
pir·nç;lo de ::;upremn.cia, alguns dos poderes 
tent.·u· k1·:n· a sna. acção :1.lém das frontcir:'s 
dema.r·c.'lllas. ern manilcsto datrimeuto das 
preroga.ti~·as de outro, c:;tar<i. nes~c momento Lo,:ro depois d.: t!r aitt•ibuido ao Poder 
substancialmen t•< tt•:1mfMmada c iuveltida a Legt~lativo a colL1boração de administrar, o 
orucm ctlnstituc11m111 e uoorto 0 mai.< p.;rig~sr; ~r. Campos Sall ·~S r~ctlSa · nos, ja não digo 
con(liclo do qu:o 1 pndeni s 11r gir v,;;1a criso!, · ·~s~ _s~a. Pxtrayag:JUCI•t, ma:> ;\ ~I'l:r~,;ativa. 
cujo> 1jcrnicioso:< eff.;itos ~:~cnfla;n a(fectm· 0 de llllClar med1das do Go-.-erno. ( Contmua11do 
prop;·i'J or[JQ'rl i$mo nacioYiaE.:» a ler:) 

Os Srs . Deputados ficam sabendo que, no «~' indiscutivel, pois. é dt1. na~ul':'e.za.. do 
conceito do Sr·. campos Salles, não ha solução\ reg,men .. qu.c; ao .Exe?utt vo cabe a l!.lLCl atlV!l 
con:>titucional pn.ra coutenda entre 0 Exe- rl~s rn.erl.tda:s lcgtslatiVas tle caracter adml
cutivo, o Legislativo e o Jud idario; ma!'> mstra.ttv·o :!> 

crise nacional.. . E' evirlentl3 à deplm-avd confu:;;ío da co,. 
E:1tenclamo-uos a. respeito da funcr:;ão que tendimento em qu3 o Sr. Campos Ss.lles la· 

o Sr. Campos Sa.lles se aitrioue. no Poder bora. 
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Quando o Exi'cutlvo s1nc·~lona. a~ resoln- úo PoJet• Exceutivo <t r·espcito t~o or;;oa
çõ~s <'<1 Leg-isluth-o, r:or outrns pRhvras-ns rr.ento em gd'<1l ou de medida:; ~xtraorJina
medidas f!OVernament;ws. éd;,ro qne o Pt•eâ- rius de go\·,!ruo. 
dente rla lt •.pnblrca coll,; bora com o Con;;·r·esso, A in\~lH ti v a, de~sa ord'"m nã.o é 1wojecto 
a. resi'ei to rfas n:~rrnas rle G:lV<?I't\O. ~I•1s óahi, r\o Po iel' Execnti \·o, mas elo Pode!' Legisla
:l re;::u L;ment,,çi[ ;J U.«s l ~.:s, digamos r· ••K·lu- ti v o. mjeito iL iuiciativa da Camura c delibe
çií.~s do C~mgre>so, uma vez ))J'omulganas, (- ra.<;iíü tlo Sena<lo. 
lncultlbencia do Preshlr:nt.: da R&pnblica e do Ct1nfnnr l'l' lPrni.Jranç;<., em mensagem da 
s:;u r~nc:•rgo exclusivo a (•'X.Cé:U~·ii.o das m<:di- presidencia rln Hcpulllica, ou tabell'~ do PolleL' 
das grwcmamenlacs do "'J.UIO aurnirl islt'ct· l~x· cu ti v o, Cclin a iníciatü·a do Poder Legisla.· 
tivo.. tim, é erro cr~;sso. 

O ~r-. C(l.mpos Sallns, n\ prt;Sí,lencia da O l'o !r;,r ~(0tl~rt~dor do autigo regirocn não 
R~public<~, com ;u')'ngar-se a iniciativa d~,; se awng:wu, como :w:Jiti'O 'la politíc.1, essa 
medid,ts ~~H·cr:namentnes, cogita llo acc.~:·do ~ :lltt-iLui~.ão lh Assembléa Gel'al, a. h! não se 
q_uco L0<I~lattro ,:en:) \lrcstaraoExe.;;utiYO, a.no::r:~va. 
sem o q u :. . • ( len<la) : O Sr. C.1m pos Salles, J.IOrém, .i it não se 

«";:',' cln.ro. poré:n, ,1ue ,](') nar!a S•:l'>' iria c ·.ntcnta. do St\r o arbi.tro d:\ P:'li:ica, 
es.:a inid.ltiva (J. do Execntivo). eujo lime CJU';I' SCl'? ilrcbdor.lia~ tin:\Uça:; bruzdeml.S, 
pl'ep:,rar e f<tdlitaJ· a. acc;ilo corJjllncta do, [)J';er U!JlCO, despotrco ... 
dcm~is poderes, si o LegislatiYo rc•!n$as:;-e o O Sr.t. C,\"SlA~o DO ~.uc,~mNro-Apez1r de 
S(U accr~r·Jc•, toma.n lo ori<lllt<<çã.o divet·sa.» todo o s•m taleP..to, V. Ex. nii.o con:eguirá 

Que ac.Jntfcel'il. si o Le.gislativo recusar" provar isto. 
seu acc<,rrlo á~ n1c:tlirhs gover;J;lme:J.taes de O S1~. Et<lCo CalcUlO- Como n'ío, si o 
lernbra.t1Ç:t do Executíyo? espDlho do SI'. Clmpos Sulles é o m·;smo de 

<< L' ma crisf! tl<lcioual ! » E' cl:ll'O como o Porfit•io Dias. e demo:rs ~. Ex:. foi sa.gr<~.do 
dia.. r e:o Papa o a!'bilro dos destinos do pO\'Cl 

Em summa, S1·~. Dc;;ut~do:<, a dontrina J.;rnileiru i 
constitu_cionll:l do Sr. Campo~. SaHes, U.cente Fol'Ç:J. é rcc.)nhecer que o Sr. C:J.n1pos 
na Pres1denc1a da. 1\epillhca, c fstn: Sal! e;, em men~~gem plesi•1<?ll"iú de !5 de 

O Poder JUlliciurio não luta n:io ataca. e novemot·o de !Sl!t(, t.i11ha ·vi;;lumkes rle in
não ~c d(•f,':nde, comr1uanto est~.la obri:;ado a t~lligencia. con:;tilucio:Jal; la is.:o ú ver-
velar n:~ gU;<rllil d:'l. C .. Jbliluição c rh> le!s dado. . . 
fe:lerac~. Em va.rios trechos suc~es,;Jvos <tql<elle que 

O Po.lcr Le""islativo não tem a iniciativa li h a [IOu·:o, :t tn•<usagem de S. Ex. á N<Jçüo, 
das me:\i•1os cf;; governo. mas estú 1n con _ q11o re]HTS ·ui. a. litl!tt ri<t acq~ie:-;~en_cia do 
tingcncia, par~ evita!' crise n•:cknal. de oh r t~ou.~r Leg,~lulr,·o ns rnerl1das de Jlli.CV.,tlv3._do 

·o S9u accul'.Jo ~s mesm:1.s mediun«, ue inicia- l'c~ler ExecuttYIJ, ;,.-.::·a evrtar cr:;;e na~lO
tiva rlo Podo:r Executiro, tanto mais quanto n<•L .. 
o Porl.:r Ju,Jiciario nil.o · luta. pe!:Js pre- «Si o Leg;sl .til· o recu.=nsssc o S(U a.c~or.io. 
rog<ttiras cor.stit.uciona.c~ <1o Podet• L(>;:i;;l:.- tomando mi~u!~ção •.Hversn,,. 
ttvo, e n~o atacn. o Poder Executivo, nem «0 :\ct\1:11 moruento ;<s:;ign:lla.-~o pel<l im
q~ando ,·,.z va.\~l' r·•soluçõcs cb C"ngTé.•.;;o, prc>.:ir:;Jh···l n ,:cs,i,la•te de ('m.nca e res~•lub 
amd:\ q nano o o Governo desnhel'.cce .')S .~ll l s COGj•[•.ru\'''' ' do Lc ~í~lath·o ..• 
sentcnço:s •'c rpr:tlqucr alcance cvn~tlttt<'IO!Iai «:\une::. st: t<frunu m tis necessaria :1 coJpe-
ou le;al ! ( Pr<~SII·, ) raçii.., tlo Lc·gis!:ttim .•. » 

Qur! rc>ta.. po1s. •~o orgn.ni~mo constitncion:tl. . . . 
!XJ:!' Jllllll];,t•J t!a :\•H;iiu SOberutHl. '/ r _Ail: C•'l'larl\oll~:· JlUliC<\ ~~~ l.llH!S HQCGSS:lrta., 

Urn sri o1gii.o, o Ex~cu~ivo pl··torico. nau, :t c;:. .• p·t'<<\'JO tr::\s :t tit:cw.tJvn. do Con-
Arg-u:~wnumto;: :ts !r.i; annuas 1!e oJ'.;;t- Ç!L'•'S,-(•, '.'"''<~ oltot''l' ,\,:~ll1UllU · •> tlu Pte::mlcnle 

mento c n.- ~~e fix<~ç.ilo de (Ol'ÇQ~ •lt· m:u· e tcrT'' , •l<L _,,e,,~:•:l :c c. ; 1n; :1~n .! _ 
~ão d:l. \niciati\·a. (l:>clus1va th Cumara, cOJ!l 1\a nrlala d:t a'JII!Jn':str::v;tto la!lib,;m nunca 
preterio;:io .tu Secla•lo... n. Pc;,[c:t· .Jut\ià;r 0, que S'~ c·ppuJ CJibLilu· 

c;: . cro:J:ilmet,Lu o c~ .. rr'o3 e crimes r!o !'v ler· Ex-
O ~R . .RJ.:U~ARIO DE ~OUZ<\ E OCTl\OS SltS. e,;utivo, llllllCa. r: ri t;1o n ~CC:'.,;:J.t' i). E:tll'i.;LulltO, 

Pl::Pl:TADJs clao apartes. I a !loutt·ín:t é I')Ve o Supt·erno Tribunal Fe-
0 Sn .. i~n1co CoEI.no-Lcmbr.1l' o Pr•esldente deral não Jnt:1, n:.to a.u1ct, nem SJ do;fenJe, 

da f{rpll L!ic<L uma medida de govemo. ernl c:>rn lutar, ~1tacn· e dtfcnder a. bem <i<\ i as
mensagem ao Cong-res~o, pedido de crerlito tiça. 
supplermmtar, o a s'·j~t prr·po.~i<;~o de ta bel! as Que papel r c-.; erva. o SJ.'. Campos &l.lles, 
orcame<Jtaz·ias, diversa di.l. lei rJ e meios do aiac·arlo d•) tlelír\o rle sua. pcJ'son:uül:td() na 
a.uno autccedente, nJo sigllifica in d a.tíva tl1 1'C~idcnr.ia da Republica, aos 0úl!'OS :pullert:s ~ 
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O Poder .Judiciario é um estnfermo e o lto.r ocon>umo interno e ofi'~rerJC sobrn. para a 
PoJder Legblativo um"' chance!lar·ia. (P.!t;!a ·) cx~ottaçii<>,~lla. cons~gue,não sói mpedil' que o 

Vou l::!r um t1·e~ho d11 mensagem ele lo de capttal D<lCIDnal va set· d~spendtdo no es
novembi'O de 189.S, ao qual a menso.gem de 3, ti·angeiro. corno ainda attr.;hir a immigração 
·de maio de 1899 contradiz flagrantemente, (10 ro.pital cstt·angeiro. E' ~nti\o cpw se e.>ÜL· 
·Como mostmrei em tempo. bele::e a melhor situaçiio monetaria, qual· 

« ,1 restuu;·açri'o financ"'im, supremo ohje- qn~r qu~ ~eja," lc_gísic~çã? . » • · ~ 
-ativo rio momento, para. que Eeja ~oll1 1a. e du, , }<,ta ll.ll o .r NStd~nteüa Rcpubl.rca, e~ lo 
radoura, cletw.t·l~ eHencialmente de 1011a Jlro- t~e ~ove~ ln o de 1.~93, fa;.~ndo a~1·:l.I? ao, ~s
fm~da ,-1u·o1;siltt!lção das fo;rç.r.s ecoMmic.,.s- tiidO~ . afi.n de qu .. a~roveltem a::; t~l J.tS de\!>• 
.de tal sorte que os agentes d , riqHe~a n-:t-11 u tas. ~0\'0anrio·a~. t•e ~orte qu~ a. producçao 
ciMal JJO ;saui attinqi'l" a sua m ciorc •.pr.cirlarl:: COil!p_ense, l.m balanç_: mt~:·nac:on":l do com
P~"Ori1":tora, servindo de lnse 11 todn.s as vau- liH'~Cl<l , a_ •mporta~n, PflS ~-o a~~Jm se ~ol
ia.gens que p:>~san1 ~er atcan~das uas t·elacties vem a crtse tin?nc~Jro no patz. Quor dlZ':ll' 
do commercio internacional.» ~ 'l.ll·~ . a d!';;valot'Jza~,·,~o d? papel-moed~ thlu-

. . cJar to rb t-:ep1tH:ca c conscquencH\. do 
«E' preciSO pro<luzn· !'> •~:;:clamava., em 15 ele dcsequilibriod:t t:;r,lanç:l. i n ternacional 1!0 no!'SO 

!lov~mu:·o de 18-]S, o Sr. Campos Sa.llcs no. connnercio. Sirn, por•l l10 o meio cil',~ulnnte 
pre>tdét~cm dos Est1dos Unidos do Bt'<lZil ! em parel tlesmloriz:t-se a medida q ne o Jmlto 

Sim, u lr. S. Ex. (lcndc): 1!D. exporta~·ãc sobe e o prato da importação 
<' ••• o p~pel (!os Estados não é outro. Va-

1io.r;n. collabor·n.,·ão lhes está res tl'Vaua na 
obra de rt>paraçii.o que preoc;upa us p3dere~ 
da Umã:, .... 

«E' preciso proJuzir.» 
A res rcito rla d•:s_vnlorizat;ão rlo nosso f1V.p(.'.l · 

moe:Ta., como me:l1da de transa.cçuos, nn ba· 
lança. inte:·naciona.l do comm.,rcio, o St•. 
Campos SaUes accre.~centa (c-mtinúa a ler); 

<; <?~ eatu.rlo ~oneta.rio d" um p~i7., segun:\o 
opmw.o "ntor1z11d[l. e apou:~.da na. ubservar;iio 
de um v~ti·)Sioslmo exemplo ... » 

desce . 
Veremos, Srs. Depnt.-.t1os, em analyse da 

men~;: g~rn u':l 3 lle tn;tio do corrr~nte nnno, 
que u Sr·. ç~ll~O> Sal'es, na p1·esióencia Ca 
R<:-pUI!li ca. ext:entle opiniflO ilhsoluw.mente 
ui vcl'sl dessa mensagem de 15 <le novembro 
1\o n.nno p ~s;;nuo, a r espeito da crise finan· 
c.:;i~a tb t:nião . 

Por emqtlanto leinmos o que o Sr. Campos 
Snllcs011 tentlia pelas razüe3 da lJaix:a dtl ca.m· 
ilio, em l5 de novembro ue 1:';98, ant.<!s •J e ca· 
hir em c0nt.ra.r\içüo com o que affir·ma. na. 
Mensagem de 3 tio maio de IStu, a qual será 
obj l!cto da mi:!lH\ derrade\ra apreciação . 

Ta.lvez o ex.@plo de Porp~tirio Dia.s ; mas Em synthese diz s. Ex. 0 seguinte (lmdoj: 
lll'OSJgamos: -

« .•• o estado monetario d·.\ um pai7.1lEt'Exoe 
ME!'õúS D.~ !SU.\ LIW:SL~ç:lo DO QUE da. SUt\ si
tlla.çãoeconomica . E~la(ct situaçã.o econumico.j 
·e p1'3P<•r ada e m~ulttd:t antes r.-ela ay•iculwra, 
. Pfl' commc.-cio e p .·lct ind11stria do l>!!i.: ••. '1> 

Po'vre in<lnsi.!'Ía. do paiz! 
• • • d o 9ue jJ~/. •s leis qu e o -re!Jein ."» 

Leis qu.~ r,•gem o paiz. 
8im; «é p:·.·ciso Jll'vcluzir !1> (leado): 
« O prohlenw. da prort.neçii o, nos paizes nn

·vos, e~ tá iJJtimament.: ligado ao :pt·o !>l:~ma. do 
p::tYon.mento. :-.r::s a Con~tiluiçi'io tnv.ls l'ot·: n 
.aos Estados a~ h'rras ilevolatas, ~itu:vh~ no.
sens r.•specti I'O~ tl'rrilorio ' . Quo1• btollil.r•t· 'lU•:• 
os dou;; p:·,,h!ema.~ sr1 <tdtam co:1~!i l.u,~iiiHUl· 
m::nte off..c~·'s á comp"tellcia. do pu(!c1' esla
·d ual na sua. l'nr te c s::e ucial. » 

« O pl'oteccionismo inopportnno e J?Ol' ve
lWS al>:Hu•Jo em f<\I'Ot' <le ioilust!'ius a.rUli· 
ciaes .•. )> 

I ndust:·i as artificia.cs, quer dizer f<~.bris . 
« ... inriustrias :u·tificiacs á rusta d0s maio: 

l'•'S s tcrilb(os pa.·-a o contribuinte e para o 
'l'nesouro ... emis,iio de gt·an;!es nms~a:; tle 
P<tpel iuconvcl'f.í vel . cau.>anclo profunda de
l• ··t·s:iLJ n•J v;ll,,r 1!0 meio circulante .. • os 
d~Jf.cit; lll 'i;UIIICI!I~<ritJ5 creados pelo l'u ncciona· 
!iSlllO, c:xagentlo p(· las d e~~Je/.llS de se1·v iços 
dt> r; . mct,H·pl!·amcntc lo"al. •. I•clo u.ug mento 
··ontilllttl dns da~~e~ dus ínact ivus ... as ues
ll~/.a~ exlr'I·<Ji't,':Lille!llarias pron:lli r.nt•'S d0s · 
,-n~diL·J~ l:X,ra,lrdínarto;; nl,ct·tos pelo Ex
lluuth·o ... edus l:is espc.:c;aes votaà;Ls pE<lo. 
!;<.,llgJ·, s.;u . .. n~ iuúemuiza•;ue~ p~r scntcn,:as 
jutlid<~e.:; . .• » 

Alli vem o Supremo Tribunal Fetleral o tla. 
,-~v i«o rle 2ln.:: ~ 21m·e.::a, a urtico, em qw: . n:il'llt 
Cl justiça ! 

N<\ sua pa•·te acctl~sori;~, o problema dn. p!'O· 
1lucção, fic•1 sub· ,ntenllido, será do prot·:c
·cionism o que a Uníil.o COIJC \de r ... ú.la.voura, 
iaduslria e comu;ercio no1cional. (1'o;·mmclo 

- ~ 1e1·): « ... dcspezas po1• seiüen~1.s judiciaes, que 
«Dclde que a. indm,tria. incl!gena-accrescen- ~oLem todo3 os annt:os a ;;;ommus avult;!d<lS ..• 

ta o.autol'ida•.lo jó. re terirla, - cl.taga. a alimen- as cl espcz:•s dete1 miuadas por commor;ões ill· 
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testín:ts. . . os compromissos 
montepios e do:; dep; s;to~ ... 

result.1nte~ de Sr. Ca.mpos Salles não é estadista de expe
dientes, mas f1e medidas definitivas. 

Saboremos o que pt•etewle f:tzer o S1•. 
Campos Sallr,s de~:::es compromb~os •h N<<çlo, 
quanrl-:• critic;\rmos a. men;,agem de 3 de maio 
do corrente anno. 

E' o ?l!e~sías, não ho. que úuvidar, pois 
S. Ex. Yem multíplical'Os pã.~s e os peixes 
par<~ da. r <1e corner aos velhos serTi<1ores do.s 
u.r-en:-.e~ do exercito e da ma.riuh<l de guerra, 
:postos na rua a mendigar . 

.: .. - ,bda. o. pr~ticn. tle considerar como o c: c J .,., t t . 
renlla~ t.r:linnrias o.; v:tlores que procEdem ·· n.. OS1'}1. U::-\ror..-~,e.s a erro. mnguem 
des~as :n,;tituições ... oa11gmo.nto const.IJttedo~ menüi!P· 
divi<.h Jluctu[tllte que se ot·igha dos propt•!os O Sn.. PADUA R'EZE:-iDE (dirigir~:!o-se aos,-. 
deficits... Cosia Juaio·;·)~Y. Ex. tem raz'<o; no Rio de 

l · d Janeiro ha cem mil vagabundos. Divitln que se. ori;;ina • os p;·o!)r!OS eficils ... 
« ..• o consequente augmentu ch ,u d,Ja O SR. EP.rco CoELHo- !\fas, pari.l. o fim <le 

consoli..tad,1 ••• exe,mtar o seu programmo. fin;lneeiro mlla-
P' ('O•) rena de •!'vida, o•'i"'i'Hl.'l ·· do c1•1cit g1·osD. o Sr·. Campos S;illes dedur: t,f'ill ~eusa-

.J.,.r, ... 1 
''"': '', .. c1 .... g-emcle J5denovemb:·ode lSDH,qaecpre-

~< .•• o ~ffcno moral d:t ma .. PJdt!c:~ ttna:r- ci-a a ordem ]aterna no paiz. Sim, nada. de 
cen•a, ac:trl'e:ando o de,crernto ...• o canse- barulhos por ~;âo haver qt1e comer,nada. dere;.. 
que.nt_e rerr". hunento d:t confianç.:~ '·'o. s C~\Ji taes. j clarn.:il; ô:•s de opel'arios, nad& de. ~u :,[o'l:\ções 
no });\lz <O no iJ:>trtn..:e;r? ... :t especnl.<çao ~uc do pT'iO <lJ]Ui ou em E;;t;\dO qu:\lqt\~l'; sim, 
nesH~ mc:o ~e d.cs.m v~t v e. como, ;;, p·! r;hlt · ~ nad<l. ue 'Perturbações t.b paz put>iic '• p:~ra. que 
em orgauJsmo em uec;wencJil ... tma linente .. · s. J~x, po~s<t cuiilar uos· a.ltos inte:·e~scs na-

Ot•a, vejamo;; o fin:1illl.Jntc de S. Ex.... cíonaes. 
· ' O Sr. Campos So.lhl8, j<i. no cmpossar-se da 

«., · llna!mcnte, :.~ taix<~ úa t:~:xa. c:tmbi;:.l, Preskleno~ia da Rp,nublic<•, era co:)\.:·a. a inter-
;;;yntlt :,;e [) cxpt•cssão de tor1os os erro~.>) veução !'e·leral nos Estados, s~t;·o os casos do 

Comp:·ell.er.dem os Srs. Depuca(los quo a art. ô" (l;; Constituição, a h! salvo essas hy
desvaloriz<lçilo do nosso papel-moeda, ex· p:ltbc;e~: 
pre~sa na bai.xa do cam bío,com O"cilaçõ<~S. é 
resultado c1e causas cOTIJpkxas, f!lle 'i"eent d~ 
longa data. Pois muito b~rn, o Sr. Campos 
SaHes, uepois de ou vir os nossos credorc:s na 
Europa e tambem consultar y;u·io~ ecr1· 
nomi~tas,inclllsiv-e o famoso Beaulieu,veiu fir
me 110 proposi 10 •le salvar a Repnblica, de im
proviso, da cr·ise financeira que lll'S aswberba. 
(Lendo). 

« Be:n cornpene,;rado clesse Llever e r:aemer· 
gencia de uma ne<~es>id;\de, de;:Jaro que nã.o 
tei'ei fraquez;ts nem hesitações na acção re
pressiv•l que as c!rcum~tanci::s po~>am recla
mar cont:'a os elementos p<Jrturbadores.» 

C0rb quG o Sr. Campos S<"lles,ao assumir 
a Pre,;iclcnci:\ un. Repuulica.,que inwr~·il'ia nas 
hypu~tc="s do :J.r•t. 6" da GonstJtuição, para 
mantc·J' a ordem nos Estados, obstando a per

«Agir com -promptídão, energi::t c pürse- turl•a.çiio da :paz publica., ~em fraqu~za~ e ::em 
-verauça. sobre tocto5 os elementos que acabo 
d "· ct 1 hesitnçõe~. 

e a:pon""'r como ~gentes e nossa. ( '~ca.den- Niio h;werà presente nesta Assem.blea nem 
cia econo;;·,ic; e (i;wnceil·a, abandrmando a 
política. do;; expadienbs e dc.s aclíameot.os um reprc~ent.wte do Estado <le \ln.tto Geo;;so 

que se cdgnc ID/3 da.r um ap•1rte ~ p<tra toma.;· ti:a.ncamen.te a poli!iw das s·;lu-
çiles, e em suas linbas geraes OJl <"O!Jta,;zma U~n voz-Està actui o Sr. Mello Reg-o. 
do 1l1eu fprvtl"'f10. » o SR. ERrco CoELno-~ão lHJ. duvirh de 

Caspile, ::. política. do meu goYerno; seu, que o Sr. Campos Salles, na Prcsiuencía da. 
o do Sr. Campos Salles, lJem entendido l Republicn. não tem fraqueza.~ nem hesíta
(PaHsa.) <;iJ<',~ em mll.nte!" a ordem constitucion:ll nos 
_Da9.u~ p~r dhnte 0 Sr. Campos Sallcs já IEst;ti\os co~~ ~a~ F.ub!ica.: {_P~w.<(':) . 

nao e t;10 somente 0 candidato do Par lida do 'NO q~1o J e::.(!e. ta ,ts rdar.ues . llltC< 1W.etonaes 
G'>"verno, do qual veiu a. ser 0 chefe, nito é do Bra

1
zil com as outrn.s potcuc~ao>, o S:·. Cam

a penas o u.rbitro dos destinos do povo brazi- pos Sn.les, em me:rsagrJm de l;:J ue _nove1nbr:o 
leiro, á maneira do Poder Moderador no rc- de 1898, ~eprorluzm da sua platafu1·rna elel
gimen im):erial, ab! não, s. Ex. e mais do tor-al P!;Jbhc<ldapelo Dc!J,rteem 1 de novembro 
que tudo isso que o Pa.Pa. sagrou; e 0 Mes- de l89,,estetrecho (le)1.do): 
sias despachado pelos judeus da City pnra c A poli tia exterior não póde ohedccor á 
salvar, de impro"liso, a Republica da crise fi· lei da inercia e ha de manter intransigcncia 
nanceira {~isos),fazer• o milagre de_ equilibrar a I a.bsaltda, o..lti1Ja e r!-igna, . em !t-tclo q~<!nto possa 
renda nacwna_I_co~ a despe:ra. ; s1m; de prom-, atfi3ctar a soiJcl·.mw nac:ono<l ou a tntegnclade 
J?to esse eqmllbrw, Srs. Deputado~, pois o I territorial? ..• » 
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A mesnia pbra;;e de promessa cons1ant'~ da l Quet' dizer que , da out1•a vez, em .15 de no
plataforma eleito ral rlo St•. Campos S<1ll~s, vembro do anno pasmdo, o f-'ros•dente da. 
quando canJidato '~ Presidencia da Repu- Repub! Ica não submetten a o Congres~o ~?U· 
blic~ . trinas constitucionaes e p rogramrnn. polttJco, 

:M:J.s, Srs. Deputado;;, entre u. p;:u·tida do ms.~ a uma cntidaüe ab,tracta, a :>;ação, com
Sr. Campos SallEs, como candic1ato ú. eleiçií.o quanto o Porior Legislativo esti ve~se presente 
o. Pres\der1te ~a Republica, e a sua volta e funccionando, e tanto que empossou aS. Ex, 
dn Euro;1a, na qualid<ld.~ de Pre~idcmo eleito, do cargo. 
porêm ainrla não empos~ado uo cargo, :tcon- VeJam ::te que ponto o Sr . C:\.mpos Salles 
'l:ecen a_>:e S . Ex. em viagem pe:a Europa ~e abstrai! e da Nação <')!TI mens~gem o.c·s repre
pre~tou a endo;s!l.r o compromisso do St•. sen tan tes no Congre~~o ! 
Prudr;~Jte do lllo:·aes, qU•). era oll'ectJVD.rJ•ente «Venho ,;;heio úe :;:J.Lisfuçl!o ... » 
o P.resuiente da Rcpubllca, sohcit<J.•1o o Sr. . _ . . ,. 
Campo~ Salle:; pelos uossos cr·adure:; iDglezes Sat Lsf::ç;,_o de amor propr !O! bem emenu1d~; 
sobre o f •mrling tcan... a nem podm ser outr·o o sen t1mcnto do Prest-

o S ci•·nte ela Repn bli:>:J, \'isto l'Omo S. Ex. r ()CO• 
.a. BBr.ISARIO os Sou;-;.~ - :Xiio u.pobl!!o. nhece que a situa<::io eccmomica e !iiF~nceira 

O S.a. EJUco CoF:HIO - ... isto t·. comp:-o- ci o paiz 6 tr:st;ssii!Ia . <<E' p:-eci:;o produzir e 
metteu·se o S1•. campos ~allcs, na. me:ra. qua- poapar a tvdo tram('; e niio ha esforço;; uem 
l id.ade <le cill~dão hrar.t!eiro, eo:Hquo.nt•) tazeH· ,-.cr·iõcio;~ pa.l'a sJ.lnr a rli.~nid:l.lle da Naçã.o, 
de1ro .M c;tfe ~m S. P~ul.o, a ex!!cuta1· o 

1
que n:to •e.\:.tm m•gcnlP.;;», d iz S. Ex. · _ 

arr a iiJ i' finunc~:ro entabo1aao en ~re _os cri:- o r<>go~ :jo, pois , du Sl'. Cu.mpo, Salles ~ao· 
dores rio Braz1 l e o chefe ria .Naçao, o S1'. se explicí\ dean f.e J.o panoram~~ de tnl::er!as . 
Prudent.e d:J ::'vloraesJ em exerciCIO! naciunaes. que S. Ex. ües·lobra , como does-

Sr;;. Depu ta•tos, s1 o Sr. C:tmpos SnHes p:J.<-o m·~stra.rei, 
â~ out~·o~ tem~~~s nii.~ e~th·e·'' ? ll·~~ir:mt~. ; Chamado a. pre!õi,!ir 0, dest!no.s d3. Repu· 
nar~ IJOl'l<l a sua tirma r.e f;~.z, :nde1r: : ue r~a1~ . blõca 'Y·Io "tltfr•a·'!O nacional ... » 
embora de S. Paulo, Cl)IDO cndoss<J ao cum- · 1 ' ' " 

prom is.''\ ria ::'ín<;iil) qutJ o S1·. Prn<l~nte de Presidir a. Republica e pre'i,lir os destirlOS 
Moro.c~ fi~móra. na pl'e~ídenciadn Rep llbli ca. rla Republica silo couso.s bem di \·ersas. A 

E' cl<tro q;=e~i o_ S.l'. Ca~~o~ Sal!e~ e,;ti\:•;ssc li cç.'ío 1 epreentatha é qtW o povo iJrazileiro 
em seu perte1to .JUIZO, na.o <tme'fllllllh::l·l:t a pl'~sli.le c·s ,~e~tinos lh !l'ls;;a P<(t l'ia. E ntre
firm~ do Sr. Pru•len!e d.e ·Mor;te.< , e , ma i8 1~0 ~.ant·>. o Sr. Cilm[lOS Salk::; ..• (Tornando r.l ler.) 
que t~so, o cotl'_lpromJsso. da Nação, sul!scre- ~ foi cham~do pelo sulfra"iO \lopulal' · lhe 
~~n,Jo ou~Ll't;;~o,}inancetro ou co~no me!llor ().p~ouve .. l.~c~rdar em no~s't 'l>re;ença qu:,em 

me h Ja. · .. ~· s:t) ,.,. : -o • • dccumento llOUti(;O que :t.n teccd<m á. sun. elei
Tornou da .. u.\. "m,,em ~t ~-~l o~., ~ Sr. ção de l de março de 1&'\JS, e tinha o fim es

Campos Sa l le~ e!etto a preSll!.ei~CI~ .. a:~. h~p_u- pecia: de csclarec.cr :; ~ítu:\l}ã0 ele!t01'a!, 
b~tca, .e, ~~~.us do _q~e o Mes~ta,, Ja -~--1 o ~ n-~:;. Ex. procu t'OU desempenhar-se desle dever 
~tco d<l r~.ls_a. f;llllda. do Broztl, em v Jr tude úe de lcaltlade ,1,re com os seus co:JciL!adãos • • . » 
m~trucç·,e~ <los no3::o.~ credot·es londt·t!!O:;... ' · 

O Sa . Be:r. ISARIO OE SouzA- X::\o a r.•)ia11o. , Isto ê, o C<ln<lida.to t! i;.;se qne ..,.it•ia presidir 
• • • < o,; destiatos da Repu blíca : e 1oi ncss<l. cou for-

O SR.: Emci'l CoE:r.no ... m.conscH>ntemente. n:\d:Ltle tle inlf:n ç.õe; qué s . Ex . foi eleito. 
o Sr._ ~''II! l •O.> Sal! c,:, fJ Ucro dJ%er_. no ~a,pcl ele (Lc11d, ): 
SYnrhco uo,;ta. nossa massa fa llJJa, a semc- · 
iba.nça d:o c . L~<L do líQuifbçiío tio Egypto. . «ln idou o .sr . Carupcs 5a.Uos essa pra-

Passemo<, Sz·;:. DeJJilta<los, n. ntJa!y,a1• a. tJcu., da e~~..:-n~1•: de lO(lO sy~tell!a que r epousa. 
Mens:vrem Presidencial do 3 de maio do cor - sobre o [Jt'IllCllllO da e!ectn•Hln.uc. e <LO mesmo 
rent ! ;;:nno. tein t'o : ndi ~pP.nsave! como meio de i lltet•vír . 
~o di:t. 15 de novemhm de 1898, ;to set· em· t:OIIl ~:Jli~aci <l. nu preparo dil Oj>i:üão . ~> 

R e fel'c-se S. Ex. ;). pln tafol'!na. elel toral 
pulrlkA •la no DeiJi!l'J 11·-·· de 1 de novembro 
,[c 1897, g-raças a qual o cand idato a presi
deucia dos destinos rla Re(lublica -:>repa1•ou a 
opini~o nn.~ional a seu respeito . (1';,-n,, a ler. ). 

(< Homolf'gi\ da a decisão das urna~ pelo 
vosso jnlgnmento- . . ~> 

po s.~ado do. Pre.,iilenda da Republic:t , p~rant\! 
o Congt·essv, dirigiu o Sr. Campos :::alles um<> 
mensagem i ~ação, e no rlia 3 de m•tio tle 
1899, em nova mensagem, s . Ex . suppue que 
pela prim!!lra. vez se dirige ao;; rep,·esen
tantes r.la Naçã.o; ê su!Jtil essa. difi'erencia~ão 
neste regirnen democratico, porquanto o 
Congresso não é sinii.o a Nação represen
tada por um dos Ot'gãos da sua soberania. Entenda-se-o Congresso que nppro>ou as 

« Veniio cheio dn satisfa~üo cumpr ir pela actas elcitoraes e deu o Sr. Campos Salles 
primeir a. vez o preceito constítuciou,tL . . \) por empossado na Presidencin da Republica. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2510512015 10:44 . Página 31 de 41 

APPEND:CE 

«pelo vo:;so_iulg:a.mento que d~cla.!.'ou l egi- 'i \'13ri!lca-s~. S:-5. p cpu_tado3, 9-ue; as id~as 
ti mo e de conlvrmt•laJ~ com a le1 o proces~o <la mcrJS:lge~ presr,:encwl de ::; ue mlllo, 
.ei<:itoral ... » . de,tc nn:10, e.> tão em anti nomi:~. com as idéas 

, . . .:- . . ~ d:1 m~mn.g-em presi(lencial de 15 rl~ JJOY13nl· 
. P_;ço,.. to:l,\ .t attcn~uo da.c.u'?ar(!. .P:o.~~ ~ l!l'O do anno pa~sado, tt unict que, de eonfor· 

-con..:lus.to. que o Sr.- Ca.npos ::"'lle~ vat tuat niÍdn: lc co rn t\ p!atMcwm::.. o lc i tor:ll do Sr·. 
·<h\;; l.)rCIUhS\\S. VeJamos: Ca rflpos S:J.lles, recebeu o carimbo da.s urnas, 

A plat-lform!l. eleitorn.l rle S. Ex. pre · 1 J>I"Jt' n11tra, a saucçã.o do p<Jvo !JUG \'ot:t, (\ 
.. Parou a ()pir1mo mtc'onal r. r~~pei to elo r;eu r!u.!:i S. Sx. concluiu que fortl.m hotnologcJ.
pr.>gt'omma. de p1·c~iúir os tte~t!!l•)S da. Rep:l· dus pe! •) Congl'cS50 as su<t~ dúut:·[ua~ cotl
l!liça. ; s ti tuciun<lC3 e progra.mnltt de goYetn.l in va-

om, S. Ex . foi o mais vot;1 rlo::. pre5idcncb t·i ,H'c!. •• 
• <:}a, Rcpublica em cle:çiio, !l;t fór'm'l (ia It!i, ~Ia~ l'rcsi;;o.mos. (L~ndo.} 
que o Cougres..:;o aptJrOI'OU : 

logo. o Cong1·a:;Eo ho:::ologvu as rh utrín:ts 
-~ ::mstuuci onnes e prog-ra.mm:~. rle govern!l, 
-consl..'lntes da. pl.Lt:J.fvrma elci turaJ t!o Sr. 
Campos ::;nl!e;; : 

c, visto como o eleitora•lo sanccionoa 
p onto por p:mto dont!'i nas op t•o;:ram:na do 
c.1.n-\irla. lo :J. presidencia. <l;\ Re;ublic t, o o 
Cou~p·esso nppJ·,,von n. clei•;·ão, c ipsn j:tclo 
~omol·'.~<' ll a. p!a.tal'ot·ma do S:· . Campos S:tl· 
les, é claro qu~ o FotLr Legis!ativo n.io pu,Je 
fugir ;:t obrigaçii.o de appt·.w;n· todo c qu:d
quer HC t ? do l'r·.::;identc d:t l~e pub:i.::t, com 
rererc !l~ia a e·•se 1wlrão de govJrn<> que 
cutrou e·sahiu d 1s urnll.s populo.rcs •.. 

A concl usiio tio plr.;~ogismo o lo Se. Camp0s 
Saile:; é tal qu<1.l S·} contém un. m.1u~agem : 
(LC>l\ÍD) ; 

«Ao t'·3Ceber• a irH·e·,tidnra do podct· no d \a 
15 t!c nov-emhro, ra tifiqud t:.ths os compro
mis:ws cont:·~1hi'los ::olemnc· nent~ ante o etci· 
tor;;do ln\•í\il i!iro e procmci tb n <>vo defin ir 
p~rante :t N<tç;\u, c:om a pt·ecisa. cl:l.rez t , as 
normas e princip'os a qm: t•ll'ia. de subo~di.1a r 
a. minha ac, ã.o g.worn:niv:\ .~. b o d ;rplo t~s
pecto politic;J e atlministt·ati vo . 

~E:;tes"dou.s docu:nentos, (pte constitu~m o 
mcn tnCt.o de boa ra com a. l\':Lçii.c1 c llUQ 
cont!! :.:• •~ ll. sum:na do; rlr;,·c:-es momlmentP. 

-contr·.•hido.:;, por i :so mesmo que me dão a 
vant.~geru •.. 
Att~wla:n a va:-1tagem ('c S . Ex. sob1·e 

a1gllem .•. «a vanta1;~m de pod•; r :t.prc:;e n· 
'tiU'-mo It,oje ao Con~t'C.'S I ~t<c ional ~o:n ltr.H~ 
c;·icnu.:\·'Ii! cl·11·ron··;.te ilu./i,·<ttl'' c j1i O!f·•l'Ct 
;~a:•c.: · ·i·;;~a ·l" pe:o sllff,·:!gío p(lpU la I', torlla.tll 
di:::pen~ • Ycl c~ualq ucr insi~tencí;, ncs;;(l. orJem 

. de idé:l~ . ~ 

O ca~o, pn·em, é, SJ'il . n .•put:•dos, que o 
.Pre>idenLe <la ReJ/ubl ic;l, em mensa:.;em de 
3 de maio ao> >;epres;,lnt~ntes da N;;çi:io, o. 
nós do Congresso, nãQ sú julgou d!spen
savel iosistÍl' na mesma orrlen; de sua.;; itléas 

·ex ,costas em mensagem rle l5 do tlO\'embro á. 
Naç!iiO, como t·unbcm diz n.~Ol'•t C•' US:IS l1.bõo
!lltamente di vers:ts das qne~ for:rmlou ha s~i$ 

· nrezc; a ê~ h parte . 

<• Lhn:Lo·:ne a d izer q uo me snbrnett;> ag-ora, 
do cnn ~r. i,~ncia seg-111':1, ao exame e julga.· 
unnto tl•>s acto.;, qua ndo já s~o pa..;sado:; al
g-uns ~nezes Je aclividade no Gov.~:·uo . » 

~·~is mezes já são l.nsllntcs p:1ra ::.i•I!2ar rlo 
llesg .. v<>mo tle S . Ex-., e c~:;u. a ttríb:tiç3.o 
consti tu •io:11l tio Deputado é a que drn:;empe· 
nllo. (Fmwado a !c;•) . 

«0.~ .-w;nmptos de ot•dem pt'O]Wi·>mcnte poli
tic.t, lFJ~ nh>lJes 'lo parti<l;<rb;mo s•:cbt•io em 
que clt,,; C;Jffim um~lleltc s:to hnç:o.1lo;;,pm• v ir
tnJLl ,[c ln1hitos invcterath; c de uma. oduca· 
~;.ãn l\l'\·',u. nã.') >>pcrJ'<JíOvO.Ü'l. cem veni.r;n temcnte. 
1;ern poJem f~,,sa.r par~\ u·n pLi:Jo i n l'~dc.r . » 

Par·tidat•i.~mo sccÜJ."io ou é um pleonasmo 
e5tranhaYdl na Linguagem de u m llome:n <h 
Iettr·a~. çomo fui o Sr. G:tmpo.; S1lk:;, ou en· 
t.cnd·.l com o \'icio p.crtida.río em pollüca, dn. 
~:','Joccupa<;iio religio::;a., quali)U•"r que 8ej~\ l\ 
,,,,t.t. 

Dig:He que o pat•t!do com pretençã.o de f:~zer 
\'i tq~~l:' na Republica s;,it.<t, ;>or oatra, reli· 
giii.o, n:io é prop~hun onL ' dib parti :o po!itico, 
vi~to como é contrario à. no.;s1. Cousli · 
tui~·àt) . 

!'.)de ~er seita revol ucionari!!, lllas não par
ti lo nolitico. c c:~mo tal nã.o 1ln·c figurar 
clll p.lll llu inl'<lrior da mea;;agt'm presidencial , 
mas se1· exclui<lo. 

O Presidente ua Republica. ,]iz , f'm men
>a.~ern <le :; do maiJ, qu: o r ·g-i'lH>.tl ~ocin.! e 
poliLico p:·oc'amado pc!1 AssemlJ!é:t Con~ti
t!I in t.e, e:<tà. consc•litlo.clo . E porque S. Es. 
u::ir .. l :L e:;sc litc;o ? 

Pur qnc c•b•P.I'\'OU na suo. r ecente viag-em a. 
Miu;_,s c;erae< q11e as ín;t itu: çn~s d:~ :24 de fe
YH'P.:ro dt'l 1891 C6ta·;ttm radtcMlas no coro.
Qi'í<> do ;.ovo ntin~iro. 

