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de 1892).- Pag. i38. 

Para que a commissão de constituição, legis
lação e justiça emitta o seu pal'ecer sobre a 
legalidade elas emissões feitas por diversas 
fabricas e sociedades anoc1ymas, etc. (De 
Leopoldo de Bulhões - Vide projecto n. i38, 
de 1892).- Pags. 361, 362 e 365. 
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da ordem do dia, etc. (De Bellarmino de 
Mendonça).- Pag. 363. 

Providenciando sobrn as v_agás nos cargos de 
Presidente e V1ce-Presulente da Republica 
(De Cantão e Matta Bacella1') .- Pags. 43ú e 
43i. 

Para qae as ses,ões durem 5 horas, sendo a 
ul,ima desttnada ao exp,,diente, emquanto 
esti n'rem na ordem do dia o projecto ele am
nistia e a,s le.is annuas (De Ac1gnsto de 
Freitas - Vide parecer n. 26).- Pag. 340. 

Interpretação dos arts. 107 e 109 do Re_g·i
mento.- Pags. 28ú, 295, 296, 297, 298 e299. 

N>lenr,;agens: 

Pedindo a abertura de credito para pagamento 
de Lniz Cohon & Sons.- Pag. 9. 

Enviando a proposta de fixação da força na
val para o acrno de 1893. - Pag 83. 

Pedindo cr'clito para conservação e melhora
mento elos preclios do i\1inisterio da Justiça 
e para obras do quartel do Corpo ele Polícia. 
- Pag. 133. 

Relativa a facturas consulares, etc.- Pag. 133. 

Pedindo um credito para occo·rer a diversas 
verb 1s do Ministel'io da Instr :cção Publica, 
Correios e Telegraphos. - Pag. 277. 

Enviando as propostas do orçamento da 
receHa e desp'za da União.-Pa~·s. 436, 
437, 438, 439, HO, 4±1, 442, 443, 444, 445, 446, 
447, 448, 4.J.9, 45J, •151, 452, 453, 454, 455, 456, 
457, 458, 459 e .J.60. 

Pedindo approvação do accordo celebrado com 
a Societé Anonyme du G(J;z de Rio de Janeiro. 
-P,ws. 460, 461 e 462 (Videprojecton. 91 
de 1892). 

Nnvegnçf•o de cabotagem : 

( Vide projectos ns. 168 A e 48 de 1892). 

Officios; 
DO SENADO 

En vi anelo o projecto que reorganiza o Corpo de 
Engenheiros Navaes.- Pag. 9. 

Communicando que foi devolvido sanccionado 
o au\0,2-rapbo do decreto do Congresso Na
cional reh1;tivo ao melhoramento de aposen
tadoria de Antonio Pereira Bci.stos.-Pag. 39. 

Comnrnnicando qne foi enviado á sancção o 
autogrn pho do decreto do Congresso Nacio
nal que approvou o tratado de WashingLon.
Pag. 64. 

Cornmunicando que foi enviado a sancção o 
autographo do decreto elo Congresso Na
cional declarando que todo militar qne for 
subrne~ticlo a collselho de guerra e obtendo 
absolvicão unanime será iudemnisado de 
todcis ás vantagens prouniarias que tiver 
perdido em vis"a do processo.- Pag. 64. 

Devolvendo a proposição da Camara relativa á 
licença do Dr. Mello Reis á qual o Senado 
não pôde dar o seu consentimento.- Pag. 
65. 

Enviando o projecto que concede amnistia a 
todos os cidadãos detidus e desterrados por 
foeça do decreto de i2 ele abril ultimo.
Pag. 99. 

Enviando o projecto relativo aos vencimentos 
dos magistrados aposentado~.-Pag. i85. 
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pl'Oro;;·ar pol' 5 annos u contracto com a ,\sso
ciação Serµ·1pana par.1 o Sel'Viço de reboque a 
vapor nns barras ele CrJtin·,·uiba, S. Cllris
tovão e Estancia.- Pag. 270. (Vi elo projecto 
n. 46 A de 1892.) 

Enviando o projecto que restabelece o Minísterio 
da Justiça.- Pag. 270. 

ReguisiLando os estuelosjá approvaclos referentes 
á pt•oposic;ão da Gamara elos Deputados que au
toriza o governo a de.sp ·ncler até á qu:i ntia 
de 400:010,? para ser rea izacla a ligação da 
Estrada ele Feno ela Bahia com a Central e 
S. Fr<tncisco e Jacú.- Png. 293. 

Envianclo o proj 0 cto alterando a disposição do 
art. :-Jo ela lêi n. 35 ele 26 ele janell'o lk 1892, 
- Pag. 386. 

DOS i\1INISTERIOS 

Do Ministerio elos Negocios da Justiça commu
nichnc10, em resp,.sta a o officio ela Gamara, 
que, quando for.·m eleve lviclos ao Poder Exe
cutivo serão em'iados á Gamara os documentos 
que se acham em poder elas comrnissões 
reunidas de legislac;ão e constituição elo 
Senado .. - Pag. 20. 

Do Ministerio elos Negocios ela Fazenda enviando 
o requerimento em q·:e os bachareis L'1iz 
Pereira Ferreira de Farn e Honorio Pinheiro 
Teix("ira Coimbra rep1·(-'senLan1 cnntra o acto 
elo poder executivo que os dispenwu elos car
gos ele curadores de heranças jacentes, etc. 
- Pag. 39. 

Do l\linislel'io dos Neo·ocios elo Interior resti
tnindo o autographo (to decreto soure cliMi tos 
ad'luiriclos por ernpreg;cdos vitalicios etc. o 
qual foi prornulg·aclo na forma do§ 3º elo 
art. 37 ela Constünição F"deral.- Pag. 65. 

Do Ministerio elo Interior, em resposta ao offi.cio 
eles a Camara, rleclaranclo q1te comm micou 
ao Presidente elo Est:1do ele S Paulo a decisão 
sobre a elei1;áo a qne S'' procedeu para o pre
enchimento ele tres vagas na represe:i tação 
daq·i8lle estado.- Pag 1:22. 

Do i\Iin1sterio cl:i, Agricult1tra, em resposta ao 
officio elest:t Carnara, scient1ficanclo náo ser 
possiv~l até rt~·1,ra dar applicadio á yerb11 
voLacla e destinaria ás obra,; de melhoramento 
elo porto de Natal, etc.- Pag. 187. 

Do l\linisterin elas Relações í"xteriMes, em res
posta ao officio desta C;imara, c'nvianclo cópia 
ela co1Tesponrlencia trocaria entre :iquelle mt
nistrrio e ~1 legação ele França sobre a recla
mação apresentncla pela Em preza Constructora 
de M ,lhoramentos ela barra elo Rio Urande 
elo Sul.- Pag. 235. 

DB DIVERSAS PROCEDENCIAS 

Do governador elo Estado ele Goyilz comrnuni
canrio ter providenciado pal'a q CIG tenha )"µ-ar 
a eleição em vi-t'1cle ela rennncia do Dr. Gni
marães :NaL!J, con10 1amben1 para u1na 01rka 
vaga em conwJquencia do augmento ele reprn· 
sentação do mesmo Estado.- Pag, 1. 

Da Intenclencia Municipal ele S. Paulo enviando 
a acta da·apnração ge:.·al <la eleição a que se 
procedeu nu dia 27 ele pneiro ele 189:!.
Pêig. 9. 

Da Associação Commercial ele San tos contra a 
cobrança elo imposto de fumo.- Pag·. 20. 

Do governador do E~tado do ~laranhão commu
nicanclo ter adiado para 18 de setembro pro
ximo a eleição feLlc,ral para tres vagas na l'e
µresentação do mesmo Est::.clo.- Pag. 39. 

Do presidente do Est·•do de S. Paulo enviando a 
indicação cio S·~·naclo, applanclinclo a creação ele 
urna alfandega nu rnesmoEstaelo.-Pag. 293. 

D11 Sr. Serzeclello Conêa comrnunicanclo ter 
a:-;snn1iclo o exercicio do cargo de ministro e 
secretario elos negocios da agricultura.
Pag. 321. 

Do Sr. Custodio José ele iYfello commnnicanclo 
ter assumido Í11Lel'inamente o cargn ele mi
nistro elas Relações l~xtcriores.- Pag. 131. 

Pareceres: 

N. i - Approva n elo as eleições no Estado ele 
S. Paulo no dia 27 ele abril ultimo.
Pags 15, 16, 17, 18, 19, 26 e 27. 

N. 2 - Co 1c,clenclo a licenç:i, pecli::la pelo Sr. 
Vice-Presicle11te ela. Republica para nomear 
o Sr, clrpntaclo Dionysio Cerq 1eira pHa uma 
missão cliplomatica.- P<>gs. 8, 57 e 58. 

N. 3 - Concedendo licença ao Sr. deputado 
Pedro Amel'ico.-·Pag. 8. 

N. 4- N eganclo a licença perlicla pelo clepu~aclo 
.José Avelino.- Pags. 8, 58, 59, 60, 61, i04 
e 105. 

N. 5 - Concedendo a licença pedida pelo depu
tacl" Viriato ele Medeiros.- Pags. 8, 61, 62 
e 105. 

N. 6 - Concedendo a licenç:.t pedida pelo Sr. 
deputado Aclolpho Gordo.- Pags. 92, 119 
e 139. 

N. 7 - Julgando não haver ma teria para cleli
bet·nção na indicação para que seja convi
dado o Vicc>Presidente ela Ropublictt a fazer 
cessar as medidas ele excepção tomadas pelo 
decreto de 12 de abril.- Pags. 92, 93, 94, 
95. \lG, 11\J, 120. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 133. 177, 178, 179, 180, 181, i82, 
18:3, 181, 198, 1\)9, 200, 201, .202, i03, 20"1, 205, 
28J e 281. 

N. 8 - foclefet'inclo a petição de ,i.lfreclo Solano 
ela Fonseca.- Pag. 96. 

N. 9 - Indefennclo a petição ele Victor Noth
mann. - Pag. 108. 

N. 10 - Declarando não ter perdido o mandato 
clc> clep ·taclo o Dr. Joé Vicente Meira ele 
Vasconce1los.- Pags. 108, 109, iG4, 165, 166, 
167 e 177. 

N. 11 - Julgando clesnecessaria a auturização 
contida na indicação elo Sr. Costa 1\Iachado 
p:ira o contractu de debates, etc.-Pag-s. 30 
e Ui. 

N. 12 - Inclcfet•inclo a petição L'.O Dr. Firmino 
Do ria.- Pag. 131. 
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N. i3 - Acceitando a indica:;ão do Sr. Arthur 
R.ios relativa 6, organização das leis annuas.
Pags. 131. 132, !3UO, 3J1 e 302. 

N. i4 - Approvando as eleições ào Pará e 
reconhecendo clep1itarlo o Dr. Augusto Monte
negr·o.- Pags. 205 e 281. 

N. iS - Considerando vago o cargo de Presi
clente peb renuncia do cidadão eleito e estar 
pre . .:>nchülo o mPsmo cargo pela succ(~ssão con
stitucional do Vice-Presidente.- Pa~:;. 
2G8, 2G9, 283. 28-1, 285. 28G, 287, 288, 3ºEí, 
3i7, 3i8, 319, 333, 334. 335, 336, 3J4 e 345. 

N. 16 - Reconhecendo d0putados pelo Estado 
das Alagôas os Drs. RoclriQ·o de Araujo e 
Euclides Malta.- Pags. 203, 204, 2\.19 e 
300. . 

N. i 7 - D-?claranrlo a comp2tencia do Congress·) 
Nacional para c0ncecler uma. via feerea ele 
Mogy das Cruzes ao porto de S. Sebastião 
em S. Paulo.-- Pag. 274. 

N. 18 - Julgando não ser coutrai:ia. ao r2gimen 
constitucional a primeirrt parte da ind1c'.J.çi\o 
do Se. Caetano de Albu11uerque,·- Pag. 274. 

N. 19 - Julgando o Congresso incompetente 
para resolver sobra o pedido de perdão diri
gido por Thomaz de Aquino dos Pa~sos 
Guedes.·- Pag. 27.J. 

N. 20-Incleferindo a petição de l\forgan "lnell.-
Pags. 27-1 e 275. 

N. 2i-Approvanr.lo as eleições do Rio Groncle 
do Norte e reconhecendo deputa.elo o Sr. Au~ 
gusto Severo Marailhão.- Pags. W2, 340, 
34i, 342 e 343. Vide parecer n. 21 A. 

N. 22 - Indeferindo a petição rlos empregador. 
elo. justiça federal, correin 1 etc., elo P<iraná, 
relativo a augrnento de vencirnentos.-
Pag·. 28~. 

1'l. 23 - Lieença ao 1\0pntetdo Migue! Castro.
pags. 3i9 e 320. 

N. 24 -Appl'Ovando as eleiçÕ08 do Jflspit·it:i 
Santo e reconhecendo clepntados os St•.3. Ma
noo1 Leite Novaeg I\'Iello e José. I-Ioracio Costa. 
- Pag.'L 422 e 467. 

N. 25 - Indeferindo a petição do Dr. li'rnn
cisco Cancliclo Dnlhôes Ribeiro.- Pag~. -18i 
e 482. 

JProjecltos g 

N. 2 - Isent;.ão tle direitoe da Conrn~rnhia do 
Maranhão.-?ags. 88, 8\J, 163 e 164. 

N. 3-Pretenção de Evaristo Nnnes Pir·es.
Pags. 176 e 177. 

N. 7 - Creanrlo uma Alfa adega em S. Paulo 
e outra em Juiz de Fóra.- Pags. 3, '167 e 
168. 

N. 8 - Lícenç1. a Antonio ViCtnnét Gonçalve~ 
Fraga.-Pags. 1\J, 67, 141 e :241. 

N. 9 -Permittindo aos Estados ela União in
troduzir os immig-rantes gne main convenlimn 
ás nossas necessidades. -Pag. 11.. 

N. 12 - Emprego da Guarrla Nacional rm rni
licia cívica, elc.-Pags. 21, 22, 23, 24 e 25. 

N. 13 - RnjeHar:clo o projecto n. 54 ele 1891. 
que dá comp2.tencia ao Senado e á Gamara 
para receber a demissão ou renuncia. elos res
pectivo3 membros.-Pags. 62, 63 e 176. 

N. 14 - Dando direito ele poder passar pro
cur:.tção, etc.- Pags. 63, 64, 106, 107, 175 e 
-Pags. i76. 

N. 15 -- Concedendo no actual exercicio um 
credito para pagamento a Luiz Cohen & Sons. 
Pa~·s. G3, 10ii, 174, 1\JS e 334. 

N. 16 ·-Pensão a José Caetano 'l'elles, ex
praça do exercito.-Pag. 96. 

N. 17 - Favores á Companhia Forjas o Esta
leiros.-Pag;;. \JG e 97. 

N. 18- Concedendo o direito exclusivo a Ro
dolpho José Rodrigues de explorar esponjas 
nos mares qne banham o littoral elos Estados 
do Espirito Santo e ela Bahia.-Pag. 97. 

N. 19 - Dispensa elo excesso de idade aos offi
ciaes e prar:as do exercito maiores de 21 
annos~ etc.-Pag. 97. 

N. 20- :'.felhoramento de apos~ntacloria a. 
l!'abio Alexanrlrino dos l'teís Quadros.-Pag. 
107. 

01. 21 -- Favores i Companhia de Tecidos 
Paulista, na comarca ele Olinda. -Pag. 108. 

N. 22 ,\(do Senado) - Approvando os aclos do 
G1nerno referentes aos acontecimentos de i2 
de abril de L892 e amnislíanclo to1los os cida
dãos detccl"s e desterraclos,etc.-l'ags. 250, 251, 
252, 25:3, 2.)-1, 2:>5, 2.)6, 257, 258, 259, 26\l, 26i' 
.262, 263, 264, 2G5 266, 315. 3í!l, 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 853 354, 335. 35G, 357, 376, 377, 
371J, 379, :JS:), 8:ll, 38~, 38:3, 33!, 408, 409, 4i0, 
411, 412, cll3, 41±, •füJ 416. 417, 418. 4H!, 420, 
421, •±72, 47:3, ·114, 475, 476, 477, 478, 479 8 
,181. 

:'-l. 2:3-- l!'ixanclo 8.S foryas de terra para o anno 
(\,, 189:l.-Pccgs. i29, 130, 281. 2S2, 283, 302, 
3f}:t 304, :JOG, 303, 307. 308, 30'.J, 810, 3ii, 312, 
:3i:i, 31•1, ~JiG, 32G, 327, 328, 3~9, 330, 3:H, 332, 
;li:3, :34:3, 3!-.l, 371. 372, ~n3. 374, 37:í, 37G, 400, 
401, 40.?, 403, 40.l, 40'3, 40G, 407, 108, 468, 41jg, 
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0i. 2-.J -- Determinando ljne o imposto de fumo 
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Pag. i69. 

N. 26 - Pretcncão elos Drs. Cincinato Pinto da 
Silvo, e Thomitz de Aquino Gaspar.-Pag8. i69 
e 170. 
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Araujo Gócs.- Pag. i85. 

:·~. 28 ·-Reformando o plano geral elo orça
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229 e 23i. 
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Pag·. i95, 
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N. 31 - Tornando applica vel aos animaes 
toda e qualquer especie o art. io do decreto 
n. 3163 de 1883 a que se refere a lei n. 21 de 
1891.- Pag. i95. 

N. 32 - Dando diver,as providencias no in
tuito de animar as industrias agricola e pas
toril.- Pag. 248. 

N. 33 - Creação de laboratorios de analyses 
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respectivos estados. - Pags. 195 e 90. 

N. 36 A de 1891 - LegitimD.ção dos filhos 
espurios.- Pag·s. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
57, 91e92. 
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sobre terrenos baldios, etc.- Pags. 288 e 
289. 
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- Pags. 89, 164 e 241. 
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74, 75, 118, íi\J e 139. 

N. i69 ele 1891 - Pensão á viuva e filhos elo 
Dr. Tobias Barrelo.-Pags. 76, 163 e241. 

N. 206 ele 1891- Pretenção de Joi'io Carlos ela 
Costa Barradas.- Pags. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82 e 140. 

N. 225 ele 1891- Alargamento e prolongamento 
ela l'na Gonçalves Dias. - Pags. 7 e 27. 

N. 235 cl0 i89i - Pensão a Olympia Roclri§!'ues 
Vaz.- Pags. 89, 164, 175 e 385. 

N 2'10 ele 1891 - Re'1er·>ito da pensiLo a Aclelia 
- 'caro li1rn de Oliveira Ennes Bandeira.- Pags. 

176 o 335. 
N. 212 de 11391- Meio soldo a Brigicla Flavia 

ele Olivcir:t Gonç:alves.- Pags. Stí, 163 e 
2'1l. 

N. 2±3 de 1891- Elevando o Correio elo Ama~ 
zonas.- Pag. i774 ~· 

N. 247 A, do Senado, ele !891-Creando uma 
escola ele machinistas no Estado elo Pará.
Pags .. 75 e 139. 

:;e_ 2..18 A, elo Senado, de 1891 - Poços arte
zianos no município do Piauhy,- Pag. HO. 

N. 252 ele 1891 - Pensão a Isa bel Curvello de 
Menezes.- Pago. 7, 38 e 53. 

N. 26 l A ele 1891, elo Senado - Iviel110ramento 
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Reimos.- Pags. 76, 140 e J.63. 
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N. 272 de 1691 - LiccnC'n, no 
da Silva._:_ Pag.;;. 

Octavio 
33, 39 e 

N 2Tl ele t.Sül - Declara nrlo qnc os offtei'1.H elo 
exercito ref'ormados antes rla lei n. 18 de 17 
ele outrJbro de l89L tccm rlireit•> ás 
esrabeleciclas por aq•1ellil lei.-Pags. 75, 
1-10. 

clelirlos e desterrados pot' força. elo clec»eto de 
12 1le al>riL a.fim de torrnir ,;, com missão ele 

para qne esta convr>rtD. etn resolu
em St-'p:trnclo a n1ateria ela emenda pro

p·)sta por ella ao projec o n. 32 ·"" (elo :Sena.elo) 
e tt'tlr!:'rt uma e outro á delib1~raciio sncceBsiva 
ela C.lrn ira, con1 a 1naioi.· urgêneia. - Er'ico 
r:oelho.- Pag. 32li. 

Qlllle§tÕe§ dle ortlem .- . l?, 13, 14, ReqlllerlinllleJrnltos de linf'ormnções: 
13, iJ7, 29d, :2~19, ~:Ul, 3-12: :}J'3 e 

Da Intewlenci t ~lrrniciprd ele Pirrwicalia pe
dindo isen('.ãn cli~ clil'eilos par;t o n1nterial 
destinado á illumin:1c~ão ela luz eleclrica da 
1ne.~1na ciclacle.-Pag .~ G5. 

De Elpiclio Pereira ele ;ue-q'1ita e oult·o SClhre a 
f:.':•cessiclade ele ser rc>vuga<.l:t, a lei n. 23 ele 
dezcmbrn ele lmH, na parle manda co
brar o imposto ele filmo.- Pag. 

Da Companhia rle 'l'oci,1os Paeahvl1an'1. pcclirn1o 
ise'lção de c1ir2itns, etc.-·Pag. [ ··8. 

Da Con1pa.nhia H.ccif'c:: t: S. fl'ancisco Perna,1n-
bneo L~ail\vay con t,t·a n p21 d 1. fl:-::.ca-
lizaçâo geral elas esG ·arla~ l'etTO il1t U1liáo 
a '111e l\Ji obríg«t,la pelo d,'creLu 11. 3JJ 1le 1ú 
ele junho de 1"J9L-Pag. 271. 

Reqlllleirnmento§ <dle m!"denn: 

Reqnel'enclo que a Co_mar'1. elos Deputados re
solva. env1rLr ao Sr. Vice-Pr,-"sid ·nto clu Se
nado parn a fo :mal1cl:trl0 'e 
prujecLo n. 72 E ele 891, cledarnndo 
o . ..; exan1es ternlinaes feitos 0111 i,-•s;nb2li;ci
rnentos de ensino prlrLíc11br:- Jloreino dL< 
8ilcu.--- Pags. iilJ, lO.f e 114. 

Req11erendo q1te a. Ci.l111ara, por intermedio da 
ine,-w., convide o Senado a il'Jrneae u1na con1-
1nis-:;ão inix·a, qne. ex:arninarulo os ctiYer.sos 
projedos de lei offer,'cidr~s e111 a:nlias as caoa.s 
do \~ongTBS'3o, pal'a o lirn ele regnhr o esL<1do de 
siL,io, dê o s:~11 pr1recer1 apre::::;en•"a11du u111 peo
jecto q 1e si1·ra de )J~tse pnra a, dis1~nssZl,o.
Augll,,to ele Ji'rcilGOs.--Pags. 237. 2.38, 23J e :210. 

lleriue1·enrlo qne a n1rs:, da 
tanclo os Ql'~ig·us 107 '-~ t:,i~) 
lerno, cled1rer 

Si o 1nen1bro de con1n1issão que Cor Ye.ncido na 
votação lle um parecc1· tom o clíreítJ de clotr o 
sell voto e l1 sep:cr,1do dei! lro dos 15 rlias con
cedi. lus pelo a1·L. 1.J7 ;i, C•Jmn1L;'1ão parll cnüt
tit' par"cee soÍJ1',' qrtrllr111e1· prnjc•clo, afim ele 
ser o 1n:smo unnex:a.:lo a0 pneecer e corn elle 
conjuuctarll<:nt·: cl1'c11L!rlo .-A,, to ele Ji'roi-
las. -Pags, 280, 2U3, 2\!il, 297, "i99. 

Req11"1·enrlo que S".i'1 nrirado da Ol'clem rlo rlia o 
pedjecLo de lei que appr:>Ya os a 12to.'::l Jo gnverno 
xetúentes aos acont~·cirnenlos e alwil do cor
rente anno e concede a1nnistio, aos r,idadãos 

Requerendo as segnintes informações : 

Ju, :1s datas em qne foram retiradas das caixas 
1los clepo.sitos as,{; 2.600.000, emprestadas a 
diversos bancos desta capital; 

2º, as clatas em que foram concedidas as emis
sões sobre essas libras empre•tacL>s, bem corno 
si houve contractos para o seu pagan1ento e 
q naes og termos eles ses ; 

30, si os bancos teern c·1mpl'iclo os seus contra.
ctos, en Lre3'anclo as cambia.es nas épocas a 
qne se obrig-a1·a1n ; 

40,quaes as garantias existentes no TbPsouro, 
cleposil.'1elas pelos liancos Credito Popnlar 
do Brnzil, 11-epuhlica, l~rnissor ele PerrJa.m
b11co e Emissor eh B:thü1. com eRpecificação 
de ouro e 1l(-; e afun cl'3 valorisar as 
respectivas 

50, a divida do Tlwsourn para. com os cliverso1 
l.iancos~ CLssi1n con10 as cli vielas do.'3 bancos para 
o 'l'hesou1·0 Publiw, indiracla a proveniencia 
de cad:1 um; 

Gº, a cóph elo a viso pelo qmi.1 foram nrnnelaclos 
entreg-a1· ao Br1nco de Creclíto Universal Oô 

saldos do 'l'hesourn, bem como elo acto que o 
rcvo,'..!.'O'l. 

Ou~ro:;irn, requeiro CJ!lB sr, solicilo do govArno a 
remessa rlos relatorios, por cópià, feitos e exis
tr>ntes no The.so11ro pelos iiscaes nomeados e 
q ie dão icléa dr csLa•lo em qné se acha.m os 
bancos Lle emissã.o. 

Sala elas sessões, J de j mho ele i892. - Leite 
Oiliciau. - P!lgs, :2, 3 e 12. 

P\,equerenclo inform(lÇÕes sobre: 

10. <ts occ1H'renciao r1ue se rl•2ram na cidade. da 
Boa Vista ( esta<lo ele Goyaz) e :18 providen
cias Lomaclas IJ'tea o resLabelecirnento ela 
orden1; 

2º si o o·oye1·no fede1·rtl tem comrnunicação ele 
ira ver .~egliiclo para aqllella cidade contingente 
de forc:.a frcleral ; 

30, qne motivos determinaram a remoção elo 
juiz ele direitD clCL comarca da Boa Vista, 
De. Hemeterio Martins, depois ele se achar 
constitnillo o estaclo e com o governador 
eleito 1 

Srrlct elas sessões, 2 ele junho de 18:12. - Fleury 
Curado.- ()a,s:·UPW do 1Vaseúnento.- .Angelo 
Prnheit·u. - 111urlinho Rorfrignes. - ;lndd 
GauCilcanti. - Fonseca Ffermcs. - Pa.gs. 1i e 
12. 
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Requerendo a seguinte informação : 

Qual a applicação do.dei ct verba votada pela 
Camar;i, e eles tina la ao :melho~·arnento ela 
bana do pol'to do Natal. 

Sala das sessões, 8 ele j unh1J de 1892. - Amo
rim Gcircit&. - Pags .. 25 e 26. 

Requerendo cópias elas notas trocaclus entre o 
rept'esetJlante cliplomatico elo Grll'erno frnn
cez. nesta capital, e o Sr. Ministro do J<;x
teriot•, ac?rctt da reclamar;ão Jevan taclrt pela 
em preza con tractaclora elos mel horamen Los 
ela bana elo Rio Grande elo Snl. 

Sala das sessões, 4 ele junho ele t8\J2 .- Deme
trio Ribeiro.- Pags. 1ll, :!0-1 e llG. 

Requerendo uma nota cbclaracla elos bancos 
aos quues f •ram feitn.s empre.stimos parn, 
ernissiio sobre promes-;a ele camüiaes, cla8 
;f 2.GlJO .ODO r,~tiracl:is elo deposito existente 
no Thesouro para last i·o elas einissões. 

Sala clns sessões, 4 ele jnnlio ele '1892.- Leite 
Oitioioa.- Pags. 41, 'J2, ,13, 44, 45, 46, '17, 53, 
54, 55, 56, 57 e 116. 

Reqnerendo informaçõe~ sobre os seguintes 
pontos : 

1°, quaes os motivoA qne cl0terminaran1 a su~
pensão du tenenle-coronel Franci9co de~ Bar
ros Accioli ele Vasconcellos, das ínncçõ 'S clu 
cargo ele inspector gentl elas lt~rras e coloni
sação e qual a disposição leguJ em r111e fun
dou-se semelhante acto; 

20, quaes as instt·nc<;ões expeclidaB á con11nis:jfio 
nome:tela para synclicar os actos clu ref,el'irlo 
funccionario ; 

3o, cópia elo relatorio ou relatorios apresenta
dos pela mesma commissão llO ci taclo illi
nistel'io; 

4°, os furni:tmen tos em que iie apoion o Poder 
I~x:)cutivo pa1~a aposonLac o nrnncionarlo ins~ 
pectol' geral; qual o ternp:) rle s~rvi\~o cle:;:Jte 
empreg~tclo; quaes º·" cargos que exe1·c0n e as 
interrupções que teve. 

Sala elas sessões,\) ele junho ele 1S'.l2.- Lcinwu
nier (}l) lo/:'ecfo .- B llci!':!l i-JU> rle JfcnrhJ1M,'a. 
- Pagos. iOL 10.2, 103, 10±, UG, 140, ili, H?. 
143, 141 e 177. 

Requerendo as seguintes informaçõe:;: 

ia, qual o nnmeeo rlejuize.s de llirei!o e des
cmbctrgaclures existe11tes na Republica em 24 
ele fovereiro ele 189 i: 

2•, gnal o numero de jlliZ•?S ele direito e cles
embarg·arlores d<Jclarac\os e1n elisponibilidalle, 
per não tel'em sido apmve1taclos na mag·istrn
tura ela U niiio e dos Esta elos ; 

3•, q na,l o munet·o elos q 110 deixaram de ser 
aproveitados em cada um elos J<;slarlos ela 
União; 

4•, qnal o numero ele desembat·gadores e juizes l 
de direito existentes nos Estados que nao es
tão organizados ; 

5•, qnn.l o numero rle clesembarg-arlores e juize, 
de tlireito nomeados pelo Poder l~xecmivos 
elevlis ele pl'Om ilgac\a :r Constituição. 

Sala das sessões, lú ele junho ele i892.- .J:;sti
núrno ele Serp.t.- P<lg. 115. 

Reqnerenclo as :-;egnintes inforrnações: 

1. 0 Si L"en1 siclo charnadus parcial1nen~e on nãc 
os g'llilrdas naci 1 maes a set·vü;,o activo, com 
prejuizo elas inc\us·1·icrs e clo.J intel'csses ele 
suaq respectivas familüts; 

2. 0 No caso ~tffH·mativo, r1naes as 1~azr)es ele or
clern publica cletermin<rntes de .se pesado 
onus ; 

3. 0 Si as fort;as •policiaes e de ia linha não são 
sulftcienies para a manutenção da ordem 
publica; 

4. 0 Si lia alg·uncr complicação internacional 
que us sacriiioios (lo servico das arn1a8 
elos alistado.> na guarcla nacion<ll. 

Sltla elas sessões, 0 ele j1rnho ele 1892.-IJcllM'
mino clJ JlencloncL1.-Luiz ele /Lwlracle.-Fon
sect& !Jer1Hcs.-L1.1iz 1\Junit.- Jlai·tinho Ro
cl1·igucs.-Fle111·y Cui·aclo.-Pag. 129. 

H,equerendo as seguintes inforn1ações : 

'l. 0 A" orrlern de C] ie 8.•1toriclarle s,, acha JJ1•eso o 
e~tucl<tn te Peclro Rot1l'igues ForLes, praça do 
ba.~alhãu acallemico; 

2. 0 De qne clla elata essa prisão e por que tempo 
foi applicccLla: 

3. 0 Q!!al a falLa pot' elle commetticla; 

4. 0 Si e!le l'eceben not" ele culpa no prazo 
co 1sLitucionaL c;i foi preso na tl,igr rncia de 
algu1n cr11ne e si e:-;;~á sulHnett1do a peoc 'SSO. 

Sala cléB sessões. H ele j,rnho de 18\J.2.-Epitc&
cio Pc.,sot&.-Pag'L l::H e 135. 

Rer1uerenclo as seg·uintes informações; 

J.º Porque motivos estão adcliclos ás reparLi
~~ões annexo,s an The.-:,ouru 2'Ltcíonal empL·,:
gados de f1zenda elos eRLaclos percebend11 yen
ci1nentos inG2g·1•;rns nu1n prejllízo dos que são 
effecLivns n·:ss·1s l'eparli(fÕes, con1 prejuízo das 
rn·,·s~~eip\~Õ_:::; orça.mentJ,l'Úl)? 

2. 0 Qno cun veniencia h<l para o serviço pu
Lil 1~0 n~t norn,-'a{;cto dos thesoul'eieos. emprf~.~·a
clos sem cuncm·so p.Lt'a inspect,ires ele alfan
cleg·1s o thd:3D 11·al'i0,si en1 p1·efcrencia a anl,i
g-os empt·eg-c.tJo~ (lo quadeo con1 vi,.>l:v_:<.-to das 
pt·e-cripçües regulau10t1tares qne rege1n a llla-= 
ter ia '! 

3. 0 Qual a conveniencia para o serviço publico 
0111 pre.~nchel' as va 1~·as existente.::: nus repar .. 
tit;Õ<~S ilsc~rns q11ando está e1n el thol'a(_'~lo u1n 
pt·ujecto ele reforma geral das rnpurtiçu2s ele 
fazendú. 

Sala üo,s sessões, 13 de junho de t892.-Jr'onseca 
llcrmes.-L11iz Jlunit.-C. elo _\"ascimento.
A. 111orcfra e/,& Sd ut&.-S, Flew·y Cnraclo.
Pags. i35, 13~ o 137. 

Requerendo as seguintes infol'mações: 

i.º Si existem concessões de engenhos centraes 
elo Capió e Cunhahu no Rio Grande do Norte; 
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2. 0 Quaes os concessionarios ele um e out1·0 ; 
3.o Si uns e outros teem garantias ele juros, ou 

goza111 de quaesq uer favores do Governo Fe
deral; 

4.0 A data elas respectivas concessões, 
Sala das sessões cht Camara elos Deput~clos, em 

14 ele jnnho de 18[)2.-M"igucl Gast1'0.-P:1gs. 
157 e 370. 

Requerendo informações minuciosas sobre os 
factos clenunciaclos pela imprensa, do aban
dono em que se acham os desterrados politi
cos, a quem fallariam até alimentos s1 não 
fossem suppriclos pela generosirlade de um 
elos seus companheiros ele info1·tnnio e bem 
assim quaes as commocliélacles rnatcriaes qne 
nessas paragens lhes facilita o governo. 

Sala elas sessões, H ele junho ele 1892.- Luiz 
J11urat~- Fonsec(]; IleY'1nes.- Espirito-Sunto. 
-Pedro Amarico.- Caeta,no de Al6u9vcl'rJUC. 
-· Coulo Cartaxo.- !iforeira d10 Si:l1Ja.-
Oli·vcira Pinto.- Viroilio Pessoa. - Flenry 
Curado.- li'onseca e' Silva.- llfigucl Gas
tro.-Sa,ntos Perefra. -Indio do Brazil.
Cassiano do N a.1cimento. - Bellcirmino de 
.~1endonça.- .fuvencio de Aguiar.- Pags. 
i57, i58, 159, 160, 161 e 162. 

Requerendo as seguintes informações: 

tricto militlll", ct march::t elo contingente ele 
força cb União parct S. Pecll'IJ elo 'l'urvo ; 

2°, si essa in \ervenção ela f'orça federal foi 
cleterminacla. por algum clo:3 graves factos 
C·~gitados pelo art. 6° clct Constittüoão Fe
cle1·al ou si por outros e quaes ; 

~)o, si aquelle r-ontingente Jél.. r~gres::iou ao seu 
quartel provisorio na capil~l rlaquello eslado, 
e c1w1es as corn1nunicações offieiae.-:; sobee o 
movimento e se1·viçoo por elle prestetclos nesse 
tlestacan10nto; 

4°, quaes os motivos ele onlem supeeior ele
t:ei·n1inan Les (la e.xoneração do general de di
visão C~rlos i\iaclrnclo ele Bittencotirt elo com
mando cio 4° clistricto militar, com sécle 
emS.Paulo. 

5°. a que iú1posições ou oedens deixou dle 
ele submeLter-so e que motivos alle3·ou. 

Sala das sessões, 27 ele junho ele i8D2.- An.r;elo 
Pinheiro.-Beilccrmino cli! l1fcncl0nça.-F'leu
ry Gurculo.-Lopcs Tmvão.-Pcâro Americo. 
- TTirgUio JJessoa.-Espi·rito Santo.-Pags. 
367, 368, 369 e 370. 

Vaccinação e revaccinação obrigatoria. Vicie 
projecto n. 40 éle 1892. 

Vagai;<; nas Connnissõeê!.- Pag. 49. 

1 o. si precedeu requisição cio governo ele S<Io 
Paulo ao Federal ou ao commanclo cio clis- Vo'to de pezar.- Pags. 386 e 387. 



CA ARA DOS DEPUTADOS 
SEGUNDA SESSÃO DA PRIMEIRA LEHISLATURA 

12ª SESSÃO El\I 1 DE .JUNHO DE 1892 

Presiúencia dos Srs. lJernarclino de Campos 
e Joao Lopes (1° vice-presidente) 

Ao meio-dia o Sr. presidente manda pro
ceder á leitura elo expediente. 

o SR. lü SECRETARIO procede à leitura elo 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofü.cios: 
Do Ministerio dos Negocios ela Fazenda, ele 

30 de maio ultimo, remettenclo o projecto elo 
novo regulamento para o Labomtorio Nacio
nal ele AnnJyses, 01,gmlisc<tlo pelo respectiYo 
clirector, bem como o requel'imento em que o 
pessoal claquelle eslcü1clecimento pede au
gmento elos vencimentos.-A' commissão ele 
orçamento. 

Do j\Iinisterio elos N'egocios dn, Marinlm, de 
30 de maio ultimo, envi:inclo os requerimen
tos em que os foguistas, nmrinheiros elo ser
viço geral do Arnenal de l\farinha Llesfa ca
pital, o apontador geral elo do estado ela Ba
hia, os mestres e operarias do ele Penrnm -
buco e os guardas ela Bibliotheca e Mnseo da 
Marinha, solicitam etng:mento ele seus Yenci
mentos.-A' commissão ele orçamento. 

Do governador elo estado ele Goy;1z, ele 14 
de maio ultimo, em resposta ao officio 
desta camara, ele 26 Lle abril proximo findo, e 
teleg:ramma anterior, communicanclo não s1'1 

que já providenciou pam que no clin, 6 de ju
nho tenha Jogar a eleição pa,ra a vaga elo 
Dr. Joaquim Xavier Guimarães Natal, pela 
renuncia acceita peln, mesa da camara, como 

Camara V. lJ 

tambem p<W<1 uma outra vag<t em conscquen
cia elo ctugmento na represenfação cl<:1quelle 
estado. - lnteimcla. 

Do govermclor do estado elo Ceará, ele 18 
ele nrnio ultimo, accusanclo o recebimento 
rlo offüio clest<:1 camara, de :26 ele abril pro
ximo findo, e telegNtmma anterior, dcch
ranclo que tomarti na devida consideração o 
pedido, relativamente ao preenchimento cl<:1 
Yag<t alierfa 1m representaçifo daqnelle estado, 
em virtude ele Jmver rteceitado o cnrgo cle go
vemaclor ele Pernmnlmco o deputado fl>eleral 
,Uex:wclre José Barbosa Lima. - lnteiracla. 

Requerimentos: 
D<1 Companhia Fabril Industrial e Constrn

ctor:i, pedindo os farnres elo :wiso n. 1'1 ele :30 
ele julho ele 1889, com referencüt á Companhia, 
Progresso ele Caranclnl1y. - A' commissilo de 
fazemla. 

De Carlo' ),Jbei'to Ribeiro ele ;\Iemlorn;:1, pe
dindo priYilegio de concessão, sem garantia, 
ele juros, p:ira unm estrnch de ferro ele füu•ni, 
:'II:111s:t :t Setnta Cruz. - A' commissão 1Je 
ol1ras pnl11icas. 

Em s:'guicla procede-se á clrnmada, :\, qlml 
r<!spondem os Srs. Bernardino dr Cc1m11os, 
j.zereclo, Afüayde Junior, Paula Guimarães, 
Carlo~ Campos, Indio do BraziL Ninn. Ribeiro, 
CantXt0, Pedro Cllennont, l\fatla. Bncell:u., 
CosüL Rodrigues, Casimiro Junior, llmfrigues 
Ft'rmmcles,. Henrique ele Ca,r-rnllw, Anfrisio 
Fiallto, l\ogueim Parnnaguá, Pires Ferreira, 
l\Iartinho ROLlrigues, Bezerril, João Lo1ws, 
.Justiniano ele Serpa, Fredel'ico Borges, José 
Bevilaqmi, Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
Miguel de Castro, Amorim Garcirt, Epifa
cio Pessoêi, Couto Cm·tcuo , Sit Ancll'ade, 
Tolentino rle Carnilllo. Gonçalves Fer-

i, 
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rniru, .J11sé Mariano .. Tcmr1nim Pern;im11uco, O t·'"1r. Oi t1ciea diz C[Ul' [t :0:m1. llré'-
.ruwnciu ele Aguim\ 1\nclrt'; C\iv:ill:ante, Sé'llç-c1 na triimrm, em tal hora, a Camarn t11iye 
lUrn1rnmlo nnmleim, A1rnilJal Falciin. Pe- com1n·1·!1é'ncLe1· fJllü szi ju:•-tifirn poc motl\"o 
reir·.-1. Lyra, .Joií.11 tl0 Sic1ueira. Jolío Yieirn. ~upé11·im·. 
Luiz de Anclrmle, Es1)irito SmJto, Be!L1rmmo ~· p:cnt i11)r l1. cL:11·0 to1los os p~·olill\mas que 
carneiro, Tlieophilo dos S:u1tos. Poiltes de ''e eul't'(_'nü1m ao 1•,:twhw::c r11w~L:10 linancn1rn, 
1\Iimncla. Oiticica. OH-mim va.lla1lãn. Le:1n1lro C[l18 v;w 1lirigi1· 1llll l'eC[l1f'l'ÍllWlllO ]Y:rlinclo in
~faci10i. Feli~l;ello Fl'eire. Anguc<to d1~ Frritas. ün·m:H:·üc;:s i\11 gon•rrni rine compltltl;m n~ grfê
Paulo · "\.rgollo. Tostn. Zcwrn". Anlim' Rio,. Y'.:' re1·ehtç·ues p·11· ellc_, pnlpl'io l~1itn.~. 
G.trc1a P1n''· :\Lwcolino 1\Ioura. SR\ ermo \'1- o rio Co;1i;ílcrcio tio hojr. pttl1lica o 
eim, Snntos Percim, :\Iilton, Dion~·,;io i\'T- r2Li.tol'i1l qm• o rninic;t1·011<1 li17,:;mL1 rlil'igi11 mJ 
11ueim, Lcovigilrlo Filgllell'i\S. Bmao rle ~~to ;-;1·. YictJ-Pn•:<itknte üa l~ep111Jlica, solJl'e os ne
:.\forco:,;/ F:_mseca_. H~rmes, .:c\ilo Pe1;'.i_nh<1, 

0
l.l'-

1

g1H:ios1b ~un. Jl:lctn. Es1_;:1.pe.1;Ll.. rp11i IHHll'ü n.o 
liano :,un·condc<'. C) nllo de Lemo" .. \.lb·,:l to '''.'-ll ;i.ut11r, iirtt:·1m•m :Cj)('ll8~. 11wt<lllrl, :w 
Brnnclão. Olin;ir:t. Pmto, J1::1qrnrn BreYes.'.,r.r~ vaiz o m.1-stm·it1 da~ 1lo Tlm,omo. 
gtl10 Pesso:1., . Fra.11~'<1 , C:i.n ::clllu, B,11,i~1~t,1. I o _nrnclol' em:·rn le r1 nil e:s t:i. pmp.HJ!l!,~rnrn r:;_-
cht Mottr\ .. FJ'UCS cl:t Cnn. ,\lcrnr~o uLl'.1- vdai}Ío :i.tmi.cln em pul1ltco pn•-1111l1ccc mm10 
im1J:cm, i•:;·ico Colho, Lopes Trorn11: A1·1s- [ m:ü:._: 0 cr2iliw (t!) E~tailo 1!0 q111~ it rnYelitc·üo 
ticlcs Lol10. Fm·quin1 . \"\-erneck. \ ~nlrne'\ Ü'il!trn qiw 11 g'<w;•1·110 1J;1 de: fazt'l' iwrnntn o 
Tl10m:.1z Dl'lfino. Automo Olynthu, Jo:to P1-1 1Küz clizeH1lo ri:i:ü o ll~Laclo 1lo The~1nn'o 
uheirn. Pacifico :\Iasc:arenl1as, ()a1.n·ie,l 1le 1 (_' 0 q\w ~e- tr•.m:1. l°clzC'r 1mm r0•sol nT o J_ll'0-
1\fagallliíes. Leonel F1ll10, Chaµ-:1s_ Lou~.1.o, Jilé\llll1.. Hi:'t:Or1lc1 () omdo1· C[lll', 11:1 líll':'lll<t Lribu
AlexmHirc• StocklrT. Ferrmrn !1rm1d:10. ho:1- mi. em que ngor:1 falia, r;·commcrnlon o nm
~·.:i.lves Cl1a.vc~. Yi11tti. Dutrn. ::\1cacro, Conec1 xiiuo cuiclaclo com os banco~ de missüo, que 
Halx•llo, ,\.rist1dc,; :\foia, Clorn;ah E s !l<emo' collocmfam o 1):liz em umn. situnç<'i11 pc•riguset. 
Carlos chs Cha;rns, Domin~·os Ho~h:1.Cost:1. :\fo- sul siituinclo n." moe1l:i. fülncin.rü1 elo Tlles-ouro 
elmclo, I\llleta, Fen:eira Pires,.Jo:to Lw1./'mn- peln. elos bancos. sem que o govl'ruo tcn.ha~ a 
cisco Glw1°r10. CCS<"ll'JO :irotta, 'llm-;1c~ hino~. facnl11:ulc· rle :tlicnnr 1lc <'t o dl·c1'el.o ele e1mssu.o 
J"OlX'S Clm1'es. Domingos ÜL' !\Iora:'s: "~rlnlpllo por titnlos :ipc11;1s de credito. Entrd:rnto nb __ u
Uordo, Carvallml, "\.nµ:clo Pmlteiru, .llul'sn, :'Lm-~e elo modo nrnis clesasfrndo ela em1s~ao. 
Costa Junior, Alfredo Ellis, Ci1rlo~ (i:1rr_i~t. :'<.Io- srm garnntias pam qno estes ti!ulcJs fimsscm 
reir<t da Silva, Alme1chi. '\oguem1, n11lmtu .Ju- "" somlJr:i.. l'nzt'l'am em pmtic:c e ('111 lm',~:1 
nior, Flmiry Cmaclo, Leopolr.lo de linlli 1!t'S, l'Si~ilhê 0 ::cssalto :io Tl1C'sourn; o or<trlor, poróm. 
Bnllanni110 Lle 1\Ienclorn;:i. :,rarcmnr~ de .JI~1 ga- acreditou qne Psse n~salto sn limitasse a.penas 
lltiles. F<cnmwlo Sinms, Lauro ".\luliel', Sclu- n. meios engenhoso~ para füz1T fortuna, mas 
midt, LRccrcla Coutinho, C:1ssmno elo l\:.1sn- mmc:t nensc111 rme o assalto fosse ate'•. n.o ouro 
mento e Denwtrío fülJciro. q118 alli estcn<t em ckposito sagra.do; por-

AlJre-se n. sessão. ijlli1nto s~·mpre se ohsrrvou CJlll' os homens pu
l.1li1:0-', 1leorlrl c:s tem1x1s 1l:i m01rnn:h1;i., tlVe
rnm u nrni01· escruplllo nos dinheiros pn
blicos. 