E!!\ rnem;ag~.rn tle 15 de novembro r.lo an.no 
pas,o.rlo, o Sr. C:tmpos Sal!es r('gosij:L va.·se ele 
ter sitlo a R :p:tb!l~a pet'~onific;td:.t e m S. Ex, 
com m•ulifcstaçõ<:s de :tpreço, ba!tquetes •lt 
c<,•t.:<(( , qu~ r ecebeu !.H\ Europ<J.; c d: s~o con
<:lu\n que. tanto as institui~ões <lc 24 d•; fe. 
vcrd1·o elo !SOl esk~vam tit·m ,s n o Hl.".ail. 
quanto s. Ex: . füro festejado na. Europn. 
con:•) Pt•esident :o eli!ito Ü;J. l{epu bllca. 
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Pois mui to bem, S. Ex. advertlu que, 3.re
.:znr da :·cccpçã.o que lhe fizeram em p'li;.; es
trangeiJ'O, cal'.~cüt auscultar o cot•a.çã.o do 
povo m'neiro para concluir- 110 particula.<· 
par<L o ~el':.l, que o rcgin:en S'Jci:tl e p:Jlitico 
dil. R·pi!blict estn.va. J'adic~do no paiz int,c,iro 
.-e tant:.> quo .\linas GeraesreceiJ'a S. Ex. com 
.festas. 
Ah~ ni'i.o pos:;o deixar d<! estr:J.nhnt•, na lin

guagem rlo Pt·~s'dcnte <la R;publica., e;:,a in
juria 3. ~Iill<IS Gerues, o lJerç>o do~ inconfi
dentes, o pcvo com espirito de!Jlocmt:co ..• 

0 S~. PADL"A REZE:\'DE dá Um ap:ute. 

tem ad'[ulri<lo no sentimento nacional... f'vi' 
es:>a que tive OC·~11-'3ião Ce o'>Sen•ar nas 
gr:tndc5 mani l'est,;ç.··os a que tleu tnst>jo a 
minh•t recenle ví~ito. a ' futuroso E;;ta.Jo de 
Min::Ls lieJ·a~s. l'ur toda. ~ P<~rte., om wdn.s 
as da~ses e cam unu ex_r,Dmatleitlade .. ,)> 

A PXpunlancit1a1e é qn•) e sigui fi cativa 
(( ... eo:u nmu oxponta;ceíl1n.lc ~em preced~ntes, 
a Rcpubíica. c~,:t g~or·iíitnd:t pelas p9pulações, 
na ]ksSc)a do chere da N'açao.» 

An!es clt!SS1 at~ontecimento, promovirlo p~h 
p!'e;;en<;a d2 S. Ex., que p~rsoniffc:t o ;·en
ti>;Jertt > ;·.:puú!ictr.no H1< s11a m (.i o r l)ttreza, o 
c::.so seYia diver;;o. 0 SR. ERlC) COELHO-Não era pl·(dSO aU>· 

culto.ro C•)ração do altivo povo min roire>,p:na 
saher si ne:>.sa Estado de tradi~.<)e> p'lh li- «O poder que eu repres•>nt.o, 3->sim como 
berda·!e, a R·,puiJUca est.wa imptaubda. como aqu~!le dl; que YOS n.clu es in-;estictos, tlram 
n~t alma JHtéional. a sua exist•Jlicia do voto '.li1·~cto .» 

Não er:t a Minas G!!t'f es que 1\<3vi~ ir 0 Pois 1H~m. v,J,j:l.mos o qu~ o Pre>iden te rla 
St·. Campc·s Salle~, na pre-;idcncía da Repu- Repul.Jiica inl'e:e des::<e circumstand~t: 
l!lica, ex=,mioaJ· si as itistitu!çõ~s d' :u lk « Esi.a cornmunl<lade de nrigcm nos a/l
fevereiro de !SOl ainda. tern a.-!1.-cr~ari(\s con- verte Je q11c a, respon~abilid:de de um e de 
iesso.s; m:1s ao l~.stado de que S. Ex. é 11lho, 01 ttro ..• 
-0n1le, nem por tel' o Sr. C::mpos Sall<'S dc;;-
1rutrlo a iYI'ogmphia do Camm,ycio de ,:.;_;0 !~lo é. t'to Po,!,,r Ex.ecutívo e do Po·1el' Le-
Pm•lo, imyedin que outro j 'Jrnal, 0 J,;qJcrio, g-i~htivo. 
~-erber.•. as instituições da llelHl])l~<:rt. e o ((J. respon~:tbi!idJ::.de de um e de outro e 
;;;ovo: PilO de S. E )é. post<"\ no per f~ i to p~ de igu~1th1 de pela so~;e-

Entr.•t~ato, o Sl'. Campos S:llles não foi r:l.nia nacíoual, do o:1de tl<J..<t:3 a n,atnr!d:L.J.e 
auscultl!r o cor<H:i:b l'o povo paun~ta., partl. que cr,d~ um ex~1·ce n=l uruiG:l. das l)tex·oga
conc!uir ih n.Jgnm maCio que a R('publiclt t'.ns ctm~tituc:onaes."P 
.ainda tem inimigos. fAp,lrtcs.) E;s ahi o Sr. C<~.mpos Sal!es arbitm, com fé. 

O Presidente da R,,puulica Joi bnscar em dos destinos 11a ltepubllc:t. recahinclo em f!J.
Min~s Uer·ae;;, pet·mittam os Srs. lleputc.·los i!"rrt.llte heJ'e~h constitucional; s. Ex. sun .. 
a metnplHH'<t, n alavanca do Tira•iente:S e o ~ " 
po~1 to de apoio do D:mton (riso,·), isto é, 0 põe-se inviolavel e sagl'ado, fJtiO: o tlizer, no 
apo:o in~ont.llcional da innc:lilJ. nlill()il'é\... trwsmo pé t!o !Je:.·utatlo e Senador, os quae;; 

não sii.o J'(·~pt;n~a.,·ei~ pnr a elos e pala.Yras nCJ 
0 SR. At:GUSTO CLE~IE:ST!NO- Elle já. O exer~icio dJ m:llltlab l'l;pres•mtativo. 

tinha. Nã::~ h 1 u11 ,·id:J. rh q11e o C· ng1·esso exerce 
O Sn. EalCo COELHO- ••• cvn.:;.aç::u.h em um po1hr dekg<lclo pela Na,•ão, por voto di

torno .:e~- Ex., ap:Jianllo, niio :t t ·cs~on. dolrect'J do JIOHJ. c o p,.,.si.lent0 da Repllbllca., 
. S1'. C;tmpos S:tB(';:, mas ao Presi ·l•·nt,t.J da clei<o rla ll\b!Jia l•'•:·m:t, cxc1·~e ouLt\) pod~:r 
Rcpuldin, o que ó mul~o lo\tY.\ V(·l icrpnrlc.') por dd<·gn,;:".o. Entretanto, o St'. CJ.tnpo3 
com~ tod:cs :>s t.m.nca-l:\,; da. Camam apoi:1111 o ~alies :tno;a-.•e ns me~l!Jéls ir.lmwridadcs do 
Govm•nu l''!lO ~o·.-crno, 11 sto tJJomr n~o ~111- ' ' l't. l~l 11n. Coll~t:tuiçf\o, ~~. rc~pei!o de Suna
gu~tic,;o de crbe n:.cion:tl. dure; e lkpui;ttlo~ no exet·cido do man.'!ato 

Niio ('"tin~:=~·; ::;. Ex. cm exercício da p:·c- l'Cl'l'e:<entaÜY•>. :m·u.v.:~ Jo n.by~zno Ui.) sua. 
·siden~ía d:t Rel'ubli,~.t. mas u Sr. !to''' '' S1l v;t , clP.Bintelligencí 1. 

o npoio in<oa<licion~cheri:t o :ll<!~Ulll. (!''"'·'!!.) A r';;y_,n~al,ili•.h•'c r1os tlH~ITl~Jl'OS do Con
E si resl;~dt•t>se Flori:u;o Pdxcto :.t!'C:t,;~umil· ~l'!'SSO e vit•\qal (J eYI,ôliU:\1 ]icõl' liC(";-i I. Prcsu
(1 s •U g!ot•inw !'Oslo <le cam!,i\le pc!a so=.,cra- mesa U)•UJ'a·I<J. no acl·) 1le renovar.:iio do nosso 
nia nacic-n;<l e as iu;tiluiçues reptil>lic 1nas. maml:: to pele) povo. A rcspctJsabilll.lat.le ile De
por C.crr.o qae lbe não füt:tr[;t 0 <J.}}OÍO itlljii:S- put:ldOS I) S~r!U.t1ores não e CüUS<l. [[Ue Se j11'0-
S03J de tocks os Srs. Depntadc·s e mais Seni\- c sse de un) momiônto para outro, ao p;:sso 
mt.dores t~-l'Ü•;ntos ,lr.; p(tt\'iot:smo. que a. r~sponsabiJid:.ule ,.Jo Pr~;sitlente da Rc· 

Quero reprodu:d1' os trechos dil :O,Iensa~em pu\tlica é dt.,:.·.ti V<' po1· :;eus a c tos e alrança, 
p:-midench!, em honr:l. dos sentím\:nto;; repu· não só o Minístrol'efc:l'óndarit), como t:-ullbem 
blicanos do 110\'0 mincü·o, nosw compra- o :seu sula.ltCJ'UO incumt>ilio lh\ exer,nçoão. 
üiota. A rc•sponsa.l•ilid <llie uo Pod€'r Executivo 

« Sig:1ili:·ativa p:·ovo., .. da assir;nalada con- p!1de 'Cl' alvo t.le p:·o~c:::.:~o pelo Co11gre>so. _uc 
sistencia que o regimen de 2í de Lb·e1·eiro um mo:He!Ho pa1·a our.ro ; c para css-: elielto 
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ha.lei ordinaria de conformiuade com o pre·J «.\~C•)it:' esta combinação .•. as lutas par· 
ceito con>titucional. l::tmentares de ontt-'ora. se torn:tl'l<J.'ll hoje 

De~.~:~is, a
1 
resp~nsab:Li~3~de e,::ectin d~ 1 mer:Ulltnte perturb:uloras él estareis •.. 

P~es:.·~ute 1 a Rer_at.Jica l-~·1c se_ P~~ ~om 1 Lutas c"!tereis pela h:~.rmooi<~. c"}m iude-
mtosao ou om1,su.o ; pol cutras p •• ,a, ra.s, 

1
. 1 ,1 ·. 1 s 1 ·e' 

quer obre •Iuawlo a Conscituiçâo pr..-ltiba <le ren• e. ct.t ' 0 fJO' et ~- · · 
agir, qller niio obt•e quanrlo a Constituição I « ... e estereb por isso mesmo qua j(tm:ds 
malid(', n:;i r conf<•r:ne :t llypotl1e~e- 1 pn·'eri.~m t'll'minar p,,!a vlctorh. de L:.Ill sobre 

Em unJa "hyp, tllDse e crn outr·a, o Presi- outt·,_.,,_ 
clente da R•)p: tbli ,·a ~ rt:SfO~ls«vcr, na Iürma. 
da COJ~stituiçii." e th lei, pelo seu acltl, :ts:;im 
como o ~Iitlislro referendar.-io r.111 seu gr,rente 
sub::lter:1o. 

A responsabilidade moral dos S-n<Ldores c 
Depnla.dos, dig;,:nos por commh~ão ou pot• 
om ~ss.ão, não e cou~a quo se l'~t~a erl'ectiva .... 

O Sr.. V!LLA.S I30,\S- ~Jo a~lo\ado. 

O ~R. E:cco CoEuro- ..• inJivi•lml ou 
collt:d"iv~ment..~. em um nlOllii:ld•J dado. 

Vicbria. do Con:::rezso sc,bi';; o P:.Jd'õ'r Ex
ecutivo, on vice:Yer~c~: eb o ilüp•Otssivel 
(Tor;Hmd•" :• za,·.j 

<:A.ni ;-s:ú. como, nos app:t rf!lh~s constitu
ciona•·s_ d:c Repub!ic~1. o prirJcipio t1J. l.:armo
nia e:ltr,J uS ?odores. guardada a J·~ ~pGetiva. 
Í!l.·lepender.ci~l, j_)Óde. __ c tleYe te!> Uill:l. ap
plicc:çiio pro.tica». 

Rcco,·dcr:::o' a men,.agem prcsiàenci"l de 15 
de lJ(we•ltb<·o d·J JS9Z r. respeito da. indepen.
Jonca.;:, ~armonh dos Po1lerc~. C·'H!') ent :n,ie 
o Sr. C;~:npos Sa:Ios: a. appllc,~ç:J.c; ill'J.tica 
;·em a s~r da mesma simplicJdc:du do. dou· 
trina.. ( T.er~d•J:) 

Entend:t rno-no::. O 111(tr:'lattrio comrmrcc~ 
_;;h?~:tnte o elt:::o:·:t•!<; riu<"! o jn..,.~sliu lia rc
pt•e>~"n'.a•;f(o 11:tcional :to Congrr,sso e, si ac:.so 
Deputad" on s~ n;ltlOl' v:ü lhe pedir renovnção 
do man•l:.to, o IHt.U·bni(', e nbto é que esta:: 
ficção t.l;:. r ~pon,abili.Jademor:1l, o 1nan·l:•nte «O p,,,l_ct• Judiciario niT.o luta, n:LJ "-tl.c:l 
ljóde n~o rc-cleg-ct• esse 1Jl!'SI!10 cidatl~o are nem ~e Jeten•lc; 
prescmar a .\'ação, <i vist:;. elos seus de~- ''0 Po.ler Le{;islatl \'O não tem a üikü\ti\·a., 
man•l(Js. t.Jas leis Dl'<;am:•.ntai"ia~ nem de q1weEque1' 

Só rlcoost? modo e mr•sma c\rcnmstancin. se outras mcr1idas ~te go~eroo; 
p0.-1·; apUt'"lr a responsnbilidrtde mor:1l, por <'O Por1er Executivo, porém, delib~m. 
com:ni5~ií.o on omboi.í.o, do De\•Ut<Hlo ou Sella.- acon5 'lh;t e dirige. 
dor, e 11~"h. nada. . F<~z-:;e o silencio no Con""l'ess·J ~<Lcional a. 

Ma;; :1"'J e :' hypo1h~se ~o Pre~:drnte _r1, •. J'esoeito das 1·c;soJuoões quc"'o Presidente da 
~·~~ubllca, ~'?~a}.~sponsa~'ll+~~e e eiToctn·a R;epublica lhe expe,fe. . . . _ . 
.luia.~.te o .x~.r.~IUO do ~·\n~aL. Assim como o Poder Jwlww.rw nr.o lnta, 
~ O ~.- C:trr,po~ Salles , •. uc::;re1to de Sl~ppor- nii•J :tt<"t<'a nem se defende, as~im t"mbcm o 
~e;Poa;.:;, 1~odei~dor ,na.~o_!JtJ~ _,do p.n7., e Podc1· Le~islativo não lutn pelasu;: inícin.tlv::t 
a~ e~(! :~o .. ·1~bJ_tl? r:lo., de~tm~s L ~e~Uhtlca, con~titucional exclusiva, nem Ut'tc;• nem se 
nao e 111e. p .nsavel n~m sa,r.tJ.o , pdo con- defende. ).iii.o !Ut[l. 0 Congr·esP, porque 
tra.n_o. re"~?n.d~. per~nt~ o _çon~resso, ?elos i a. inícl;:th·a vem a sel' do Executivo; nilo 
acto~.do Po ~~ E;:ecUt1vo, e_,opo~ u1~1 v.s,um-l;t.l~t~a, pot"qll·• a. resJluçüo do L~:.;· : ~tél.tivo 0 
bre ue c~n~c~ · .n.ct.l, o Sr .. Ca~po~ s.~lcs pre- Presvlente •hR,publica não serú executada 
:ende r . pl.I.T t1~ _com a C.t_ma:a e o :senado a 11,} alto; não ~L\ d ,fende porque n~ ;;J•JU•.•s esUo 
~un re::ponsab1l1~ade eflecl~,·a :1ppellando com 0 Sr. campos Salle~. nunc:t cvmnosco. 
para t1 l!le;rna Orlg•!ffi dus Pode1'es : Adens! lutas •la pala\TlL pela tlc.)tJJOcracb, 

<o< Domi r:n!lo por este principio, o novo re- :<àeus! (Pawa.) 
gimen ··limiz1ou por completo toda :1 i<léa de 
supr~;nacla, [tU.!lSÍOl'rnando em uma l'ealida
de posith·"' o preceíb da indepeudencia reci
proCi\ dos poderes, q 11e em outro re:;iluen nãn 
era, nem podia ~er si"nã.o uma illusoria 
ficção.» 

De w~t_'! Que no regimen imperial a re
spons:\bllrda•le. 1lo Governo parlamentar nã.o 
era legal mas Illu;:;OI'ia., e par couseguinte o 
Sr. Campos Salles no regimeu renublicano 
vei'.' a ser, por ficção, o Por1er Exeêutivo ir
-~ '~ponsav('! e s.1grado, como o Poder Modc
ra.d_or o c!'~t no regimen pass:vlo. 

Em se-guiria o Sr. Campos Salles escreve: 

E~t;\ e11t •ndido q11e para o S1·. Campos 
Srtlles, nu p1·esidench1 da. Republica. a i.livel:'
genein. i'ntrG S. E"s:. e uó:; rio Con;tresso não é 
cousa que se re:;ol·ra constituck·nalm~ote, 
nus só por cataclysma social e. ]l(•litico ; i?Ol' 
outra S. Ex .• na mensagem de 15 de novem
bro de lS9S, disse « crise p~t-niciosa do 
or!!ani.~rno nacional : » entrer,antu, nesta 
ménsagem de 3 de ID3.ÍO de 189'J, t) Sr. C<cm
pos sàues adverte que a luta. entre o Con
gresso e S. E:c, uapresidencia da P..epublica, 
~crá apenas esteril. E porque não será revo
lucion:J.ria, mas Gsteril o. luta pat·la.mentu-; 
porque? 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 2510512015 10:44 - Página 34 de 41 

APPENDICE 29 

Pela. ro.ziio muito na.tural de que o ln·bitro 
dos destinos <lo povo hrilzi1ei ro conto. com a 
renuncia cor:stitucional de nós ont!os repre
sentao tes no Poder Leg; slati v o (I;,_,ad<• . ) 

«A be111 elos cr·editos das nossas instituições 
e para t;U•3 dl":;.s po~satn attingir ao ,se~ ma
ximo de \~Onsistencia. n:1 estima da ?\o.~ao ... 

Esta pltt':tsc é signiticati v:t de que, no_con.
ceito üo proprio Sr . Campos Sa.lles, as JO~tt
tuiçõe;; rb U de fevereiro a!nria não são bem 
conEi:slentes, nem bem estimadas pelo po>o. 

« ..• d'3vemo5 con ta.r cum as insp! ra~es do 
:patrioti~tno de cat!a llm, pn."!'a qu e. .. gcjam 
em defl.:Jiti'<'a estabelecidas us bo:.1s p raticas 
do systema.» 

O pat:·iotismo nosso, com (!Ue S. E:t:. conta, 
tr.:uluz- ;·e por· a bsenteismo, renuncia, ou apoio 
incondici\lllal , :t.fim ele EVitarmos o cata
clysrna i'Olitieo. 

E' n Sr. Campos Sa.lles quem diz que as 
instituiçii~s <.le 24 de fe~·eeeiro aind;\ não tecm 
coosis tc;l•:ia; que 8.3 boas pralica.s :lo sys
tema ;Jin•la. Tlào -vi .~oram ; que :1. RepulJlio:a, 
pol' is~o llle>mo, ainda não é estimada pelo 
povo. . 

No momento em que o PTesirlunte üa Re
publicl. escrr:Yeu este trecho em mensagem 
de 3 de maio corrente, estava destnemo· 
rls.do do 11ue disser.< em outro tr,'cho dest:1 
mesm:t m~nslgcm, bto e, que (lei! do) «na con
scienc!a na.cio nal, a R•,pu bJica.. que jà. não 
conta adve•'SI!~';o:;, é afórma dc::lniti\·a do go
ve•·no ue iw.;sa Patri<t >>; <! bnto, q ue o Sr. 
Campe:s Salles, concluíra. <lo particular p 1ra 
o ger;t!, r:om o bserv,tr <O. exp(lnt;t n eirladP. com 
que:~. sua pesso:t,na presideucia 1la Republica. 
fôra íe:;tejatl.a. em !llinas Geraeô, é o retk xo do 
estarlo dos espiritos em toda a. \;nião». con
vicç:to, (1.e S. Ex., que momentc.s depoi~ t.le 
form ui a l·:l neste c;;cripto cte 3 do mez conente, 
o Sr. C;;mpo~ Sal!es a contra.diz !lagmnte
m"nt~. 

A' víst·t do de;memol"ia.mento e contrallic· 
çõcs <.l!< S. Ex .. e m rr.cnsa.gem de 3 de maio 
de IS9il, rdliet am os ·srs . Deputados, que o 
contras(:m:O do Sr. CUmpos S:l.lics indusir, do 
estrang(•iro para o nacional. como fcl·o .em 
men.Htgem dn 15 de novembro de 189 ~ . de 
~ue tanto a llepublica fun<l•~ra «o sou domí
dlio p erpet uo» no Brazil, por outr~s pahwr.1s 
coosol idara·se o regímem de 24 de f'.lver e iro 
na. nos~a qc1crida. Patria, ã. vista dos festt>jos 
com que S. Ex. foi acolhido por povos e 
governos estr angeiros, dá na. mesma insania. 
mental da pessoa co Presidente da Repub!iCJ.. 
· São d o Sl'. Campos Sailcs. o anno passado, 
estas palavras:«firmou·se, portanto, dentro e 
!óra do p<tíz n c1 ença iodestructi7el de haver 
a Republica aqui fundado o s~u domicilio 
perpetuo.» 

Não ha. m:~is luhs de palavra do Poder 
~gísl:l.tivo. em contenda democratic:1 com o 
re[>!'csentante do povo no Poder Executivo; 
em virtu,~o do qu e «a. Rep :lblica» está qaasi 
a"ttingi1' «il seu maxim<J d ·~ consistencia na 
estima. da Nação.>> 

Puis bem, justiça se faça a o regimG •. õemo
cra.tico Jo Imper io; sim, ne:;sl- e poca as l utas 
da palavr·a na As~emblea Ger.•l não e:ram 
est.er .ds: ora a rivalidade, ora n. emulaçüo 
partic!aria alcançavam victorias: hoor~ sej a 
feit;\ acs e3t!\d is~1.S da. eP?ca imporia! e igual· 
mente aos p.·<rt1dos polittcos. . 

Qnando uo Imperio um homem pQlit ico vi
rava a casaca. pelo avesso. isto ê, ban t.lea>a-se 
r1e um partiilo para outr•), eahin sob o 
domínio do dedo: eraapont·•<io aodespJ•ew do 
e!eit o:·ado . o~ partidos batiam·se. com todas 
as arm:J.s c as •:c•serções das 1ild ms eram 
raras por esc<,ndalo~as. 

E solwetndo nã.o ;;e Yia. o estad i>ia el Jvado 
nos l_IOmLt'O!> dos s,•us _concíd:qJii.os á presi· 
dencta do conselho de mtn;~u-o~. o mais alto · 
Jogar de confiança popular, tr ,, h ir aos seus 
p.•rtida.rios, <laudO· lhes um pouta. pé Je cima. 
para. o:~. i xo. 

o Sa. BAR.llilSA. LnL'>.-~ã.::~ apl)iado. Peço a 
pabvra. 

O SR.. NtL'l PevANnA.-... E' qui! neste regi 
meu os partidos não :::ão permanen te~. 

~ SR. E RICO C?EL!io - O meu prezado 
am1go e com:paohetro de bancad01. que1· d i
zer que neste regi:nen, quo o B1-azil cop iou · 
do:; Estados Unidos 1.\a ~orle At lle:r ica, não 
h:J. p•trtidos que se a lternem no governo~ · 

O SR. N1t.0 PE•,:ANI!A.- Acho que s1i.o 
CJ'eaç.õ::ls arbitrarias 1lc momento; acho que 
não temo; p~rtidos sínilo o que fundou ore
gimen e e>stl vive d<\ Tida do. ~ação. 

O Srt. E tuco CoEr.no- Es tá se i 1Jutli::1do o 
meu illu,;tre amigo S1· . :\i lo Peçanha, e tanto 
que nós •Jistinguimos nesh Casa tlo CongNsso, 
assim como no Senado, vartas cvrrcn te.> da 
opinião n:-.ciona.l ; "Ve;·{Ji fll'atie : um:t. que e 
pelo g overuo presidencial, c outr.t q u13 T'rc
tcndc o f;'Over uo parlamentar; e :lssim por c1e· 
a.nt.e, 11<~ um grupo que qU<ll' a. revi~iio da 
Constituiçi(o so!trc lli1feren tes ponto$, e outro 
grupo que niio é revisionista . 

O SR.. Nn:J PE:çA.KlL\. dã. um ap:1rt':l. 

O SR. E~:trco CoELno - Eu nrio estou com 
a b;J.ndeira. revisionh,ta. do Sr._ Ruy Barbosa ; 
mas si não ha. qu~m nesta assem bléa queira 
a.ttender â. reversão das terras incu ltas dos 
Estados para a União, eu tenho a corag.om de 
a.pylaudir essa medida de credito nacionaL 

Nunca se viu, Sr. Presidente, n o Bro.1.zil ou 
nos Estados Unido~; da. Norte-America onde 
os partidos democratico e republicuno dispu-
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tam o govC>rno, nunca. ~e viu, em r~gimen Geraes, que ill9 interroga, a doutrina que o 
democratico, fusão de grupos parlament·tres, Sr. C1mpos Salles e~pende na sua mensagem 
cc·m prog-ramm.1s divers~·s, Ulo completa como de 15 de novemb~o do anno passat.lo. isto é, no 
a que esta.mos observando. I\: mi"o de todos o; grupo~ pal'la.men~are3 con-

0 Sr. Camyos Sal e3 e abc;olutamente ccntra;los. 
adYerso â revisão constitudon:•l da Rep:t· Attenda, S, Ex:.é o Sr. Campos Salh< quem 
blica., dís~e-o S. Ex. quando era can•lidat.o á o diz:«cutnpre pros·Jrever, e:n deiiuitivü., das 
Presi,lencia; entreto.n to, assim que se achou dí~cu;;sões do Congresso :\acion:tl, a. politica 
empc-ssaclo Jo Governo Fe•lc:al,S.Ex. rdl.ectiu pw·ticulan•lu. rle um E,;tado qualq ner. » 
que o problema rlc povoamento e pro.tneç:"tu !~eHicta o dign, Deput<vJo por Mwa.s·Ge
da terrn urazileir·:l. j"t n5.o :.ó.~e set· ohjecto raes quo cu, represent.1nte <10 povo llumi-· 
de medidas r.lo Cong:·e>> o e me:H•s 1le interfe- nensc,nunca lhe argui, a respeito 1b política 
rencia Llo Presirll-nte da. li epublicfl; vi~ to que as Jl<t1'1icufaá;ta do E3ta;lo que S. Ex. representa. 
terrss devolutas são do cxclusi v o domínio rlos A:;s\m, niio la.nto pela. força da. doutrina Llo 
Estados, como S. Ex:. l'ec..-.nhece n•t mcn- Sr. C,tatpo~ $alle$, quanto po1'q ne nil.o quero· 
sagem tle 15 de nc>"ventbro do anno passad.o. dar :;o Sr .. \:ig'Hst•} Clementino o direito de 

Pois a mim se afi;;·ur.l, Srs. Deputados, o.rguir-me o. respeito (la poltth< do nobl'e 
que :ó a r-ev<!rsilo das terras •leYv!ut,\S que Est, do do I\. i o de Janeil'o, eu que não llle per
da União pa~saram aos Estarl.os, ba.stru·ia g•.mto pelo ele ~liuas Gc>raes, noio lhe r•espond.o· 
par:t firmar O IJúSõO CJ'·.'di tO C ua.rtn. )O,Z:l.t <10 C0ffi Ya.rJÜl g'tJll. 
nni!t,tent') das ren.Jas naci0m.es r-ro...-enien tes Si ú rc,presenbção n~cion~ l tr:~go al
da agricaltura, que e a font·~ prirnorJial 1la • gurna Yirtude política, é do povo flumi · 
riqueza do povo. aen;;e do rrual ter,ho a honra de ser rep!"esen-

0 Sr. Càmpcs Salles, :Porém, é obstinada- tante n;;ta a.ssembléa. 
mentB atlver>o á re-çi~iio con~tituc:onal. D1do que o Sr. Cu.mpos Salles estE'j<t reco· 

Ha um:t coJrrente por-ulal' n'visionísta. nheci,:ament<J a!ierJado, ou p~lu <)Ontrat·io 
da ConsLiruiçilo a. respeito do domínio t.hs sPj-t reopO!l~avel :por s·~us <:esmn.ndos DO· 
terras üJcu!tas; lta oatra cot-re: rte popu- Puder Exe~ut',vo, só ao povo fluminense com
la.!:' que :p:·eten<.lc a !'eguJ.tmcnla~-~to do pete tomar-me co1rtas como seu represen· 
art. 6"... tante, pdv dcsemprmho que estou !hndo ao-

O Srt. Krr.o PEÇAr\!IA-E:;ta jã. enrolou a mandato. (La.) 
bandeira. «?->v que respeita :1os interesses exteriores, 

O SR. Em co CoELHO- Pois eu a de.>- c::tbll·me :t s~tís·'aç5o ... » 
enrol(l. Cabe·lhe, ou1ra vez, asati~rJ~ão 1 

O SR. Kn.o PEÇJ);IIA.- Então V· Ex. « .•. a satisf;tç:io de inf·1rro:w-vos que Dtl-
:~swme a respon,~abiltd.ade ~l.c;s l P"•'g'r.•m-

1 

nh11ma. alterar;~o tecm soJ!'rido as rebçõ ~s de 
ma_. porque n<1 ~. ma:-a nuo ll:t quem o ami;\<tdc que culti\•amos com as naç·ü~Js <;S-
detenda. trang-eir;~s. » 

~").SR. Eruco. Co!'t:llO-N~o empnnho _n. bo.,1~·1 SJ·~. Deputar1os, o Sr. Carnprs S:tllcs, n:L 
~~~!-a do .~e~JSI~.~~rstno, ~01 qt,te me_f-tlta.. ~J .. -~ prcsil'encia <la. Republ. ica, faUa :"L v<:rdarle
:;tl.,_lO p1e~so,d n ... ta ass,mble~ (na., 11i"J•a./o~) aos retoresentn.ntes t~a Na~ii.o, o. nós Depu-
pur .. \. 1. zel-o... ta•lc.s e S<)nu<lore:;. 

O St_~. !\no ~gç.\:<1!,~-V. Ex. goza. de 1 Ali! ccl"t:tm<mle o meu velho companhGiro 
prest1gto moral, Jntollrctual, pe ' s'oaL I de l<l'ClJ)~garnln. pi.!l~ nepubllca falta a w~:·-

0 Sr., El\IC) Coi,LilD-Emitti p ll'ecc:• em tln.~l?~ .o h!'· \~ampos Snlles, inconscientemente, 
norno da CotollllÍS~ã·J d l Ct•n~litui•;:io. L~gis- P•11s Ja ntLO e quem dantes era, mt<s urn alJe-
laçflo c Justi<;a, desta ca>a do Congre~5n, ha lllldo. _ . . . 
nnuos r•ns~a,[M. a IJê1ll da t·rgnl;LIIl·.m laçii.n, A •weslêto •lo hm~tes dll !:lra.zil com a 
ponto por ponto, du :l.l't. G"; e por esta uo\ta Guy,tn·~ l<'muceza va1 mol; n_ao p~r culpu. 
drcunbtanda. desenrolo <~bandeira que me doS!'· C•trnpcs S:!llC5 na presHlenma daRe· 
oJierec(} o mau amigJ e comp:whrit'0 d:J b:m· publ rca, Yer.l:tde e verd:ltl,~. mas por erro da· 
carht por não lla.ver que:n sust!!nte. mor,·so do govemo úo Sr. Prudente de 

. . , . , Morne.;;; e V(li mal a (lespeito do direíto 
O SR. Ac~USTO CLI!.~E:\TINo-V:~ Ex., cer- trarlicioniJ.l !lo Urazil, crmforme a "j:OS~e f]UC o 

tamente, (J'l~tndo este' o. na reu~wo í.lo pil.r· velho Portugal nos legou rlo territorio do 
ttdo republt_c-~no !lammense, nao levllntou Ama1,á. certo qu_e est:J.mos corre_ndo_ perig_o 
esta bandeJriL · de pêrcltt, por nrb1tr:1gem, do terJ•dorto brazt-

0 SR. Eruco Coxr.nc-:EMou aqui cliscutindo leh·o da~ ..-dhas tra.diçiíes porluguctas; nã.o
assl!mpto de interesse ferleral. E jú. ngora ob>tante o talento e acendmdo p;;triotismo 
lembr~uoci ao digno Deputado pot ~lín:1s Jo nosso compatriota o Sr. Ba1·ão do Rie> 
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Branco, cujo iitulo lembr(t o nome de Pa-~ Sr . Prudente de Moraes s :. emp ~ nlla vr.. a tof.l() 
1'<1-D h0s, u rn(l. da.s pc;rsonificações ~lo nos~o o transe . 
org·ulilo naclonal. Es:;a que'>tã.o vai mol. Hoje que o P;·esirlents da. Republic:~ ci·se' 
(Pausa). I.POt' intimado pnlo Fo:reing Olfice (l1P'<rte:~). 

A respeito da questão de 1imi t<Js do Braz\! não pos~o acr·clit?.r nas rebçüe" rle ami zade
com a. ()uyana rnglez'l, a mensagem r resi- cordial que o govHno do Brazil entretem. 
dencial <1.<~ 3 d~ mnio do corrente tLnno uiz com o governo da Iogla.terra., em immir..,ocia · 
que.,. ( L 1mdo). de occup:1.ção; pois falharam os esf•.m;.os do.. 

•lo President ~ d:t Repnblica pa.r n; rewlver. 
no terreno da nmi~a·le, essa c:mtcnda com() 
goviJ:·no de Sua Gr·aciosa Mage,t:J.dc e só 
rest:t, para evitar a occ:rplção cstran:.:·e ira. 
sin:'to gucrr;t desigual, o recurso e:xtJ·en'lv u<> 
ari.Ji tramen to. 

«Yer itlca•h <I impossibilida<lll d•3 nccor•lo 
pnm 11m nju::>te llir•ecto, niio obs t :ml<J to:!< s 
os bons e:;~orços e mpregad os com s incero 
empenho nesse tenta.men, o Govurno ;:!.C~(li· 
tou ... » 

·Quiz dizer, que viu-se obrigado a accei- o SR.. 1\IV) PEÇ.I..XHA.-Li s3r~ um racms~-
to.r... extremo; ma.:; :t•}Ui é nor maL 

«Acccitou o o.lvi lre uu arbítr amentD, pro- O Sr. . EHIC·) Co~J .m - Pomtoe- m, v. Ex . r. 
po:;to lJ<?lo z;orêign Office .• • ~ mas no cas() v.,rten te o <?O>erno do Sr . Cttm-

D!z S. Ex., qu-~ .vel'ificad;l a impo:s'.bilidndc pos ~<~Hes qn!z e~it,ar a gu~.:r:ra. recorren,fo ;'~ 
de um :1just,1 úirecto, no terreno d::J. am iz..,Je, meth·Ja cnnstt tncrona~ ,lo ar bw-amento; l?_rova: 
entre a.s pre1ençõr.3 da info{1ate:·r a. e o di:-.;it0 dl} (J tiC ~ntye o B t·ar.rt ~ ~ a ln·.daterra. n;to fl:ll 
do Hro.zil , 0 gov11rno do Sr . Cam pos ~a.l lcs I tal t.:ordta ltd'•do ue am1g-cs, m:~~ arlversa.nos
submelte,t-;:e ao recu t·so fxt1·emo olo :lt·bitt·:t - prornplos a pegar e;n arma>. 
m~nto, afim lle evit:l.r a occu pação estran- v~r Sa. DBPUTADo-Nã.o apoiado. 
geu·~· .- , . . , . 

1 
O Sn. E RICJ CoEr.no- E11trctanto, 1l i;r, a;. 

Ftt tou ,L H·rd.\d/ rro Pres~den te .. la Repu- me!!~age;n que o Bra.-~il está. em r <l lações de 
blica. ~:: su_a tt:e~ I., _em <1,0::. rep. ese;;~_u1 :es ~m;zade c llll to<.l.\l'l as polcncüts estrangeiras_ 
~a "!'l"O.~··'O: tsto e, .t nos ontros do Con:r es~o , Pois f,,lta f;. verrla<Je a l•es;oa d Pr ··· l t 
a Vtst~ uJ sso que ~u. tradm:o em relaç u:?o lll- da lte;mblica no:; re·m·.sentaot~s dae~a~~o e. 
ternacwnaes penclttantes. ( tpa1·te,• .) 1 • • 

o S11.. NlLO PEçA.:m,\. _v. Ex. aLI urle aoõ O SR. NILO PEçAr-:1!.'1.- Si vierem dis><~bo-· 
tratadosrlo Sr. PrudentedeMoraes. res (\e~se<> ! rn.tadL'S, o culpado é o Sr. Pcu

den te ue Moraes. 
O SR. REr.tsA"Rlo nB So-r;zA J~ Ot;TP.Os Sa~. 

DEPUTADOS <.lão apartes. 
O S1~. l-:!Uco CoELHo-Tive a nu.J ~tcia. <.le 

impugnar o tratntlo ue arbit ragem a respeito 
do tcrritorio brazil~ir otlo Amapit, e comba.~i·O 
em circumstancia.o; exce-pcionaes de ordem 
public!l. ; qu;:ro dizer, que foi rlurante o es· 
tado de sit io. drcratado pelo Sr. Pz·utlentc de 
~ioroe~. por dclibera~ão do Congresso, c alem 
disso em sessã.o se~reta. d:1. Ca.mtrra, :'1 nou te-, 
foi entã.•) qne me animei, en, a subi•· 
á t t·ibUI,n. dtsta nssemblêa, para. verbernr o 
conven\o de arbi lt\\~em entre o B;uzil e a 
Fz·auça a respeito tlo territorio tlo :\mapi; 
vistfl q_ue ao arhib·io se dava. a faca!ol,qle ~ c 
opinnr por UlM linha intPrmedia en~re o 
nOS$0 clil'eito e a preten~ão ambiciosa. do es
trangeiro. 

Então eu cn'a su~peilo d.e connivencia com 
o attentado á pew.l<l do Presid.:mte r.la Rr·_pu
blica. . •. 

UM Srt. DErt:T,\D:> .:.._ h to nunca ; V. Ex . 
nunca. fui suspeitado. 

o Sn. Enico CoRun-•. . fJU~ndo me enco
rage\ da tr,buna da Cama":l, em ses:;ão no. 
cturna, a t',1.i:itar e.=se tratado tle arbitragem, 
o do nos>o Am(\.pá, pelo q11al o govemo üo 

Sn. . l!:n.tC•' GuEUJil- Diz mais o Sr. C;tmpos 
Salles, em mensagem de 3 de maio do cor
rPnte anno,a respei Lo •las rel:Lc;ões de amizatl ~
uo BL",\Ôl com ;l.':) potendas eotr.mgelr ns: 

«Aiorla não cstit resolv ida a dívergenci':\. · 
que sobrevl•in Pntre o l:lrazi l e a Boi i ~· ia. Sf>
bre adesigna~1ã.o danascentc tl(.) rio Ja.vary .. ,ll> · 

O Presidente tla Republ ic:t denomina di\·er
genci:\ e:ttre o B~n zil e ;;. Bolivia. a occupnçíiO' 
do territorio b!'azileiro dv <Ü(O Amazonas: eis 
a hi :1 qu~>~tiío. 

Digam-me, si a. pretexto Je um erro gfo-
graphico, sobro a nascez.to do rio Javary. 
houve ou não llom·e o::cupaç;ão d·J t ez·J'i tot·íO> 
brll.zi leii'CI, no rio Acre, co ztra o e~tipuh\d()
ern trata.dos da Boll v ia com o Bra.zil ~ 

0 SR. NILO PEQA:'i!L~-Ainda. CJ:Jllsequeoci:r:s 
da situação pa~sada. . Peço a :pa.la vrn.. 

O Srt.. Emco CoELHo-Onde e~tá a vedeta:· 
pedlda.. do vnlle dn. Amazonia, que não re
spon1le 1 (l'atNl.) 

Leinm os Srs . De.pnt •ldos a 1 ella. monogra
phin do Sr.Serz~delto Corrê 1, so~>re a occupa- · 
çãc no r io Acre, contra. odis ~ostonos t l·at<•dos· 
do Rraz.il com a. Bolivia., e vet'iio qne a diver
gencb estrangeira. t} humilhação nossa. 
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· o SR. TnroTilEO DA CnsE_..,__ Mas á mensa-l po5 Salles a J'espcito d.e sua. yropr~:t eleiçã.o; 
gem é anterior á occupo.ça.o. resta. acc~esee:ltar uma co~s1der·aç<to: _ _ 

O SR. ER1C) CoELll0-:'1. oç~upn.ç1ío in debita ~· O Sr. t:O.n1J!OS ~:llles. uao. tem ::onscie~CJa 
é anterior a mensagem, la bso e; m:-ts 0 de ,que fo1 elctto a. PreSl~enct~ d~ Repubhrn:: 
Sr- Campos Sall;::s, nn. presiuencia da lt~pu- po_r esse n~es~o prncce~~o fra~uul~_to, c_n 
blica, certo qne f::..llou tt v.,rdf\~e. em mensa- ~101~so, _r~pt~.,n:nL, ... m ctr;::;-:-,:~ancnls 
rrem aos repNs<mta.nto:Js d<t. Xl~çao. 1 ''"~.a mars (!Cp .. mentes _do p.~, 1_,10 q_ue 
" 

11 
d hoJe, s. E:c se a!'roga a test·c>. da Naçao • 

. OS~- ~AR;os .... Ln.~A:-~· Ex. a~~tr~ e a~ Mais uo que a frau•le, o cl'ime, e os vicios 
SJ~ttaça.o mte.na __ d~ ~,:hv!,t, em qu~ uao h rept1gna~1tes do process0 eleitora.!, em vir· 
·na governo con~tltUJJO, tude do que o Sr. Campos ::;albs galgou a 

o SR. ERICo CoELHo-Tanto peior para o presidencia da Republica, ha a notar que 
Bro.úl; direi em respost-1 ao digno Deputado S. Ex. foi eleito dut•ante o estado de sitio, 
por Pernambuco. E chamo o Sr. s~rz"r.e!lo dec1·etudo pelo governo do Sr. Prudente do 
corr~~. ::mtor da :monogr"ph\a. a respeito do 1\lora.es que suspeitou de connivcncia. noa.s
·direito soke o Ac··e, tra1nlho . C]Ue attesta, s:<ssinato de 5 de novemi.Jro o partido que 
mais do que nr:mht:m outro, o patriotismo de n5.o ;1pobvn a candidatura do Sr. Campos 
S. Ex., cham~ n. tomaJ.' a. pahwra. (Apa1·tcs.) St~.l!e~ es3e partido commigo iujuriauo, calu-

Fallomos de cou~as menos trist : ~s, por ex· mnia<To, perseguido e disperso; de tal modo 
-emplo, da. _.-l,ssistencia a Alienados, a que se que não concol·remos nos ás urn?.s entregues 
refere a :VIen•a.gem de 3 de m:do corrente, il. <1!s0r·eção da. fruwlc, do crime e rlr.s -vícios 
no capitulo r los N'e::;ocios ln~eriores. (Lendo.) r-~pugna.ntes do pr·oc~sso eleitoral que hoje em 

<< E' tambem de pr~lpit.aatc mc~:;~idade 
um:1 !(!i que unifol'mize o s~rviç;:. de hospita· 
lízação dos o.liena1los •.. )) · 

•.lia o Sr·. CarnpJs S:11les verhera, mas que 
o ekv-ou a Pre~idench da Rcpnblica.. 

Em materí:t de saude publica, a n:ensagem 
pre,idencial de 3 rle maio lemiJra, do ]Jonto 

Não lw. duvkla; ú de pa.lpitante nec~ssi- d,~ vist<t dos intereEses (la navegação interna
dade qull a lei comp!'ehe;Jda a l!ypJthese do cional, a promptificação cl0 Jazareto de Ta· 
.rep~·esentante da. Nação. inclusive a _t:e;;- rnandaré ; e ,; tudo. 
soa. do Pt•eoidente d~1 Republlca, ter perd1do o Niic• ponho duvida ern dar o meu voto á 
j?-izo ; de ~~te a I'ccolltel-o. <io Ho~picio N~- .

1 

crcação fle mais Jaza reto.<,_ 11m em Pernam· 
cton~tl lle A11ena.•lo;, em vc:z. •le •.le1xal·o l!- lmco e outro no Pará ; po1:;: !w. a.unos susten· 
-vre a cavar a rui na. dn nr,s~a Patl'ia.. t•~i, desta tribuna, a neces~i1lade d~Si'C!S esta-

Em ma teria ele eleiç-3es, o Sr. Campo~ belecimentos. além do da Hha G!·ande, uníco 
Sa.!les, ji emp:Jssa.dn drt pre~idencin. 1h Rc;1U· que temos legado p~lo rmperio. 
blica, rscl'eve no mesmo capitulo das ReJa- Estranho, porém, que a falla do throno 
çôes Interiores. (LcndQ.) do Sr. Campos Sa.lle;,;, não eonsigne nenhuma 

~ · ~ 1 t' · 1 d n referencia. n.o s .neamento interno do paiz, o 
«Em nm r"g-1men ':c E ec ~vl! a e em _q e que me 1\z crer q:·e S Ex. ; tã.o jacobino 

·os alws _pod~res. do. Na(;.ao sao .~onstltmdos corno eu.'.. • · e 
pelo su ITt·agro dm~cto e g-enerauzad.o, como . _ . 
este quo adl>ptarnos, devo se!' obj ·cto do no~so SJm; n:.~:o me ex:t1ng-n~ a nossa febre ama· 
mais npurado zelo a. Iegi5bçii.o eleitoraL» rel/n , un~ca. ar:np._ na.cJO~a.l que no5 resta 

«E' imli~pens n·el, e rrrgente, a. l>em t\o 
prestigio rnot•;ll do su!l'J•a;.;·:o, convt'rlel·o eu! 
;Uma. r.~aiida.de por meio de (lisposiçues pt'<3Vi
clente.~ c efficazcs que eliminem do,; pt·oce;;sçJs 
eleítorM~ os úcios repUf/l'lantes e os abt1sos 
c!'iminosM,que alli se teem introduzido, dando 
facil acccsso d (rat1dc ... :1> 

O predestinado Sr. C:unpos SaUes ao sar 
eleito Presidente da. Republica, quaudo escre
veu esoas linha.s ~tava. com o seu juizo sub
vertiuo; pois, si assim uã.o fôra, S. Ex.. não 
inquinarh de vicios 1·epugna.ntes, (aem da. 
.fra~tde por abusos criminosos, o processo 
·eleitoral em virtude do qual o Sr. Cam
-pos Salles é o arbitro dos destinos do povo 
·brazileiro. 

A penun. incomparavel da Imp1·ensa jã. poz 
-em evid~ncia a indignação malsã do Sr. Cam-

contr<1 o estrangl~tt·rsmo (rtso) e tamlHJm não 
me dimitt:tm o Sr. Ces11rio Alvim da pre
f~itura. 

,\ respeito do c..1pitulo Jastiça, ela monsa
gem de 3 de maio, direi qw~ a preoccupação 
do Sr-. Campos Salles é de nlarg-ar a; Casa de 
Detenção (riso), ussurnptn que nes<.a mensa
gem cstã. deslocado am~thodicamente pa.('a. o 
capitulo da Ordem Publica.. E não quer sõ 
alarg<tt' a cadeia o Presidente da Repub1ica. 
quer mais extingui!' a instituição liberal do 
Jury, tal como o Poder qonstituinte mandou 
c<>nservar na. Republica com rcpplicaçã.o ao 
antigo Município Neutro da tradição flumi-
nense. · 

Comparando os Srs. Deputados a mensa
gem presidencial do Sr. Campos Sal.les á 
Nação, em l5 de novembro do anno passado 
com a sua mensagem de 3 de maio c<>rrente 
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aO' Congrosw ficamos em duvida sobre o que l d0 .JusUçu. Ora., isto é n:1,da. mais, nada 
S.Ex.quer e manda (.&;;1do.) ! ffi(Jno~, do que a dlcta.dur.t fina.nceira com a. 

. . . - I•F:~! honYe por bem, a.liits, so conform~n· o 
« Em um .Patz tle tmmJgt•aç<{O, eomo. 0 Supremo Tribnnal Federal, e Llito e f)ito. 

nosso. qn~ sol1ctta 1lo (•strange~t·o. o trabatllo (Pau; L) 
e o C<J.[!lta!·. cnrnpre, a:1tes de _tuuo, gu•rLla1' VrdJ.nt, St·s. Depnbdos, pelo t'.cto un. 
f!-bsol_n!tt lí"clldutie e rtgorosa JU~tiçà. ·. • pOiS Constituição preceituar que o:; v"neimentos 
e aht qu.:~ l'~stde l\.. su1wema g:J.~an• ~a <;s prs· do~ membro~ :!o S!lp1'e:no TribunaL Fcdct•nl 
~oas e ao,; mteee~ses estrangeu'_?.> · Gra.nrh! n,-to p1 tem S·~t· rell~<zirics. deixan(lo n. Ccnsti
S?rnrna. rle, att;·no,; e l'Cc!J.ma~ues dl(Ji:1lp:;- 'i tui(';iio ~u Poder Legisl:ttivo <t litculclade ue 
t1.ca_s recen:e,~ tu·~r,;_m a. ~u~. m·;~:~ ,'~';~ ; '~8 ; fix:al-o~ u~a. vez. ou angmental-o~ lhlü por 
v;o~ da ~r·:e.n l,"'";'l. · · ,ca-.~~'~-2 --·- .. .t.a:J._l~ \.lcantt,, nuo sa co:wlue que o ven<:Hne>nto. do;; 
rcc~n~1e.e! o t<1c"o l!•l_J3, cu,tJ_, ,l-o tum .1. lTJ· memb:·v.; [LO Supremo TribHn:tl FeU.ernl cs
fiexlbllt·laue do. U<•SSa. justJça.» \capem poe ex.cqJção. escandalo~a, mira.bo-

Eis a. h; o quo lU Z :1. 1ncns•t.-:em rlc !5 rlr.· no· hute, ar• im;:o~to resolvido pr.io_. CGngresso 
ve;nbro de ]~0J ; 111:'1:') a lUefi5[l,f;'cffi dO [5 <1e <oloJ:e o,; YCJ)Ciffi8:1~~~,,!rsd;; O SUt8JdJO dO p~()· 
ro:1.io úe l>!('J:t n;:i.~ ,],z nilrla a. J'e,;poitrr das r ,.~·<t • l ··nte • h R~pll~JJ!ca, compr.'l1endc:lJO o c os 
clarn3ções de interesse de ewpreza~ naeio" ::õcua:lvl'C~ e D(}p_uta•ios, até o do~ tneml.>ros 
naes. com s··nt~>nç<> dil. J:1~tiq:1. Ped·~rnl,Gue 0 do S';prern? T1·;bunat F'e•ler·-11. P. •lo c:ún
Tltesoul·o ni:io p(lga, 1orquc o govcm1) dÔ Sr. l \.rar;o. _,)o lJOW u ~~UI~ t~ou~. dus Po.t;r"\· e?m 
Campos S:llle.~ se opoõe úecittidam •.n t-:. 1 i:!x<:lus •o llG urn, s·1c contr;:mm1e~ c:a ~aça.o. 

Sim, p.•.1'"- o estrangeiro, cor·da; de viela e I por ·lc·cca:J to u,c v<'ncimer.to~. 
para. o u."~:on;d pã') bolorento. (Cm:i;nl~;d> I ~o to)·~ ?.. r.,te à Ol'd:,m y;ub!Jca, a f,fen;;agem 
(t le:r: i P1'e,irlencial <l<l 3 de maio u ~sto anno diz; 

«Coiligt~ ct<·il: eis aQUi um c:u ll~\o. como S(: \ "'«' ~t'~ é i V•l ~nEf.Í0 d~c 1_:Jt\~1ife~t:~r _fl~~e n.~~" se 
diz na j:n~ll~"em da im·Jrcasa. o Co·!ig- , ,~ .,, troJ.l de; r.wt.o c·,nvelliCio.t · .• o~.to~ter~o~-es 
Civil fi~uro. u'"a. me:lSa .. ;m toma verbo ;j,j I'. o;; llO'.'OS, desde !i'dC a at</.mdado: e _ful'çc:r!a a; 

pedantism0 , por(l. enche~ <.s P(l'•in(ls. ,/es ,Jn· de c'it>tii~!HI ;'1. sua utten.ç;~.o p 1 n:1 os 
"' p~rJgo.> qna ameaçam a. kmqutllt1.lade pu-

A Irnpl·cn~a jã f~z cdtica. l)J!lgistt·al a c~te l!lica >~. 
capitulo ,la mens11gem, e por i:;so accres~er.-
tarei ponca~ palav1·as. Pois eu, S1·. Prcsid·3nle. eu. que son anar-

Admi'o sú que 0 Sr·. campos Salles, que n:1 cltista. ~!ilbnico, e pOL' emquanto attr·ibno 
presit.hm:·ia oa R •publicl se pr•.:nccup:t sobr~- ao G0v€'t'!10 como !'Jtn~çio primordi:~l velar 
tudo com :1dlru· as \~espezas at!iavei~, por pehL ~>rll0m publica, no ]18-['el de pnlh:ta c jus
outr·a, nli.0 gast;•r nem um nickel com SE'r· ti.,,.,, e~toLL a .. ,s,mbt·;\uO; pois vejo ~ne o Sr. 
viços qu<>e~r1 uer prescindíveis. tivesse S.Ex. Campos S.tllc•sé ;lnaz'dlht.a poL' ~~ntecipnçüo. 
autoriz11.r.o ao \1ini;n•o da Justiça a.::ontra~tn.r O papel p~nl~üt'•lial tl? y(Jvern•>, ttest.e_ Jlm 
a conn:ccào do Corl igo Civil, retirando do ex- tle ~eculo, u.Lo e out['o _ Sllli.!.O l<l?.et· _a pohc1a o 
ercicio do ma~iste1·io da Faculdade de P<"r- ~rovJdencw.r,a. I'CSl)CJto ,j~ JllSlJ<;<t. ;\la:; o 
na.mbneo um lente, embora de crro,l\\\is~ 1 mo. ~t·. Ce.mi'<lS ~nlles~ qno nuo ~ntende o seu 
merecíménto. p~ra. l'azel' essa obr~, e 0 J')Ue e ! pap~l n;t pnsHleu(;:a f\~ Repui•!H:f1, pcn~l\ que 
mais, m'.tndando-lhc png-.1r me razão de um l cut•J::u: ' \a ordem l'unhca. tl_ d!stmlllr a sua. 
conto e q.ninhc:!lO.~ mílt•óis znm,aes, atem dos autorJrladoJ tlc zcl:u; V · l<Js l:ltm~o~~es pr·Jmor
seus vendmGnt<'s 1\o catllcdratico, essa p:·e- dtaes do povo braz!lNro. (Contnwa leado.) 
benda. (<1P' 1 >'~·:s), como os diat'ios de publicictld~, «fAizménte, por·;m, tem-se assígnalaúo a. 
de_~t~\ L:apíttl noticiaram, contracto cutre o i indo!c paé·iHcado:; bmzi!eiros, c'.mo indicio 
mrm~>tro e o prot~sso~. . tle CJUe e11trámos e.m um periodo c.le calma., 

O no~ o Porflr•zo D1as (rtSl) toma destas propicio ;w dosen vd vimcnto de toda:; a:; for
resoluço~s ol1spend10sas quando. enten:te; ças ,ociaes e ao f'uncciomtmento normal do 
posto o ~r. Campos Saltes ud \·erttsse, na o;ua mecanismo e.úminístrativo · sendo~me "'rato 
pla.taform?' eleitoral, não tomar a iniciati_va a,;segurar que ti empJnho n;eg imprim1J- aos 
de uma so de.<pe::a e 1lOlcw torlas as efonomuts aclos da (!dministração o sanlime>1IO ele o•·
possiveis; como advertiu S. Ex. ao CongreoS3. dcm e de respeito r:,o exeycicio de todas as 

O SR. BELISARIO DB Soru. - S. Ex. está liberdades e ganmtia.s constitucio1~aes. (Pausa,) 
autorizallopelo Congresso a exercer a. ditacdu· Estâ. visto que nesta assemLléa uãc> ha 
m financemt. ninguem que rc~la.me contra os actos do St•. 

O SR.. ER.rco CoELUO -E qu:tndo não estí- Campos Sai!es, a respeito d;~ ori.lem uo Estado 
vesse-, era. o mesmo. O Presidente da Repu- àe Matto Grosso e suas garantias con~titu
Mica rel~vou 1lo imposto de lO ":'• sobre veo- cionaes, na fõ1·ma do art. 6<• do estatuto fun
cimeutos aos membros do Supremo Tl'ibunal tlamental da Republica. 
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·Ali! 11:1 a:;onia.l!a a. m:Lior cn.lma.. j presi<!cnc'a. ria Republica., que a SU'l. inter
','ilr,o,; b<t IJouro o Sl'. Campos ~alles, na veuçà') em ~Ii!.lto Gros~·J é c1·ilnino3a., por in

pec>iri~.Jnci:t tl;\ Rerml.J!ic<1, denomir.;l.r <li ;·c r- j ::orrs.r ta. (Pm1sa. Hcr. t~m o.p:(rt<.) 
gBDci:t r_<ll!i'C o Br<tzil c a Boi i vi a a occup~ção I O Sr. ERLCO CoEr.U.J-0 facto <i que a inter
Cott'ang-."ir·•, c n:!ste, mam !nto \":1m0s :sab~t· 1 \\~nç_;w -pc\os po·1.e\"êS E~;)cutivo_~ L~~isl:<tlvo 
como os~. campo~ ~.al[(l,:, o c[lefo tl.L llJI!CI!lj pal'ttcU!"rc•s de :-.l:l tto Gt·osso fo1 sol;cJt<v1a na 
da. Uni:Iu. quaiili~~. o cGnstrangimentu, pCl\L) I í'úrm·.\ ,:o§ :3·• 110 ad;. l\" tla Constltniçfco Fe
povl! ;'.tnOlÍn: .. ]o e Em v.r;nns. ela as~·em- U?ral: r:urem o Sr.Campos Sal!e,; rlem•Jnte ua 
b',é~t L·g-t~lativ~\ de Mal to l.ir.:>sso; ·;ejamo~ l prrsídenci<.~ rJa H.epublica,não attencleu ;). so
(Le;,lij), Lcita.çã,:·;~ d•_d1i n,n;~ malta de rleso1•deir~O',_ da 

<< Sa 1 vo C•S deploraveis O.(Q:li,0.clmentos rle comp;lnu:; ~n~~stt'lat. do ,~:a~te L ~J~Dl?'!''~· 
Ma~to c; 1·.:o~s~, que n.iiâs. se tk~nms·:!·e_vmum rn~!~t: . L pc,s~as. e.11 a~s~~liO ,.;, "';s,ea~,:-I~ 
a dt l.l.!J?encm.s r!c p,1llt'C3. hc:L', mo~n·adas lc,_1-!·_ttl\:1. -~u.~, em Mat~1 Gr?i"L' ,\<U~~"i.t 
Pela ~lei<"·ão 1: 0 p:·Qsidenl~ do E-;t:u1D ... » ~~-~1ço~s ••. o._v17t~ d~, que a oruern C<J.l~.1tu-

. c10na! 'ksse mleltz .:.;~taJo :;.clwu-se n.o t:e3-
Dc modo Q.Uo a Ol'dcm. instiLudonal no :E~-, amparo! .. 

tn;io rleo :'l! <~tto Grrsso fúí os:; i: n pcr·turb:d3., j E porrpw ;;ii.o providenciou, a bem dn. or
rnas <I dcsor.:ew r.ã.o vciu de MG.tw Gros_;o a (1em iostítncionr.l da :--ratto Grosso, o Governo 
dnror o Sl'. Campos S; t ll~s {.h p~·es1de11 cw. da· do S1'. C<~mpJS S:.~.lie'l ~ 
Repul•lic.,:: e~~a ;:er.l:ção i~ mfto urm~.rlo. não\ PO~CJ118 s. J~x. 5ú na.o é ou em d'antes era; 
aJTed:L n. F<:.der:tr;-fw de nlc, io ~":1!11D1, e :\inda' o p1oprio Sr. ca(npos Sil!Ês, rtue ~ITlrma.ra 
rnenrs a p;. :.: int(~rn:r rpe (leve o che1e Lla em Mfnsa~em de 15 de nCtveadn·o do anno 
po!i.('Ü ' 'a Unirro mar.: te~. co_m :·. ordr,m insLi- pass :do, <<q11 ~- uiio t:;ri:L fra.qu~~as, isb e, 
tucJonal, em to • .ta a !(epub!IC".: cnn(le>cr,n:lc,ncius a re~w:ito da <)l·do n pu-

O St·. C:: Jnp·J,; Saltes puu0l'a te1' _intervi:: do h\ic:1 , c :;IH qu(ln quer que fo: se; não 
na m::nu lcn•:•no d.t onlém e p:l~ JllCU'rr<t no obst ww s. E~. ser ct:Dtra,'·io a in t•:nrenção 
E:,t:tr!o tl·J l>í<J.Lto G!·osso. m:rs S. Ex. n~iv quir, do GoveT·no Feri era! !tn•a da~ hypothes·~s do 
1ntel'\·ir·, 't:~ conlurrnida,~fl do § :~" üo <l.t"t. G' (;r·t. ü" d~ Constituição da Republlc;t .. 
à.•' Cottstltui-;üo d:t R()pnblica ... e fez mníto f.:rs. IJer.uUdc·s. o caso de l>Iatt" (h'osso é 
bem.. . o m;;.is G!amoroso rJe intervenção •lo Govo1•no 

Pdo cunirario, o Sr. C:lffipo.;; Snlles em- F<~<lü?r.J !;05 r~.tados, de CJUO.Uto~ ternos :!~SÍS
p1'.~oL1111 ao:; sedie:osos quü ns~e([iarnrn ao [>o- t 'do; \"lst.o co.~.o v, \iypocl'i~ia \lo GoveJ'tlo, 
d~r L~gi,\:rttvo t1e:'Se rham.:üo E>tado de hoje Cúlllnlic:l a it:3an:uade ment<.ll do Presi
M•tí.to Gro;; o. não só os f,;sis, como t:unlJem o dente da ft13pu1Jlica. 
clruh:1o do CX<=l'cito naclon:d, p::r:l. manter' a Sr. Prcsi•!ente, temos assist:do á int3r-
ord.r)m c a p :u C:del'al em M:Ütü Gro~so... wncão in•l.elJitu <~o Governo F<:<lct'll.l nos Es-

Q S1·, C;tl!lfl\'S Salles nrío f-, reconheçam 03 t:ràos, :L~ c.;c rn~a!'as; mas estG caso de inter
Srs. D~/•tit .t!os, nflo e s. E :o:. !ntervencio- ven<;ão iv-; occült,Ls, do Sl·. Cil.mpos .'3·tllt!S ua 
Ili>t:t a 1'. ~p3íln da po!itica 1"'''tiwt";·ist., em pre;ider1ci:t r.3. Republica, é mais hiSLim:wcl 
Est;l<!o qu:•Jq ncr ... Deix:t s. Ex.. que (•S par- do qnc ncnlrum ou tm anterior, A l1ypoeti· 
tir!n~ (:]H.>gur:m a vi•rs t!c 1\tcto. com arma;; na sio. rlo Governo Federal nfnl.'mu.nJn qae não 
xrlio,:IJ}r)(~er·ando-:;c de f"i1zis e car1ltiír:s do cxer- i ntluin 110 c·:mstt-;m~imcnto dct .' ssNn h i r:· a Lo
ci (o, ale nbtn~ ~ne umn. a~~emblu.l Irgi~ltt- ~i:,lu.Livn,no r~:lllolo !~1:\lntlo t!e :Vf,I Lt • U t'u8~0, u 
ti 1·a de Est~do qua!CJW!l' apuro a elci,·iio de ta:ti~ ~Tave do que ll(!llitnm ou tro c:t."O. 
pre.,:th' nt·: do mesmo Est:vdo. Ah ! llão; in- Dígam0s eom 1·r.1.nquezn, que ;t 1Ji1o in
ter·vencionist~L e <]UC o Pre.~idenu da RO:tJü· tc;•o;"()IJ'"ÜO c i\ illrl'la. tlo sy: LI'Jil;t fi.> lo,ml 
lrtic<\ nil.o é. nos E, tarl.-·s Cnidos do .Hr;tzíl, pt i~ <t 

, \·erdo.dc apurada ô qno so r!:lllpl'I:JilC:nde 
U~rS::. D:·:rlJTAiiO-Entreb,nto,ntú hr;j.) a que a~ forças do ex~rdlo, t!;s(:tc::vb~em 

r~;,rç~i~nt: : çiio 1lo ty!;,tto Grosso aindo.nií.o tra- cuyal:ó, freassem de IJN.<;os ct•uz;rtlo,;, ·l~p >is 
tou tle»e facto. de cmp·;;star f,,zí; e canltiio aos :;e·licio>Ol:!. 

O &~t. Er:.:c) CoELHO-Pois tr·ato cu, por- i e:;p.;;·n. (J.tle uma mo.ll~t c·ldtot·al cotbÜ':::.n
quc t u n>to >ou o J'epre1:ento.utc particod'1Yist ~ .~·cs;e a n.:sembléa legislativa. do E~tado, em 
(la Es,;ttlo r'.o lt\o de Jan•;iro, ma::r, por ficção, ple.no exercic:· o tle sua.~ fttncçües. 
sou o Deputa•lo deito pelo povo bJ";lzilerro Não ha precedentes; o facto é novJ. E' 
ao C{1li:?;I'<:~Sú, e, portanto, a m\m t>tmborn in- novo pela hypOcl'isia ref,ll.sa.da do governv 
cmuti3 :::clar na guarda. da Coustltuição e do SI'. C<\mpos S!illes, de~·nente, na prc.sidcucia 
das l :is. da Repu blica, t!o coatrar-io S. Ex. ni.i.o t~rirl. 

Si, Pv!' ciJ•cumstnncias de força. maior, a o uesplante r.le dizer, em m()a>agem ao Cou
ba.ncal.la. matto-grosseUHl esti de~e1'ta, nq ui ;:,rc~so, que a ordem institucional !lil. Rcpu
c~t·m eu Dcputtdo ihuniuense, com ba$tantc I hlica. n5." !oi feriJ;1, em Müto Gro:oso, no 
liberdade p.tr<~ dizer ao Sr. Campos Salles,nn coração do povo lJrazileiro. 
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Quando t:t•a canrlid'lto do Partido do Go
'l:emo, dizi(l. o Sl'. Campos Salles, na su~ pla
tafól'ma elclloral: 

«Na sessã0 d~ 1893 app:treceu naqu~lla 
-ca.>a do Congl'e;oso Federal. .. 

dade e torne eHi~'l" a repres;ilo dos delictoli 
commum»;emelhordo que isso,S.Ex. devia 
p~dir o alargameutQ d''· c3.dêa onde devem 
parar os susp·oitos de crime político: •.• 

Q•l(>r0 cret' qu~ m. Imprensa Nacio:ml 
fize~som os ty pographos a. p·wversir.lade de 
trat•~l~r o Jl2'lU''t do c~p:tulo J•1stiça paN o Referh-se S. Ex. :co S;:nado. 

« ... um pl',)j ~cb que vis:~. v~ regulamentar capitu_lo Ordam Pv.u lica., d:!. _m_ens:,gem do 3 
o tex.to const!t:.~cíonal r1o nrt. 6" .•. c0,1creti- de !!lato de:>t~ a.nno, em Pl:r..JUlZ_o do methoào 
zei a min~ a ti)rmat c energica oppo~;çã•> a da. mesma_ mensagem Jl~esHi~nctal. _ 
ssmellla[JtE> tcntnt,·•~. e formulei ;;S mintu:~,~! A respeltn do EI:Cl'Ctto e da Marmha. de 
·arrrehensões quo.nto aos períg0 s que (-lia en-~ Guerra, a m~n::agem do S1·. Carnpo~ Salles 
·Ce1•rava p:t!'J. o rt>glmen de liberdade (]Ue ;!([- pdo meno_::; ret!•le a ~adil. l!lll o que devemos 
·optamo.;:, nestits p:dana8 com que iniciei 0 a. nn:o~;;, 1st\) c, at~nbu~ ;1; _clü. s ~s armadas 
meu díscur~o: Si c possi~:el wn corpo P"lilico 'flJ.Ít'Wt:~mo e ht;rotsmo me.;tlm~.vcl: 
,te1· coraçrZ'J, d•:1·ei '!~e nes1e IHomc;'l o c,w. « Hn. tudo a cspcrar-s~ do indisC'lÜI'el 
mo> tocli;'IJ J 110 ]Jl·oz;no coraç(o'> da R-:ptJ.blic i l'al(,r do 1lOS'o glorio>o exerc't!l ... 
Bra:::~z,,n·,~.» «c da. rar3. br:wura. de que tem t ~:,do de-

Sim, parll. que lei do iote:rprabtçü.o do mo!istt'ru;v:'s a JJOSsa, y,1lentc lW:trin1Ht.» 
.art. 6", mora,c11te na llypothese do § 3·•, Entrebnto, ficou no tinteir·o üo Sr. Camros 
·qua.n~o o r;.-,vcrno estaclu:d 1· )CLlme a, into:'-j S:J.Ues l<~U<'· e ~u:üquerrefereucic. á.nos3a briosa 
veoça.o oo lJres1dentc d:\ RepubHca. aliem du. Guarda Nac:on>.~l, cujo passa•~o resp::mde pelo 
.ordem instituoionü ua Esta·lo rt<nlc;n~r c da (utnro ; visto fj\le o povo ar:ra''o sempre 
paz pubtc1; sim, lLU':\ qua ~ emulou com ns class~s tnilitares na ddeS<t da 

Tive;se o Congre~~o ·~m l805 <l('s"wo(vido 110ssa Po.üia mníto amarla. 
as pr.,scriprJí s constitudonac> do a.l't. 6·•, Sel'i1 outt•a p-3rver~ida•.l~ eles pl·~!cs offi· 
casu"tst:c.Jmcntc embora, o Sr. Cnmpos Sl>l!es, ci:u~s a f.dta ê\o paquel :1l!usivo á 1Iilicla Ci· 
« íntramigcldc c irr.-cOitciliCI~d arl~cJ·sariJ da vic 1, na m~nsa."'em p1•esid·~ncíat de 3 de maio 
.Jlolith·a i= • l,·rr~:·ci'''' isu », c·Jmo so apregoava, corre ate. " 
tel'ia deix:vlo ile int~rvir em Matto Grosso, a E' pJ~si\"e[ que o Presidente da Repubiica 
-de5p~Ho uo cn.;o ,·el'tent;~, d[), reqni5ir::lo do não tlei::;:•:ssc de repartir, com a Guard:c Na
respecti \"O Goy.,:·:w; n~o interviria a bem ttn. ci .:~nü p<n•ie lio5 lou['cs que colheu a mil:cia 
·orrlem imtitucin!t:ü c da p:u intcma. ncs,;e ch·ic1. com os nossos glol'iosos Exercitó o Ma· 
E~l:~tlo t!>[luJ•ío da Fc le1'adio, S. Ex., o ze- r:nha, n:1. co.mp.mba contra o Pa1·aguay, e 
'!oso l'~la ,. utmliJmi:\ pulitica dos E'lhúos. u:llli S. E:t. talvex colligiase,do passado a.o ftt-

O Sr>.. C.\~·IA:\O 1."1 N,\scDmNTo _ E~tes fa· tnro~ e:n homenagem aos ,brio~ d•JS cidarl1i.os 
dog 11 iio C:it:i.•J lll'<wa•los. lJl'.!ZJl?H'~~ 11.1 ;:;-o!a.l, que CL'laoao~ •. >-uluatlus 

O Srl. .r ... i.o 11>: St,,•n:m.A. -O Sl'. GGneroso 
.Ponce lli~~o <) e.1ntra1·io cr.a telegramrui1. 

O Sz~. Eltr•~o C:cw:r.uo-Vc>jo que reina:~, pa:r. 
nn i!JI":i• '/'H/•.'" >', o nflo lm !lis~Ol'rlia llO 
( 'aJJit'O d1.' A·t~·anulnt~!. 

ChrgntiHJ; a c·st:t lJ •lia si ht:lçilo p:trlí·hr:a, 
cornquanlo o com·;ii.o ela. Ropulllicll. esteja f<:
rido <lr~ mo:·te, bypom•itamcnt !. 

Ainll;~ lJ<>tn qtt<l no~tc capilulo rl~\ Oi'dcm 
)Ju(Jlica. da 111 \JJS:Jg.•m de 3 tleste mel., o Pce· 
sidente da, Rcpublie<~ escreve-no.>: 

«Como assumpto coi't'elo to c que merece 
tam!Jem o nosso <I preço, alludirei á ue:e;:si

,dade da conslrucçii.o da nova Casa de Dclm
çao .. . » 

Logicamente, ... Srs . Depntaaos,depois de re
f_;rir-se aos <lc[llo-:-aveis acontecimentos de 
~fatto Gro~so, devia, em seguida., no mesmo 
capitulo d:l- Onl~"' Publicl)., alludir o Sr, 
Cu.mpos Saltes à necessidade de «uma. lei que, 
·alt·~rando a Iegislucã:> vigente, meU:10r ga
.ranta. a scguran~a, individual e de protJrie· 

c 111 ,rtnheH'ns, sao os m~s1nos patnoto.s. 
Em mcasa;:em elo Sr. Cam1·o:; S:~.lle~ aos 

l'Olm''Enü:..n tcs tla N:J.ç:to, S. E:c não cogit<J. 
da. G m.rJa. ~;lcional: é como ú :JÍÍO existi$Se 
esb in;titu\ção constitucional tb R.:puhlica., 
para S. Ex. 

o SR. Aucm;To Cu;:~rE~Ttl-õo-Onde cst{t 
cosb ucclara~,ü_o? 

O SR. ERiCO CoELII:)- Em r:sposlrt ao 
v.p~ü·:e do digno D~putarlo p:>r Minas Get·.ws, 
faç0 puhlico qu 1 o Sr. Campos S:1.1les diss · .. a 
urnn. ;dta p;~tento da Guarda. Nac1on:t1, que 
S. Ex. não sympatlliza. com est<1 instítuíç:ío 
constitucional. 

O SR. Nrw PEç,\,:.'\IH.-TJ.lvez pelo modo da 
sU:l. organização. 

0 SR. ERICO COELHO- Pois seria caso do 
PreMente da Ropublioa pedir, em m ;nsagem 
de 3 de maio corrente, que o Congl'ê~S} at· 
tendes>e a reorganização da gtw.rda nacio· 
na!. 

Mas não, o Sr. Campos Sallcs, a.nti.pathico 
á Guarda N<.cíonal, :prometteu a essa alta pa· 
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tente ~pr:;as que nii:o lto~tilizari:J. a mc.;;ma 
mil: ria c i >ica.. . 

Ol'<"'- ! o Sr. C:<rupos Salles. n;l l•!'Oddencra 
da Republic3 .. dignando-se n,-:o ho~lili~nr a 
Gu:trda Naeional. .. ;, rcalmeme •:c um:\. lon
gnnimida,1c sü s::mptomatica ,1;, loucUl':l. pa
ral~·tica : 

O Sa . .To:\o DE S:Qr:Err:A t.lá. um aparte. 

:\Iandon gabar o arr~g~nho mat\~ial, quero 
<lizcr, o gal'bO com qne a guard;~ n:.wional 
pt·estou :10 Sr. C:unpos Sa.lles, do.mente no. 
pl·~side:wia da RepuiJlica, c post;,do á ja· 
nclh da Sect'd:tria. dos Ner.:ocio.;; do Ini:el"ior, 
n.s continenci:ts, por occ:tsifió de f,,sre,jar-sc o 
anni'lersa.ri•) dn. le\ u<:) 13 de maio de 1838, 
e.ste anno ; qnero 1lizct', !O <lias d •poi3 de 
enviada ao Co:lgTesso a rnensa;;rem pr.>siden· 

O Ss.. EiuC·) CoELHO~ Dê (lne ..-a.h;m ar- cial q:~t) não allu,1o eiquer <1 llle.-;m:t Guurda 
gumentos ~cure cxemplt.s:- :;o:;;.. Estados ;\:IcimuLa antipathica. ali:i.s, de S. Ex. 
Un tt ios d:t 1\oi·t c-Ameú~a. o E~:·~r,~ito lk~r- O olclirr,nte de granrlel.i<S estava :i. janolla. 
manente e 1.1111 pun!Hl•l•J ue liülnr·n:;. m tS :J. rLt Sec::·er.a.!•i:J. tia .Justíç:t, CJIIU.nuo n. Gt:a:·da 
Guarc1a :\':1eionnl é n. legião dos ci:lr.tii(n.> er;u. :'{:1c!oual destilou g~Jrbos;J.ffiCIItc em hmnena
e;H;Os 110 n:an••.io d~1s arntii.S e p:·o11q•tos a gem <to SI:' Cnm[IOS .Salles, e bnto bastou 
dellmdet· :c p:üTill. ~a Rep•tbli·~::. Al'fi t:mtiaa, pa.m que de anUputll'e~• e na.•.iu llo;;ti!!za.da. 
o me~mo r;.xe:uplo t!e prel'idencin m.cion:;l se i•ass;~sse a sct· ,,, tnil!da civka, üi;;na ll;.J eln-
ok:::::e.,.,,.r• gíPS ~ fPr~ ·l~.\!~, .) 
";,í:~s,",ie que valem exemplo~. alli E: ~eolá 'I Yamos ag,.rct oal.Jero queoSr.Campos So.lles 
A~ui rH:I:z-;e o ExJrci w p:··rm,ncnt~ por f>nlcnde p:·lo :\1i niste;~·io r1 u. Viaç:l.o, :10~t8 p:dz 
economin ,, torlo o tt•nr:se; ''nt;•,_,L::nto. lJiiu S<} desp••Yo.tdo e agt'icc,la, de cujos de:;t.inos ~.Ex. 
descnvol\·ea Gna:rb;\acion :l l .cnr·~z d · a: tnn· ,·,o <1rbítro supremo, ~GgTn.do p~!o l'ap~. 
der'' detkicnc:a de l1!Jru<•ru d:1s f:m::1s em pt~: O argu menw. a. contrasenso, .,[,; Pt·es:
l!e ~ucl'ra, en1 um ~ment<l U.~Jo. ,\q';Ji, 0;; ]:leate ~'' l~I;pu.l.Jl i c~t é, n!J.da maí", nadrt rue
na:vws de p:net·ra s:w r~•·end1rlos depo!S de nos, este: 