Deix<im ele comparecer com c·;rn,o;a 
cln. os Srs. João de .\.velhr .. Jos1~ ,\.velino. 
tumba. Pedro ,'um•rico. :\Ie.im ele Ynsconcdlos. 
SenlJnt. Frrmcisco Sodl'é. :\fanl!ães Bnrn:to, 
Yirj<1to ele '\Ictlciros. Jacqnes 0111·iq11e, '\!:1~·
rink • .JC'sllino cln Albuquerq11e. Bnrhlt\1. :\latht 
I\l<1clmclo. Ln mmmier, AlYD.ro Botelllo. :1fanoel 
Fnlgencio e :\Icnmt Barreto; e Sl'l11 c:rn~n o~ S1·,;. 
t:cltt)fl, Hoclrignes. '\c.hmn. ,Umino . \ffon.,o, 
Roc:i. e Siln1. l\·o 110 Prado. Seb;i:itiiío Lan
dnlnltn, \"ilbt Yiços:i, P1·i~co Pm«1isn. FmN::ca 
e SÚ vn. Lniz :\!1irn,t,, Smnpairi Fc'l'l'<lZ. 
re1lo, J::cc11l1 1l:1 Paixiío, Fr<mci:oco 
Sei ma, . \.nwl'ico L11z. Domingos Pu1tn. Fer
rei ré\ Jfabello, :\Innteiru iln, s ilYn., :11a1ti 11llo 
!'melo, Paulino Cm·los, Cartn110 1le Albu
q 1 !effj lle, E1luar1lo 00111,,al Vl'c<. \"ictoi·ino ,\íon
t8iro, Pe1·eim 1la. Co~fa., .J11 li11 dn Ca~Lil110s, 
Bcll'g('~ rle 1\bleirn~. Alciclrs Lim:c, "\.sc<is 
Bn1zil. Tl10rna7, Flin·r:<. I-Inmefü Bapti>rn, 
l~oclm Osorio e Ferna!lllo .\.blx1tt. 

E' licla. e ~rnn 1lelx1te n.pprnYacl11 lê acta 1fa 
c•C~:iilo mltccetlen te, 

O ornclor pCll:i<l. 8 acredifa que toclos os m:1-
les :1.dm~es, inc·lt1sive 11 questão lJolitic:c 
entm como c•ll'eito e niío como c:wsa 
situ:c:;:to aJllict[n1, se premiem it gr:mde l1rn
lii~'ão de~ cspec11l:tcloré:s. Niío (: Si·1mcnte oca.
piüi.lista e u lm11q 1wiro, mas tod:ts ª~' chtsseci 
rt 11e sentmn a tor.lo momento a srtua.i;:w desas
trns:t quo comprime o ]Jaiz. 

O orador lcm no relfttorio do ministro ela. 
L~i.zenclé\ trecltos C[llii r1uem os ler com ctllnm 
lia de mituralmeuteformnlé\r as seguinte~ }Jer
gunt:io: Que l1:u1cos sifo estes de r1ue tratn. o 
Sr. ministro? Quanto emittiLl carl:i. um delles 
c·m relac:'í.o no lastrn depositaclo? :Estiio rcali
~fühs n,~· suas emis31)e~? Qual a situaçiío desse~ 
lmncos '? JJeYe-llws o Tlwsonro Rlgum:1 cousn.'? 
Precis11Y:c o TJw,nuro rle cambüies '? :Estiio clln.s 
pngc1s '? Cnn1im1JJn estes lxmcos n. n.ümr im 
1frculéCçilo e~tes cincocntl1 e qua.tro mil contos 
riu e ni'to silo mai:3 do que moech falsa 'I 
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o oraclor cicrcclitcc que ~8 lm tli' ~tilur tJ,i, l duplo e friplo ,10 13,wcu P_opnl:n· e lêü B:rnu> 
:-útmiçilo resultante eles~n, anonmlm Jin,rncetl'ct, 1 eh RepnlJ 11ea. O or,1.Lhlc nau y1'o"egmn1 m:nc<. 
e km mot1 rn' 1mra, isto ncretl1tar. Y:ie anresentar :t é'.ons1cle1·:u;ao cLi t:il"" o seu 

Niio 11,1 cleM~tr2 pam um pai7' pelo Cccto 1l,1 reque~·imento, cleclnsarnlo descle 101.rn 11ue, 
quebra ele meio, cluzia ele Jmnco~ comi; ~sks; quando os llornmcmtos 1·ieeem.serit solicilo em 
porque o paiz ele modo algum pocltT:.1 ileu· <e p 0 clil1uer 1-ão :'1 commi8silo dn fazenr l:c 011 
mercê de rnei?c dm:ia, ele homens que :w1üa uutrn. especic\l, p:n;i. 1·csol rnr solJrG o meio ele 
ltontem ni:Lo tinlw.m recurso :clgum. Y:\l01•i,o;a1· n, no~s:1 rnoecb fül11ci:i1·iil c:onrnlc-

I-fa muifas vezes, 1rns soci~llacles, nece3úlR.cle Ü\P1entc; clept·ccia1la.. -
ele üesltstres e o oraclo1' Jrn depronu· rpie toLlas Vem ú meslt. é lirJo, aDoitv!o e po:itO e;:1 
as crises do mundo siio clc!Jdladas ])Oi' mew Lliscus3:lo, r111e é :vlüteln, o ~see:'uinte 
ele desastres. . 

Pasrnmlo ;i, tro.tar elo Banco ela Republica. o 
11r;Hlm· ;1flir11m nrnis i1m1i. vc;;: q11e este esta
belf;cimento er:c um Jia.nco fülli1lo. Colloc:u"<\lll 
nestG !J:mco ltomcn.s res1wit:cveis. cumo e 
~r. Visconde ele G-nal!y. cligno de l1F lho:' 
log·,11', ma.-: e.~sa no v:i clil·ecto!'ia 11 
unico n':mltatlo : ü2clarm· que o li:mco esb 
insoln1vd. 

O orn1lor, qne c;::iturlon os no~sos limL-os 1le 
circuhtçCw i cwe a cm'iosiclacle ilo coll~ccionar 
os seus b;tl:111ços p:tm cotejai-os pemnt0 cc 
Ct1mara nm pm' um. 

X os balam;os dos banem ri ué' 
te.em sóclo entni ncis, cmcontra-::1G <t com-
prel!en~ilülich1lo logirn rle snns opernr;r:í~~ o 
niio a mofapltysic:1, üos nov-os !.:micos. 

O Sn. CosTA .Ji;:-;:roR - O nobrn ministrn rla 
füzonch1 resolYeu esta qn2stão. 

O Srr . .Joé'~ ::VLl.hui\u - E cle11ois elle ou 1.·üic 
os comp:.;ü~nccs. 

O SR OITICIC.-\.-E o nobre deputado pensa, 
que o ornclor nilo tem, .~m co.1l\"ers:1ç;\o éWÜB
tosn, dado a sua opmmo. E venbcle qu• a. 
dá incli virhmlmente. nilo c:omo goV1.T1tista. 
1m1s no interesso geml. 

Drixanclo isi·o de lJürte, o orador entra no 
ponto que prA:·nclG pis:w. Os dous milhCie:i e 
seiscent:i.s mll libras, rp1ern os p:1gar:c. sini!.o 
este cimtri!minte c1ne alli est;t onerado "'M <W' 
cabellos e sem meios par:0 viv-c·1·? 

O SR . .T<bl~ ~W.\.RIA:\'o-Os lxmcos ; o exem
plo está ü:cclo. 

O Sll. ÜJT[CIC.1. -0-3 bancos niío pagarii:o. iior
qne não llctg«i.rnm em tempo proprio. e o nobre 
clepntaclo sabo que um:L elas lJases ele um 1.anco 
6 nilo Yfr :itimr nas ruas os seus c1·e1litos. 

O Sn. P1-:.ESIDK\"TE obsernc que a llora 
está cl;ida . 

O SR. Onrcrc.1. vae concluir. Os dous 
milhões e seiscent:~s mil libm~ Yiernm ê\.llé;· 

menta1· rnt1is a nossa di 1·icla, pestinclo sobrn ·o 
c:ontribuinte com 54::2:30S. ::-fas, o que crm
vém notar, niío é que o Thesouro empresta.sse 
estes dous milltCies e tanto, mas sim. e o que é 
aclmimvel, ó que o Tltesomo. o deposito ~\\,· 
gmtlo claquellas libra,s, tirou pam ernprn:'
t<tl-os e solJ1·e elles emittir moedas no Vil!Ol' 

A' v-ist.éc elas gmYc.s rnnélaçr>os cnnt:clns 11'.J 
relilün·io r.lo Sl'. minic;tro lh fazenrla e aprc:
sentculo ;w S1·. Vice-Presitlente d;i, He1nl1lk11, 
rerjlrnit·o ri 1w i1 lllé'Sil clil Canrnr:l solicite c[,J 
~·oycrno cJ~ ;::cig-uinfa:~:--1 in1br1naçõ:_ s: 
- 1°, :cs datas em qne fomm rPtiradas das 
caixas dos cleposito.s :1' 122.GOO.UOO,empt'cstarl:c' 
a ili rnrrn-< 1J;mcos clesttc crtpit;cl: 

i2', as datas em que foram concerlidas "" 
emissües sol11'8 c.ssru lihrns emprcsr;1Llas, lJeiíl 
como oi llol1Te. con teados p:tra o seu pagrt
JJWntn e q Lwes os termos des:::es; 

:3'', si os l.H1ncos teem cum1irülo o~ s2ns crm-
tractos, entt·egtmclo as rnmlJi~1~·s m,': a 
que se obl'igarnm; 

0±'', quae-; as garantia:': e:ó:kntes no Ti1~
souro cloposH,Ml:ts pt'lus lJ:rnccH Crc'<lito Popu-
1;11· do Br:izil. H: ·pulJlirn., Emissor de: Pen1arn
trnco e Em\s,or cla Bald:i., com exp:'.cificü\~ll) ltl' 
ourn e lle ilpolices e afim tle Y:tlol'is:n· as re
spectiYas emissões; 

:'5", ti tliYitl:L cloTllesouropnm com o~ clhe:-
so,.; ]J;mcos, ;1s:::im como :t.s rJi v·idaN elos 1JaiJ1·11:< 
p:1rn, o Tltesonro Pn lilico, inclimch n 
enda (ll\ ca1b 1un; 

(i". ;e á>piil do <el"iso pelo c1rnll forum m:rn
Llaclos f.mtrngar (l(l B;wco ele Ct'etliio Lni H'1·s,1 l 
os salclos rio Thesonro, lmm como elo ar~to 111 w 
O 1'0\"Cl!WlL 

Ontl:osim,rerjlrnirn q ne se solil'il e do ~mn'l'IW 
a rt'Jllessa elos relatorios. por ieiu1::: 1,• 
e-x.isr.entes no Tltesoul'O pelos Jisc:tl:s nomeados 
e que clilo icll'i1 do estl1elo em qne se ac:ll:un º' 
banrns de emi ss:lo. 

::::aLi. chts sessões, 1 clejnnl10 ele-.\ 1802.-L~::c 
e Oiticica. 

E' sem clebate np1mrnitl;:1 a redn,cçilo do p1\1-
jecto lL '.2()5 A, ( sPss;lo extr11onli11nri:l ) nu
torisarnlo o pi1g·ilmento n. Anto!l :o Alc:;mtu:; 
Lh Fon,ern !_1-uitrniriíf•s. 

E' julg<"lclo olJjec:to 1le rlelibemç:ilo e c.1n-i;1•l11 
iis com missões tle fozencht e de 01·ç-:1111en tu o 
projecto 11. 7 npre~en1aelo 1rn >:e:;o<lo Lle l!nn
tem ]lelos Srs. Alt'rerlo Ellis e. out1·os. c:re:rnr1o 
num alfürnleg:l lliL rnpita! do e~fa1lo ele :-;:ln 
Paulo e outm em ,\fiJms. 1rn cidn1le ele .Jnií: tll' 
F1:lrn, 0 <rntorisnndo a sn:i instnllar;:\o e abe1·
tnm ele croclit'J pnr:"I :is cle~lJGzas nece~sai ias. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

1 

EsU1 11lL consciencia elos rnemliros cli1 maioria, 
como juristas que são,como politicos abalizados, 

- . . - que a suspensão ele a:aranfü1s, rqmgnacln, poral-
DrscussAo DA URCXEi'\CIA CONCEDIDA NA SESSAO o·uns püYOS. ~\ acceit<1 por OUtl'CIS com nmxima 

DE 1100/TE:ll AO SR. DEPUTADO FREITAS, PARA ~estrics·ão e legitimada simplesmentqJe.hisitua
APRESEi'\TAÇÃO DE UMA INJJICAÇÃO RELATIVA ção excepcional da vichc politim de um paiz. 
As ~IEDJJHS QfJE DETERí\II:'-i'ARA~I O ESTADO DE 
SITIO .c;m DL\8 10 E 11 DE ABRIL FL\DO. :;\ec:ÜtS l:Ondições, os nob1·es üepul<tdos hão de 

O ('iij[", Au,g·usto de Freiitas 
começa por agr:Jdecer '' cm11:1m a subida 
honra com quA llle clistíngniu concedendo a 
urgencia pedida 1mm a apcesentação tla incli
cação de cnjo ;1ssurn1Jlo tomon 11ontem n ca
mara conhecimento. 

Antes ele entrar na'l considerações que o 
trazem á tribuna. p?dirá lic2nçêê para lemlJrar 
que,quando na Americ<L elo Norte pleiteava-se 
a conqllista ela democracia, quando, por entre 
as duvidas qne se levantaYam no espirijo elos 
gra.ndes p:1triotas que queriam firm:êr a auto
nomia, a imlep2ncle11cia, a liberdade de Slm 
patria opprirnicl:i p2lo jugue clespotico ele um 
governo qne se clizi::t libern.l, quCLndo, por 
entro esse tumultuar ele duviclc1,s, os grnncles 
dernocratn,s, cm vesp 0 ra ele um desespero, 
pela impossibilidade que se lhes afiguriW<L da 
conquist:L ele um cocligo politico que compen
diasse torlos os vastos preeei1m lht democracia 
americarn'L, houve um dia em quem confiante 
em si mesmo, eonfiante na liberdade conquis
facla por um sem numero de esforços empre
gados por nq nelle semi-cleus. houve um dia 
um grande democrat::c, um gmnde tralm
llmclor que disse : 

A constituiç~Lo política ela America é uma 
conquista, rn:üs nobre pal'êê c1 lib2rdade e parCL 
a democracia do que a guerra dei incle.pen
clencia. 

Não era a eonfianç::t ceg:i, no valor das for
mulas abstractl1s do direito concr2tis::tclas na
quelle codigo politil'o; em a conscicncia per
füit::c que tinlmm esses gr::cmles democmtas do 
valor do porn pel::t liberdade conquistada ;i, 
eusto de tantos esfürços. E então um tlciquelles 
mbios apresentou ''° mundo um dos mais no
ta veis trataLlos sobre as instruc:ções america
nas, sobre a evolução j uricliccc por ql1e tem 
passado aquelle governo livre através ele um 
seculo, e disse: Nus temo.s dctdo o exemplo 
ela maim' expe1'iencia politiL:1 ao mundo, mas 
as lições da historia e11siimm-nos '" niio ter 
nm:1 confiança ceg:c nccs formulas ab;tmctas 
elo direi to. Hoje a minoria vem con vidm· os 
seus collegas da mai01fa para que abracem um 
precedente l)Olitico em nosso iniz que vem 
concorrer pc1ra a liberd::tcle, eomo f'ormul::t 
abstracfa do nosso direito, seja unm realidade 
no dominio elos factos. 

Ant8s ele proseguir, vae dar immediata
mente á cam:cra o conhecimento elos funda
mentos ela indicação que v::ce apre.sentar. {Léi.) 

concordnr que as medidas de repressão 
que o g'O\·erno tomou cm nm momento 
espPci:ü uão te2m o caradm· cl•) medidas 
collectivas ; o g0Yen10 cm tal momento não 
podüi procurar punir a falta dri conspimção, 
mas im1wdir que ella produzisse seus effeitos 
prcra a clesor;.ranisa~·ão do paiz. 

Si isto é verdmle, ::e conseque11eil1 é que, re
stiêbelecichi iL ordem, todos aquelles aos quaes 
fomm ::t])plicaüas essas meüiclas rle repressão 
teem o direito ele comparecer p2rlwte o trilm-
1ml e clizc.r : queremos a punição p::tra nossa 
correcção ou a l'elmbilitai;ão peranle o nosso 
paiz. 

Pede permissüo para mais nmn, vez convidar 
os illustres memhros lla maiorüi, <1 reflectir 
solJre o :1lcrmce clesfa situaç·ão em que se acha 
o p:1 iz, pell't pro rogação indefinida de uma me
cl ida de repr-essuo tomnlla C'lll momento cm 
riue :1 p::ctria correu perig·o. 

Pergunt:1, it nmiol'i::t : Qual o termo deste 
solfrimento que; o governo impoz :ws conspi
mdores? 

Pm'guntci ao honrado e digno Vice-Presi
dente d11 Repulilic:.1: em que época, em que 
momento. no seu conecito de l'epulJlimno il
lu.ctre, ele chel'c da nação, de garanticlJr das 
libenlfüles publicas, de s::clvador chi ordem
em que momento penetrará no seu espírito a 
col1\·icção de q ne a ordem. publica está resta
beleciLli1, cl':! qne a RepulJlica esLá conso
lülacb, rle que a. commoçiio intestina já ces
sou. riara que S. Ex.füça cessar n.s medidas da 
repressào? Quando a umioria dern abrir mão 
::cessE;s polJres infelizes que j:1zern q t 1asi sepul
fatlos 110 fünclo ele fortalezas infect<18? Quando 
llt('S 1ioclerá ser dito : a despc;ito elo vosso 
prncetlimc;nto, impedindo a consolidação da 
Republicil, psla perturlmção eh 01' em, para 
gm0 :Htttic ele Yossos direitos e lilJ(:nlades, lm 
tl'il.Jun:1es que vos julguem ? 

A minorüi não vem peclir annnlln.çüo elo es
tado ele sitio ; niio Yem proclanmr a innocencia 
dos clestermclos, dus detidos em J'ortn.lezas ; 
nào vem prejukar o acto político do Vice
Presiclente ela Republica ; vem simplesmente 
pedir à crmmra e GO governo o que nunca em 
p:üz algum do mundo, nem nrn:rnrn nos elo 
eentro Lla "\.frirn. se negou a um homem -
um tribunal de justiça para julga.l-o. 

M:üdito seja <êquelle que i·eeuai' nesta luta 
pelei conquista Lllc liberdade, pela supremacia 
elo direito. 

A minorb. sustentando est::c mma,re1mta-" 
tanto nmis s<1nta, quanto é a eCLUS<" elo direito 
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de um irnli vidL10; e lc llisto1fa nos ensim1 11ne 
as gr::tncle·; lutas que estccbelecemm a sn]ll'8-
macia do direito foclern.L tiveram JlOl' origem 
o sacrificio elo cli i·eitu de um homeni . 

Pleitem1clo o cliniito desses inclivicluo''• i1lei
tea tambem o direito elo [)oclei· .Tuclieilwio. 

Por maior oxtcnção que JlOSSll tei· unrn :"en
tenç~1 comlem1mUJt'Üc ele um trihrnrnl jucliciri
rio, elll1 é p1·el'erivel Lc ver u ciclacfüo a sua li
berclaclL;, os i'.cus rlireitos,lt suc1 villa,pcndenks 
elo voto alJsolui·o elo Poüer Exr•cutivo. 

E' em 11111 ]Jai;r, c1ne se imphntou a lib:.•r
dacle, em que c:e fil'lnou o regimen clemocm
tico, que ;;o Yem dizer no seio rfa Cnmm·;i r1uc 
tts medidas so s·rão 8uspensas 
quando o cllel'e nação quizcr ; o qm· vale 
dizer que o direi to do ciclm1<1.o, a sn1iremacüi 
da lei, o exercieio elo Poder .Jurliciario Edilu 
penrlente.3 ela. vontade cln Poclm· ExecntiYc1. 

Isto sel'i<1 a escmviclão elos ci1lacfüos bn1si
leiros, set'iu. rnn esi:arneo chi Üll'tnna. l}lW nos 
farü1 cornr ante o mnnclo ciYil:saclo, CJU<cnclo 
ante e!Le 110:1 onrnllmrnos Lle ter em noss<í 
Constituiç<lD os 1!í.ais a;rnrn;aüos principios Llrt 
demoemcia moclenm. 

Restabekcicla,; as gm·1111tias constitucionnes, 
restaurall<L <e ordem 1Jeh1 fü·mc;:,1, <1:1.s instimi
ções, nãu pícle resfa1· no sc;io ll:c i\ação Bm 
zileira um gTnpo de citbcfüos solm,• q 11c· c:e nüo 
possa est.Hmlcr o ma1üo l)l'Lltectonla. lei. 

Perante o:,: p:·i11cipioscledinü1.o, a co11tin11a
çifo das meclid;1s ele. t·qire:;s;Io :1p1'1s n c:~:;';H·il11 
do estadu llo si ti1>. import<~ n;c m·:,:·:11;<\o do t·x1·r
cicio elo d i1'L 1il.o ele julgamento e re!rnl1ilit:u:·ão, 
o que nem <UJS DSc'ac:sinos se ncg<e. 

A esc:t: pt·o11osito refüre-se ao <eresto do Su
premo T1·i1Jumll Fe1lernL sobre <e petic·ão tle 
hubeas-c1i,p11,· ap1·e~enlilChL peln S1'. Rny B:n·
bosa, qnc s' f1lllrl:t rei müe'' Lle tw.lo 1m i·e,Lr.rn
ração tl<1::' ga1·anl;Ll,; constitucio1mes. 

Pelo ar.·,sLo Y<~-se que o Supremo Trilrn nal 
eSJlerl\ q 11r: o Exec·uti \'O llw ent1·egue º" i111li
viclos opiiri111iLlos pelas mcclidas ele repi-es:-:ilu. 
afim tle [llllle1· jul:ni.1· <t Sll~c re:op1m,;al1ili1fallt• 
crimirml; 1n:1s u 1'111.11"1' Exec1lti vu, 1·uscr.tl1l«Hl;t. 
a Constitui1;ão, conti11úa a conserni.1· em 1Jp
pressão e2.sc's irnli viLluos, e, iicntanto. Jicn 11 
tribmmL 11m m·gnrn 1.hL soberaui:c naciomiL 
impedido rlc ru111.0éiunae. 

foto é um pel'inclo revoluciomwio ; nms rnn 
perioclo rt:Yolucio1m1·io em q uc, em yez Ül' 
pa.l'tir elo pcl\-o :1. ri'v~olução contrêL os qm; go
ve1·nom, a n:Yolw;ão Jlci.i·te üe um poder co11-
tra oul 1·0 Jlotler. 

Não compn-1lte111le qne em um p;tiz consti
tuciorrnl lir.t.j:t limites á li!Jenlacle sem est,u·em 
faxados 1m lei. 

Não co1Dp1·ellemle com'J se diz :co JlOY<l : -
os vosso8 clil'l:itos estilo gManticlos; e"º mun
do :-somos nnm mii;ão onLlo irnvm·:1 ;e lei
qu:cmlo lrn no l:xt1·emo elo paiz victimas que 
clamam )leio respr~ito elo seu direito. 

O que inspirou o Poder Executivo a decrehn· 
nilo foi ti maior ou menor responsabiclarle üe 
criminosos, mas o maim' ou menor nrn.l que 
pudesse a presença destes t1·azer ú ordem pu
blica e por em risco '" vida Lhe llepulllica. 

Defende rt sua indicação como o ultimo elos 
membros dc1 minorici, mas nií.o quer aggm Y:i.r 
com paltcvr-as mais ou mt;nos agmlas lL sitmt
ç·ão elo paiz; clenfencle-cc lleganclo o governo 
em flagrante clelicto, com as suas proprias 
11n.lavrns. 

P<1l'c1 isso lê trechos elo DicU'io Oífici(I! ele 
11, 12 e 1'1 ele cÜ1ril, <e respeito da cleclm·acão 
o suspensií.o do estccclo ele sitio, acomp:1nlmmlo
os Lle pomlert1ç1~es, e imelToga: Si o direito 
eleve rnr g-cu·antillo e :i liberclacle respeitada, 
clestle 14 ele abril, llis. em r1ne ce;:snnrn1 os mo
ti rns elo est;cclo de sitio, cumo é que até 1 ele 
jnnl10 a irnb é perigosa a presenç<L elos llertur
lxtclores clli ordem no tlleatro onde so deu o 
Cunesto acontecimento; como nüo f'omm 
airnl:L olles arrnsh1.llos ao trilimml pam cc sua 
oomle1mmção ou rellabilita<;·ilo ~ 

Petle à maioria. que medite sobre a sLm i11-
Llicaçilo. 

Ou lL sitLm~·ão do p<üz não é ele ordem tal 
qno se poss:1 rqmfa1• segura a paz, i·eshth~le
cill<1 a garantia tla onlem na Repn Lilica. que 
perigou naquelle momento de commo(:i1o, e 
enLilo o rlecn;to 1le 14 cl1 1 :cl11·il foi uma rn011i
ch1 prccipi tarlci de um governo que nií.o pliiil' 
tlizer-e11 não cniclei; ou a TI(;pu/Jlicct Pst:\ 
consofülarlii, a p:l6 firme', e nesto c:t.so ;e con
timrnç:ão cla.s medidas ele re11resó'ão é a opp1·es
sií.o lhe lei. 

Prissr.c cc outra ordem 1lr; consiclern1J1es, pnm 
res1iomlcr ao illustre dep11taLlo por :\Iiims 
Gemes, Sr. Aristides Maia, C]Lrn :d11nnou l~·1fr 
ri. competcncici llo Podei· Lcgisbtirn penni1Ji1• 
qne o Pocler J11clicicêJ'io resolv<L soli1·e o ;1::;
sümpto. 

Entende que os dous poLleres não Leem 
nncla lle com1xtti\·el quanto ú. matTi:1. O 
Corpo LDgi:)laLi ni ó um td1m1;\l mel'l\llll'ntl' 
politico; estuda. os motivos que inlluirnm llLl 

animo elo Exec1Lti n1 ii;n·:c ;i, clecret.:t1;ão do E'S
t111lo de ~itio e clennte desses motiYos :i.Jlpl'Orn, 
ou rqn'oYa 1 al clecretn~·;l.o. 

Si o Poder Legislntirn entcmle1· que o Ex
ecnt.iYo niío exorlJitou, c:st.eYc lkntro rb lc'S
pilern. constitncionu l, ;1pprovaric o llocn•Lo, o 
os inclivirluos ccu1sccclores Lh gm\·1; pcrt11rlin
ção ela. ordem. ela commoc:ilo imr·';tina, ·''erão 
inlgmlos pelo Tribmml Jwlicir.n·io; si, 110 ccm
trnrio, o Poder Legisbtivo l'lÜC'nilcr l[ lle 
llotffe exorbit.ancm, que não l!aYi:1 rcizão Jl<1l'<t 
r.L rlccretaç:lo lless11. nm.lichi. exce1iciom1 J, re
proY1i.l-:c-lrn, o 1'8SlJOl1SlÜ1ili~<1ri1 o Pre::;iilc111W 
cl1t EepubliC8 .. 

:.fas, fambem uest:t. hypotllcsrô, os dvstl'r
raclos silo submetticlos ri. j ulg:unent1i do Tri
bmml Judicinrio, porqunnlo é JlOSsinil que 
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os inrliviclt10s cletirlos pelo governo nüo te
nh;\m cornmclii1lo um c1·inw ele or1lcm '"pro-
iluzir ci. cnmmui;.iio intcstirm, qne legi-
tinm o ele sitio, mas tenlm commettido 
realmente um c1·ime que escap<.L no julga
mento lJolitko, mns deve serjulg<ttlo por outro 
110Ller. 
• Si tiver lw.vi1lo apenns um movimento secli
ciorn sem import;mcia, unrn n~uniiio illicitn, o 
Poélcr Legishlti rn n<l.o poclcriL j algar <'Onstitu
ciorn\lmen te o estntlo ck sitio; entretanto, os 

ror ess:i reunião, por rsse moYi
meuto, ckrnm sl'r j ulgaclos. iias~iYeis 1le s;mc-
~-<lo iie na l. · 

O le;.;·HatiYo não trm cm visfa a cl'iminali
dacle ; e/rnch unm situaç·uo politica e julgrL elo 
chefe cl<" rnt~·:í.o, no nso ele uma attcibu'.ç·ão 
constitucional. O PoJer .Juelici<.l.l'io rnich<. t'.'m <l 
ver com a situaçito p'1litica, com a constitu
cionalilbclo cm não elo estado ele sitio clec1·e-
1aclo ; vac a11enas estudar 2, criminafüla.rle elo 
imlivitluo e cletel'lnina.r a responsabilidade que 
lJie rnlJC. 

Lamenta profurnhrn1ents a situaç·ão especial 
em qne se ncl!n. ; sente n<lo p0tler imprimir 
nus suas paLwms toclo o vigor de conl'lc·~ií.o. 
ix11·;i, a1·1·asfar iL no1Jre m;üorüi a npoiar ;i, in-
1licaçiío qne expenrle. Ü (jUC êê minoria, quer e 
q1c:~ o pniz e o mundo 8nibm11 que elo seio ela 
c::umu';ê fü)rnliic;um. aquPlla que prinwir.o se 
lev-anton r1l·citc p;üz imra fi1'ffiar a clt'1110cr2.cia. 
nincl;\ 11m·re uma p<"!:vn-n. pnllicl<" pam a elef'eza 
do dire lo. 

,-\j minorfa será faJ v-ez vcncich1 ;w Yotar-se a 
nclirn1·~0 ; e ao orador restar<'L sim])lesmente, 
let1n2nün' esse desastre ; n, ellc, que n:to 
teon no <ê rnll:'rt cln. l\cpu l1licrc. 
simplesrnonte hlJrn:•nüu· qne ao lado ele l'E'pn
lilicanos ltistoric·os. rlestes bat;i,llmdores que 
levantaram a lx1.ncldra ele<. clemocracia., qum1do 
a 1nonnxcllia, era 111n tr;ran110, a 1ninol'la, 
que; contn, 110 scn ~L'io muitos rnonarcllistas 

<ê clelemle1· a honra, a dcfl'ncler a li-· 

A min01fo. serie Yencicb am;,.nhil ; nms re
stará nm consolo, que será um linitivo ils suas 

qiw a <tcom1mnll;\rá qnarnlo recorr:lar
se q1w 11;1s margens elos rios ye~tilenches 
p<u·am <tS Yictinrns elo estado ele ~itio, apt:zm· 
cios C'C'lF' 2SÜJl'~'.OS 11arci, OlJtt'l', não O llerJ;'ío, YÜlo 
a amnLüi,, mrts um tribunal de justi1;ct para 
,iulgal-os; l'estm·-Jllc-lia o consolo ele que no 
SE•io elo fiarlamento lJrazi!eiro tarnl1:•111 ]m op
primiclos e estes ~iio os memb1·os da minoria. 

Yem ic mesn (' « remettitla á commissão ele 
constitui1;iío. legisli1çii.o e justi\<" fl 'eguinte 

A Camnra clo.s Deputados, con.~iclern.ndo que, 
em virtude do clecI'eto ele 10 ele abril, r1ue ele-

cltlrou em estado ele sitio o Districto Federal, 
Dirnm cleticlos em fortalezas e clestmTaclos para 
011tl'Os i1ontos elo territol'io elo paiz diYersos ci-
11'1fü1.os: 

Qae em 1'1 tlo referido mcz foi sns]Jcnso pelo 
12·ov-erno o estarlo ele sitio e restauratlas as ga
rnntins constitucionnes; 

Que.cessado esse estl1clo pelo restalie!C'cimento 
tla m·ilem.cess:im os effeitos que cle!le ckconem 
e as m:~cliclns ele repressilo. por vrntnra legi
t.im:1 mente n.pplic'"ch1s, devendo os irnligitaclos 
criminosus se!' submetticlos ao jlllgarncnto do 
juizo e nnpetentc; 

ConviclCL o Sr. Yice-Presicbnte rl<\ Repnblim 
<" füzer ces:.;ar as medidas cl0 excepç;ão toma
da~ pdo decreto ele 12 ele abril. 

S'.l.h 1l<"s sessões, 31 de maio ele. 1802.
Cl(Ssicuio do ::<;-asciínento.-.Jiivenc:·o de Agnico~ .. 
-,l11tn;1io .Ju.cob d1l Paixao.-11uouslo de Frei
t!1.' .-Lui~ Jfiirnt.-Cosla Roclrir;nes. - Epi
tric :"o J)cssoa.-FcnitJ.nrlo Sin1as. ·~ G·on~:al-ccs 
('!w1xs.-Flcur.11 Curar/o.-])0;11i1u1os Rocha.
Jicllclr.i1<,10 de Jlendonç1l.-Anr;elo Pinhciru. 

Pessoa. -An/r:'.>io Fialho. - I11Clio 
do lJ,·c1~:·T.-L110~ de A.t.drmle.-I'l.'cl1·0 C!11;;·
;i10;1~.-Tolentino rlc Carvalho.- .Joao \~icira. 
-Nr:lso;i d,; Vwconccllus.- Jfa;·ti;Jlro Rocl,.i-

cie , - M1uwel Coc-
J]1(sfos do 1\'ascinicnto,_, F. 1Scllntidt. -

ele Lc;n.os.-Sanlos Pci·cim.- Oiioci;"a 
Cuslro.-Sâ A1icl1·cule. - Joa

'l1'i1n lJ"'CGe . .:;.-1:onseca I--Jer1ncs.- AnclrJ Ca
;: /crmti. -Tl1eo71hiln dos Saiitos. - (;onr;atvis 
1"''t:n·cil'u.-Lopcs C.11,avc.>;,-Joao de 
-:llbc;·/o Bnmclno. - Espirita S"nto. - .Josr! 
Jlai·iaí&~J. -LaHi'O 1liuUer.- Carlos Can1pos .
}.] To p:"'lciro. -Joao Ltei::;. -Do;ni;z:;os Pm·to. 

Jlascw·cn1ws.-.J. de Sci'íJa.-1lfar
. -Lopes T1·o·vao. 

SEGU'\D:~ PARTE DA 01\DEi'.I DO DIA 

YOT,\(\o f/AS :IIATERL\S Il\DIC.\D,\S l\.\ ORDE:\I 
DO DL\ 

(0 "'"· D::;·iuirdino ele Campos rlcio:·a a ca
deira ricl 1n·es'.c/encia, IJUC d occ11;Jada pelo 
Sr. Joiio Lopes, 1. 0 vice-presirlc;1./e.) 

E' ;i,nmmc:ütcla ;i, votDção elo pro,iedo n. 27:2., 
concetlenclo licença no capitilo OctlcYio Gonçal-
Yes tla. Sil Y<L · 

o SR . .TrnTil\IANO DE SERPA (pela ordem) 
requer a. retiracln. ela emenda qne npresen-
1.011 a c1:te projecto por occasião da su<" dis
cussão. 

Consultada, '' Canmm nega cê retirada pe
Llicla. 

Em seguida (\ posto a votos e approvaclo, 
salva a enrnncla elo Sr .. Tustinürno dl~ Seqm. o 
seguint2 projeeto n. 72,72. 
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O Congresso ::'\acional resolve: 

Art. 1 . º Fica concedido nm am'io de licença 
sem vencimentos, ao cccpit~o tb artillrn1fa 
Octavio Uonçalves ela Silvu, ]XLrn tratar de 
ne!.rncio ele seu interesse. 

A1t. 2. 0 Eerngam-seas Llisposiç;i:í2.semcun
trario. 

E' postn, a Yotos e itpprm·aelfC a ~egui1ltP 
emc·ndfC elo Sr .. Justmümo rle :-:er1x1 ao ltrl.. 1 '': 

Em vez ele-Fica concetlitlo-leü1-ss-Fica u 
g1werr10 :cutorisci.do, etc. 
- E' o projecto, assim emencbdu, envüulo ~L 
com mi.-<sl'Lo ele reLhcçiio. 

\'otaç.iio cio projecto n. 252, autorismido o 
go1H0 no a conceder pen.silo -:italicin, de 
mensa8S, a. Isa.bel Ca.rYGüho rl8 i\Ienezcs. 

E' posto tt votos e npprnvnclo o 02guinte 
]JrOj el:tO 11. :252 : 

Al't. 1. º Fic~c o govc•rno aui:orisritlo a con
cecler a D. l-<;1bel üa C<1rV8.liw J\Ienez1•s vinv<c 
do tenenk reformado tlo exr~rcito Hdn•cio 
Moniz Telles ele Menezc~. urna p:msão vita
licia ele 50;.; mefüites. 

Art. Z. º Ficam revo~·ailas as 
em contrario. ·~ 

E' o pn\jecto, as:üm approvnclo, enviado ó. 
co mrnis~iio 11 e reclacçuo . 

E' ;1nnnnci<tcb a votnçuo elo projecto n. 2'.25, 
E\pprov;:mclo o contmcto clo prolongamento e 
alargamento eh nrn, elo Gon<;aln:s Dias, cle$tle 
a rua the Prainha até "º hu:rn cb Mue do 
Bispo em frento ao llllcl' (;2ª 1fo:c.Ú:<silo.) 

Proceclemlo-s8 á 
votatlo n, li.t vor elo 
contrn 17 Sr,:. 1kpnfatlo~. 

1·er:cmlkce-se ter2111 
1 o elo r1rqj ecto 57 e 

o SR. P1rn~IIJE:'\TE-y ei·i fica-se que nuo lia 
nn1nero. 

Yon mamhcr p1·oceclc;1· ;, cliamacla. 

Procc1lowlo-:'.D à clmmaüa. vet•iflca.-se terem 
s2, ausentaclo os Si-s. Cosb1, Hofll·igues, 1·figll-i:'l 
Castru, CTon~·alvos Ferr'r'im. Raymundo Bccn·
d·2irll,, Annibal Falciio, .Jouo Yic:irn. Leimelro 
Maciel, Angn~.to ele Freita~. Panlo Argollo, 
Clal'cia Pire~. Milton, Fnm,crn Ifarmcs, Nilo 
Peç:anlta, Allx•rto Bra.nfüi.u, .Jurtqnim Bl'oYes, 
Yü·gilio PessorL, El'ico Cuellio. Pctedicn Masw
renlms, Ccirr(:,, Tialx~llo, Ari~r.iclc:~: ~Iaia, Cm'
ntllml, Ang2lo Pinlloil'o, Almeicht Nog·ucira e 
Dl'meti·io Hibeini. 

o SR. PRESllJE::\TE-Hespomleram ú. clw.
macla 97 S1·s. Llepntados, fica pu1· conseguinte 
acliaclll " vot;1t;ão das mate1fa,; inrlicathi,s na 
ordem do dia. 

Continua~·ilcn rh za r1iscnssão üo JWO.iecto 
n. ](:)8 i\_ (rio Sl•naclo ), regulando a n,avega
ç:iio do cabotagem. 

Continim a, cfücnssilo elo art. 1° rlo prnjccto 
com a, cmcmcla offm·ec:Lhe Jlelo Sr. ]\fomos 
Barros. 

O §r. Vinhaes viu que um elos 
nolires deputados J!Ol' S. Paulo p1·ocurou llon
tem c:ontmriar· Le clisposiç:ão do art. 13 ela 
Constitui<;ão que ('ciz voltar nov-amonte par<i 
o pcicler llos seus lcgi timoô possuiLlores a nD,
vciga ç,ii o tle ca.botilgem nn.cimml. 

Em 1881, q1mncfo o orador p•:rtenci:c ó. re
chtcç;ão üo G/0!10. escreveu clivel'sos artigos 
contestando os fnmlameutos jnstifü:a.tiYos tlo 
projecto ele T;ivares Bastos fl que hontem o 
mec:rno nol1re clepntaclo p8.ulist11 se referiu. 

/1.ílirmou o representante ele S. Paulo que 
nestes 27 annos decorridos, üescle que 6 livre 
a, n~t.veµaç·;\,o de, caboütgem, essa navegaç·Uo 
angmcntou, concol'l'cmlo pam o desenvolvi
mento elo nosso ]lniz. 

O omclo eontcstil essa assenirar;ão ele S. Ex., 
tem fhto um estudo ele qm) a cabo
m1cion:ü merect) todo o cuilh1clo dos 
pHblico~ j)i\1'2c qno em p01.wo tempo 

posstL leYccr, no que diz respeito á mrrn
ao mesmo gráo que attingiu ll naw'gcc

uos Esta.elos l'nidos. 
Os Estados l:niclos, nesse ponto, e ail1llit 

mais pt'('Yiclentes Llo que 111'i2, 11:10 cedeu nem 
uma linlm, ~tpesar da p1·opagm1cla que fazem 
os i1n.rtitl;1dn.rios ela, livr·;~ n1.1,Yrgllção 1 a1x~sa1' 
1m•,tmo dil lei ingleza ele 1848. 

A 1mciona.lis:ição rla naYegaç:fo ele calJoto:-
gem, acrnlitn-o o oraclor, lm ele fa,zer resusc1-
üu·em aqudles grandes estaleiros que já exis
ti1·ilm ;10 Bmzil, i1rinc:ipalmont:; nos recouca
vos üa RL11ia, em Santa Cutlmrina o no Rio 
Gr:rncle elo Sul. 

I-fa 10 annos qu8 o oraLlor proYou, iielo 
Gloí10, c11m 1laclos positivos, que a irn,vegli.c;ô.o 
ele longo curso. i1ela. qual as 110s,as lmncleir:1s 
já eram k:msportacla.s ate o; :mtipoclos, rlcs
npJxcreceu completll.mente depois eh fütnl i·e
Yolrn:ão de Ta.vares Bastos. 