'l.dquiddos, e niio ha const:·t~cçitv n:,vnl mer- As Estradas de !'erro da R•;publica., co:n 
cante , de phno :ts•}l' ni'mada em gu1•1'l'a, d:11l:t !.[:: ra.nlia~ do Thesouro Naci<Hl:ll, te em rb.do 
D. emc:·i-'.cncia. de um conllicto in~·-•r·n:'. CiOim!, ;le(icit. emqn:111to adminbtr-atlns buroct·.!.tica
como e ue l'eg-r:t Ha Norte Aruer;c:L ,\qm, mente. m:d eJtleJHli•lo, mt qualirJacll) de r'lHl
ext:llguerr.-~e 03 n.rsCilr,cs de mn.r:nilu. , c lan.stel'ios da clienteila eleltcrai aqui, a \ti e 
guerm, n:t. e~pct•:tn<,o:L tliJ n~ndvt' ,:t tr··.Ctl n·: acoli. ~Ias desde f!U<• c~sas forro-vias pas,;am 
1;~\rato o.~ eslal,elretrncntos l'•'"~ec ltvc·s a. 5}"G- ''· ser· a•lministr:ubs índustrinJmcnte, l)Ol' ou· 
'beato~ cst.:·;tng·(,tl·os rtuc re;,oltul:tm c•Jnw co- tJ':I s pa:a;n•as, :'t rne,lida qne i'ii.o cedid:IS a 
~umellos : to nos~<.' rncto "•;cOtliPo~tu c· pntt·e- ha\xo pneço on com in1lemuizaçoões pdo Go
i~cto c! e banc:trola: ·\.'illl,. SIJLrdu·l;:>, o Pl'l}· yct·no Fede1·i!.l a syndicatos quaes:Jl1e1.·, em 
s;dentc 1la Repnblten. e tlntl::g•l •la '•ll:l.l'<i:l vez de deficit, &.6 ·nas fbl'reas d•~ communi
.;\:J.C!Onal .. · c:t•;ilo no Bruzil dão ran<la. progressiva de 

O SR. LAl'i:O ~rrv.r.:n.- O ~1inis i J'O <b ;lfll\O a anno. 
GnctTO. p"JC 'Jtn ,<.\tt rela.tC\~·i,,, .\ conc!It~fio a. tiral' tla e::<pc1·iencia. 11cvi:L 

O SI!.. Ernc" Cogr.uo- Pot' <'Illf]U~nto) u:l:o 
discuto n l''~latorio do :"llinistl·o tia.' ~uc:!'l':I. 
mns exanli I HJ cotll nspirito nu·d icn :1 l'"t'~"'nt· 
g'•:!ll do Pt·c:;i!lc•rltu tla Hopnhli,·ll.. 

ser q11e mais vale a RepuiJlica guardr•r as 
J'en·,,.vi;1~, que custaram sacJ'itlcics ao Tlte
souJ·o Federal. como propriedades que rept'.:
,;cntom credito real da N:1çii.o, c nes~a. eon
t'ormillade administ1•nl·as indu;;tria!Jn,·nte.ero 

O Sn.. L.\I'IW \il·r.r.r·:lt - ,.\mlu;; 
plet:un. 

>'O co:n· n~íl Lle uuro•:rat.ica.mcnte; mais v:tle esta 1·e· 

O SR. Er:iCo Cnt·:IJIO- \'.E.\ .está ~u i!l<t<lin•lo 
com touo o ~'''1 talent<1 pere;.;t·i:w: o Pt·e
sicknt,~ d:1 R·'P'Ji.,Jica e o Wnbtro d.1. Guerr·a 
se contr<vlizom om uctusotnl!iaes pre,;r;ntcs ao 
Congres;;o. Eu uaua. tenho neste momento 
com o br<~.vo Sr. gener:.l!III:dlct, mas tudo com 
o Sr. Dr. Campos Salles alienado. 

Sl's. D~pnta•los, o caso é grave! Ao passo 
que o Sr. Pre~il~ente da. Republica, em men. 
sagem ao Congresso não tem uma palavra 
de lou~·or, ou quando nada de animação à 
Gua.rtla Nacional, todavia mnnáou o l\Iillistro 
da Justiça expedir- um:J. ordem do dla ga
l'ando da G11arda Nacional simplesmente o 
que ! ? o que!? o que! ? 

solu~ão economka do que o experlírntc es
t.upi,tn de alienal-as de miio beija.<'!a., a pre
textl) tl., eyítar compromissos tle dinheiro, 
il!u;orios, está visto, do Tltesouro Nacional. 

:\Tas n~o. Sl's. Deputados, não. não e eosa 
a conclusilo log-ica a que o Presidente da 
R e publica cheg:tría, si o Sr. Campos Salles 
não estivesse dementaclo; pelo contra.río, a 
conclus~o é (Lendo.) 

<<Al!Í estã a eloqu ;nte e irresistivel propa~ 
ganda das cifr·as ... 

Ora, muito bem, aqui temos a propaganda. 
das cifras! 

« ... Em presençs de tamanha evidencia ••• 
Bvidencia de que as cstradli.S de ferro, que

cuscaram sucrific:os do The;;ouro Nacional, 
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estão dando re.no:t rn·cgt·es>i v a, uma Yez rbd as 
de mi"LO beijada <'· syndk:>.tos de estrrtllgeiros 
et ceto:ra ... 

SESS.\0 DE 25 DE ~1Al0 DE 1899 
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. . . e:,t;:J.va inrlica~a :1 direcr,,ão a seguir 
qt1anto ús demai~ est~·atb:; lLt Crüi!o.» O Sr. E1•ico Coe!ho-SJ', Presi-

•lente, '' p~·ax~' cr<1 boo, ma,; :t Íil!IOV::r;.ão é 
Srs. D~puta•los, a pes:;oa do l're,;iileni.c da melhor. Agl':ldeçoa v. Ex. a qnem presto 

Rcpnl!J:; :t es~:~t rlomfnle, :J.tril' lt•u cn co:no 1 H'!mr,n;t;em, [I.O m•:u i11tcg·1·o :1mi;:o o St•. \'v<: 
merlicu e p:·o!'esso!' ria facul•l:J.ue de ?lledk:i n:·, ele ~rc:tlo, te!'· me do/lo :t )nln.·.-r,1 n;-s<.lt hora. 
~i~.~~f ~~: qJu~n;i 11·~~~:-tl v o m~lllm• .iu ir.o pl'ofis- . .lo "'' iA.'• li"n te p<H''' pro-;egnir o m·.·u tliscurso 

dc:J.•It.e·ll:'lllem. :\las desdej:\ ..• 
0Pl'':~i·i•mtc C:J. Repu1!l!cr~. demo:lst.ra, com 

algm·l;,mo.•. que as f'c ,·ro-vi<ts da Vnião, logo OS:.:. SE:d.JR.<-D:L um ap:trtc· 
que p:'S';\i:l da :tl1ministr:t6i.o publi·~· : p:tra u. O Sr:, E!:ICO CoELHO ... pt'evino nos Srs. 
Gspec:lla~,·ão }·articula,•, IJ:i.o rend;t ern vez tle D~pnt:.dJ·~. l!Uj[L att1~::ç;\o sollcHo, ue que 
dcficit. _ I !i!11la n. ll•'l':l<10 r~xpediente req,wre:ei JJova 

Pui~. r,"sim c:omo '' Govet·no Fe,lel'<:l fi>· ::q,;'<:il•,ia pnr:t :;e interromper ;: ortlcn1 do 
~:üiz::. a. renu·a. ria~ Alflr..•1eg;~.s, devo <).t,tend.:JJ· di:> ; ni].o :lo p:·opo;;ito de along-:rl'·IU' c ,·n \XL
a. ~isca!i;t; : r;i\o <la ren.b elns D>.no-vics 1uo la VJ'<L~. Jn)/·l.)m r: a intt~ne;ãc de t'.ê'CUt::r os Srs. 
custíL:-~·~:;.1 :·Hcrificlo..; do T~~~:::sou1·o ~:tciotw .. l. neu~a:·i6 jle :Sou.zai Cas~·iano do ~a5cin1entot 
1lí:v. S. Ex:. oS:·. C:J.n; pos Sa.ile> ob.st:l'''~' que =--:i lo F'e<,~~'";l::, L:turo :-.Iidl:•r •) Rll·Losa Lima, 
cs~-as tndu.;;t~:in.s ferr·oaviaelas l'l~·nd~!n r;:~~ o.:mt .~·o;:; !:)dos ITH~U.:..:, que pedira-lu na. ~(~ssão de 
miio~ •k est:·r.n.:!eil·.:.s ou naciDn~es r' os syn- auv)-hi•Jlt<:m a u:r tavr:t :il'lm t!e r.·!'ut o.r o meu 
dic;rks. {npocric;)ee!essa expedenci:l,~t l'~"3on ~~~·~u!lleulo cm-ju<lifica.r;~'io da Ul'!;L~::cí::t que 
dement~uL do Presidrmte ~h Rr:pub!ic:;. cvn- me foi l"'!:l. C:lllHn'.:t concc:li,Ja. 
clue, ~L C•Jl1tl ario s•:nso, que :.tté a l'·~rro-via ,·>JLtes t.b re:~t<lt' a uc,nonst!'açilo 'JUO levo 
centra.l •1e\·c ser arrem!alhon vendido. ... não em mir;1, i,;t._, é. a insanida·le illenb l rh~ pes
diz ao c<.:rto ~ ~ooAo l'rcsi lente da Re!JUblica, de1·o r.:spo-

s~'. P;'C5id.ente d<\ C:~ffi;tra, eu ])'>S~O pc~lh· sl:t :~um :L parto elo 111Cll n.!Jligo Yellto o Sr. 
a V. E:·: .. s~gundo :t pra::e de'ta a::-semblêu, B~t::;ario ,:e Souz~'- que sal1iu ao uwu encon· 
qM r!,e :.çu: rde a pa!avr:t pa.1'<\.}}!'csegui:· uo trc• com a sna pal:tvnt cnr:lnt:lcl.,ra, ••m :\ptl.l'
meu di~ctu·so, a re5jleito ela urgencia. que O:> te que me pa5>ou ues:qJc:•cebi·lo :t l:tc-llon
Srs. DepuLados me concer1cr·am ;dliil 11e i:J.- tem, mas que 1\ 11:1;; t.ohs stenogt·rrphi·~:ts. 
ten·om.:,;er rt o;•,tem do dia de hoje. p,Jis é O m<;u pn~z,vlo companltciru rlc: I'•'[)l"Cscn· 
isso o r,ue 1\•.çc. neste mo,ne:tto. nrto ~0 peh tar,:ão fluruilli"!l.<~ :li:;>e, que Clll nlm~.t\'a ~~) 
raz[o de que silo 5 lloro.s ,]a t:.nle. e h:r. :l l/?. mell s,Ji!C!i' me•1i~o. cxpo11·1o o Chr r._. r':ll :\:J.çao 
horas 'l 'le '.1. Camara. me hOUl'<l C0ffi ~L sua. a i~·tisü.u puiJlic:r CCilll !:'Y!!IJltOm.rs de v:tlO!'. 
a.tte:1r;ii·•, como ta.mbem p:wqae me ~into f:t- 0 ~~R. l':H./o;,u:lo J•IO S•Jt:z .... -l~ 'Clitko. Nilo 
tiga.du; alem lH~so pda consí•lera,)i.,l, <le '1Ut' foi j;so ,, fl\l•J tu d ic<sc. 
vou. nc"t~· m•:.mento encehn· f\ critica .t o c:L· ., 
pitulv t!a. mens;~gcm Pl'osidenci:d ,[(, 3 t~•) O St~. 1:1: ,;;~,, c,,;.:[.u·• t•''l';·cv<m.lu •:·• ,..;,. · It~-
corrent" mnz, rel:ltivo a Finr"tçrts, isto ó. o 1is,, ... .-o ef.: S""~·' ll u l J"'l'd,) 
pon~.-. culminante da p~l i ti c:• do Sl'. C:uupos l>•>•;<J :t \'. !·::c f[lle liu.\t :L r~.d ifJ.:. ,.;:,n rlc~.b 
Salte,·, ;l~lnentarto na })L'esí\lenci<~ da Repn- l;1!1t3. d t: l.!·:~d • , .·,;.'ul ·I· ·~ :-:r,,, ~t\·ll'lgt'.LI•ho~. 
blica.. u ~~~. 1 ~~~r.tS.'.ltl•> Hl'~ Sot: i~ \ ( J\',.'C''·"· 1 ildo-s.: 

Peço a V. Ex,, S1·. PJ"e'iirlent(), fJUC me ,h) ,, 1·,·1·,.-1, .,. 11 (i1lhrt r!o d;,.,.,. ,·s,., ) - O IH•lU 
amalilli tl<~ P'"ef<erencia. r1. palavra, u:1 ques· a 1 •:t~·tr· fo i est<•: V. !~:.:. Psl:·,.nl>u~:tiJr!•• do seu 
t:Io tltO \lt'gencia, p~tra conclun• o meu tl.i:<· ~ub·:l' dt•mr:,l'tco c de lente '';J. F•wlll•hd" p:ll'tt 
Cll\'SO. CO!IlO ê de pt•n.xe. aiJ!ltCl' o jll'C.·'Li~!O ,lo Sr. Pl'rs'!.!enlc tla. He-

0 SR. PRESIDE:\"TI~ - 0 art. 7'2 do ]leg.- pUhliciL , . 
mento 11isr.ue, na~" pnrtc, 0 seguinte (LC). I~' inexacto que en t!VC,•e m• ~ rororHlO a 
Fica, poi~ . sacrificada a or·dem do di:1. ,,,té snnptollJ:I~ tle valor. Nã.o ~ a peimr;11•a. vez 
a sm. solução r1clinitiva. O nobre Depu- q"ne o. ta.cl!yg·1't1.plli:L se ill~de, attrJimindo a 
iado poderá, mmrnhã, requerer nov:t inter- llcJJUtatlos pltrasjs que nao proferem. 
1'up~ã·) dn ordem Jo dl:t, para cont!nual' o o SR. ERICJ CaEt.Hü- Darci a ~·ectificaçãa 
seu discurso. que acaba de dictar o meu prezado :1.mígo St•. 

o su. Earco CoELHo _Na duvida, peço Belisario tle So!tZ!l., a quem peãr, antes de 
a v. Ex. que me inscrev:1, para prosegnir 0 aberta a sessão,_ que estiv~s>e att?nto ao 
discurso de hoje, na hor~ do e:<q:Jediente de começ·o Jo meu di,c~rs~ de hOJe, 

. uh- Dr~se o Sr. Bel1sarl0 de Souw que eu 
.am,\ a. 1 ::tbusú d::t minha profissão de mechco e mais 

t da (~ua!ltl.ude da ptofessor da Faculdade de 
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M0dicina do Rio de Janeiro para expor á na, discni.ía a re;:peitü das pertmbações intel
irrbao .. 

O .SR. Br.uu.nro DE Sot:zA - Para~ büter o 
]lrcHfgio r1o Chefe da 1'\a~·ão. 

Jectuaf-S de Sua Magest:\de, no qu·) não havia 
si não o pl'OIJDSito de :~qu\li Lrar o 1\Ion,\rcha 
com a h~rdeir11. presumptiva do Tbr·uno. para 
ll~m ~ervir a Monarcllia; porém ou1ro~. não se 

O SR. Er.ICO CoELHO- O rn1m i;1iento, St·s. limi.taJ'arn a critic&r palavra;; o ot;ras <lo Im-
Düpukulo~. não é esse que o Sr. Helisario <l e J>~t·al.!or assim como d;~ Prh1cCI.a.. A h! outro:;~• 
Souw mn irJ·c·ga; po!s bem s·~ cem rrPltcnd, tiYPt'am o arrojo do r]i!f;J.ffi<'l' R f:rrdlia im;Je
que não u arrr:a r1e OJ.'l\'fls:ç:io rm·t1 <..hria \t rh•l que ~~mpre fc.i tHgnis~imi.l. itnagem !la 
deuunr:h d[\ wsanihde mental tb Jl~>~u·t do f&mil'a hrazlleira. 
chefe th N,.r;ão • .E' preoc·~l!J ur;ão ltHah;t dr :\;'lo forfli.'S nós outro~. 05 rej}\\blien:r.os da 
ordem snpet·ior. I\;\o (!tl<lt'O :1r·ma.r se:11 r•ro:p,ganda, que in.iur·iar:::.m a rlign'l rami~ia. 
p!etla.l~ 0 rithculo, eu, que ~ou medico.cbris·j impe~ial na p.l>i>Oa d3: Con.'~ess:1 cl'Eu; }lorem. 
tao, ~OiJre o mc,u complnhell'•> tle vr-opa~an- e:<ta.\1;stns do !mperw, a bL·c~a. 1)cquena, 
da, o Sr. Cpmp~s S:tllts,aJreetado tlc mole~tia.' <ll'::t um, ora outro ptLI'tido U..J'C:ldo do go·· 
gt'él.Y•.:'- A ndnha inleEção é athertir a. U>- vemo. 
mura. de que a Pall'i:1 corre pe;·igo, e S"'l'à 0 SR. SEr;2EDP.LT.O Com:u~:o~. E OUTP..r.s SRs. 
b<~.lrlado o at't~tisEeio pnrtid11rio dr. conce:ltm· Dt·:PcTADc·s dao o.ptlr!e3. 
ç:ro pa.rl 'JlJC!ltla.r, vi~ to como o Go1·erno Fe-
deral (SÜÍ. ;~ntreg-ue a. um nlienac1o 1u pr.~- O SR. Er:1co CoEr.m-.\ppel!o (Jí i'ccu;·w;d~ 
sírlencif!. til r:epubliC;l, Sim' poi~ a f1 talidcu\o. al'isla'l' OI[Jl18ií! 110 ?'CCÍ,llo) :l.j·].Jf:l !o p:·,ra o meti 
essa cúu::a •1uC c·ahc tio céo :nmo s<1bre:.. ··m'gc S1·. Barbosa Lim:t, que me ouviu n:t 
cabeça tlo ·p:u·íà (Juanto sobre 11. cnl::er}<~ Ü{l tribun:o. tlns conf,~ren(:ios pqmlat'CS em 1888, 
:pl•!;:cip!}, rec:dd n infolim.ente na 1 e,~1 ;1 do na nw. d11. Gu;;r·d;~ 1'el lt:<, C\!, ~ropag:~ndista. 
Sr. Can; ;~os Snlles as;:;im como cahtl'a sob!'e tla R·!pulJEc~ .• v~rbe1·ar os 1 artill"' monar
P~;orlro tr'de vener<Lda me:JJC•ria. vhico::; qnt\ ~li!Tamava~n :t t:m1il'a l 'C>pcili!.bi-

D• -vo l-mb:-.n· ãqu !t('3 srs. n-p•Jr." 1~o::: qile li~<ima de P~tlro f!, em satisi'2.r;iio 1!e de . .::poitos 
Il'C n.paJ·[••aJ'Uru, l><t se~·:lo de nnle -hontrm, ll:n·tidarils. (1-'.-HISa.) 
quo o.!!udi :i. !t!Olf~Lia. ue Su3. !1Ltg-est1ldo u fi- Um;t t'as cau,ns que pro!cipit:nn.m a qued;t 
nado !nqterii :nr, ntJ r.:wrnet~tu d't :r:~lltiisc; 1 ,.,0 J<1. mono.t·chia entre nC15, Co\ ~· con·>!ct)io em 
em n•1c ~li:IUt'm me d:s'lc CJur: nc.st~. C:.sa qne esta\·;• o povo de que Sua r.-::lge5t;tde 
nunc~ :;e unl.m ou rido susr,cit;,rda i!l;;nnid::de não era a mesma mcntalir.lnle rle outr'or::t,. 
merJi.:•l do chefe di:i.l\'açiTo.Eu !iin pedi a v. Ex., por outra, que era um im perar'orrle palha que 
Sr. Pr~s:-Jen t ~. que me m:md.'l~sc it lribu:1a 0 os ministros mov~am à dis•:reçiío. 
vol11m~: ()., ·S .\nrw~s 1lu Carnara, re!erente ao Houve cst3ilistfls do Imperio que cflg:taram 
mc>z do junl.o !!e 188í, pedido fjl:c rrnov0 ;1e ror em ex•·cução o a1·t. l2G da <'Ht:t ctn
agora, ai m •'c 1·..-Jcr J•a.l'll. os S; s. IJcp11 tar~c,; s ti tudo na! de 18:2,!, que resava n~;;: 1!1 ílenrlo): 
N!CUL~·rem p:1!av;·aB de! um e~t:,di:: ! ~, cuja CiL· 

dcll·:t Jta 1 ep1·e~t'UÜlç·'io Jluminen~c :dn<.!tc tulo 
foi ]•l'Ot~:·chítl:J, rcfi;·o·rnc a Fcl'l'Gil\1. Vbunn, 
CU,Íll 'h •ll),~ itllj:t><:·J:O$ t'l!SJlC'i to. 

l\;"lt, a1 u10u Fo:rl'CÍI'a \' i:l.llna ~ i rri"ão ]lt:· 
h\iea. ~uLre a pt·~;o:t ;le P.;;J1o ll ul:1ue1Jrado 
pc!:~ tnulc.-tirl, uemuis pessu1. ill violaYc,l e ~a-
1jl':t<ln., c.•Jil;Jl'll\C akttt•aua CO.J'la cou~tilucio~ 
nal d,1 I~H. 

N~., <·1':1 cs~o o Jll'npv:.i to uo d•g-co 1·:o-~ran· 
uens~ do ~ui. 1!.<: que a rltpnt:r<)o 110 !tio rlc 
.lallPIJ·o H.~ O!',!(lllh;n·a; mas cl'a ont.o <l >en 
inl.c;;lü, O ,'e S) :•vir ~W !'<'gimen ua. ~.lOlli.l l'C!ti:;, 
no a c[., ) ;\.; dt:H unciar á Camm·a. a fl a~ueza 
mcntul do velho llllpnador .toentc. 

Eu n:l o achincal!lll tla nessoa. t!o JlWU infelir. 
. C'l!npo.nheiiO e;~ propagândn., o S:·. Cumpos 
.Sulles; pelo contt <trio, a com moção qne ti ye 
ao encetar r.nte-hontem este !li:;cnrso tr:du7.
se pelo sentim~nto sincero, o tle compaixão 
]>cs~oa!, •o mats tle appr~lnmsões cJrdeaes 
:patrioi.icas, pois vejo a Naçií.o ern perigo d~ 
mort~ ruoral. 

. Srs. Deputado:::, n o tempo do Imperio, esla.
àlota da alta responsabilidade de Ferreira Vian-

'' Si o l mporndor, piJr caus~ pl1y~i~:L ou· 
moral. eviclcn\en·:ente re,:onlloci< 1 ;~ TH'h pln
r:lll'i:t.;c 1:c e:ula urna dns ca.:nar.,s da As
,,,mb\lia, s:~ impo~s\l>ili ltu• pat·a g ;.>vtrnar, em 
s~u J,~gnr govf'rn;,râ.,c -.~mo rc•;{f·Utt), u pt•iud:pe: 
í 1nperial. si for maior 1le li' aun"g· » 

De r.:cto, o;;l[l.dii;ta~ 1lo ~ni.ig-o r e~ i men im-
1'erial J!OIJSara.m de tr:1:1.c·.r ao ,:on\11~,-.i1nenio 
dn Camara c ~em1.1!0 qun Pc,lt•o li n'io ~c 
r;dt:Wfl em perléi\a int~~;.:t·i ; la·:c :n ·JJLll.], nos 
LilLimos ant:o; do seu reirwdo. 

Nüo havia nisso dt'SJ 'res:.igio da pe,soa de 
Sua Magc>to.de, olcançnuo u:l 1 o!·ltingencio.· 
humana, J:(>I:J. rr.ole~tia; e rt'<l sct·v!r a Nação 
co!loc:ar na regen:ia tio lmpet·io o i.et·deiro da 
tra•lição ua monarchio. constitucional relJre
sentativa.. 

Pois tem; ouvi di1.c:r, Srs. Depurados, quG 
se reuniu o com:ei!ta da digna familia impe
rial para (1eliberar a respeito do caso, t<ll era 
a pressão r los estadistl!s rto nntigo rfgimen, os 
quaes pregavam á Princeza que u. ficção mo, 
J)arcliica.. exigir. a interdicçiio de Suo. }fages
tab, á VIsta do seu enfraquecimento mental~ 
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Mas a p ·incf&t\ br:tzilcir.l, qne o povo ,ju~
tamente acclama sob a ínvcct..c;v.o dG h abel a 
Redempto!'a., opp 7.·se fnrmaimente á inter
dicção do ve:ho Impera .. !nr. D!s~e S.:a AI· 
tczo. Ql1e déix•ts~em seu pae> mon·cr no throno 
(lO Bra%il, al1! Srs. Depntarlvs, eu, tllho, teria 
opinndo tlo me~mo Jr:odo. (P,wscr.) 

Porque nio? Si th. pe~nw.nenc ia. rl e 
P edro ll no thr . .~r.o, ~ob o rcgi men parb .· 
mcn t~r. n:::o 1>o•let'ia. i'~sutt:J.l' m a.l a!gu rh i~ 
Nação ! 

Entretant·,, a. y.res::ü.o <ios e;;f.::: r1istas impe
r iaes soi.ora o an iu:o d:t lt_,r.~a i 1·a •ltl tllwt: ·~ 
foi t:~.l , a11e Pe·l ro H foi nutn•tll;lo a•~«ha1' em 
:\[i I :to, Ú l ~·an• lo-o , p.-:rérn , 1!u. mc-..-te a dctli 
c:~tç:ío do c0n•!e de .!\íot·a .Maia, cu}> norn·~ ú 
c:cclll pl•J do sace1·docio mdico co:n tle!licaçiio 
i!tcompar:1vel e-ntre nú: . 

A r•~·rmite: dC$~<:1 vw.g~m df' al~m t !tmulo, 
a. ']ne o ltnper:~.•lor <?1\l co,•gir!o, o Depn ta•l o 
fluminense Fi:-l'l'Cira Víamm <l i ~se em l t 87 : 

« O Imperado1·, tJIL' foi o seuhor deste ra iz, 
1w.:c m1o c scnllúr d'3 ::i. >.' . 

Comm-~:üan:io üU çss~ f<.!CL 8 , qun.!J<lo :lo in
stanchs do. m·J<:iuarle ac<~d emtca en~ltn5 i • • ~ l a 
P"h Hepubl 'c~. fiz u cr.onfct•ent:it1 rlt\ Gu:u•.!i\ 
Vellla, <' IJI JSS3 (e j;\ ~;J"··raap ;n~l:n ;;:~ m bw~ 
paril o t ostemnllho r~o meu ••n:ig\ > :-; ;• . L• Ut'" 
i\lülil; r. •1ue r e ;:;e tempo cri!. nm d.n.:; m•t-i ~ 
dbUn~V):; a.\nruuu5 t;.a Es•;ola Mil!taJ·) e~ 1 IJII'I· 
lifi··t n~l os mini•tros <lo g .>Yt'l'IIO imj"~ :· ial 1\n 
Ci1f;;rw. ! :i· ··~ r.lo l'odc;· : ( I)r;H.;a .) 

Pvi:> bem, :-:r s. Dep::t;lt.ir,s, c-a qum\) P'·nl· 
tend:tl'·! r;e . Os llli!tis lt'liS clv I ;,)\ ,;I' ti O R· ·pn
bl:c;LIIO nã•J ~ilo <:n ~·:nnt- i r· - ~ du [\ d•·t'. llf .L.I· 
sim o:; cumpl iccs tla dcmmcía tld l '!·esidcull: ~ 
( S •rs.<1•;·.·o . 1 
Pcn it e n~ I J.mc, ~~·s . Dor n!· 1l•·S, p~!n i li: ll · 

r: h• me . 
O S ! ~ . :\[F.U/l Rr ,;o · :\'n r."'i l:o c 11 1 d<>s· 

gl'.• •:·a ,·, l~tlf t ~ r:u\ <Ji' <k·lllllii$L!'dl fJfli l u;'1ll r•s· 
U\ l';t lll'>l Uco . 

O ~1: . !~ t : IC·) Co!·:U J•J-1\':io 1 h·CI o ['l'n ;~ - ·r ri<· 
m n c::cou lJ';H' cu:n :-u;L ~l:~ :.!tl.ila d o ""P"i ~ ,,,. 
re.~ t:J!,,.b-, ' do d!l. ~llit ôt\U Ir•, •!<• l' nli.H dt: ,., ·U. l'in.· 
;.:e111 ú Eu:·n;rt, u -. a~ :l•· l'•·tl: l •J •pu~ " 1111Jl ' l' :td•l i' 
t•)l 'I'JO: l tlld ito r, ~ i não C:ll'IHlO, r:n Stl ll • ·Hf'I'M]IIC· 
cinl•:l! l,,> mc:nl.al. !Jc fncto. ::;n. Dt> pu t:t•l• ~. 
11111 d i::uc J me-lir.o •l;t imn-' J't:.l Ctmar:l , 
UÍg'llOU ·~r: OUVir 0 lJl'·l\ JKLl'cé:•r solJr(• a JU( f · 

lesti:~o d'" S ul~. ':'.!:lge>ttrle ; e t n <~mi ttl a npi· 
nlito 1\1: (]1ltl ~~l!\V;t :<o11h-nr1o, o itn per a!lOl', lln. 
p ;;ychosn cln bet•\· tJeri, que cont r:l.hira na. 
qu int<t d<J. Boa Yi.,ta, vi,;;i.tando C<\$eJ·nas de 
balal!túes do <:>xe~cito. 

O Stt. ME LLO REr_:o-Eu ou vi a. opinião l1e 
out l'O medico na occa~!ii'3 que elle crnba !.'cou 
no Ars·mal de M<triulla. 

O ~R . Emco CoELHo- Srs . Deput adcs, vou 
pl'o~eguir no meu discurw (\e ai!le·hon tem, 

e.nw t.<\ntlo a ana! yse d 1. mens•1gem do Presi
deute da RepubHca, cla.ta.da. fle 3 t~est..z mez 
t!e maio, no tocanr.e ao capit ulo das fin:tllÇ<l S. 

Ning u em m dl!Oi' d.> que Ruy Ba r h >~ :1. para 
cr i: ica.r o prf'grammn lir! t nce it u t!o GCiverno 
11 :;s <.lon tr 'n:•s de econom i<l p•JIH!ca. do 
S1• . C<Wl(:o.~ s,1: I:•s. 

O meu des r:,j•J r•ra rc:er pa!:.t os Sr:' . D~pn
tatlos C'i! \!t:tarem a. lr1'1po·en•·o:, nu met·o de 22 
•L1s te me:~, , o ulti;no lla seric do suas pnbli· 
C:i•:;ües ~ol;l'e " · m•Jns:_,g:•m llr·.~' i o lcncinl ; m~.s a 
hora n(io m~ r.h to:r. !•ü b'l.St.a.nt e. 

A pentHt Cor mi•tavel ;lo jm·n:l.l ista n:í.o 
deixfJU pcd a sobre pedra. Oigil.m qne S. i::x .• 
o il lu:;tre Scn<J.:!or peia. lhhi<~. nii(• ~U'c't:ou â. 
lnl>ilO ~ t>l.Jre •·S d i ~:porates da mens ::~··m do 
P.·l·si h i . te dil. Rt•_tJII b! iC<l, si ac:·so !er;un 
\ ' V . El-;x: . ~ s~ t· io dos art igPs do p nhlidsta. 
qtP , aimla i:em, não pcrl~ messas :1. nenhum, 
n.as iron [<>.a:n•·nte cri t ict·U o < sm·Í J• W do 
Sr . Ca1 upo; S dl~s 11-1 P11pel do doe r. te ima
p-i nnr:o r1 no •\o mcdic" :'~ 10r('~ • qu il t:~mhcm 
•lPH(llllpenha Ú!<i mi l mar::rv i"ihi!~ . 

D~ f;ld.o, f'ri<. D.~pnL\!LJS , e;,bi.•J C'm ~C(~na , 
P~'> li tic.:J. financ.1~lra_ ~ fe ?1Hj , , l/c imt ~D i ; • .. ;;-;: e 
!.~ m-.de<=in ; j! ·lff í'd l ·•i, do t beõ1d'O dll ~l .. Let ·(~ . 
\" . ~ja tnO!i a. rL1'~ll'!i ·gC ~ tl (lC 3 de H1'1ÍO CO!'.!.'Cn t e , 
cn.;;it•do Fi,w:· ç':.~: 

« .\ l>Oli : ica llr\:\ncoiJ'n. t ~m ~ i·! o e cont i· 
nu:u·(~ ' ' ~·~ ~· (!. p l' iec .p :.l \ ·l'~<:;t::cup l~ <io tio 
meti Guv.:-rno •. , )> 

B-te »< Cl< c;n,· ·mo 6 ,]c\i(:hm >, ;.ois r. Sl· . C:1m· 
P·.·S ~au.~=' P~ t.:'t na. p(:r .. ;u:\~rt(J lh~ rr n ~.~ (• ;,!-..r: l.!rno 
() t!d i<.' , t: IH ;· ,,z tl.oJ S·:l' th ~a•;i'tL• . (l;i :o .) 

« r.nlllpl'·! a t:lc.tl' e re~ol~·e 1' os itr:pod :\ntes 
:>rr•lo[,•ma·.; 'J ll (l d ia ( a po!i t ica ll !l'<!!c•Jira) 
:\ j>l'l.'>;r: t, \ :o Cill :'\t:l t'O lll jJl •·): i ·l a li' . 

.\ pl itn(·ira. l~ tl<'~t:\o qur ~m·::r ... 
l'I' ÍIIICII (I. t1 1l • :~L;\o, tia lllUltiplici-h\llC Ua8 

f'J n••:;toi. ~; . 

•' • . : <i,U•1 S>l l';:!' ' ' • e i jl:O O Ü llVCl'llO _ l•~ fl1 ;'11110 
ol lll ' •l" l lll )'<Jl': : t~1 l.t•, ll ) J:Ol: l-J .! c v ;st a \>:l l'e
ha b\ H LL: il l ~ t~\·r~n · · lhki)·fin anci.·. h·., ~ é ~l tii.\. va
l ol' i~.a· ; :l" tl.c• ml'io cil•cula.n\c . )> 

l·:n cn t.c:111o q nr~ [L qncstiio econ-..,rnic;t ó 
ll ffii~ COU~ll, e q U(·:>t\í iJ limtnceira., e Olltl':l. COU· 
~:~.; a. v;tluri :r,a~; !.o do papel ·m~· r.l. ~ll ó qu est ão 
tl uan<:.,ira, ti" E;;lat! ••• m~s ;1, ec011omit.:a, n;~ 
ar.:CI'lJ::<lo <la pal:l\T i\, ó q u.~s tão r dú. ti va. á. 
pi'Oi.l ttC~iio c consumo •.lo paiz . 

:\. mens:•::r:m, clltreta nto, embrn l1Hl fi. 
nanç:~s r.h n'c pu blicü com e<'onomia do pai t. e 
faz r:tis;:o um:J. ~ó queotii.o, a economico· tina n· 
ceinl. q:1e rli!stnca das outr•• ~ queslues. 

o SI' . Campc-s Sallcs jà 11ão to:rn " com· 
prelleosfto dtt.'l p .o lu vras, e, c::queci(~O t.los 
c.-.rtlu cimellt os elementares tle econom1a pc
lit k :\, troco. cs nome;; das cousa~ . 

Sabcis, Srs . DePu!tulos, QUe economia 
nüo é o que mu il<\ gente guarda em u m :pé 
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d~ m8i:l, mas a J'chçã-:t entre ~l pr(}rlu~('IT.' e 
O COJl~Ur.:J<~, oU, p:Jl' üUll'i\~ p1hlVf'8.'3,tr•Jll:>nrLr> 
em co monJ'•lÇ~1o 1.1 OP!ranismo hum<~ no : :t ~co
n•.mtia ént·mtle com 'á. a~"i mil!ar:,Jo e :t d ;~
assitn ~fiü~:ii (l , a~ gr·nnde~ e('ll'I'en t e~ d;l. nntt•iç;!:,. 
<lll:ll c•gas ~t ilnport~ç:lo c expur·t"~{l\', o..s 110 ag· 
gr._;g,; r!o s~rda! e p di ~jco. 

A ll1!':1J>a.8G!':l JH'Esi:!en•·ial. ]·Orr,m, Jiiio t<:Gl 
lntel ::genc~a d !~ fjU·-~ a econ·"'lnli:L dd u~~~ p ;y\) U 
es~a hnl'lll; lrda ~ú cowp~u·avel ú rlP org.-.. nisnln 
hum;-~n:~: pel;, c~.~ntrari~', e;npi·t·ga. íl J_l.'!!avr~ 
eCr •!) r •ITIÍ;t rln rr ~tiz C" nl0 t'J'livJJ illiC th !'CI[Uc,·iiO 
<le de~jr(·ZUS com c.s SO!·Vir;os JrUirli~O ' . 

.... ~A 11!"!m~.ira f!iltstão que ~urg::. l!l) rJ0~1t~~~ 
de vista. economico-fiuan<'cil'O, >i i:; o l'l'eosi
ded" da R"P'-1hlic~., :, ::. \'iÜOf~:!.i\~3.0 <10 meL• 
ci.:·cu!a.ni e.» 

Acabnmo;; de ver na. ..:~enn. ecouom:c•)-f\nall
ceir.r, um personag-em (lo th~<J.t~·o classico 
Cr~~ncez. Poi~ aqni Yae out1·o ])Cl'~on:~gem. 

<<Em p:\lZ<!s como o nr•sso, em qu.:; circul<J. 
t~norme ma>saÜ·J papel de cur.~n forçado •.. 

Lcm br~n1-~e. os ~rs. Deput<~ilos, q nc a 
mcn~;;gcm reconl:eceu, fJU'" a IJa\:xa. Jo cam
bio n:':D se explica ent1 e lJÓ' pela eno::.-midade 
do 11a.,. el !noerla de cur.;o fo:·,~:'Hio. 

« .. o om·o alnnr~,m::t tt S\!'1 funcçã.o de 
agente de ci!'.:!ulação .. lP 

Or.t. o ouro aban;lonan-to ''~- He i'nr:.~r;ão tle 
m,:dicla dos véilm·es ! 

« ... o 'uuro, entra ll:J. catlJego1·h C:e sim
ple:; mercJ.dol·iu.~> 

Qucor dizee que o ouro baixa de catttcgoria, 
o ouro ~ 

«Opel:J.-se c n~::o a zra:1.·1c it·[].usfcrma,:ão, 
em V!r·tnrle cl :t qunl.. :· 

Vá que s~>j:l : 1 Jl!'ÍrJJ~'il':·, qu<:;;tii.o, m:H :1 
men;:;1.;tem r1o Sr.Ctmpos Salle-; n5o .onnn:era 
a scgu11rla. Pu<le1·n., si ,·. o prtp :!-moed<t ;1. 

olJseca~·üo ~1o .~eH G·~cenw .' 1\ tte!l·:am à tr:ln-J'OI'mação r! o ouro, por 
«Sob ;;\Jmn inio Ct1 n~>i.o a., cm's•l f,q·ç~.r1o, 0 oull'a, a de>coherta. pélo inverso, d•t pedra 

c:•iteriu prra conltcet:r a de~il!ic;;cia uu •:xces.' u phil··sophal :1. re:;pe:t-J da nossa questrí.o eco-
do mQio c'.l'CIÜ:liOt\3 ó o e>btlo nc co.mlJio.» no:uiro-!ioance:ira. 
E~U Yi;;lo r;uc 11 ·Wl Ü'ccllr> 0 St·. Cêlnlpo;; «.-- ern Yirtude rb i')U:tl. dei:\:3nr]rl de ser 

Sallr:s a r)>lralw du 03Janç.t j nte' nn('k·n:tt de unitlade para rnedlr O$ v:tlore.;:, pass:1. elle 
commf:r •··o, para ~tlribnir :;o cxce~,:q tlo p;:.- r,roprio. ·-
pel-mo ·d, de cur~o lurçttuc a. baix~ tio Elle o p:·oprio ... ouro, mas niio diz qnom. 
cmn1Jio . « ... elle proprio a s0r mc.'i.i.:io como todas 

1 a~ outras t:terca•lorhs ... ~ 
« i~nt. rP. !lÓS. pa.I'C'CC ftJra de c~u \·i.:a~ 'l r:c o t E .. r. . . ?_ 

nível rh. bxa. ca·l)bi•ll desctu muit.r <!lé:n r/o 1,1er 1-.10 porque, o mesmo ouro. 
que •,)o,\erh se1: j11o,ti ticauo T•r:lc;. bal:tnr, i ntel'- « .•. medi-lo peh unidn.lc rlo papel-moeda 
naciOH<tl.. ·'' ·· · • inconvertivel.» 

A <XIIlka•lic.;J·) entJ·. ~ nr;r.t••!le c c,;k trecho . s~t~m me .1iz~·~· o~ Srs. Deputado' si al· 
d:t ITl ("JJSag-r•lfi e (··,·id ·•nte, pnr·quam•) a r•on-; g-um L''"·· e;n_ P~_:z qnalqUC1', () papcf-m~eda, 
c'u•~o ,. (!Ue os~ f'WJpos Sal\('o cllP'" \('1"1! :n.·otn·r,l'tl't t- 1, •UI o !iGl do r>lll'() ~'lllt ou 

l ,,(. ' .L. -< . • 1 ... '' . -r--•·- • . J I lj j I . . [ . l I 
a sc-:·: QU•• o excci':;odo rw·ie> cirG;:ianle.t:tnlo ,u. Llll'r·s, na ):l,:tnç:~ :n eru:1t:runa ' 

não ."C lrt«:luz pel:1 lJaixa rlo cnm!•io, qw1ttto, I O f-:1~. ,\n•u~·ro CLlNE~n:-:u-Jil. 
enh·e ~:~~~' ,c~ f e. P} 1c;10me,rJ~ . ~~o :~ :~ plicajl O S<l: l~I~IC·l Col·:!.l!.r-Aqu i,. r:u 1·egi 111m <lo 
~e~~cil:i~cqt,Jl l brto lo., pra.o, .tt baL,,l~ .. com- cur·so {urr:arlo, ou al!i e :ccula! . _ . I O SR. :l.cGr."ST•l CuntE:-.:T:>:o-).-!J.~ somos, tle 
~A .:xphc:t<:•:o _?o ]>IICn()Jn~>no cnco!lli'(I.-Sc r0rto tempo a c-t:t p:J.t•te, 

JlOlS uu. tl"pr.·ma~·~.r) d:1 moeria..» I 
: . _ O Slt. El:tco Cul~I.Ho- F;~ç:unos alt:~ nesta 

E1s :1lt1. a ~~-111clusao ;1. que n S:.·. l':t\JJ/)r\~ J'.l:l s~agen•.~t·s.Dcpula<l,, s. P••ra rciL:dn• ~olJre 
Snllec' cliC';!Oll, Cl!l d,~~intrUigt'!nc·in. <'OI H n f] 1:<• o fJUC o ~~·. Campr)S Sa_ll~;,; jil n ~o ~:tiJC di7.er 
escrcvt:n.tna:; atrH·m:tndo a mandt'it dn do ·ttl•: uo. ~un. men~a~cm pl'rstdcncJal. 
im:tg:nal'in de llfolió;•c, no n.ct·• tl '· r:elen·ler :"\:'ro ,·. :\ lliti•la•le 110 papel· ·inconverlivcl 
the3es... que mede;, Ullirlade lle omo, 0m um momento 

Perdão, o s:'u a >e L! dono; von ler rl:1. ];;1- ún.•.lO ri e dr.~iq11 ilihrio da htlança de com
p1·cnsa a tran:>cripção de :\Iolier·,·, l'eln. }'er..n:t :umcio rle um palz; 6 sempre o ouro, boa 
brilhante r.le Ruy lh~bosa.: rluvidu, que mele o valor do papel, Da razão 

directa <lo qna.,:it·ado da. ::.ltura. do prato da 
imp:jrtaç:to sobre o :prato ela. exportação, e na 
raz:Lo inve1·su. do credito do Estado ; pois o 
pnpel iiduci"'rio em circulaçã0 responde pf'lo 
cr·edito· ou descrçdito do naiz. em um mo-

« Jliid de;;v-wd!llis n:wmem 'J'' trc 
OplUtn r~c,-t donnlí""r}. 
A. cdd respoudeo 
Q rúa e si i;! e o 
1"it'llU d"Ji~initi~·ç .» mento dado, - · 
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Qunnrlo e que n que~t:io ~n:mcL•in< com- o seu cffei"to-a c5neculaçii.'l cambial; e na-ia 
plic« a qaP.stão eccnomica, em um p.:liz quai- mais facil para êerceat· a espe~ula.;·ã.o cam
Qllfr e111 f)Ue ciNula o Tlapel i ncO!lYertivel do bla l, r.;lUSl. dalleprc:iaçii.o do me:o cit'c::lante, 

· Est11tlo~ - ê a taca:· a dcpt·c~ia<;.ão do meio ci t·cu!ante • 
. Justnmentc. no mom:3:lto (~m que o Estado Ei~ alií por <JUC. no parecer do Sr. Cam~ 

tem n·-c•:s<:da<l ~ elo out•o, para. s:l.t isf<ucr, pos Salles, o cambio <lcscou a. ur.J e':tremo 
em ouro, •·ompromissos da Na~.lo, H?jam ex- (iUC a no>5~. b:tlnnç:~. in.tern:1cional •l·~ com
t:wno~. ~ejn m intcrw:s . roerei o nilc justilka, sem embargo d<t massa. 

Mas ~·m l'un<li!' as t.•a.ns.tcções intc <·na~io- enonne do pa;pet-rnoctla, o incouvertiYel, em 
n:>.es d,, CJmmcrcio, nas quacs o ou:·o sc:mpre I c ircula~d.o. 
inteJ'Yem c uno medida tl<JS va l<:> r~s. bto é, ;\ Et ~,,,;r:;, poto'l]l!Oi- ~:olnJ filie cst mt!Cl!c, Srs. 
CCo1JJOJn i<: ~e paiz_ qualquer, . Cyofu;!d it' CO : ~l f rep~esentautr.S ria ~açfío! _(i~ i.~ o . ~ , ., 
os o..p;Jr·o,; nna.nc"tros de um t~st:J.do Jmprevt- ) D1garn-me, a pUl'tdD.IIi!. e ou n<J.o e ::.g-an~· 
dent•: co:no o nos>o, que entm no tn!·rcadv rell0 CJ.U·J f~Stá em sccna polit•cO·Iim<.!\Ceiro, 
tlo ouro p:m1 sahhr !1e>Ln. moeda compro- transpomlo o lm~o parcJ. o. (!íreita, o.fi;;3.(lO 
mi~S:..:> c:.;ti!J·J'iO~ e inten:os, c ::.s>im perLUI'~'n. 1>:~:·:1 . ::1 r•sqnc:·d~. e o cor:1.ç·ã.o par.\ o fim d :J.s 
ainda m:ti~ . :; "a•la pa!>:'!(•. n e=JIIii tbrb elos cost'!~. n ' a c t1> ·1·: PXplic~r-no; pur ()U·~ é que 
pr<~to.; <Ja l•: , : ;nl~:.L intc;·ua~io:t;ll •!o coG>mar-- a. );a•;:io ~s•.a mu<la ~ 
c!o. p-;•· onr.t•;>. a. ce .• n·)mi:l do w rp:, wl l~di t·o , i\iia é j>(:;o,; :\. ~c•·tns fi n:wceiJ'0' de Esta <lo 
soeialute:t t! f<: Uando,e dar cóph\ üe demenci~ quillqur·r IJUG se me1lc o >:t):)l' ecOtl•tmico de 
paralytka. nrn p:J.iz , ma-; pe~n. d íl'erc!l';'~ qu~ Ya.e 

i.llas r•tt>•iga.rn<:ls tv~ an:;.l~·~e •la mo llsagem ~ntr·• o qt:e o pn. ir. <'XP)l·ia e il11I'o:·ia, mor-
de 2 tle:;Le mez d~ ma:o. tLê.) mr-ntl~ J•e!o que a t?.rl'~'· qu(l é a fon t.o :prl· 
«.Ht!ngh~os o:; limi te; extremos da. de- mo:·d!al (\<t r i(Jt!C\Z<L p:trticn! t\:' e ['ubl:c<\, l)ro-

pre:sã.e~... d.uz p;t1·a o con~umo do povo c !)a.:·a. Yender 
3/t ~stt'ani!'Cil'•l . 

Hefet·e-::e ú. ~xtrema dep:'.:l>~ão e<t•n!•i:tl ·,ue 
entra P.ós, S. Ex. nii<.~ exp!i (:o. P'>l:< enorm.i· 
d;tde 1!J ~·: : p:l ruoed:c em cirr;ulaç::to) , 

« ... : ·~.-.; V$.~il la~:~~Jc·.-~ .'!$ !~ln b: ia~!~n;ficant.e.s 
rlo c~, ;: : \.•ia ~u t.l'<Hlm .• ,:l• pur ;.: ru n.1Ú di li'et ·en
<:·as no r•.lOl' <lo ou t·o. rle.<a lh:ndo ose;;l i mulv~ 
1<:1. am ;.i<;ii• l E: c:evanclo a espc~u lat;áo ao seu 
ma.xiuw de inteJJsido.cle. » 

.\.qni t(·mo:: ''· cspecul:1 <,:~o maxima. no mer· 
ettdn do (' \ll'O, t.l':tdnl.in•lo, mts in~ig-t:iflcanles 
osciíl:tç·,·····' l:aml.oia<'~. grn.n,Jcs rliJl'e :·enç-;:.s em 
])r~j\\ii.O úo i•<ÜZ . (C";,Iinúa " lJi'.) 

« Estn ~'='i'r.'cula<;ão, gero.rl:t pel:~. lH'Oprin. 
c:'i~c ... >;, 

Pe1;.; iud;t a ;tttetH;:\o·dos St':l . Deptr ln.do~ 
pal':l o at•gu!ncntl) do P r<•si.loute <ln Repu
blica. 

<' . . . r· ~p<'-~'.tl:tQÍlO, ger~t<l<t pel:l ct·iso, i'Jr· 
ll:l.·~e !•OI' ~toa vez eausa. pro<.l u.:lot·a de ma.ior 
dcp:-e~sfw .•. » 

Enteu:!:t se dcpre.~;;;í.o olo meio c:rcnl.,ntc. 
« . .. '.eis ,·orno alti !;C fôrma um verdadeil'o 

circulo Yicioso elo q ual !'ú S(: p,·, :e sahi1• at'l.· 
co.nclo e.:n .;;n;\ raiz a. c..'\.Usa.origina.l·i:~ . . ·» 

Sim, vejamos como o Sr. Cam 1•os SJ.Iles 
sahe do sen paralogismo, isto é, do cieculo 
vicioso, o.w.co.udo S. J~x . a causa e eife ito da 
depreciaç-ão do meio circulante: 

« •.. atacan tio em sua r aiz a cll.usa orJ. 
giuaria ;-a depreciação do meio circulante }>? 
(Pausa , ) 

De sorte QUe, nada mais facil :para corrigir 
a. depreciação do meio circulante, atacar 

Ca.ma:-:a. 

EntrebllllO 1: mcdecír, ·,;trr i!J l'i !Hi, c:tt enilc 
cJ;·autontate ele modo di verso. 

E' Jlfl.V01'JS:t <l·~ i:ts·mso.tez <t mc:ts~gem 
:) l'C~;t.! c ~ :ela. r ! 

o SR. P P.Estl'lF: :O.:TE- Oose:-\·o ao n<lLre 
Dt•ptot:do qu.~ c~U\. finua :1. bora. do expe
diente. 

O St ·~. Eatc l C<lELIW- Visto isso, ~o mo ha 
numero na Ca;.a. para vot;tção, l'equeiro de 
n0\'0 que :-:e rne c •. nee,la urgenr; ia. p:triJ. in
ÜH'J'()m:•er :\ .•t•,Je:n d•1 dh, n;\o tantn nc, jnte
rcsse de conclnil' o men dis~ur.;:o, interrom
pi<~o nntc-hnnl~ro. q1:anto uo ~mpen!io r.le 
cscut.n· :v•s St·;; . Dcputactos que p(:>tl tr~m a pala
vt·a pn.r'l lll<l ref'u L;.Ir os n:cus roei hor.ls amigos 
poli ti co< no:sta as,cmbhi:t;cmn partie t!lal'idade, 
o di "JJO le~rde.- da Concentr .. ç;io e o niio menos 
dill'r{'c lc•"Je;· da ReconcGtttmç[o, os Srs. Cas· 
::; i :~n n do Nas·~i roen to e Bclis;trío de Soun, c 
m:tis o5 S.rs . 1-iilo Peçanha.. Lauro :O.lüller e 
B<J.!'l!o~a Limu. ; sim, <l:Jcm-me SS. EEx . r , 
hom·~ rh sua J'esposta. 

O ~1·. Eri(:O Coelho-Pro:;eguindo, 
n·> ~:::carne me<.lico sohre 08 escrilltvS rio Sr. 
Ca mpo:; S:1lle; demente no. Pres idência daRe· 