Ac~ucrnn-n'o ele proteccionisfa; confcssD.-o 
que que o ó. O J!roteccionismo é icléa que se 
contl:m no progT11111nm socicclista elo omc101·. 
~I:ts t:rn1b1•m o ó a InglateiTa, que D2z :e cam-
1Ji1~1lm elo lin·e-cmnlJismo, que Yoltou lê mtcio
nnli~m· êe nasc•gT,ç·ão ele cabotagem. depois ele 
llcn-e1· te11 litclo a experienci:i elo systema c1m
trario. Yolton lW proteccioni~mo, accossaclce 
pei::t. Franç:c. r1elos esüeleiros elo meclitcl'
raneo, iieb A.llemanlm e pelos E.staclo.s L'1li
clos Ü<L Amcrim do X ort2. 

De tocla a qnestã.o que se ventila, s1'1 llcc nm 
ponto em f[Ue tem razão o nobre Lleputn.clo 
por S. P<wlo : é me censura que faz :1 suli
n~n('llO concéclicb aos mi. vios mcrcnntes. O 
on1llor tamlJem é inimigo elessa sulwern:i"lo, 
que enfraquece a nn, Yegaç:ão de ca1Jot:1gcm. 

Cita o caso elo Llovtl Brnzikiro, sulJH•ncio
naclo ]Jelo governo, cuja nawgnç:üo parn o sul 
nô.o satisfct:r, as nspiraç:ões elo commercio. "\o 
c:ontrario tlclle, lia tres companhi:1s estrun
geims que naYegl1,m pam o sul, fazem um 
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magnifico serviço não sulJVencionado, e dilo 1 
ainda um dividendo ele 10 aos seus accio-
nistas. Está convencido ele que, retirmla a Concede wn rnc::; ele liccnçn ao 1le1mtaclo Pedro 

N. 3 -1892 

subvenção, o serviço ela cabotagem lw. de Aliwrico de Fig1wfreclo 
ficar mell10r antes do que peiorar. 

Historb o que foi antigmnente a navega~.ão Sendo presente á commissilo ele petições e 
ele ca,liofag·em no Brazil. Em 1862 os rccon- poderes o oülcio dirigido ao p1·esidente da 
cavos da Bahia estavam povoados de pequenos Cnmara dos Srs. DepLt1:a.clos pelo Sr. Pedro 
estaleiros oncle se construiram innumeros ,i..rnerico ele Figueirerlo, deputado pela Pa.
b8rcos par1t a rnwegação de cabofo.g·em; con- r0ltyba elo Norte, commtmic0nclo a im11ossi
truirs.m-se at\~. n1wios ele ci.lto bordo para a bilicbde em que se r,cllou de embarcocr do 
navegw:ão rle longo curso. De Campos salüram porto ele Genova pare esta c1cpital antes elo 
navios cu.ia conotrucção era 1i. honra. elos que clhi. 18 elo mez c1i.clenl.e, o que se evidencia 
nelles lm1·imn tral1allmclo. pehc exposição do oJiicio elo mesmo deputado; 

I-fa 15 mmos ainclci. existiam na Prainha. e de parecer que, attentas as razCíes chulas, 
aqui no Rio de .Janeirn, os restos dos e'3taleiros seja concedido ao Sr. depub.do Pedro Ame
cle qlrn fo1\1m lam~ados ao 111<U' tantos na '.·io3 rico de Figueiredo um rnez ele licença, a 
1Jerfeitanwn1.c acabados. contar clii. clci.ta da alJerturn do Congresso 
~ Quando e1·0. oillcial ele marinha, e~tanclo na ~acional. 
Inc"lllte.rTll. o omclor OllYlU a um ofücrnl mglez . _ . 
ql~ « niio conheci1i. mão ele olm1 melhor'(' Sa~a cl~s ;om1;~1sst~es,"31 cl~.1~m1?. ;le \8~2-~ 
acabach (]O que a que s1d1rn dos cst<1le1ros elo · c.~~l 1 z_a,nc., J2,ICSHL1it, ... -11 crfe1 ico Do1 ues. 
Brazil.» E:,s(· oflkial alludin l1''1S nms11ala11·as -cHl)Ji1stri ele\ i•Íoita .-L,;011d Julho. 
à nossa corYern ~Vithe;·oy. 

Faz 01.iuns consiclemçôes. Ao descer ela tri
lmrlil,cll'dnr11 estar certo ele que a Cn.urnra terú "VeJcl u 
bastante 1n·e\·idenci1t e patriotismo p<i.rn reg·ei-
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)Jl!dicla pcl o 
GL(rue1 do .1lnuOYll 

Jose 

tar o rn listirnti rn que propoz o nobre depu
tado p01· ~:;. Pl\ nlo. Elle não e sinão umn. in
f'm~r;ão rh Constitl!iç~o Federal. 
1n·uito u o,·t(dOi' e 

Fies. a adiada i1cla. hora. 
Vifo a. imr1·imir os seguinte.,: 

PARECERES 

N. 2-1892 

Concede n pelo Sr. Yice-Pre-
siden! e rf c1 para no'jneaí' o 8r. 
depviado /'cio estado ria Ra!iia Dr. Dionysoo 
Evauqclistrr 1le C1lst;·o Ccrqueii·a JJCl1"a irma 
11iiss(7o 

Sendo presente ú. comnlisBi:io ele petições e 
poderes nm officío em que o Dr . .J os8 Avelino 
Gm·gel elo Amaral, cleputccdo pelo Cea.rá, ora 
em Pm·iz, communica não poder comparecer 
its sessões cln. presente sessão kgislativét ela Ga
mara elos Srs. De1mtaelos, por motivo ele saucle, 
cnja. alteraçuo de nenlmm modo provou, é a 

, mes1mt commissito ele parecer que a camara, 
clanclo-se por inteirada dtt commtuücação feita., 
uão conceda 0 liceuça solici bela pelo mencio
narlo deputado, visto não e:;br comprovada. ele 
morlo a.lgum motivo eek'rnrne, que justifique 
a ausencia üo peticiornnio. 

Salci. eln.s cornmissões. 31 ele maio de 1892.
C'Gsar Zw1w.-l'í·cderico Bo,-ges.-Baplista cfo 
!JioUn. -Leonel Filho. 

N. 5-1892 

A' comrnic:são de petições e poderes foi 
presente o ofücio elo Ministerio das Relações 
Exterio1e~.1le l\J de nmio elo corrente anno, em 
que trnusmitte a esta cll.mara a mensagem 
rn1 qnal o Sl'. Yicc-Pre8iclente ela RepuNica Co1icecie a 1 ice;u;a 
mani!esüt n. intenção ele coniiar ao Sr. Dr. Gonçalves 

pe! o cleputado Jose 
e! e 1Vlédc !ros 

Dionysio Ernn.é;elista de Ca~tro Cerqueira, 
deputado l)elo <''-Üclo cht Bahili., 0 cle~empenho 1 Tenclo sido presente ú commissão ele peti-
cle um:i m"1ssão espc~cicll, nomem1clo-o enYiaclo \ e, podm·es o_requenrnento. em que o Sr. 
extraonlinaric. e ministl'o . plenipotenciario, [ " ~,ouç<ÜYe~ \ ;r~ato de i1Iede1ro~, dep.uta.~o 
para o q1w pule o necessar10 consentimento pElo ."~10 d.e .. ~.'1n~~~9, i1:cle. h~e.'.1ç,i p~1,1, ~Mo 
eles tu. canrn.rn. c?rnpcu ecer d.0 sesboes d0 e;,ufüU a, po1 pers1s-

A ttenclemlo r\o que dispõe 0 art. 23, § 1 º, tirem os seus gnwes mcommmlos c\e saude, o 
n. 1 e § 2' chi constituir;t"to chi. neimhlica, 8 8 ~1ne P~"?':.ºu com a~test,ado n;techc?;. e a 1~~sm~ 
commissão ele parncer que se conced<c ll. licença commksctO ele riarecer que lhe SEJ<l. concechd0 
pedida. a licença conceel1cla, e assim resolve. 

Sala. elas commissôes, 30 ele maio ele 1892 .. -. Sala elas commissões, 31 ele maio ele 1892.-
CesCl;' Zanw, presiclente.-Freclerico Bon;cs. Ccsar Zcrnrn, presidente. - F1·c1lerico Borucs. 
-Baptisla da i11otta .-Leonel Filho. -Baptista ela klotta.-Leoncl Filho. 
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Em seguida o S1'. presidente designa prtra 
amanhll êt seguinte 

mara, que reorganisa o COl])\I ele engenlHêiros 
mwaes. -A' commissllu ele rnai·inlm e guerm. 

OIZDEM DO DIA 

Discussifo uni cri, elo lmrecer n. l, da com 

Po íVIinisterio ela, Íl."Ticnltura, Commerc;iu e 
Obrns Publlcas, ele 2ú 

0

cle maio p1·uximo llnclo, 
envüu1clo a seguinte : 

missão ele petições e poderes, com o voto em 
separado elo Sr .. Jo~u :.\l«riano, rehüivo à elei
ção a ri ue se ]1PocecleLl no essrtclo de S. Prrnlo, 

:'Y1El\SAGE:\l 

no dia 27 ele aiJl'il proximo llrnlo. Srs.presiclcmte e nrn,i" mcmhrns elo Cong1·ec:so 
Votci,ç[o elos projectos: N'acimml-Em virtude chi consrante 
N. 15'.3 A, re:rnl:mrlo as relrtções entre; lo- elo cl1•c;1·eto elo govet'llO p1·01·isorio,n. 701 eh' '.30 

caclor e locatario (>2" cliscuRsão) ; ele agosto ele lti\.JO,encampou o nove mo Feclerrtl 
N. 225, rtlarg::mrnnto e prolongamento eht n, E~trmhi, cb Ferro S. P:tnlu e llio ele .Jnnei!'o, 

rua Gonçalves Dias, dcsrle a nm ela Pnünlm p01· contracto de 16cle scteml 1ro ele 1890, oln·i-
até ao largo ela i'vfüe elo Bi~po,em frente ao nrnr ganclo-se pela C"Lwsula i2 1 

'" :tssumit• ·plena 
(2" discussão;; responscüiilielaele ela eli vitht c01ÜL'allicht n:t 
. N. 266 A, autorisando a nomeci~·iío pani, <W- prai:a 1le Lomll'es pel<C compn.nltiD, umcessio

cl1tor ele guerra, elo ofücml do exercito forimt- n:t1fa clctq Ltella mtmcla ele feno. 
d3 em sucneii10 jm•iclicas e sociae8 (31 LlN:tto- Entr~ , os c,reclores eh c11mp.:mllia. figuram 
sao); Lorns Couen & :)ons. age11 i;cs rncumlnr.lus do 

3'" rliscns<:lo elo iwqjecto n. 36 A 1•2lafri-o :1 [levantamento elos cmpreslimos nm ccrmo~ elos 
legitinrnx;ito elos füllo:i espnrios; ' contrnctos firmados a L:S ele julltu ele 1879 e 16 

Continuaç[o eh 2" discussão elo pro.iecto d<' Sr•tem!Jr~ ele 1800, pel<c cor,·dr:gem que 
n .168A (do Senado) ,regulamlo a na vcgação ele llle~ em clev1cla, a qual elLJVit-se ,i, c:s l A6G-5-0 
cabotngcm; J\ec.•,::<ümclo o governo, om cnm111·inw11to 

lª cliscl!'.''ilo rlo projecto 11. 53, clctL•rmirntn- elo contc:~cto celchraclo, sol n'.t' a, iir;:àtcuh rJi
~lo. qml os ;·scrivi\es qnCl sern•m pemnv· os Y1clo,_,u rn10 1hsponclo ele c1·eclito p 'l'<c ess:i fim 
.Jrnzcs secci01mes offici2m cumnbti.·nunenLa c"11.,1g1mclo mi, ngente 121 1 lo Ot\rnn21ito. 'U
por disteibn!ç·[o c'm todos os foi tos elo j uizo : ~~cito .1 .. 2:': _cl1<.n1eis clecretnr . o crc«l itu 1.le 

2ª chsc11ssao elo ])l'Ojecto n. 2,17 A relo Sc•rni- : l.~lGu-a-0 ao crtmb111 elo ü1:1 cm qLw Jor el'-
clo), creando uma escola ele macltinist:is 110 1.,,_ Jectmu.lo o pngciJncnto ll:tm p1·ompt:t-
tado elo Parii,; mentll possêt sm, solYi1hi a cli1·i1lti. 

1'1 cliscon:ssffn elo i1roject.o n. 27:l, clecln,rn,nclo Capita,[ Feclefü!, 20 1le maio ele 18~l:?. -F/rJ .. 
que os 0Htc1aes elo exercito rel'ornrnclos <U1le:; í·ia,r1~ P,:i:,mto.- A' commis"iio ele 0P1·amc1il11 
da lei n. 18 de 17 clr ontnbro ele 189! üwm .. · . . .. · . . . - ' · · · 
direito <'i,s Y:mta2'<ºns estalwlecidas 1101. ·iciti"lh Do l\J11mim·10 elos l\cgoc10::: 1hc Chtcn:t, 
lei· e ' '·- ' ele lllatu ptOXllllO findo. l'el!l::I ten;lo O 

ia cliscnss'to elo IJt·oiecto 11 "Cl '\. ( 1 c.:G mcnlo cm que .Jos8 ch1-Silrn 
l ) 

,( . J . ' .. ·-) " l () . ullêl- 1110 p,,r •lt"l, 1° ''emn -·t" ll 
e o: c_onceeknclo mell10rn.mentu üe r2forma ao , ',:, · .' r ~.'~,. ,::· 0

,
0 ,~:, . C' a 11u:• e 

cap1fao elo exercito Luiz .Jo:08 cl'1 Fon,,.,·rn, H<i.- 1~º_;1.cn.o lliC Duedmict hm,J d·«. O!Jms ~!dita
mos. · re0., p.•clem r1ne os so11-.; n·11c1mc'n to-< sce.;:nn 

Levant:c-sc n. sessão ás 4 lwrn.s ch fanlc. 

Presiclencia elos i'frs. E01·,u1nli;io ele 
e Jorro LoiJes (lºDice-p1't;sicfrntr:) 

A~ meio-clü1, o Sr. presidente manda iwoce
der a lettura elo expediente 

o SR. 1° SECRET:cRIO procede Ó, leitlll\l elo 
segumte 

EXPEDIENTE 

Ofilcios: 

Do Sr. P secrr:;t,i,eio elo Senado, dü J üo cor
rente, l'c:mctteml.o o projecto claquelhc ca-

Cn.mara V. II 

oqrnpn.rados aos elos 1lc' ü.nrnl ca-
tegorüi elas oi.Hms 1l<MJU~:11c mi-
nist:•rio,-A' commis:l:lo ele orça1ne11to. 

D:c Intenclcnci<t Municipal ele s. P:nllo. 1le 
:23 ele maio iwoxjmo tinclo, t'Dmettenclo , .,·,piit 
11<1, :tct.a ela sc'-smi re:\l1saü:t a ;'2,7 do 11ws1llL1 
me~ <fa_ ultinrn. ca~nai"" muuicipltl c:lci til. r1:ir·:t 
:1,puraç:w cb ele:1:ao :1, que se pro,cccclt·n cm 
todo aquelle est:cdo, no clin, S7 cl: :1i1;·il :Ji':Y':i 
mo finclo, pam nm scnaclm· tee3 ' .. 
iLO Cung1·esso Fc:de1·al.-A' conmtic:siio 
ções e poderes. 

,~ctas deitot·aes de Bl'ey,·~ (l'', :?. 1 :• 3 · se1:.-
Snlnms (3 1 e 41 Souzd 

Melga~·o ( 21 e :1 1 sc.·1:::8s) 
1 , ( l.t, 2·t. ;3t e ji 
( 41 secc;:l.o), Qnatipmú ( l" 
NOYO (l ', ~2', :J 1 e cl" 
i;:'w), Pamnú, Mory ( 31 
( "1" secçi:to), Almeirim ( 1 ª e 
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i'.2" e :3'1 secç·.-,es). Braganc;;i (1 ª. \~ 1 • él". "1ª, 5 1 , 

Üª, /ª, e 0 1 secções) dtl ultima eleiç·fo a qne. se 
nrocecleu no estmlo elo Par<'1 no cliri. :lo ele n.11ril 
}woximo findo. - A' com missão ele petições e 
poderes. 

Actas elrlitoraes dG Maceió (5ª. 6 1 e 9 1 E:cc
ç1}e,;), Atalaia (l", 2ª, ::3 1 e 4ª ela. ulti
mrt Glciç·ão a que se proceüen no estado elas 
Ahigoas,no cfüt 24 ele 1rnlio proximo flnclo.-A' 
comrnissiío de 11ctições e po[le.res. 

Acüi elcitoml clo districto ele ~;rnto E<lnarclo 
(~2 1 se2ção) ela ultinrn eleiç;'to a qlw seprncecleu 
no estado elo E~pirito S[Cnto. - A' commis.«1o 
lle petiç·õL:s e poderes. 

Requerimentos : 

Do crtpifür1 reformaclo .Jo.'e ele Olirnira Ca
llieit·os de Allmqnerquc, pedindo uma pensão. 
-A' commissão ele ützenda. 

De Leonidas Pires Alves Ferreim Coell10. 
pedindo pagmnento elo meio soldo pela T,a: 
L1el/.a vig_·ente.-A' commissão ele fazenda. 

Da CoÍ11panhicc Gernl de ::\lrllwt·.u11entos ele 
Pernambuco, cessionarüi iielo decreto n. JGI 
de 24 tle ab!'il rle 1891, de nove engen110s 
centrnes no Estado de Pernambuco. lJedin,Jo 
prorogac;fio i1am o fo nccionamento dos mes
mos .-A commissão ele 01'ço,1neiito. 

De i\fanoel José Yieira. continuo elo Arcllivo 
1".ublico Nacional, pedindo êWgmento ele Yenci
mentos. -A c:omrnissiio ele orçampnto. 

Da pr;tçc1 do eommercio do Pccrá, pedin~lo 
isenção de direitos p'1m todos os materia2.c: 
r1 ue im}J<Wtal' par<J. o eLliflcio cb mesma lJl'ac;::c. 
-A commissilo <b füzemh1,. 

De Pecll'o Aclolpho Houmi!L1c. ajmbnte elo 
cltefo cl:L contalJilidade gera,[ do., Telegmpl10s, 
peelrnclo ~wg1mmto de Yencimentos.-A" com
missi:lo de 01\:amento. 

Em seguirla prncecle-c\e '1. clmnmcla {~ 
qual r2sponclem os Srs . Bernardino <le 
Cam1Jos • Azereclo. Atlmyde .JLmior, P<wlf" 
ntürnm'ffes , Carlos Campo~ , Inelio elo 
Brazil, :<;i1rn. l\ibeirn, Ctwfüo, Peclro Cher·
mont. \[atta Bacelhtr, Costo. H.odrigues, Ca!'i
miro .Junior, Henrique ele Crwrnll10, 1\nfrisio 
Frnlho, ~ogu0irn P<wmrnguá, Pinês Forreir;i. 
Ma.rtil~lto Ru1lrigrn:•s, Bezerril, .João Lopc'''· 
Justimano ele' Sr•rpft, Frederico Borges, .Jose 
Bev1laq na, (C:Conç·alo de L<t;..rns, Nn~eimento, :\Ii
guel ele Castro, Amorim Gàrcia, Epitacio Pes
rna, Conto C<1rtc·1xo, Sá Anclracle. Tolnntino ele 
Carvalho, Gon\alves Fel'reir<t, Jost~ J\Im·ü1mw, 
Joaquürc PerwimlJnco, .Juvenc:io ck ,\guiar, 
Anclre CêLYalcilnti , fütymmHlo Ba,ncleir<t , 
~~er?im rle Lrm, .Jnão ele. Siq11eirn, .Jo~w 
v H:ira, Lrnz ele Andracle, Esrnr1to Sa.nto, Bel
la rmm0 Cnrneirn, Tlieo11l!ilo dos St1ntos, Pon
tr·s ele l\Iimnrl:1, Oiticirn. Oliveim Va!lacfüo. 
Leandro lifacicl, Felisbello Freire. Augusto ele 
Frnitas. P<n1!0 Argollo, Tosta, Z:cma, Art!rn e 
Rios, Utweia Pirés, l\farcolino l.Ioura, Sc:ve-

rino Yfr:ira. Santos Pereira. Milton. Leovi
!2'il1lo Fil:rneiras. B<u·ão de S l\fa1·c·os, Fonseca 
e Si! rn, .Fonseca: I-Iermc~, Kilo Peçi111ha, Ur
lxrno _\[;wconcll's. Cyrillo de Lemo~, Albedo 
Bmmlão, Oli \·eira Pinto, .Joaquim B1·eves, 
Fmn<;a CarYêÜho, Luiz l\Iura,t, Baptishi ela 
l.Intta, Fn"ies tht Cruz, "Ucinclo (h1nn<1biwa, 
El'ic:o Coellto. Srunpaio F2rraz. Lop::s T1:0Yã.o, 
A.l'isticles Lobo, Fnrquim \Vemc:c·l;;, Yinlmes, 
Tltomrtz Delfino, Antonio Olyntl10, Joi\o Pi-
11l1eirn. l'<lcitico \Ia,carenlrns, GlllJl'iel ele \fa
;rnlliii,es, Leonel Filho, Clw..'-'.ri.s LolJ<Lto, Ale
xmHlre Stoekler, Ferreira, Bra,mli\o, Gon<;l11YeS 
Ciw.ws, Viotti. Duti·a Xic0cio, CoJTéa Ra
lJello. _\ristides ::.r,1ia, Gonç·,ü1·c·s J\nmri8,CCLrlos 
1la~ Clmgtts, Domingos Rocha. Cosb !\Iaclmclo. 
Domingos l'orto. Pnllcta, Ferreim Piros, Joffo 
Luiz. Francisco Glicel'io, C•csnrio '1.Iolta, :\Io
raes Ri1-ros, LolJ?S Clrn,Yes, Domingos 1le ::\Io
raes, _\clolplw Gor<lo, Ctw\·a1JHtl, Angclo Pi
nheiro, J\fu1·sri,. Cosfa Jnuior, Alfredo Ellis, 
Carlos Garcfa, :'dorc:il'it da ~ilrn, /dmeicLi No
~11ein1. 1\nbião hmior, Fleun· Cmado, Lc:o
]ioldo elo Bull1Cí •s, Caetano tlc~ AllmqucTrJue, 
B:·ll;mnino ele ::\Ienclonç«l, Tlfarci1u10 ele Tlfo.
g«1ll1ãe8. Fe1·nanclo Sinrns. Lrnro Muller. 
~eliimi111:, Lac:0 nht Coutinlw. C'1ssL,,no elo ::\tis
ci!rn• u to e Demetrio Ribeiro. 

11-bre-se a ~;essilo. 
Deixam ele comparecer com cansa parti

cip(l[h o~ S!'s. .Toiío ele A Yellar, Uocll·igues 
Fl'Tlla11de.,, .Tosó A'rnlino, PeelI'ü Ame1·ico. H.e
tllm lx1, i\Ieira de Vasconc2Llos, se,1.brn, Fran
cisco ~ioLlré. Tlfanllães Barreto. Virfato ele l\Ie
c](•í1·0.s . .fttcc11ies Cluriqne, lifa~:rinlc .Tesnino ele 
;\Jl.11tquc·1·que. Baclaró, l.Irüta :i\faclmrlo, La
moimier, )dí"<lro liotell10, Manoc:l F11lgencio, 
Ferreit·rt Ral.1ello, Erlmi.rclo Gonçaiyes e lilt:mm 
R1neto e·. sem eêtUS<L participada os Srs. 
l'cl1(1<t llOllriglle', Ncison, Alminio AfTonso, 
i{wa (' Sih-<1, Annibal F<Llcão, lYo elo i'raclo, 
Dionysio Cerqueira. Sc'lms:.iiio Lu.nclulpl10, 
Yilh Vi~·osa. Prisco Paraíso, Vir,~·ilio Pess0<1, 
Fi<:!·11cirr1lo, .Jncoll ela Pétixão. Francisco 

, C(lsü1 ~t·111rn, Americo Lm:. \Iontriro 
d;1 ::.r:utinl10 Prnclo, P:rnlino C;u·Jos, 
Yic:tul'ino ::.Ionkil'O, Pereira clil Costa, .Tnlio 
ele Castill1os, Borc.:·t:s de "'\Ieileíros. Alcicles 
Lirnn, A~sis Brnzil.'" Tl10nrnz Flores, Homero 
füipista, Roclm O.sorio e Frrnanclo Abbott. 

E' !iria e sem rlebate approvacht a acfa ela 
Sé:.'<siio :wtececl:·nte. 

O """r. CosülL J'\.-Jrachad.o ·me apre
senl.:11· c't considerac;iío cln. Carnani mn IJrojc)cto 
ele lei. Presc:irnle ele motinll-o ne.,tn. oc:msião 
porrirn~ ent.enclü r[11é' dn, sna simples l"itura se 
cleprf'lwrnle ~t ma l'l~leYm1cia. E es11(•1·a q11e 
rnluT rllr conY('rgirão as Yistns (lt• tocla. n so
cieclnck. e ('speeinlnient<• <ln. das:'e r1ue tem ;c 
honra tle rnpresc·nt.nr it Canrnnt. 
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Espern. bm bem r1ne a imIJr:•n:«t patriotica. 
illustraclri, e calnm· elo s1·n pniz se collornr~L 
agoru, em nm ponto r1ue sirni. 1le plt;uol ixwn 
f):uiar ri, opinião pnlJlirn. nilo útzenclo o l)iêpel 
ele Santelmo enganador q tll'. no meio elas tor
mentas illnclc o 1mutri, e ttümhc-o paru, o alJys
mo, 

Está certo que solJI'él este projecl.o vae :<e 
abrir 11111 largo cblJate; ne,:::n, occct:<i~w expe11-
clcrá ns rilzêíes que tEm1 pam jus1-ifictcr asna 
proccclenci<L O projecto aclHl-SC assignallu por 
25 Srs. cleIJtÜ:lllos. 

Yem ú. mc~n. ~·lido, julgwlo o1.ijeeto de cl:oli
berrtç·ilo e e1ffiaclo it commi,sCw ele obras pll
blicas e c:olonis;tçilo o seguinte 

k eh• Go,v<tz;purece que clou.s cl1cles locaes,omle 
o corouel Leitilo e• o tenente-coronel Penna,Ü'<l
vnmm tlllM luctct que deu logar a algm1m~ 
morte . ..:. 

Amigo particnlai· e corrdigimrnrio elo te
nente-coroílr'l :\faciel Pc11rnt,pode asseg1nm· á 
C;rnrnrn <t respc:itabilicl<llle elo ,:eu c;1mde1· e 
qu~·. >'i elle 1nm~·1m milo üe meios Yioleutos, foi 
cm Legitim" elel'l'sa. 

Depois rfr<to. rnube que o gov-ernador accln.
rnaclo ;1 UJ ele fo1-el'eiro lmYü1 em iaclo {i, Boa.
Yistn ll!ll<c forr;<t fodernl e Yin qu2 o minic:Ü'o 
1.l<L jmtiç·11 lrn vili, i·emovülo o juiz ele direito eh 
comm·1'i1 cl0 Bo11-Vista pnro "doHio Venle,qne 
es1{1 clist<wte dct ciclarle 1le Goym~ c1c•rca de 400 
legnas. 

PROJECTO K. 0- 189;2, Ora, a remoç·i\o elo Dr. I-Iermcto Martins 
e a. remessrt üu, ibrçcc iecleral p<cl'il o tlleu,tro 

Pe1";11itte aos estados da U1iiao a iim·e i;1tro- cbs occllrrencins signifíc:cc que o goYerno co
cl1-<cçao de ini111.igrcm'es que ·ornis co11w- meçu, a tornar proriclencias; mas o orador 
,1ha111 às suas ncccssiclrirlcs, recci<c qnr. <t sombrn. dessas lJI'Ol'ielenciilS, se 

O Congresso Nacimml resolve: 

Art. 1. 0 E' liue aos estados Ülc t:nfüo in
troduzir os immigrantes q1ie mais con
venham e se aclllptem its necessicl;tcliôs de Slms 
industrias. 

acll afmne<l opp01·tuni1lltcle pm·a p2rscgui1·-se 
os C[lW rnlo commungarn com o g-01-erno es
tacloal e se 11purar oclios Yell10s e antigas 
conüts. Estes factos c:i\o import<1,ntes e o 
ornclor vem fazer um simples rerruci"irnento 
p<n·a o qual pede '' benm-olenci11 ele ~eus col
le.gns cb nrniori11 para que se faça luz sol1rn <IS 

Art. 2.º R2vogam-se as clisIJosições em con- occmTenciils de Do;1 ·vistn, e se Ycrifü1ue si Jm 
trario. garantia, ele direitos indi 1·icluae~ cm Goynz. 

Salh clns sessões, ;_l] ele nmio ele 1892.- C!acm como o oraclor é goyano e ac11,lict ele 
1Yor;ueirn Parwwr;wi.-l)íJ'c:s Ferreira.- Ftcu- chegnr ele Goyaz e conhece a politi,·tt que Y<cc 
-ry Cnr·aclo.-Caetuno de A!/Jw;ucr·'iuc- Theo- :'\'lldo trnçaela nnquelle estado, p:íde aY:ülim· 
pl1ilo elos S1mtos.- Fiul!w _ Um·cia per(0:itamcnte bem chê athmospl1era ele atroc1-
Pi1·c~.-"\.rtiiw' Rios.- ''i'cdu R!ti;.-Hciiri- cLules c.ll: odios politicos que iirümrn sobro 
r"w de Ca,.ra/iw.-A11q11s!o de F1·citos.-l'aula 1 Go~·n, e, como i·r~JJresenfante clu csti"tLlO de 
Jir1Jollo.-,ll!Jci·to 1Jr~1mi,1.o .- Cci 1 ·/os Cluxrws. Go)·az,. tem u, o1n:ig<H;iio ele fozcr o seguinte) 
-Pacifico Jfrscanmlvxs.-:lforaes J3rirros.- llPl'Jll1e11to. (Le.) 
1llir;ucl Castro.-A.ncln! Cl{ralcanti.-Clwr;as Lo- a maioria, i~ecusu,r º~seu ap_oi'.l, ver-sc·-lm 
/Jllto.- Nascimento.-Gm1ça 10 de Lagos.- ,ln- que o (ionl1·no I•eclerrümw qlir:r la1,er lnz sobre 
:;cto Pircheiro.- Joaqui111 Bi·eres. 1'.s. ncontPc1mentos lle oncle_r)llre_ce _q tie 

O f"'ir.JF'leury <Otn·adoclizqne llon
tem um dos illu:<tt-es moml11·os ela maiorii1 cle
darou que a l10r;i, elo expediente 6 j ust~,nrnnte 
a !10raque ele" direito cn IJe it opposil;ilo pDT<t 
exercm· a legitima fiscC1,lis:v:i\o que llto compete 
sobre os actos do governo. 

Entretanto, nilo é prenilec2mlo-se deste, 
opiniilo, r1ue n.liás replÜ<ê muito autLn·is11cl<t que 
vem neste rnomenio fo,z2r um simples rer1ne-
1'imento que llescb j:i cleclanwstar inteiramente 
fom elo e~pif'ito opposicionista, pois se lxi,sfa 
sobr2 occurrencüts qne se 1lentm no estado de 
Cioyaz, ll<c cielmle clc1 BOit Yisfa, occurrencias 
gravi~sim2,s que llie parece, elevem mere.cer tt 
<Lttençifo d" nclrninistra(·ão elo estado ele fioYaz, 
do Governo Federal e desta illustre Cu,màra. 

Hontem recebeu cnrtns e .io1·mws ele Go)·nz 
q ne trnzcm varias noticias sobre factos oct'LW
ritlos 1m ciclnclê ele Boa-Yi~ta, no extremo nur-

foi lJCUlldcl a Llo~ cl!re11os rncLtn-
clLmes, e o omclor, cm todo caso, como rrpr·e
sent:mL· cbqul'lle csfaclo, kn·L c:um1wido o :wn 
cleYeI'. 

Vem i1 mes<l, ~· lido, n1l'.liculo e po,to em clis
cussilü o seguinte 

Heriueremos qne por intermcdio ela mes:1 du 
C<unnrn se solicitem elo govemo infornmçues 
SObl'E\: 

l". as occnn-encias que se der11m im ci1l:1,rle 
cl:t. Boêt Yist:ê (est<Hlo ele Goyuz) e ns p1'oviclen
cicts tonmclas parn, o restccbelecimento 1b 
orrlem: 

2", si o governo [ecleral tem commnnicn.ç-lio 
ili! liaYcr ~eguiclo pnn1 nquelhc cidade contin
gente ele força federal ; 
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3", rtue molivos Lleter1nimu<LJ11 a 1·emo1,·i10 
elo juiz ele dit·eito eh cornarcn, tl<c Bml Yista. 
Dr. I·frmeterio !1.Iartins depois tle ~e n clw.e 
constitnirlo o estado e com o go'l·e1·nnüor 
eleito? 

S:lla thi.s sessões, 2 ele jrn1!10 tle l8D:2.
Flcvry Cu ,'((do. -Cassiano do ~V((SC/uu~,lio. -
.An.r;do Pi.1J1ei;'o.-:llw·1i,1/w Ro'il"i.IJ"e'··-A .. 1-

drJ Cu'1J(dcrlt1ti.-~F'onseca ll1J1'1JWS. 

O SR. BuLUÕEs - V. Ex. se rnq neco de que 
a forr;.a policial estú. sendo organisad:1 agora 
naquelle estado, onde apenas exidem duas 
comptu1hias que silo i11sullicientes para lo 
manntençilo dn. orclom em vtcrios pontos e para 
a g1rnrnh,i10 1fa capital. 

Nilo cstl1mlo orgrmisad:1 a. forta lJDlicial o 
goYcrno te,·e de li1rn;a.r mito eb ;or1::1 militar, 
e nomeou officilÜ clce pollcia, delegado om Boa
Vista. um militar. 

O ~ Estas proYiclenci:1s, Sr. 1wesiclenie, jit foram Fh· º JG> nHll ões-S1'. pt'Psidente. nlü 
acho inrnnwni<c'ilte alu·um 11.1 ip ,0 .. ··n ,10 tomadas e. vin-sJ o :wt:.rnl govcwnaclor na 
requr;rirnento om il!sci~~'ilo. ~0 ;.qR~, ~ ~~~ 81, 10 ~ontn;~'.G1~~1~ ~le h~11i::tw,/11'.10 ;l~llcs, riorque '" 
satis1''l"' J. c·i·' e• C" ""[Jll' 11t .. ., 0 1101 '. 1, .•• 1 J com,1r CJ, º" clclla .. em lo"'a.i a[a.Jnclo, em um 
u . ,, ,, " 1. , .. ucc 0 ,, " Jle li:p1l1'1• l t . ] 1 l. . t l le •e 
por c+o,·:cz c'sdan;cenclo os fados . ,, ~ E.. 1 pon o q ne imut com.' ous es n.L º" e onc 0 · 
allncliu'1• ' '

1 
CJlL '· • x., reunem mmtos crimrnmos. 

As i11Conm1·~·ões rel[l.tivas :10s lamenbYeis O SR. FLEURY Curuno - .Já rtue V. Ex. 
aconkcimen·\Í,,1 ouo se deram em Bo11-\'i,üc. 1 estil inlbnnatlo lleste negocio dct Boct-Vistct po· 
ji1 cleYem eêi111· e111 mãos tlo gm·erno .Lic•tlcml, cleri1. dizer-mo a cmB<t: 
rninistrn1lo., 11ctnal gr1venMclor rlt· Uoyn.z, o Sn. Rcuiôu:s _ Motivos politicos e odios 
CJllC' l~ no citmprimento rios Sé·us 1.b- proeminente~ clellcs. 
veres. 

A c1t.rnospLe1·11 cL; 01lius e p[l.ixões, c1ne diz o 
noirn::· e llomin;u· no cstnlfo do 

cxic<liiL mns,jú ck::mppm·ece11 com-
1.lc:ellt1 ([llO cc~c1011 ;t iníl uencia du 

nobre d0~n11tndu llll:3 eousc1s IJU1J1icas Ll\1cr111,-,1Lu 
estacl11. - ' 

Con ,, !i lla1 k1.' v :1 rtemliilos os \'C'rthtr !criros in. 
ten·~,;e.'i p:irte cla Jtqmlilic:1, nssu-
minclc ;t <los lmliifontes ile Gon1z, :!ra-

1:> do 2:3 1lo non•mlJl'O, ,·1 re:::pon
sabilil~:: tle. . 1 ~ L1•., 'C~·iio elos negocius do e::-tiu !o, 
e\. trnw1u1llHL11Le ímlilica. alli 1·1.;,:t.alwle1·e11-se 
e O illljll'TiO Llct ]:·i ll!li foi l'i':'bW1·::tcl11 J;lí'(llllpfo.
lllelltC 
. ,\. Bua-\'is::i ele Tornntins, Sr. J;1rrsi.1lc·nt1', 
e unm co1llin'<·11 c11ie dbb :300 1h cnpi
tal 1lC" Go.\·az e q1w clof't:·llt:1. com o '.Ln·:iniu1o 
e o P:11·it. 
. Dispnt:im 1tl!i o pennnclto tl011'1 clwCc~ 

t1cus, o (,;o11e111e-coronel Pernn. e o cornnel 
los Gorncc1 Lcii.iío, mmltemlo renllilh i11ct:1 
entn· º" g1·111111·'. que 1·ep1·ese11hêm. J11ci:1 ![lll' 

pm•ece t:·1· t 1 'l'mrnaclo, sendo ~acrificarl11~ o 
ca1iit:·1.o JJexnucln.• Gomes Lei t.iw. irm:I o tlo 
col'Clnd Lei l:fo 'ê outros :unüws s1ms. 

Tendo u gu1·e1·rn1clor ele Ge;ynz siclo i11formadu 
ele qnc: es1;1 ll1ct:1 ío1'a. fonwn1:tiltt pelo j1iiz ile 

Hcl11·:·1 to~111wt1•1·:0 . \Inrtins. lllH[mtl ti11l1il to·" 1 
m,i1lo ]J1t1to. 1:m fmclr: clorn1111ci1.no. frei c+1l, 1 
qne co111rii111il1, 20µ-nnclo conr', pal'n .. n ª'·SC\'1.''L.-1 
mito elo Al11xnnclrn nom2s; eJ g·o·q•r1w-
tlo1· do. . nil,o s1i solici to11 :i. ren1oç:! o ch- j 
q nclle J Lm:, wrno p1·ovi1lcmoiou inconLincnl.i 
solJre :1. m:Jn 11lrm~·~w i!n. ord1.1m p111Jlica na e .1-

onvrnndo lJilr<i, alli um l'l!ntin'lem1• cl;; 
linllt<. ao mando de um oíficial do co:1-

O Sn,. Fr.m::1n CucADo - 'Mas porque? 
O Sll. BuLn:-JES - V. Ex. estil mais hem 

inlomrndo elo que en. 0:0: jomaes ele GoyRz já 
l'Cfo1·imm este;,; factos. 

Sito Llous amigos meus que disputam [e ili-
1·ec1;iío ela politic:1. naquull~c locnlid:tde. 

E' pois. unm questão locid purnmente. 
O Sn. FLEun Cwun11 - Nilo :i~poiaclo. 

O Src. Bc;r,nCíEs ·- Oc: :wo11t:ecitrl'~ntu;0 alli 
l:o1·w1ram-se gm n°s peht inttTYGJWiíD elo juiz 
1le cli1·rito C) elo frnclo clominnici1no Gil. 

S:lo este~r,S1'. presidente. os füctos ta::s quaes 
st1 cleram na comai·cic Ü<t Bmt-Vista ele To
c:wti11s . 

SolJ1'e elles o govenrn c·1L\. inform:ulo. prova-
Yelmente clm'-se-lm em esl'brncer t10 
no!Jrn deputado e i1 (JJuiw IJcu1,1.;1;1úto 

!Jc1n.) 

0.'ingumn mais pedindo <1 palavm é encer
racb il. cliSCllS::'UO. 

l'r1Si;i1 a \'otus ó i1ppronvlo o requorimento 
elo Sr. Flelll'\' Cunvlo. 

E' srnn 1kfote itpprnrnclo o requorimento elo 
Sr. Oiticic:t 80l1rn nrgocios fimi.ncciros, o qual 
foi litlo e c1.poi:1cl1J na sessiío ele lto111:em. 

O S1t. Pl{ESilJEi\n: - V<w10s entrar 1m 

ORDE:Llí DO DIA 

ernEsTXo Dl'l OIWE~l 

o >~!{,. 
licü1!? 

O §r. CassliallRO (!;, Nasci
uJLento (pela ordem) diz que dous motivos 
o obrig:1m '" pedir a p;1üwrn peh ordem. O 
primeiro é a organisac;ãu 1b ordem elo clia. 

Fu,nn Ccr~Auo-Esl:t für(·tt ern pu-1 Stibe que é attribuiçã_o priva.Um rlo nobre 
presidente a orgamstv;ao dit ot·dem elo clrn, ele 
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modo a m0lhor consultar '' ordem elos tr,l-
ballws. . 

1 Vê na JJrirneini rmrte da ordem elo dm e e 
hoje discussão 1mica elo ixwecer n .. 1 da: cmr:
missilo ele pr:tiç·ões e pocler~s, relativo a eie1-
ção de S. Pnnlo, e depois c11f1:~entes vot~0;:s;. 
e, mi segull(l<t lKtrtc, d1scus~oes ele cliver::;o~ 
projecim. 

Queria qi;c:, em primeiro logar, o Sr. p1:e
sidente consnlütsse a. ccisn, s1 consente na 111-

versão <h or<l.em elo dia, afim ele ctprovmtnr-sc 
para as -rnta.c;f1es o numero ele deputados que 
se acham presentes. . 

o scgunclo motivo pelo qu8:l petlm a lJahwrn, 
foi ptlra fazer nma pomler'\ºªº sol~1:0 o clestmo 
que teve !1ontem a 1rnhcaç,w tlo S1. deputado 
Freita.s. 

o Sr. presidente entendeu •. e naqi::ella occa
sião o oradr1r concordou,que a 1mhca.c;ao_clev~rm 
ser remetfüla {i commissão tle leg1slaçn,o e JUS
tiça pCtra '"respeito em~ttir parecei~, por isso 
que o artigo 167 elo reg11;1ento cl1sp11e qu_e ne
nhuma 1rnlteria se tonmra, em consicleraç:ao na 
Camara, s8m que primeiro se tenlm ma1ylado 
n umn com missão para solJre ella rnterpor seu 
parecer. . . . 

Mas, errar é pmprio elos 11omens ; pers1s~sr 
no erro é que não é natural. Naquelh occasmo, 
concordou; porém,exarnm::cnclo ma.is attentn
rnente os mtigos elo regimento mudou ele 
opinião. Pensa .que . este erro vem llo ~a
rninho que ele prmc1p10 tomou esta. ll_llhmçao, 
igualment" que mesmo o. ornllor nao nnclou 
com o i·egirnento n. prime1m ve~ que peclrn 
a palnvra imra trrLütr ele negoc10 urgent8. 

Nessa ocmsião, andou mais com os prece
dentes est.ciJelecidos o n11110 passa,clo do que 
com as disposições regimentaes. 

Assim é, que peclinclo a pahtHn ixira nego
cio urgente, tanto o ornclo1· cmrn1 o seu illus
tre colleo·a se apress1tram em cleclnrar qual o 
seu fim ;1mclo, porém, o tcrt. 71 e 7:2 tlo regi
mento c!wrrou á convicc~o de que o processo 
a seguir 1w~tn emergencü1 deve. ser inteil':i
rnente difforente elo seguido; pms que o depu
tado deve so limitar simplesmente tê pedir a 
palavni, pttrn trcüar de nego.cio . u1"gente sem 
indicar o objecto que o tm:>: a tribuna. 

Votada essa primeira urgencm._ o clqmtaclo 
eleve funfütmenta.r a smt md1caçao ou reque
rimento, t· só depois disso é que deYe ter la
gar a. votal;i\o da Cnmani no sentido de cl~chi
nw si <1 nmteria é urgents ele modo a prmenr 
a ordem elo <lia ou si'í1ão é. 

Devendo ser estci lt interpretcição regimen
fal, si asc:im se !10uv8sse procecl~clo não se teria 
anelado menos acerta<famente,mto se term hon
tem força.Llo lê retirar eh ordem elo dia, 
pnm remetter n uma commissão a indicnr,ão 
do Sr, clepufaclo Freitas, independentemente 
ele requerimmto ele illgum membro clestn. ctis~i, 
o Sr. deputado t'."l'iéL justificado a sua mcl1caçao 

e elht iria m1tuwlmente á commissão, sem ter 
entmclo na ordem do dia, ao passo qiie tendo 
entmdo na or-clem elo cli:1, foi clella relirmln, 
contra dispmiç:üo elo regimento sem req nerí
rnento nlgum. 

O SR. ARISTIDES Lrmo-Porqur, lê 11rgcncia 
ern limibtl:i a isso. 

o 81',. C\SSL\\\O DO XASCDIE:'o;TO-Isso iJ o que 
poclict esütr no prmsamento elos seus illustres 
collegas, mas não é o que estlt no regimento. 