publica, 1levo r~cortlm· aos Srs. Daput:d:1s o 
treel!o da :mensagem ue 15 de DO\·em.bl'O, a. 
respeito de finanç .• s,em desintelligeuc!:\ c0m o 
trecho da mensagem de 3 de ma.in. E:n15 de 
no,·embro do anno pasgnrlo o Pccsidente da 
l{.~puiJlica a.tt!'ibuin., a «multipta.s causas re
sultantes rle erros g ravíssimos que YP.em de 
longe se aecumulando»,a. crise fina.nceh·u.,que 
ê de S. E;:. a pl'eoccupação obcecante. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 10:52+ Pág ina 15 de 26 

4.2 APPENDJC.E 

Dep~.is de allurlir, em rapidiL 3.n;tlysl!, o.os j «0 fundo (le rEsga.te poieri ser constiluiclo· 
multípl• s cn·1.s de ç;overno flUe ob~:ram a pelo praducto das· estr1das de !'erro urren
Rc{lU!JJiCil, S. Ex. cvnclu•3 com estn. plnase: I dadas. menos a Central. .. » 

«Fimtlmcntr., a baix::J. •1a hxa r.;1mbíal, ~lm. ;\Central é segt·cJo do Sr. n.?,ts~hil:l, 
syUtllPS~ e exprc,;3il.ü de touu5 0~ ert·os ... » ta!Ye7. pam. p·:gam,et~ to n~. ;1\tr" gu'3 <'Z~~ tlo~ 

E;refe:·i ndo·se ao jog•) tlo c.1mbir, ror outr.1, 
às trans:Jci5es ill[cit.as .:;ue se liquHb.m por 
di1f,_,re:lç':~. rn:ts que percüt'~:J!!l 11 Hwrcn;lo 
licito Uil.s c:unbiat:s, o Sr. C:. mpos saEe>, 
ainda em mêr:.,agem de 15 de n');'cmbril, ve!'· 
be1a ... 

n J5SoJS tt tuws di1. d1 v1Ja. cxtcm:t ... 
<< ••• mono~ a Ceutra.l, c ]JOl' to.lc·s os saldús 

orçu.rnC11brios, e pela qua.tJtia. proveniente 
de p;tgurJ:e•Jto i.le •lívidas de <hver:>os b~~ncoE, 
e P•l' tolas as rendas cvmtuo.cs.» 
· ~!e~os n. Central,pois não sab:>mos o que o· 

_ . · Govel·no f,trá ao doi' o ou dona d~sta. p1·euda.,. 
<<A e.>pecalaç:J.o, aue U')S ·~e m.e10 se des- . . , 

envol\•c c:>mo as pl.i·t\.sitas em o,·_.;-anismo em~· o,~s~. 1r1J;;T.L? RRGO- E:;tu. tmtorlZ~(,? a 
dec:tdeucía. .» Hm.e. · 

,, . O SF... E"rco Con.rro-•.. os Srs. D.>.nutndcs 
Dccaüenct:!. C0!1~,e·!uento a « m~1it'plr..s can- ilc;1;1i sem prc;\·er omlu 0 ;.[inistro d:1 J>a%en'IJ. 

sas, cJTos de gonrno (j\h! y.•c;u. ol o !on::e se/ j 1,_, bus·~ar Ji:Jhelro pa1•a e.;>o f~mlo de r~s
:J.C(!Utnu_!and•.l», tuJ[) q11un to o Pl'M;tlr:rlte d:~ 1 g:<te r!o paoel-moe.h. A rleSllulto d·,; cót·tes, 
Rept;?l!~:~ r ·mp e!J(:l~:~( ~ e:~1 :~ ~!l~A'i"l~. rl~ I ;I. toc•t() e lt ;li r··! t.p, ;w.'i. d~SlPl.•\S C')'.J1 ::e.rviç.o~ 
nove~,1Jr:._c.uanno p.h,.tdo. e ·•d!II• r~"~ CJl.l:·s federa.cs, o il•'f'c't e certo e o s1H• pl'ohle
S. EL au, trulte em mer1~ ·gcm ,Je .~ lh m:uo luvüic"J no orç"-mcnto gc,·•l\ Ü<~ Rt~nub!ica, h.~ja. 
?~ste -=~.t~1~:.~., P~!·~ :.trn:,~:u-.'-~ -~.;·.·. Ca~~P~·~ :~tl~~s: Yis~·.t 0 ~ p~di!tc~s c15~ Cr·~~dito.;; su 6p~eulent.arcs 
,ncon.c.c,Lc, ~d1l p~•«.düMh,,b ·.lo e . r_lu1~va.~a_t 8 b~•ls •1e w1!Pmmdade. 0:; ::aluo.~ orç,.,mnnta· 
o. c_ongre~:w, 1sto •;, tNL.Y:Il' 'J s'n :-u\::tl•J ".1.- lri••.5, poi~. nem ;:~.os o!hos tlo iD;;'e1. ~e des
c~,o, rlo_qu:tl S · E :c n::o >:~.~\:, ·ns;.orpu>. .J.1 ti o:;m. Qct:!ntin, p:·oveni~nte J.c p:1;.:am ·nto de 
nao al!wk: a me.sm:t .m•ll~!iJl!~:Ilatle ;:\Õ c:~u.·a~ ui vitl;t de di .,..el'30S ba.nco3, e con v~ra:t fill.Jt\ ! ... 
OU C!T05 ).)':.l'<l. eX•J!iC:i>l" 1\ :i()o':J.I[;)Il<.;:l), ÍllUil-
CCÍJ'O. üo B!'<•;dl; n:\o ~ahe do id:mJJ.:,· idein. t.::-r Sr... DEPr:J:.I.DO ·- Ha as f<\bl'i~~~. 

0 IlO.l':l.!O;§;l~;no Cstupen::!o e: 0 Sa. Emco COELHO -AI! ! lV f~'•ricas, n.s 
A e>pec,tla~ito cambi;t\, co r.o rnr:,~ib do i~·~ L~,t.d:t,; /':b~_is ~ortas n":;; e:~'·~::~ü·,q; .u~s 

O!'g'<l!IISIUO do B!·:tzil em 11 •.c idrnr,i:t. U C!tU.'3. b.t .lr.O> •. • ~,tb S,lO e_qu~let?SOC f~ o, Jc;,\S, <:;::oSU> 
e e.lf J:to du, 1Je;;\·tüorizn.ç;to •!o noss~ p:1 pol i el·']/'''illes /,;· '!lcos, vBn•h•!(·~ e rG,·on ll•Jos, 
moclh~. assim cor.lo a •le~v:tlol·ir.wiio d:l nos''' I c •Jll q rte. o Pres:uGJ:t,c d·l Rnpu,1I1C1 ~":Jia para 
papel:mcc•'a e (·1fcit~1 e c:lch:L d;t ·C~[;CcilLH;~o CO~:;t.l~~.,_r_o. ,fu?.n<lO llC l'C~ga.te do .!lO:;S:I pa.pcl 
C?-IDimtl,qnal pcl!'.iSHarloo!'g'<\lliStll:J (lDB:·a~ lllc7n>rtnc,l._ . , , ...... ,. 
Z1l em deoatlem:h... j '.L·. o T.Jc,ouro l1.tVOL e •• c~ 'l· r·ha,.'l~· 

. ..., . . . _ /,,.,,"c·'·•· l'écr~bcndll·OS em ('9g , me11 t1 do d!Vt-
,~. pot' con;;e;::tunte1 ~\ t!esv:tlorr;.:::l.f;a;o rlo )"::!- (b8 t!·,S <liver.:o3 ba,ncos, pJI'<J. tr;·n~fvt•wal·os 

llcl mceu;t ;u "" •·Xpllcn pcl:> cxc•',"' <lo llll'S· em P.t·s :nacs do ma.t·inll<L o fl'll•,n<t; é bmn 
11:0 I•UJ:Ci·moet!n, p~lo que oS:·. Campo;; S.d~ lcllli·l";l(~o! 
ks, t!m m·:ns;genl ile 3 d<:: m;iio dcst·J :.tnno, l~itl·, lll~(. g á ohrll, incinerf!m os te:tl'CS da 
preoc~np:1·SC. cx~lnsh·am~nto cotn in.·iH·3rar, [':•,i•ric:• Lk s. I,:uaro, que cu:>l::l.J'.lJa dczcnu~ 
g~ranttrr e re,grtla1· os \)ll!td~;; do The>OUl'o uo c~>n~os de l'cis, catlo. ~tl<Ll, e f•LI;~.m ch·ss~· 
.Fedet ai · ·•. e5cpwlet·J de f<l brim, lerant.:vJa c••lll papel-

O Pre,irlent~ (l\ ll t'Puh!i ~n ;; 11 ppüe qne re~· 111 e.t\, o fundo l1e rt!Sg"o.te ri•> tne5rno Pll[lél: 
gntn. quando wcmera. 0 p.lpcl-tnoe.!.t q tD Cll· ~ u:n;t bel la operar:ão fi:,neccil·a! 
tra. 1 elo .fJ<AicMt d;( Rec.~lte ·Jo 1 i:t r[.1 Tl,e,;ouro E nii? se esqueçam C.c ret:rlt~·J.r 03 mise!'os 
e ~lll•!S U•' fnilir p•)JO [l~<iclwt d;L p,,"ü.'lor:r., (; op ·r.trzo~ tle S. Lat.tro, como ~os Ye~lto::; f~~r· 
Mínistm da F<IZD!ld:\ 'Pl•l•lll·•-o no j)~·~·~""m Ytdorcs dos n.rsenn.cs d~) nnnu\l:l c guer·ru, , . , , ' . . '• ~ "·'''~ ~ . \ ! l b . l t· . I ' 

Mas, 3 d!t'~ es;;e J>l'O~í!SS•l cst1.,1.,.n.gante tle par~ ?t·eenc .. t~.r os c a.m~ l <1 l'liJ"l a. po.t?lll . 
l"C~glLtar \liVl•h:t tlo Til snuro, jü. dbse a ul· A:Em ces"~s e~ptc1e~, em p .pll pala_ o 
tim:1. p~!avra 0.1'enn:\ trrJmenda Je Ruy Bar· [nn•JO de re~gale do papel-moeda, ent1·ur.ao 
hosa, u cu p3sso a·leallte, ' to~:·.s a3 reudas ~;ventuaes •.• Que .. : sab2 .st o 

Além Je~so .:xpeilleute 11c queimar 0 Tbo· l Mm1stro àa F.<zenrJa tem a ~sp~r;wça d<3 tn:J:o 
souro a sua dívida, o Presidente rla Repu-~ a so:·te graud.3 do. Compnnhta de Lo ter1as 
1Ur·tt digna-se, tomando a. iniciativa do L)oclcr N:J.ctona~s 1 Os o~ç.nne~tos ger~l. e supple
L~gisl~tivo, .de in~tat' pela:;; !,Eguíutes me. meut:u ua.. Republtca estao desecp:dtbt•o.dos ..• 
d1à<\S flnancel!'[lS' Um fundü de re~gu:te tio o SR. AuGUSl'0 CJ.E)fENl'lNO- x~lo o deste 
].Xtp~I-moeda e outro fundo de garantia doj ;miro, que foi vola!lo C)ffi sctldo ex\r<tor-
mesmo papel. (Lendo): diuuri•J. 
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O SR. Er.IC? _Conno - Rerare V. Ex. na 
cbm·a_ ele; p~IIJ:;o> de ?reditos supplemcnt:.Lt'cs 
-ao orçJ.r;;r:mo d:1. rocetta. :Uns, (omo ia lli
zentlo, a;,; dc~p::za~ publicas não estilo e'}uili
bradas com I! r·ece;b .•. 

O Se~. AUGU->T·) CLE}!EXTIKO di um apm·te. 

O Sr.- Em co ConuCl - ... e não pte;·E>j•' 
de onde l1::.reri n ;\finistro daF<1zend:t re1Hb» 
evm> lua.·:s }'Ma engrossar o fundo de reog:w" 
do pap:;,l--n;Mda em circul~lçào; s:ll'l"o ::1. l:ypG
these do The;;our'o apanha" no ar o bi ~neto 
prcmütào pela empré:za kte1·ka a que me rc
ü:ri. (LenrJc,): 

«O rundo de re.og-ate pJd TL_ .. » 

Ah! sim, '[lO:l.0rá ou não pod·rit o P.~;si· 
deHt·3 dü Rep11bli,?a orr~njar e~se útntio de 
l'<!sgate do p~q·el-mucd<\! l.~ qur,nto a o fil!!Ü<J 
de garantia c'.o mc~rno p:J.peL .. » (LG)_ 

«O fundo d~ gat·o.ltt\a podel·:i. ..• 
Aqui ternos o poJeni. outra vez! 
« ... pocl<cJ"á ser C11nstiluirlo com o pro1lucto 

da ~ax:t de maL; 5 "/.,,ouro, sobl'.; ~ im;,uL'
taÇ<ta.» 

p8]JCl-moeda, no mesmo papel F::tra. s'lipiJ:d!r 
o ftwdo <le r0>g>te. 

Ser·á. a pl:uri1 philosopld ás direit;ts e :is-
tDl·tas. E resotvill'o o pro\JL1ma ~b~n~eir~>
(le~se m ·Jdo si:nplids>iiDo, o Sr. C.•mpos
S t!ks, n:1 presid •nc!:t •la l~epublico., desde::~lm .. 
J:c ~-ntorízaqlio, c:-nf-Tm() n. lei de l~i/;:._ a d~ 
~mit.tir• o Go vcrnu l'"pel-mocua. ... (le1>d.o). 

« D.·ldas as circnm.-tn ncit1s exceDcknac~ a 
que allw.~e a !!li tle lil75. (as cil·ciÍlllst:tn<!i<tS 
de rn·\·•~ ma!O!') q1:e a·,é hojo tecm liuo coul.O
un:co rt:medio a cmis~ão autoriw.d<'· i;d~ 
propria lei .. -» 

:,f;'l.s d':tqui por dennte o fnn<lo de rasgats·. 
ou o 1\t!l•l•l de g n'<Uttia do i1a.'[l e:l-moe,la, ouro· 
lr;il!Sfvrrcaçilo do l)apcl ou p:<p 11 Lransror-- · 
m:tdO em OlU"O. ;JCCU·.IiJ':Í.O :ÍS CÍl'CUm~t::mci<.lS
CXCCpciu!l:lCS, (Le;1do) 

« :V!;::.s, p:<r.1 tpe e~sas me.litl:ts pos~n.m t-ra
zer·resulta<:os ~nlit!Ps e duradouros. 6 OB in
ri!~cutiv._• l con\·cni0nch '}UC ~ej:\, de;de .i:;> 
e' iltlil!ada U. f~.cn[J .... :e de embl>âO CGncedlrlri. 
pda ref•:rida lei. de IS75. >> 
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e .imtr-m·:nte e'S'' r.rhit!·io di? cmíttil• pa.p.:;l- (as c\rcumstancl<LS OXN!i·;ciou1l.es a que o.Uude 
moerl;t, q1;c o tuto:· das Iinant;a.> do Rrazil, o I a lei tie h75»; proYi<J.cnciar '" r: ,,peito da 
Sr. l\.utschilir, não (]Uet• qne fique i di;;criçilo t;<lta. M papel ; e. 11esse en;:n.no d'aJma,_ 
r1o Gove1·no F'cdimJ.!; tão ccno qu·~. c·s c:·e- S .. Ex. ~utenàe que a lei de JS;;:; devo ser 
c! ore~ Q.-1 ~-~.ngeiros do ilt',tlíl t:rio conna m no r evogada. 
cr\te1·io do St•. Campos Sal!·~~. o cl·bítr·) rlos }!a~. vi!;tu como a cxe,~uçiio da lei de 1875 
dtc<tin·~;-; ria R-:publi~a . .s:rgi'ndo e con:;ugrv.:io é fanl • .. ;J.tint; por outras pal<IVfO.'i ú autori
como o ;.r •·SL!sd:Ls nnssa~ Iinan(:a~. z:H;ft" r l:~ emillir- p:1.pel-moeda, d:; CJlcal o Gc~ 

,~\ltenr~arn os S!~S. !)(.1-rn~t:tdo.-:: QliC. ::~ rl é o Vtl':lG r(} lo não U~H.l\ C0ncluo que o Sr. Cam· 
Sf. R<~t . .;c!J ild quem ex.i;;e, m;,s é ,, Sr. C:tm- pos Salle3. wnto não iem confl.anç.t em si 
:po:3 s(J~je.~ qu~rr t-: .lfcH(t., e:n !!Jen~:·;ge~:' de:~; p~·oprio c no farH~o em ouro(~;), ga.ranti:l., 
de waio, QU<' o Poder L~gislu.tinJ ('as;.c~ :lo Po- com-o r·~medio 8UCoodaneo da j('i d() !875-, 
der E:..:ccuti\9 0 ;.::.. ft.lcu1Uu.·ic de er:iiti: pn.pe1- ijUC.nto S. Ex.. to..z eLnpE:nho em (:~H~ o Con· 
mo~rh. uos t<.>.l'mos da l(;i d·3 !37:'1, c!Gva•\a I gro:-sso ca;,se ;,o Govl!l''::O ~ l~cHl· !o.rle de em1t
postet•lcl'ilHmte :•o i101Jro... . 1 t11· p:1l''!l-mocd:l. E n:to e ~u de~-2o:·:fi:.lnç.t do 

~(·mo~ crc•1o1·es ,.Stl·~no·f:i,·r-s dr, l1ra%il ct~tn l';·esidente da i~coublie:.no seu N!!l•"dlo suc
C<lm · u SJ·. JU;tscllir.l O. w~~t e:, tão ll'an•1uillos, ccdaoe0 t1o ch1 h~(d.:: ISiõ; ó trcmb:<m f;;.! tu de 
~:rnqn:>nto o Pr·csi,le.ntc da Rcpuül.c.:t ciYet· :1. conll<::nr;:.1 rl03 credores estrang-d:·os na ll<L· 
!U:!UI · i~·lc rie .·trlitti!' JJaj ;.-,J.mo~·ln; ;,em o Sr. Í<l.Y!a do S;•. C:t!'ll'QOS S :lle8. compeom(!ttida 
Can:::0~ ~·.d1es nn. pP.~siri.:ncia t!n. R..::q·UL]i!~;~. ern d~)~:nmento dn .. Xação~ isto é~ q;~c S. Ex .. 
dr:mc·ntac.lo e sem Yúilble pr·ot'l'ia .• rc.>;;Uil•:c, é ct•pn de r,:aittit• pap-;1-moê<h~ cm~ol'<J.. tenha 
pot· ~i e seu,; Mj nis\ J·c;;. si em' t ti!'iL ou n5.n no í'unrlo de garanti:L ouro a tratJS f<mnar em 
P<~ll 'l-mo ,da. c·m tircan~s! <.~.nci<l·; fi,, ~ttlceit':b P<l.pel, quando llaja escassez t1·~ me1o c ir-
do Til ·som·o, par:t s:ll\'«çi"i.o publica. culante ... 

O Sr:. :.r;.;r.M REGo-E' tfntaçiiD. 1 « .\sua. co::Jsc;rvaçito,portanto, 110 corpo das 
(i Sa Emco CoELIIu-Tcnlo.~:io do canhdo: noosas lei;; ::;erU. :pelo menos a p ·rmanencia. 

v. Ex. 1c1!lfna:1. propr,sit' ' · da rlesc-m!iança., fJUe só pOl' si bastar:i para 
neutra!.isat· os mais ~inccrus e.!fo:·c,. ~ no sen-

O Sa. A n·.~t:sTO CLE,,!i·::--.·TIX0-0 S:r. Mello tido l.l•t resgate.» · 
rrc:~-· eotà úe }1el·f,lito i}ÇCvrJo com \"- Ex .. 
em tu à o e por tt1clo. · 

O SR. :111Ef.LI) REoo-Em tudo e 11or tudo, 
nrto scr~1lo~·. 

De qu8m os esrorços sinceros. Srs. D.::pu
t:vlus, fi. que G.l!udc a mens~1geni? 

E~furços sillc~ro3 do Sr. Campos Satles n11 
lH'<:Sidenc;::. da. llcpublica, no propo;;ito ue 

O Sa. Ett!C1 CoELHO-Alli c,~tú omr:1 illnstre n~? 8míttlr papel-m0erh. 
o.migo, Deputado por ~liua~ G~:rat:S, :~ t~-azc.:t· ã De rJllCIH :t doscontiança, Srs. D~putados, 
baila ~- polit.icn. 11 ')'/icP/al'isla :1. q1:o ~·'r~ fel'•: :1 que se rr.fel'c a mcnsJg-em ?-
o ~r·. Catup:1~ ~:d!es n:1 sua plat:il··win" que l\<i•J ó _r.icsconlh.r:ç:• do Con;;t·es_>o, á vista 
V<?! li a sei' a J,o,.,,., da haneari:J. ru;ne:r~t 1lo da. un~' u 'm ;d:tllC d1~ Sen:l.dorç~ e üeputados, 
apoio inco:ttlici .. n:;!.K;"io e;tt'h o~~-- '\U" 'lslo que cmli;•m 'tncondiciun:dmente no cl'iterio 
Clcmemino l'o_:oh·en•lo com "o pnahal c L·~ smtl dr.r Sr. Cttmpos :->alie~ e n:t exr.ellencia ,[o seu 
satyra o Cvrll.ç:ul dn }lO\'ú m<etLOgro~:;;;nst:. ptogramma.mc~~W!liCv. . , 

O SR .. \t;(:t:sTO CumE:-:'l'IXo-.\ ;r contr·;t.riu, I 
1 

~\ rl~sron_h:n~ç t c:. dcrs JUde~». rl;t , Ctty~ a 
e_stou atln)ir.mdo 0 perli-iL•l acccrdo que ''Xisle ,,c,pclto rLt ~~~1Ce11daue de_ e"iurço~ llr> ..,r. 
cntz·e \'\'. EEx, C!lmpos _S rll<'.~ a test:L rlas ll!PilÇit~ do. Repn

[lmc:t. ( 1 oll /lmu u ler ) 
O ~!ELT.o REGO dú um !tpaPte. I .,. . N 

. « ! ~rr C':,tes mot1 vos o Governo prop0e, 
O Sn. EmcoJ CoEI.Wl-'\ou kr o \l'~cho 1h co1no nH:IlHla comph>:~:eni.ar do ~eu plano, a 

lnl't~Sa;;em Jll'<'SJdcnciu.l, eiu 'l"c J'un•i~Lillt'll tu SUIJlH't:~são rlo !'C:;.;üHi~n crC<ldu pel:l. Jd de ~g 
~\crJt<c;). qt;c ha. momê111os liz. (L,ul,._·, ~~('.maio ,Je 1~75 e m:mtido por acto~ l.'gís!ati· 

«l>;tr1a~ ;,s cirr~umstanchs exc\·pei"n~e,; u. vvs pu~tet·iorcs. As provi<lencio.s de caractet 
que a!iwle 11 ],~] uc 18i5, ;. ue uce'·~sidad•; qut: CXCCJIC:C;n:dnhi C·1DSigna,!o~ IJc :~. r;ioat'.ellr.lidus 
o Go~·ernu pll8oa.r<:tir"r <leste fnllllo .•. » pelo modo que acíroa. ind.iqu~i.}) 

O fuudu em ouro ua. garantia ,)0 papel- Pois wjamos ccmo o Porlcr ExecnfiYo a.t-
moeda J tendecú. <\s cir~urnstancias cxcepcJr;IJa.t'S a que 

«.: •. uma determinada somma para set• 
a._ppl1cada aos fin~ Jl~ mesm<\ lei indic<ldos .» 

_Dir-se-ha que o Presidente d~ Republicasup
~oequ~. no fundo de resgate não, rnss no de 
,arautm, lera recursos em ouro IJara. <<dadas 

;lllndc a lei de 1875, cuja revog8~;ão os judeus 
da. Cil v exigem do Congt·esso. (Ld.) 

« Sera indispensa:vel que o Governo fique 
autorizado a empregar o fundo de resgate 
(de papel-moeda) no augmento do fundo de 
garantia. (o do otu•o) e vice-versa ... » 
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Quor dizo~· papel elo fun,lo rlc res!!ate qÚ!'! I o phn0 fin:tnceiro dos jud~us da City, pe1o 
se tra.mf•Jrmurú em ouro, e ouro tlu fundo j qna.l o Sr. Ctmpos S:1lles faz qu~~tão L:e 
de gara.nt.ia. que s-, transmutar{L em pape!. .pat~·iolis:no; é ~s,e conto (~O vigario! 
(Co;,t<núa ~ /':!1·.) C•.)ntlnu•mos <\ apreciM' a mcns,•gem pre-

. stuG:Jciü de 3 de maio. 
« . .. co~Jta.nto, porem, que o fulh10 ue 

garr~.ntia nuncJ. s~ja reüuzhlo a menos de 
mCltade tlo teu. v~lor .. ,» 

"Siio e>t~.< •lo; clemtnt•1S que me parecem 
ma i~ seg\lrOs p:n':.t :>. vatorízaç:io do meío cir
cnlant.:.» 

Feita c·s>c. ' 'lnração de troca. ~m p.1p:J, drJ 
OUro ctC~UllJ!a<lo no fundo .~e gar:111t.i:t do e _A ,vD,loriznçâo elo m.;:o CÍl'CUlante ... uito e 
mesmo pJ.,;:cl, que ta.rú. o Gorerno ~:.liltlas ,,s ,e1to. 
cil'CUIYJSt:·mdas excepciouacs ;1. que ai!ude :< «CC1ts:11ero tMnuem qnc este será o prí
le: de ll'I7:J ». ~ue Jari •lossa m~t:i.•:e rle cu!'o l m.;iro r.··;t:'StJ p:lt'" o J'e:>ütbc:!ecimento tlu. cir-
reduzido a P'~Pfl in converti rel? i eu!:o,·ik mr:tal!' c:t ... » 

«E' df. C<e·~es,üLt:le 1111e o Gon';·nc pns.'a 1 ú·.in.m os St·~. D~put:vlos que o St· . Cam· 
retirac• ;J:·:;.TE Fu:-;o~ uma dctcl'mlnadrr som- 1 n:•> :-i d!e.>, il'ml•nlc;, oe::s:' de ~stabelccer 
ma., pn r;1 ~,,,. applica.tla aos fins na me.•1a;;, !r.: i i:•; Bnzil :t c:rcul;.>.çuo · met:lll!ca, :i. maGe!ra 
indic:~<lOS.>.> •la 1103;L1. lÚ'<t CU!iUi:ll. 

!l'hs [t C(lW lei se refere a memug·.> :n. sc-s. « ... 1\a circlll;H;:'io mct:tllictt·e rJn fun,Tacão 
Deouta•l••S? rie V<l ili'J' i!nu :wr,;> ,[.; /,!lhet,;s •::•;~ ~atier::s, 

A me:inl<t lei de I8i5 q1tn :u:~vríz<J. .... ,iad(\s peublerna que :1 kepi!lJ!ica não p6Je tlcm de\·e 
cír.:n:n~b1 ncias cxcepcion:ws» a emi,.oii.o tio <lei:wt· de rest:lvcr no m(;;, brct·~ e:p;:un rlc 
pa.pel-mco:in, n;t /alta do !ll-' smo papel -mM·la 1mJ1)? .>~ 

inconvertivel... D~pressa, St·s. Deput;ldo~. tr:ttemos uc rc-
• D<~ motl!' qUi! o Go\<crnu tc:11 clon~ fund c~s: ~Ol'>~.:!' ;1 fllnri:,J~·:lo d0 iJ<~nco.; cmb~ores tl~ t i

um em piq:d-moetla. para. rcs.:;,üe do pa ;.el- !:J•Jtn.; con,·et·tiveis, :10~ E::;tados Unl(l.u,; d-> 
moeda; .t~ uutro [nndoem onro p:t;·n garantia, ,Hr;J.zii; ·;;.unos, ma1s que , l~pres,;a ! (P,w,.a·J. 
do papel-m.~e1\a; ftm·lo em papel. qu~ pu,:,l :;e l'cr,;·unb eu : no;; po.izes tradicionacs da 
tt·a.nsl'<;Jrm,\:' to 'o em om·o. e t\m.lo Je ouro circdur)iv d11 out·-J. t•}lo o t;apel li<1nciario <lo 
que pod·~ se transnm,!ar mcla.dc. vm p:~pel. Esh<1o e convet'th·el? N:J. lllgio.tcrra, pol' ex· 

Po1;; muwl bem: mgtdo pelas •<eu·ctunst;u:- , emp!o. tlil. bilhete;; ck lJ;\nco que t\:1o ~e con
cias~xnepcio:;·tes a. que :tllud~ a l8i ,•e l>l'i5~, vm·tem em Oi\l'0 , ;to nort~.1lor tl á ...-í~tl. Ji o 
na contin.~mcíi\ 1le pút· e~n circuL:ç;<o mab ouro nii:o é o que nu:·~ \'ll.le? Alt! Sr~. Depu· 
papel·mocr.b, o t.~inhtro dn. Fnzenrla. ~::m v:•z hdos, nito IVJS t':dtc Deus com o p1.pct-moeda, 
de recorl'Cr ao fundo de resg,ar;e, todo elle dura H te o nos~o mo.n,Jato popultu· ! (Ri"''). 
em par~el, peg-;1. rla mot<tle !lo l_un<lo Olil 'G •l:t Clle;;~mos a r~:,ta miserw, Sr. Prcsio!eote: 
gnrant1a e re lul-:o a papel, nt:irn <lc :'fl.l!tr·sc os cre :ore~ eslrangeiro5 exigem do CoJ:gTe~so 
do nperw !i:Tance:ro. :1 re;·ogação do. lei d,, 1R75' NfLo; o pt·utecto· 

«Confo1·mc ;ts drcumsf::LTJCins cn.rnbt:Je.> •.• rado niio c 1lo su;t Graéi(lsa M:~gestadc (1. 

(: int!ispensuvcl q uc 0 Govet:'!lO fique aucori- H:llllhn. d:t IIJgl•le!T:l ? lmpGr:ltl'II. 'l.us ln-
zatlo a ,. •lias so',re o Braz1l; e a tutrl!:1. dos JUdctts 

· · ·" lia c;ry sob1·e" peiisoa lllienada tlo Prcsi· 
A entrar no m~rca.do \lO ouro ~ltrínt!o m~'lo rlentc da. R•,pnlJ!ic:t: (J:J.) 

de meta~o :lo tunll~ de ~a~'<t~lw. ./"m.,u~~~:~ ..: O p;~pel mocJn üc cnrso Cor<,:<tdo, qu(l re· 
em troc.t d_l papel moctl.t_. ~~raç,tO t. huz pr~srmta. o f•clor Jll'epomleran.te llV. no~sn. 
menos v:"~.;"l,Jos:L du que ,sel'ta ta:ar _d~ r~ud~ crise fin:n1ceira., actno. Jltll' suo. voz como po· 
de colltrac,o~u~p.1.pel-mo~r.a em ~u.tntlll.Hl~;r;o~. d •t·nso a"'~ntu D<t no~"a, erisc econon ica :<> 
respondeu lo as ut·genmas do fbesou1 o; n:w I u 'o , 

1 
• 

só porque} o fundo dtl J\.•sgate em papel· PCI'II!Ie ~!>ta o p:liz em crise cconomic::t ~ 
moeda CJU<! se de:stina i1 inc.inc:l'ação, póde !'ela. razão muito ~i~nples, no parecel.' demcn
acontcc<)l' qae e~tej;t v:1~io. cou1o tamLem! tatlo do St'. Campos Salles, de que temos ex
porque o c~mbio tera subido il. medilb que cesso de papol-moeua em circu1ação. 
escassnar o p~.pel-moedu. imo::tverti~·el; e pol.' :..Ias, "ttend;1m-mc C'S ~rs. Deputados que 
conseguinto, a renda do ouro do fUtldo de ga- a producçlo do paíz está. diminuindo ch\mo· 
ra.ntia. dará ao Thesouro m~nos 'P<lpel-moetl.:J.. ro:;amente por (\1Ieito da Gstagna<;lio tio papel-

Em summa, um tanto conforme às circum- moed[l,. A que summa. fabulost\. nã:o sobe 
sto.ncias c.<tmbiaes dosfaV'oraveís á cotl'>er~ii.o neste momento o pa.p3l-moeda.. retlra<lo. da. 
de metade do funuo de garantia, om p:1pel- circulação pela desconfiança. de capitalistas 
moeda. inconv0rtivc!, e outro t-mto de accor· e cla>ses prol.etal."bs? Sim;pape!-moeda guar
do com a desvalorização do papel-moeda, não dado por particulares ou em deposito nos
obstante a queim~ de todo o fundo de re~gate, bancos, sem render juro! 
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Si r,s emissões de pavel banca rio foram ex-~ · A h r qaem . n?s dérn. q uc o excesso _de P,a· 
ees:;ivas , · o pa.peL-moetb. q~te o TtJes~uro pel-mo3tl:t em:ttldo pelo Governo Pcov1sono, 
~~n ~ampou esla de f<tcto corm·vhtdo; e dn.hi. a. . do qual fez part~? Sr. Ci!.tnpos S:~.lles com _a 
-deilcic ld:J. de pl·o•itt·!~iio, ;~, cri :.~ ecouo·BJC:\ I mesm::~. ~~:~ponsabJlt·J~de de seus comp;tnhei
<lo ;:w.Ll uelo retr(l.himenlo do pap(l!-mo-zda. ro~ (\-1 ;l;c,·ulum, e3t1 vesse esse C:(•!csso de 

Qn:tni.o :i. crise fin:J.nceil'.t da. RE\publica, é! papo! C)m lastro de ou:·o, empJ·ega.do no 
etf<.\íto «•le multiplas ca.•.lsas, H,·os ~ravi:;- (lcS·'nV,l]vimento da agricultura, iniluotria. e 
si mo;; :~.cllumuhvll)~ de longo;\ o:~.ta», como r e· C•Jmmer.~io licito l 
ç)nhecin o Sr. C:vn pos S:tÜ"s em n·,ensagcm Q11e irnportari:t, s! a quantidade uf:l cofé 
lJ'-"'5i:ll•ncial_de 15 de novembro do anno p1~- ~X p•.>l'h·lo .supp::isse a. __ l1i!f~renç2 ào preço 
s :Hlc>, indus1va o del'J'a!lle do pap3l banc~.r10 W?~S:l. ()SpecJe, l.JoJe em uw. 1rip:t•1 Io da. e.spe
co:u l:lstro c:n otu•o que não imp':ldiu a des- culaç1l.o, i~mii gemea da cambial, e~pecu!ação 
Ya.lor:iza.çã.o do mesmo plp~l -mocd:t n~ razão pa.ra..•ib.ria do nosso orga:úmo em deaa
d irccla d t\ crise cconomica co paiz. dl'.n cia , cnfé,sohretu•lo,o c.tfé de S. P.m!o, mal 

C?mo é qu e o cxccõso elo papel fi-l uciario cla r.ot :tdo nos mercadcs cstmngeiro5! 
Repu\ilicn a.ctua.: uo parec~r do Sr ._ C•mB_' S ~as irdu~tl'Í:lS fabris, que :;ust.l t'~m ~ucri
Sall<s so'Jre a cn~e econo:mca. do oa1z? (Lr;J: ÓC!OS de papel-moeda, mas que e~;;ao N dU-

' ' d 1 - -. __ , . d- _ b: t :r. i:!ns n esCJ.ucleto3, si ti I'C;sem sido a.m-pa-
. «\ e.m ::·na ele':<tç.ao ~o. pl eço 0~ 0 ,ec .0~ r:~d:<s em tempo pelos b~1 ncos q u~ :dnda vi
Jmpo_r taAIO:., fltzenoo ~ut .n ° custo da. pto -ç~m nor condesc·:!ndeu,!i:\, do T\l )souro Na- · 
duC<;.a.·) de tudo qua.uto export.'l.m·Y.3 ! :t> cioP.af! 

Atlen·lam os Srs. Depnta:lo>, ao dislo.t;: E o comm:w~io licito, qu~ .i ~~ n5.o tem cre- . 
<!ess-~ trcchod01 mensr.gem prcsiLleocial: dito ne~S<tS Cl.S .IS h:J.;Ic:t;•i:J.3 sustentadas 

, , ··n • , . ,. · upenas pein. lon.;a.nimidadc do Congresso e 
~custo c.~as e?.PecJ~s l·~ P1 oducç~o no Brazrl :t~ti ma.nhas do Go·nrno Feder;).! : 

~~ta. 11:1. r~z.ao m_r.' c:t;~ na._ ele1•açao de preço Pasõemvs a.dcante: 
. (la_;; especws da. JmptJrtnç-aJ : De sotte que, 
..qu;tnto mais elovaclo 1:·,r o p1·eço dos genet·os 
·<J.UO o Br,túl nürJ protli!Z, tnnto mais E:levarlo 
;;erá o custo dos g~neros que o B:·azil 
}Jl'Oà.UZ. 

;11>iS i;;~O e a 1'evng;l.ç;1o ào unicO aphol'iSr.üO 
.em o ue se lnoêu. tods. a ~ciancia. d:J. economia. 
_poliiie~-. 110r outJ'a , é a uegaçã.o d o dete~mi
.;::rismo ent re a oll'erta e a procura ! 

Mns, p~osig:J.mos (LG): 
<'Esso me_c,mo p..-.pel-mce=h ., ge1•a.ndo a tht~a 

c::;r,'!nça. <la supera.buudanclu. de c~p :tac.:;, pro 
<luziu a f'utB>.ti;sim:l. agit.H;lo fo:br il. >> 

Ora vejamos quo fune);tissima. :~.gitaç-ão 
f'< ~!J t'il V<)iu a. ser csõa do papel-moeria com 
!astro do ouro. (Lê) ; 

« • •. ;~ l'm1·)~tissim;J. ~~i tu.f;ií.o febril qu C! pe · 
n ·:ltl\ >11 tlO seio .lu l:woum e Lku de~C:'l\'Ol \'i 
m•~ntn ti <J!Il;ISia.do i'l'pi..lo lll)rO·Iucção (lt) cn ré, 
::.; l:wiJJ lo tn:Lt'gem á c~p )cubr;:lo, cum gL'antlo 
délrimcll lu tio ~eu pl'eçJ tle ycnd;l.. » 

4:\a;; iutlustd;.JS falJris a acçiio rnalefica 
r}v.quelle agente (silicet I 0 papei-m~er.a com 
l:>.stt\':1 de ourJ) tornou-se :ün,la. mais sen · 
sil-el. A nw.nia. da.s grandeza~ ... » 

Or·,\! O S~. Campos Sallcs rern raodo nu. 
m·u1 i.<1. d~,s grandezas da indust.!'ia fabril. : é 
como o icter·ico que '\'ê tudo amarello em 
torno ãe si . 

« .•. mo.nia. d '\S gr a1v1eza.s, engemlra::la por 
n.qu<·ll~s cmissõe;, determ inou :\ <m~ação d:> 
~· :npr:~z:\s _industriaes de t odas as especie.s 
lffi;lg \03.\'818 » . 

A Mnclusilo a que o Presir!enr.c da Repu
blk a ciH'gou c: que assim co :no cu;;tou ao The
so;u·o Nacional sacrificios enormes em pa.
pe!-moeda, o des\lnvo! Yi mento de industr:as 
1\LlJl·ili de to:t::~.s ttS e.<>ptcics. a~sim t1mbem o 
Tlwsour·o :-Jacional deve S'1cl'illl<lt' esEa me:;ma. 
industri :L f<~.bril, visto o retra.himento do pu,
pcl·moed:JJ no sem excesso t!epr sit~do sem 
.iuros nos b~ncos cstr;~,ngeirC'~; comtan to que 

DNcanscrno~ <Lqui, Srs. nep11lados, l'<~ra u Theson ro Nacion~l receba 110 ~eu ajuste 
· C)tnlllOil!:L!' tt mono:,gcm prc,;[<kncial. de con1us com os hancos na.cion~es os esque
. O ''e-1 a· i o 1le g-1'" n<.kr.tl:; uilo inl!ibtl, na pll:\~e letos dc;;,M n:esmas fal.J!icas,compromettendo· 

<la. !oncu1-apa.ndyti~a. em qne ~st:i. o S1•. Cam- se n. t~cc1•utar os oper;;w!o~ pam JH'CL·nchor os 
. 110.~ Sullc.~do:;e lemllrar,na. pl'eshltmci:l.l\n R~- c:l:lr'OS ch escravatura no am~nho da t 3rra. 
· lmblic:~., <leque o C<~l'ó e~tiL a bai:to p1·cço. E' ~at.la. impt,rta, no conc·:ito do Sr. Cnmpos 
<l fuzendeiro d · cale, em S. P:tulo, la~tl- S;lllcs, n ruino. lla.cional da industri8. fa bril, 
nJO.rldo qne parl• do p.lpel·moed<t, emitlido c.Jmtanto que o Pre~idente da ReJlUblica 

.:pelo gloí'io:;o Governo Prov1sorio, tive>se executo; o seu compromisso t.le Jlroteger o. in-
· desenvolvido a lavour-a do ea··e em S. Paulo, du:::tria fal!t•i! londrina. E' por ioSJ que o Go
c pelo excesso de prodt.. ·-;iio o bvrado!', verno ~tá. no prorosito de r.:ccb :r em pl ga,
.$1'- Campos Sallcs, se v.-ja. prejudic.1do nos11 ment o do Banc.l da Republie;,. do B1·a zil a 
.Preços de vend~ de.s>a. especie a.gricola. fabrica de lec:dos de S. Laza.ro, esse eleJ>hanu 
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cra11M, para transformai-a em arsenal de 1 cmta.ra~ ~acriticios do pilpe1-moed& do Th~-
guerra... sour-o i\actonal; e o que fa.?.el'~ ... 

~ · I O Goverco Provi~odo estava. lou:o quando 
O :':.R· .!IIE!,rp R.r:oo--:- E a. fak;r.a de S. Se· anim'u com ll:t.t>el·llloeda o cle;:envolvi-

bJstJaO pu.r.~ llltenlenc1a da guel'ra · ffiP.nto r1:ts iJF1n~trias; agora, pn·ém, l.Jem 
O SR. ERWO Cor.:Lno-Ainda bem, que o, orient<J.do, o Sr.CJmpos Sal lo:;, o pro;n·ío, con

Sr. general ~Iello Rego me apvia. com o seu : demno. tOllO o :protl:tcto fabl' i l que nU.o fôt 
.ararte. . . · i meH10r r!o quo o iondrino, ~ não SJl'_ J)ro-

0 Sr. C:tmpo~ Sa!!cs, na preaHlencl~ da.: duzido por no> pam_ o llOS5D cons~mo S!IJuar; 
Repub\í~a., n·io f<~,z votos pela prosper;<!a~e, mas. em comp \tl~açao, cle·•emoõ Linr,ortar da. 
das intlu"tria:'l nacionaes. A sua p::t!XLLO ; Ingla.t<JI'ra, exclusiYamente, tudo o que o ~s
obsec<~nte ú pela industda de tecdos lon- j tr<l.ngeiro h0r·ic;lt', '" :\.lto prCJço do no~so 
drinos. , :pnpel-rnocdo. desnllorízado. 

A prcoccupação d<l: pe_ssoa ileJ'!lentada ilo! Exportemos cacào, borr•acba ou caCe ••• 
Pt·esldtmte th~ Repnb\lca e a ~egumte: o Srt, MELLO REGo-E' a praga. 

«E' tcmlJO de tomar a. v~rda.dch''' oriente1.- o SR. ERIC:J Cl)suro- Prag-(1. de que, do 
.çã.o e p:tr:i i>so o q_ue nos cumpre ft~zer ... » Clfé. de S. Paalo ~ (Ri3o.) 

Reílctam os Sr.s. Depubtdos no q_ue n03 <<Assim, a. m0àdí~açiio d<~ t~ri[~ adnaneira. 
-cumvre ü.zcr, é ... (le.tdo) para. subordin:tl-a aos p:·íncip~o;_ exp1sÜls,_ ê 

, 1 t " 1 t n.ilvb Uln ponto cap:talna pol1ttca fioanceJra. 
« ... (: ko.!,3.r. (,e expor ar .u, o ~12an o pu·, do Governo.» 

<~ermos mo ~uza· em meib.Ol'eS CGndu,:o;:s que o' . 
-outros povo;;, e pr.)curar ;mportar o que eiles \ "l\lão3 á obrn, SL'S. Deput<tdo~ ; protocci0-
(03 outros po'Vo~) passam produzir em melbo- · ni~mo aos teci2os J," JlL'oced~ncw. de Lon,l_res, 
res condições que nós .» e tr<tns!'omlaç~o da.~ nossn.s !abncas de tec1dos 

· · . em arsenae;; de .:.:-uerra L .. (i'atts<:.) 
Digam os "1'>. Deputados que. ter.m .. I:.1tur~ seguam-se, u3.'mensag·J:n presidencial de 3 

(cn. ~cl,·ncía ll"rnposa. da ccGnomu:. pol1t~ca, "1 de m«io d~ste ;J.I1Jw, u1n sem utl!llero de <Ü· 
e o;,1 nil0 é e;;~c. a._lloutl'i:Hl. '~9 Sr.C;1mpns, Su.!- ~a..rismos, 1)ara. demon~tre.r em que l)CJ.t'a.m as 
'Jes, louco-par~l}'l iCD na prcs:nl.enc1a dn. h c pu-~ finan\aS rla ltepu))!ica nes~e mo.meuto .• 
blicl. o cnHI'n,;emo. (Paum.) o1·a, csS<tS cífl'.lS po·l ... m e;tat• certas, m:J.S' 

E' o p:·~te c;Jionis.mo p~lo aves;o _: pmlem estti.r er1·:ld<ts, e eu l's'ou v~_:n,Jo as 
Forçoso e produzn', dlZli\ o _Prcmdente da ( bn.ncadas ch• eam[tr:t qrtasi d.:sc"f.Js, pelo 

Republica em r_nensagem üe lo Lle ~oYembro (l.den.ni.ado d:.~. ho~·a, s·mii.IJ p;r r:v.iigu. d.os ~rs. 
r1o nnno pass;tGO, conYocan<lo os E_st.'~do> a Deputados no :u;:t.·1 dü me escuta.1'em; e pDl' l"~o 
povoa; ~s tert'as dev?lnt~a que t1: Cmao n~:~s não quero argumentar CJLie está erra.t!a es::a. 
tra,n~ICl'l u. S:m, n. crLS~ e e.conomJcn. Jo _]X\u, demonstração por a/gar'ismos <!o Governo, a; 
e Hnanc.:ir<\_r!a, Rcpub~tta cc·mo necessula.~e . respeito das finanç:Ls tia Republ[ca; ou quem 
de expo;t;tr.ao que ~ontrapese a. unp?rtaçao · sabe, b.lve~·. l'!st··jttm cm·to~ ... 
na l>alançl interp:l.c:onal do C?rn.me:~·.::ro • ~[as Ent1•ct,mto, d~,;tac.:o du, m~nso.g-am, neste 
~m mcusJgem co 3 de m:tw <lo co:·rent~ tt·~clto rlo caritulo-Finança;:;, o se[;uinte, re
anno, o Presi11.::nle 1la Rt)publica :Hivorte que fe:.•eute á. iucine:·açã.o do pa.pel-mo"'da em cir
produ~ir refere-se ao que_ houve1· de melhor culaQüo: 
como esprcfc de cx:porta~ao; e ctllnpre que o 
p:1.i·r. im]!ortc talvez tudo o que hou\·~r t.le «Este resgate.·-~ 
p~\or cr}mp:tratlvamcntc ao que os e~q ;1e- Chama. v. queima de rcsgntc ! 
tetos 'ao.s no~sas f;.~.bric~s poáol'iam p;;ooJu- «E,t., resgate. porem. alem de insufficí~l'l:te, 
zir de melhor···· e feito á cnsta do o.nt;mento tb nossa U.rv1da. 

O Sn.. A UGliSTC CLl:DrENTI:-\0- Industrias extct•n:c. ,)> 

ex.otic.'ts. Pur cutl';lS expressões, o Sr. Campos Salles 
O SP.. En1co CoELHO-••• p~is o Sr. Co.m- desmente·s~. ou algurn tn>:)grapho de juiz_o, 

pos S.tl\,·s,_ na presld.en ·~ia ~a RCiru_blica, é o e:n vez de s. Eli:. qw)r dize1· que a Naç;,~.o 
protecctomsw. da wdustr1a exot1ca, quero queima a. suaLli v ida iutcl•ns,(l.ntes de sa.ldal·a, 
dizer Io.-zdl'm~. mo.s aug·m~nta a di v ido. externa. . . . 

A.lL ! Srs. Dep1.1to.(los, is~o sorà. t'ldO f]Uc Em seguida. a MensagaJU PresldenCiallU-
'YV. EEx. qu·IZel·cm, excepto o. pt·ot~_ecio· díc~ •.. (L~ndo}: 
nismo bem c:Jtendi<lo em ec~nonua pol!tJca. « Isso indic:~. a necessi<ladc1 da redu.zirmog 

O. Sl'. (}tmi'O.> Sll.l~~s. l))y~m, te:n ~ seu J os no'~os compromissos internos •.. » 
~y.-<tema <k cconom1a polltlC<1, qne nao se ,., . . . 

. compadec3 com as industrias f<~bris no Bra.·l . R:elc_zlr pela, que1ma os n2ssos tttulos de. 
.zil, reduzi<.las a esqueletos ele fabJ•icas que dLYldo.mterna fluctuante. (Le); 
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« ... reduzirmos os nossos compromissos 
internos em ... » 

Em que, Srs. Deputados, os nossos compro
missos internos, posto que incineração? 
(Lendo): 

« ... reduzirmos os nossos compromissos 
internos om ouro ... » 

Que prodígio messianico! (Le;tr/o): 

« ... reduzidos em out·o para ... ?> 

Vejamos para que. (Lendo): 

« . . . para si não neutralizar completa-
mente ... » 

Na mente demcntada do Sr. Campos Salles, 
o caso é. (Lê): 

« . . . ao menos nttenuar aquelle au
gmento. » 

Augmento excessivo do papel-moeda de
cretado pelo glorioso Governo Provisorio, do 
qual fazia pa!'te o Sr. Campos Salles ; mas 
augmento ele papel-rnoed;t que está retrahido 
da circulação. (Pausa.) 

l\Ias isso tud.o ainda, não é nada po que a 
mensagem presidencial ele 3 de maio recon-
sidera. (Lê): 1 

<<Como vedes, tornam-se nec~ss~,Lrios re
cursos de vulor consicleravel ... » 

O Srt. Emco CoELHo- ... como si u Nac;ão 
e demais a Patria, não fossem <t trLtdição do 
genrroso povo brazileiro, de geração em ge
ração. 

A respeito do montepio dos servidores c i vis 
da R~:publica, a verdad(é\ ó que não ha no 
Tllesou:·o Nacional um 1:ó livro do ··scrlpta ... 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃO-A despeza é muito 
ma,ior elo que a receita. 

0 SR. Ernco COELHO-Não tem, pois, O 