0 S1t. c\H.Tllt:R Hros-Sería tormw contra1'ins 
entre si as disposições regimenta:•s. 

o SR. C.\.SSIA1'0 DO KASCIIIIEi'\TO-Sem cltrdchc, 
Com <L interpretaç·ilo qne agora th o orador, 
conciliam-st\ :is disp'.)Siçr'Jes do regimento. Ao 
pnsso que ele outro mo.lo chegm"-se-llia a esse 
;1!Jsluilo: snllir chi ordem elo dia sem r«que
rímento algum um0, matel'in nelln incluída. 

O SR. ARTIIUH. Rros-Pm"cl, fundamentar e 
inclicrtc·i'io, o nol.1re clqmt:1.clo nilo lll'ecisaYn. ela 
m·genci<t. iJorque tinlm '" ltom do expedicnLe. 
Era pois rnmt urgencin nulln. 

Dé1 que S. Ex. precisavéL ern ela segunda ur
genc:ia Llec-lammlo que n mabrüt llll seu re
querimrnto depois ele funclamenfado cleYüc 
}Jl'etel'ir a orclem elo e lia. 

o SR. CASSL\l\O DO NASCBIE:\Tli pede {e Ca
mam e llOS illustres membros ela irnüoria, que 
nilo qm'il'icm tlep1·eltencler ele :mas pJ1an·n. 
qunlqner desejo. tle nm parte, (lf: accelel'LW a. 
discnssii,o ela. imlicaçilo ftssignmla pefa minorili. 

::\;-to ; ntlO é esse o seu intuito ; mas sim 
fü·ma1· a verdadeira doutrina, sobL·e '" in1.er
pretaçtto elo m•tigo elo regimento. 

}, clelilJeJ'at;ilo que a Ccima.ra np;ora pretende 
!ornar l) contra tocln;; os regim:·ntos de tOllos 
OS parhmentOS. ltaYiclOS 8 por ]li\Yer : e Uma 
inegn llwl1.lacle mesmo elos 1rnl.1C1.ll10s 1Jcsta 
casn,. 

Cre ri ue o Sr. pre,iclente procecle nesl.i 
q uestilo curn nqnelle esp1nto tle jn~tiça que 
fanto o distingue e o tornn um orrnunento 
ela cam<tl'il, t: cleYt0 dizer que si qun.l11uer 
elos meml:ros cht illustrncla, maio1fa reriueresse 
que ess:1. iI'.clica9::ío fosse à commissão tle 
j usti\<1, e ~o assun ella. poderia ser retirn<la 
lht ordem do clm. o propno oracl01· vofariCt pm' 
es'e reqnerimento. !\Ias o qne elle nil.o com
prehemle é c:om~ uma 1miterin cfadti para or
dem clo clm se,in retirada clelhi ~em requeri
mento e sem Yoi/:tção ela casa. (Yarios Sr.,. 

:·11te1-ron1pcut, o Oi'aclor.) 
urgencio, nuo foi concedida sú pcU'<c ~' 

~tpresenrnç::-i,,, foi conceclicln tnmbem pc1r<c n 
primeira parte cln ordem elo clia. (Troco.m-s,; 
Vltl'tUS 

O 811. SEYJ'Rll\o Vrn:rn.\. dá um apnrte. 
O Sn.. C.\ssnc;o no K\scrnmxTo - Para mos

trar que o seu illustl'e collega não está oom o 
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regimcmlo, Y<lC procecler it L:irnrn ilo :nti:~·o elo 
regimento e pcl'gunti: qtmt foi o pcnscirncmto 
do legislaclm· ao procecler ú red:wçJ o deste 
artigo '? (T,~ocrun-sc ·vario."' opuYtcs.) 

Pelo regimento. o llrimeil'Cl serviço <l fnze1· 
no dict seguinte 6 começar pehc il1llica.çJo. 
(TnJca11i-:·w carioY apartes.) 

Est:i quesfüo que :iventa aqni não i·epr;'
senfa o cksejo de accelet·ar a cliscns2ilo da. in
dicação, nrns o cksejo ele musr.rne bem claro a 
do1ltt•il1a regimental, sem impunni·-se (j lll\ 
esüi sim opiuião e~teja. em 11esllccordo com 
os illnstres llepnta1los eh 1mlioria e ató com 
:ilguns ele seus companheiros de bane:icln .. Só o 
lev<e a tratar clestlt quesfüo o sen 0mor ix·lo 
rer;imento. e o espírito recto elo Sr. pí'e,:iclente 
fü.z- llle nascN" cê esp2ram;iL de q ne se fü·m:\rá 
nm lJrececlente iL i·espeito. (Troc'1n1-'e varias 
c1partes.) 

o Sn. C.\SSU:\O DO NASCDIEXTO- Por tnclo 
que tem dito, vi'-se qne se cleYs comcr;:ir por 
YOfar O:l ti·es pl'Ojectos que est' O !l:C Ol'clem 
do dia. p:wa passar-se immecliatamente depois 
iL clisct1ssii.o tlo pccrecs1' 11. 1 reconliecemlo cle
putmlos por S. P<tulo os Jl(JSsos cliscindos 
collegas, Drs. Brag;i e outros. 

O omclrw rep2te que o seu clesf\jo como o 
ila. Camani ou como seu orgão legi Limo e qne 
se firmo a cloutrina solJre os mtigos elo regi
mentri, espcci<dmente os ele ns. 70 a 7'2 combi
n<tclos com o ele n. 1Ci7, para que nii.o fiq ne 
illucliclo o iwilwipio ele que n, ma teria. i11cluitl:1 
im ordem elo llia. ~ó po1· cleliber·a1;ão clii. C<»
mara. p,.:cle sc1· excluída. 

São estas :1s consicleraç·ões que clespretencio
samentc a.prvscnfa à c011iiclemç·ão ele S. Ex. 

O Sn.. P1rnsrnEXTE füz Yer à Camara qt1e 
o Sr. clep1üaclo Cassiano do ~ascirnento oife
rece pela oeclem um rerJlierimento pe(lirnlo na 
l" p:nte a inver.3ilo eh 01·clem elo dia. e rm :2' 
parte a r;cconsillern.ção elo <1cto cb rnes:i. que 
euviou it commissi\.o ele constituiç·ilo, le~islação 
e .iustic;n. :t imlicaçffo do Sr. deput:vlo Freitas. 

O Src.CASSL\xo Do .\'ASCDIE:\TO-i\:lü iiretenclo 
a revoga.ç:Zw; pretendo nnm ex1Jlimç·fo, uma 
interpreta~·ffo. 

o Srt. PrrnsmEXTE diz 11110 quanto á 1 a imrte 
a mes<c não tem a menor cluvi1fa e o dever elo 
presidente ela C:rnmm, e 8nhmeUer o r·eqne
rimento à delibernc;ffo ela cRs<c. Deve, porém. 
cleclamr que a ordem do clici. foi organis:1clci. 
pelo i!Ius';re cleputaclo, o Sr. 1·1 ,-ice-presi
dente, o r11ml julgou cumprir· a clis1)o<i(;iio elo 
regimeuto, a.ttemlemlo à urgencia (jllc lm no 
reconlleeirnento ele cte1mtaclos. 

A rnes<t é soliclarüi. com '' resolucão elo 
i!lustre 1° vice-1Jresiclente. Entret<mto'. é cli
reito elo deputado requc·1·e1· a i11vc1·siio ela 
ordem elo dia. 

Q1rnnto it Z1 cc me,;~i. p2cle 1icen~·<t ao 
nobn_i cleput<i.clo pam dar a sua decisi'io am:1-
nhã im l10m elo expediente. Yi~tc1 .i á lmYer a. 
Ccunarn entrado na lt01·ci. cl(l. or·clcm elo dia. 
Tmmi, porém, em torh cê consi1.lerfu;ão as <Ll
legar;ões clu nobre cleputaclo ; vaa exa.minal-as, 
confrontal-c1s com as clisposic,·õ2s elo reg;imento 
e ec:forç:a.1·-se-trn. qunnto em si couber pa.nt 
dM uma cLec:i~iL~> que em tudo sB conforme 
com <l. lei rngnladom elos traball!os cliL Camara. 
dos Srs. Dep11Laclos. 

O Sr. _t\..ristides Lobo diz qne 
ni:io du viclari;c act:eitar o requerimento do no-
1.n·e deputado, se achasse msmi.vel o que 
S. Ex- preternte. O nobre d2putaclo entende 
(jllO mell10r 6 constituir-se n. orlem elos trci.
balhos invertendo ;i. ordem <lo clü1 pam a YO
tnç:ão elos }Jrojectos. deixando a discussão elo 
parEcer sohro a eleiç·ilo ele S. P<rnlo pam um 
segundo plano. 

Kotci. qne o nol1re Presidente já lembrou 
com muito criterfo que a collocação clesti1 
nmteri:1., em primeiro togar, mi. ordem elo dia 
consulta>-a interesse ele caracter urgente. 
H.efamente, toclos sentem a falta que fazem 
as Yagas existentes no seio elo pn.ifamento; 
v;i.rias representar;11es ele estados ate hoje niio 
cons:'gniram mamlar seus en viallos ao Con-
1.rresso. 
L Existe nm p:1rceer fornrnhi.clo pehc commis
s;lü, q ite <lt::tba de entrnr mi. onlr~m elos trab<t
lllos tl;i. Camarn. 

E' ele opiniffo que n;c ordem do cfoi. mat.eri<c 
algunm ckve pretel'ie ;e Yotar;ão e discussão 
ckste pcirecer. (Apoil'rlos.) 

Os ctepuhHtos JlOl' S. P<nllo (jne acalJ<tm ele 
ser eleitos 1leYem entrar sem demorei. n;1 posse 
1le. seus loga;:es. QuDl f> a ma.teria nrgente q11e 
pi'Jcle preterir :i. cliscttss<'lo rlrste parecer? Os 
project.m que ex\~tem mi. ontem do dia são ele 
caractt•1· c:ecu111lilrio. 

l'ortanto, não ac!w. razão nenlmmn. no 
nolJr~· clepntarlo r[Ite u prrcerleu em pedir ;c 
im-ersJo cb o relem elo clia. F<Lç<t-se o debate, 
vote-se este ]Xll'C'CC'l' e então entre-se no rrsto 
chi. 1mi.te1·ia e si os nolire.s rle1Jntaclos q 11erem 
cconomisn,r o tempo encurtem <t discussão. 

).Ias, diz o oradur, o nolJre depnta(lo pelo 
Rio Gmnrle elo Snl prcv<Llecen-se elo ensejo 
1mra intmcln:i:ir nesta questão de ordem unm 
mctterlit estr;mlm <e eifa. 

Lembrn. q ne esta vmn todos em presença do 
proceclimento elo Presidente ela Cnmara, e niio 
l1011ve reclm1rnção r!n. pa.rte do nobre clepu
faclo; pli.ssou em pe1·reito silencio e com o 
assentimentu inteiro ela c11sci.. E nom pocli<c 
clC'i'uu· ele o sei', porque foi um procerJimento 
perfeifamente de <lccor<.lo com ;ts rlisposir;üe.~ 
regimentaes. 
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O Src. C.\ss:-;nc-;o no :";.\scrnE:\TO-~:ott: Y.Ex. 1 i:ffersií.o; m~t~ o S1·. prcsilll·11tc füt·ú o que 
fjLW cm niio CJUC'J'O t'evog:t~«i.o tlo <1Cto rb lllt>~ct;, entender e rle.sLle já tkch\1'l\, (jUC rese1'nt o 1li
qlm1·0 csc:l;1,1·,,cimt•.1tLos d1i . \ . Ex. reito de vot<tt' contra o Y'81JllPrimenLo, porque 
está-mo intern<:es q U(' niiu wn lto. entm1lle que rmela lm 1rncis nr;j'ente elo que u 

O SR. A1usT1D1·:s Lornl ~;ute_~udin,que o no;Jl'O 
tfopntmlo est;t,\'<\, '''C[lteeitLi 1.lo qtw c:0) tin\w, 
pnssn.llo e1n outl'~1, s:._~s:fio ::_11n que n, ut·µ::_1 11eia, 
r1uu se pedia. tiulm por Jim unic:o sua jnsti
íic1tl:i'nt. 

o ~;Il. CASSl.\:\O ]);) NASCDIE::\TO - o f[ ue 
pelli foi r11w o pre,itlrn1to nw e:)C'l;ll\)l1ossc' cm-
lJfü cel't;t:·: do rcgiJlll)llt.o. 

O St<. _\RI,Tllll,sLoBo diz que. si o nobrl' llc
put<i,clu ri 1wr· ec'darecimclltuc: npen:ts, dcix;t r!c 
continun.r, mcm10 porque t•ntewb que cle•,,c-sc 
nmnter 11 onkm do dia,, tal rpml ibi com1.i
tuitb e foi si'• JlOl' isso que i ,npugnou o i121.lido 
r le in n~rsC:o da ol'dem elo llia. 

o :)R.PRESID":\TE-\'011 C:Oilc'lllt<tl' a Üllll<'m 
'º b1·0 o n•rpcl'imcnto llu Sl'. C;t,;1,iano elo :\11s
cimenw. 

O Í""'JJ::'. '::i·".;aina sent.c-:0:• 11rn pouco Yc
xa1lo em r<L:wr i\:3 presentes pomlrmções. 

O Sr. pre~itkntE', cm seu cm'g·o. t'_•m D.tt.rilmi
<;iies r1uc l!te <t0 pn1prias e que sú por si tleY2m 
ser exercir las. 

Si il c<l<.h momento tin·1· tle comuHm· 11 
casa,, Yet'-.:._;2-1ui cinbaraç~rlclu 1nnitas Yeze::-: lXLra 
resol n~1· <t,; qne~liles r1lrn s:; ll'Y:tnütm. 

O i·equeremcmto de Hobrn tle].llltnclo so1H·e ~" 
inversc·to tb orclem do clia rh•n; s ·r entenclitlo 
wm n:st1 ·i!:r;- es. 

Hit m;ltt'I'Ü\.s cpc pol' c:n:t nilr.rn·eza niio 
}Joclem ser a1fo1,clas pant J10rn,,; 

A Ílffí'i'Si\o cb Oc'r.lem rlu tli<t, ó 11m clirniio 
rlo !leput:ttlo qtrnrnlo se t1·1i.ht tli\s rn:tte1'ias 
orclimwi:ês cuja clis:nssiio 1\ irnlifferentl' s:ci· t>li;i, 
unm llor;c:mLes on uma 110ni clepois.011 q11:1.nclo 
!ta :ügunm materüt tito 111·g2ntc rw seg1rnch 
pnrte ela orckrn 1lo 1fotr[Ut'so,iulg-011 rle n:.·cessi
rl<l<.le cli,cnt.il-:1. na lJrimeil'a, t1·:tt:wdo-se tle YCl'i
fic:v:ilo clco po1k1·cs qnn pm' s\m rnu11J'é•z;1 ó 
consirlel'<Hl:1. mate1fa urgenl:issirn;i, e niíJ1 pó1lc 
um clC]lUtrnlo p;'ctcmlr'l' qm: CSSi\, tliSClVSJO 
~ej:i, hntcht pam a ultim:t iiartc tl:1 ordem do 
tlia. 

O Sn. C.\ssu:-;o DO X.1.scurn:-;Tn -reriliio: cn
tií.o o nobre clepntaclo niw c;ntemleu o mC'u 
req ucrirnPnto. Her1ueri que S8 procerle~srm1 s 
votaçCíec; llos cli rn1·sos proJectos em segniLli1. 
ii rliscn:<s:"io do p;\Teccr sobre a elei1;it0 rle 
S. P:1ulo. ~:i.o é, port;mto, prtr:c <t se;:rnmh1 
lJartc eh orclrm elo dia, como diz Y. Ex., e 
mesmo para, ;c pl'imeim. 

. O Sn. Z.ur.\ cornprelwnclc qne ni\.o csl;ú. em 
iclacle de inYolver-se na cliscussi\o ele qnestiro 
ele or1lem, Hl<tc', si estive,su na c11ckiru. tLt 
presitleneü1, não ltcccit<wict o i·er1um·imento de 

rcconheeinwnto cbr1uelles que tiYcram a i11-
vcstiLlum ele tleputado:'. 

O Sit. PnES!UE:\TI~-Pc;1·0 lii·cnc:i an noln·:.• 
clr0 p11ü\r.lo imrn, decliu·:u· ·,, r~sol;u;iio tm;rnch 
''obre o re1lue1·inwuto do Sr. C:t,~inno elo ;\';1"
cimento, porqt\8 e 111ll direito llo üqJutado 
rl'qttc•rer a. itn-ersilo eh orr.lr·m do Lli<t. 

Cofüult<ed:\, a C1llll<1I'iê 118"'.il. it illYl'l'SUO eh 
ordem llo clia, rPrjt1erirl:i. pelo· Sr. C1ts.,ia.110 ele' 
::\1i,;,·imcntu. 

O Sn. P1msmE:\TE-Es1:'1 em cliscns.<io tmic:t 
o pm·r·Cl'l' n. 1 cln commissfo ele p~·ti1Jíes e 
tlei·es, com o voto em ~2jlc\1';1tlo elo Sr. 
~I:iri1mo, c'Obrl: :e f'lc,jç·iío de S. Pci.nlo. 

O l)CU'2ce1' e o HJto l.'lll sepam1lo ilimm im
e tfr.:tl'ilmiclo-< em ttl'1Ü'-'O, alóm cle te1' 

publicn.1lo nu Dirr.i'io ,z., Conr;1 esso. 
Tem'' o Sr. Jo,e ~IÚü1110. 
(O ,s,,_ 

·i·a da 
Lopes. 

de C,'i,iilJJOS dci,,1.:a, a C{UrC:

!; occuiwda pelo ifr. Jo'7o 

O~:..· .• 3o,.;é ::'lf.[a,rlano Yi~Ill cum-
1wir '' !]lffíf' rle ~ust211t:1r o ·yoto 1livt:r,2·e1it.:• 
r11w deu '!oln·u ª" :e qnc ultirn11nwnk 
~lo peocc•tleu 110 r!e S. Panlo. 

Si 11 t1<trnlr1 si; cum1Jl'e um dtTet', qmmclo sr' 
s11,;l,cnb um iirincipií,, é possivel lmYer con
strn nginwnto, conih1.sa. q u.e :se :wlm rn·sb, si
t1t1i1;J.n. Qunnto ú syrn.patlli;i., YÓ 1:1e ri.ttrnhitlo 
pm·11 :t 1Jn1watl:t ele S. l'cu1lo, ma:s c1u;i.nto ;to 
Lln,e1· n;-se furr;ttrlo a. Cllntrn1'ial-a. 

E' q u1· c1 pl'inwir:i, cnnrlit;;fo 
p:w11 :t maniií>staçJ.o 1!0 Yoto c\ ;i, libenlnrlé'. no 
1•xc•1·ckio llO direito politicn. Foi istu semp1T 
a lll'coccupn1Jto elos kg·H:trl01Ts. 

:::i na, prc:Jim os mai;.:·o, p;u·tidoo: empr2gcc
v:t m toLlus o.s nwios p tr<t vc1ie:T nos plei tns 
l'l<"itornl's, si os go1,e1·;10, parn isso :ü1ns1wnm 
elo p0Ll1·1' q w· lhes ern 1:m11·er·i1lo, niio se p1'H.l<' 
c1mtestcw, entl'etnnto. ::u1t21och«' ns tlisposiçi31c•:s 
qrn° regllhrnm o exercicio !LO 1.lirnito do voto. 
q tH' uma lmic•;t üJi ;1, p1'-:'oc1·upa1;J.o elo legi:o;
lndor: lkc<:'g·mltr ao elt·i tor ;1, nle1m lilJenfaLlu 
ixw11 o 1~xercido do SE'll direito.-
, Assim, as leis erllm suspens;cs Pm trnl11 
flll<mt.o prnli:t ttwnal-as motivo tle com11r2ss~o ,, 
;1rnrn tle pl?l'Sl',lniit:ão "º deitol', 1m oc:c11siã.o 
1·m que l'rn, clrnrnaclo a fazer u escollt:t Llus seuc< 
l'l'lWL'Sl'ntm1tes. 

O serYit~o 1le 't'ecruü\.mento eorn suspenso pm' 
liO clins-:lO antes e 30 Ll<'pois elo pleito. 

Tmnlwm licn.ni, snspenso o Sl,rvi1;0 LLI gunr
L];i, rnic101ml. i'\iin s:l inic:;i,yam <tcç·ões, nc·m 
prosl'guimn ns lniciadns. 

Ora. niio só nJ.o Ye n:1, legisl;u;ão mode1·n:t 
disposit;ii:o alguma rrue lt<tja fürngaLlo aquel-
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les princípios, como acrediüt que não tc•n1Ht 
ba,niclo esses princípios o regimen político qne 
o paiz adopton, no qual piais elo que em qual
quer mitro se preci-:a ele .liberdade plena, in
teini, inde11emlencüi, para o cleitot'. 

Demais, p<1nt CJlW uma eleiçfco possa ser ocp
provrtch pelit camant veriücccclom üe poderes, 
não s:" ó pr2ci~o riue no proce,so eleitoral nilo 
se tenl1am darlo l:'Ssas irre; .. rnlaritlacles-nas 
quaes cogita lJOsitivamente o legislador e que 
l'alsemn a mnnil"'':tar;:Io elo voto- como fa,m
bem que o ekitof' tenha estado em concliç>c}es 
de h\Temente manifestar o seu Yoto, exercer 
o seu dirnito. 

Discutindo com calnm, apreciando com a 
maior isenção ele auimo o processo eleitoml elo 
estado de S. Paulo. ve-se que naqnelle perio
clo. ha.vemlo o movimento que o proprio go
vei'no lecleml local. fornm completamente 
suspensos os direitos politicos, effectm1ram-se, 
sem formaliclatle leg«ü, sem Ct'1rnm ele processo, 
prisiles ele inclividuos irnlicaclos para represen
tar o seu partido no pleito, e ate o /iaúeas
corpus fbi snsprnso, r·ss<C gttrantia q ne só póele 
ser clesl.lttenclieli.l em caso ele s:üvação rm
lJlica. 

Foi uma situa.c_::'i..o toda exepcional, sem ga-
rantias. 

Denrn is, eoincicliu com eqnelle moviment:' a 
grande e pu,vorusa sedir;ão de 10 d<:i abl'il que 
levou ao desterro em logar mortilel'O ciJgnns 
dos mais illustres cillad:'i.os brazileirns, e pelc1 
proximiclacle cltHJUelle estado u:Io se pócle cem
teswr que o estrvlo üe sitio eleve ter aggr::vva
clo aquelh1 sittmr;ilo :•xcepciornü. 

Com essas rELzr""íes t1p1·esentn.Llas. perguntn, 
ao vre2icknte cl<t commissllo: é possi vel consi
clemr vtilida :t eleü,:ilo a que alli se pro
cedeu? 

H.esponclemlo a apnrtes, faz longas pondera
ções q ne elesenvol Yem '1S i·azões supra indica
das que o leYaram a, dh·ergi1· elo pareccir ela 
comrniss:l.o e '1cresc2ntr1 r1ue, si os factos o con
vencl'm rlri rtne n, elei1;ão se effectuon em 
circt1msüi,nci~s :rnomrnes, a, manifest;cr;ilo ims 
urna,; daqitelle brioso eleitorado n:Io co1Tes
poncle aiisolutnmente sinão ao sig1ml eviLlente 
ele qHe a, mais forr.e vres:<:Io se li:::i: no espil'ito 
paulist<t, impeclirnlo. p::J!a, i'cclta ele garantias, 
r.le suffr,1ga.rem os de1t01'es seus (·oncidacliios. 

Gemeln. r•ssa conviu:ilo no seu espirito, sus
tenta <1 nlllliclacle lhl elei(·ão. 

Podem ol1.iecttw-ll1e que os casos de nulli
clacle estilo limitarlos ús prescrip<;õe.c; positiva.s 
da lei, n~w se lJoclrnclo annullar eleição sinão 
dentro dos casos peeYistos pelo legislador. 
Mas o legislador não se podia referir sin~io ás 
irregularida1les que se dessem no processo 
eleitoral; o legislador, antes ele tl\Clo, tinha 
de aclmittir, p1tr<1 o caso ele uma eleiç:Io, a 
plena garantia de direitos. 

Poderia c!J:tmnr um caso de forcfl maior 
pam exprimir a gravidade de sitmi,çi\o does
taclo do S. Paulo; e todos os casos de força 
maior escapmn à previclencia elo legislador. 

Snpponlm-,:e que p01· occasfüo rhi eleiçfco o 
Estado é victima ele um desst>s mtaclimas que 
·rnri.•em a superiicie di.l terTa, p1'oclnzi11du viti
mas e 'umiqHillanclo tudo-uma, inunrhi,çã,o,uma 
peste. Emborn, figurassem eleitores como tendo 
compcweciclo, ou ptwa attestarmn coragem; ou 
porque o tmball10 de manipuhl,çilo ele actas 
os tivesse faito compl'lri'Cer. a ele;ç,ão seria 
consicleracla vtüicht ? 

Si assim é, como não Rclmittir qne fambem 
srjt'I força, maior füo graYe, füo as~oberbaclora 
situc1(:i\o, corno a decretar;fco ele um estado de 
sitio com todos os seus horrore,, eom prisões 
sem culpi.l formada, com desrespeito ao haúeas 
co,-1ms, pesando sobre muitos cidadãos a sus
peita, ele conspiradores ? 

A iiropria chuva. que nilo e forç>a nmior, 
s~rviu no Maranhão para acfü1r eleições. 

:;: o e.staclo elo Cea1'á, procedendo-se " uma 
eleição em riuaclra em que lia viê1 o ílagello ela 
s2cca, esstc eleiç:[o foi annnlladn pelo Senado, 
que ragou t.res cartas imperiaes ele escolha, 
sobre o fundamento de que a secca almtia o 
espirito elo eleitor, üworecenclo a seniclilo em 
larg·11 esrnb. 

Esse. cl'iterio clc.n estender-se :'t eleic:Io ele 
S. Paulo, que no pe1'ioclo eleitoral se a~lltwci, 
na sitmu;llo anol'mal qtrn jit expoz. 

Por questão muito menos graYe, muito 
mais sim1Jles, por uma nuga ele interpretação 
ele rlis1x,siç:ão eleitoml rasgaram-se diplomas 
clr0 (kputaclos o anno pi.lSSMlo; pm·trmto, qrnm
do a alti rnz paulista falia com'' eloquencia do 
algarismo, nppar,•cm1clo apenas ;~3.000 Yotos, 
quando o eleitorado consti.l ele 70.00:J eleitores, 
agora :e eleição, com maioria rle fitzues, devia 
ser nulliflcafüc, porqmmto essa grande ttbsten
ç·ão ele um p:wticlo inteiro resultou eh falta, 
ele gamntias, e o governador cle1'ia tel-Lt aclia,
clo, como fizernm outros governmlores. 

Passa <L referir-s'l á repce,entaçii.o ela mi
noria. 

Qneriti, saber si a representação ela minoria 
não p1tssa rle um ~imulacro ou si e uma reali
clarle. 

Como se sabe, no regímen actmü, os sena
dores represe.ntam os estarlos e o cleputaclo 
representlt directm1rnnte o elemento popular, 
a iwopa.g<Lnda. elos princi pios e das icleas. Por 
isso é que o legislador constante, pol' um lado, 
attenclemlo ao grancle mal clt'ls reprnsenlE1ções 
nnanimes, e por outro lado fazendo com que 
a Camarcc fosse o reilexo fiel d as idét'IS elo 
povo. determinou ele modo l)Ositi vo, como 
medida regulaclom e permaner!te em toda a 
legislac:·ilo eleitoral que houvesse ele ser foita, 
o principio da reprcsentaçfco da minori'1, isto 
é, ehs idéas que não teem forç'1 pm•n, consti-
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tuir 11m1i 01mrnw 1mcionnJ, nms que pode.m 
fazer a suei, ccttTcim triumplmnte lÜÓ ser uma 
reali clacl e . 

Pernn. qnc o legislador, ::refl,udo este prin
cipio, nib deixou ao peêrfülo que tiwsse ele
mento lJ<w:i. constiwit' telmbem minoria,, n:lo 
ll!e deixo11 o diceito tle fazer cl!:cpa dupla i1:1m 
illmlir o ('Spirito eh lei. 

Entemle q tw os p:c!'titlos rnlo teem o clfreito 
de sopllis1n:w :.t lei e tLclw, mesmo que :vi 1·t1-
prescnt:i.l;C1ns 111m1tirnes silo exclusivamente 
em prejc1izo (]o L 1ntillo, porquanto, por rgial
quer rnoti rn, !1:1. :t Llesuniii.o. 

Cita o que sr, dPu na IJlmcacla ixmlisb, f'n
zemlo l:u·ga.s consiilernc;iíes a respeito. 

V:w termilmr pellindo ao seus colle1n1s q1rn 
lhe descnlpom C[ u:clq uer entlrnsici.smo quo te
nlm revel:.ulo na. pt·es:o1ltt1 lliscuss:lo. Qnizern 
mostrae-se jili1, tào irnp:\.l'ci:i.1, swero. s:·1·eno 
na execuç:lo chi, i·.:i, <1uo nem Cosse sfücopth-cl 
de entlmsiD:'mns 110'' elb N:lo r1uor sc1".-ir 11 
interessr;s mesr1 uin llos de grupos que lá tlispn
fam a poss:· 1lo i1:iLler. 

Serão nobt•t:s os scmtinwntos que lo,-am os 
partidos a corn!mt2r uns com os 0Ltt1·0,. ~!:is 
na elucicl::ç<io clu' prnblemas, no estmlo das 
questões snbmettid:1s :w (Titet'io <lf1. Cnmnrn. 
esta. Yae c:unlleter <l .J usl;1çci. Lht c:n1sn., z: 1llºH' 
ter b<i.:stam.:• i:::enç:i.o tle an mo pn.ra qm' ,:,: :1.b
straia. tk i!1t.'r ·:'~2,: e v-ale pêl;i, fiel execn:;ilu tl:i 
lei. 

Enkrnlo r1w' ''culto ü:i. lei ll::vc soe ng·or:i 
o ernpenllo do Pllller Legisla.ti vo, p:i.1·a qne 
mais t.ctnl:-: 11 c01·,11pç:lo dos tO>trnnes,a conup
ções do ni 1·eL mm·:d. não nos lt:ve ll. assistil· :'t 
decad:c:nci;c do regirnen :i.ctmd,como ri.ssi;,l;inrns 
á do i 0 eo;imo11 p:is,:ulo-sé:m uma pn.hwra ü: 
protesto. 

Aos nohrr'S deputados cl8 S. Paulo, rc;p1'e
sentn.ntes tl0 unm gernçiio theict ele vi1la, C'lu'Üc 
de tcspimc;ões, deposittwin. cb um legn.clo tle 
lleroi~mu e altivez. q1rn tem a.t1·:we:iS'1llo. 1·e
speit"da n. acçiio r·o1Tu vtont tl .:-: costumes e 
dos temp:i,:, o ofütlot' clirit, 110 concluit'-ScTi:t 
mctis l:ellu r1ue os nJbres deputa.dos, rw mo
mento em qtrn lm unm nnvem de <lnvid:i. nos 
espiritos ::<obee a l:•gitirnicbcle. cl:i. eleiç:üi com 
que SS. Ex~. vii o d:i.r ingresso 1m Canmra :i 

trns illnstr,·s ix111füt1ts portaclorns dos diplo
mas ofü_'Cé~ciclos :'1 consiclemç:lo cla cornmissilo 
de poderes, seria nmis ldlo que os nobres tle
puüdos ~::..: ré·sol\ essem a mancht• proce1Lér :: 
urna. no,·a elci~·11o, restcth2lecicla ct cf1.lnn elos 
espíritos, pRra que em comício livremente sc
lebrado se Yeril'il;r1,ss:c :i. quem cn.büi. :i. p:1lm:1 
da victorüc. 

E' este o appello que lhes dirige. ( 1i11oiccdos, 
miúto bem, 1nuito /Jem.) 

O Srd~hneidflL Nogueira n.mb:1 
de ouvir o illustfü oradoc per1mmbucano cle
clamr na bollct p2romção elo seu disctir.,o, que 

Camara V. Il 

n:l' s2 fazi:c e:J10 e nem clefcrnlia i11teresslc:s p:w
Liclarios cl:i. opposir;ilo, ao tonmr chi, p:da n:t 
no prnsente debate. Acl'eclit:i. sirn:Aramentc: 
1üs30; n:lo clL1 vida nem iior somlJm~ chi, sinc:c'-
1·iclade llo seu enun~:ado. 

Bn.st'1 conl1ecer o temperamento elo nolJrr.1 
deputado por Penmmbuco. lJ:ll'it C[ né ::;3 :tvalie 
ela dr·climc;ão com r11rn elle esposei, as c:f1.nsas 
c11w estmhi.. 

Ent1·et:tnto, à mellicla qu:1 n,s~irn pens:t. o 
omclor surprcencle-~e vc·nclo CJlH' urnn. intdli
g·enci:t füo lucicla., um tão eloYado espirito. 
clleg·ou (\ COll1[)l'é~C'11Cler O CjU8 11:\.<J Ó Ct\l'GO l' '.1. 

exp1)1· o que nil.1i 6 Yerümle. O facto sú se pu
derit explic:u· p01· um pll··nomeno ele onlem 
pltsycct ; pel:1. iltt:•nsich1L1e cb Yo1it:ule <[Ue Li
nlm o nolJ1·2 cleputn.do co11seg-ui1t fim1· com
penetmclo elo qne 11:10 em c2rto. conveac:rn
st; tle c•1oros <1ne 11:10 existüm. 

I'\o pn.recer que <1pres 0 ntuu como Yoto cm 
rm sop;i,r:vlo, e no llisem·so q ar' :tcaln ele 111·0-
l'erir, o nolir2 deputado peocnr·o11 
principios dos qm1es cleLluziu conser1uenci:1s 
pam pcrsuaLlir a Canmm de ri ue tlC\-in. Y i 1· 

rnsgnr os dipl01rn1s dos ti·es illtts!res rept'.'
SC'.111.<rnLc:s q ne o eleitorndo do S. Paulo ac:t L:.1c 
de en ú:n' :i. est:i. C:1m;cr:c. 

O propcio mttor tl 1 ' ,-ob em sepnrallO cri111-
pn;llernleu o alc:rnce tlo sou eüuncin<lo ;Lifr·
lllD.!lllo que iw.loJBllik11tf•rne1tte dos m·1ti 'dJc' 

leg:i,es, fl, C:tm:1.rn. poJia annull:w cliplom:v 
por meios w\o existen l/)S 1m loi. Elk1 prnpri" 
cumpw.hemle11 o perigo cl::sse argnrn:.•1110. 
qlmmlo tlis:3e que o Pmlt:r Legi,;l:ttirn el':1. s11-
li:01·m10 nn. VL'l'ilic:1r;ii.o elos pocleres clus s:•u,: 
membros e,conser1uentemente, po,füi. ex;uni11:1i' 
11,.1t/:c:. plHliti. inchig:Lr ü2 outros moti\-o; ni\1) 
nvuciornulos 1m 12i para q1rn rni. n:riíicfü;ilo 
ün. le.gitimiclacle elo' seus manrl:ttos s:> ac:\t:1sc'é' 
o rc:spc.ito tlii. lil1m'claclc ele YOto. 

O pén>igo fü;~se arg·umento esUL nos exem
plos que S. Ex. t1·onx8 p:i1·:c con!it·nml-:i. 

S. Ex. refüriu-se ú ,1nnu1l:tç·iw ele um;i, eil'Í
l'eita n:i. ent~.o \H'in-inci:i. clu Coa1·:'i,.:umulla
resn!Yicht j)elu sc"n:ulo do impe1·io. e dio~e 

(jlte a.esse i~.teto nilo foi allieio o espil'ito pa.ni
(\ario. 

Orn., :c verchi.de 6 que quando 1111m cD.nMm 
,julgn. Lht v:clilhtcle Oll lcgitimiLhcle thi. eleiç-:1.o 
üo.~ sens membros, não julgli. como politit:ti, 
.i ulg:i. como j 11iz. 

Curn oUeitu uma cam:uct pri:Je nmteriaL
mm1te excluir ele sou seio ci rnllquer repn ·
sen t:J.nte legitimamente inve3tido do nmml:lt·J 
legislativo. Mcts, fazcllllo-o, procede do mesmo 
modo porque Imtte1'ialmente s" p '.1cle Yiol:u· 
:i. lei e comnntt3r um erime. Fazendo-o cum-
metto um ai.tentado. 

Vn.c passar :1 trnb.r de. alc;'lms motivos cle 
nulliclade que segundo o nobre deputado in
q :,ünam as eleiç ·1es. Algumas das tlisposi,;i1es 
a que elles dizem respeit·J cal!irnrn já em Lle-_ 
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f'Usn. nntras pc•lo l11l\"O rei!·imen uão p.>ilem 
tt·1· applic:ai.:ão. E' assim que º·' processos ci
civei,; contra toclos os eleitores qnalifica
dos niio ficam mais ]Jarnlysn.dos durante as 
elei(;(íes. "1. suspensiln elo n~e1·t1üi.mento estit 
no 11wsmo caso corno arp:mneni'o pal':1 a lj lll':'· 
füo. O recrufamento pc:bs leis <i.ctuaes, está 
sempre sus1Jensn. vm tempo eleitcmi.l como em 
klllpu nilo eleitora.[. E' Hm:1 :111011rnlia. con
tlemrmch p~·ln. nos~<1 Con:,litnic:.~o. 

O nolJrn tlqrnt1i.clo iwet:"nclc; qne a elPiç:"ío elos 
fre.s 1'8p1·esc•nt:111te'' ele S. Pnulo foi frita cm 
nm pel'iodu rov-ol11ciornwio, elurante o qiH l 
estaYam sns11emas as l'arnni.insll•g-n.c:scn.nnul
huJn~ o.s \lirl)ilos po!ii;ieo:s ele 1/llllH us cida.c!i[os. 

E~-;i. prnposiç·;i.(l l) absolnt:i. o rarlica.!ment,; 
falsa. conÜ'<Lrüt a yc•rdnclc• noto1·i:c tl:is factos. 

Sr') J1~·p21·1Jolieos (lecl;i.nmelures UlJ1l!lsiocio
nisü1S poelerüi.m np1·r•senücr esôes fü'.-tos dc
JJaix" de tnl app:n·cncin.. 

Em S. P;i.nlo. üm·;rnte. to:lo o rierio:lo em 
<1ue se p"oce.rleu ú. elei~·ilo, nenlrnmn. L:i deixou 
de sei· cnmp1·iclo., 112nirnm<i g-;1.r<t.utia. nenlmm 
direito deixou de ser respcitn.do ! 

O noiJfü cl1c1pufaclo nilo se limitou n. um1 
g·2nct'<l.licbde, w·o~11rou peiornr o~ factos, cle
éhi.rou qne ató o li•ii1Jus-co1pns foi suspenso 
com reln.ç[o a ciclcufüos do e:iÜl.clo e q L!C eis 
seus rlir"itos politicus fo1·;un contestarlos. E 
conYitlndo a drmonstmr es.scc 
8. Ex. inverte11 lrnliilmente as 
exig"ll1 qne q trnm contes ti\. Hl. ;i. <tsserr;ão 
.bi.ss2 p1·ovas, ao contnu·iu ele sei· o noiJrc 
üepntarlo quem as Yic~se trazei'. 

O rine se deu c0m c.,sc:s eicticlãos foi nrnito 
simples. Process:vlos,c depois inqnm·ic!as tc~t.e
mtmll<l.s em numero lcg:ll,as quaes clepuzernm 
uniformemente, /oi requisiÜlllO nmmloto jn
•licial p:1rn prisão claquelles que ernm reco· 
111iecilbme.ntf; culpa.dos. ::'\ão so iwcmlcn nin
;.wem ant.es elo inquel'ito; depoi~ ele s;i.tisfeit,1s 
as romrnlühi.cles ela lei, colhidas as prorns de 
cnlpéi.IJilillacle, rec2lJiclo o mamhi.to judicial, 
depois ri q trn se mandon c;ffectum· a c;;1ptum 
dos incliciaclos. Estes requeremm "º juiz de 
clireico o recLU'SO ele 7VJ.IJ,;us-eo1·1,1r>. 

O juiz de direito snppoz que ;i,s pris1les ti
Yessem sido clet.ermi11aLlf1s por simple::s ar bitrio 
elo chefe ele policfa, e concedeu o 7ux/Jea.,-cor
JJWJ. :\1'1s o chofo de polic:i;i. responrleu qne os 
p1·e::'os esti1rnm ú. clisposiçii.o rlo juiz seccion:ll 
('. que, p01·tctnto, não lhe competia soltcll-os. 
Os pl'esos rcqimr·emm então (i. jnsti(,ti. focleral 
e olJtin~ram o solic:it11clo !iit/Jeas-wipu"" 

Assim S'.\ pti.s,aram os factos. Quaes as gêl.
rn.ntias SUSJlensas '? Qua.l ti. ordem ele h.,/Jeas
crHpus que lleixon ele ser respeitach? E é p1·e
ciso notar que o Supremo Trilmnn.l 11perni.s 
concedeu o haúeas-cm·pus linse;ulo im incom
pekncin. do juiz que clecret<1ra :i. sontenç;1. 
Nãojse baseou na. innoccnci~t dos reos. 

'S lll'lll <t :i.hstorn;ilo que se. cll~u por do 
eleitorado f"oi êl. ímpress:i.u ele: p:t.Yor ele que 
::; . Ex. füllou. Cit·cnmscript.os ú. capit<tl os 
factos que o oraclo1· ac:tlm Llc res1rnli1·, presos 
º' nutores peinci11:ws de conspim<;ãn q11e teu
t;\r;c clepo1· o \ ice-Presicknt.e em cxcrcic'c.l, re
unimrn-s:,· us cltcfos opposíc:imlistas, no clü1 14 
de ;1l1ril, e ne~·sa rcrn1iii.o üdib 0 r:i.fü111 pleiten.1· 
:i. eleil:ão que su ia J;ir,er e apn·sc•11üw C'lrnpas 
(le canlillci.tos scms. !);, modo q de rpm nrlo en1. 
mais liJrte :i. impres<io clns lll' clicl;u' tomacla~ 
pehi.s autor·itbclr's e>t:tcloaes, em p1·~·eim1mé•11te 
([ mi.w lo os >nistas i'esol Y i;i.m ii [(•ii.e;l.l' il 
elei('ão. ~ 

D<:Jli!ÍS é que mni1:1ram rle 
imp1·ens2t. rep1·esenta(h1. rd;i. 
nw(;on "' dizei' que n<lo se !1:1.Yi:i. ele rennir o 
Congresso. e r1He clcmtrn ele poncil tempo ("Sta.-
1fa mrnlmla. a sitnn.c;ilo 11oliticn. th Heriulilica. º-' ac:unkcimcntos 11osterjorme!1Ce ·ilaviclc;~ 
ncst<i. capibl a !O ele ;1bl'il nltimo trouxrram 
:l, explic::v:ãll ele semfülmutc•s 11;1h\1Tas qHe o 
ormlorle os seus ;unigos, ele mon1ento nilll po
de.mm cmnpr·eho.11cle1·. 

O q ne detc•rminon :i. tilJsceuç·.ilo r~l"ltornl cl:l. 
opposi<;il.u em S. P;1.11lo foi <1 e-ou vic1_.;"(o ele qne 
;1,s tenui.ti1·;ts eh'. sulJ';rrf<iío <lii. onll'lll pnblicil 
l1a1·ifüi,,: 1m capiütl uno inte1·io1' tiulwm impu
íllll:wi,;a.clo ;e ~wc c:rns:i.; foi <li ncb o t;spirito 
orcll'irn lhl. p~]ml:i.(;ilo. "~º gu1·e1·nu rk S.P;i.ulo, 
(j ue t:•m comsigo :1. m;i.im·ia elo cst.n.clo e :i. opi
ni<"io sens:i.t.:1. ele todo dle, conviria, mnito mais 
([lW êl. ovpo<i(;ão pl0•íte:i.sse as eleir.'"íes, 110 que 
q ne se <eiJsti vesse. 

O nol1r8 rk1mtnrlu p:1r Per1mmlmcr1 fallou 
<.lC' direitos puliticos rtue estci.v;i.m suspensos 
em S. Panlo, ao tempo chts eleir/íe·~. i\fas qrn• 
1.lireito~ eram es~es '! T;t.nto nil.o estaY;1m Sl!S-
11cnsoc; queº' presos politicos i1°rlirmn e ol1-
tiYeram o recurso de habeas-co;·pus. 

s. Ex.m";,rnmentoa com o mrnwro elos elei
tores que compareceram <Í.S m·m1~. :\Ias, o 
numero ele voto . .; r1ue obtev-e o cci.ndithto mai~ 
n1ta1lo re1wesentn. mais ele dous terc;o:3 ela YO
toi.ç·i'ío. 