Sr. Campos Salles, na peesidencia da, Repu·· 
blica, criterio pn,ra ajuizar a respeito. 

O SR. RonoLPHO PAIXÃo dá um ap:tlte. 
0 Srt. ER!CO COELHO- ••• e a respeito do 

velho compromisso cem os militt1l'eR do Bra
zil, o que o Sr. Campos S•1lles, com'J Gov<"rno, 
pretoode, ó nma prothnnção. 

Srs. D,,putados, eis alli o programma finan
ceiro do Sr. Carnpcy; Salles, a quem VV. EEx. 
apui:un inconJicionalmente. 

Para terminar, Sr. Presidente, e~ tu, ana
lyw medica sobre os escripto,; rlo St·. Gctmpos 
Salles, a qual vem de ante-hontern para hojJ,. 
e com fadiga, da nttenção da CamaJ'""• eu vou 
agora mesmo d.ar a prova irrefb ga vel de 
que a pessoa do Presidente da RepulJlka está 
alienada. 

Na sua mensagem presidencial do 15 de 
novembro do anno passado, o Sr. Campos 
Salles disse ... (Lendo.) 

«0 estado mouetado de um paiz qualquer 
de)Jende menos da sua legislaçclo do que ela sue~ 

« Mas, sendo evidente que não podemos situaçao economica ,1> 
contar com o alargamento dos impostos, só 
nos resta ... » 

Veja:21os quaes esses recursos Je v:,1lor con
sidemvel, para acudir a opel'osa cri~e finan
ceira c1a Republica. ( Continíw a lê r): 

Vou ler o que res'a ao Sr. Campqs Salles, 
demente na presidencia da Republica, para 
resolver a crise financeira,na medida de algu
mas centenas de contos, uma ninhatia,paranão 
dar ele comer aos servidores da Nação aposen
tados, e, ai \m disso, vejamos o fazendeiro de 
café em S. Paulo, cogitando de rever o cofre 
dos orphãos, isto é o montepio dos ~lhos de 
heróes da Patria, que auterern sul).sistencia 
magra do Tlwwuro Nacional. (Lê): 

«Os montepios, como devem ser consfftui
c1os, não precisam ser mantidos pelo ~stado, e 
nem haveria Thesouro capaz de sup~ortar os 
pesados encargos que elles vão crean(io.» 

Pesados encargos qualifica o Sr. Campos 
Salles,demente, acs nobres encargos da Nação, 
para com as esposas, filhas e mães dos me
lhores servidores da Patria ! 

O Sr. Campos Salles cogita da spnegaçã_o 
dos compromissos do lmperio e da Republica, 
a respeito dos servidores da Nação, 1 aposen· 
tadorias e montepios ..• 

0 SR. RODOLPIIO PAIXÃO dá um aparte. 

Agora, em mensagem de 3 de maio deste 
anno, o Sr. Campos Salles dis~e ... 

«A solução financeira depende menos das 
forças nrduraes do púz do que do acrJrto das 
medidas financeiras que o poder publico ti·ve1· 
ele adop!M". » 

Dizei-me, Srs. Deputados, si esta e est' outra 
mensagem do Presidente da Republica foram 
redigidas pela mesma pessoa? . . 

Não; entre esta mensagem de 15 de novem· 
bro do anno passado e esta mensagem de 3 de 
maio deste anno (agitando em c.rda 11uio wna 
mensagem) ha a subversão completlt da per
sonalidade do Sr. Campos Snlles. 

Ha seis mezes, no parecer do Sr. Campos 
Salle<t, era o mais a proclucção do paiz, lnde
pend;nte de medidas legislativas de governo, 
era o mais para valorizar o papel-moeda em 
circulação, e seis mezes depois S. Ex. é de 
opinião que o menos é a producção do paiz, 
para valori2;ar o mesmo meio circulante. 

Foi ou não foi o Sr. Campcs Salles quem 
redigiu, em pessoa, as mensagens ele 15 de 
novembro e 3 de maio, S. Ex. na presidencia 
da Republica? 
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Argno : podemos confiar nn. integridade marinho. e g u~>rr;~, T>:J.!'a il<lr l •>gar n. ;nranjos 
menta.! do Sr. Co.mpos Saii•.\S, á testa. doPo· b;tw:arios, ele fabric/1.3 de tt:citL·s transll~ura
der Executivto nesle regimen presidencial, os tlds em novos arsen?.e':i d~ gue:·r:>. e murinha; 
altos interesses mora~s e materiaes da Repu- descura-se do Exer·cito,usslm como despreza-se 
blica, provado que S. Ex. tanto não t em a. Guarda. Nacional; queima-se papel-moed<•: 
opinmo formada. sobre o assumpto primordial faN.e tudo isso as nossas 'barbas para que 
do seu prograroma de governo, quanto se fim? 
contradiz fla.gmntemente com seis mezes de Para augmentar a producção do paiz, guar
espaço, isto é, em 15 de novemhro do anno àar as costas de mar e {!cfeoder as fronteiras 
passado, suspeitando que a. solução da crise de terra ! ... 
:financeira derJende da solução àt\ crise eco- Srs. Deroutados a responsabilidade do Coa· 
nomic&, e em 3 de maio desteanno, affirman- gresso 6 cnormissima neste momento, a. vista. 
do justamente o contrrtrío, peh•s mesmas da loucura. paro.lytica do Presidento ela Re
palavr<tS, mudando apeuas o sentido da publica, como vou recapitular os symptomas. 
phr .. se ~ (Ptrt,t:;a.) Pela <.tn:olyse meticulo~a que !1:1. du;ls ses· 

Deixo á. con::cíeocia dos Srs. Deputados me· ~õcs tenho fei to dos escriptos 'lo Sr. Campo,: 
ditar sobre a respost a. Salles, de modo a fr is;\r o contraste d bri-

A seis mezes passados a producção do lllante passado da personalidade 'le S. Ex .. e 
pai?. era. o m<~.is, seis mezes a e~i.a pa.l'te a o obscuro presente d~ sua mentalidade sub
})roducção do pa.iz e o menos, para. rnsolução vertida. :pela mole.;tia. pcns~mcntos, 'fl:tlavr:os 
do proi.Jlema da exclusiva. preoccupaçã.o rlo e obras, medistes sem duvida :~. gr:widaue 
Sr. Campos Salle.s na presidcncia da Repu- do :~ssumpto qne eu trouxe:\ dehat.1. 
blic:.r.: é o cumulo da sna desorientação go- O Sr. C:tmposSalles cstã. na pha.se psychica. 
vsrnamentaJ. da. loucum p:walyiictt, molest.ia de marcha 

Quand•) ü Sr. Campos Sa.lles chegou da Eu· torpida c insidiosa, talvez S. Ex.. <!Ill pet•iodo 
ropa, ·onde ouviu nüo só os credores inglc- de remissão, mas QUe de um momento pnr:.r. 
zes do Brazil, como tambem economistas outro se nggrave ; e pras:t aos céos que, p11r 
celebres de varias na.cionalídalles, S. E:x. milngre, a pesw:t do President~ d:\ ltcpublica. 
escrevia: ú p~eciso cortar no vivo, isto é, na logre a saude. 
pelle do proximo, de modo a. reduzir as des· Et\tretanto, tenho posto em C>'idencia os 
pezas co·tl os serviços d~ •{epublica; mas, svmptorna.s d1t mo1eslia qae infolicita a. ~·ação 
melhor do que esse expediente, c forçoso 110- n·(l. pessoa. do m~u velho companheiro de 
voar e fazer produzir :\ nossa terra fera· propaganda pela Republica. . 
cis~ima . As faculdades iutellectuaes de S. Ex. 

Sim, « (;_preciso pr..Jduzir», pa.rao consumo se resentem de profundo desmemori:.tmen
interno do paiz e tambem par:~. exportar ao to, a ponto de> não revelar uoçue.~ ele
estrangeiro, c: accrescenta. a mensa~em de 15 mcntares de direit o publico geral, m;os su
do novembro, que não e a golpes de decretos pino desperoolliwento d::1.s uo,;sas i n:<ti
presidenciae~. sim, não é com ap;~.ras orça- tuições constitucionaes,que o propr-io S". Cam
menta.rias qu•l o Brnzil ha. de equilibrar a sua pos SaUes doutl'inou como prop~ganúi;tn. rla. 
exportação com a importação, sinão dar Republica, e projectou como :meml;;•o r1o G<l· 
sobras fiaam'CirM da balança internaclooo.l. verno Provisorio. e sa.nccionou co!r. o s~u 

Pois, Sr.s. Deputados, asuggestão dos cre· nomo como Senador :í.Assemble;:.Cor.stHu:nt.!, 
dores lorodrinos do Brazil e tão forte sobre a. em 24 de fevereiro de 1891. E da mesma. 
pessoa demente do Presidente da. Republiea,. sorte S. Ex . perdeu os conl.tecimt•nt.1S rurli· 
que S.Ex. inverteu os termos do ~eu racíoci- meota.res do. economia :poli t ic(l., t anto que 
nio, e só :l gdpes do decretos presidenciaes, está n:~, persuasão de que a golpes de tlccrdos 
com redu?;ir os magros vencimentos dos func- presidenciaes, com nparas dos orÇJ.m<'ntos da. 
cionarios publicas e obrigar os valetudina.rios Republíca., conseguira resolver a criso ftno.n· 
a.posentados a. volver ;i. antividade, e abrir ceira, inrtepend0ntemcntc da ::olu~cii:o do pro
mão, a Republica, dos muntepios dos servi- b!ema economico do pa.íz . 
dores rla.Nação, e alienar as suas r~sponsa.· E a perda. i.le;ses conhectmentos que bl'Í· 
bilidades no tocante ao cofre dos orphií.os et lha-vam n<t inte lligencia do Sr. Campos 
cretera c: cc!?teJ'a,só -por milagre rles~as mellida.s sanes, bu1·la. da amoesi:J. progressiva da lou
de córte na pelle do proximo, a crise eco- cura pa.rulytic:-~, trouxe S. Ex. de 15 de no
nomica do -paiz como a. ti.mnceira da União ve:nbro do a.nno passado a. 3 da ma.io deste 
será. debellada patrioticamente pelo Sr. Cam- a.nno, a se contradizer ip~i• .,;e,· bis a reSF!3ito 
pos Sa!les, o syndico da nossa. mas&'t tal· do assumpto exclusivo d.J sua meditaç<tO e 
lida.! estudo-o problema financeiro. 

Aliena.m-se vasos da.. nosso. marinho. de· ~ o desme;norblmEmto do sr. Campos So.lles 
guerra; 1-eduz-se o efieciivo das for~<~.s de !e tamanho qne não se _lembrou, ~m 3_de ma.io 
term e mar; Yem.~m·se os antigos arscn;tes tle deste anno, do que tmha. escr1pto em 15 de 

Cantara. 7 
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novembro t111 a.nno po.ssarlo; rnas repGtiU as Salles que gal~ou '' p:>esirlencia da Repul.Jlica. 
mesmas pahwr[IS para dízilt o (;ontl'~tio do ainda porque a i~l eieitor-:11 tem defeltos. la
c1ue havia ,Jitc, iuvel'tendo &pBnas o sentido cuna.g tamanhas que só a f'raude póJe preen
da mesmissima phra~e. ch~r, vicias verg-onhoo.os flue deram em re-

Dahi o di!omma que iill'JnuJo (mosrr.mdo sultauo, durante o ~:st<J.do de sitio das urnas 
e1.1 cada l 1tffo mn iu<p:·e;"o) ou e,ta,; mensa- populares, a eleição do Sr. CaiD])CS Sn.Hes, o 
gens rora.m (•scripta~ ,lmll.ls prlo Sr. Camp.J~ eleito pela quasi unanimit!ade do povo que 
S:\llcs, e r, este caso S. E:'.. e~ta irrefragavel-J vota ... 
mente· dourlo, ou am br.s :1s mensa:;ens ou O Sl'. Campos S:1lles g[,ba-se de ser o chefe . 
alguma o c lias n:Lo foi cscript3. por S. E:c e 1 do pa-rtido do yo,;erno, QUe lhe pet·tence e 
neste c:tso, al;;uem 1.!;1 qu~ abu~u, da f~·aqutlz~ 'S. Ex. a. ellc, como a alma ao corpo e pel:t 
moral do Sr. Campos S"lles, Ílllpingin<.lo em I vice-verm., desse me~ruo parlid.u do oou .. :;·no 
se1:1nome ao CoJJ~resso i\'acional e~;rtptm I]Ue i que apoíavo. o Sr. Prudente de 11-~om,~s,a quem 
evrdettbment..l sao ,;.e um louco. 1 o Sr. Campos s,t!les deve o L<wor de SU3. 

Nessas mensag~'oS qne eu, em ve?. de inti- 1 eleição a presi,J,,ncia da RcpubJica. 
tular de- :.lalwal do homem de &t.1.do (Sta.- Entretanto, o Sr. C().nlpOs Salles assim que 
ta-~2at~ Jianurl) denomino propriamente de se viu nleito pelo pal·tidr; do goccr'Yw do Sr. 
comp8ndlo da Ioucul'a paralytica, h~•.de tolics Prudente de Moraes, fer.-lhe mà r.ara, quero 
os symptomns n entaes, copia profusa da. rno- dizer, afugentou•o rlo p •lado do Cttttete, e 
lcstia : falta de memorL1 de recente data, corneçou a fazer a: ,ra. política, o St'. C:1mpos 
confu:;ão de con!tecirnantos e r!esorde.m da ~s- Sal! e:,:, com o pa.1'tido a<l vct'S•J u.o governo elo 
sociação •1e idéas ada,uiridas CIH outr~1. éj;oca, Sr. Pt·u.lente de ::lbraes, com o grupo que 
contradicçõcs sem nnmero de p:·nsamen- não cle;:eu o Sr. Campos S:llies â presidencia 
tos, erros p:llm,.re:; de torla a maneira, pa,1·~- da Repul:Lica, pelo contral'iO absteve se de 
logismos do arn1ar ::t piuJa,le, c•1cophatos, di~- cc>ncm•rer as urnas durante c esbdo de sitio 
parates de fazer rir ús pedras: ba de tudo. nos E:;tados, ou hosti!iz;ou mal a suo. can-

Do synàromn. e~:pressivo do ua.ufr<lgir) d:<s did:itum. 
faculdades intellectuaes r1o S1·. Ca111pos Sal!.;s O Sr. Campos S:tll;s gaba-~e tle set• o a.rb~
na Presidencia da Republica, r .:Jeva notar o tro dos de~tinos do povo bra~ileíro, sagrado 
delirio de engrandecimento pesso:d, Crltact•~- pm· Leão XIJI, cujo pé S. Ex. beijou •. , 
ristico !la molestía rp1e, infclizmeme, nos in- To1lo.via o Sr·. Citmpos S:J.i!es acceit0u dos 
felicita na pessoa. de S. Ex. judeus da C/.!y o prqJei dú Me~sio.s que viria, 

All! niio ú a megaJomania. propriamente do pé para mã.o, redimir os peccados financei
ditu. em m~Jicina, não, não é, dn. m:mh o; ys- J'os do Brs.zil, erJ·os acc:rlfG.ulados de long<J. 
tematica de g-randeza QU(l ~. pcsso<J. r1o Pro:si- •lata., do Imperio :i Repu!.Jlica: e fazer S. Ex. 
dente da Republica c~ta soJir·~ndo, ;r.~s cousa de snbito o milugre d0 salvar as noBsas finan
diversa, e o dé•lirio do ongmudccitn ·nto oln ças da cr·be que e essencialmente economic:~. 
person~lidado que o Sr. Cnmpos Salles re- ncst0 pu i?. pot' csscncia ag"ieola .•. 
vel?.: e :t prO\'a ,; que S. Ex. que vein da O Sr. C«.mpos Sal!es g,,b,J.-se de ser o po
Europa dizendo-~~ o :'II•Jssins de~p:1chado pe- der nnico 1.h R'!i•Ublic:t, por rJel.,gacão mira
los judeus Ja City pam :;:<lvnl' de improv~>o bolante da sobera.nia nu.t:ional, reduzindo o 
as timmças da RepuLlica, já. se contenta de Po,ler Judir.:iario á courliç:lo ue um estafermo, 
sel' tão sómente o syudico em nome dos cre- que não lula, nem ataca, nem se defende; e 
dores lond?inos do Bra;:ii, no toc:tnto á. no~s:;. ao Poder Legis!,Ltivo co i loca S. Ex. n:J. coutin
massa fa!lida. a illúdo de caixa de liq tlidação genc[a de ch:tuce/lar'i1L UI} t odas ns medidas do 
do Egypto. Nilo h a monom:onia. syst:1mn.tíca ~eu Governo, seu, do pt·oprio Sr. C:unpos ::>a!
de gl'andezas, ma~ delit•io rlc engr:u1•!eci mento les, cuja iniciativ:~ prima "obre qualquer l'ü· 
IJessoo.l do louco pu.ralytico, no c:1so em solução do Congresso. _ 
qucstilo. E Yem tlCJ h i q ne ~ Cnmo.r:t o o Se 11a.do SEl 

Estwlemos, s~s. Da!iUtados, o r!elirio de concentram e r·econcer.tram para alicna.r de 
exaltação da perHona.Jidad.~ tlo Sr. Campos I si as r~~ponsaLi!ir~;,de3 du Porler Legislativo, 
Sall€S na. presidencia. da. R·:pubiica, e pc,~:o toJu >isto como o St>. Campns S:Liles n:t preshlen
a attenção da Carnara pa!'O. o a~~umpto. c:ia. da Republíca e o cltefe do pa;·t ido de !)O. 

O Sr. Campos Sa!!es gaba-se ue ser o eloiio c<'l";lo impulsiro da Naç:1o. 
:pela maioria rio e:leitorado, por outra, pe!a Ma.s o casu é que o S1'. Campos Salles, de
quasi unanimidu.dc tio povo Lraz.ileiro com mente na presidencia da Repuhlica, não se 
direito de voto... :trrogn-ria e&;e sen poder de govurno, si o 

_M8.5 S. Ex:. logrou a Pro;;ídencia rl.a Repn· Congresso não alü~nasse QJU nome d;1 Kação 
hhe<t. vi:;to ter ~ido -_-otado uurante o estado as prerogati vas suzeranr.s. 
de sitio decretado pelo Sr. Prudente de l\Io- O Sr. Campos Salles g-aba-se ào ser podc;r 
rae.s que perseguiu, dispersando, o partido sagrado e irresponsavel na RepubUca, como 
adverso á eleição do pro prio Sr. Gam pos era o poder moderador, ernq uau to durou o 
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Imperio, fundando-se em que o art. 19 da 
Comtituiçã.o Fede!'al, que eu tende c::.:clusi va· 
mente com a iuviobbilidaue dos SenaJores o 
Deputados, por suas pala.vra.s e votos no 
exercicio do mandato popular, esto, nc'ssa. sJ.
gração com o irresponsab!lidado dos l'epreseo· 
tantes do povo "brazi!eiro no Poder Legis
lativo, refere-se, pot•qentura, aos netos do 
Poder Executivo, exercido pelo Sr. nampos 
Sa.lles a torto e a direito. 

Mas, como o Coogresso N<).ciona1 ainda não 
formulou ale: ordina.ria., a respeito do impe· 
dimento do Presidente d~~ Republica, por 
motivo de insanidade mental, isto é, o tão 
fallado empeachment que nã.o se conflwde 
com a lei de re~pousn.bilidl1de do Poder 
Execuliv.~. acontec~ que o Sr. Campos Sililes 
se julga. sr1periat' ao finad,l ímper;t•lor Pe
dro II. de venerada memoda, que foi man
dado morrer em Milão, por na:l estar em 
estn.do mental t!e r-einar. 

Nessa conformidade o Sr. C~~mpos Sa.Ues 
g~ba-se de ser o Defensor Perpetuo do Braz i!, 
interesses montes e m(l.teriaes da nossa que
rida Patria., de mal a peíor, Srs. Deputados; 
quero referh·-rne aos interesses das nossas iu
dustrías fabris de par com os do commel•cio 
nacional. 

Pois o facto é que o Sr. Campos Salles não 
quer ser o clefemor dos intere.~scs ·da indus· 
tr·ia e commercio do Bra.zil, mas o caixeiro 
viajante e zeloso pela. industria da tecidos lon
drinos e commercio de exportação ingleza. 

Par a o Sr. Campos Sa.lles, louco paralytlco, 
na. Presidc.ncia. da. Republica, nós brazi
leiros devemos produzir tudo quanto o es
trangeiro tem necessida.Ue ele melhor, embora 
a b<lixo preço do infLno mercado que nos faz; 
comtanto que n5.o produzamos nern mesmo o 
que for de peior para nos supprirmos sem 
recorrer ao mercado estrangeiro. 

E' o proteccionismo, ás avessas, que trans
forma o.s esqueletos das fa.brica.s de tecidos 
em arsenaes de guel'r;J. l 

O Sr. cn.mpos Salles foi buscar em :1\Iin:1.~ 
Geraes a alavanca <lo Tira.rlentcs, o ponto de 
apoio de Danton, e folgou com .is;o S. Ex. 

Ma.;; de que vale es-;a ala.v3.nc:l. JUconfid, ,me 
c esse apoio iucon,licion:1H Sim. mas rle nada 
valem esses instrumentos pol1ticos, si o St. 
Campos s~tttes esti obsecadCl pel:~. resolução 
do problema liua.oceíro, como Arcbime1les na 
resoluçilo úo seu problema, ou par<~ dizer me
lhor, o Sr. Campos So.tles está despreoccnp~tdo 
como Diogenes, o cynico, nJ.. sua barrica, ~m 
face de Alexandre 1 (Pausa.) 

RMapitulemos, Srs. Deput-:tdos, os pensa
mentos e p:~,la.vras elo Sr. Cn.mpos Salles du. 
prop:1ganda e do UoYerno ProviSJrio, e di\, 
promulgação da lei das leis peta Assemb1éa 
(Jonstitulnte da. Repu.blica, em confronto com 

:1 su:J. conclucto. como presidente {lo Estado de 
S. Paulo e ma.is Pl'esidente da Republico.. 

O Sr. C 1 mpos Sallcs pr:>cedeu n:l. pr-esirlen
cia. do Estado de S. P,nüo em contradi~ío fla
g-rante com o que pregara. naeea da propaga.n• 
da e escripto em C<\l'UI.sda, Europa, isto e, ato.
cou á mão a.rmada a llberdarle ilo jornalismo, 
mandou trancar um club politico ~uppondo 
que conspirD.va couti'\1. a. Republic<l., e violou, 
à. noute, o domíciliv inYioltwel do cidadão, a 
prr~texto de que as !à.mllias de -visita toma
vam ch•t em memoria d;L monarchiu.. (Paus•t-.) 

Aínrla b::m que ninguem me contesta nesta 
ass(~m blêa. 

Demais, o St•. C:~.mpos Salles emprestou 
a.zns com dinheil'O aos .j,;>suítas par,, tlct!' o seu 
emluo relig-ioso m. Republíca, contra o ex· 
pressa na Constitui<;iio de 24 de fevereiro. 

E dc:nais despicou o clero ult ramontano, 
em S. Paulo, t'et·ido pelo St·. Prudente de 
~Iuracs, no mesmo portico da Escola. Normal 
por occa.sião ja che;;ada. r1u policia cosmopo
lita de S. Pil.ulo, de volta do morticinio dos 
bra<~ileiros em Canudos por motivo de crença 
religiosa. 

Alem disso o Sr. Camvos Salles em men
sagem presidencial fàlta. a verdade devida 
aos representa nses rb. Nação a. cuja. testa 
S. E::. ostã. affirmanclo,que não é uma affronta. 
n«cionaL a. occupaçJo do rio Acre pela. Bo· 
li via. s. mã.o armada. 

Presta-se, ainda m:~.is, a ser caixeiro dos 
j1.1deus da City o presumido M~ssias salvador 
t!a.; finanÇ,\S hra.zileiras, cortando no "Vivo a 
p<>lle e a carne do proximo, como no caso dos 
rnisel'Os o-per:1rios escurra.ça.dos rlos arsena.es 
de mu.rinhu. e guerra., e< cc,;;lera ct ctctera. 

·Maltr;t!;."l. a cidadãos bra.zilciros e cstl':<n
geíros residentes, uns e outros da classe com
mc!·c-ial que vão leva.r ao Sr. Campos Salles, ã. 
tesh do Poder Execui.i vo, uma pctiçJ.o n~ ti';r
ma. do est<J.tuto f:mrla.mental da. Republica., 
contr:J. a. sua regula.m,mta~'ão e5tupida dn 1ci 
otçamcnta.ria inconsti t:Jdonal evidentemente, 
pois o Congre~so e1·rou e o Executivo ainda. 
mais a re5peito do imposto de consumo de· 
eretado. 

::vias, al•''ln (!e tndo isso, SJ's. Deput;vlos, a 
verda,1G ,·, qn•: o Sr. C:1.mpos Sal\e;:, napresi
d~ncia (lo go'<<lrno da União. emprestou fnzis: 
e canhão do oxorcito fGrleJ·:-1, -par<1 em loga.r 
de garl.!ntir a ordem ins,itucion.d c.lo Est:LdO 
de Ma.tto Grosso e a paz interna da Rcpublica, 
d:tr ganho de causa eleitoral a uma '[J<l.roia.Ii· 
dade f<.~cciosa ! 

Acima desto9 desmandos do Sr. Campos 
Salles na Presideucia da. RepuiJlica., peus,•ríio 
os Sr:;. Deputado,;, que e.u não tenb.o mais 
nali.<1. a. a.rticul~.r com rebção ã. demencia. da 
pessoa. do Presidente da Rcpul!lica., pois estão 
eng<l.nados VY. E:E~. , · 
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Srs. De}>UtadC'.'J, dut ont~ o Governo tlo im-1 sem alto papel represenbth~o ~a Nação, a ti· 
mm·tal Floriono P<'ixot~, (note-H~. qu~ o t'il :~ - rou n'J Llespr.,zo a an·ogancw. cos nosws cre
rc,cltal n1io ki !in;mc.;iro Í1:1. rig'1}1'0sa r?cepç:~o do:'·'S que ;e ~uirual·:wl ~ nos tntelar ~ res: 
da palavra., mas soulJe tlcfer!der a SO'J~t·::!ll::t petlo cb t;]etç<!.o d:~ Me,-~. da asscml.Jlea. do~ 
nacional com as in~lituiç,:;es tlc 2-1 àc f'evc- Srs. Dcputtlilos. (Pat!w.) 
roiro) dul'ante o Goi'crrno do J.mYis~imo Ma.re- Long-e dr~ p~.pcl rrprBscn7ati v o, que o 
chal a 9ne me refiro, <!C0!Hi!Ce1~_qu2 o Sr. povo attríbnc :~o Pr<'Siuentc rla Rcpuhlica na 
Rotsch1ld >"9 an1mor.r :1. expeu1r _um tele· tJe~s•Xl. do Sr. Campos St:tlle~, S. Ex. mandou 
gr.:\mrna exigindo !!lio ::-ci q11e medidO. n•J to· I ô s-c11 s~creb.rio elos );egocios da F<l.zenda, 
caDtc a nossa pol itic:·, i mcmn,. pedi ,. cnmentimcn to do Sr-. Rotschild, a testo. 

Pcr.o <\ att.ençfio do diguo rrprescn tn:.te d·--'S credores lúndr·inos elo Brnil, para inci
do Riu Grande do Sul, o. rtu~m Yr.~o pre~ent:~. nerar •J "10-~so p~pe!-moi:!tln. em vez de d •po
cnUo o ?>liuistro da Faí.Cn•la, e <lppello r:u;a. ~it:tl~o sr~JU ju!·cs, iL disc:ci\·ão de lm.nccs 
n te~tC'manho ,]o Sr·. C,,ss':tiJO do Na~uim"_nto, estt-angeír,:s d<~ praç:i 1lo Rio, aliás promptos 
tJc, _que S. Ex. J1or ordém L~O ~farech;u Fl.or:a:n? I a. p;tg:ê:: 3 ''/o <10 juro dc~se ncs_so p!!.pcl sem 
Pe1xoto respor!detr :10 te'ef5!'alnma tlo pr11:n1t. ,.-(<Jor ~:gê11n, nws p:1ro. lesp~.JUI·o c' e uovo 
dos no;;~os cretlores l or:ril·mos nos se;,;umte~ Alll circulnç:'lo no p;.;iz. 
termos: O Go~; : ;·;J o do J:r~;:;i{. ;u'o c;;~;·ctc ,; l. O ac·"ordo cnt;~bolD.do em Londres entre 
1·elaçrj,·s com os S1·s • • v. JI. Roischil(! 8:. Sws oc; credo1·cs <~O Bntzll c o Sr. Prudente 1le 
;;buTo como d~vcdtil' e'n ('cç rios ae·lr,,., .. ,. '.[OJ•ne.-:, ttizi:~ que o Con~1·cs~o );aciom.l opi· 

Pois bm:. SI'$. Depur.;tdcs. lm tli:t,; O!lVÍ rlc n:,ria, no neto :le ref~TC!Jdal·o, uU J·Cb iuci
um frcquenL,cot• d o manicornio c.-JI. d~ ;·oô~ ner::H;ii.C> do::: hilhctes do ThesOUl'O ou pelo 
do Co.tette estas p;ll~.vr·o.;;: O Cnmpos Sa!les Ben rlrposito conespr>nrlmte, em nm b:~nco 
diz que será. um Floriano Peixoto ele cns~c:;. ~ 011 ldÕsqne est::mgeiro da proça elo Rio tlc Ja· 

Vejamos COJ!lo o Sr. t;,qnpos ~allC's rpe nao neiro. 
quíz Testir a fard:t l\onol''<l'í:t <}e gr;m·~'ai de 1 Entretan to, o Congresso Nncional deci•liu 
bri:.rada do Gowrno P!o1· i,or:o '! l1(~ }Jl'esi~ qt:e e:;sc [1<t.pl':-moN1it fos>c incincrudo, em 
de:nc_!u da. Rcpublíca _um marechn~. a. contrll- vez ti<: sr>.r confia, lo :i especulaçtio dc-s kicsques 
fa.cçao d" Flor:a~to Pcrxoto, mas a testa dos que n os f<tzem o cambio. 
destinos da RcpuiJlíca. Ptoís, de mnl a. pcior, Srs. Deput:tdos, o 

O nosso arremedo de Floriano Pei~nto, dn Sr. Campus S;tl!es, na Presidencia c);). Rcpu
casac<1, ist" é, o S1·. Campos Salics, respon- blicn. besiton em cumprir a determinação do 
deu o. um t1 •legrammr~: do Sr. Rotscl~ild ~m Cong'rcsso, i~to é, em Jog-ar de mandar 
que estranhava :!.O Pr-es1•lente da Rc]mbhco. incinerar o;; billlet(>S do Thosouro Nacional, 
o fact '' de n:io te!' m;tinri<t pua com;timi I' r.ons\1ltou o Sr. Rotschild si deveria ou não 
liiesa na no~sa a~~emL!éa de reprcs::n tantes ela r cumprimento á decisão do Pc<ler Legís
cto povo br:tY.íleit·o; o demais, o Sr. R··t~~Jd:l lativo a quem cumpria, no arto de rcJ>
lasLirrl:""a q ue :m presid~nci:l_ t1ll H.ev.ubl!('a o J'enr:a.:· o (!!ndi,•[t, opinar, ou pela incil~era.r;ri? 
propno St·. Campos S.:tllc~ "~ttvsss~ .};t p;nvcr- t do nosso p:lpel-mocr'a uu pela s~m. entrega a 
nando o Braztl corn o :1pmo mcoDdtCIOP.:l.l de, :> e~p<:cu!:~.cão rlc bancos cstrangeJl'O-'. 
jacobinos... E'i> ::~lJi o re~pr;!ito que tem o Sr. C11mpos 

O que o S!'. C;unpo8 Salles na. PrEsid'2Jlcia S<tlles d cmmte r.a Pr:·sitlc:neia da Repu
ela RcJluhlica. r<:>spoudcu, e11 i~not·o: il1a:; o l.Jiic:t 'Jcla; decL:ucs do Cr ngl'es;;o! 
iacto é. qne no 11ía ;;e_::·uint<~ ao c:n. chr~a il:\ Ajni~~mos do ~enso mo:·al rla pesw:t do 
d.o tclc.gt·amma., S. Ex. manJou clmm:u· :c pa- ?rcoid••nte rln t:cpuhlir.t, c\epois que e~tutla
hcio, pot· outra, :w mnnícumio '~Ü!' t!•; ro~a. 1nos o c·nfraqu ,c menta d ;lS Jacul•!at.~es intel
melllbro$ pt'Qrmincntr:> do partirlo tlD. r~con- iectiv(ls rlc s. Ex:.; 1Jorquo.nto o mctho,[o 
ceutro.•:~o que cl,,:,:.:m :·. prcsidencía du. lt•.:pn- ,-e;ientif]c,, attendc sohretudo it con.in· t:1. do 
blica o Sr. C:~mpos 8:\ll2s, quando 0Ta ín- alienado confrontando o seu prescme com a 
juri;ulo, calurnnio.do o dí~pr·r,;o o ]XJ.t'titb.1 uist oría llrt'.!.:TCS~a <(O lwmem quando no 
Duver•so á c;•n•líd~tlU1';1. de S. Ex., 1.lumute o goso de snas qun li.Jadcs mo1·aes. 
estc.tlio .de s!tio d;lS l:nw:.:yupnhl'i!S,,r,.ílro-m~ · l~clcmbrcmo~ pllt<lS<'S ch phtafuTrn:J. eloi
ao p:wtulo 1h cr·J:cc:itl':!ç;w 'IUC hc.1e r·m d:a. lc;r;;],]o Sr. Camno~ Salt.:s, pul•lico.d:t no lJc
qn ·· IJ:·a lanç·:~ ;:c· lu S:·. 1 ·aclpos S:dks J:a Jll': • r.,,tç n. <le l de rio·;em:'l'Q de lS9i: 
si•1encia d:1 H··1•Ult!~c:~. 

ilfas. Sl'.;. D•·put;v!l·~. ,•eslJlenti-me e:s.,c tc
legr::unnl;l~ IJOl\ tillí.~ln ~c j~ ! (l't~. u . ..;(f..) 

J>izci-me quu u F!IJ:'í''no 1lo c;;.,;:t('tt nii.o l'c
ccl,eu OU !HpotldGU 110~ lltCS!l!O-i leJ'!IIO~ ;.O 
t<~lr:-:grarnwa. iillf!lJ rttn<~!"!.t.e. rJos Sr~. Rütschild 

.... '~Sons, nu.~SDS e:..~.·.ÚO!.'<!.::;! Si.r.J./íilt.! Ct) srdJCl' :-:;i o 
~1', Cawvu~ s.d!(:~ CO! H b•t~bn~e C0lJSCÍC!lt:h do 

<·OS :lct;.s <1,1 ]Jns~ado deflnDm m0lhor uma 
indivi iu;di tb.,le do que por1t~l'Í ;nn faz(•]-o as 
mais chtru~ promessas rlf1 ruturo ... 8i do 
I,:'.J"fluHJ 21LC se Úi.'·i!t'tuir ~·c.-:ttlll!i' a. cOitli~·cçliO de 
(r•/(.Ju..-:.u.·• moracs: de c~~:~tr,tcl.lç·irs c inco/ic,·e:/.
ci·:.<, rlc oHrsc;>Ô(! de c :pirilo ''G conti;ltúdnrlc o 
ti c to!;ivt, ,{.; c:'!rosq,s transZ!]c,~c ias (diuo-a 
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C01n aOS'I!Uiit se;•cnirl!ul,~ drJ CS)l iri!o), tztt·~ !teTO rsobt•Q Í!llpnsto> de C:JnSUlUO, IJUC l'ec[l.lJ.iram 
?i10 s~J•t cm(cri<lo, .<iqH :,·, o ma i,; h"m 'Ir! c sob1·e a intlustria e cornmercio interno <lo 
man<l"lo repres!!iltl~li~o d« ('tmjiança JliiPl'h!:'.» I p:tiz ; fvram bt:Jzi!ei;·os e estrangeiros rcsi-

Foi confcl'id.o 0 mandato ;1.o Sr. C:tmpos 'oli.:nt.:s.no E:tiz, soii(\a.~·io.> comnosco a bem da 
Salles. niio de 1·ep1·esema~iio popuhw de so- emtwc1pvç,.to do B:·azll tlos :n~rcntlos estran.

. menos T'ESp0nsabilidade, mas o gravi>simo en- g~l::os. E ~~~· ) Cor,q.u:. o rr~stdente da R~pU· 
. ca..r,;:o 4a.. c~nfiança da. x:1çã.o, visto que s. Ex. blt~a r:~: o·~ ~. o. ~l~~tle,ro~ e estrange1_ros 
persontfica um Potlcr. - re~tden.-~~,~ que lc:.a- am ~to Poder Exectlti v o 

Foi~ l'ellictamos, Srs. Deputa.üos, que si 0 ~~m~:~Pet1~,ao, IH lo~ma.:lo § 'J" do. art .. 7'-; d_a 
meu velho cornp >nhelro da pro;J3gand;~ peh C~Iiso:tU l\wO, qlt~ eLten.Je com o, nos::-o~ dt-
~·;pu_blica , tiv.o~~e neste. tnomento abs~1luta 1 r--tto, commnns · "" , , 
1senr;:LO de esptrlto e cote.]aasea sua t.JriHlante l O cas9 lot quo o. '-'•. ,Campo~ Sal~~s, louco 
cal'reim pela. rlemocr·acia, 0 sem pas;ado :l) po.r0-l:yllco na .. pre:>ltlen~Ia ~ua .. Rep~b~_~ca.,~cl:o~ 
seu pr·c.,:entc a t: ·sta do G~1 wrno, ~im, <!Uero par~~~·'' le, cnt ... e ~s- cl.a~se~ J.ld~.stn,\1_ ~com 
crer que o Sr. Campos Sallcs, nesse ruo- me] c1~l, que recJa,H,a" :t.m ?Ontr,, a Im mcon
rncnto de consciencLJ., renunciasse 0 c<~.rr•o sutuclonal e. regulam;,nto msensato, e _os "Ve· 
elevado da representação popular e "'ravi"'.~ lhvs opem.r:os do,; arscnacs de 11armlln; e 
si mo da eoníia1H.'rt. da. Nn~·.fto na. sua pesso~. Guerr?- 9ue ·~ Go':e~·no ,el:x_?tou a.. r~nb:-pe.,' 

A pessoa dcm~nt:td3. ,)0 Presidente daRe- re1luz_rm.o '-:tetudmauo::- .• ~ contmccnc1a do 
pnb!ica falta ú. Yeràade em questões que mcntl\;;:lr o P<'·? d') cada ~w.. . . 
?-iiect;•.m a sobera1~i:t. da Na~t.o ,, respeito ela . Ah ..•. ? ;restdente d~,.I .. el:ubiJc;~ rl!s.~e. aos 
mtegnlnde trn.dwronal tlo tcrritorio do paiz. mtlu~tuae~ e commer~t_antes no pmz, q_ue 

O Presidentetla.llepnblicain''t-ingc incon- S: Ex. nao podm obrJg;tl-os '1: tcrpatrw
scientemeute a constítuir;:l.o FcdcrÚ.!,dcixando t;s11IO, da mc: sm 1 sorte_ CJU~ h:t vra obrigado o 
de intervir na hypothese Llo § :)•' tlo aJ•t. {)·• Go,·ern? <los valotud.tttat·Jo~ _dos ?-r,;enaes 
para manter a ordem constitucionttl do Es~ de ::V1aymho. c Guc~m ,:1 ,m_etHllgar amd<t por 
~a<lo de ~latto Gros::;o c restabelecer <L p:tz amor ~ n~;sa quer\ll\l. l·<~i,n<J.. • • . , 
w<;er•na porturb:.tda com fuz;s 0 canhii.o do Pai! JOtt.,mo, OJ~uc foste te anmhar . 
c::\:croito obediente ás ordens ele s. E'{.... Eu.trct;:~.nt?, o ~r. Carnp?~ Sall~s de~Ia:ou 

ao,;; JU'luscnaes e commercJ;lntes, bl'alllciros 
O Sn.. MELI.O REG')-::-Jã.o deu canhlil's. e est!'::tngcil'll~ r,;~itlentc>, 'JUC a sua petição 
O SR. E~rc) Co8mo-'.Ias deu um c:t.nh:ío. ostc•vn. inuclerid:l i :< li<.t iae, antes rle S. Ex. 

abri l-a p:u·a ler, c furiosisslmo, o Presidente 
O SR. ~IELW REGo-Era um C<1nlü'io velho da Re11 u.blica eslJr·~.vejou qne lt<wia. de con-

que lá l1:.via · :'Lranget· n. indu,tria c commercio a pagar os 
O SR. ERrco CoELno-Dit no mesmo. O Sr.gc· impostos de COI)SUrno: po.guem c nü.o bufem! 

neral Mello Rego diz rJUe 81'.1 um ra.o11iío ,·clho Ou vi b:t 1lbs descruvcr, por um brazilt:iro, 
qu;; lá. havii\ ('<'i8.·>); vell10 ou novo, o callhiio tlo a ,;cena em· que o Sr. Presitlent8 tl:;. Repu
exercito serviu para. mat~~r matto-gro~~cn,;e~. bi ica, pc1•d itla a. compo~tum úo Sr. Campos 

O Presidente da Republica expc•le l'<Õ;.çul:l- de otÜl'<•S tempos, tt·cmeu :\m um accesso dr.l 
mentus contr<trio,; ;, Constituiç.'i.o c :'ts lei" f.:'Ovecno epi!cptico. cambaleou, apoiou-se na 
fo<leraes, ~~lteranolo preceitos de tli1·cíto .::i vil, me;;a c t:tt·tamudo. cl!e o meu vel!Jo com· 
mnte!'ia. cnnw a de <lireito ct·i mina.l,que a!Teda p~.nhcit'<J 1h l'r·opai\a.nua :pela. Repnitiica, ellc 
a 1mciona.es c e~t t·angeit·os rcsirleutcs nl'l paiz , qu(: tittb::t outJ•'tJI':t a. palan~~ lluetJte c in
a :restJeito do que o Congresso cxclu~iv~\- ~pit':ldtt, ~n.,;no., \.\ou, IJ!l.1''' t1iz.~:r e:;s:\s pab.vras 
mente pt•ue Llictat' J'r.Cormas. ~<'IH "en~o commutn, tll<lS :u·rog:tutes, con-

0 Presideutc d:~ Repui,J(cD., dobranolo-~c ~ !omw o úulirio rle gr<twlozas do lcllco para
imposio;õcs da industr•i:~ londrina o cornmt:rcio Jn.ico. 
do import(l.\':ÍD c~trang·:ira. fJUC Ycm 'hr 110 ·· 1·: to't'tuiumnsmC>mhL'I.'S,inciHsivctL cnl)('Ç:tdu 
mesmo zn·ol~ccirm..:s,.l · •, maltmüt com pal:tvr:t" l'rl';:idoni.e o la R8]>llulic.,,u<.•sse iJCcnsso i tnplll· 
a uma eommhsilo l'CP1'2scnbntc 1li1 industri:t ;;ivo de govc1·no, d·::wto tlc cid:~uão~. no~sos 
o commercio brazileir<)S,quc lhe V;<epi~dil-, n:J. coJmpatriotas e inet·mc~ c~tranp;cjr,,s, cdudo· 
fur·m~ •lo ''''t. 72, § Q ', ; t ruc,Jnsidm-.tçii.•J r lo r·~- muando·os, púr' analogia ú. tri~;tt'l situa(:iio dos 
gulo.mctüo de~ea.bdbdo sol >l'<~ ld irtc•.'1L~'ilu~ p~·ol-·tu.rios :q•r'•s -10 anuo:; de Sl'rv!•;o nos ar
ciona.l de illlpos tos rlt~··relad;~ pelo Cun;;rcssv scnaES de :'.bt·inha u GuetT:t, :1 in~m p!ilntar 
com:~ so.m~·:ão '\)l'CSiuencíttl. b:Lt~J.t,,s uus terr:\~ 3:'t!il.I':tS •lo E~taüo •lo lU o 

Sim, niõ.o foram os ntbri~a.nte;; Lle teci<lo de Janeiro ou alhut·u;:;, ne~sc-; c;unpos onJ,: 
lun•ll'iu ·' n.m '.' ~ irnpor·t:ollnres de todo~ o~::6om:L·I~O""Pirn (:capaz tle medr:~.r, visto 
g-cncr\.i~ e.:.;ti'augeir··:-:. d~~ cnrnnH~~r·c:io~ o;-; qu.·~ se lc~ ~ 1ll•) a. 1·:-.s·:.jura di1 e.:o:el;tvidão J'ez a ultÍJUa. 
:i.pi'l::<rlll:J.t'aJn t~'l l'i'l:Sid ('n c.~. ~l:J. H.t:puulk:a. :; leaL' I•'~ peh Lt.vt•U;''1 or;;ul!JO:'<l do cafó: . 
re~l:unur, em formv. U•: pet L•<ao, conlra. 11 let (()(iJ.O pos::o olmgo.r lllnguem <~ SCl' pl\Ü'lO~ 