,'cíndn. mesmo que s:) !10nve.ssem compare. 
c:rlo o.-,; 18.000eleitores de que fa.llou o nolJro 
cleputado, n.incl<i. rts~im elles sel'i:un em uu
meI\l sup2rior- aos (j1le comp:i.rn::ern.m no dia 4 
ele junll11, nessas C'll'ie/íes ele que s:i.l!irn.m com 
diplomas que vicmm trazer ii c:;t:1. cmna.ra o 
Di'. H.mlulpi10 '!.firnncl:i. e o De. Jesuino Car
doso. 

;.;o clin. 4 ele j nnl10 os eleitores qtrn com1xi.
recer;1m :ts m·m<s e1"run apenas J 3. 000. E, 
entretanto, nilo lmvin. pê1.Y01\ não lmvia iie
rigo rtevolucimmrio. Vi vici.-se no melhor elos 
mundos possiveis; imagine-se que er·ri. presi
dente elo estado o Sr. Amcrico Bmziliense, p 
ministro ela füzencln. o Sr. R1rilo ele Lucena. 

E l~ pr·2cüm notm" que o omclo1· ar·gmnenta. 
com ''° p2iot" lhts hypotheses. º' l\leitorns que 
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for<ctn votar nas etcic.:Cíe.s qne o nnbrr clepu
toclo pernamlrncccno quer t1g·01·a que a Cetmnrcc 
mrnnlle,:'ãoPrn nnmero ele :2D.:2c10; r1 llpuraç:ão 
geral deu esse reslllü1clo, elle consta_ dtls actas 
officiaes e representa. o com1iarec1mento ele 
mais ele metade elo eleitorado vaulista. 

Qmi,nto ~1 qnestiLo elo voto incompleto, pehc 
representac;ão cla.s minorias, o s)·stem8, nilo ó 
nenln1rn1i novlclade. Tocln. ri gente ,s11be o que 
elle quer dizer; os c1ue o propaganun e fizeram 
ruloptar qnerillll1 facilitar a represent::u.:~ío cl8s 
minori[ts, não a queriam impm·. O voto 111-
complcto (ili estaldeciclo llperni,s p~1,ra que as 
minori<is avultadas pudessem milnllar os sc:us 
represcntcrntcs ''º parl:i,mento. ls:'o ni\o quei· 
dizer que dle üw1bem cleYa ÜcYorec2r as mi
norias insignillcantcs. 

E' já tempo de terminar. ncre1.1itn. o oraclor. 
A.cceib o compromisoo ele honm tonmdo l)eJ.o 
rep1·esentnnte . ck Pernambuco. App:lh1 do 
eleputaclo i)ollt1co. petra o deputado .imz, l)Ol'
que tem a. c2rteza de r1ne o julg;:nnento sernnll 
da questão ha ele lev<cl-o a votn.r pelo l'l'Cl'nhe
clmento elos tl'es illustl'es reprc:senta.ntes que 
S. Paulo legitimamente acaba Lle eleger. 

Era o que tinha a dizer. Scmtn-se. ap
pe1lando eomo na pllnise lüstorica ele Fel.ippe, 
mal informado por Fdippe l;em informcêllu e 
consciencioso. 

Voms-Muito bem; muito bem: 
Fica a discussão 8,L1iadt1 pela hora. 
Vcü il imp!'imir o seguinte 

PARECER :'-:. 8 - 189.2 

Licença ao c:'rlml•lo Antonio Vian.w 
Fi·a{/Cl, fie! tlo tliesoiircil'O riu Ccii.z'a eia 
tisaçao 

A' commissão Lle petiç:Jes e podeees foi pre
sente a p2tiç:i\o do cichdão Antonio Vi11nmi, 
Gonçalves Frag11, fiel do tltesonreü·o ela C1Lixa. 
ela Amortis<1çi\o, em que re(jlwr· licrm<;a por 
seis mezes com todos os vencimentos elo seu 
emprego afim de tratar ele sua sande gTa\-e
mente compromettida. 

O supplic<rnte peova. o alleg<Ldo com attes
taclo meüico firmado pelo Dt". José Francisco 
de Faria Junior em que confirma soffrer o 
peticionario de unm hepatite chronica, conse
quencia ele infecc;ão palustre faml;em chronica. 

A commissi\o, Glttenclenclo ús razões que le
varam o peticionario a solicitai· pela primeira 
vez em sLm cayreil'a publica um1c licençêl, se
gunclo allega, e ele parecer que lhe sej<L estcc 
deferida como requer.e i)anlisso offerece o rn
guinte projecto. 

O Congresso Nacional resolve : 

ves FrD.~·a, fid <.lo tllesoureiro cln. Caixcc eh 
Amortisação, seis rnezes ele lice!l(/êl com os 
vencimentos elo seu emprego, pm·;i, que possa, 
trMcw ele smi sccucle onde 1118 cmlYier : revo-
gacln.s <ts disposições cm contrario. · 

Srüet cllts commissões, 2 ele junho ele 1892.
Ccsa' Zanirqwesiclente.-Frcderico S. Bo1·11es. 
- LcrJ:ieL Fi/ho.-JJaptista rlcl Jiottr1.- Josi! 
Jiariano. 

Em scguiLla o S1·. presidente 
amm1l1iJ. "ser.;uinte ol'clem elo elice: 

para 

Cm~tinuaç.ão ela. discussão unica elo nirecer 
n. 1. 1h commissi\o ele peti( .. ies e poderes com 
o YOlO em separado elo Sr. José :\Inritmo, re
l:ÜiYos :~ elei~·ão que se 1JrocC>cleu no l:'Stmlo cfo 
S. P:i.nlo, no clia :27 ele <elJril pnnimo fimlo. 

elos seguintes proj cctos: 

?\. Fí:3 A. reguhinclo as relci.<;ões entre loca
dor e loc:ttario (2 1 Lliscussão) : 

.:\. 225, :1hcrg«11118nto e prolonganwnto lln 
rua GonçciJYes Dias desde n. nrn dn. Prainlrn 
até ''º liu·go cli1 :Vfae elo Bispo cm frente ao 
mar. discussão) ; 

.:\. ,\. alltm·is<nHlo a 
cmclitor rle g-nerm, do official elo 
maclo em sciencLts juriclic<i,_; e socia·s. 
cussilo); 

11<ll'Ct. 
~ J'Ol'-

(:3" dis-

:3' <hscussiLoclo üen. :3G;\, rebtirn á lecriti-
1mv;ão dos filhos espurios ; " 

C'ontimrnç·iio rh 2" cliscussão elo ele n. 168 A 
(do Senado). regulando n. n:wega.ção 1le calJO
ütgem; 

l" 1 liscussilo do ele n. :)o, clei:ermirnm
rlo q<1e os escrivães que s2rn:111 i)21·ante º·' 
juizes seeciormes oíriciem cnmubtiYn.rnente 
l)Or clisrl'ilmic;iw em todos os feitos 110 .iuizo; 

2' cliscnssfo elo üe n. 247 A (do Sm1ccdu). 
creamlo uma escol;c ele maclünisfas nu 
estccdo elo Parú; 

1 ~ clisc:nssão rio de n. ;~7:3. ,kclaranrlu 
que os officiaes elo exercito refornmdos 1rntes 
ch1 lei n. 18 de 17 rle outubrn ele lSDl teem 
<lireito ~ts vantagens estabeleei1 las por 
aquella lei ; 

21 discussão elo ele n. 261 A (elo Senaclo·1 ccm
crnlernlo melhoramento de refürnm ao é,{pitão 
do exercito Luiz José chi Fonseccl Ramos. 

Lev;mt:t-se a sessão ús 4 horas ela tanle. 

Ptesidencia llo., 8rs. BcrM&nlino rlc C«mpos. 
Paulc& Gaiman7cs (8° secretario) e .A~ererlo 
( 1 ° sec retatio) 

Artigo unico. E' o governo autorisado a O Sr. Presidente -Sa.tisfazenclo:1 
conceder no cicladüo Antonio Yiamm Gonçal- reclamaç:ão do nobr2 cleput::tüo pelo Rio 
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Gr::mtlc elo Sul, o Sl'. Cassiano tlo .Nnscimcn7.o. 
expõe a mes;:c o seu p2nsnc11rnnto :1 respeito llo 
disposto nos arts. 10 :J, 12, do re.~imento in
terno, q rnwto its duyidas snscitacllls, p.•lo 
modo srgninte: . . 

Peclicln. :1 pahcvrn p;:cra negoc10 nrgenLe, ou 
a camm·:1 concede a nrgencicc pflrtc o llll'snw 
dia, com preteriçiio chts materias anmmriatlas, 
ou concerle-n. pn.ra o clin. seguinte, tomando 
obrigato1·ici a inclu~i'10 tlo as.·mmpto 1rn ordem 
do cli:t. 

Em qualquer elas J1ypothe~es, e rwirlente 
que a cam:U'<t precis:c co11liecei' a mnlPri~i rfa 
ur;:rencia. pecfüh :u1tes ele tlal' a 'ua clet:1'3:\0. 

Em um elos casos, precisa conlwcel-a pcxa 
julgar si <km Caze1· olJrign.to1•i:1 ;i, nm inclu
,;ão- na ordem elo clia se~ninte. 

Em 01u 1·0, pn~cisa. conliecel.-a p:1 m 1'8rnl n•r 
que iique prnj mlicacla a unlcm já estalJele
cirfa. 

ConC'.lne-se, porhinto, CJne, ''111 nmlios os ca
sos. o co11l1ecinwnto (l;t mate1fa <lo\· e procecle.r 
<Í. clecis:'\o. porquo esta llepe.ncle Lh1quelle. . 

PC'l'll1ÜTÜ'. porém, que, antes cfo concecl1da 
n, m·genci:L cum in·cjuizo clrc Ol'(Íem elo clife rs
tabeleci(l.:1. o lll'Oponento füça n, l'tmchimentltr;fo 
dc1 rnatetfa, ~cr:~ prejudicar ele /ircto a onlem 
do dia, sem lJal':l'isto h:vrn1· a canrnra clndu 
couccs.~iín. 

Entenrlc• a nrnsa. consequentc·menk. que o 
<> proponente, olJtilfa a ll'1la n·a para negotio 
urgente, (1-cY~:i'Ú, let· e envial' <.L inesa. o seu i·e
querimento, ou inclicetçilo, on Jll'Ojecto. pois 
são csL:k: as ti·es ffirm:is rl() i·uso]\'e1·. Conl1e-
ciclo, o negocio tle que se tmtn., o pr<"-
sirlente :i, lll'imeini. con:::ulü1, si :1. cn.mara 
concl'rle n.urgencin.; resolvendo ella afiirnm= 
ti v-arnenü~, será Jeit;i, a. seguurfa co1L>nlt<t. 

Si a sc.gllntla con~ulta für resol Yicla pela ne
gatiYa. fü-arú n, rnat"1·i:i. pam n orclem elo din 
seguinte; si fü1· asolvi1h pe.la al1il'lnativ:1, 
sení prej udimcla a 01·üem do e lia esüt l :elecilla. 
pani. se tratar elo tcs~mnpto no mesmo drn. _ 

Em a.ml1os os casos, prececlern a concess:w, 
<1 leitum elo requerimento, inclica1;;1o, ou im:i
jecto ; m:t:< a Cumhl.mentaç-ão s~1 ser,·1. fo1ta. no 
mesmo cli:i, si '' e.amara clec1cl1r nffirnmtrrn
mente, a.:-< 1luas consultas, e no dia seguinte, 
si n.ne1ms aJfürn1r a pf'imeira vez. 

Qtrnnto ilO ancln.mento elo negocio clecla.ra
clo unrenLe, enten1le ti. mesa que, a não se 
trata1:cle simples requerimento, ou ele p<1recer, 
ou projecoto ele commissiü1, .já npresentaclo. 
qualc1uer outro a~sum1Jto, SE'Jil. pt'O.Jecto, ou 
indicação, depois ele offereciclo e funclamenta
clo pelo autor, terá, necesS<triamente, <lfl ser· 
remetticlo (e commissilo competente. em obe
tliencilL ús clisposiçues imperatin1s elos 
arts 106 a 113 e 167 e seguintes do regi
mento. 

Além ele ser expr2ssa :1 cleterminn.çiio qu•3 
sujeita os projectos e imlica.çues rro parecer 

elas comrnissões, a cl2cln.r:iç·ão cfa excepç·für 
foita pelo a.rt. lCil, em que. não lbi cornpre
hemlirlo o caso cln. urgencin., confirma a sujeiÇ'iio 
á regra geral. 

Ainda mnis, o f"lrt 108 elo regimento man
cla imprimir e distl'ilinir os i)['ojer;tos, ch•pois 
elo pn.J'ecer da. e o m't. 110, cogi-
tando ele caso ele e absoluta ncc:css'-
clrule, conccéie n. üi~pen:,n. ele im pre,,;ão, mas 
niio a llO pm·,·cer. bco 6 muito significtüivo. 

Xii.o lm n1ú10 para snppor que a urgencia 
imvorta. a remmcia elo estuuo. elo ex<une e 
e~ch11·2cim:.•nto rla materia. 

Om, poucos <lssumpto~ p:cleriio ~c;1· cleviclfc
rnente estudados no seio cll\ uma ascemhl(~a 
clc•libernnte. E' 1rns commissões que se fazem 
:LS pesquizas, o~ nxame8. muitas \·ems iucom
pat.iveis com a intm·nm(:i'w de. nrnis de unm 
pessoa; só por meio elas commissrics pc'icle a 
cnmara colher· os 1lntlo,:. os elementns inclis
pcrnsavcéiS ú cle1ilx·mç:i10. · clepenclentcs lhts re
pm-ti<:iles pnlJlims on elo rnbsülio particnlar 
(art. "14 do regimento). Urgencin. quer dizer 
imposiçüo de circumst'mcins que obrigam a 
resolYPr logo, mas nifo a i·esolYer sem lx1se, 
sem estudo. 

Tal é o modo pw r1uc a mcsC1. entencle a 
rca·imentccl ,e nest3 sentido clnr-llle

ha execução: 

o SR. 1" SECRETARIO procede á leitura do 
s~guinte 

EXPEDJENTE 

.Qfficios: 

Do :!.íinisterio dos Negocios da Justic,:ct, ele. 1 
do corrtmte, communic:wdo em resposüi, ao 
ufücio destu. camm·a, que, quando forem cle
vul Yirlos ao Poder Executivo. serão enviados 
~t est:c e;i,irnir:t os documentos· que ~e acham 
em poder· cbs commiss:!es reunidas de consti
tuição, poclere~ e diplonrnchi. e ele justiça e 
leg1slci,ção elo Sennclo. -Inteit'aLla. 

Da "l.ssociac,:ão Cornmercial ele Sm1tos, ele 30 
ele maio pr·oximo lindo, appellando pam esta 
canrnra e fazendo identicas solicitaçi!es ás que 
fümm dirigidas por intermeclio ela Associação 
Commercial elo estado da Bahia, relativas ao 
commercio do fumo, e c:lmmando attençiio 
pam as clisposii.:ue,; ela lei n. :~5 de 30 ele dP.
zernhro de 1801, que regu1'1 a cobranç·a ele 
novos impostos sobre o forno, tnnto mais 
quanto, sendo u cultura ele fumo naquelle es
faclo uma das que tendem a clesenvolver-se,e de 
seu cleYer elci~:nclel-a contra Luclo quanto pos'm 
elestüental-a.-A' commissü.o ele orçamento. 

Requerimentos: 

De Alfredo Armando de Souza Aguiar ,a pren
diz artilheiro reformado, pedindo melhora-
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mento do r1c1forma,,-A' commissi:io üe mari
nha e guerra. 

Dos empregaclos ela Junta Commercial ela 
Capital Feclenü, peclinclo equiparaçoão dos seus 
vencimentos nos dos Lht Secretaria d;1 .Justiçtt. 
-A' cnmmissão de orçtimento. 

De Carlos Leopoldo Cestcr Burhunaqui, em
pregado apo,,e1itmlo elo Museo Nacioncd. }Je
dindo mell1omme1ito ele <tposentaclorilt.-A' 
cormniss~io elo íitzemhi,. 

De .foilu Josú Fttgumles ele Rezencle e Silva, 
pedindo prül'ogaçi:íu pen· '!O a11nos do pr;tw 
que llle foi marcado pelo decreto n. 
2002 de 1871, n. 2815 ele 1879 e 11. 2935 
de 1880 pam hwrar e üaárea compreliench 
pelos rios Cn,yapó, ;\;fat'a <1 nhii,o :\ingú.- A' 
commis::ão de orumnento 

fico 1fosci\renlms, Géê1J1'iel de .'.\fa~alhiü:s, Lcone l 
Filho, Alexamlre Stockler, Ferreira Bmncfüo, 
Gone;alves Chaves, Viotti, Dntra, Nicado, Cor
rec1 Rttbello, Aristides :\'-faia,G"n\·a l ves Ramos, 
Cttrlo,: das Clmga~, Dorningus Rodm,Costa .'.\fa
clrnclo. Domingos Pm·to, Palletci, Fe1Teim Pi
res, .Juilo Luiz, Glicerio, Cesal'io :\Intw .hmior, 
:\Iomes Banus. Lope~ Chaves, Doming·os clA 
:\íuraé•s, ,\Llolpho G1mlo, Carvalltai, Angelu 
Pinlleim, Mur:ia, PaulinrJ Cal'los.Co<ca .J11nio1· .. 
All'l.·etlo Ellü1s, Cal'lo:o Garcia. :\!OL·eira 1ht 
c;ilYa, "\l!miitla Kogueirn, Rnlkw .Jnnior, 
Flcm·y Cumllo, Leopoldo üe Bull1íJçs, Caetano 
ele Albnq L1c1·q ue, Bell8,1'mil10 1le "lfonclom;;i, 
:\fan:iano de :\fagall1ilé1s, Fenmnllu Simas, 
Lctm'u I1I11lle1-, SchitIÜLlt. Lac:ercht Cuntinl10. 
Cassiano rlc Xe1.sc:imento e Dé:metl'io lUbciro. 

Do lmclmrel GcÍnçalo Vieira de~ Mello, juiz rlc 
clirnito em tlesponil1iliclaLle, pedindo cousigna
ção ele um ver:;a 1m lei clu on;arnentu para Deixam 1le comparecer com CllllSit rJartici-· 
pagamento aos juízes de direito nornea.llos ele- :i;mfüt os Srs .. João de AYellar, .Josi· 1\ Yelino, 
pois de :?A do fovernirn tle 1891, a ('.Ontar de 1 .\li~n1el C::istro, Retumht, :\Ieira d:• '.-,isconcel
cle janeiro Lleste ;111110 .- A 's commissiies cl8 loS: Ptrnlo .\sgollo, Seabra, Fmncis:·o Soclré, 
constituic;i'co, e de justü.:,i, e ele. or- :\I:1nllãc'.S Biwre.to, Yirictto 1l1\ '\Iecleiros, .h\-
çmnento. CCJ ucs Ülll'ique, :\Iayrink, .](,:mino de Allm-

De Henriqueta Carneico cleMemlonçct Frmre, <t1wcqut;, Bn!hwú, ?lüctta '\Iaclrnclo, Lcunounier, 
viuYn. tlo Dr. Antiocho dos Santos Frnire, pe- _\l nn·o Botelho, :\hurnel FLJlgencio, Fe1Teira 
climlo uma pensiio .- A' cornmiss[o de fa- RnJ1ello, Elluar:lo Gone;;üYes e :\Ienna Barreto; 
zenchi. e sem cau.-'a os Srs. l.'chiJa Rocll'i,Q'UL'S, I\elson, 

Em ~eguiü:t procerle-se à clin.ma1fa, ú. qual 1~l:nino_ l\Jfonso, Ro:'a? Silv31., lrn 1!0 Prado, 
respornkm os Si-s. Benmnlino de Campos, [ Sé11Jastrno Lm1clnlpho,_\üJ~i, v1~:o::;"C. l'nsco l-'a
Azereclo, Atllaycle Jurnor, P;wla Guimarffes, 1 m1zo, "\llJerto Branc1ao,_ Sampmo Fcnaz, F1-
Carlos C;1rn110:3, Imlio do Bmzil, Ninct Ribeiro, gucffz.;clo . .TcêcolJ Ll<i, P;11x;i .. o,Costct Se11111L Ame
Cantiio, Pedro Cherrnont, :\fatüt Bacella1·, Costti, ril'o Luz, :\Ionteiro ela SiLvn, :ifortiullo Pmclo, 
Rodriguet:, Casimiro .Junior, füiclrÜ!ues Fer- Vict11rtno :\Iunteiro. Perüim da, Co:ikt .. Julio de 
namles, Henrique Lle Car"n1.ll10, _\nfrisiu Fia- Castlll1os, BOl'L'.eS ck :\Iecleiros, Aki•k:< Lima, 
llio, Nngueim Pm·a11aguú. Pires Feneini, "\ssb Br<1zil, Thmmlz Floras, Homero füq1tis
MartinllÓ Ro1lt'ign1s, l\"zerril, .Joilo Loiics, ta, Roclrn Osorio o Fernando Abbott. 
Justiniano de StTpa, Freclerico Borges, .Jos6 E' licla, e sem debate a1Jprovada '" acbê 1b 
Bevilaqua, Gonçtilo de Logos, Xascimento, sessi"to ~tntecedente. 
Amorim Garcice, Epitacio, Pedro },mel'ico, 
Couto Cm-t<uo, S6, Anchmle, Tolt:ntino Lle Car
valho, (]onçalves Fc>rr2im .. José :ira,1fano .. Joa
quim Pernamlmco,.Juvencio 1le \.µ;uü1-, Anclr6 
Cavn.lc<inti, Hliynrnnclu Ilnmleim, .\nnilml 
Falcffo, Pei·eü·a. lle Lym, .Joii.u do Siq ueirtt, ,João 
Vieira, Luiz de Anclmtk, K:pirito Snnto, Bel
larmino Cru"m_·iro, Theopllilo dos Santo,,, Po11-
tes de :\Iirnncla., Oiticic:<t, Oliveirn Vall,i,
clão, Leandro :Yfaciel, Felisbello Freirn, Jrn
gnsto de Fr:•itas, Tost::c, Zétme1, ,\rtlnll' 
Rios, G;u-cia Pire~, 1Iarcolino Moura, Seve
rino Vieira, Suntos Percil·a, .:viilton, Dionysio 
Cerqueira, LeoYigildo Filgueints, fütrão ele 
S._ Mn.rcos, Fonseca e Silvct, Fonseca Hermes, 
Nllo Peçanlm, Urlmno J\farcondes, CYrillo de 
Lemos, Ollvcirn Pinto, Joaquim Brcv"es, Vir-
1nl10 Pessoa, Fmnça Carvttl110, Luiz Nrurat, 
Baptistachi, Motta,Fróes Lla Cruz,Alcindo Gua
nabara,, Erico Coelho, Lopes Trovão, Aristüle~ 
LolJo, Furquim \Vernccl(, Vinlrnes, Thomrtz 
Delfino, Antonio Olyntl10, João Finheiro,Paci-

O §rº r.I'osta- Sr. prosíclcnte, YenlJO 
como n·prcsonüt1lté\ ela m1,1:·iio, a}JL'~tolo sillce
rame1itt• cr:>nvkto chi antonomia 1l<1s esfo,clu:'. 
e.ao mcsmotcmpo,respeitaüor elo grande p1·in~ 
ci1iiu ela unichtclc nacional, sem a qual não te
remos urn;1 patria gn;,lllle. foliz. mlmir;1tl;1 e 
consülertula no estmngeiro,apresentar ú, aw·e.
cüição desta illu~trach camarci 11m iiro
j ecto referente :1 guarda naciomü ou milicü1 
civica, o qucü, estabelecemlo principius 
geraes. autorisct o Poder Executivo éê re
formar o serYiço ela guardei nncionaL üevc·mlo 
snbnwtter o seu tmhalho ú, :ipp1·ovaçCl'u '.lo 
Congresso na. sua primeim reuniilo. 

Sr. presidente, felizmente, e 6 isto 111na ani
mtição para éê minli<cincompetencia e fraqueza. 
(;1170 apoiados), o projecto se acha firnmclo' 
i101· V<trios collegas 1.listinctos pêlo talc•nto 
e illustmção, verdadeiros onmmemos cb Ca
mara. 
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lkp11to iJiadiaYd .. imprescimlin:•.i a materic1. o direito Je orgauim11', armM' e disciplinar a 
deste projecto, as~irn coíno a de todos os proje- gtmrcla nacional, nnifonnemente, em todo o 
ctos que te.Etlarn a deseirrnlver as thes''' demo- paiz, pertence ao Congresso Nacional; é uma 
cratica.:,: contidas na nos~a, Constituiç-i'to, :1 i·e- "ttribui~·ão implicitêcmente conferida, pelo le
gulamenfat' os textos con~titnciorn1es ciue, n<t gisl[tdor constituinte à 'Cnfüo. 
prntica. 1:o~sêun :mscitar duYiL!as, ou le1·mitnr 1fas, por outro lado, não se encontrn, em 
difüculll:1cles. oi po1'Ye11tum o Poder Leg·is- nossa, Comtituiç·âo uma. s:O> disposii;ito que 
latiYo Ol'Clinario tleixar ele presci·eyer l'egras prolüb;c os estados de 11tilisarem a grnucla 
pam :l oh,;m·vancüt elos p1·eceitos qHo elle~ en- nacional, nem tle fazerem nomc•al;ôes pare< 
cerram. os cliifüren tes lJOstos. ele officictes. 

Sr. im·sitlente. ve.nho, motlestamente, con- OJ'rt, nos termos tlo êcf't. 65. § 2", det Consti-
co1Te1· com nnrn pedrn. pctr:i o JlOl'tentorn ecli- tuicão, é fac1tltado <cos esta.dos, em gcrnJ, todo 
±\cio que :1. stll>etlori:i legi~l:ttiYa. elo Congres~o e qi1nlqner 11utlm· uu tlireito que llles não. für 
.iá principiou n;c sessão 1m2s11cla a leYlU1tar, e neg·atlo por cJ[1USl1la express<t ou impllc1ta
que htc ele pr.rpctua.r no futuro a memoria mente contida nas clausulas exp1'esscts cl;:i, 
t1os g1·allilc~ 1mtl'iotas que tornaram p11rte na Constitnit,oi\o. Logo, o congresso l8gislrdivo 
ehtlJOrn(:J.o ela 11osslê Constitniç·ão. onliJrnrio D:jcle. sem Yiola.r n, Cll!1stituiçoito, dar 

Um grnrnle publicist<i Jrnncez, profuncln.· ao~ esfados o llireitu ele nomear para a guarda. 
mente Yersê1clo 110 l'stmlo elas instituiçõé•s nacioml nito s(:i o~ oiliciaes subalternos, como 
americanas, o noücvel J,nliouh1,-c. ei'1 nnm os supe1·iores. 
tlas suas j)relecr;Des sobre <ê constituição tlos Digo mais, que o Congresso não sómente 
Estmlos l"niclos cln, "\.merica do ?\ortt". clis-:o ]JÓcle, como clen; fazei-o, porque desde riue 
uma venlacle qne cum1wo a~signal;n. pm·a riue o legisl:t1lor constituinte nito veclou
qne te C<tmai'a nella se in~pil·e r1 uamlu cunrec~ lhes, expressl1 ou implicita.mcmte, esse clire1to; 
cion<lL' ns lC'ic~ organicas complemeutn1·e;; cht desde mm e con!'orme á inclole e natureza 
Constitui(JLo. E" uma questiio ca11it:11. diz dll', tlo regimcn reyiubliwno foclernfrrn, como 
:fixar o ponto intennedio em que r1eYe i1ar·a1· clemofütram l'IS co11sLii:uiçôes ela. Amerirn do 
<l. lJemlul:l fJ ue oscilla. entre o tle~puti~mo e Norte e ela Jle]JnlJlica Argentirn1, o ser 
a Ctnarcllilc. mixüt a rnilicict ci\·ica, é evidente q llc não po~ 

Qualqner que seja a ffirmn de i!'OHl'llO, e dt!mos le;.;ishu de olltro modo, sinilo confe
principtllmente no regimen republir:ano recle- rindo cc1~tas attrilrn ições :ws estados. 
mtivo, cum·<:'~m muito ter pl'e~ente llii me- 1\'ilo me proponho cleser!\'olver os l'trgu
moria, c:i1CL Yrrcbde. De:rnmos cerCêH' os po- mentas de 1lil·ei10 constitucional qnG füncla
deres consí:itciitlos da L'nião <le tocb fort:a mentam o projecto; considero preciosos os 
e prestigio, p:lra que possam re:1lisar o grn!1lle momentos dct Cit1rn1ra; acl10 que o seu tempo 
:fim da unifü·açiío d:t paüfa; mas esse prn- n:lo deve ser tomado com longos cliscursos;por 
stigio e e,:rn fort;i1 tfa L'niilo deYem ll<lrar onde isso fiz preceder o llrojecto ele consiclemnclos, 
comez;a. a fronteira r1ue <l. s1>.11am do clespo- nos quaes syntlletimmente e2füo ailcluziclos os 
tismo. p1·inc:ipaos a.rgumontos. . 

Por 01tü'o laclo, elevemos gamntlr a exiJan- Devo, porém, dizel' rapidamente à Camam. 
são elos direitos imlividuaes; chrnmos dar all- em que consis~e o plano ilo projecto. 
tonomia o inclepemlencia aos estacloc:; clev-o- O prnjocto c][i, ú l:nfüo o direito elo orga
mos tornal-os srn1l10rcs elos sens iirovrio.s eles- nisar, armêU' e clisci1ilinar a guardlt nacional 
ti11os até ao ponto em qne começ·a a fronteira ou milicü1 ciYica, o rc;;erva panl os estados o 
r1ue os sopam cht anarcilhi. direito de nomear os oIIicüies e exe!'cital-a, 
. 81·. presiclen1e, formulrmr.lo este projecto, segnnclo ;1, disciplina in·esc1·ipüc pelo Con

tive por :fim crincilim' perleitamente, tanto gresso. 
qmwto o ]Jermittirnm as frn.cl'ts luze~ tlo meu lleconl1ecE\ que, nos termos ela Constituiç;:i,o, 
es1Jirito, o rn·incipio ela unidade mwiomil com sómente o C011gresso pócle autorisar <L mobili
o ela :rnfonomi1t clo3 estados, sem o que não lm rnçiio e utili~ar;~o dl1 guarda nacional ; micS, 
Terclacle1ro Jedemlismo. ]JO!'que nnrn dns mo- como ó possivd q11e em certas e cleGei·minadas 
~as reaes cllJ regímen re1mblicano íeclerati'rn ! emergencias o Congres,:o não esteja reunido e 
e, sem contestação alguma, a inclepenclencia 1 sejtl nece,:fütrio mobilis,ir a guarda naciona.J, 
estacloal. . . 1 o lJrOj\'.cto determina. que. nesfa hy11othese o 

. Em n~1J,crm 1lc guanla nac10nnl, qual " Presidente ela R8publlc:i se.Ja a.ntonsaclo a mo-
tllspos1~:w ela nossa Constituição'! bilisal-:1. e utifüal-a ,cleYendo justificar ü seu 

Pum_ f) ~implem1ente ;e elo § 20 do art. 34, l)roceclimento logo qne se reunn. o Po1ler Legis
qne. cll~poe'.: .«Compete pl'iv:ttiYamente ao l:ltivo, nos seguintes casos: 1°, quando J10uver 
Congres:;o ~ac10nal « mobil!sa1· e uti!isar a insurreiçiLo; 2°, p<Wa repellir a invasffo cstran
guar~ht nac10nal nn milícia civici' nos casos geit·êc no territorio nacional, ou quando houver 
]Jl'eYistos yela C_o12stitnir;ão ». l\·ada mais p3rigo imminenle de Í!1Yasão; 3", quando hou
ex1ste mi, ConstitrnÇ"ao ; clo1llle se infere que ver invasito ele um esta.cio cm outro esfaclo; 
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4", pai·,i, m:u~tel' a form;l repnblicmm te.cler·11- i bem assim a, ;rnnmtir a ordem politicP" no in
tiva; '5", fürn,lmenü~, ixw;i, ;cssegnrar a execuç·~w 1 terior ele cacl<1 est[1clo; 
Lh1s lei~• D s2.ntenças iecleraes. Consideramlo ri ue <l gna:0 cla nacional n::lo 

l~e~peittwclo sempre a harmonia dos princi- pOL\erá cumprir convenientemente a srnL rnis
pios <hc ltnl'.lade nacional e ela autonomi;i, elo~ $i'\o }latrioticn. ele ítuxilim· o exercito-si não 
L1staclo,,, manchi, r1ue a m'licüi de qualquer für orgnnizachi,. nrnmL1a e t1isci}llinacl;1 uni
estaclo. r1rnmtlo convocacla para o ser,·i(:o dn formemente em toclo o 1miz; 
Uniiio, fiq tFi cxc\ll;!i v;i,mente c<oli a sua Llil•ec- Consitleranilo que, no regímen ele ~rnY21·no 
ç~o. sem r111e o govr,rno estacloal possll repulJlicano fccleratiYo, os estados fedcm•Jos, 
11bst1r a convoc11ç;[o; por- ontrn latlu, dá aos ~i hum rtue constituam uma <Ó nal'.iomcliclacle, 
estados o poLki' do c1isp,)r da guarda, nacional so1w.mmic, imlivHn'l, quando se. tnttn do:< 
nos c2,sos m:i,1·c,1dos 1ior lei (b~ res]JectiYas le- negoc:ios que interes3am á coll1~ctiYidmle 011 

gisfotufüs, quamlo a, segumnr;;t pulJlica o cx-

1 

conJe.clcr;t\·úo., são 1o:lavia <cutonomos, imlepen-
1g1r. dentes, e. exercen Loclos os Llireito~ que i1eu1, 

Tcws são, Sr. pr:sidente. cm pm1c:1s p:tln- Constitnic;ilo não siio expresm ou irnplicilc1.
vras, as lias2s do pro.;ecto rl11e wbmr"tto e\ mc,nw cont'eriLlos ;\ linifo; 
consickraçii,o tla, illn:o:trncln, cccnuua. esp8rarnlo Consitlernnüo que nos Estci,dos l'nidos dei 
que a. cornmi;;si\o ele le·~ishLC:ão e justiça, no Amc1'im üo l\orl;:~ e n<e RepniJlica Argentina. 
m1üs bnffe pmzo })Ossi\·c.\, vi.;to trntar·Slc ele pai:1,l>.S ele n~gimen repulilic.:1110 lhle1·:.tt~vo. 11, 
quest<'lo qnr: interessa it ccm~olicfo.i:ão dn gmêrrla nacional on rnilicia, cívica é rnnci iasti
Republica Feclerntiv::t, tlu o seu pm·ecer. pro- cuição mixta,-fecleral e estadoal ou }ll'OVinci:ll 
pondo as altemr:Ges que,em srnio s<tlJec101'ia. en- -compctinclo it l:niãu o direito Ü·J orpmiiz:tl-a. 
teml<.1 necessarias. lU'mal-et e clLscipli1ml-a, e aos estados o ele 

Ao concluir, lembro á ca1mlm as nome::n' os officüws e e::rnrcital-os, segunde 
palav-1w; elo insigne Oclilon Bccrrot: a tlisciplina prec,:c1·ipta pelo Congresso (art. l '' 
sinilo 1luas L':'pecies de govm'no, sejam quaes secr:·fo8' ns. 15 e 16, nrt. ':2" seci;:::lo 2" n. 1 lln 
fornm n,s srni.s fürm:~,; exLrinsc::1is: os govc1·nos con;<tituição americana e art. G7 n. ;2.1 1_1:0, 

que libr:orvcm as forçn,s iniliYichrnes. l' os ~·o- co;1stitulç::fo argentina, ) ; 
verno> qne ll!es deixam plcmê oxpafüãu; -os Consicloranclo que ci, Constituiçflo d'° ::'-1 tic• 
governos.rtuo toem a prctenç·ão ele trnlo gtwe1·- i'ernroiro, (l;rndo privativnmente :10 Congr:::s:.o 
nar, e os governos qno muito conlüun rw cornpetencia ll;tra molJilisar e utilis:w a gu:n'lla 
espo:1taneilbclo incl1 vi dual. naeio1ml ou rnilich ci úrn, nos rnsos poc· clla 

Não hesito na escolha entrn a~ clnase species l1rl\Viscos (a.rt. 34 n. 20), conieriu-1\ie irnplici
(le governD llflmmen paiz. Quero o g0Ye1°110 ela tamente o 1fo organi?;al-:i,, armal-l1 e clisc:i11li-
l~xpm1são das forç·as inclivicltmes, o nai-ll, porc1uanto o poder ele regular o que 1, 
conseg·nn'é•mo.> .<tos e.stnLlo.s n:lo fürem i·el:üivo :·1s gu:wclas nacionaes o de determirnH' 
1rntonomo~, fürtes e ini.lL,p::;ndunk,s. pm0 n re- o seu f'erviço l'lll c:i,so ele invasão ou insnnei
pelhe, :1 somlJra dr1 hi, <1:' inv:iséies nbson·ente" çiio 8 cl;tr:unonte uma p'.1.rtr, das l'uncçGes q1w 
üo gornrno í'ecleral. (Muito 11::111: 1:1 uil•J /JcJ)i.) clizem ,·, c\ef'eScê commnm e á 2egn-
Y~rn 1\ nwsa, 8 liclo, c;jnl~·allo olijecto rll~ ,12 _ ra.rn;a 1b JYtZ intenor .Sl:i, confückrnçiío, como 

liher;u;·ão o segl'.inVe pr.~jecto, ji'L oyoi;:tüo lll"lo pornll'1:;/I:_umlto11 (O l'<'d~J'ldistu, tomo:?'. c1t
unmPro tla~ i1S~1:.;1mtnr:i,s, o C[ll:tle c:nnaclo 11 ]lltlüo .~9), 
commissilo ele constitnir;Jo, legislaçfo t; tle Considernncln_ qne no cit.1clo art. 3L . n .. ?li 
,justii;a. · ( trn1c11 clrnpos1c·1to qut> ex1sie rn1 Constnrn:·11 o 

reierentc a guanl1ic nac10nal) ou em qunlqnH' 

PRO.JECTO :N'. L2 - ] \'\9·! 

Determina o:,· cn.sos Qtie 1·cclafftOíJi o 
dri nacôona/. ou miliciié 

e G.fJ~r,cUcs em, q11,c p1Hic/d sei' cllu 'i'li
liswla o 1rwl!ilismlu pelo p,.c.,:r!ente da Re-
1nil;lica, r: anto1"~s·o, n, o,·!Jll1iis(lçao do 'J'r?.'>'JJ'?

ctivo sei·~iço, scgnndo O) princ?·1Jio,,· quu es
tabelece. 

Considerando que ci, P:U<Wtla. nar.ional ou mi
licia civica é clestinachi, <1 au:s:ilc11· o exercito 
de linlrn mi, mmrntm1i;ão ü1i, trnnquillithcle 
irnlJlic<t, 1m cbfes11 elas institnic.:CiPs, llit sus
~entac~ão cln.s leis federae~. e 1rn repu ls:i, ela.:' 
rnV<HJCS est:i·;tng,e1rn.03 no territorio mic[onal; e 

outro texto é:onstitncionnl n::lo está L'x1n·pss11 
on implicit1rnwntrc confüh :1 prnltibiçiío. }l2\l'<t 
os L ·st11dos. de nomem·em os offi ciG es tln 
g1mrclr, n:iciomü e ntilis:wcnHc ou moliilisrt
renH\ p:.tm rnankr ;c imi int1·nrn- sern in'c
jliizo Ll;1s :tU.l'ilmiçCies elo governo fecler:.tl ; 

Consicleranclo qne, nos termos 110 m.·c. ilõ, 
n. :?. 1.hl Cimstitnição. 1\ facnltitclo 11os Fst:irlo::' 
todu l' qu11lc1ue1' pmler, ou tlireito crtw ll1e~ 
nilo für neg;:vlo por ch1U.<uht, expressa L'll im
plic:ü;1nwnk coutichi, nas clausulas uxpt'('SS:1s d1t 
Constitnic;ilo; 

Consiclemrn1o qn2, no regimen imp2r·i:ü. 
tão Yeelwratlo LÜii:s 1wlos l\º}lll blicm10s cL• cn
tiío por caustt Llo Yicio Lla centrnlis111;un. ,iL·, 
i'l'<t recon heciclo e solenmemente proclilnrn1to 
pelo legishu1oe constituinte ( Acto AdüiciunLü 
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twt. 10, s /") o (lil'nito das ass~ml1lé<ts pro~·in-1 a.,; im.·a~tle.·s estrangeiras no territo1·io nadonal 
crnos leg1sbrem solll'c a. c1·2nçao. suppre:<S<tü o ou "' rle um estado em outro. 
nomoa(·il.o ptcr<c os cm1m•gos imwinciaes, 2utro 1 ,\.rt. :2." A grnmla nacimml, cm todo o paiz, 
o~ quaes :'e i11clni:1m eis tk ofüciar·s da gllimfo, ~l't·:·L uniformemente organimtlic, ;crmilda e 
nncion:d, cxceptu11clo o de comnmrnlante su-1 cli:,ei11lin:Hl<l, rle modo ri. porhT sei· vtil is<eda e 
perior; mol1llis:11h com i1rnm11tirlil(• 110' c:isos mar-

Consitlomnllo r1ne 1w.r1uoll:1 c':porn de rnntl's.- caclo:'i peht lei. 
li':1ç·;(o mowwcllic<t, em que as provi111:in.s vi- .\.n. :3." O Presi1lünt9 lh 1;.qml:liCi1 nilo 
Yiam rnaui:lL:trlns, a irlén rfa descentt·;1,li,tll;fío }JOrlerú milis<er 11om mobilisar ic g11<.Lr1l<e im
IÍil gnanln 1mcionaL no que se relem :'t:l 110- ciun;il 1>ll p:1rf.e 1ldl<L sem cwlm·i;,a1Jí.u 1lo Con
Jrll'<1t;1i1·~ 1los oi!ici;w.-<, j;\. se impunlm fü.o Con;o- g'l't'S·'º· 
,;nmente "º'' '''pirilos os nrnis c:irn,en·mlorc:i, f'nrng'l'l<plw unico. Niio e.'1.nmlo 1·etrniclo o 
q1rn a p1·np1fa lei interp1·etal.iY;1 elo ;\.l'to 1\.1lrli- CongT1>so, l'SÜI. ;ütJ'ilrnir;fo Sºl'Ú, exercida só
ciorrnl, !('i 1lr• 1·enc(·1lo cenLralisacloro., t·i rle m1•1i1·.:' uoc; caH1>s ~eguint.es, clew.uclo, porém, o 
cc>rnprl'St«!o cbs pt·ero1lrttivns pr·ovinci;ces « p:t- Pr·esidente dm· ronfo. cit'l"Umsü1.ncin.tlmnente 1los 
recl'u <H0<1t:tr 11 1li1·eiLo 1hs prnvinci;Js», rrn Jll11tiYnoi 11110 1lef.r·1·mirwram o s:•u p1·ocedi
plu·nse do in,igrw imlJ!icis1<L e dernocmt;c Tn- llll'!lto, rn1 primeim 1·1·1mfüo, 1·m 1111•nsn.gem 
vnres Ha~L s; c·s1x·i:·i1il, cujn. ;qm;.sentn.çilo 11:10 n:;ceclet'{t o 

Cousiclorn.ndo qne :e lei n. GCl:2 do lD rln :'e- 111·[tzo dr: trns dias, ll pri11cipi111· do cb aberLum 
tembr·o e!:• 1850, C]tlilliflcn.clii. pelo cit<ecln pul1li- elo Cu•t!..'.TPsso: 
cisi.:i como «llm rios tNti:< <tuclnzt)S ;1.tte11ta1!0' l". q{r:tnrlo 11011\"et' insnrrei1;iío; 
cout1·;c 11 Ar:to Atldieiotml », tenrlo por fim r·i- ·~ '. c·111 e:1so tk irn·nsilo est1·:i.ng::im ou pe-
mentar. lo!'titlmr :1, trnicl:11\() tlo i11111e1'io, ttilo t'i~o imrninonte do i11vaslo; 
Iiii :dc\m ela ce11tm!is;1r:·:l111L1. nu111c-c1.çiio do:' ol:_ ::•.cm ctLso 1le iurn:;iio elo um e,;tacle> cm 
Jkiac•.s c;11pe1·i01·1•s, rll'ixnmlcr ;11 1s ]Jt'Oôiiluntc-< o 011trn: 
tlirl'ito ele' no11m1 L" os r1ffil'i11''S ,0:11i1all.ernos sol1 -1 ·- [i<l.l'<L mtmter :e ffll"m:c i·epnblic:ma fccle-
lll"OJlOSt:t 1lm clicCo,.; do~ cm·1ms e int\n·m;w·:es rati \·:t; 
rlo comrn:Lncl:i.n (,e snperior; .)". p:11·:1 ;1~segurnr a execrn:-fí.o dns leis e 

Consir.l1't'nmlo quu si, no tc:muo 1lo llilil.:u·is- ::;e11tl•n1::1s [';)rlemes. 
mo imL1rTin!. « 111!0 n::rnltn.n1m incom'cn:entr~ .~1·r. l." Compete :ws estuclos 1111mear os 
g1·:wes 1•:11 :'1•1·em rlc'dn.r:ul():< p1·01:i11einr'S o,; clli1·i:1e:< rh. c.nrnr1l:1, na.cional u cx1.:t'1:ic1ll-n. se
empr;ogos rb g·11:mh 11acio111ll. 1·omla11111 11:w µ'llltrl.1 1t 1lis~:iplirw.111·1·scl'ipt:1 [Y•lo Co1tgrrsso. 
ª·' ;1,;sc111 l11"·;1.:; 111lCI 1·en1µ·:''''"m nem ;il t1•r11s- ::11 Di:<tricto Fecleml o PresideuLe oxo1·eerú. 
~~::_·1n a:-4 l: 1 is qu1' «~tn.lx~k,ci:i,n1 a ol'g-n11i- est;1:-; ;ti l",l'i:Jni(~(-JCD. 
zar;;fo e ;J, pli11;;. ». c1111101·;;cii!!"im1\·t1, So11z;i. -~1·: ... "í." .~ 111i!ici11. eivic:i. cll' q1::ilrp1m· es-
M:irl.ins 110 ]llll'c'Cl'f' 1[111.\ c·m rn::n' forlrJ. 1111 p;1d;e ile!l:1,, l:Oll\'OCillfa }Jlll' :1cto llo 
rn1 C;1.rn:11·:1 do.-< D1•1n1L:11ll'': '/ri,-1:0,.i nir.u pCido Conµ·r·vsso ou do P1·csi1k11Lo tl.1 n.epublic:c, rm 
h<LYt·t· i111·011n·:1ic·11tu no 11r•.:1w.: 1·1:!:·im:·11 · fiw111ê rio at'i;. :l', p:1.1·11 u sm·vir;o iln. lJniiio, 

Co1tsi1lr•1·:1wl11 q111', soh n 1•ep11l1i'il'« líc;11·:'1 :·:;cl11.'li1·:111w111.e soil a 1li1·ecr:;l.o rla :rnto-
vn, i.'.°CJ\·1·1·110 dr· i·xp;rns;'ic1 Juc:il, e111 q11e ;1. rúl .i!c: 11110 l1n:1vr.'l" foit11 a co11\·o(.a,::io. 
a111unomi;1, :lo.' l'<'L11rl11:: ,._ 11111:1. rlil.~ 1110! :s ~ i ."O CunµTcs:-:o 011 o Pt'.'>'idc:itLe eh lte
l'C'ites 1lo lllilCliÍl'!:'!ll(l gO\'('l'U:lllll'lli<l.l. (: 1111;;1.- inl1li1·:1. é l\, ll!liGil, i>IÜl)J'irl:tclc l'illll)JDLt'lt1.é\ j)ill'i1 
mc:1tlo i:u:o11\·1·ui1_·11i;u 1: [Jm'igos:1 ]Xlt'il, ;1:' r1•,:u[1·(·1·,.;oht·c a oppol'Lw:i,fa1!1• 1hc1111•.-oca1,:;(,o, 
lil11·1·rlad1•s pul1lirns l' iê i11rlcp1·rnle11ci;1. dos 11;-10 [J<li!1'1lllo o go1·e1·1111 1los (:<l.;trl1>s, ,;olJ pre-
p-,l;ulos i1. Cl'lli.1·:tlis:1r::(O rl;J, 1li\C"illll:11 [;:•X[IJ ilf;,·u111, 0J1sl.:H' :L l'liltl1iilll Ül'.llit. 
n:1s lil~"S rlo ."·01·1:1·110 , ~ ·,' ",\. ilirocc.;-10 rb milici;i. jJ1•la ;1.u1;u1·idaile 

Consi1lt:1·;rnc!r1 íin:t.lmonLc IJllC: o se1·1·i1;0 1h ft)rlr'!':tl i;ut:ll\::1, desrlo o rtlllttli't1Lo em que 
!..'.'lli\l'rh 11:tcirn1 l r-:11·11cc ([' :'r'L' 1·:•f"rJ1·mltrl11 :;e- 'tr·ll:1.,.:o ;1c:l1a rou11itl;i, 1w lc,,!..'..<ll' i11tli1«.ttlu no 
Úurnl11 o:< norn:< mulcll',; cre;:.clos pt:lii Con:<ti- 1 l:11;un rnr:ac:l11. 
tuir::l.o: _\.rl. li " Fr'11':\ tloô m"os 1•spr•cifir::1llos no 

:u·I;. :: • rln.1Jl'mrmte lC'i, 11. rnilir·i:1 flc1u·{o solJ Prtrpomos o ,'C'g11ii!t · pcojcdo l/e lei : 
a:< 11t·1l1:11:' rl<l Podei' Excentiv11 1:st:1.1lo;d, qno <t 

O Congrc.sso :\;1ci111wl 1kr:1·ul11: 111ili,:11«1 e mol1ilisat·i1, de cordii1·111irlilclc com 
_\.1·L J ." ,\ .c;·n:ml:i. 11:1.cio11:il llll 111ilicin, ei- i\:'i li·i-.: n1L:1tla.s pc.la 1·es1Jecl.iv;1 lcgisl;J.tm·n., 

vica (·· ri<'sl;i1w'1b. : 111:uncr :i p:t:r, p1J1tic;1, no r1uanil11 11. i:ii"g'UI'llIH;:i puiJlic:: 1 Llo Esüi.do o 
intel'iOl' 1los est:1clos. o :1. :wxili;11· o e:<;:m·cito 
de linha u:c l:ni:To. ,011 o r:orn11rn11llo em c:lwle . /."O Poder Exeeutirn 1·· :rnL01·i:r,ado a 
do Pl'csillr:rüt: d:1. iU:pL1l1Jirn ou d1: quem dfo 11r',~:u1izi\l' o sc.:1·vi1;0 1.Jn, gn<.Lnln 1mciom1.L ele 
1lesip1.11.r. uos temws <lu :1rr. .. 18 lh Cons1.i- acr·ol'llo cnm os principias gc·t·;11·.s l'oLnlJclecidos 
tuü:iío, 11. :3, qu:11Hlo 11 ,,cu umpn:go for uecc:s- nil ]ll'8.s1"ttu lei; clm·ornlu, 1m p1·imuil•;1 reuniilo 
:-::n·io p:11·:t fi1zcr cum11l'ir as leis e scn1.enr,:ilS elo ConµT1'S'O, snlmrnLter ,·, tlosto o 
leil81'11cs, mpl"imir as iJ1::'11rreiçGes e rcpelli1' 1 seu lt'tl.ixi.ll10. 
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Art. R. 0 l\cvogrim-sc ns rfr<posiçõ2s cm con
Lrririo. 

Sa!n, tln.s tlejnnho 1le 
Tos~l1,,-J>r11r,1u, S'r;ucrino 
-Arlhw· Rú,s.- itil/',.iso Viullw.- Andre Ca
valccmti. -l/:nviui!1/o F't!1;1wirn,·.-F. (;iiccl'i1J. 
-R. Niirn Ri/JcÚo.-Cassid!I'! rio "\'asci1111'.liD. 

m1rl1n· rbqnellr· Estnrlo, n noticia .. t1 igo, !lc que 
e,;2tr ,-erk1 1lestinn.tb.1 "º pol'tu rle ;\;ct,;ll lin.sici. 
~iLlu cl1:c,;Yia1la pm•:c outni E,;ta1h1 dn. l:ni:ío. 
ernbont P<u·rt lal dedarat;iíll e::c:ol11r·~se o iwe
l<·n,;o rn·g<"\u oflkial nrn cccminho torLuw,n. 

-:l[. J/1rnra.-.4. J[z:lton. -Oliw~HI J-'i;tto .-
F'ousena lle1·1,i,r:s.-Cos 1rr: Jlfo · 
rc'ii·u. dr,!, .~Ti:!D/1, - ,')

1
, F/ctt1·u ('iJ,/'({rlo.- Jli1.rr:lo 

[Ji,i/1,.:iro. - \,J{n~dn ;Ji·(u,rl 1?0. l~l/i;.,-. 

-L1-u/.1J':1J,~ (;arcitt,-Un1i~:rd·1JC:')' - 7Jo-
nii1UJOS Nochri. - 1Janlir10 ()u 1·! o . .;;,, C('sr_t1·iu 

il[otta Ju.;ii1JJ'. -TJou1i;u; '; d11 Jlol'ae.,. 

O ,.,, .... An1ori•u C*::tn.·c.ia-Sr. 1Wl'
si1lt•ntcqwopon110-mc a. ü·:ct:t1· :•.111 poucn•: pah
vra.s. sue ·inktmente nw~rno, tlZ'. um nss11mpLo 
de inlrn•es~:e µ:eml.mcc~ c11.ic1, sullll;iro ]JDl'lllillll'e" 
i:;nur<trfa :c:isil11 Ill'C:ti1 c:tm<l.1'cl cunrn ·no e'l;:u lo 
q w' te11lto il hum·n. Lk t·:•p1·esenh11'- o Rio 
nrande 1lo ~{orte. 

E11trd:1.11tu. 1levo rlizt:e 1lcsrle logo í[11C' ,;oiJ1·e 
c'tr1 assrnnpto <t C'.:c1m11·<1 . .ii1 tev1; Dcca,,ii\o de 
p1·nnrnwiill'-se. Petlin1lo a ptllnvni nPsl '' llorn. 
do exp1,dil·11le, i\, q 11:11 tc-111 'iclo t'1•s1;1·ntrl:1. á 
oppnsi1)0, crnli'onm' o preee11l·nl,i" c:orn ,iust<l, 
rnziio inn1c:1üo n.imla. llu11Ll•111 pulo illustr1; dl'
trntaclo pm· Uoyn e <.tvenln,1ln, <lii<'rs e''ª· I'i\Z1Íll 
por um üm: dignos memlJ1·1\:) r1:1 m:liorin,, cl'c•io 
ltivier \li"~':Hlo umj ulg'mlo s2r 1•ss<l. ltm·a elo ex
pediente 1lesi',[uud<t :'t oppn·:i~·,-10. 

J\prl'.s•o-mu, no emt:rnto. 1·m clecl;n·or <t V. 
Ex. r1u1'. tnitn ele 11m f\.ssnmpt" 1Le i1iler1's·:r 
ge1·:1.l. o qu:tl por ,;1n n:lt1t1·1·:r.:1 niu1 p1'Hl1· co11-

stitnit· lllll l'l'.CU\'Sil lle ilJl]lliC:Ír;<IO. l:<lll llii11 CJ1Wl' 
llizm· qité' e.u rnl.11 ~l'j:1, l'Olll1lso11, l'1«lllC:\. l\ t!us
ltc:son11JrnclamenL:" opposi1·i,misí,;1, :10 :\ltu:d go
venrn, o elo Sl'. Vic:'-Pn·siil1•11tl' (l:t n:'JlUIJli

ct1; mas <lLtcul:o o regi rnen prl"'illrnwin,i q1h' 
acloptitmos em n nossu 1mdo 1·:·1Le1·;1L 1mrt'r'1' 
lliio te1·ilt i·azão de ser n111<1. "llPOSi<Jlo :<ysll'-
1m1,Lic:1. 

St-. lll'l'Si1lu11;e, qurtndo " mi11k1 p;1l<wn1, 
11ii1 l f'o~sc lx1Altnte p:1r:c ])t'm·:u' 1is n>"e1·tos 
11m· :rc:1IJ() ([e lev;11Ü.ltl' c;ohr<» :1 iml1li1::tç'i\,o in
~"1·ln, no nrg'iiu ulfic:ia.l :l11 lil'l'tl'l1"11 g·uver
rnvlnr tio füo Gr<trnle do ;;01·t\'., e11 t.l'<'Út, m·~ta. 
ccis;c 11111 te,ten111nl10 vaJiosic:,im" r[LW.I i1 orlo 
illustr .. · ch·•l'tô ]lilUlista. o Sl'. F'l'ê\ w·i,;co mi
cel'i1, 11ue t;.;\·Q· <e fuwm llci Llil'i.~·i1·-111e mnu. 
C<rt·rn. 1·ehti n1 n. e,te assrnnpto. 

::\1•::;L:ls ('Omliç11)es, Sr. pt'<i:Ülll'Eti', Emito-me\ 
a <i.LJL'f"-'t'1tfar :'i consicll•rn(~i\o d:i. 1:asl\ um re
q 111'l'i11H·11i:ll. !':n·cc.1·-mc que ,,.r:i. l'::lciJ. nü 
actmtl gunT110 clueith1.1· 11str1 iiomo, que ii 1le 
inü't'l''"e p,1.lpiL:1.nle pal'i1 I\ EstMlo r11m l'Clll'l!

'l'ntu ... 
o :;1l .. \ilOl.Pl!O Go1;NJ - c\])lli:1.i.lo. 

O S1t. _\~1<l1iur <fAltCI.\ .•. e co:1slil ur\ 11111:1. 
cl;rs 11wic: legitimas Llu" i·io-g1·:tn-
1le11st•,; Ll11 :101·1.u, A re:1 clu :tlludiclll rne-
llio1«unt·1üu. 11 iz0r, ú a. l'lt:i.ve Llu Sl\

g1·c1lu : i:\. v1·osp:·1·j, la1le tl<cr1 uclie }>::do. 

O Stt. _\tlllLl'flil C:"R1io -Apni:LLlo. 

O Stc. _\~t<mL\1 ChttCL\-Y. Ex, i1011rn.-mr· 
:-_::obt\' llllHlU l'.Olll US ~(;lls :.1pi\,l'i.C~ Il~Jl'(ll.18 L'011[\(> 

Cl' 1lll 1J:'1'IO 11 Estado ilo Hio (ir:mh' ilo :;orl.e>, 
anele iit'l''lon rh SC'lt:: Y:ilio,;o" ,':1m~,o 
1:1.0 ~·u\·1·i·11u, n.Jiin tlo ::;, 1 1· L~u lH'-

ceêS<lrio qn~o ntil meliwrti.mc;1üo; 
Tr:\!~:1-:' ·, sr. (l1· um:1. 1lc'c"JJC'W 

rnil1i1n:1. 1le llJU rn11tos. L' t'<'.lJL''" :11.cl,i-
\·a. c:t:mo ('. l'<l('il ill' Yel'. 

.E11t1·1'Urtl.o, o Ec;;;:1rlo elo füo Ci:·an1lr' ,Jo 
:\u1·1.1• 1:sr.:t pl'in1.ilu clt•c::<:' i1n1ff·1c;,·irnlii d 11w
lll1)J':l llll'llTO; e l[llll.llllll <eC:tlll<ll':L \\:1,,·i:l ,j:'1 1\l<l,

nil\»L;11lo o <:•11 Yoi.o :::ob1·c• l'llc'. i1:\n ,, 1·c'r·u~ 
~:indo. lllJJl:l 1·ec1·mm l'S·1:1., no: ic~f\' 1.lcs:1 li :1n:u lo-
1·11~. i1s 1111:ws me rcl.h·i. 

Sr. Jll'esiilenL\ lt Ct1m:u·:tclos Senllorcs Dep11-
tml11s tev<" occasii'co d0 rn·11mrnc:«n-se nll a1mo 
1x1s·m1lo :::01J1·e u melhm·:c1m:11ln 1lo llOJ'to de 
Nat<cl. 

S:'. im·si1lcnw, :tl.1.emh'rnlcl ;\ CJl1<' o l."lnlJD 
rn>c·:i:n, ,.,1,;c é ~eillpl"' pr:;c;oso, You l1l:êl11 l:u· ú, 
!l\c.<:1 o JIH'il l'OIJllCt'il!leuto qu,' '\ c:011:·1'lJiclo 
lll'St .. ·,; li'l'lllU:) (/:;): 

Com) V. Ex.(' :1. C;11n:1.ni, ~a.li ·m, ao pl:nw 
orç:i.muntario :1v1·:•s1'nt:1tlu pdo go1·('L'llO ti. 
re,;pediv:c 1·omrniss~o li;.:·urava ess<1 Yer·lm. 
A illu:;1.rn<l:t cornmiss~:1 Llt• m·c::rnwnto, lm:;ul:1. 
segur<1,mente \llll' 11111 intui to lom·<11·l'l, q 1wJ 
o ile rmlis:1r e1·ci110mi<1s, diminm1 1•s,;~1, H'l'Íl<1. 
JYI<1s, sulrnt:'l:Lilln, i1, r·onsi1lemr::l.o d;1 <':isa. 11m<t 
emernht, rest<tbelecc•n r·ll:1. :1. mesnm Yerb:t. 

Entrnfanto, 81·. p1·esitle11l:c·. im:1gi11c V. Ex., 
i1m1gine n. ca.nmrn. q1ml se1fa <t rninli:1. sur-
11rez:c, qrnli. sori11. a ext1·anl1ez:J, q1w me l'<l.11"011 
:1 nol;ici;1, cxa.rnda nu ]ll'l'l.:·mliclo 01·g0.r> olllcial 
do I~stmlo q 1 te tunl10 n. honm de reprcsenü1.l', 
orgfüi ustc 1lc lJl'll[ll'tCLllule rlo actlrnl gover-

Carnara V. 1I 

«l\1'r[111'Íl'll qne, llOL' intel'l11:•<lio '1:1, m2<:t rfa 
C:1rn:1m <los :::;~nl1m·es ll:•put:c,lo:s. 'e l'e([l\Í::il(' 
1l<J lCUH'1·110 :1. ,:cµ:1tintc infür11wr::1o: 

1)11:i\ :1 :l])f'[ÍC:<l~:lll 1l:l<h Ú, Yl'L'll<l, \'lil:\cl,\ lll'\:1 
c:im:11·:i ,, 1leslin:Hl:i i\O mt•ll10rn.nw11to 1l;i, li:1r-· 
l'l.c llu i1111·to 1lo Nal.;Ll. 

S;tl:1 tl:1s ':;c:s1-1l:S, :l 1lojunl10 1lo 18'.I.'. -. tuw-

o Srt. "\LFl(Ell() ELLJS-E' lll11:1, rcd:l.l:\C\l'.~l(\ 
n11ito jll.<t:c. 

O ::i1t. _\.,101~Dl G_\RCL\-Sl'. p1·csill1•1Ür'. 1lei
xan1lo e~tn tri bn na, niio rl1'1·i:m 1";17,e l-o :111 tes 
cli:: tel' e11Lrn1.Lo em unm Cl:'l'Üc ordem Lle consi-

4 
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i<w:wuPs. nms Y. E;;:. en, rnmam me irrn1it
tirãÔ C(tlc'. tliga qut: as reputo dos1wce·.,s:n'i~s. 
em prinwi1'0 loga,1' porque no motlestu jol'!t:il 
que :1 IJentffolcucüt Llos meus n,ini,'.!'OS e <·cmci
dwfüos collocou SDb m'.nlia direcção, accc'n l nei 
n minli:t :cfütllrl8 cm Ü"erltD <til :Lcttml QJlYt>r1111 
e ao S1'. Yic10-Presiclente tia Rep11l1lic:t; <'. t'IH 

segnmlo logae, eutemlo qlle ;1, ddec•l\ l' ele il.t
rni to rn1,tt t ml . 

Nito viPi:1 troJ,:w ngor:1lle1wgo1'iOs prililico~ 
do Rio Gr:rnde do l\urte, e]lmnclo não n•ju mt 
bmic<eda governisb ums,·, repet1sentant., eb
quelle estndo. Sobre este ponto, som de !nve 
irrogm· n111:1 offonscc iL iL!ustrn nmiori:: clcst:L 
casa, pee;o licença pan1 ch1cp1i enYi:u p:tr:Lilens 
a.o estado que represento, :Lccrntnamlu o fo.t'to 
tle qm·, Hem nest:1. nem na outra c:csa tlo p:: i·
lmnento exi~te. na hanc;1cl:.t cb maioria. li!ll si'1 
represe11ta,nte rio Rio C1mrnle do Xoi·tc. · 

Sr. iwe~iclente, occnpanclo. cm o arnw 
elo, <t illustrml:l attom;ão th CamêU':l. oc
casiilo de: dizer q ne,Craucamento :rnt 1nomis\:i. 
l.inll:1 semprn tlea1üe elos ulho~ comu p1111 t'J 
lixo :t grandeza e prospnI'illfülu rla União Bt·r1-
zileim. 

Pois 11c•m, 11e~·o liceiiç:c pa.ra r'xb'irnr 11m 
·rnto a osL1, C:11rnu'n .. E:3pc:r!' q UD os esLai11.1c: 1 l:; 
Uniiio, corn1uistCtnclo um d.ia, :l. :T1n. ;rnic::11-
mia, vc•rnlo respeiüulo o dogma. 1fa fislr'rc11}0, 
po~s:un entrn.1' nin1lfl em nnm plt:1se :rn~pi
ciosa, w1 all.m'a dos dc•sti11os elo po>:o lH':1zi
leiro. 

1:11l:c 111nct cln~ prnprn::ir."Jl)S pot' mim emitticla~. 
cJumfa pol'tanto pedit' novas in!brma!;r)~;s .... 

O Sn. l'nE~tJJEi\TE ·- Y. Ex. porled1 fall:w 
na lwr:1 r\ll expediente de i\l11ll.ll!JÜ. 

O Sn Cl1ncrc.1. - Sim seuhor; ma., fic:c 
rle~tle .i:t esL:1 b8leci1 lo ri LW estou [ll'Olllpto a 1\;,_ 
[lillllkl' rlc:'cle ,i:'t ú. a.!Ji.r1rnt\·i'lo 1!0 fül.ilC'O 1hl nc
pul1lb1. l:ll,ju l(ita., dv que ni'\o tem lli\ itl11 üc 
J:L:,trn p:n':t n' cmi:<C'rles. N1!ll se trnl:1 !le cli
viil:L 11<' l:1slt'O. tl'a.t:1,-.-:c: rlo s;ü1c·.1· si o B:wco rlcc 
Hqml1Iic:1 rn!ll p:trLicipon r!:1quolle:< 2.GOO:OOii 
liln-:1,, q1ie mn~L:t.m 110 t'ela101'io elo Sr. minis
r,1'11. K't1111 prompto :1, l'üs]JODllc'l' e re:;pon
dc\rei .. 

onm::~r DO DIA 

O SR. i'Hr·:s1r'K'iTE mmuncia a LOHti11nnç·ão 
(h 1[i;:i·11-<~:-w nnica. do p:1,reccr n. l, r'lllnti1·0 
ú elei1;i'\n d!' S. P<wlo, mm o ·rnto cm se1mmdo 
1[11 :-it' • .J11sé :\fatfo1rnr1 :imrnl:111tlo :t mccnrn: 
l'll'içi\.o. 

Cl S1t. I\iLO PEi;.\:'ilL\ (1;ela orrlcin)-Depois 
110 cli~1·m\so lwilh;rnto 1111 nol.in• clcpntaclo p1w 
P1Tnaml!11co e 1lepois rl:1, contc;;fa.<;ão qnr lil:: 
[(1i offr'1'eci1la ix:lo 1H1l1n• dr.pntaclo por S. P<rn· 
lo penso rtuo a Cmm1 t':1. r•st:i, pll'namente eluci
tl:1clc1 a rcspl'ito 110:cssu111pto1\ por issu, reri 11ci
ro o C'lll'l'l'l'<1,111ento d:1 clbcussiiu. 

Cun~11 ltn,d11, ;1, Camii,m approva o enc2na
me11to i1c:clido pdo S1'. ?\ilo l 'eçallll:\. 

E'_o qne tinh:l. :e 1lizer. Sr. pre,i11i-me. e l'll- o sic. 11.>:GELll Pii\l!EllW (ida orrLm) l'C-

YlO "llH'>'<.t. o rnrm rrq 11e1'1I1Wnto, p1·ilrn<l:. tlu.--, CJllCl' Vi?J'ificai,:ão tl:1 ·niL:u:iio. · 
clllp:t, am 111r·11s 1ll11~tres col11'c;·as pol' k;'. oc- / >, 'º -·Q .- _ ,· , ; .. ~ , . , .. , 
cupaclo <~sim aLte11l;:to com ª'' /Jrcn's c01:;;:ü:•- l im.tlendo-~,, .1, 'cu(w,v,,w. 1econllece-~1. 
mçiiPs q 1w :1c:dJu ele fa;,<'r solll'e do ter êtdo ;1.pp1m-111lo o reqnff'1mento ele ern.:m·-
esfaclo q1:c repi'c.,r•nto. (JI1t'lo /1c,,1, i·arnento iior 08 conÜ':L 4:2 votos. 
() (),'(((to,. rJ ('()llljil'i1./U!l(((r(O.) o Slt. Pm,:srnr,~>TE - VlLG $e procedPl' :'1 YO-

Vc·m ú m 8 ;:a. r'· li1!0, :tpoi:tilo l! , 8 m tl .:liri Le L1çã_,o ilo pa~'eel~l' n. 1, q11e concllle pt'l:1 app'.~o-
approYado 0 ::;eguinte ':u·ao 1l:1s l'll'!l:11c~ pl'Ocecl!tlas no c,;taclo l~_l• S:10 

It1%!FEI l I:lm:\T< l 

l':u1lo, rllls Ü't'S Y:Lg-as 1111 rep1·esPnt:1çi10 do 
nw;;mo est:1clo no Congresso Federal, e pelo 
reconlteci111P11to elos Srs. CilH·irnlto Cesar r1:1 
;;iJva Jlr:1.g·,i. .Tulio CesM· Fcneir'a clu iliesquit:1. 

HPr!LHlii'o ri llC'. lJOl" intern1eclio tfa mesa 
Camarn 1 lo,; Srs. Dl'pll üulos. ~m rer111 isi í <l 

governo :L segt1int8 infiirmn.(;i\O : 

d:t e B1·nilio dos :-Jnntos. 
do 

Qual a applicnçi\o elncla, (1, ,-e1·lJ:1 votai1:1. 
C:tnrnrn e de:-:Lin::dn ao nwll101'alllentu eh IJ'.I 1·m 
do porto ele ?\atai. 

Sal:.t tl:1s :;es3i'íe~. 3 ele .1unlw ck 18!JZ. 
11í1tori1n C:rr,n~:·a. 

O Sn. 01Trcrc_1. - Pec·o ;1. ii:clav1·n.. 
O S1t. PlllêSIDEXTE - V. Ex. 21·1 tem d01rn 

minutos. 
O Sn. ÜITJCJC.\ - Ee:c il.pe1ms ll:l.1':1, i 1111:1 ux

plic:1,ç:ão q11a:-:i qlle JlC'SSo:tl. l'nmu11('.i«i 11011-
tr'm ttm tli,t:lll'~O uest:L Cit:'c1 u 110.i<' Yi contes-

O Si:. ,\.:-;1:E1.o Prxrnmw (pela rmleur) -
Seg-11inrlo os 111·1,cet!r·1Ji.e'' ela cas:c, pet;u a.o Si'. 
pn:sidl'llto que <·crnsulte a C<tnmm, sobre "i 
com:l'1h: n prefonmci:L p:trn. o Yoto om scpa
l':irltl tl:1 ekiçifo c:m S. l ':111!0, seguindo o r.x
C'tnplo do anllo passa!lo em r111e foi concetlilb. 
li preil•rcnci11 do nito um sep1lraclo. 

C01h1111acl:i, a. Cmnnrn. conceclc <e prdernncin 
lJCdiü:c pelo Sr. ,\ngelo Pinheiro. 

E' pc:sto :i votos e rejeitado o vo1o cm ce
po,1'ndo nffe1·2ciclo iwlo St'. Joc;(; J\Iarimrno "º 
porccPl' 11. 1 e annull:rndo :1. üleir;i\o procediiln, 
no cstnclo tle S. PiUÜO, a :21 de ll.bl'il pl'oximo 
fim lo. 
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Em se~·ui1lil s0.o succes~i ntnw1ite posL:i.s a 
votos 1>. n.pprovmla~1 as seg11intcs cc,i1clm(:Jes do 
parecee JL l : 

"\l't. :2." Revogam-se as tlisposi1;\íe-; em con
trario. 

l 0 • que sc•j<em approv;ulas as proce-

E' o ])J'Ojcct•J assim ltpproYndo par:ê pn~s.c1· a 
:3 ' üiscuss<-lO. 

üi1hts nu estltdo üe ::;. Pn ulo pam }ll'eeucl1i
mento üo h'es vc1gas rm 1·oprc~1mt<t1Jí.o do mL>.~
mo estCli.lo no Con."resso Federal ; 

:~",que si-.iam l't'conileciclos depntnüos rielo 
mesmo csl.<11lu os S1·s. Cincirrn.to Cern.1· 1l::c ;';ilYi.l 
1-irn.~·•i. . .Jnlio Cernr Fel'!'cim tle i\Iesq1üt:i. e 
Hntzilio ,lu:; Santos. 

O :':'n .. Twm.\z D;·:r.FJ::\O (1Jc!ri 01·1!,:,,1) i)l'cle 
D.o :-:r. pre:iilllmte. CJ ue llw diga pm· q u:111 I ()" 
votos foi ''PlJl'uvac\o u tir .. ),jcc:to r[lW arnlJJ. 1k 
ser votado. 

O Sn. PrrnsmEN'l'E tliz q 11:' foi :1pprontcb 
pm· (i/ \'OtO:<. 

O SR. Pm:srnE>:TE pr1wlama d1')pnt:11l11s 
e::itaclo jl8 S. Paulo os Srs. Clncinato Ce~~t1.1· da, 
Silq, J-lra~·a .. Ju\io Cesm· FmTt•iea de \I1>:
f[llitn. o Bra~ilio elos Santo:.. 

VllT,\<:lo IJ.\.S :\I.\TlmL\0 i:;utC.\ll.\0 .\.\ Ol:IJE\l 
DO J>L\ 

E' posto a voto . .; e DlJ[lI'OYa.1lo o n•qurrinw11t·1 
llo S1·. Sevc1·ir1u ·vieirn. (rLJ)l'ci,:-::>ntad() na :--:essr"-:t) 
1le 1:3 tle janci1·0 ele: 18D:2) 112iliJJ1lu rt111.· o lJl'll

jectlJ n. l'.í:s A reg11bncl11 a~ i·:,la1;iJ1·0 1•1rn·c o 
locrvlui· e loc;1tario 1k lll'c1\io:1, c11m nmm q 1.ie 

sulire n, rn~~~111a n1a,terir,, n.1we~~entuu_ ()Sr. 
Tl'll\'<-LO, volt.:>. ic 1·:>1nmi,::iil.o ele 
1le legisictl,':i.o e ele i n:itiça. 

O Stê. PRl,~Lm~.\TE- fün vir1.11rle 1l<l <1ppr·o
vat;ito c\e,:Le rcrt ttel'tmc11to, 'a.e St>.l' c11 Yi<Hlo i1 
con1rn issão ele C( 1nstitnic,,·,;i.n, \l(: h·gi:::laçii o 0: 1_le 
j11,;ü1,:a o proj cdo n. 1:5:3 ,\. 

E' ann11m:ia1la a vot.a610 l>.lll ;2" 1fücus,:iio :ln 
p1·ojecto n ;2,·(õ, ap1n·u1·1;rnlo.n:1 ll<n'll' qrn· c:irn
pete 1w l'ocler L<'gi:·da,tivo. o cont1'<1dn celr,
braclo parn, n.ln t·gamenl o n prolrn1pam1•n i o 1Ll 
nw. ele G:mc,:;1lvcs Dia.s, 1l1•sd1.' 11. r·m1 cl:1 l '1·;: i-
11ha. att'.l o 1<1rgo da ':\I:'i.e do lli~JJU cm fr1·11Lf' 110 
mar. 

o SR. SEYERI:'\0 \:'IEIRA fl1'(!C111) 1'Plj1!f'1' 
que o projc•cto -rnltl; :·1. commi:>siio dt· le~i!'l<H·:io 
(' .in~fü;a. pm·::c. OlJYiu:lo o gOYITllO. lhe· fl'\l 
j)<ll'CCei'. 

O Sn.. PRESIDE.\TE olisc•rrn. qne o 1""JL1Ti
rnento elo noL1re llvp11üulo impo1'1:1. 11m ;1di<1-
mcnto que nii.o i11'1Lle Sel' rcqucriclono 111omemo 
1hvofaç.üo. 

E1n segnüla, s~.o snccessiYarne1lie i~º~~tn~ ::i 
votos e apprnYaclo~ os scgninks al'ti1l11~ do pro-
jecto n. ::;~::, 1lisc11ss~LO). 

Art. 1. 0 O Congresso 2\n.cion:1l nppruY<I, ll<1 
patte que compete :w !'01.ll>r LC'gisln.tirn. o crm
tracto cdol1rrulo em :i 1lc; ll.>.Yc·1·cii·11 lh' 1 :'li. 
entre o ministl'o elo im1x·1·io elo cxti11ci.11 · 
mcn e o llr. P1mlino Franklin 1!0 ,\rn:rn!.l 

E' l}il'.'3Lil ;JJ Vl>to~ <' .l'('jt~itatlo.ent :_:p (li~;eu:-:~;l()~ 
11 pt'1Jjectll n. ;!("li J\ ( 1l11 :-:1•11n1lo ) a\li:rit·b:111ilo 
a LHlílH;a.Ç·i\O U,lJ(Lit,iit• !lO g'll( 1 1'l'H, Ll(J (1fH-

cial elo f\n·nrncl() em 0ci@eia~ .iuri-
ilieas ~~ so1·iae;..\. 

:E11tn1 c·m :-;• 1\i,:rn00ilo 11 pi'lijecto n. 3G i\., 
1'1•Jn.ti\·11 n. L1•g·itim:1ç;'\11 1lll 1Hlw0 e:ip11rio0. 

i::· Li11"., <tp11i;11la :: 1Hlc:t;1, l'.1lllj\11t"Gnlll1·1n.1• cm 
d.i:SL'.ll~s;l,1_J a :)2g'llilltl~ 

O 11d. 1° s:•j;1, sulr:titni:lo pe\11 s1•guinL1•: 
O s11l1sequente casmnunlu ciYil lcgiti11m º"· 

iilllus li:1si1\o:s ilt\ p<tcs irn1JC·1lillus 1w tcmno dn. 
t'1mt·cp1;:lo, si os tliros íilltos Cin,1·cm sido ri•

conlie-ci1Jos iielo~ mem1lls imt•s 1io1· e'ic1·ijiim·11 
pul1lka. aJ1tc1·io1· ao rnc;:1H11•11to ou nu :1do 
1k,t1•. 

P:tra~_·r;111l:o n11[co. Oc.: üllios de q11c Ll'<1i.:1 
cslc· <1Í·tig~1 :<ío º" 1-,:111cPl1iLlo' cm t.l'lllllll (>.Jll 
que: <1 lll<tt> i:nvelli1l:t rn'w culi1tbitaY:1, , .. ,1111 u 
m:u·itlo. 

S;iln. 1l;1s s1•ss\íc's. :l 1lu j anho ck 18\!'2. -
Chcu1as Loimlo. 

O ~~i·. lf-'<~O""'o;r:i_g--_i1,r1o J[i"'1_Ill~·t1(" i 11."f!LS· 

-(u11;ri1.1wn!:n r{e rlllt'',1c~r7o)- ~L'. presi1lr-ntc>, 
quem conl:i'<::: '" 1:01Jtruyz•r:<i:c,z•e11h11· 1·11u·1>. os 
mais lllll :1v1>.i:i .i ti 1·i:'11m,.;ultns do mundo ci "'i· 
lisaclo 0ol.11·e o impm";anll' [lt'i11c·ipill .i11l'i1li1·" 
da. li•gitimnr:üo 1\t'. filho,1 :ml.i.1.rnes pi'ln ::nkw
'l lll'. l l tt: C:\ :'i1ll11'11to ün,.; piW:'' q li ('!E se l'l;COl'I l:\, 
tlo l'lt•Yatlo tldinü" 1[11l'. <l prnpo;iito cl:• mn:1. 
lll'll\msic:ifo cln. C:1m:u·a Üll:' llvpui<lllus, c1<ll\[H''.'
lte111h•11clo 11s v:>p111·ios c•rn,1·e ''"filhos 1m1.111·1w~ 
lt'gi Li mrt \'ti: iic:lo w l.10eq uentt· rn1i.t1·i1nu11i11 diJ:' 
1)ne~, tra,\~(n;-se. e1n lG~O. 110 senru1n dci i111-

pvrill, 1·111.1·1• emirn'ut1•0 juri:::t:cs da. clll;11i1rnn
ei11 11:.; Cnmlirlo ':\lencl1·,1 .. Jlinr1u1·i1·11 r· (111t1·u:-;, 
1L'. 11m latlo, e Ü\'. Lafa.ydü\ All'uu><o C'dso, 
Ilanbs. F1·1·narnlrs ela Cunlm. de onti·o l:ul(). 
1111. cl:• ter 1"s:trnnhaclu quu 11 iwojedu ll. :~ci ,\, 

1·i'10 1lc Canincle) imra o :1larg-:1mc11to e 1n·ulo11-
gn.mc11to ili\, nm Gofü;11,\ycs Tli:1s. 1\1:s1l:· nir1, 
dn. Prainlw. n.te 1w 1<1.1·go eh Miic; Llo Bi:spo 1?m 

frc•nto ao mar. 

:lpt·:·s1•11bcln 1•m urn;i, cln:: se:::,1-<e:i 1lo mrno pas
'"11lo. 1wsb C8tll<rni. tic•!11 illusrrn d1•1rn1:1il:l 1: 
sr. Sú. 1le J\rnl1·:uk. St' :iclic• jú. l'lll :3• 1li0c:11s
s80. :<1•.m que, 1·111 qunlqn('l' 1\:1s cliw' pr:·1·e
c\l'n(es. tivesse 011ffi.icl11 i111p11gn<1.1)0 alg11nt:1 
on snln'e dlu su Li 1-esst>. p1·1:1'l:>'itlo 1m1;1, p8.l:1.
-n;1,, 11ito ulishrn Lc; \tu n·1· ll g1JY1•rnu in·ovi,.:m·iu· 
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tln, He)Jnlilica, em sou 1lecJ'eto 11. 181 ele :211 
ele jalleirn ele 1800, vech11lo ri, logitimaçJ.o 
Jler s1dJsc1Jnens aos filhos ndultm·inos 

O di1·eito l'omano, sem Llu\"iclêt, em sobro a 
especio umis rcstricti vo que o r:monico, em
lJor' C<ousnJe.s susteHh1sse lJ Lte o clit'l:ito eano
nico lm vin. rcpro,luziclo o 1wincipio elo direito 
i·om:mo, t[ U e ~ó i1e1·mi Ltüi, :i le.g1ti1rnv;[o 1ier 
su/Jse'lucns :ws fühos lmüdos tle concnbinato. 

Ago1''1 mesmo, nenl111m do< illnstres mem
bros cle:>t:i, Cn nmra inscrevcn-s:' imra di.'Cll til-o. 
e, não ]10t'que me 011ponltcc :i, iclén, culltillo, 
ne<se im:i,ieetci, que re1mto 1k ntili1brllo soc:i;i,l, 
rn<1s si·, rm <Jlln liclncle ele rehüm tlo pm'ecer of-
!'erecido SI' IJr·e o mesmo pr·o.i ci:to peln, corn rn i.s
s:h d<• l'11nst.il:uic;ã.o. le;,·isla<;iio e j1istiç:n., dt•q1t1' 
['11i, tl11mnte :1 O't's~i'í.n lr.µ·islnti rn elo auno p:1s
sn1ln. o mn.is o:.iscm·o c:oll:i,bor;1clol' (nr'o 
a;.,oiruto·;), ,-. 11ne Ollso occupar-1110 llo assumpto 
nesLa ti·ilirnm, pOl'fjue esse parecE'!' ccmdniu 
por um projecio snbstituti rn no 1!0 illustre 
de.put;itlo pelo t•sütclo (!;\. Pa1·;d1:.'kt, 1nnrhwclo
llle n. ffi1·m;1., em aLtrll\'iÍ,ll 1lo estado H.c:tu:1l do 
nosrn dirniw, u provendo cerlas hcu 1ms, ele\ 
qm· se 1'1>entia, a.l(~m de que um dos ml'mhros 
ilaq nelln, r:ommis:<uo, rxnetameutc o 1Jrim11;; in
iu1· Jhlí'Us. que ern, o seu 1w1•siclC'nk. e rnja 
cnmpl'tencin. em m:1te1·ia j ttriclicn, era por tnclus 
m'is res1vürvla, o Se .. ~mphilo11hio Do1"ll10, 
q 1w tito 1m"reci1ln.men te esr;;'i, exrr 'Cllllo o alto 
car'"\' clc miuisÜ'O do :-;u11relll() Tribmml l''c
ckr.:1.L rnTo conformou·8e com o nosso :m.reec·r 
e l'lwrh11m1nto11 11m voto em s1·varnclo, 'ele q 110 
ncli;lllk i1'éit:u'1ei. 

Em fact: clrsso Yoto em st1p~m1do, elo cujo 
a11t0l' bnwutu a, <H1Sl't1cia 1ks'/1 iinl'l;ttne11to, 
pot·qrw, d11 c:crlo, n:\,o eleix:11·üt du (lcf'endd-o 
CUJll ll lJ1·ilhn.1lLÍSlllO clll S81l I'llC01tl1111·icl1i t(l,

leiitO 0 cum o Sl!bsirlill i1rrnj1ffel rle s\la, illu,;
tt·a~·iw .iul'icliG11, <'111 l'iw1• m1H1w cl;1, uov;c 
fi'rrm:c r11w ;\, í(lé;1, conticln. 110 pro,iecto em 
1líscusc;;ln crff1·reccm ;\. s:d1i;1, ;i.pr1·ci;11:~0 cle-;t;1, 
C1m;rr:1. 1'111 prnjedo s11l1sti111tivo, :t coll\n1i'
.::;(lo (~e co11;:.;1.iLni(:~o, legis!a(:ão e ,it1stl(~·n, r_iss:_1 

pro.ic>1:io s1tlistitu1ivo ei1n'ee tle p1·op11gn;1r:~o. 
Ve 1·rlml1•. (., rpF'. rnnhor1·~. qu:1wlo. l'lll U-:80, 

trn,'.Oll-S'\ no Se1m1lo 1!0 i1111w1·io. ;cc11wllc lu
minoso ddmte. ele q 1w 2·:>si1 lio11 o :11linnwnLo 
1lcc [Jt'111:oc'irJí.o dit C;11nn,rn. 'l'lll (jlW ~e th«·ss1~ 
Jl\;1i:< t:;1irlarl11 cklh1 ;üó i1 n.lolici10 110 tl1rnm1. 

Q11;1.rnlo Const;1111ino instituiu c:s:m principio, 
[J ue foi, clepois dei lo, mantido o reguln,do 
pelos ; mpo!';ulores Z:111iío, A11<1.c;l;:1,cio. Justino 
t' .Justi11im10, tomo11 i1or fmir l;1.1111mto a con
vt•1lieuci<t ck elestruir o esl:;1.tlu (\e conculJinato, 
;ü11·;1liimlo os concuhi1m1·im: r1 confraltirem 
.i usrns 1111pcia~. C', c11mo p01· direito romano 
L'l'ê\, 1\lll.ln o cas:1.mento dos p:tfa impedidos 
entn; si p:1rn. sei cas;1rt·m, a. l1•gitimac:;\,o 11er 
,·11i1sclJ'1n1s rnfo podia culllpreltumlee os de coito 
rbmn:1.llo. isto e~, u:i incL•stuosos u os aclulte-
i'inos. 

Ora. ad mitinclu-'e que 11 Or'll. L :211
, titulo :J5 

~ 1:2 refori;i,-se n.oclit·r·ito rom1mo, niio fic;1va, 
110;' i-;so, resolvicl;t <1 quc'stiío, porque'., inter
prr't«.llo n;1 pm'l!Zct ;rntiga tl'• c:ctis textos, lrn
n11·ia 11.ll!os m1.t1rn1.es simple .. 3,11181'1110 riu so!1.ito 
e.,· sul l't,r, q Lte rnl u po1le1·ü1.m sei· 11•;l'itimaclos 
p~·lo sul 1seq ncn te m;i.t1·imonio elos pao,:, o, aclo-
pl.n rl u ,·01110 s11!1sidin.riu r_lo direito p:ürio, um 
w·1·c:'s;r.rio ci ne as srnts 1lisposi1:iles se confor-
11rn~:~em com :e /1rl1r nr;;r1u, r'.;;-i:< cb lei ele 18 
ele :1!.;ostu 11c: 1769. e o Cl'iterio dessa confbr
mirli1rl'.·. et•;1 n, l1m·monin, de taes clisposições 
com 11,; in·irwipios con:mgrarlos nos cocligos 
rl;1s rn1.çiles ci vi fü;;1tl:cs. 