inconstitucional e regulamento inscns3.to LL)>: disse o PresiJcntc da, Republica com 
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patriotismo a. seu modo, isto é, protecção á 
industrin c commercio estr::~.ngciJ'O. em tletri
mento da iudustl·ia e commercio nacional ! 

Infelizmente, Srs . Deputado~. o meu velho 
companhairo u:.t propa.gauda pela Rcpub\ica 
ja nii.o púde dar nem a mim, nem a vv. EEx. 
a.mostr<~ do seu patriotismo, mas cópia. da 
sua. insanidade mental, elo contrario eu, por 
certo, não traria a delmte o meu juizo me
dico sobre a pessôu. do Presidente da Repu
blica. 

A conclusão a que temos chegado, Srs. 
Deputados, é tl'istissima ; e já nfi.o quero 
pesar com n. minha. competencia profissional, 
na merHcina., aliús oilicial, ~agrada e consa
grada. por meu titulo de professor d[l. sabia 
Faculdade de medicina Jo Rio tle J:•neiro; a 
conclusão estb. na con~ciencia mcrli~a dos 
meus collegas e rliscipulos Da arte .de curar, 
com assento á esta a5sembléa legislatim, s 
alem de SS. EEx. comprehendo todos os dou
tores versados na sciencia do direito, na. 
mesma situnçã.o de representa11tes do povo no 
Congresso: a conclusão é nrl!'entc a. bem à~; 
umá prOYiden~ia que venha. ]XJ1' os intere~ses 
mora.es e materiaes da Republic:1. a cob~rto 
da insanidade do Governo Federal : ê tris-
"tis.~íma. · 

Escutem os S rs. Deputados, eu não tenho 
:medo sinão dn. .iustiça de Deus, porque Ellc 
não é nada. misericordioso, mas absoluta
mente justiceiro. 

A demonstração que tenho d:>.do aos Srs. 
Deputados sobre a demencia do Sr. campos 
Salles póde ser-me fatal; mas eu não tenho 
llledo sinão da justiça de Deus, e, portanto, 
assumo :·L responsabilidade moral de tudo que 
tenho dito de ante·hontem para. hoje. 

Quando ante-h ontem eu encetava a demons· 
tra~;.ão de que o Sr. Campos Salles está de
mente, algucm, um amjgo, homem de va
lor, ouviu dizer a c~rtos Deputados da re· 
concl!ntl'aç-l o, que eu devia ser fuzilado pela. 
irrevcrencia. lle pôr em duvida a sanidade 
menta.l llo Presidente da Republica .. 

Pois bem, Srs. Deputados, não ê preciw 
tamanho appara.to de e:xecur,,;io publica •. Em 
logar de me fuzilarem, :pl'e!ldam-me e suici· 
dem·m~ ... (Riso.) 

Assumo perante a Cama1·a. e o Senado a. 
ro~pom>n.bilidade por inteiro das rniubas pala
vras, a respeito da qul!stii.o que trouxe a 
deba.te. 

E j(~ ag-ora desafio aos meus melhores nmi
gos politicos com assento nesta a~semhléa, os 
Srs . Belisarlo de Souza , Nilo Peço.nha., Lauro 
Miillcr, 13:trl:losa. Lima e Ct\ssia.no do Nasci
mento, todos que pediram a palavra neste 
dchate. á proYarem qlle o ,foudo sou eu em 
vez de ser o Sr . Campos Sal!es. 

Eu queimo os meus e os navios de SS. EEx. 
no ponto em que colloqriei a questão, e umo. 

de duas: ou SS . EEx. me t~.uxiliam, eom o 
seu prEstigio representat ivo c palavra. ponde~ 
rosa,a. salvar os intere:!l;es moraes e materiaes 
da Nação, periclitantes lt vista. da ins<tnidade 
mental do Sr. C:tmpos Salles na. presideocia. 
da Republica:, ou morremos todos moral
mente, SS.EEx. e eu, o menos prestigioso re
presentante da. Nação e obscuro de íntelU
gencia. 

Vou Ler o meu projeeto de lei a respeito do 
caso de empeachment do Presidente ou Vice
Presidente da Republica pormotívode insani
dade mental. (Lê.) 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, desço 
da tribuna. com a. consciencia tranquilla, de 
que desempellhei o mandato popular,de plena 
confiança da. Nnção, do melbot· modo na qua.
rlro. clima.terica que o Brazil atravessa, va.
lendo-me de todos os conhecimentos da 
scienci(l. medica que hei adquirido com acura
do estudo e coro experiencia dos males do 
proximo. E sustentando que a pessoa do 
Presi•lent& da Republica é victimada loucura 
paralytica, fil-o sem apego a nenbum dos 
grandes partidos da concentração e da recon
centração, que apoiam incondicionalmente 
o Govel'no Federal do demente Sr. Ca.mpos 
Salbs na :presillencia da Repubüca. 

Desço da tr·ibuna. com o mesmo es:pirito 
patriotico do propagandista da R epublica que 
sempre fui, e com a conscicncia limpa. 

E agora resolvam os srs. Deput:ulos com a 
mesma consciencia limpa, sobre o .meu pro
jecto de lei, cumprindo todos o seu dever. 

o s:a. LA.mto MüLLER. - Nós o cumpri
remos. 

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 1899 

(V ido p3g. ~5 do i• v oi. ) 

O S1·. l\f:ello Rego- Sr. Presi
dente,o honrado Deputalio,que com tantos ;\p
p lausos uos seus amigos acaba. de descer da 
trihuoa, antecipou-se a combater um reCJlie
rimento que eu tinha anuancia.do, mas 
que ;:Jindanii.o hu.via apresentado, ]!ela razão 
QUe pa~so a expor. 

Era·do Regimento antigo que os oradores 
que tivessem de requerer adi:l.mento da dis
cussão de qualquer projecto só o podiam fa
zer na occasiã.o em que lhe tocasse a palavra, 
senrlo o requerimento coosideradc emend:t e 
co.ojun~tamente discutido r.om o projecto. 

O Regimento actun.l não tem igual dispo
sicão, aliás de boa. pratica para. regularidade 
do deba.te. 
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.Annunciada a discussão da lei de forç-.1s, ] O Sn.JI.JELLO REGo-Sr~ Presidente, na. occa-
o Sr. Serzeclello Corrcn. pediu a palavr11, siiio em que, reuniria a Commis:oãe. foi apre
menos para oc<3upar-:;e d;, matel'ia do I)UC J sentado o p~recer r~ su;citou-se a discussão, 
para combater o projecto do Sr. Augusto urn oi!lcial de m::.l'inha., que estayu. presente, 
Montencgro, e enterrJirou a díscu~são no disse-nos que, tendo a. lei actual !ixado o nu
terreno da 1JOiitka. mhro de 4.000 praças :para. o cm·po de mari-

o meu colleg-a, o Sr. Luiz Adolpho, preva- nllBiros naclonaes, o Ministro apenas tinha. 
lecendo-se do exemplo e tenrlo motivo 11ara consegui(io i:er uma força de 1.600 11raças. 
levar o debate ao mesmo terreno, não quiz o sn.. AUGUSTO CLmiE)I'Tlr;o-1.905 praças~ 
~u tolher-lhe o intento, tanto mais qur<nt.o 0 SR. :MELLO REc;o _ Pois se.jo.: dahi 
~e e~~~o~d~t-ar de ~ssumpto em que estamos s~ deduz, s~. PN•sidonte, q_ue o Governo 

Assim, além d~l deferencia pes!'oal (le col- na? conseguru ~omp~etar a torça. decretada., 
leguismo, tive rn:1 is esse motivo J3.I'a ab~tor· certameTnte 1J.Ol ~~l~ u raços nchou ~U<I dei:e
me de apL"escntar 0 requerimento e ara me~. re.novct, h,tlJthtando·o com o" prec ,os 
cedel'·lhe n. pa!avt·a. P mr1':s parte o col!'plato rla hrça que as nEces-

:\ ,,.1 ~ . ,· · , _ st<latics dos servtços recl:nna.m. Para que o 
. ~a • ' M_O, Sr. r~e~Jt1entc: ~0- q~e cu ~Coe· po~S<l-ll\DS f;J.Z<~r. l!Ort:m, pre··is"mos conhecer Jl ',..Ped!l' ~ ad.~mcnto. _f,,n l<J;va-,e no _ra;to de qno natul·eza, são e>;es ellíuaraços e 
ce n,LO _ter s1d~ ~mrl~. dt~tr1b~.1d~ na. C""" o quaes as difficuldadcs com que 0 Governo 
rela_t_orJo do .MrnisteJJO da ~ia: ml,a: . tem lut3.c1o. Sú 0 relaturio é que nol-o póde 

~rz o nob~e Deputado por Per nnmb~co . d'. er d . modo que pa•~anos providenciar 
«Nao é pr_ecrso; te ?lOS IWeced~ntes em maiS de p~m' quee não contin 11~"in~ompict:~ a for~ 
uma sessuo.» _E cttou-os • . que o conn·resso enterre leu necessaria, áqucllo 

Senhores, nao ponbo em duvtda o que_<:tC- . i t" . o 
:firma o nobre Deputado e que eu est<'ja em Mm 8 _. riO. 
erro, e que S. Ex. tenha razão. O St~. ~AHBOSA LnL~-V. Ex. o ann_o ::tra-

Mas, 0 que a/l1rmo e que ern 1897 e 1S98, 2ado asSI!{_l~on o. pn~]edo com restncçoes? 
em que tenho tido assento nesta Camara e ( Pcnua.) Nao nss1gnou; r;ntretanto, est:.J maL 
feito :parte da Commissão de :-.rarinha e J<L vem do urL!Io atruzado. 
Guerra, o projecto de J\Jl'l;a naval não foi tlis· O $1,. MEr.r.o REGO - Vou Iã.. (Trocam-se 
cu tido antes da distribtJ i~,ão do rclatcrio do mt<i!.•' arcrk.··.) Assi;.;nei sem restricç-il.o o 
Ministerio diL :\larinha. projccto do tmno pn~~''do, porque, :tltondendo 

Os meus nobres collegas, porêm. como se ao que perlia o Mlni~terill t!a Marinha, oba
-vê ela razão de o1·dem com que jusbficam a bilitú mos c"m a9 meu idas por elle indics.das 
adopção da proposta. concluem que, depoi..; pnra comple&:tr n quar1Po por me io do ali~ta
de attonto e minucioso estudo, seja esta. n.p- monto da populaç:io nwritim<L e o canse-
provada.. quente wrte1o. 

CGlnfesso, sr·. Presidente, que não fiz mi· O Governo não executou ainda esta. lei. 
nucio~o. nem ligeiro estudo, c, ou antt s, n;l.n E' agora oc~o.si:Jo de dize~ por que o não fez, 
fiz nenhum, por me faltarem os precisos qu:ll o flef. ·tto quü encüntrou nella para que 
elementos para isso. !lOS pus>:tmos rerorrr.;tl-u. ou altcrd·a. 

0 SR. AUGUSTO CLBME:-;Tl~O-Y. EX. com· ? St: .•. BARROSA. LUL\-V. Ex. não acha de 
pt•clJcmdc que n:io lw. bases nov!l~ Jlol' Uf\ u lll_!ao efll'l tu ~·~t~rm. o~ demora.ntlo a. ~presenta
J)roposb ,·~ n rt•prodncçãu d:l tlu nnn~ tta;ado •:<w <l<~ nm p;u·c<:er, pa.r;t que o~ tr\l.,balllos par
assígn;td:t por v. Ex. ' htJ~!t:~ttarcs scguJ~St·m o seu curso? _ . 

\ 11 St~. !vlaLo Rh•o- ~las a cu1pn. nu.o o 
O SJt. MEr,L•' I:Eno-Hepitu: n~" Jlz e~tttdu li0;8t. A quo,;t;i" :~. qun mo rctiru n:lo pode 

nrm ú.~Ut"[l.du ucm ,~,.scuradu, i'"l'c~uo nii.o un- 1\cix;,t' <lo sct· DXJ?llSia no rdatol'io do Sr. Mi-
cotttl·cl lmscs pal'<l. Jsl<J. JJi,tJ'o. 

o Stt. B.uwo~A. LmA-As b<tses nJTcrccirlas ) ~.Lts, St·. Pt•?shlcnlo, o 1~?bl"O .Do~ub~do.J~: pelu uoverno para a actuul propostü. ~ão as I .el n .. m~~co. LOlll dc~t~;u t za o cert,~ m~~r.,nr 
mesmas do anno pos~ado que scrvíl'arn uo ~··de, dcJxot~ pt'~ceb-r que o caso d~ ~~at~o 
:projecto enião assígnado por v. Ex. Grosso tem _mll~rdo, t~nto para a rcslr!CQaO 

cem que a~s1gner o proJecto,como 1Jara o adla-
0 SR. MEUO REGO-Na. ma.te1·:a quo deve menta que anuunciei, mas ainda nlío pedi_ 

ser couside.-a.da. e que não cont1ecemos bem, Senhores, tenho dado Jl1'0vas de q_ue nesta, 
faltam-nos esclarecimenws que só no rela- como em outros assumptos, 11ão procuro sub
torio poderiamus achG.r. A proposta é a rcpe- terl'ugio~. 
tiç5,o da passud!L i ps1s v,;1·iii$. o SR. R\l~nosA LDu-Apolw:lo. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Isto quer dizer que 0 SR. M ELLO REGO-Qtmesqner que Sejam 
não ha ra~ão nova. os acontecimentos que se tenua.m desenrolado 
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em Matto Gro~so ou outros que porventura I O SR. MEu,o REGO- Sr. Presidente, este 
pos,am a.in.J:J. dcsern·o!ar-se, nunca me demo·j gosto rle interpretar as iútençõeos e a posição 
verão fie guia!'-me pelos dictames ue minha. elo humilde orador' em relação ao attual Pre
consciencia, nunca me levarão ao ponto de ~i dente da Republica e esquisita. 
11egar• ao Governo os precisos meios de admi· Durante o governo do Sr. Dr. Prudente de 
nisirll.ção. Appclla.r pa.ra l'ecursos extremos, Moraes, ao qual não me arrependo de ter 
negar meios de governo, seria procedimento prestado sincero e desinteres~ac\o apoio, eu 
anarcbico, revolucionaria, e eu, devo dizel-o disse por mais de uma vez, e repito, que o 
á Ca,ma.r<J., sou um e~pirito conservador. melhor amigo não é aquelle que acquiesce a 

, . tudo, si não o que aconselha, adverte e re-
0 SR. BARBO.,A LDrA-V. Ex. me _perm!Lte siste, quando entende serdr melhor resistindo 

uma :e_erguuta? J.u.lga poss1vel a_,_le1 da con-; do C)Ue c~dendo. Já. tive ta.mbem occasião de 
scrtpçuo em um PlOJecto de fixaçao de forças. dizer que :perante o <tctna.l Governo manteria 

O SJ~. MBLLo REGo-Mas já votámos essa a mesma posição que mantive para com o 
lei para. a marinha. Si ella não satisfaz, passado. 
poderemos a.lte;ral-a., e assim ficará o Governo E' verdade que agora. não o farei com a. 
bal.Jilitn.do a completar a força tixada. pelo mesma largueza e segurança. Kão ü•,1to pro
Congresso. priamente da pessoa do ·Se. Dr. Campos 

Nesta Cas:L temos dado autorizações em Salles; mas do Presidente da. Republica que 
lei orça.mentar·ia até para alienaçã.o de bens deixou, ainda quo a contra gosto, que se rea
nacionaes, quanilo temos lei que regula a lizassem os tristes acontecimento.> o ue se 
materia. Nfio é muito, pois, que ern uma. lei deram em ~Iatto Grosso. -
de :ftxação de for~;a.s demos a autorização de O SR. VrCTORINO MoNTEmo-Procedeu ·cor
que fa.lla o nobre Deputado por Pe1•nambuco, rectamento. O grande crime delle é o de não 
como medida auxHiar da fix,wão de forças. ter tomado o partido do nobre Deputado. 

Nilo estamos Vénrlo o 111i.nistr·o tratando de o SR. MELLO REGo-E' mais um rio-gra.n
vender arsena.cs, para "pplícar o produeto denôo que ass!m se pronnncia. Eu irei oppor
dessa operação á d~spezas do seu ministerio, tunamente tet· ao Rio Grande. 
autorl;,ado por uma. emenda em 3" discussão 
encaixo.i!a na lei do orçamento, de que ficou 
fazendo parte, quaP.do ha. lei que manda que 
o producto da alienação dos bens no.cionaes 
seja escripturado como renda eventual, que 
entra pa.ra a massa. geral da rC;:ceita? 

O Srt. BARBOsA. LDIA. dá um a:parte. 

0 S:a. VWI'ORIN'O MO:-i'TEIRO-E eu chegarei 
a Matto Gl'osso, com o nobre Deputado. 
Quero liquidar al~uns pontos. 

o sa. MELLO RE:GO-Sr. Presidente, dada n. 
razã.o que tenho para mandar ó. Mesa um 
requerimento, muito modesto e muito sim
ples, resta-me proceder á leitura dellc, para 

O Sx. MELLo REGo-Senhores, não é regu- que a Camara coubeça os seus tet•mos. 
lar, nem poremos revogar leis, ou incluir E' o seguinte. (Lê.) 
djsposiçues pel·manentes em leia :mnuas; Como se vê, é apenas um adi1~mento po1• 
entretanto, o fazemos todos os dias aqui. oito <lias, ou menos, si dentro desse prazo tür 

Não sei mesmo como o Tribunal de Contas dbtribuido o relatorio. 
fa.ra e;ocriptura.r as despezas que se fizerem O Sa. SERZEDEr..r-o CoJ~RBA.- Sinto muito 
por semcltlante modo; quero ver como dlo votar contr·a o requer·imonto de V. Ex. E 
considern.rá a receitn:provenien te da aliena.ção um requerimento da opposiçüo. 
<.los arsenaes e aoplica.da a.d<lspez.as nõ.o posl- o SR. Mr~r.LO REGo-Como tl.e opposiçii.o, ~i 
tivamcnte previstas nn.s verbas orçe.mcn- e;;tou dect1u·arHlo que 0 meu intento é I1abi· 
tari<•s · l't G · l li 

J s~A t d "t " C ,t . . 1 a.r· o ov•~rno com o~ mc1os! o q uc c ,~ pl'o· 
u, cumen e quan o mt:• o~. ~s O,JO.'dJ.m ~sol cís;.r p;\ra nttoudcr 1~s lll~ccssidades uo sor

~1;1~ despontava, ~u .\·otet con:rn. e~t;: ~ethda, viço·~ 
.1.sS1m como cont:o. a. ul1cna9Uo do. Est!ltda de Não recuso meios a.o Govorno; pelo con· 
Ferr~ Central, polo q~e !ornas, •. e~. e o meu traria, qu~ro •lnr ;~tó mais do que elle pe•le, 
colle,.a por !datto G1 us~o~ co.nsJde! ~d?s yor isto e, qw~ro \l;\hili tal-o a leva!' a eiTeito o 
pes~o:l. autor•~arla oppo~IC!Olli.stas, mJmJgos sorteio, po~ meio ([O. lnscripç.ão m&.ritimajã. 
do Gove~·no, VISto Q~•l tmba.mos vottttlo con· .

1 

a.utorb:ada. 
tra med1d<tS 'le confiança, senüo que por es>e 
motivoosnossosamigosno Estatlo querepre- O Sa. HEl'iRlQUE VALLA.DA~Es -V. E:;:. 
sentn.mos deviam ta.mbem ser considera• los, d~ve record:w-ss ne. q.ue no selO dà Co~mls
opposicionistas. Nenlmma. questão de con- su.o aventamos a ldea. da apresentaçao de 
fia.nç:t houve aqui. E' falso. Mas 1st o foi um q~aesq~er emenda~ no correr d~ 2"' ·ou 3> 
ncidente · passemos adeante. I d1scussao, caso se tornu.sse poss1vcl. ID<ts 

' sómente em relaçilo à força e não quanto a. 
0 SR. AUGUS'l'O CLEMEJI!TIN'O dâ um aparte •. autorização. . 
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O Sn.. MI>Lii)· REGo- Perfeitamente. :Mas é 
isto mesmo que quero fazer; agor:t é occasíiio 
ele habilitarmos o Govet·oo com as meJ.itlas 
necessa.rias pa.t·a que elle po~sa. compl~taL' os 
quadros. 

Precisamos, porém, conhecer qual o moclo 
por que o devemos f<l.zer, e só quem nos !JÜue 
esclarecet• ê o relatorio, onde a materia deve 
v-ir exposta. O meu requerimento de adia· 
menta, :portanto, é nece:JSario. 

O SR. SE&zEOELLO CoRREA. - E eu peço a 
palavra para o combater. 

OS&. MELLo Rmo- Estou c:mtente por 
oLreracer ao Sr. Se~'Zedello mai<> uma oppor
tunidade de lazer um bom discurso e mostrar 
que não está. . fóra da coocentraçii.o. (Apartes.) 

Agora, passando a oceupat>-me com o caso 
de :.falto Grosso e sem me alongar muito, 
limitar-me-hei a tratar de um facto que tem 
relação com a. marinha., pois refere-se i~ na
vegaçü.o. 

Ct>eio que a gr;1nde maioria dos nobres 
Deputados ha de ter lido uma cCJnespondcn· 
cio. enviada d':} Cuyabó.a uma foll1a. de Santa 
CG.tharina e trunscripta. no Jorn tl elo Com
mercio, de l10ntem. 

O Sr. LEo:o;cro Oorun::A - Assignada. :pelo 
capitão Domingos do NuscimeurJo, secretario 
do general C~mara. 

U)r S1~. ·nEPUl'ADO~ Que o Sr. Luiz Adol
pho já aqui leu. 

O Sa. MELLn REGo - J. po3ição officíai do 
autor desta. ca.rtn correspondencia., pelo que 
aca.bo 1.le oavil', dá-lhe um c·~rto Yalor , pela 
L: que thwe i nspirD.r. 

Nós jli ~a.biamos, por folhas <lo Rio da 
Prata, qlleos revoltosos tinhaJU csta.beleeido 
um serviço de policia fluvial no rio Cuyn.b:.i., 
para revi"tar os na. vios que de;;cessem ou Sll· 
l.Ji~s :m 11ara. a. ca. pitnl. 

VAIUos Sns . DEl'llTAnos dão apartes. 
0 Stt . l\IELLO H.EGD-OS nobres Deput a•lOS 

que1•em fazeí'-rue volt:n· á quc.sliio que acabo 
do dar por terminado.. 

Jó. clisse porq ne nii.o me acho sulllcientc
mcntc esclan\cid.o, atlm rle dar um voto con
sciencioso . 

0 HR. HENJ:Wt;ll VALLADARES d(t Um 
n.pn.rte. 

O Stt. MEr.to REGO- !sso é olltr•a cousa.. 
O.; meus illustrcs collegas puderam fazer e5· 
tudo accurado sobre a. ma.teria.,especia.lmcnte 
o nobre L'e~ator, que confer·enciou com o Sr . 
Ministt•o. 1'\âo tiv~ essa. fortuna. Portanto, 
deixem-me passar adea.nte. 

Dizla eu que os joroaes do Rio da. Prntn. j á 
nos tinham informndo de que os r~volto3os 
r evistavam os vapores que mvegavam no r io 
Coya.bà . Agora. sabemos, pela. carta a. que me 

Cam:lr:l 

r eferi, cscripta. ·por urn otiicial do exercito, 
que só nest·~ momen to sei 11ue é o secretario 
o.to commandi\nte do 7' 1lbkic!.o, que um :pa.· 
quete cto LlovJ. em que ia. o m!lncionado 
comm:mdante,' ao chegar á foz clo Coxipó, 
foi retido, ou para. malhar dii:er, aprisionado. 

O Sn.. VictoR.rxo 1-IoNTEn>.o-Elle disse que 
o na.vio eru. suspeito aos revoltoso~. porque 
con~tn:vll. que ia carregaõo de armamento 
par·rc. os amigo.s do nobt•e Deputado ; não im· 
poz; então o gencraJ C;1mara. assegut·ou sob 
sua palavra. que não exist ia semelhante ar
man:ento, visto como, qua.n•lo teve denunci u. 
do facto, foi o primeiro a. impor nma. Jev-assa 
no na.vío, e á vista disso e da confei"encia que 
houve o navio t;evc permissão tle continuar 
a vi;tgem. 

O S R. Me:LLO REGO-O nobre Deputado v-ne 
vet· como se <leu o fado; eis o que diz a 
ca1-ta : 

«Desde Corumbá sabíamos que tod<lS as em· 
b::~rcnções que subissem seriam aprisionarlas, 
e ha,·ia, rio acima, uma c~quadra. de lanchas 
a vapor, dos rGVoltosos, que domina.va. todo 
o rio Cuy(l.bt~, S. Lourenço e par·te do Pa
raguo.y. 

Apezar desses boato~, o Sr. general Co.mara, 
com a su:1. comitiva e demais passageiros. 
vindos do Bt-azil e do Rio da Prata, tomou o 
vapor do f.lord Cor.ipri o fez t.pre~sar a via
gem p:tra. a. capita.t do Esta.do,aftm de occulJar 
o .seu posto de comwa.nda.ute do districto e 
pro,'idcnciar como o caso urgia. pois era, 
comtudo, u:n dos que nã.o acredita.v::~.m em 
movimento armado. por umn que.>tão de elei· 
çõe:; . Partimos de Corumuit. a 3. 

No dia 8 o;; moradores r\heiriohos nos in
formavam de que não cheg11riamos a Cuya.bú. . 

Jt~ trecth·amente, no enfrentarmos com o 
logar deuomin:ulo Coxipõ, a uma tegua nlJaixo 
da capital, as 9 horas da noite, avistámos, 
tlm linha. uma. esquadrilha de rebocadores, 
tomando a. passagem do r io. P roseguimos a 
vingem, 'JUC1.Ddo dcspJ'ende-se uma lancb:t a 
vapot• e, <tpita.ndo e;; tritlulamente. dr;S~'Oudo 
as ag-m\s, prot.,ngou-se com o c,~·~i~j, em quo 
vin harnos, e faz signoJ de para. r . 

Tomárcos tecla.~ as pt••widencias -p~ml. evitar 
(]U:\lquer attenta.do; eu e o m•\jor Mom.os 
Cn.stro cra.mos us unicos que tinh3.mos ar mas 
de g-uel'l';l.; alguns pnSS <l~eit·os tiuham ti1cas 
c trcs ou quil.tro, revólveres; o resto armado 
a. achas de lenha. 

Torno. .. hs todas as provit\eucia.s cont\'(1. uma 
~ borL\agem ou qualquer intimação incligna, 
fic:í.mos á nspreita. 

Chegados il fa.Hv., passou para. bordo do 
·nos::o navio um bonito r apagão, vestido e 
o.r mado a campeiro e intimou o comlll<lll· 
dante do -vapor, cidadão Oliveira, r io-gro.n· 
densc, a ir·s!) eollocar no n;1eio da. esquadri-

s 
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Iha, recebendo ordem de fundear. Oliveira.~ cTenta.ra.m ambos demonstr8.r que a inter
declarou quo o emissario da divisão revo- rupçã.o da marcha do navio era apenas uma 
Jucionltria fosse entender-se com o Sr. ge- medida de garantia :para o general, e tam
neral Cama.ra. Esse moço subiu ao tomba.- lJem porque consta v,~ baver armamento, mu· 
badilho, e acompanhado :por mim foi até nição e pessoal a bordo contrario a causa da 
ao camarote do Sr. general,emquanto Moraes revolução. Então o general declarou que 
Castro e capitão Toledo dispunham dos mim- nada tendo com as questões da. política. in
guados meios àe defesa. teron. e só desejando a paz, a garontia da 

Com muita gentileza pediu ao Sr. gene· populaçfí.o de .~iatto Grosso, j<\. pol' sua conta. 
ral Camara, em nome do chefe das forças re- havia mandado passar rigorosa busca ao na
volucionarias, coronel Paes de Barros, para. vio, ile cuja com missão encarregou o seu se
não ir .oaquella noite para cuyauá, em vir- creto,rio, isto cinco dias de viagem antes 
tude de estar sitiad:t a cidade e ter de ser mesmo de chegar á zona :perigosa.» 
invadida pehl manhã .• Então o Sr. gen.;ral 
declarou que nã.o podia ente!lder-sc com esse 
cmissario,pois não conhecia forças revoltosas, 
nem sabia no certo o que se estava passando 
na capital, para onde queria immedíatament(l 
partir, afim de aRsumir o seu posto e saber 
que :instrucções havia sobre os acontecimen· 
tos. Declarou que si o chefe esthes5c p~rto 
poderia entender-se com elle, atim U.e inter
por os seus bons ofiicios, de maneira a. dís
suadil-o de uma lut:J. armada, em que todos 
tinham a. perder, o sacrificio rl;ts instituições 
republicanas seria certo. O emissario, pfl
rente do chefe revolucionaria, voltou á terra 
e trouxe á. pre~ença. do genern-1 o Dr. Me· 
te!! o .•• »-

Sr. Presidente, quero aqui fazer uma de· 
claração: sou amigo do Sr. Dr. 1-Ietello. 

O SR. AuGUSTO Ct.EMEr\'ri!'iO-Politico ~ . 

0 SR. MELLO REGO- Politico, não, par
ticular; não se veja, portanto, na citação do 
seu nome o mais ligeiro intuito de o m:lgoar, 
e menos de infligir-lhe a menor censura. 

O SR. VIcromxo MONTEIRo- E muito di
stincto. 

O Sn.. MEr.to REGo-Já declarei aqui uma 
vez que niio profe:::so a religiiio dos nome,; 
proprios. Prolesso. porém, a religião da 
amizade: amigo como sou do Dr. iiietello, si 
menciono o s"u nome ntlsta occasíõ.o, é por
que elle se acha. esc ri pto :Lqui.( C'onlintt· l a l•:1·). 
••• «o Dr. Metdlo, que em companhia rlo 
Dr. Bcne penetron no cam;trote do chefe mi
lib1' ú. moia noite e com elle conferenciou a.té 
o.s c1uas na madt•ugadtL. As~istimos ;\ essu 
conferencia, eu e o Dr. Mol'aes Castro. Todo o 
tempo foi gasto em demoustrações de "c<l.t<'
mento ao commo.ndo do districto da. parte dos 
novos emissarios, cuja. delicadeza e trato 
ameno muito C<lptivam .» 

Já. veem os senhores que o vapor foi ;,etido, 
da.ndo-so a respeito demorada diwussão. 

O Sn. YrcToruNo MúNTEIP..o- Ahi v. Ex. 
'Vae ver o armamento. 

O Sn.. MELLO _REGo-Vejamos ~ 

Eis aqui,·senhores, um navio com regalia de 
paquete, sub-vencionado pelo Governo para o 
transporte das malas e correspondencia offi
cial, tendo, a1em disto , a bord.o um general 
que ia assumir o comrnando do Districto Mi
litar, que ero. um delegado do Governo, é 
aprísionado,que tanto vale ser retido naquella. 
circumstancia, o quererem sujei tal-o a uma 
busca.; e tudo bto nã.o constitue crime 1 

O Srt. VrcTonrNo ?11o~TEIRO- Não seuhor. 

O Sa. MEr..Lo REGO- Come não é crime~ 
Para sel-o, basta sómente essa polícia quere
vistava as vapores, com violação dos regula
mentos federacs, que não permittem que os 
navios. uma. vez despachados na Alfandega. 
de Corumbá., sotrram qualquer embaraço na 
viagem, com 11rejuizo para sua navegação e 
constrangimento para os passageit·os. Em um 
de~ses vapores se achava o consul da. Bel
gica, que não tlcou contente com o caso e foi, 
a.lili~. o q-c.e motivou a noticia dos jornaes do 
Rio dJ. Prata. 

O SR. YrcroRINo MoNTEmo- V. Ex. viu 
aqui os revoltosos entrarem a bordo de pa
quetes estrangeiros até para tirarem o almi
rante Gonçalves, e nem por isso os paizes 
protestaram. 

O SR. MELLO REGo- O exemplo nã.o colha. 
Eram revoltosos, homr•ns que se tinham posto 
fóra da lei, o Governo legal não podia ser 
ruspomabilizado pelo que elles !lze~sem: bem 
comprehenrliam isto as nações estrangeiras,· 
ante a sitllação em que se acba;va a autori
dadG. Eram criminosos que só não foram le
vados aos tribnuaes e punidos, por terem 
si•lo n.mnist.iados pelo nobre Deputado e 
outros. O nrgumento, port:mto, é contra
producente. 

O Sa. VrcroRINO Mo"NT.Emo dá um aparte. 

O SR. MELLO REGo- E' sina. minha.; toda 
a vez que venho a tribuna digo arJ.Uillo que 
uão quero por causa dos ttpartes que me di~~ 
trahem! 

0 Sn.. VICTORINO 1!01'\T:mi.RO - Não direi 
mais dada. 
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O SR. MELLO REGo- E' patente, pois, que general par:.t 'cuyabã.. Em que situação, 
esses homens commetteram um crime; quando porêm, se achou elle ahi 1 . 
mã.is não seja, de reter um paquete subven- Quem a. descreve é o seu proprio secre· 
cionado para. conduzir a. corres}londencia tario. 
oftléia.l, com di:.1. determinado :para a sua par- .Assume o commando do districto, mas a 
tida. e tempo certo para as suas viagens. capital está sitiada., e elle fica de braços 
(Continúa a ler). · cruzados, sob a mais penosa coacção ante os 

«Liquidado este ponto (isto e, que não ha- acontecimentos que presenciava, isto é, a 
via armamento a bordo}, 0 general ca.ma.ra guerra Civil com todos os seus horrores; as· 
declarou que agra.deci:l. a lancha qne os re- siste .como espectadora essa luta .sangrenta, e 
voluciona.rios punham á sua. disposição :para a.lém disto privado do inteiro ex:ercicio de 
proseguir viagem, a1legando não poder sub- suas fun~ões · 
metter-se a essa. imposição, pois Yindo em U)r Sr~. DEPUTADo- Nem tinha que inter-
navio brazileiro e repre~Jentando a mais alta vir, -
autoridade da Republica, neste Estado, con- o SR. MELLo REGo -Mas não era só isso ; 
siderava uma a.ffronta. a retenção do navio, os officiaes de seu cominando não podiam se 
e os seus bordados de general não se coa.du· communica.r com suas famiiias. 
navam de modo algum com essa humilhação 
a que quel'ia.m sujeit<~l-o. os ernissarios con- O SR. HENRXQUE VALLADA.ll.ES -i-Ias elle 
testu.ram que não havia offensa, nem taes cumpria ordens. Jâ. me achei nesta situação 
intenções nutriam, conheceitores da. hom- e creio que cumpri com o meu dever. O Sr. 
bridade do velho soldado republicano, pois a Victorino Monteiro pód() attestal-o. 
retenção do navio apenas era uma. medida O SR- VrcTOR.INO l\IONTEiR.O- E' verdade, 
de precaução. O general não acceitou pl'O- eu era. então governador do Rio Grande do 
posta alguma e declarou ultima 7'((tio que ou Sul. 
passaria. a linha ou voltaria, para Assunrpção 0 SR. M:E:LLO REGo-Sim. Cumpria ordens, 
a dar conta ao Governo das occurrencias. e isto, diz 0 correspondente, cumpria com 0 

Deante dessa obstinação, os chefes conseo- seu dever, 0 que longe de facilitar a sua po-
tira.m 8. passagem franc<lo e o na vi o chefe da · - - 1 · d 
es«uadriíha comprimentou o navio do general SlÇ<t<l, a.ggrs;vou-a, por Uii.O lw ser pernntti o 

,. sahir della. 
com tres apitos. Devo confessar que, embo),'a M ·t ~ s p ·d t fi 
renhida a discussão, a urbanidade e a deli- as em que SI uacao, r. res: en e, ca-

ram, por ~eu lado, os officiaes d:t. guarnição, 
ca.dez:1 imperavam entre todos nós qlle dis- que não podiam communicar com as suas fa
cutimos o caso. Os Drs. Metollo e Bené são milias, si estavam no Quartel-General, nem 
perfeitos cavalheiros; correspondemol-QS com com este estavam em suas casas, porque as 
a mesma gentileza.» balas s<> cruzavam nas ruas por onde elles 

Està, pois, patente que si não fosse a ener- tinham de passar ? 
gia. do general Camara., que a.rueaçou de re· Os ordenanças voltavam do caminho pelo · 
gressar para Assumpção, teria o vapor ficado mesmo motivo, e os operarias do .Arsenal de 
aprisionado, ou a se repetir o facto de 1892, Guer·M. não iam ás oillcinas1porque os revol~ 
occorrido com o general Ewbanck, e em isto tosos não da.va.m licença.. 
o que não convinha aos revoltosos, pelo re· o Sr.t. VICTORINO MoN'rEIRo-Compnreciam. 
ceio das consequencias que potleria.m dn.hi com o sa.Lvo-conducto do genernl, 
provir, como nnquellu época· o sR.. MELLO REGo-Em que condições coi· 

u~r Sn.. DEPUTADO -Ma.s esta Pl'OVD.do que l 1 t d tl' t . j 2 o 
trataram o aenerll.l com todo a.cat.'\mento. oca.mm o commum an e o L Js l'LC•O. s ope· 

- rarios do esta.lx lecímeuto em quo ello foi re-
0 SR. MELLo REGO- Ora., isto estn.vn no sit.lir, pvr nii.o podHr occupo.r o cdificio do 

interesse dellos ; bastava o desacato de prc· Quartel General, comprehendido no sitio, nií.o 
tenderem que o general oU.o seguisse, ou quo transitavam ~em salvo-conducto. Qu.e bunita 
por favor seguisse em la.nch:J. íbruechla por posiç::lo l 
eJles, ficando o vapor aprlsionD.rlo e belll u~r SR.. DEPUTADo-Posição de neutrali-
a.ssim as malas e <'-<lrrespon1lencia oill.cial. dade. Elle cumpria as ordens do Governo e 

U~I SR. DEPUTADO -Mas seguiu. não é o primeiro caso dessa. ordem. o gra.nde 
O SR. MELLo REGo- Seguiu, eu jà 0 disse, crime do Governo foi não esposar a causa 

em vista da declaiaçii.o formal do general, óe .do nobre Deputado. . 
que voltaria :paro. Assumpção. O SR. :!viELLO R:EGo-0 nobre Deputado não 

Era a reproducç-d.o do caso de 1892, repito ; ouvin o que eu dizia ; para. que vem com 
·e os homens que pensava1u estar agradando o isto ? começam a úa:r:-me apartes e obrigam
Go~erno, rec~aram a_nte esta. hypothese, que me a. resJ.losta.s que não desejo. Não julgue 
ser1a. de pessuno c:tferto. Deixaram seguir o Matto Grosso por outros Estados. 
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Diz a correspondencia : 
« Os revolucionarias teem impedido o tran

sito dos empregados do Arsenal de Guet-ro. e 
mandaram dizer ao commando do distrito 
que não reconheciam o tenente-coronel Ze· 
nobio como dit>cctor Jo nrsenal para. dar
livre passe-por ji se acllar demittido. » 

A quem olfcnderarn com isto os revol
tosos~ Não é um a.ttentado contra a lo .~iUma. 
autorirlade do representante do P1·esidente 
da Republica ? Não e isto embaraçai-o do 
livre exercicio de suas funcções ? 

0 Sa. VICTORINO MoNTEiRO-Não, porque 
elle dava sulvo-conducto e estes ero.m respei
tados. Era uma medida. llO precaucão. 

O Sn.. r-iELLO REGO-AC;\])o de ler o que diz 
o correspondente, especialmo.nte no que toca. 
ao tenente-coronel Z~nobio, que niio reco
nhecem como director do Arsenal de Guerra e 
a.ssim o intimam no general. Está aqui, como 
aC(l.bO d(l mostrar. 

0 Sa. MOREutA.. AL"VES-E.' verdade,- CU ii· 
nha a. lJonra de.ser sou secretario. 

O Sa. M8LLO Re:co....:Em ~egulda. apresen· 
tei-me, por minha vez, ao presidente para 
me recolhe:' á Córte. O J1tcto de ser o mititar 
ou o empregado dispens:tdo da cornmissuo ou 
emprego, nil.o quer dizer que suia logo, 
immedio.tamente. ~em que tenha. recebido 
communicação offi.cial ou O!'dem. 

0 SB .• H&:-,'R1i~UE - VALLADAR'Es-Deve pas