_\lil.s, in YOC<Hlos rsses co11igos, encontrava
mo-; r le um l:Hlo o Cmncez l' o cl:ilcno, que 
nclmilti;vn :1 lc!gitinm,;iin /"'' de 
filhos H;1,tm'cWS 011trns rim: 11;!,o os li:widos 
:111e1ms 1k 1 onculii1rn1.u, rc de 1rui.i·o lnclo o por
tug·uc·1, e os rb All'.'llln.nlm, <i11e rlC'ram ao ca
s;trnr•nl>:> ]Jostel'im· a Yirtmic d8 legitimar 
turlo~ o~ fühos 11;1.tnt';1.es de r1ualqL1Ui' o:;pe.cie. 

F:tltaYa-no.'<, poi::;, um cl'itcrio s,·µ·1iro para, 
lix;Fmos "· 110:1. r;;zilo riumüo no lll'inc·ipio da 

111111:<1.o 1w1· s1!11se'f'"'''''' \'Ollf:Lg'l'11tlo pelo 
1·. ito 1·0111n110.pa1·a o 111lopüt,t·mo~ como sub

,,idiilrio rlo no<s1r rlircito no tom11le ús duvidas 
o i11r'l'l'kz1t>: a CJLW cl;J,\':1 log:n· ct Onl. do!. :2° 
tiL. Tí i:i 1:2. 

:1, cn1:lli1:;J,:) .iu1·iclil'il clllS fill10s 1mtw·;"·~ ''lll L'l'
J;r,1:;"1 o ''·" ii: i;:1,erior c:n sam:· 11 to dos ll<U'S o:,ci
la Y;1, em co:1'1)rp1c11cia. das rlm·icln,s e irn·c1'te-
zas ê\ll\11' d:r1·:1 log·ar ;1 Ol'lL do li1'. 1it. :15, 
~ 1:2, uut.re 1loutrirrns 1live1·gentes runm-
11i.,tfh P c:111,n1istci". seg1!llclo n. intelli 11c;11cia. 
com q1v i11ü1r1n·:•t.:1,\"iL!l1 :i, p;\l:ffr:1. rhi·l'ilo um-
1m·g;r.cl;1. lJOl' ('''"''· dispo,ir;:lo pl1ilippina, [lOl'
quc: l''Ü.rndiam rn1,; q110 dln. rnCeria-s:: :w di
rnito L'!llll<l!W o ol1tro' que efü1 refü1•in.-se :10 
din:iio ('i\11()1lico, nuo falürndo t.amllem r11wm 
c:ntencl"sse. como 11 c:ximio j11risconsulto Tl'i
xeir;t. de Fr·rims. q til' elb Hilo r::!l'1fa-sc: nem 
no rlir1·ito ro1mrno, nem ;10 di1"t·ito e:wrllli~o. 
mas ao cles1!0 que btl Onl. 
c•mvr· g11ra ":ss:1. c:cm ;1, inie;ial i1e-
q1wn:1, e ;1 Dl'f•cedum 1b prc11osit:[io cu111 e niio 
1ÜI lll'81JO::,i~Ü,O J)U1'. 

P111· sim vez. os rn11onis1;1s rl1'sc,llwimm nn,s 
cler·1·c·t;u·s, e pr·in<:i11:drnmne 110 nscl'ipto tle 
,U1•x;uHlt'e lll. 1'11wlnmeutos para nilo menos 
ck· cinco OJJi 1li(11•s 1li1·e.i·g-llntc~. que You enun
cim' em n•s11mo: ]", a rio i•d'r•l'illo GonsDJes, 
que. c·nll'mli;i, ltccYer o clir2il:o t;:munico repe.
ticlo o r lirni 1.0 i·,mmno, e, ]Jorta11 to, nrlmitticlo a 
Jegi imn1,·;\o /llff s11(,S('lj11{'il\' il]J('IWS pam OS Jl
Jl10;' l1n.viclos doconc11!Ji1rnt:i: ~?ª.a ele: J3nranli, 
l1ase;1rla im emta clt: Hcmetlic:to XIV. pela qual 
a lr~i1,i1n:11,-;\o s1'1 ;1.provl'ifo,va :1os fll\1os imtu
nw::: lit' su/1 1io r·x su!uta: :J", n. clu B;u·Losa, Pi
nl1eirn L' outros cntl10licers, que ;1 r•:::tenclialll 
tclrnl c:m aos fültos ;irlultet·ino,. cic•s(lD que 
ent1'e seus imos rn\o tivesse lmviclo o impedi· 
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mento c1·iu1i,ii<.' -l', ;i, de \Yi\.lkr, ol'gumlo o 
qrnü tal legiti1rnwfio n.b1·:u1ghi, to1lus os fü\tos 
illegitirnoJ, nw11us os n1lu\tl;einos. porr1ue :e 
tlecret:tl rel81·ia-se i1 ópoc:1. (h concq-11;.~.o e 11 
impedimento li1Jn.u1i11.'.s n<io podin. ~1:1· tlioJ12.11-
sa.üo; 5 1

, a tlo Boltemm·o, etccl'it:i, vor J\lcllo 
Freire, :-;egumlo ;t qun.l o itnpl'.1Jinw1tto ;1, ([Ue 
se reL'1;ri;c ;t Ül'Cl'C:L;ll 1'(1,11l1& csl vis ·11udi·i111011 · · 

etc., nu ~m1 füml « ·11wti·ii11·.ni11111 

ti1ntrni ii'1lcr se no11 pot1~c:1·1u 1 l.,» o 
impedinw.nto ii1:rpetuo, isto 1"., o c1·i1,,i,1is. e, 
lJOI'tantu, m·a.m l1·giürn;1n:is rielo IJU:iLl'rio1· c;1-
samento elos imes os fül1us acl ult.:1 ri110:<, tlc,1le 
que entre· ::vjtll'-lles não tin·ssu lmvillo l;tl im
])erlimento ao tt•tn\)O 11<1 com:cp1;ão rle,te:<. 

Bem se Yt\ pm·brnto, oc11\10n:s, q1w, nwsmo 
a.dmittinüo :1q 11e.ll;1 rkc1·c•!;1 l co11w p:·i11eipio 
he1'menGutico cl:1 Onl. tlo l. :~ l.it. :3;:; 8 U. 11:!0 
se pollif1 flrnmr, com cluutri1ms L~w divi'1·g·1;11-
tes, uma 11m·rn:c ele j ulµ;;u· sulJl'l'<l t:sp2.cie 11111·11 

os HOS:'OS t1·il1umu1s, CJLW, j)Ol' sun. Yl'Z, IPlll 
pro1'ericlo <e t"l'.S]l\>ito, s:'glll1ilo n lgm1' 1,:1:-co::' 01·

currentDs. o;; 111;>i:-: :rntinomie11' :1.resl;os. 

tlo clin;itu cn.rn1nicu rchüi 1-a" :to to:1s:i.rne11lu 
c:ült0\ico. 

Dempp:1rnceu, c;1itretanto, na:-: S!lmlirl1s re
v-olucium1.1fas 1lo tli1·eito patl'io, com :i. i11:.cti
tui1;;\o 1\0 c:cscrnwnto eivil eu rlc'crntu 11. 181 
ilt: 2G ele j:meiro 1l1i 1RDO, a olis11l1:b e pre1·cin
c1cútuo;;ci. dist.il1cç:i"ío de ülltoi illc·gitimos i'lll 
1U(Í,Ui'tlC.) 8 / 

O tllneto 'W de ja.nciro elo l P.DO 1leix::. 
visivL·lmentc trnnsp:trl:ce1· a in111ienci;t, qu:· 1> 
di1'eito c;cnonico exm·clm sol1re o l'SpiriLu 1111 
1lidc11lo1., q11a1J1lo o 1:cinfocc.:ionu11, e, llOl' iscu 
lllPc:mu, nwehi.-se inl'.11ngn1e111.t; P. n.L;:,unl11 uc:s 
suas Li. i·eln.ü1·as :ws elfoitus elo c;1,,:1-
nwn1.o q m1.11 to ao~ fi! l10:s :rni.l·1·io1·111l'.ill l' 
lmvidos doi lJ 11l'. o c1mt1·:cltt'líl. 

'\ssim t< qne, t'.1111[tmnto clú ao 1::tsn1;w111.o 
i111fativo. i[lll' l' 11ullu. :\ 1-il'LULL' 1ll: lu;.ri1,irn:i1· 
os fill1ocl aut ·l'io1·m:•nLt' 1m1-illu' üos qm; 
IJllll o cont1·:1ll1~111, :1in1b rtue 011 
:Hln1t:·ri1ws, rwgR c'ss;i. YirLlllll\ :10 c;1s:1:1wn1.u 
y;iliclo l'. lE'gitimu, qrnrndo os Jlll10::; u,1:< :1•1\1 m 
0:1 f<ll"~Utl Cill1Clcli1it!O:l :LU t'!llJ.10 li\11 íjltr. 

um t lu:o r:01ür;tl1::n Lc's ''n1 r:a~a1111 com uu: l''' 
l)l'SSOa. 

E' () qlH.'. s:1 YPl'ifirn 1ht kiLur;1 1lo l\.J'I. '7:J, 
combi1111,:\u com o ;ut. lil Pm 1·:'J'<'l'l'fü·i11, ::o' 
!:i ~ ! • ;1. -1'' tlo ?cl'L. 7". e üo art. ;-,1;, tmlu 1lu ci
tfül11 de~reto n. 181 1l' 11'.\DO. (U 01\uhr ;,: 1•,·,"" 

K <L clouteina tl<l::' clt'.. r:•t:ws nu t:apitnlo F,,· 
te1101·e~ ;)Fgnndo alguns rlou:o1·l•-::. 

E o 1111ssD :;.11tigo Suv1·1'lllº Triii1111;1l 1k1 .llt'C· 

ti<;:t, cm faco ÜCS':C cont.1·ov1·1·sin. nwsmo nu 
terreno pr::.tico de ta11tus lil.igio,; su:icil:uloô 
por intPres,:cclus em unm sulrn;·iw 1[1\ll !111 s ;1111 

parns!'r·. imp01'0:mccs llil'l·itDs L:rn jogo. n:111c11 
se lemlJ1·011 de cm·tcu· pclil raiz e,:0;1. t[lil'st;lo 1le 
mer<t inteqn·ct:1.1;ão 1b unm lei, Lomu.111\0. como 
lhe c111nn1·i!l, 11m as,:entt1 soltrr1 ;1. mn.11•1'i;1. l'lll 
ordem '"~ re:.n1ln1· l'S~cs ilit·tlito:-:, emqn1111t.u o 
Poder LegisllltiYo niio lhe Ll('sse 1111w solucJ10 
defini ti rn ! Ma:< q uc; 1'azão, uwsmo lk onlc;m :n1n·:1.l, 

p1"illl1 hei wr lJl\l'it rt uc• ;-;. ignor;rnci;1, dei. rn u l ltc·r 
Tarnllrm nadn. n1linnto11 'l'eix:t'ir:1 1le Frei tccs . . . 1·C"1~;1.lla com Hill l10n1c•m qrn; l.L>.n\rn. ;\i111h 1 irn 

com a ~rn1 !1~~rmene11L1c:i., pu1·q1w,seg·1mdo elL\. n. in·inwirn. c1111,;o1·11-. pruclttí:tt o <'ffc'itu cl · ll'
eram 1lleg1c1mcw_eis rmlo sttl1ser1uontcl ca:.;c1- gitimcu· não ,;e) 0 lilllo tksst' cns:wwnLo rntllo, 
mento du~ paos ll<LO su o~. es1mnos de qu;\\-\ ;;orno t:u11lJelll os lillws lia.1-itlo~ 1lu 1nes'11u 
quer espc:Cll". a.il11lterrnos, 111~11,;tno.-;os ,. s:<c1·1- ilom:'m antes ti.e; tn.L casanwnto, e' r1 ig·Horci 11-
legos, nmBak o,; ele 1-"8 e rn:v.:, a. cu,o e:tsct- ei:1, il;i mnllwi· Nolteil•<t qtrn ltonn' JilltrJs ilG 
mento ob.stccs:~em º' 1mpe1l1uw11tos t\ 11 r:1· ,,1·• 11111 lioiiwm rns:ulo, 11 ~ 0 ]Jroiluz:1. o m::,mu 1_'1'
sem atlnltcmo _u tb 1"1úizrn l1M1otul<lri1', C()lllO f'eito d:\. legit:mct1;:1.o desses íillto'l em Yii·1;rnle 
os tle llatl e !ll:\C entm o~ qun.es ~1oun•sst\ .'·º· lle um c:i.samelllo legitimo e Yaliilo '? 
r~nlcsco 1/!eu:t:11w em gTao IJlll' n:w illln11 1 

•• t1S<'- Com effoiw, si 0 11;w n:Jo tll':t imwc"11te. 
tltspern:t, s1 iossc'm p;uent,e~ legitunos. port[UC'- s;_\11i;i, 110 seu prirneil'O consoreiu. ;1. 

Quando, poróm, sr.nliores, em conseq uenciii ig·norancin. 1h n111 llrn1· nilo clevt)rla d1;sl;rn i 1· no 
drt revoluç:ln ele 15 ele no\-ernbro. clec!'el.on o fillio u. rnüm·11z;t clu c1clultm·in11. e, pllis, t·o1uo 
governo provisorio n. sepa1·aç:-w cl!c Ig'l'l"ja e do f11lmittir ;e kgitilna.1;~w de mn füllo do atlult1'
Est<"1üo 1•, 1fo1s depois, 1~omo seu uons2ctario rio cm virtude ele um c:i,samento 1111.llo e 
volitico, pl'Omll!gou i"I lei ele ?G ele ,janei1·0 dD rnl.o ciclmittir que o filho elo :cclnltr'riu po~sci 
1890, inst.iwinclo o c:1.smne11to dnl im Repu- sei· legitimaclo em vi1tmle üe um u;cs:.um•uco 
blicn, o clirnito elos lH\ws imturn.cs ,·, legiti- legitimo e valido? 
ma1;ão pdo c:i.~amerli,o postel'ior dos paes. lnu- Qm; lJrinci]_lio de .jnsti~'ª é esse. qlw, con:.ci
dou ele conlliç!lo, e ;i, Ül'(l. do l. 2" tit :{í § def':1.11üo o aclulterio um cl"ime, ni't'1 i11ltil1L' o 
12, l.11tse cla.r[lie.lla.. contl'OVPr,;ia, ponle11 smt rutm·o consorcio dos ;11lulteros, Lles1lc q IH) 

rn.zão ele sei-, porque elln, s1\ tli\.Ya es;:;t Yittlule üos:ipparece o impeLli1rnmto iiyrr111i111'. nws 
rle lrgitinme fültos, ;inkriormente llil.vidos. ao pum: no füllo um c1·ime q uc elle 11ào cLJm· 
sulJser1ueute c:1s<"1mento 1los p:1es celebrD.clu em metten, um crime commetticlo antes que l'lll1 
face ela Ign'j;c ou iürn clelLt com licença elo tivesse lli1sciclo u até mesmo tivesse C'itlo con
prehulo e, aN,irn, não S3 pucli<Lm :figurn.1· effei- celiiclo? 
tos ri vis contmLlieLorios com a-.; iirosc1·ip1;Õ'S 1 Sm1l10rrs, a legitinrn<;ão tem por fim confe-
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L'Íl' :10 llllu1 íli1t11rnl a quali(lnde lk Jlll10 lcgi- o ilU'' eu!l:i1.:'l'<H's l'!ll1·.:si,p:1ternos •>U matcr11<J:'. 
timo. com todos os JffiYileµfos, llircito.,; e d::111.1·u 1lo :~" gTi10 ci\-iL q11u silo rnlicameutu u' 
olirid'at;C1:·s qlle a lei cstabclc't.:u em fayor clest:'; i1·m:t(lc.. :i.ssim, S<'mi11 n.b~nluto esse impccli-
ella col11'c" u p:F:mclo '·orn o -róo rlo 1'sr1nud- 11H11to. ha fHllo.-; e.spurfos lJor incesto r[LW 
mento e é imrn o,; ix1c:s o r1:sg:Ltc: lia falt:1. pci:;s·un s1c:1· kµ:icinrndos p1r füli;;2q11entu nrn
anterior, como [1:11-c1 os filhos o titulo leg·al t1·'.11101tio, 1°, po1·tci.nto. que llac; tres cJ:1sscs de. 
rh1 strn i·eh:i.bilita1;fo. Assim, rlvsüe 111.ie ti! !10 . .; <:Oil l1c'cidos solJ :i. rlenomimt~·ilo de" esp11-
o crimL'. i' :mrniôi.iallO nos cnlp:ulos, (1 i·i11,; ,,,·, tem o Congcesso riue pro1·e1· a l:ccuna. 
eviüe11tome111.l'. injnsto qne o~se crnno co11- do 110~-<o rlit·1·ito civil qimnl;o á dos :1,rlultm·ino' 
~inue :1 incwuLu os itmoce11tc1s, frnctus do <', aindrt assim. cum :1. restricçffo rdaLirn, ao:< 
mesmo cri1trn. impL1llinwnto::; ele cnc<1tmc·.nto, de q llL' ti-atam 

Serfa urna Yilllar;iio crnel rlo p:'inc'pio cb º'' ;::;~ ::1• <' .J0 cio <ir!;. 7° elo ])c;cr-eto Jl. 181 ele 
pltilo.-Lopltia pmrnl. cousagl'ado t'lll toclos m :21i ,[e .ia1wil'O ele 18\JO, c1111forme á boa r:tzil,J 
cocligos rlns cultas. em Yirt1Hle rlo e :to c1·itc·1·io do direito ; o, pu1· outro belo, 
(jU:< l lê l!OlliC p"1cle SC'l' iulligilhê sinão ú. CUll:'Ídr'r:t.ml<> CJ lll'. nos (':\SOS l:Jll Cj!IC nii.u 
pes::;oa rlo clé'linqum1te. se ad.rnitk <'Xl'<'ll~·:l.o pn'~llll1Jll:i\L> - JHÍI];- i:; 

O proj e.ct11 rm cliscns:::iio n:lo tevo outro e<!. '!''" .,,, )"slr" ·i111;Jit'.re 1/euw11st,·a;1t-tê1es ti
Cuncln,mcn to e, por· isso, êt commiss:l.o de con- liw·1 nD.n p·>1le.n1 sei' consillermlos corno ele ou
:,titnir:ilo, legi::ü:1r·iin e j ll:'tiÇl\ l\eceii:ou rc gene- tl'< 1 pae [><tl':l s,•1·um kgiLimaü s p:,lo s11 l1se
rn:m. ick:~, ndle emitida: nms. <kfeitno;;u H:1 'quente ,·asamc:nto ck sim 1rnlc com outro ho
!cirrnn. e clefici11 nto quauto aos meios elo pniva 1í1:·m. :1indrt que com 1·stc tiwsse eomrnecticlo 
üa. füiaçilo :tnL'·rior ao casamento. essa com- êt1.lulterio. l'omtrnlr1 nil.u lm r:tzilo im1-c1que11~1.<J 
missitn, -cm Yi::iLêê ÜilS 1·nzr'íes que pl'Ol!Ltú 11:i. iegüinrnclo~ pelo sull~er1n::nwcLt"<tlllento 
conforcncitt em r1ne 1levi:unos lan·m· o i·es· r.hl mC1e "'' ti lhos por clh conc;"]Jiclo::1 em esüt
pc:ctivo p:wecL'l', iwopoz à deliJx,1·a1,:i10 destci do rle 11:·10 pod.c1·crn sm rnputarlos filhos 1k seu 
:.:ct1m1r:1 o seguinte pl'Ojecto sul1stitntiYo: rnal'iclo, <'. <:om rn:tio1·i11 1k razilo, 11:10 den1m 

o Congresso Nilcimml rlecre.ta: sei· excliliclos cl:i, legitirn:cç·fo iielo sulJ:m11nente 
<·a~:rnwnLo 1>s IH110s lk lwmmn easo.t!o lmYiclos 

Art. 1.0 O sulJsecnrnnte cas1irnento ci 1'il lc- rle mn!lici· rle,;ilnpc:<lirll\., ;1 n·~p~:ito elos quae;; 
gitirna os filho:> üe lnnlller casmlct, \'Oncel 1iclos uilu kt péte rn·cst1 mi V<'L » C'tltemleu CJ ne, üaLlil 
ckpois ele separ:uh1 Llo m:niclo, quer ele fal'tO. ;\. icl(·:i. tlo [11'<>,il'c:to :.1. Cúrmn em que ostil \'Ol1l~e
que1' ele clii'eito, e º' Jillios rlro !tomem cw<trlo bido o :u't. l" tlo snlJsi;i 1.itli vo, e fazendo de
li:widos rle rnull1cl' lk~iJnpecl i1la, si 03 ditos pernice ele' proni.s l:'µ:itinrns '' Jiliac;ào :1.nterim 
íilhos fornm rectml1L:L:irlos pdos p:tes e i1ü1•s :1r> l::ts:1mento tlo.s p:ws, iicttmm pt·ovistas as 
1m êtssento Llo casamento ou o üver·cm sido no i1;:i>ol ltl'sc·.s rl:i. k.gitimac;iw 1,er .miJscrt1w.1s dos 
tlo registeo civil ele nascimentos, fülws rm1.111'iv,1s ainda ille~·itimrvrnis em face 

Art. Z." Os cffr:;itos ela leµ:itinrnç1ito, em toclo rlo ctl't. ::í(i 1!0 Dr~r:reto ele Z6 clujmrnirn Llo 18!.Jü. 
o cctso, pl'incipiam 1les1le :t chtn. 1.lu c:i.s:1nw11\o · r·11:H:1gT<1Hclo-~c' o Lh'viclo resp2ito ú inc:tituição 

Art. :1. 0 Ess:i 12gitimaçilo apl'oveita nilo sr:1 rb fümili:i, p11.r:1 qm1 o :11Jw;o rn-Lo 1mües.se ün.r 
;ws :filhos, como aos seus 1lescenclentes, si os ]og·m· :'i iut.rncluc1JL0 ele seres extran llos no ::;rüo 
ditos Jil11os .i:':, nilo e.xistirem. 1ks0:1 1leli('ach1 o<dedn.:le, evitanclo-:'LC r[lrnlrjlwr 

Art. "1." Ficam rei-ogaclas as clisposiçCíe::; em pus,i yf'l pmü1r J1:uJl.o 11:1. m·clem .i 11l'iclica cm 
cm1trario. s:m seio, e, :w mesmo tempo, prnsl;:w1lo-se a 

Qur.1' o 11rojccto elo nol.1re cll1p11Lmlo n Sr. trndieiona.l horne.1111.gcm :'t 111·es11111p(;ií.o rlo P11-
Sá e Amln:vl~., qttel' este substitutivo da. men- t,;,· ,,,t .-, rpreu1, ;11 11Jiiw dcmo;;sti·1wt, ele 
ciunn.ch1 commis,;Jo clerogarn a 01liosa <~xcep- llUe 1limillrnrn, corno miJemns, as m:ci;; s::ria:-: 
<yi,o elo§ i ·elo art. 56 rlo decreto ele Z6 de. j:1- c7on:,or[11e11ci:1s mm·rws e jul'i1lims, pelo 1m1110s 
neiro de 1890; nms a commiss~l.o, co!'sieler<trnlo no pu11t11 ri.e Yist:1 ela si1c1cessilo. 
l[lW, em face da Constituiçilo tla RepuiJlirn Dcpam-sc:, ontl'etanto, no parecer ela. com
Br'i.tzileirn, «lli:Í<1 rnl.1siste 1m1is re!ac;ilo ele cspe- mis~ilo com nm \'Oto divergente, o elo 1wovrcto 
cie alguma ele tili:inça entre 8, lgrej<1 e a Repu- .iurisconsulto 0 Sr. Ampltiloplüo Botelho, qlte 
blica, e, em face elo citado decreton. 181 ele (; 0 seguinte: 
18DO, 11iío póclem mais iler consiclernclos e,;pu-
rio.,; os fülws s:cc:i·ilego:::, desde que nc:ulrnm « Ko estado <cctu;cl tlo nosso direito, 11[11 se 
impedimento existe pam 1J c:i.8arnento cii-il de pi>cle ainclil. Ctliil'lllaJ' quo, llo ponto ele YistD, ela 
del'igos, religiosos ou l'Clig'iosas, e que em leµ:itinrn1:il.o po1· ~ubsequente matl'imo11io, " 
·l'ace !lo mesmo decreto o unicu imporlimento ch,;.;e elos c·-;pm·ios só comp1·clwntle o~ aclulte
por p<i.rentesco pcêl'il o casamento civil é 0 rinoB, excluich1s as outras espec:io~ Llo me~mo 
strictmnente neces-ario,hasea1lo me moral e em genero, como pensei a illustmcla maioria 1la. 
ra.zõr's ele\ conveniencic1 social, ele acc:orclo com commiss~w · 
üS preceitos Lh pltysiologfa, qual o de cas:t- «A matt•rfa do ct1mmento civil. c1·eaç·ilo 1fa 
mento elos ascendentes com os descendentes e Constitui<;ào ele ~4 de leverniro clu col'rc11te 
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armo, rnl,o aclm-se <li!llhL l'l•.gula.d;c ]101· lei do 
CongTeS5o 1\<1ei01ml ; e, fundamlo-se tim um 
ad.o ih tlict<Hlnt·a. nií.o ;1pproY<1tlo a.tó n.g0r<i 
pelo i'oder Legishtivo, qrnd <'.· o 1lecrntn ele :w 
d1\ j;rneir·o ele 18\Jü, o p;u·ece1· da illustre 
rnaim·i;.i. incmTe n. meu ver 1m ce11sm·;1 rlu 1Jl'O

p:'1t' ú Ca.mara um projecto ele lei que llllckrú 
~ei· o.1nsillemdo mais ta:'lk deficiente on c1m
t1·;11litol'iu com a ki qne reguln.r definitiv<1-
nw:tlo ;1qHeLl1) ét:,slttnpto e a nrn.tl'ria co11m;x;i, 
:1Js im11ellimentos. 

«Pmt:<o, pois, que u. Camara ~ú p0tlcrú. uc
e: 11J:u·-s1; d8. 11mte1·ia elo projecto cbpoi~ ele 
elai1ora11<1. 8. lei orgTi.nk:t elo ca~;1.mm1to t:i,-il, 
ou de ;i,pprurn.do pelo pu1l1T 1 om11 ·w11L· o 
1lec!'eto exp2tliclo pelo gon:rno v1·oyism·io. 
decreto que, no mo menti 1 ;1ctn;\l, 1·c· lit :<ujeit11 
,~~o e:c:J.Jn~~ e revi~~iln do ConµTe~~:-:o. » 

Senhores, o meu pn.rtic11liw '1migo. cl1jas 
opinii!es em matc:ria de cl i1?ito lw.liil.m:i-me 
n respt:il,;u' cles1le r1 ue inieio11 ;1, srni. 1Jtill1;uJt·0 
mrr: im cle ;m1gi~tmrlo, comicleron" i11o;Lit.11i
çií.ri 1lu c:1s<Lmcr!Lo eivil, no B1'azil, C()lDO 1mm 
crea~:ilo chi Constituiç:iio ele 24 1le fo·vcwci1·0 
de !RU 1, rjCHl.mlo o cprn i• fac:to (é r[lie o C:\S:1-

men lo civil foi instirnitl11 pelo Llcc1·cl.o n. 181 
1le:?G dejm1eiro llc 18DG e l\lll vi1·1,11clc: cll'ste 
1l:m sido praticai lo, pr111l 11zintlo todos os s:·ns 
ell'l'i 1os clcsclc 24 ele Jlli1.io d.o mcs111u anno. cl1: 
211ja cl;i.I <L c;m d mente sü er:rn1 vetliclo" os nÍ.sn.
llll:ntos celekaclo~ no Brnzil. oue esli\-e,s1:m 
du accordo com tis dispo:;ir;fíc~ \lessn def'.1·eto, 
1~m (';1cc ele Sl'U nrt. 108, e niío pl'uceck n. 
ccn:"nra ele se hnver ;1, comnüssilu üw1l:ido 
nnm Gdn eh clii;tn.clura, que ainrfa não l(1i 
:cpp1·ov;1r10 pelo Pmlcr L,•gislatin1. porqrn111Lu 
u ConsiiLuiçií.o de 24 de kvc1·1'Íl'O uito llecl:1.l'(ltt 
dev1m1lcnies ele 8.pprov:t.çilo elo Poclc•1· Legisl;t
tivo os clccl'ctos elo governo provi~urio t'. com 

:w r1uo instituiu o regulou o ca~mnento 
pal'i'Ce que atl, o confü·mou te1·nlin;111w

mentc. 1l1'ela.r;1,rnlo no 8 :± 0 clo al't. /2. qm: <«1, 
Repulilicu .. w; ·,·,·con/i.ece o cJ1sJ1u1c.1io cir'i», fi
c;1,rnlo t1.p:mus clepl~nLlmlLe ele rcg\lhmeu Ln,·ito 
l<:gblar.iva a parte relativil ú gmtuiclmle ele 
:mc1 c::lebrtl1;ão. 

Assim, nem ó exacto que o cl1•creto ele 2.Q 
üe janei1·0 de 1890 clepemhi, em Cnc;c; da Con
stitui1{ilo ele 24 ele fevcm'i1·0 ele 18\J 1, 1le rqJpro
vnçi'io elo Po1lm· Legi~!ativo, pam rpie proclnz;i. 
os s:rns effeito.s, nem lm m.ziío J><i.rn que esta. 
CMW1.l'<1 s1í pos'a. occupn.r-se cb nmte1'ia elo 
projecto em cliscussilo cl•:'pois 1le rr:vm' arpwlle 
ü1ccr.,to e promnlg;u' nnm lei m·ganica soln·e o 
c:isanwnto clvil, como pemou o illu~1Te. pl'l'~i-
1lm1 l;co tl<I commissão ele constitui~·ão, legislaÇ'iio 
e jmti~·n.. 

Accresce, senl1ores q ne, <Ünclt1 qminclo o 
Po1kl' Legisl:1tiYo Ylmlm, si n.ssim o t•1itencler, 
;1. p1·011rnlgn.r uma. 1tOY8. lei sobre u c;'l.Srl.lllt'llto 
d vil. nãu pocleri1 fazei-o sinão ele nccorclo com 

LH pl'i11cipios eons1.!~·rntlus rm l'.011;;1.itui~·U.o 1lu. 
l\epnliliee1. 

!11.,1. 1·~s:1. Con,;titt1i1).o prnliilm fürnw.lln1·11te 
no 7" do tll'L. 7;:, q1t1\ cpmllpter culto 011 

venil1i. " Lel' r1:la1/1e,; 1ll: dep1'111li'nci1t ou 
li:111<.'.<1 com a. l:tli;tu ou com os EsL1dos, ;1s

,-ü til corno H\Lhi. no a.rt. 11 aus Est1ulo' 1: ;·1, 

l;nli10 esta.l1c'l1:eer qua.lqmn· culto religioso. 
Dn.lii se Yê f[tll', qualqt1el' que s1cJj1i, 11, lei r[Ut' 

o Po11'1r LcgislatiY11 VC'illl<I ;i, p1·om11lg;cr sob1·e 
o c1'S:11llento 1:ivil, nü.o pork1·i1 n;,:Ltm';u· u 
irnp:,cli1m:n1.o C<Jnonir.o 1los cler·igns, 1 l'!igio,;os 
e i·::ligiu:>8S }J'll';t s1: r:as:ct't'm civilmen:e r~. l"il' 

11!1.'. n;'1u \J111l:•1•(1, n:conhccr'l' Q, Y1'ill:1. 
d1: ri lhos 1:s11111·ios crmlwcitlus sr ili 11 1fo-

1101nin:u~:to (lu ~acrill'µ.·(lS. 
'i':imliern n:lo 1" c1•tvel que rctrograclemos 

mur:1lmc11i.e mt. C\.niPs, qrn' nos dcg1'i\ll1·mus 
;1u Jiunto 1le Yil'Jn:Js él ;iclmil:ti1· em lei cli;.;pen
c'.:ê<, va1·0" 11 i;as01men1,11 civil, do imF·1Ji11wnto 
J!Ol' p:11·c·nt2:)1·11 uatru lcSl:r11d11nt<,:s e cleô1·e11-
i1e11L·s e co!lntt•nces 1kntl'O elo ~cgnmlo µT:\c,. 
di o l'. entre: it•mi\os, e, 8i vi1'rrnoô ;1 l'l'C<l.l' 
rmtro im11e1li1rn)t1tu 11or p;i.rcntesco, nJ(·m 1lli 
ile \( 1.IC\ 1T;ê~8. o :ll'I.. '" 8 1° elo 1ll'Ci'l'L11 ÜL' '21.i 1le 
j;uwi1·0 1k 18~J'I, c<l'l-o-li;1. por consell!o< ela s~i
l'rtcia.. e. em 1;1 l rnsu. esôe novo impc·1L
nwnto d8'.-I) set· t;J,11 11ir·imente quanto ar1udl1•, 
lUl':j ae 11i\n lm rnúo pl1ilos11pl1iui. qne an l.uri~e 
1·m nm:1. l~'i sectLltu· :1 ex1J·;1Yewantu c1·c·:l1·ií.o 
ele i lll petlimrntos po1· 11ai'e1ü1•sco'-dispc'ns:<Y11is, 

01':1. se111lo nnllo o c;1sa.mento cmH1·al1i1lo 
ent1·e im11eclillo' por ]Jcu·entesco, é chwo que 
11:'1_u p'1de harnl', nem om Ücc:: i.1'1 tlireit11 
;1ctwd. 111'm 1·m füce elo tlil'eito 1iossivel no ru
tm·o com i·elcc<;iío ao casa.mento civil. :'illws 

1 l;i. elos incestuosos logitim:i.-
1w lu subequcnb rnn.trirnonio do:; p:u.·s. 

:,uf."c1, l1. tmirn cspl)t:ic 1le fülws cspul'ins cm 
face ele no-1su direito p[\,trio, quer <1cttmlmt'HW, 
qner 1l1' iütnr11. vigommlo <1 Consfüui<::lo rle 
7!-l du L·rnreii·o ile 1891, é ;i. iloB con ltr:l'itloN 
"ºb rt clenomiuac).o 1lo a.1lnlterinos e, assim. 
me pn.rece inru111l;1clo o voto cli-rnrgente c111 
ili us1.t'J prt'.sidente 1b com missão lle comtitl1i
çüo, L·g·i,le11;il0 e j ustiç·;1, que, ;i,liás, t:omo Sl> 
YÔ elo uwsmo voto, nfto opinou cont1·a ;1 ifü·;1, 
1h1 legitim:11Jío 1n:r s11úseyiwns elos fülto' es
plli'ios. Au cont1·;1.r·io, aclmittimlo-se que <1iwh1. 
~uli,i:.;tissem ª' t1·es ;mtigas especies Lle Jill1os 
e"11u1·ios, ;10 Sé'U cspirito catliolico nfo ,Je1-i;1, 
re1rngmi.r ;i, fürnm I[ rn1 n. essa icl(m deu cm :<e11 
su1JsL1tnti rn a commissão, de que el'l\. rnereci-
1l:wien1 u o p1·esitle11Lé', 110rque por es,;e sul1-
sti wti ro fic<1ram excluído' Lla legitilmi.<;i\11 J!l'J' 

s,ii1·1·1111•ns o~ filhos sr1crilegos, o que 11:10 ,;e' 
chcv<i 1:0111 n projecto do nol11·e ücpHtado Sr. 
::iiÍ. 1l_nclraile, que poderia abrangei-os jJ;na. 
es~~1 bmefir:io. 

,\i111lit ;issim, se.nltores, o suLstitutiYo cln. 
comrnis~:'io n;"to comprenl1emleu 110 henefic[o 
lcgtll totlos os filllos êLtlultcrinos, mas unica.-
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mente aq11Plles sobre os qtrnes rnio pmk~s? r que ji1 o (oi 8tltet'iormente "' datet cb promul
lmver dnvi1h qtmnto ú srnc p«tcntid:ulc. ex- ga,;ilo dn, lei, que v:rn cre.[l,l' ess10 beneficio em 
igiuclo, ])Or i~so. as provrts jm·icl!rns possin•is üwo1.· elos filho' aclulterinos, cindo o ms:1men
det fllü1çii,o ;1,1liel'ior ao casamento. e ('Xduiu to "ivil rle st.rns pn,e'. 
do mesmo l11"11ellcio os concebitlos 'k cong'l'esso O substitnti rn ;i.imh co11tóm nm tercroiro 
criminoso ll·is p:ws, que ni\o o~ 1le adulter·io :Htigo. j)t•evcnimlo :1 l1ypothese de jú, ter l'allc
simples sc•m comlemmtç:fo por srmtl'rn;:c. iicr- cicl1' m1L1>., do ms:unento ci\-il dos l)êWS algum 
que o conjn(!·e ;1Llultero não púde c:ns:u·-se com ele sr·11s íilhoi aclult.1.Ti110.', qne Ü'nh:1 deixn,do 
o sen c0-r~u curnlcmn:ulo 1x1lo crime !h: 1ulnl- rlescD111lr,ncül e. de :cecur·llo com n,-; ln!.;·islaqües 
terio, nem o p1'1de o conjU,!.'.ü comkmn:1üu c11rno llos po1·ns c11ltos e do:-: princi]lio.spl1ilnsopl1icos 
a,uto1· 011 C"11illplice 1le lt0miciclio, rn1 t1·11t:1ti1·;L 110 fa;, incicli1· o lmneficio, imm oô eJfoitos 
ele ltomicidio conLrn. o s1;u cllnsorte. cum :l p·s- rb legilim:u;ií,o, aos clescendcnbs cla-
soet qne ti•nl1:1 lJ8rpetr<i.llo o crime 011 din;1-t:i.- quelle que, si Júrn. vim. teria de gosal-o 
mentn co11co1Ticlo pam dle. com 11 c11.s:i,me11to s11bsequente ele s•u-; pa.o,, 

Uor SR. Dm•c'L\DO -O rnl1sti(.n1irn 1h com- porqw;, 81 ;i, l ,\ t~O\<l q~rn, Y~n;os .p,romu~gm· 
mis:"ilo cornp1·cl1ernle no berwfü:i11 1\;1 ll·n·iti- trnn ° mt~uto •IE 1 r1rnp<1.1 <tl. p.i,r,i, ~~ 1 ffe1!·º' :LL 

·• · ,. . .· . 
1 

.. 1 . "'t le0 111m1wao JlC1' o·: tillios 11lu0 1-
1m1.i;110 os nllto:-: ath1ltcrmoô conC"c ;11 o:-: un ia- tii~o:-: .,d,u lterino~ no' L·o·itirnos ou ~º' 
VtclOS 3.1118:' 1ln c:tS:llUGlttO ('H.tlu!ic11 elo:' pi183. , .. • ,.' '; · , ·,.. 

0 
."' , 

0
., •· ., 

celelJraclo :mtC'J'iormente ao L11•c1·c:to elo ,.,1s:1- 1I'"~t'.~'11i 1 t;,1~n1(~~;to do.,111'.~~~;1~1 º~u '.~i,~1 .. >n~~~
18~~ meni;'i c:iYi] '/ ( ecCc 11l 1 vc l .~, ~. 1 . , . . . ... ,\ , .. 

rntem :to tr·mpo clu i.;:1,a.mento 1los p:ces, goscêlll, 
O SR. L1Lonu1Lno FILG\'Ettt:\S-E\-ülentD- pue 1lireiin clerep1'i'S!'l1t 1ç:ío elo~ [JI'ivilegios tle 

monte u sui.1s1.itutirn nlí.o cogitou, 1wm po,[üi, qne gos:win.m seus i\Scendentes, si vivrn~em 
cogü:u· da liyputhesc, 11m·r1rn' :cs leis s" clts- ao Lernpo do rnesinu cas:i.mento s111Jseqm•nte 

mas m;i. p:crei.; · qtrn. com- ele• sem 1):11º~. 13'.'l'ÜJ. injnsi.o 1·E:cnsi11· esses llri
quanto o cn.tltoJ1cu :rn1i.T101· no d1:1 I vib.üos ::os üeoc:·mlenl.f':-: dos filltos :ululteeinos 
;24 clt• m:üo 1ll' 1800 cunstil.tm imp1:ilimc11to legitim:w1:is p?lo :mh<ec1m•ntc C:iêsn.mento rlo.s 
:11Jsolur.o p:n:i, ri u:1 lq uer do., c:o11.1 ugcs c.111tmlnr ]i<H:,. desde ct u1•. nn 1.l:mpo deste ji), uilo ex
com outrn p1·,;,;o;i, um c:êS<tment.o c1Y1l. s.ib ;is i,;i.:un. 
pemi,s iJe h1c::,uni;l, c1nntml11 nad11. im1.i:,1h• 'Illl' ,\,;sim d1•monstr;i1l:t a connmiencüi, rle coll
os me:.:moc; c1Jnjuge,;, c1msol'd:t1los ]Jl'l(I 1·:ts;1- ve1·i;er em lei a iLli:11. conti1fa no p1·oj8do em 
mento cn,tlio!Jcu:rnLc:s tlcêf[Ut.:ll:i.1b1:i,on m1,s1110 rli:'c:n,sií.o, cm l':1.ce 1b philosopltiR cb üi1·1-\ito, 
ilo decreto 1le :!ii 1le janeiro Llo W\JO, Yenl11rn1 elos vet'lln1leiro:< i11terns,;es 1lci, 1~1mili" le<:\·itinrn, 
:1 celel11'ar l'!li.rn ~i. depois de p1·um1üg·:ltl>c. a d;i, expcriencin. e üa s:i,bellori:I das povos cul
le1, ~m ciue ,'<1· c1111Yerte1·. () p1·n.Jecto.!'lll tlt'- tos, r; :i, pr,·fürenc:'" 1111 1"1rm:.1 e dos requisitns 
cus:'.'~º· o_ c[v::1.m~:11to c1nl. pe11·n. o 1·J1eno tli1. prnp,1s1.os no substitnl;ivo d:c cnmmissiio de 
legn.1111:1,;:w üus illlios. 11ue tt Hre1~1 1,1tlo nntes consti tu iç;lo, le.éásl:1.c;iío e justiça dest:i, Ca.miwn., 
da e;as:unento. c:ctliohco e que. 1~:10 'e leg1t1- n:'ta-1m: cl:1.r "·" r;i,;, 8' por qtw airnl:t o co:1si
mar:cm em ntÜlLlo 1h1. pi'olJtlJH,:110 c:womc:t. clero prnfüt·ivel n.11 qne, em emencl:\. substi
(illrrwis sr'nhoi·cs rl1eularlos rl17u "· "'·:,·s. 1 tuLi\'it 11.0 :tl't. !• 1, 1dfo1·ecen o meu douto col-

o SR. L1"11n• 11LD0 ftLG t:Euus-(~nirnlo :1 e.'- lF:gn. P illnstre comp:in lteirn ch1 mesnm e: 1m -
tes, ist•.1 ú, º' qn:·jii. tiver1•111 contr:1!Ji1lo ,., cn- miss:w, no anno i1:1s,::t1lo, o Sr. Ch,i,g1cs Lo
sament11 civil sol, o Ngirnem do Uec:·do 1k :2u lxlto. 
deja.ncil·o 110 18DO, C[U8 ve1l;i, a lcgitima,;il:; A enr~nd;i, p:1rec:0 conter o. me~nm üléa. elo 
1Je1· .s11(Jsc11u1·11s rlos fillto.3 i1clulterino'. p:uece- s11hst,it,ni:ivo da commissi\o, mas niio so pre
me t:ü cnso nm elos cornprehe11clicl11:' 11;1 ex- silliu-n. n. opiuiiío 1lc) 11trn, :üóm tios filltos cttlul
c:epçii.o ao peincipio rla niio retroadiYirlru:le rbs terinos. Jtn., em nosso clirdi:o actmd, outras 
leis. pcl;i, qu:1l o iíict.o mlterior ckrn ser f'()- espPcies ele fillios e:<purios qw: o sou autor 
giclo p:l<L lei norn, porque, semlo u 111n lei 1lre iw;1põc c1 ne ~ejam lc;:;iti1mwe::-: pelo subse
beneficio css:i cm qne ter;\. 1le conv8l'ter-se o qnenb cn.s1i,mento elo:; paes, como tambem 
projectu em di~wss<fo, nii,o lm ra;,ã.u parn qne pecca por nií,o incluic no 1Jencficio Lb legiti
essto lJenefü:io nfLO apl'oveité) com n. devicb E:qni- nmçilo os fühos ele mulltm' solteira lmvitlos üe 
dacle aos que, colloc:idos em igual posição ju- honwm ms;i,do, imra cuja exclusã.o não lm 
riclica à elos '' ue ,·,\o d.·lle ccpro,-eita!'-se, rn.r,f10 jul'idica. 
soffrem unm inj llst:i. p::naliclacle fmulac11i, em um 0 SR. CtiM;As LOBATo-.fa reparei nessR hi,-
preconcl'i to 111C1.nti1lo po1· unm lei n.nteriur. q l.lc: • . · . 1 cu na. e, IJOl' i,;rn, nlí.o laço questilo d:i, mmlm 
ess:< lei nov11, v:w derogar, ma.x1me r11rnm o o emeiufa. 
:i,rtig·o :2." do snbstit.utt rn consagrn. o principio 
rlc que «Os 1;ff,•itos chi, legitilmv;ilo dos filho,, 
:i. que se rc·fere o artigo l.", corm:çam cll:sde n 
dn.t11. elo cêi,samcmto civil dm pars». sem rlis
tinguir o que lbr celebr(l,clO posteriormente elo 

o SR. LEOVWILDO FJWUlêIRAS-Rem; ffi(l,S no 
substitntivo ela. cornmissão estilo prevenichts 
tmlas a.s hypotlteses, e, po1fani.o, deve ser· 
elle vofado ele preD:irencia. 
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Resente-se, entretanto, o substitutivo ela 
commissão ele uma lacuna com rela~ão aos 
meios ele prova de filül(,:ão para che-se a logi
timaç[o per subsequens, porque só com1we
l!encle a elecla,raç[o conjnncta elos paes e 
mães no assento do casamento ou no elo re
gistro civil elos nascimentos, qmtndo nffo lta 
razão para q uc não itpprovem famburn a el'cl'i
ptura publicêc ele reconhecimento ou o tesht
mento anteriores ao msamento por pctrte elos 
paes, em casos raros, é verclacle, lllltS possí
veis, como uos casamentos in cxtrcmis e 
outros. 