sar o exercício ao seu immediato, salvo si ha. 
ordem mandando que continue. 

o Sa. !IIELr"o REGo-Esta regra não é abso
luta com relação :J.OS militares, que devem 
aguardar o1·dem ou aviso do seu superior. 
Não hrwit!. esta ordem, eonstava simples
mente que ellc t~stava demittido, e nem 
havia. nocessidade ne fazel-o snhir ;i,s carrei
ras, sem esperar o successor, :pot'que a de
mbsão da.quelle offi.cínl visava :principal
mente o effeito moral, corno a minha em 
Pernambuco. 

de~nt~~· VICTORINO MoNTErP..O - Leia para 0 SR. HEl';'RlQUE YALLA.DAR.ES-Si elte Y0-

cebeu com.Lunicacão de que estava. demittido 
devia passar o exercício ao ajudante do Ar· 
senal. 

O SR. l\IJ>LLO R-EGo-Estii findo. 
O Sr .. Vwrom:-ío 1IoNrErRo-Dê-me o jor

nal que vou ler. 
O Sa. MIU.Lo REGo-Aqui o tem, 
0 Sn.. VICTORINO MONTEIRO (lê. ) 

O Sa. MELT.O REGo-Constou por tele· 
gramma, e creio masmo que propositalmente 
nüo se P.Xpediu nenhumn. ordem, para evitar 
que assumisse a. di1·ectoria o ajudante inte-

0 SP.. :MELLO REG0-~1a.s P m1 qlte serve o ri no, ca-pitU.o r1e infantaria; alêm de que, desde 
passe do general, si c,lles disseram que não que 0 commandante do distr:icto, uníco com· 
deixariam passar o director? petcnt~-, para dat' execuçâo êtS or'dens do Go-

0 SR.. Vrcromxo MoNTEm.o-El!c tem <lado verno. mMtinha aquelle oillcíal na. directo
passes e a :.utoridade do Presidente da Repu· ria do Arsenal, com o conhecimento do Minís· 
blica tem sido respeitada. terio d:1 Guerra,, er>a ... 

0 SR. MELLO REGO-Elles advertiram oo 0 SR.. I-lEXR.IQUE VALLADAP..ES- V. Ex. 
commandante do districto qne não reeonhe- póde affirmar isto ~ 
ciam o tenente-coronel Z~nobio, como dire· o Sn.. ~IELL'J REG-O _ o meu nobre collega 
ctor do Arsenal, cujo estabelecimento estava que estâ em grande intimidade com o meu 
servimlo de Quartet General, para darem-lhe velho amigo, 0 sr. general Ma.llet, em con
llvre pas;e, por já estM' demittido, quando, ver;a., formule esta pergunta. (Riso,) 
aliás, o g-eneral o mantin.ha no cargo sem 
ordenar-lhe que o deixasse. Isto é causa. que O Sa. HENRIQUE VALLADARiiS -Não estou 
se tolere? duvidando ; apena.s fiz uma pergunta. 

Facto identico ao do. tenente-coronel Ze- O SR. MELLO REGO- Sr. Presidente, ~m-
noLio deu-se commigo, senrlo eu director do qu;mto tudo isto se pa.s~ava com rolaçi'io aos 
Arsenal ele Pernambuco. Tendo havido mu- serviços que col'l'em pelo Ministerio da Guer
dança de política, fui demitthlo, e soubo-se ra, pot· outro la110, o te!egr.:J.pho estava inter
logo que o mcm successor era o entfi,o coronel rompi! lo, os fios foram cortados, os postes 
'Floriano Peixoto. mas não tive nenhuma derrubado~ a. mac1lado, ficando o Governo pri· 
communica.çii,o ofii~in.l ou ordem. para que va.do de receber communicações e saber ao 
deixasse o exercício, e assim aguardei a che- certo o quo se passava no infeliz E>to.-1o que 
gada do novo director, que, apre~entando-se ::~,qui represento. 
ao presidente da. província. e tendo este posto O (:roverno, Sr. Pr'esic'hate, queri;l, segundo 
o cump;· t-sc no decreto de sua nomtaçã.o, <li- uizia, saber com exactiLlã<J o que 5.1li se pas· 
rigiu-se ao Ar~ena! , onlle tomou posse do l sa.-va; -p1·eten:h~. como se afirmou, dar ordem 
ca.rgo_ media.nte termo nss\guado por nós c providencia.r segundo f038e ~endo informado; 
ambos. O nobre Deputado (dirigindrJ-se ao mas como faz.el-o, si a li:J.ha tel~gra.phica 
S?". ilforei1·a Alves) sabe bem disto. estava inutilizada? 
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e Entretanto, emquanto o Governo s~ aehava. 
assim pi'ivado de communic~~r-se com as au
tor idndcs federaes, a luta ia a.ccesa, corria o 
sangue mutto-grossense e a revoluçü.o levava 
lJOl' diante o seu intento, que era, ou fazer 
reconl1ecer o seu candidato, ou <tnnullar uma 
eleiQãO quo tinha sido feita legalmente, pre
'Valecendo por fim es~• ultima 11ypothese. 

0 Sa. .CASSIANO DO NASCIMENTO-Acl!O q1l 
não houve atteotado coatra o Presidente da 
Republic:l.. A sua o.utoridade beneficamente 
se fez sentir no caso de Matto Grosso. 

Peis bem, soabore.s. é deanie de todos esses 
factos de que o sr. P1·esideote ela Republica 
já deYi:t e:stat· inteirado -por communicacão· r1o 
commandante do districto e pelos jornaes, 
pois que o serviço telegraphico já. estava re
stabelecido, quando se abriu o Congresso, que 
S. Ex., na sua Mensagem, a.ssegur:mdo o 
.eseu empeobo em imprimir aos neto;; da. admi
nistração o sentimento de ordem c respeito no 
exercício de todas as liberdades e garantias 
constitucion:l.OS>>, aecrescenta Cüm admira vel 
:placi•ltz de animo : 

«Salvo os cleplora.vei.s acontecimentos de 
Mntto GNsso, que a liás se circumscrevera.m 
a. diYP.rgencias de politica local motivadas 
pela eleição do pre~irlente (lo .E..~tado, onde 
felizmente foi de prompto restabelecitla a 
ordem, ó geral e completa a tranquilidade 
publica .» 

Simples di-vergencias (la. política local ! 

E' admiravel, Srs. Deputados ! Ma~ quaes 
os homens que praticaram todos nquelles 
desa.Hnos! 

O SR. AuGUSTO Cr.ElrE~TrNo-Aquelles que 
fizeram parte do partirlo de V. Ex. e que 
scincliram-se, constituindo outr-o partido. 

O Se. . :1\h:LLO REGo-Porque •em. o nobre 
Deputa.do intet•romper-me com est() ap:11't!, 
que oã.~ e a resposta que o caso pede 1 

Convém aqui assip;nala.r que os que assim 
pt·ocederam, c que tantos males causat-.\m 
áquellc infeliz E:;tado, os t·evoltosos, esses 
homens que desre.;peitar:Hll a autoridarte, 
que attental'<lm contra as leis do paiz, deno
minam·SB- Legião Campos Sulles! 

Teria. nquella gente a ousadia. do pavo
near-se com o nome <lo chel'e do. Naçlo, si 
não contasse com n. impunidarlc ou não sup· 
puzesse qu() pratic:w.-. acç:·to :1gradayel :\ 
S- Ex.? 

Quero crer que elles se enganavam, porque 
a.nte taes acontecimentos, nenhum outro 
coração de b"ozileiro deve sangrar mais 
do que o r1o Sr. Campos Salle~. 

Mas, não posso rleixat· de, desde já, pergun
t ó. r. o que signillcatá aquellampida noticia. da 
monSélgem i1cerca de ta.<:s attcntarlos coolm 
a autoridade do Presidente da H.eoubtica e 
que o desprestigiam perante a N(lçilo, sem 
dar-nos a esperança de que set~;to castig-ados 

. <>s seus aut ores?-

O Sn.. Mnw REGO- Senhores, a destrui
ção da propriedade naciop~l é um crime pre· 
visto em nosso cocligo. E quanto ao tele
grapho, o d<tmno nelte causado é- caso pre· 
visto no respectivo regulamento. 

0 Sn.. CASSIANO DO NASCiMENTO - Quem 
clestruiu ? Foi o Sr _ Campos Salles 1 

O Sn . ~1ELLo REGo - Quem está tratando 
aqui r.lo Sr. Campos Sa.lles? 

Não estou louco, p;>.ra. ilizer que foi elle; 
estou dizendo que foram os revoltosos, a 
legião que tornou o nome de S. Ex. 

0 SR. VICTORINO :MOi'iTEIRO-Foram OS pon• 
cistas. 

0 SR. MELLO REGO - Poí;:. oom, por isso 
mesmo que for:nn os ponci-;tas, ou conjuro ao 
St• . Campos Sallcs, si me é permittitlo, ou 
o.nt )S provcco os nob1't'S D~putados úefensores 
offlciosos do governo de S. Ex., (1. que icter
.-enham perante ello para que mande ave
riguar e tornar publico, castigando-os, quaes 
os autores, não só ela. int(\rrupr;iio (!o sel'viço 
da linha telegraphica, como dos ob~taculos 
que oppuzeram a CJU) fosse ella restabe-
lecido. . 

0 SR.. CASSIAXO DO NASCIMENTO- Para QU3 
o nolJre Deputado não :pede ao Sr. Severino 
Vieil':l., digno :VliDistro da. Viação, que super
iutenda. o serviço de telegrapllos~ 

O SR. :\(Eu.o REGo - Porque uão quero e 
nem mesmo ten!lo necessidaua de pedit· infor
mações acerca. do que jiL sei. Alt\m. disto, não 
costumo frequentar os Srs. Ministros. O 
unico que ~nbo peocura.do com mais fre
quencia, desde que sou Deputado, e o da. 
Gue.rra.. 

Assim, concito os nobres D1puta.dos a. que 
J)nç:•m :~ Sr. Presidente da Republica que 
<\Xija do dire•!tor dos Telegraphos os nomEs 
<le~scs indl viduos. 

0 S!t. AUGUSTO CLEoiF.NT!N0-0 nobre Depu
tado dere denunciai• os ceimioosos. 

o sr~. ME!.W REúo-Eu não denuncio nin
guern, nem tenho obrigaç:io de o fazer. O 
Sr. Pt'<'sidcnte da Republica. que cumprn. o 
seu dever. 

0 S&. AUGUSTO CLE)!E.NTll'\0- Si existem 
f11ctos deJ ictuosos, o-Sr. Presidente da Repu
bl ica. ê o responsavel e a V. Ex. cabe decun
ci \l-os. 

O SR. Ml!LLO REGO - O nobre Deputado ha 
de me insinuar o que deva fa.zer 1 (Apo.?·tes.) 
Digo a.pena.s que deu-se um crime, que de-ye . 
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ser punido. Aquelles a quem cabe toma.-r 
conhecimentll J.elle, que o façam. 

Nã.o estou me occupa.ndo com a pessoa. do 
Sr. Dl.". Murtínho, a quem desde jô. rendo a 
devida homeoag~.>· · ao seu merecimento, que 
não está. em qnest .... o. 
·o SR. VICTORIXO ÍI!ONTEIM-A. attitude do 

Sr. Murtinho foi correcta.: salvou do desastre 
os a.migos do nobre Deputado. 

O SR. MELLo RELo-Não esqueçamos que 
o Sr. Ponce, nn. contianç:t e intimidade da. 
amisade, em uma expansã.o de sentimentos 
n:tfectuosos que sempre teve pa.ra. com o 
Sr. Dr. Murtinho, dirigiu-lhe um telegramma 
em termos quasi que supplices. 

0 SR. VICTORIXO liiONTEIRO- Eatáo O no
bre Depntado confessa que elle solicitou de 
um modo suppUce. 

OS&. :MELLO REGO-O Sr. Ponce, diúa eu, 
em razão de antigas relações, cultivadas re
ciprocamente com certo affecto e conlia.nça 
nuneot interrompida, dirigiu um telegramma. 
íntimo ao Sr. Dr. Murtinho, em que lhe 
dizia : 

« Abusam do vosso nome ; convem evitar 
derramamento de sangue e poupar à nossa 
terra as desgraças de que ~stâ. ameaçada ; 
indicae um meio a.cceita:vel e digno dos meu~ 
amigos, e nós o acceitaremos .1> 

o Srt. AtiGUSTO CLErnENTINO- Portanto, 
tomou-se arbitro ; quiz uma. solução contra a 
qua.! se insurgiu m:üs tarde. 

o SR. MELLo REGO-Senhores, um tele
gramma de,;ta ordem e nas circumstaneia.s 
em que foi expedido, é um appel!o feito a 
a.mísade, que devia. ser guaruado com certa 
reserva. e mesmo em respeito ao melindre 
alheio que, quem preza. o proprio, nã.o deve 
offender •. 

Mas, o Sr. Murtinho entregou-o logo á pu· 
bliciuade, com uma. resposta imperiosa, cujo 
resnltado, si c!le estsva, de animo conciliador, 
devia ~per<n\ antes d.e toco.a.l·a pu!Jlica :pela 
imprensa. 

Dizia. el!e. U3. sua, resposta: «o primeiro passo 
a d;tr é a annullo.ç.ão •ia eleição. » Vê-se 
daqui que o Sr. Dr. J\lúJ'tinho, em vez tle 
correspoud~r á cordia.litlado do uppello que 
})~lra clle ::;e fazia. ; em vez de rl<~r um con
selho, indicar uma. sal.lida conci!ia.toria, ra
zo::wel, que concorresse pa.ru acalmar os 
animas, impunlJ.a uma. soluçã.a que impor· 
fuva em :Prejulgar a qu1~stão, que, dependida. 
da deliberação da. assembléa, unico poder 
competente para. conhecer da validade ou 
nullidade da. eleição ; a.ccrescendo a. isso a 
circumsta.ncia. de dar immedia.ta.mente p11bli· 
cidade a. essa. resposta., como para. mostrar 
q,ue era. a sua ultima pal.a.vra. 

0 SR. AUGUSTO CLE)IENTINo-Si me pedem 
uma. cousa. e eu dou, estou impondo i 

O SR. i\fELLo RI':Go-Pars. que mandou o 
81•. Dr. Murtinho entregar logo esse tele
gramma. á imprensa~ 

0 SR. AUGUSTO CLEMENTINO-Para se de· 
fender. 

0 Sn.. MELLO REGO-Isto constitue defesa.1 
Comtodo, o Sr. Ponce interveiu perante seus · 
amigos : foi annullada. a eleição. Veiu de
pois o commandante do distrieto com os seus 
bons officios, acabou-se a luta., e os revoltosos 
retiraram-se, armados como estavâm. · 

Trata-se em seguida de nova. combinação ; 
é preciso buscil.r novos nomes que, sendo 
apresentados ao eleitorado. possam ser a.c· 
ceitos como uma. solução equitativa. Para 
isso mandam de lá. uma lista. de dez nomes de 
amb:Js as parcialidades, de entre os quaes de-:
viam sa.hir o presiriente. 

O Sr. Dr. Murtinho indica o presirleiüe e 
o 1 • vice-presidente, deixando os do 2• e 
3• ví~e-presidentes á escolha. dos amigos do 
Sr. Ponce. Estes l'eclamam, observam que, 
sendo o presidente de uma das pa.rcialidades, 
justo era que o I• -vice-presidente fosse da 
outra. 

Com atreito, si se queria um accordo, outro 
não podia. ser sinão dar a uma. parcia
lidade o presidente e á outra o vice-presi
dente. Querer para os dous cargos indivíduos 
da mesma. parcialidade, era querer repellil-os 
de qualquer participação na nova.·situa.çã.o. 

0 SR. AUGUSTO CLE.MEr--"TL'!O-Ma.ndaram 
uma lista para elle escolher o nome 11a.ra. 
presidente e o nome para vice-presidente. 

0 SR. MELLO REGo-Mas Se queriam CODSÍ· 
liação dessem ao menos o 1• Vice-presidente 
á parcialidade contraria. 

Desfeito, por esta. razão, o accordo, aliás, 
muito bem encaminhado por parte do 
S:r, Ponce, renasce a agitação, que d;avia. ter 
desappa.recido, e de novo se acha. a população 
sobresaltada. e inquietos os animos, conforme 
as noticias que teem chegado e que hoje veem 
confirmadas em telegrammas recebidos pelo 
O Pai;;, do qual se vê que os revoltosos con
servam forças reunidas, e prepa.ram 'expe
dições. 

Diz o telcgra.mma d'O Pai::. (Lê.) 
Ji aqui sabíamos que o plano agora ad· 

optado não é mais que atacar a capital ; a 
luta eleve dar-se nas parochias, nas secções 
eleitoraes, onde forçosamente, ha. de corret' 
sangue como se evidencia deste telegra.mma. 
d'O Paiz. 

o meu illustre collega por ~!atto G-rosso 
que me está ouvindo, o Sr. general Valle, 
deve, não menos do que eu, sentir o que se 
eatá passando s.lli :são pa.es de familia,homen~ 
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. 
iJ!lP9rt.antes, que tee~ _pre_:;tadova.li?sos s_or-1 Essa força., esse prestigio de que já ent[o 
VIços ao seu ~~ta.do, c~úa.da?s rESP ~Ita-.'els a g~sa.v~ o. Sr ~ Pouco:: paro; cum os seus amigos, 

. todos os respeitos_. CUJ&S v1da.s e~l.t~? em ye- n~o 4Im1nmu com o tempo, como bem se 
r1go por um capncho, que cha.m~ret eleJto- pode Imaginar. 
ra.l, que veia quebrar o socego das familias 
e introduzir a ~esha.rmoni~ entre o.migos. 
. 0 SR.. AUGUSTO. CLEME:'<TINO- Quem rom· 

1Jeu a· accordo? 

O SR. MELLo R.EGO- Não ·houve accordo. 
0 SR. AUGUSTO CLE~Ec-iTINO-Tanto houve 

accordo que houve tambem o agradecimento 
do Sr. Punce ao Sr. Mintstro. (Ap ~rte<.) 

0. SR. MELLO REGO-Não confundamos cou.-
1!1l.S di:llerentes. As informações que tenho são 

·que, não sendo acceitavel a escolha. de presi
dente e vice-presidente da. dlssidencia, deram 
o Sr. ·PoncJ e seus amigos por terminadas as 
negociações visto nã.o poderem chegar a um 
accordo e organizaram a sua cbn.pa, em que 
:figura o nome do Sr. Esperidião para pl'esi
deute. 

o Sli. At'GUSTO cu:llrENt'INO- v. Ex. TJa· 
• rece que quer rectificar aq_uillo que já. aqui 

disse o Sr. Luiz Adolpho. 

O SR. MELLO REGo-Tem-se feito aqui uma 
comparação de p~ssoas. cornparaçU.o odiosa, 
toda. em des!'avor do Sr. Ponce. E' notavel a 
}laitão com que os diversos oradores que 
teem intervindo no debate ll5o mnnif<lstado,no 
empenho naturalmente de to""ll~r bem ex
pressiv-o o ardor de sua dedicar;iío ao Go
verno, um;\ acrimonia. desc<lbida contra 
aquelle distincto cidadão, que se procura abo.
ter e ofl'ender pessoalmente, ptntando-o como 
um homem sem irnportancia, chefe rle um 
grupo, dispondo apenas da. influencia resul
tante da consideração que lhe deram os Srs. 
Mul'tinhos. unicos que dispõem ele inüencia 
real em Ma tto-Grosso. 

ReJ>UgU<liD·me as questões pessoaes e só 
forçado é que trago nomes proprios ao de
bate. Nã.o é nrdade que o Sr. Genero~o 
Ponce ,seja crentura. Qos Srs. Murtínhos. 
Tambem não e n~rtlàcte que o Sr. Dl'. Ma
noel Murtinllo deva a intiuencia de q un dis
põe ll'' sua terra. n;ttal no ap.oio que á sua 
administração pre~tou o Sr. Generoso Pono::e. 
C<!da um é o producto dos acontecimento:;, 
de factos e circumsta,ncias muitas yez•:s im
previstos. Posso, -porém, da.l' testemunho de 
que o Sl'. Gm<;roso Po uc~, já em 1887, era o 
chefe do anii;;-<~ partido liberal em :Nfatto
Grosso, e C•J lll tal prestigio, que, tendo ha
vido, naquelle <\nno. logo que tomei posso da 
o.dnünistração da província, uma. eleição p:wa 
deputados pr•)vincia.cs, o Sr. Ponce denotou 
o pa.t•tído conserv<~.dor, senho~ das posições 
olliciaes e chefiado pelo bar~ de Diaman
tino •. 

O Sa. LEoNciO CoRRÊA. - Ninguem nega o 
prestigio do Sr. Ponce • 

O Sn, MELLO REGo-Na.quella época, O· Sr. 
Dr .. .Manoel Murtinho não militava na poli
~ie;a- acti:a. _ nem podia militar porque era. 
.1u~z de diretto de S. Luiz de Caceres, e bom 
JUlZ. e como tal não tomava parte nas lucta.s 
pa.rtidarias . 

O_ St•. Dr. ManoeL Mortinho appareceu 
co!llo homem d~finida~ente politico, quando 
foi nomeado vtr.e-presldcnte da. provincia. 
pelo m'nisterio Ouro Preto, para fazer a d~r
:rub:J.da., qne, como e ·~a.bido, Ee operava em 
todo o paiz, sempre que se da.va mudança. 
pomica. 

Um vice-presidente ou presidente que na.~ 
quelle tempo fazia. a. derrubada, creava sem
pre muitas atraiçOes e ttmisa.d.es ; mas o mes
mo St·. Dr. Manoel Murtinlto poderã. dizer 
quem foi o che!e político com quem elle con
ferenciava. e se entendia. nas novas nomea.- · 
ções. 

Veiu a .Republica, e, quer por aquellas cir· 
cumstancms, quet· ainda pelas :perseguições 
de que foi victima no governo do general An· 
tonio Maria, o nome do Sr. Manoel era natu
ralmente o que se recommendava :para. oc
cupa.l' o Logar de primeiro presidente do Es
tado no novo reg·imen. Um outro nome, pela 
sua illustração, se podia oppor ao delle: o do Sr. 
Dr. Metello. que aliás não manifestava am
b!ç(je~ pollticas. 

Foi o Sr. Ponce um dos mais ardentes apre
goa.dores da eleição do Sr. Dr. Manoel Mur
tinho, a.líá~ nã.o ímpugna.da.. 

E' certo que foi S. Ex. quem o;:-ganizou o 
Estado c quem, auxiiLldo :pelo Dr. Metello, 
formulou os· l)rojectos das leis organica., e 
regnlamcntares. Mas e,sas leis foram votadas 
pela assernl:lléa, que era rlirigido. pelo Sr. 
Poncc, o q1ta! vi v cu Si)JTI!)re r! e pleno accordo 
com o Sr. Dr. Manoel Murtinho, como este 
me~mo confessa na seu manifesto de que re
sultou a dissidencü. 

Acanteceu que o Sr. Dr. Mano31 Murtinho, 
:\pós a term í nnçlio do periollo presidencial, 
tendo-se retirado para est<l. Capital e tendo o 
S1·. Ponce ficado em Matto Gi'osso, deixou 
a.quelle de :1char-se em contacto com as in
fluencias locaes, com aquelles que teem sem
pre certlls negocios pobticos que dependem de 
solu~.ão na. C;~pital, onrle é preciso que haja. 
um pl'ocura.dol', uma especie de centro que 
f,,cJlite e satisfaça as preten('ões dos amigos . 
das loca.! idades. O Sr. Ponce ficou constituinda 
esse centro, que ao IDei!mo tempo dirigia •. S! 
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o Sr. Dr. )J:moel Murtinllo tivef.se ficado DOl os,l. J>IELI:? REGo-Agora pel'"'llnto; o 
Estado e quizesse occupar o posto em que as Sr. Generoso Ponce pediu ao nobre Deputado 
circnmstn.ncias co! locaram o Sr. Generoso que ficasso do seu lado ? _ 
Pene~, muito. ~atnral e_ru. qm> continuasse a· 0 SR. CAssrAKo DO NAscrMEN'l'O dá um o 

. aufer1r as offeJÇoe!> e esttmu. com que os sens nparte. 
cont<'\noneos o distinguiam. Mas nrto: S. E:t. 
recolheu-se a esta Capital, sendo logo elevado O SR. MELLo REGo-Ora, i vista disto~ 
ao cargo de Ministro do Supremo Tribunal de pergunto aindn: a que vem semelhante de
Justiç.'\, onde não pó:le prestar os serviços claração ~ Acho que S. Ex. fez bem em ficur 
que o Sr.· Generoso Ponco presta, conquis- do lado do ministro. . · 
ta.ndo por esse modo a r.onfi;mça e estima das O SR. CASSIANO DO NAsCIIIIENTo-Do mi-
inauencias das diveróas localidades. nistt'o, niío; do St' . Dr. Joaq-::tim Murtinho, a 

Digam o qu11 quizerem : ~ verda.de iocon- . mais alta competencia na gel';tção actual de 
testan~l é que o Sr. Generoso Ponce é umo. Matto Grosso. 
influencia legitima e benefica. em sul\ tei•ra; O SH. MEr.LO REGo-O Sr. Dr. Joaq:UiiD 
beoefica em toclos os senti<los. e influencias Murtinho e incontestavelmente u!J'a ~daria 
desta ordem neultum governo deve pz·ocnrar de Matto Gro.;;so. E sa.~cm os nobres Depu· 
destruir : são influencias que se apro~ei ta.m ta.dos quem primeiro me convenceu disso, e 
e dirig~m como êlemcnto de força. e de ga- o d iz a todosJ Foi o Sr. Ponce. E ó tal o 
t <\Dtia da. ordem sociaL apreço e con!si.deraçfw em que elle tem os me· 

Não concluirei sem pedir :.1.0 Sr. Ca..ssiano ritos do Sr. Dr. Joaquim Murtinho, que. 
elo Nascimento que permitta fazer-lhe dli;;~s quando este perrleu <\sua. cadeira de Senador 
:P-:rguutus. por ter acceitn.do a pasta de Ministro tia. 

Qnl\odo orava 0 meu collega., 0 Sr. Luiz Viaç.ão, que depois deixou, o Sr. Ponce fvi 
Adolpho, em occasião em que, obedecendo â. o1Tllrecer-lbe a sua ca.delra, prompto a renun· • 
animação do seu tempe-rarr.ento, estl'anhava. ciat-a, pDra que elle rosse novamente eleito. 
0 procetlimeuto do Sr. Mi:1islrn da. Fazenda, Eis ate ouile o Sr. Ponce levava a sua dedi· 

. exclamou o Sr. Nascimento: «E' a conspiração cação c admiração pelo Sr.Dl'. Joaquim Mur.· 
que·se tr.1mu contra o Sr. l.1inistro da Fa- tinha. · 
zeulhlj estâ revelado O pluno. >> Mas Si foi O 0 .Sn. · CASSIA::\0 DO NASCIME!\TO- 0 Sl'. 
propr1o represento.nte do Rio Grande,applau- Ponce pensa. igunlmente commigo. 
diuo por gt·ande numero de seus n.migos,quem o SR. MELLO REGo-Portanto, a menos que 
pouco antes llavin. dite que o Sr. Luiz Adol· o nobre Deputado quizesse apt·o>eitar a op· 
pbo e en csta.vnmos abandonados pela. con- portuni\ltl.de pa.ra. ):igniflcar o seu a rdente 
vençiio e pelos Deputados no~sos collegas de a poio ao Sr. Ministro da Fazenda., a. sua de· 
hancntht, como ndmittir que 110ssa lmver clar:lçáo é st:m motivo. 
consr,ira.çã.o cntrc 1lous individuas unicos,sem Não queroo1fender o nobre Depuia~lo . Ma.s 
mnis' nioguem que os ncompanbe '? acho que nu.da é mais iautil e descabido do 

Senhores, no dever qne nos corrG de defen- que s<>melh•mte declara<;ão. Não ht\ duas 
der os interesses do E;;tado que representa- opiniões a respeito de tal e~colha.; e era pre· 
mos, nas quP.stões de qne orn. nos occupamos, ciso que o nobre Deputado suppuzesse o Sr. 
não reclamamos o anxílio dos nossos amigos Pollce idiuta; para admittir que clle jã.ma.is 
n.;st<t c.asa, porque entendemos que ~ó a nós jlensa.ssc que o nobre Dcputado,ou quem quer 
cabe o encargo de 1lefesn. e guard:t de t aes in· que s~:>ja , deixe tle ficar ao lado de um mem
teresses, o. que o Sr. Pre.;irlente Ja RcpnbliC3. bro tio Governo para c:ol!ocar-se ao lado 
chamou «divcrgencias do. politica loan l». Os delle. · 
nossos n.migos, pois, estão desobrigados de O SR. CA.!-!SIANO no NASCIME~To-:1\'ii:o li um 
nos acompanharem e nem nos conoi<ler::unos membro do . Governo, só; é um repttblicnno 
ab;lndon;v.los, pelo facto de não .-irem elles competeutissimo e que na hypotlicsc está. 
offerecer-nos um am:ilio que não se njustarla com a razão . 
no caso· O SR. MELLO REGo-Quanto a. estn. ultima 

Outra pcl'gU 11ta . Disse que o nobre Depu- parte, nem o nobre Depufudo cem ninguem 
tado que, do mesmo modo :p~r que o_ S~. Bar- nesta Casa pode ser juiz, porque não CO· 
celtas, no Senado. ~e havta. expl'mndo em nhece a queslã.o encara-a por falsas informa- · 
rc.laçã.o aos Srs. Dr. Joaquim J\Iurtinho o Ge- çõe.:; . ' . 
nero~o Ponce, elln tambem decln.ra.va que. ~enhores, estou fatigado, não posso conti
entre_ 1m1 e outro, ilcnva. do lado do Sr. Dr. nua.r . Quan•lo se tratar das forças de terra, 
Mur t tnb'>. I volta.1'ei ao assumpto. 

O SR. CASSIA~O DO NA.sCUIE.'iTo- Gesto de UM SR. DEPUTAt>O-V. Ex. apresente O· 
~definir posiçúe,s. I seu requerimento, que nós impugnaremos. 
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0 SR. MEU.O REGO- B~m, Sr. Presidente, 
nãp quero parecer um velho caturra. ; não 
enviarei a Mesa o meu requerimento. Si os 
nobres Deputados declaram que o impugnam , 
para que me hei de sujeitar a. uma derrota. ? 
Fico com a derrota moral 

Q SR. CASSIANO DO NASOB!ENTO-Mostrou 
que~ general; uma retirad:J. em ordem vale 
uma ·bn.ta.lba . 

0 SR. MELLO REGo-Disse o Q'tl~- tiâ.o queri:.. 
c não rl.ísse o que queria. E' o que me acon

. tece sempre. 
. Tenho concluído. 

SESSÃO DE 30 DE MAIO DE 1899 

(Yide pog. 2i.Í clo t• vol.) 

O Sr. Mello Re~o- Sr. Presi· 
dente, podem tranqutllizar-se os nobres Depu · 
'tados, não· venho tratar do caso de Matto 
Grosso. 

Francamente confesso que a .materia em 
di!;cus;ã.o não comporta discussão sobre ocaso 
de Matto Grosso, desejari(\ que ella. comror·· 
tass~. porque eu quizera. dar uma resposta 
prompta ao nobt•e Deputado p elo Rio Grande 
do Sul, que !Jont~m entendeu deverreferir·S3 
uo Sr. ~eoador Generoso Pooce em termos 
tão violentos •. oJieosivos e desusados, que 
fôra para rlesejar oão se os aciroittir na tri · 
buna des ta CumarlL. · 

S . Ex:. nem ao menos attendeu que deri
gia-se a. u m ::;enarl.or da Republica, e que não 
era rlemais ~uardar pa.l'<l com elle as defc· 
rencias que. reciproe."lmente. d~vem gu ardar 
entre si os m~mbro:> das úuas casas do Cl•n· 
grP.:>so. Não sei si S . Ex. ass1m procedendo 
prestou Hm bom serviço á causa que Ee pro· 
punha servir. 

Pass,., agot·a, Sr. P;oesidente, ao credito t)ffi 
cliscu s!:'ão . 
. A emenda do nobre Deput a1l.o me pari!Ca 
completamente inuti l. 

0 SR. BUENO DE A"'DRADA - Si ella, e inu1il 
n[o se·rvde prest;\r 3. nenhum argument:>. 

O Sa. M1·:LLO Rtwo -Estão definidos em lei" 
os casos em que o Govorno ]'1óde abrir cre
ditos supplemcatares e exll·<~orrlioarJOs. casos 
que eram ainda mai;; restrictos no regiwen 
pa.,lsado, pois que, funceionaudo o corpo Ie;ris-
1!!-tivo, o Governo · não tioolia abrir ct•edito 

.nem mesmo para os· casos de <\ntor·izaçõe~. 
A eme nõ.:1. do nC\bre Q,!putarlo quiz preve

nil', acaut•lando-nos contra e~s ~ ~ tewiencia. 
dos governos 1le abrirew con~tuntemente cr~· 
ditos~ A cll.ntela nunca ó do mnis, o como no 

C::nmnrl 

caso de que nos occupamo3 o Governo ni'io 
podia abrir credito, vem pedil·o. 

Explicado assim o meu. modo de pensar 
quanto aos pedidos de credito. aproveito a 
occasião para cham;tr a att<Jnção da Casa. sobre 
certos pontos tle nossa odministraçã.o, que 
estio pedindo uma providencia. 

Votamos annnalmcnte vet·bas parl!o deter
minado serviço, sem conside~a.r os a.ugmentos 
de despeza que poss.'l.m se dar nelle, por acto 
do Go\·erno e m cumprimento da lei. de modo 
que a attribuição do corpo legisla tivo de 
fixar t~ despeza publica torn<J.·se uma. burla, 
rlesdo que se nã.o limite o serviço â verba 
votada, e não se veja o Governo na contm
gencia de exceder constantemente todas as 
consignações do orçamento. 

Votall)os verbil. para determin3Jlo numero 
de alferes alumnos ; ma.s o Governo, fun1lado 
na legi~<lação em · vigor, que nã.o limita o 
numero rt.1sses alfe11·es. cuja nomeaçã.o é 
considerada. -premio escolar, viu se forçado u 
tornar delibera ções que importam em au
gmento de de~peza. bsto da·:le em quasi todos 
os ramos de scrvi -;o . Nós economizamos aqui, 
reduzimos muito; mas isto tudo de nada · 
va le. 

E' preciso que legislemos eom· iúa1s previ
são, que limitemos o serviço ao votado. para 
que·não estAjnrnos aqui a votar creditas e 
mais creditas . 

O SR. RoooLPHO Ann.Eu-Isto é verdade, é 
preci>o que haja um orçamento só. 

0 Sa . MELLO REGO- Ainda n~ste ponto , 
me pare ce ~ue. nós devemos tratar de refor · 
mar estas leis que pet·mittem <10 Goveruo !le· 
cretal' dcs;;ez.'\S quo exc;!dam as veruas con
signaria~ no orçamento. 

Ora., senhore11, com relação aos alferes 
alumnos, o regula mento, entendido como 
os nobl'es Deputaf.lo:1 q uere m. é ob1·igatol'i:t a 
nompaç1lo a ess!l posto, nesde que o alumno 
adquire dirE:ito a elle. haja ou não onde col· 
local o, haja ou nii.o verba pat·a. a despeza .. 

UM SR. DEPUT.\D0-0 quadro Ú illimita1l0. 
O SR. r..re:LLO REGo- Sr. Pt·esideute, para 

que fim ttHnO.• e.;r.olo.s milital't-s 't. Pa.r:t prep:\· 
l'i\1' officiaes que devam preo1:cher os claros 
que se dere m oll qua.tlro dos officiae~ . Mas 
sendo o nosso qua.·tro limitado, com um nu
mero cer·lu de alf·~l'es e 2 ·• tenentes, t emos 
cel'Ca. de mil t\lleres ex:cer!entes d~e nu
mel'o, e mais o:io sei ']Uanto:;al!cl'es-:-&tumnos 
qu03 todos os anno:; nos dá. a E ;cola Militar, 
o qua t udo coasmue urn exerc to aparte. 

O Sa. Stm7.EDELLo Con.ath.- Então o que
V. Ex . quer? 

O Srt. MEu.o REGo-O que qnet·o é ~uc se 
(aç:,, por exemp:o, o que se faz na. França.~ 
q nc u uuvuruo fixe totlos ns :~~nos o numer.~ 

\} 
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de alomnos que tenham de ser matriculados. 
(H a ap.:~rtes.) • 

Contamos, provavelmente. todos os aonos 
com 50 vagas de alferes e 205 tenentes. 

Regulemos as cousa.s de modo que seja esse 
o numero de alferes-alumnos que nos forneç11. 
a Escola Militar. 

O SR.. LA.URO MULLE'R-V. Ex. quer que 
assim que elles a.cab"m os seus cursos, 
deem-se logo vagas. 

O Sa. MELLo REGO-Quero que se restrinja 
a matricula. Vou lá. 

O governo francez tem necessidade, sup· 
:ponhamos, de cem officíaes de primeíro p::lsto. 
annualmente. Abra concurBO para a matri
cula desse numero, com o accrescimo 
de lO ou 15 •;. para as faltas e perdas 
que possam dar-se durante" curso, de modo 
que os habilitados ao primeiro posto cor
respondem ás vagas que se tenham abertc no 
quadro, no primeiro posto. Isto é o qu~o 
devemos fazer; o mais é botar dinheiro fóra. 

Portanto, si o :\1inístro rla Guerr·a. lembra 
em seu relataria a couveniencía de preencher 
os claros do quadro dos officiaes por um terço 
dc•S alferes exc~dentes, um teJ ço por anti
guidade e outro terço com alferes·a.lumnos. 
muito mais reduzidas devem ser as matri
culas. 

0 SR.. V ALLADA.RES-0 decreto n. 91 diz 
que elles não podem ser promovidos sem 
curso de sua arma. 

O SR. ·MELLo REGO- E' o rsgulamento 
Benjamin Constnnt. (Ha apartes.} Podemos re· 
voga.r o regulamento, uma vez que isto se 
torne necessario. Mas o que vigora. é aquelle 
decreto, e desde q 110 o Govc;rno nomeou os 
alfer·es·alumnos. não ba duvida que devemos 
ha.bili tal-o com os meios precisos para. o pa
gamento do que lhes é devido. 

A minha. questão não é esta ; a minha 
questão é que estes e outros lactos devem cha-

mar a nossa attenção, para que ponhamos. um 
paradeiro ás despezas ínuteis, que são 
desperd1cios. 

Senhores, esta facilidade com que se abre 
a porb a quem quer matricular-se, para al· 
canç~r postos de officia.es, de que temo:s sobra 
larguissima, precisa ter um limite. 

0 SR. VALLADAR.ES-A occa.sião nã:o é op
portuna para. esta ponderação de V. Ex.; .na. · · 
occasiãc ~~ f!Ue for a;presentado o regula
mento de ensino, abi s1m. · 

0 SR. MELLO REGO-Sr. Presidente, • O 
nobre Deput.ado quer que esperemos a occa.
siã.o opportuna, para n9s occuparmos do 1!-S· 
sumpto. 

Não estou propondo reformas , apenas re
clamo a attenção do Congresso para o estudo 
da ma.terL. 
· Si o Sr. Ministro da Guerra quizer realizar o 
preenchimento dos quadros com os terços, 
conforme indica, o que me parece de equidar:le. 
precisamos desdeja ir pel'lsa.ndo em restrin
gir o nu•nero dos matriculados. 

E" ·preciso organiza1•mos as causas de modo 
a que nfio tenha.mos um exercito de a.lreres, 
quer de pa.teutfs, quer nlumnos. que sejam, 
não uma fonte razuavel para preenchimento 
'las vagas nos primeiros postos, mas uma 
tonte de disperdicics. 

Dis:;:e. e repito: voto pelo credito pelido 
pelo Governo, porque não podemos deixar de 
da.r-lhe meio~ para occorrer á despeza, mas· 
chamo a attençii.o da C11.s:L pa.I'a esses repe
tidos pedido:,; de credito, que alteram t •das 
a.s previsões·sobre a.de.peza. publica, fazendo 
com que os or\&mentos deixem de ser uma 
realidade. · 

Havemos de ver. com os creditas que Curem 
chegando. onde irá. a economia. de l.OOO:OUC$ 
que se diz te1• fcttu, com a. suppressão dos 
III'Senaes do norte e a. reducção du pe~oaJ dos 
outros. 

FIM DO I'RU1!l!RO VOLUME 
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