Por isso, vou remetter á mesa, nesse sen 
tido, para que a camara tome na !levicla con
sideração, uma emenda aclclitiva tco art. P elo 
substitutivo. 

VozEs-Muito bem, muito bem. (O orado1· e! 
(elicitaclo pelos Srs. clep-1itmlos prew;ntes .) 

Vem á mesa, é lida, apoiada e entra con
junctCtmente em discussão '' seguinte 

E~1ENDA 

Emenda adelitiva ao art. 1° do projecto 
n. 36 A 

Accrescente-se no Jlnal: - ou por testa
mento anterior. 

Sala das sessões, 3 ele junho ele 1892.
Leoviuilllo Filuueirns. 

(O Sr. Ber:nardino ele Campos dcio;a r1 ca
cleira ela presiclcncia qw; e! occnpmla pelo Sr. 
Paula Giiimcm7es, 3 secretario.) 

CONTINUAÇÃO DA SEGUNDA DISCUSSÃO DO PRO
. TECTO N. 168A (DO SENADO) REGULANDO A 
NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEN 

Contim'.m a clisussfo elo art. P elo projecto, 
com as emend;1s a elle offereciLlitS. 

O ~r. Baptista da ~.Iotta - Sr. 
presidente, si uão tivesse siclo eu o principal 
autor do paragrapho unico elo <trt. 13 ela 
nossa Carta Corntitucional, que estabeleceu 
que a naveg<1ção ele caboti1gem seria unim 
mente feitt1 por navios mwionaes; si n[o fosse 
tambem t1 opposição do illustre deputado por 
S. Ptrnlo, o Sr. Moraes Brtnos, que combateu 
o projecto om em discussão, pl'ojecto este 
que não pócle cleixm" ele ter approvação ele 
toda a Camam, pois que é elle o regulador ele 
uma clisposi<;ão constitucional; por certo não 
viria it tribuna, não imra justifical-o, porque 
a sua justificação está na obeclienchc á Consti
tuiç[o e no serviço rettl que elle ha ele pre
star ao paiz (apoiados), mas sim para refutar 
algumas consirlernções e accusa~:õe~ que o 

Carnara V. II 

nobre deputado ptmlista foz, quer quanto ao 
historico ela disposição constitucional, quer 
CJ uanto a.o pr[\jnizo que S, Ex. julga, sem 
razão, r1ue a mbotagem exclusivamente nacio
nal pócle trazer ao paiz. 

Disse S. Ex. qrn) pm urna pequena rnaim·üi, 
Coi approvCtcla esta disposição constitucimmL, 
S. Ex. não recol'da.-se que ella foi rniJscripta 
por 1:34 membros cllt Constit11inte, os quaes 
estavam todos ele accorclo. 

o SR. JllIORAES BARROS - Isso n[o prova ; 
nrnitas vezes os que assignam o iwojecto 
votam contra elle. 

o Sll. BAPTISTA DA MOTTA - Totos votaram 
<t favol'; os unicos que mani[estaram-se contra. 
foram v: Ex. e o nosso digno p1·esidente; 
mas, sendo hoje um pl'eceito constitucional it 
navegcv,:ão de cabotagem, V. Ex. não podia 
rrnmifestêtr-se contra o projecto ele lei. V. Ex., 
que respeita a Constituição, devia, vir á tri
bunrt e dizer que votou contra a emenda, mCtS 
que hoje é obrigado a votar pelo projecto, 
como o llzeram muitos dos nossos collegas. 

Disse V. Ex., e é este o ponto que me traz 
it tribuna - que o pt'ojecto é um monopolio. 
Monopolio de quem? 

o SR. JV!ORAES BARROS - A favor de uma 
clccssc-os armadores e emlx1.rcadiços. 

o SR. BAPTlSTi\ D:\. MOTTA-E' Lloloroso isso: 
clm1rnt1·-se monopolio a um beneficio reltl que 
se presta, ê1 uma marinha mercante! 

Isso que V. Ex. chama monopolio é o que 
todas as nações J:hzem, à excepção ela Ingfa
terra, e essa mesma, creio, pretende já evifar 
a concurrencia. do estmngeiro. 

o SR. MORAES BARROS-Nunca houve privi
legios nos Estados Unidos . 

o SR. llAPTISTA D.\. MOTTA - Houve, lia, e 
V. Ex. n[o prova o contrario. 

Depois ela Ingli1term, só a França e a ltctlia., 
entre si, llermittem a rn:i;vega,çiio ele cCtbotc'tgem 
nos portos do Meclitenaneo. E im Amerim, 
onde toLhs êtS mições procuram proteger as 
suas industrias, só o Brazil pennittc que 
navios estrangeiros façam navegação de c<Llxi
ta.'.!:ern. Isto serüt muito bonito, si as nosrns 
condições niio temessem º' concurrencia. 

E o resultado disto é o aniquilamento ela. 
nossa rnarinhtt mercante, que outrora prospe
rav<t e tendia a desenvolver-se muito. Pa.m 
provtw, vou citar um exemplo frisante: 
o meu rnunicipio, S. Joilo ela B<11·m, possuia 
mais de cem mwios, hoje tem pouco imtis de 
unm üuzüt. 

Vejci, V. Ex. a que está reduzida a uossn. 
nmrinlm mercante. 

o SR. 1'10RAES BARROS-V. Ex. esquecelMC 
Lllts com p;i,nlüas subvencionaclc1s. 
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o SR. R\PTJST.\ 1>.\ .'.!OTT.\. - V. Ex. vem r o si~. B.\.l'TI:iT.\ IJ.\ .'.IoTT.I. -,~!Ji <Í .r111~ es~:( 
a;rn:'a. em meu auxilio com est9 seu :i,p:n·l~; 'ct nnporlanc;a d:i cal1uLugem m1c101ml '. pt 1 cle:~e· 
tome:;3. i_ima re;i,l~üade o que_ l~l'Pl'eitmi,_ .ª f 1;~ga~' mi,1:, porem lia hicro, porque o clwl1en·o 
Co1bÜWH_,ao, e o .flle~ouro 'er·ou·lw. ltHe ilc,i, LC• ]J,11z. . . 
desse ouus. porque t:tes companlti<is. não tendo E. rle 1mus em caso ele cahtn:11clmle pnl?l1ca os 
a com:urrem:Ül eslrnngeira, r_li~peu."trJo a. nav1ose>ti·;i.ng<•iroscuncorrem eom osnaciunae.s. 
SU]Jve.nç·Jo. O :"1: . .'.luR:\I> D.1.r:Ros- Mas en1ilo porque 

O Sr.. BEzE!:rm.-Apoi;tdo; elhs p1·ec•isam Lle 11~.ci ~r~ estabelece essa medida como regra 
subvenção, i>orq ae teem 11uem llies fo:c1 con- gern.l ! 
CutT2ncic1. o S1:. B.1.n1~r.1. D.1. MorrA-Porque a Con-

0 Src. B.u·nsr.1. 1n .'.Ion·.1. - \la.:'. como ia st,ituit;<l.u prohibt'. 
dizernlo. Sr. lJl'e::<illeuLt>, es~r pelJl!l'.lli.) lllll1tern O Srz .. \rrnrn1 Rrc·~-Então essit excepção a, 
de _rnwios.· do meu i.1.1up·J·cipio l'.l'JWt'Sént?;1: 

1 

il.' .. 1 e V:. Ex .. :-;~ .re!l.·1·iu taml.iem é ('OJJt.ra. ª. Co.n· 
creio que em 1809, mais ae metade tl11$ m1-vw:-; st tmç·ao. 
ú Yela entl'aclos no porto do füo1leh1121ro. 0 SIL R1.PTbT.\ 1,1. :\IorL1.-jfas é ~ó para 0 

l..:;1I.1. Yoz-A Bii.hia, tem falvez :?U. c:a.~.J de Cith1midr1ili2 1mblic<1. E V. Ex. sabe 
o :';](. B.\PTIST.I. DA nioTTA - ?\<lo cont2sto. I fjUE' parn a Sitlrnc;ii.o pulilic-a todas ilS gm·:::,iitia~ 

mas nem k1tlos.· 1.E.negam pllt"·'. es.·r,e porto. · co:1st.ituci.om1e_s CC'SCLlll t;Om . <t üe~Ltr:iç;w llo 
, , , • ,. '" .•• ,· -. 0 , _, ,· •. 1 e'tado dn sitio; portanto, e mn!Lo natur:ü Co,n o mbo,,.i1,i:m ,,xclll~n a.mcntl 11c1,uon,L", 1 '.'.s3a excepr·ilo. 

veremos re<Lpparecer ao longo d:i extr:nsa 1 J:>recisn àimJ,1 desta tribuna conte.sfar as 
C.º~ta do 1_1~~:,:o ~;~1~. e:ses estalen·o~ ci.ue :J~ti:.'~l'a 1 palavrns do illustre cltpufaclo pD"' S. Paulo .. 
f~~1.n.o.1ou). ''.'. ,i,;b~tlho tle;~mlh~1 .. ~~-~L W-.'':/riimnrlrl Llisst' c1ue 0 p:uz mten·o repeU.m ~L 
UGlOS. (cl)IO.r'flu.).) E com elles flon.,cl!,t(I r,tH1J, "tio Y•'Í(l r]e ,-,,thu-Ll'"8l'Jl c:x:clu"!\"lffiellte 11'.l· . 1 . l' . . l 1· t (t L '~;L. - (1' VI - li( ~ ~ V l 
<lS llJI H~?l'lêl:S ([llC' .leS ](l!'('i11 1111ere;1 ei', 0 TJ, .. CiOllal. ' 
li;i,1110 tornar-se~lia. mais almnLl~1J1cc" e, por-

1

. -:\1o. Sr. Pl'esidcme, 0 paiz inteiro acceitou-o. 
ümto, '.J. P''.i: ~u te~'êl "~«rnl1~r._,~•t 1 ~r~1~1·e·~·1os, de limt:.I)' aLf'J'_lm. porque viu reafr;ada. mm 
i
1
01s, Esfo1_\º.~ 1:t1.1 .. t IJ~e'fo'. 1.nc~, e,.'.

0
,;e1 '..\º 1 as]J!l'il.t;i.IU nac10nal, e d1Yersos .JOUme;; llesrn 

real a1J nu"'º i1,i1z, e nu,,._ S1. 111 c:;,cleHLe,. c:t.jJit:ll mmüfüôtanmi-se. antes e depois de sua 
e, nus,êt Const1tmç-ao. 1 a11 prova(·C~o, 1i:1,vornYelrnente. 

O ::::R. :'II01aE3 B.1.mt0s - Mas n,·,s ]JGclemos FOl'all! esk.:. Se. presitlent:. os motiYns que. 
ol1sennr o ::irt. 13 yor meio,; inrlírectns ; . me tl'ouxemm á tribuna, pon1utwto o proje~5u 
clomns um prnzo mmor e tlcpo1s 1xuloague- 'traz em s1 rnesm1.l a. BUa. JU1-:tltic·0.tn a-i'e,:pe1co 
rnol-o. á Co111:ltitui<,'llü. (Jf10du l1cui. Apoi,alos.) 

.o Sr.. ThPT;,;·n DA'.ÍUTT.\:-:\fas Y. E~. 1::0 o ~'ir. Art,llJtn1· :l~ios - D2vo (le
pucl~ prn~ur:H' S<lplusma> _pam que a Conou- chwar n Y. Ex. e ;i, u1.s<1, que estou tle inteirn 
tu1vao se.Jel YW!:tcln .. As mzuE·' CJ Lle l'2na·am o,; accordo com as opiniiJc,~ emitfülas. a respeitl) 
le:~1~I'.;'.lo1·es do_ , . " tl:.r .ll\i:e üesio l1i'c>jecto, pelo illustre rqire.,entante ele 
j)l clt1Ccc ,11)~ na\ l(b lU ll0>-'c•, cost, .. ( s. P:1ulo. 
foram, como d1ssera.m, porque os no~sos mtv:o.sl R8Jmtei sempre. e com o devido rec;oé,ito 
i;npunl~mn gr~udes frete:~, : .. 1'.:; 1~1:.; mal º .. ~2~·- continüo a reput.i1.r. uma _perfeiü1. r·x.·t.i;1Ya-
11ço. \,w 1,1~i },"!. nem o º::.1\ 11,.u et '; !n~.l l !C·>: ganem o fü~to tk ser rnclrnclo no nosso pacto 
nei:1 os .f~c~c':.-·em1.n pe~<H~f~'· e tc,li1~~ l~lei~, fornhunenta.l o privilegio ela naveg1i.ç·~.o de ca
pam tOI!lcll v1l

1 Loa a nos,a mmm!l ... , lüEl-1 bot:w;~m para os 1mvios nacionaes. Nenhum 
ca:ite e em melllores conchçues que a estran- : paiz ~~e lenÚ•l'OU mnda de incluir em sua con
gE'!m. stitni<:ãü nm:i. medida desta ordem, medida 

O SR. ?.Inrt.\ES B.1.rnws-Y. Ex. nil.o re;;pcmile que está su,jeita a varielC:<)es, a mcces,.;idacle de 
aos factos que apontei e qne silo Yerd:1deil•a, occ<tsiào e que. p01· consequencilt, deve fü:<tr á 
mente esc:imlalosos. mercê dos parlamentos orclinarios para re-

0 SR. B.\J'TIST.1. D.1. nforT.\-Qnaes são? formal-a, moLliflcal-<L. <111ll?lial-a, o que nfo se 
_ . consegue ~em grande cllfüculdade e perdct tle 

O SR. MoltA .. E.·s R\RRos- Estao 110 meu cl~'-I' muito tempo, esfanclo incluiclD. na Cltrta con
curso; 111;1,: posso apontai-os novamentr. ~"º stitucioirnl. (Apoiados.) 
e:o:tes : um:1 vez o govet•no prec1wn fl'etar um _ ~ . 
JUlTio e tinLn fretar:lo um de Jlremen _rior . U ~R. ,B.\~1:~8.~;1. ~n M;OTTA ~Isto .r~~via /e.r 
J .1)1)1) pafaeoes ; verificando entao ,1ue llétCI. 0 I c)1,to IH~ c01;'°1e~oJ Cons~~tumü:, hüJC'"' meu1cl,t 
i101.ha fazer, porriue lmna 0 monopollo a Útl"O!', l,tz pi11 te d,, Co1r,tituH.ao. 
dos n<J.vios 1rncíonaes, tem de abrir o trate e 1 O Sr .. ARTIJllR Rros- Mas o facto estú con
fretCJll um naTionaciona} p01· 5 000 p:1,t:1c<Jes. J summa1lo, n:J.o lm_siniío respeifar :~q1ii1lo que 
E:; te ío1 LU!l elos iactos. \. Ex. responch o Congresso Constitumi;e adupton. Entretanto, 
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o Congresso Legislativo pólle, de certo noel,,, 
sem offencler tt tlispo::;ição constil:uciomi,l, a.tte
nuar ,i, gravidade elo 1mü praticado. 

o Srr. BAPTISTA DA J\IOTTA - -.- . Ex. acha 
que é um 1md grave, e11 acho que não é. 

O SR. ARTHUR Rros-0 nobro clop11tar10 qw; 
procedeu-me nesta tribuna procmou fazei· o 
panegyrico chi, icléa. acloptc1cla. no Congresso 
Constituinte; mas S. Ex. não rnmegui n üe
monstmr por que rnzão a mweg:H;ão de cell10-
tageri1 feita poe navios rmciorrnes, quD exi::otiu 
durante largo periodo neste p:i.iz, [(J[ 

pouco perecendo, ele modo que o 
irnperici,J tornou livre ess<L 

o SR. BAPTISTA DA MOTTA - Foi í'eneccnclo 
depois que se estabeleceu a li Vl'll cabotagem. 

O SR. ARTHUR Rros - Não apornLlo. Di'se 
S Ex. que em diversas províncias cxi,tit·am 
estaleiros que produziam grandes miYios, que 
o serviço ele mcvegnção foi sempre feito com 
perfeição e a contento clci,quelles que ddle se 
u tilisa;rnm . 

Mns, Sr. presidente, o que o facto em si 
demonstr:L, o que a llistoria, clt·~sc serYit;o con
signa é que. em algum tempo, logo clepJÍi' da 
no.3stt emancipação politim, quamlo o p1iz es
tav(1 aincltL aforrado {ts ídéas da antüas me
tropole, idéas CentralisaclOI'êê3, G:SSeS esm]CÍ!'CJS 
e os na vi os por elles constru iclJs li<i-m1sam. 
porque o commercio em insignificante. por
que, excep0ão ft'ita ele <1lgumas capit11e 0 Lhts 
provincitt~ 11ulis irnportmltes, esse comm:~"
cio era quasi nullo ou muito reduzidu. 
(Apoiados.) 

Mas logo que a população se foi 2cu;nnen
tanclo, que o commercio se foi clcseirrnl
venclo, que se foram construindo estmdcts pctra 
o interior elo paiz, ele modo '" trazer êWS por
tos proclncto' e mcrcaclorinsquenunctc tinham 
siclo a elles enviados, '" experienci,i, üemon
sfrou que ess<L nci,vegação, que até enfüo tinha 
bastado, em irnufiiciente. (Apoin1los.) 

Esta. é a verd(l,tle elos factos; e para aümittir 
a opinião contrarfa, s2rfa preciso admittii' o 
abs urdéJ. ( A.poiaclos.) 

S2ria acceitar que uma industria se foose 
atrophiaudo á propo1·çiio que os elemento~ ele 
vida, ele pujctnçci, e de riquezti, se fossem clese11-
volvenclo e amplümclo. (!llidus upoiach0.) 

A vercl<Lde, Si·. presidente, é que, com o pro
gresso que o paiz rm tendo, desenvolvendo-se 
industrias já existentes em embrião e estabe
lecenclo-se novas, com a abertum lle com
munica0.~1es pam o interior, deslocaram-se 
capitaes e bmços, que se dedicavam á inclas
tria de construcçôes mwci,es, para ontms mo.is 
remunei"ctcloras. obedecendo a uma lei mi,tu
ral. (ApJia,Los.) 

Om, augrnentamlo com e<se rlesenvol \'i
rnento inclustrial a permuta elos procluctos e 

mercaclm'ias enfre os portos do estado.ao passo 
CJlte "con~trucç:.10 de navio.sem estaleiros rm
ciono.es dimilmin, de dia a dia, o p1·i vilegio, 
<iue e;;ses na1·ios tinlmrn, tomou-se odioso e 
Yexatorio, por se to~·mu· rnmi, pGLl oppres
sn-a ao commcrc10 e <L inclnstría. 

O SR. Mo1t.rns E Rumos-Isto é irrcspon
dind. 

O ~r... ,\r..Trn:u. Rrns-Sr. presidente, não 
iiosso concorcbr rnm certos espit-itos intelli
ge11tc::s que a martcllo entendem ]Joder iutro
dnzir imlus~rias no lJaiz pam as c1mtes elle 
ni"i.o estiL preparaclo,-el!D.s uiio enc:a.ixnm ci, 

nmrtello nem à fol\'ê1, hiio vir 1mtuml-
mmite. 

Querer introduzir uma inclustrül em um 
paiz, para o qual faltam as comlir·ô2s 1wce'3-
sarias, o que acontece e que e.ss~ introcluc:
çfo ]la de ser tito custosa que importcu·it em 
um closastre ... 

O SR. Onrcrc.1. chL um aparte. 

O SR. ARTIHiR Rros-Sou o primeiro a con
cordar que nenhum paiz do mundo corno o 
Brnzil tem algumas condições para i1od2r ter 
uma pu.1ante armada mercante. mêlS foltm1J.llie 
outras, fültam-llie o tra.ballrnclor. o braco. o 
elemento inclis1Jensavel; tocla vez que o 

0

1iniz 
tenlm, como o Brazil, muitas e explemliilns 
madeiras ele construcções e prompüts para po
dei· comtrmr navws ele primeim ordem. ]Ja
rece que este pccíz está destimlllo éc ser um 
elos primeiros em relação á marinha mer
cante. 

i\Ias não são estas as concliçôes exclusi rns 
p_'.Lra constituir . um p<liz potencia nrnritima, 
mo prec1stLS mmtas outras, e si isto 11ão fosse 
uma verdade, üll niio terilL a vergonha ele ver 
que o Brazil, que tem as nmts rkns mattns 
do mumlo, importa palitos e c~tlJos de ·rns
souras ! 

Porque, Sr. presidente, niJs, que temos ffio 
grandes matfa~, importtm10s palitos e Cê'.bos 
de vassom'as ? 

Porriuo cllc~gam ao commercio, em rnell10r2s 
concliç·ões, estes e outro,; artigos, que clflUelle~ 
que se tentam fübrictu no p;i,iz. · 

E porque isto se dá ? E' iiorque estct inrius
tria é feita. em 1.1aizes onde os braços abuntlam 
e o _traball10 é barato, e não poclenrns com
petn' com elle.s, porque temos vasto territorio 
e pequemi, lJOpulaç~Io. 

U)I SR. DEPUTADO dá um aparte. 

O SR. ARTlIUR Rros-Não lern o nobre 
deputado esta questão para o ridículo, porque 
s1 a lenw para esse lado, o ridículo nl"to calte 
sobre o representante, mas sobre a m1ç,ão. 

E' isto o que se deve evitar, iiorque. ao 
lado elo, palito, está a irnportaçii:o elo milho, 
dos cereaes e elos generos ele primeircc neces
síclsde, que este paiz est,v;,-a em concltçues ele 
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supprir ao mundo inteiro e que nilo snpprn, 
nem parrt srnis necessicLules. (A11oi(ldo'.) 

Agora, diga-me o meu honrmlo am1g11, re
presentante do Rio de JiCneiro. que tomou êt 
iniciativn ele fazer inserir na Constituiç,ão a 
naciomüisaçifo cfa navegaç;fo de cabotc1gem, 
que sorte espera l10 nosw commercio? 

Espera. S. Ex. que css8' dispoé'ição constitu
cional, que o prqjecto que discutimos, tenham 
o condão de,da,noute piCra o rfüi, fazerem sur

O SR. ARTTIUR Rrns - Sr. l!residente, a lei 
elo 01\'ttmento ele lt'M5, em que, pela p1'ilneira 
vez, neste paiz, se trnton de dar um premio 
aos mcvios aqui construülos, arlJitrou em dez 
mil reis por 'lonehtlht p<crn navios de duzentas 
tonellcdas. 

o Sn. :YloRc\ES E BARROS-Alem do monopo
lio, pracismn do auxilio pecnnial"io. 

O SR. ARTIIUR R10s - E' verdade. 
gir em nossa costa estaleirns que lancem llo O SR. :YioRAES E lh1mos-Monopolio a füvor 
mar navios em numero sufficiente i\s necessi- ele mm1, clcc.'<.-<C. (Trncmn-.rn outro' ozw.rtcs.) 
dades do cornmercio? O SR. ART!lt:R Hrns - Sr. presidente. 

Espera o nobre deputado conseguir esss nJo Lles'jo emm<tl\lllltar-me nesca dJscu:-Jsão. 
desiclerutrnn no pra,zo de um ltnno ftxaclo peb .fa thsse e repito,com licença dos illusti-es pa
commissão desta Cmnrtra, quando em outras 1 tronos clc1, c:nisa que defenckm : reputei e re
naç?es elle só '.em sido obtido pelo trabalho p_uto como exlravrt~ancia semelhant2 disposi-
paciente de mmtas dezenas ele annos ~ 'çao no nosso pacto 1uncl8'menü11; uma vez que 

o SR. MoRAES BA.mws-Muito ªIJOiado. ell<L J~i, está, emquanto ella não for suppr_essa, 
como lm de mev1ta velmente acontec:•.1\ nao lía 

O SR. BAPTISTA DA j\IOTTA-No meu muni- l'emeclio sinão acceifal-lt e cnmpl'il-a, mas 
cipio teem sido construidos navios, tres vapo- cmnpril·it com cd;'.'rio e pruclencia, de moclo 
res e quatro brigues que al'vormn iC lJiCncleim a tormtr menm P'"S:Hlo o sa,criftcio que o pri
ingleza pltm não pagar impostos. vilegfo impõe ás classes productoms. (Apoia-

0 SR. ARTIIUR Rrns - Que prova este dos.) 
facto? E' que, si no seu município se faz as- Essaº disposiçãonão está ainda em Yigor;nms, 
sim. é por que ha vantagem... pol' e:ITeito ele lccrgas subvsnçlies e pl'ivilegios 

. concedidos iC lt]Q·umrts companhius ele navc!ta-
O SP-. J:!APT!STA DA MoTTA- Quem o pratim ç·i'io, o commercfo, a industria (~ o publico em 

mora aqm. gernl soffrem penosamente em Sé~ns interesses. 
O SR. ARTIIUR Rros- ... para quem o pra-1 Imagine, V. Ex., Sr. presidente, o que não 

t~ca. Mas si lrn alguma. Yantagem nessa lJra- soffreri'io, si ella für l!Osttc em execuçiio no 
tica, o remed10 a a.ppllcar clevena. ser outr_o. pmso ele um anno, como pretencle a comnus
Seria lançar-se imposto em nav10 que 1mo são ele fazencllt e industrias desta camara ~ 
conservasse lt bandeira elo paiz; mas não V. Ex. e a casti, conhecem o clesenvolvi
privar o commercio inteiro elos meios füceis de mento que tem ticlo lt cultum do cacii.o no :-Jul 
levar as mermclilrÜcs ao consumidor ou leY1Ü- clrt Bahia, especialmente na rica e importante 
as por preço excessivo, ele modo a inutilisar os comarca, ele Cti,nnavieiras, cujlts relecções e 
esforços inclustrüies. transa.cções commerciaes teem crcsc:iclo consi-

Sr. presidente, estou convencido que o no- deravelmente; aantigacompanhia bahimm,hoje 
bre deputado não fez um estudo completo ela annexacla ao Lloyd,fazia quasi exclusivamente 
questão; porque,ckscle que S. Ex. me assevera o transporte de toclos os artigos elo commercio 
qus o munic ipio de S. João da Barra, tendo 12 enüe f\S prn.ças ele Canrnwieiras e a da Bahüi,, 
navios, representava metade eh marinha mao tcs suas exigencici,s crescera,m ltO ponto tal 
mercante do paiz (creio que S. Ex. está em que aquella prnç-ét resolveu solJrestar no em
engano), como quer S.Ex. que 24 navios bas- lxtrque ele suas mercaclorias él procurar orga
tem para o serviço d.e cabotagem? nis:w o tmnspoete por navios ele vela ou va-

O SR. BAPTISTA DA MoTTA. - Os 12 navios pores ~e outrn pro~edencia que o fizessem em 
fazem concurrencia com os irnvios entraclos. concltçoes ma~s razoa vms. . 

, _ A navegaçao rnt?Tml a vapor da balna de 
O SR. ARTHDR R1os.:--E uma r~ducçao elo Todos os Srtntos, isto e, as communicações a 

que o nobre deputado disse <L prmc1y10 · . Yapor entre a capital cht Ba.11Ía e ltS cidades de 
. Deixando de parte_ estas q1:estoes de, 111- Cachoeira, Santo Amaro e Nazareth, psrten

ciden~es, chre1 que nao _pc:_dere1 dar. o meu cem, por privilegio, á já citadci compm1ltia ba
voto a em:mda da comm1~~lto em que ~nstitne hiaim; entrntanto o sel'viço é máo, as vüigens 
alt.o prem10 para os navios constnudos no são feitas 110 duplo e 110 triplo elo tempo pre
paiz · . . . . _ ciso, porque os vapores siio velhos e impresta-

Acllo-o excessivo.:. St .'." lllustre c?mmJSSêêO fi- veis. (Apoiados.) Entrefanto é preiudimi,do o 
zer alguma reclucç_ao rn~o duvidarei dar.? meu pulilico em geral, e a companltüc vive sempre 
voto como uma ammaçao a essa mdustna. em clifficulclades, porque tem a competencia 

O SR. BAPTISTA DA .!'iIOTTA. - V. Ex. póde elos ha.rcos ele vela. Si tivesse bons vapores, 
apresentar emenda. , que, em Yez cl8 gastar seis horas para irá ci-
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dacle de Caclweim, rm elistancta, ele 'Í'.2 milhas, ( llessa corrente, está scLti,foito ? tem numero 
e quatro e mehL para a cidade ele Santo Amaro, . sufficiente ele IJrciços p:1m suas imlusti'ÜLS ·? o 
clist<mte 3G militas, gastas~:c:m mett1tle desse · elevado salccrio que têlli se p:1gê1jiL baixou ? 
tempo, por cmto_ quo a compm1l1ia cdfastaria ! o SR. ÜITICICA-Já vê que" questão é c1ue
C1guella competencrn e o publ1co serm bem ~2r- rer agricolisar o p<üz ele uma vez. 
v1clo. (-'i1Jm u.los. 

São os effei1rn :mbv-cnçücs e elos O S11. A1~Trru11 Rros- En~·mm-se o nol;r: 
priv_ilegios (.ipoia'I°". \~~~;1~mlo: mnguem quer lLgTtcohs<w o que .Jª 

Nao conclernno cm alisoluto as sulwen- e c1,,Hcola. 
çõcs p:u·a o esbLbell:cimento llc serviços qL1e O SR. MüRAEs E BARRos-Deusjit o fez agri· 
se afiguram uteis e imlbpensaveis. Ni1o, eu cola. 
as qum·o como uma. :ctnimaçfüi, como um es
timulo, mas clecon·idos nlguns annos ellas 
devem cessai>, porque, ou '" utilidade llo ser
viço, s1m nc'.cessiclacle est[t clemonstmcla e clle 
poderá rrnwter-se por si, ou imcla clisso se cle
monstr·n,rá e o serviço eleve cessar. U11,iimlos.) 

O Sn. ARTIIUR Rros-Nilo vejo, pois, raúío, 
Sr. 11resiclente, par<L qne a comrnissi1o ele fü
zenchL recl u zisse o prnso inci;.rniücmite e in -
,;uJliciente do projecto elu Sermclo de dous an
nos a um. 

O SR. 01Trc1cA-Foi obediench ~L lei. 
O SR. ,\.RTJ!Ul{ Il.ros- Neste peaso só por 

dfeito tlteatml app<Lreeerão os estaleiros nas 
cost<lc; elo Brazil, a tlbpc1jar mwios ... 

O s1,. Orr1crcA dá um 

Sr. presidente, o nobre 1le1rntmlo por· S. Prwlo, 
no brillinnte discurso que proferiu, citou ch
versos füctos extr<:, ! 1 idos chi. o 1.ira tle eminente 
brazileiro Tn.va.res Basros, t.ilo prenmt11ra
mente anelmt;cclo deste mundo. E!ses factos 
são ele um valor decisivo no assumpto e nuncct 
foram contestados. i O SR. l\IoRAES E Rumos-Exigir estaleiros 

Elles tlernonstr:un á evillcncü1 que, quanclo a 1lentro cl2 um anno ;oo lJOr eITeito tl1cn.tml. 
cabotagem foi pr-ivilcgio chi 1m1rinlia mer
cante rrnci01ml, os fretks emm tão co.ros, r1ue 
muiüt vez lionve Y<wta;,rnm F1m o commer
cio e pam a :nclustria i·ec·E;lJer :1 mercaclo1·ia 
de torirn vi:igem elo ect.mné:·eiL'o. Lembro 
de enti'e e!les o ele umrL fabl'ica, ele tec:iLlos pre
ferir compmi' algucEio mi1iiio do Brnúl p<tr;i, 
lngfaterm e ele ht reimport;1clo p<l.t'a cá, elo que 
mamlnr l1nsc:al-o clire.ctmncnto ao mercacl(I lhê 
proclucç·:í o. 

O Sn. :iioRAES E R\RRos-CédÜ elo Rio de .fa
neiro qno ÜL p<U«J, \Tuv<L-York voltnsa depois 
paea o ilfornnl1ão e Pari1. 

o B.~l'TFiTA DA J\IOTTA Ll<'i, um aparte. 
O SR. ,\.nTIJCR Rros~O nobre clepLltaclo estii 

em eng;tr10. O pl'ivUegfo nüo f\uá llc11-
l;ro ele um am;o, 1wm em muito-<, esrn-
leit·oB fJLll' o 1111bre clepulliclu sup11l1:• que:'"º
tar[io pol' cnumto irn:; co~t;t~ ,lo Bl'i1zil. Elles 
for1mi1'-'l'·ltúo si essa imlusCl"l8, l.iver fargn, 
com1JcnsG.çito, si os braços e não pre
ferirem ou tms nrnis füceis e mais remLmem
cloms. ( J 11oimlos. i 

O nobre clqmtmlo eleve [cttenclm· que ;i, falt<L 
ele braços 110 imiz e um nrnl tão cunltcciclo e 
sentido, r11rn f1~ passou á categori<i, de c7111zi" 
de valor tiio axionmt:co como <Lquella ultra
que o paiz ó eê:<e•1cüümente :\Q:ricohi,. !Hiso.) 
O p11iz, para rern8lli<Lr aqnelle imü, te111 cle
spencliclo 0ommas enormes pam estabelecer 
unrn corn·nte immigmtrnfa; tem conseg11iclo 
a. intl'ocluccão ele muitcis ce.ntenas ele millmres 
de immigT:1:ntes, r[ue em gTtwcle p11rte se teem 
encmnin hnclo e fix<t1lo em S. P<Lulo. Entre
fan to, neeg·Lmto : o esfaclo de S. P<Lulo. rece
bendo Clll 'fantos lWllOS OS effeitos 1JeÍ1eficOS 

O S'.1.. ARTfIUR Rrns - Sr. pr·c:,idente, rn'1s 
legfal<Lclore~ de rnmos ser essencialmente pm
ticos. As aspimções entlrnsüt.si;ica~3, os anou-
1Jo,, ele imaginaçiio não se co<Ldunam muito 
com a nossa. missiio e J.üncçêíes. (A.p 1i111.lns). A 
Gamara dará nnm pl'OV<l de venlacleirn ]Jct

triotismo si <LpproY:cr a em:"IHlit offeeeci h 
pelo honrado cleput<1elo ele S. PC1ulo, ciue am
plice para cinco annos esse pr:1so-e ox:clá que 
elle sqjD, suHicient.e po,m r1ml a con
s ti1ucio1ml rnfo um ifagello p<1m <Ls fo1\m 
p1;ocluctoms eh na1:ão ! P;Joimlos.) 

Faç·o Yotos, Sr. presidente, parv, que nesse 
pmso o p:üz tenlm adquiríllo 11ma pujante 
marinha mercante, demen: o poderoso ele 
s 11ericlacle, de riqueza u de Lor<;<L. Si ;1ssim 
e si lo1· vivo e ti \ºGI' ressento nestn, casa, cou
tente b<Ltorei pal111<1s rw 110~1re clepnfado 
pelo Rio ele hneil'n e confess<erei o GITO ele 
minlm" pl'evis(·:e:<; nms si <Lssim niio <leontecer, 
intinmrei no nobrn cleputnclo, em nome elas 
classes pr0Lh1ctoras, a revog;11:·iio desse priYi
legio, que considero prnjrnlic:ial, retrngrado e' 
iniquo. 

Tenho concluülo. 
Vom,;-Muito bem, mu~to bem. 
(Occupa a cadeira ela os,-. 

1011 ia A.~e1·ello, 1° scc retm·io.) 

O Sr. Oiticic:Jl, pensa quo a.o tomar 
,i, p::thwni. no pn•sente cleba.to puclerin, muito 
bem dizer que veiu defender um filho pcis
tlnuno. 

O orado1· foi o relator cht comrnissc\o ele fa
zenda que elaborou o proj2cto em discmsão. 
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Já não pertence mais a ella. Entrefo,nto como 
o projecto e trah1Jllo se.u, feito no enmpl'i
mento ele um dever, que llle foi imposto pela 
eanmm, tem a obriga~,[o tle vü· responder aos 
argumentos apresentados pelos illustres depu
tatlos qirn o preeetleram 1m tribmi::i. e que se 
mostrnmm apprellensi·rns com 2s clisposi1;ões 
que encerm o mencionado tra lJalho. 

;l.füts, ó simples o que a C<cmnrn. tem a fa
zer com o pro.Jecto ora sulmie.ttido á sua con
siüeração. O Congresso ::"-foc.imml, isto é, os 
dous ramos do Potler Legi.-<bti rn reunidos em 
congres~o clecrcfaram a nacionaliscioçiio d:ê na
vegação de cabotagem. O nue or:i se tem a 
fazer é simplesmente chu regnlrunento a essa 
disposição constituciomcl. Foi esse o movel r.la 
commissuo de fazemhi. 

Dito isso, vae mostrar 11ne <l naci01mlis<1~uo 
da Cêcbotagem nuo e tito prejnclicial ao paiz 
como p<1rcceu aos nobres deputa,dos que com
bateram o projecto; nüo constitue monopolio, 
nem é mcclichc odios8. e 111w clo·nc ser comha
tichi. 

O orador não comprellencfo como se pócle 
chamar monopolio aquillo CJU3 e um clirdto 
que rn cstoncle a umn, naç·uo inteira, estnh~le
cem!o a liberclacle ele exei"cel-o franca. inteirit 
absolnfo, e completa, parn, todos os cicladiios 
que nesse paiz existirem. O monopolio é exdu
sUCi ele toclos em lxmeflcio de <1lg1ms. 

Os noLres cloputaclos contrn,rios ao projecto 
argmnenfam com a clifüculclack e](.; levm~tm· 
estillcims e construir nal"ios que rlentrn de 
dous mmos estejam 1Jromptos pafü fazer todo o 
seniç·o ela cn,botagem. l\Ias o projecto é1i"io 
determina. que o,; 1mYios sejam construiilcs 
aqui. O que o projccto rliz é qrno tm!os elles 
cle1·erü11 tmzer arvorado o paYil!Jiio naciomü. 

Kão 8 comprehensivel que um paiz que tem 
unrn cart<.1 extensa como o Brnzil não te;1Jm 
marinha mercantél pelo simples facto ck ltaver 
consentitlo que navios esL·angeiros llle irrnti
lisassem i1. que possuü1. 

Desenganem-se os nobl'es clepntaclos. A prn
prfa IllgLtlel'rn qne le1;antou o principio ela 
lilierclMlo de cornmercio, aqueihio que tinha 
como lxll1deira a completa e tü1soluta liiJenlilcle 
de e tmnsporte tle proclnctos. já 
se 1!ahi pam volüw ,·, reccliclatle pratica 
elo proteccio1úmo. A' :'ombr<t cio pruteceio
nismo estuo agora enriq uecenclo os Esbclos 
Unidos 1fa cimericcc. 

Qmwclo o omclor encontr:c difficuiclaele ]Xcm 
aclr1uiri1· os meios de s11 bsistencüt, ni1.o stl cleix<l 
ficu,r nú em cinm ela s1m c<1ma. pam ni1,o g<cs
tar os Séiopatos. Vae tralmllrnr e duplica de 
esfbrç:os p<êfü os ter o que lhe falta. 

Assim devem füzm· as 1mç:ões com as inclus
trias que tem ; porque ellas cle!inlmm não se 
segue chihi que ninguem lhes toque i1or não 
morrerem ele todo. ;,:er,·1 preciso obrigal-rt a 
dar o maior resultado poc~ivel ele esforços. 

E' o caso cltt noSsit mcvegaçfo ele c:1botagem. 
O commercio tem faltt1 ele meios ele 1;ranporte, 
desenvolvamos a nossa navegaçií.o. 

,Ufirmou o nobre deputado por S. P<wlo 
que o prazo para nacionalis<cc·iío d;i, citbotagem 
foi muito limitado. 1fas S. Ex. mbe que a 
comn1issi"co de fazenda, ao elaJJomr o projecto, 
io, cumurir a lei e dell<1 niio se podia ccf[ast.al'. 
O prazÔ Lletern1inaclo no PJ'O.i ecto, t~ o maior 
que. ic commissiio em ]JOssivcl estaldecer, 

O projecto consigna irléas lillerrimas; nelle 
su tem um frto. o desenvolvimento üct nmrinha 
merc:rnte hmzileim. I-fa de conseguil-o por
que nos sens ,i,rtigos esfa delineado o caminho 
para até lú. 

O nob~'e deputado paulista ó nm dos ho
mens 11ue possne nrnior patriotismo. O orad01· 
nuo comprehenrle que obsesções do seu espí
rito ne:<ta 111<üeria, lltc• faz aclmitiir convicta
meme, que nós elevemos ele prei'erencia :ulXi
lia,r a nrnrinlm estrangeira, ao contrario ele 
cresr uma industria merc,wte nacional de tal 
moclo poclL'TOScê e forte, que possamo.s prescin
dir ch1quella em todos os effeitos clit nossa 
vicht intel'Íor. (,A/lo iac/o.,, nwito ucm.) 

Fic,1 1t cliscnss~o acliacb lJela hora. 

YCto '' impl'imir tis seguintes 

REDACÇUES 

Do p1·ojecto n. 2;")2 de 1801 

O ::\acional r2solve : 

_\rt. 1 . ° Fica, o governo autorisado a con
ceder a D. Isabei Cúrve1lo ele Menezes, viuva 
elo tenente refor1rnulo do exercito Helvecio 
:\íonic: Telles ele MenBzes, rnmi pfmsUü yifalicia 
de mens:tcs. 

Art. '~.ºFicam rernp:aclas as clisposiç13es em 
contl'ario. -

Sala elas commissôes, 2 de junlto de ISn.
Filg1,iciras.-Fràcs da Cni~. 

Do 1mJjccto n. 272 de 18D2 

O Congresso Kaci01ml resolve : 

Art. 1. ° Fica o governo autorisaclo a conce
der um ~wno ele ~licença, ~em vencimentos, 
ao capitiio ele artillmria Octavio Gonç·alves ela. 
Silv;1 pam tratar ele negocios ele seu inter
esse. 
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Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
'trario. 

Saht das commissões, 2 ele junho de 1892.
Leovigilclo Filuwiíras. - Froes da Cru~. 

Em seguich1, o Sr. presirknt2 designa para 
ordem elo clm ele amanh8: : 

Tmbalhos ele cornmissões. 

Levanü1-se a sessilo ás 4 llorns ela tarde. 

15'' SESSÃCI Ei\I 4 DE .JU!\JIO DE 1892 

Presi•iencia elo Si'. Benwn{ino âc Campos 

Ao meio-dia. o Sr. presirlr:nte m1.mdn, proce
dei' á leitllra do e:x:peclienk. 

O SR. 2° SECRETARIO, serrinclo ele 1°, proce
-de <'t leitum elo seguinte 

EXPEDIENTE 

valho, a.llegando 38 crnnos ele sc1·viç·os prc 
~t<iclos ú p<ttria,pecle ao C011grcsso q 1w se llw 
für;a extcn,iva cê i'esoluçiw ckcretacl<1 pelo 
mesmo CDngresso em 17 de j 1mllo rlo anno 
passctelo, eq uipm·anclo as ·rnntagens rlos l'í'ÍÍ:ir
rnaclo' elo exercito ús elos ela arm;1cb nncional. 
-A' comrnissfo ele m111·inlm e µ·Lw1Ta.. 

Do irnvernaclor rlo e,üulo llo '\fomnl1ilo, 1lc 
21 üe']n;Lio proximo íimlo, rmrticipcrnrlo ([llE', 
por decreto ele 18 claquelle nwz, n. 137, re
.<olven rtrliar pa.r<1 18 de setembro proximo 
Yimlo11ro iL elC'it;cio parn. o ]WeeE(;ltimento da8 
tres »agas existentes mt Ca1m11·a Ferlcmtl pm· 
aquelle estado.-Inteirada. 

Adas elL•iton1es ele l'lfacapi( Õª ) • Cin-
tm ( 'Í" ) Bel(~m ( 1 ª seccJ10 M;1zag·Cw 
(;c.' LLl tinm cleiçii o a q n e sr proc.ccleu 
no estnclo do P:w;i., no dia 30 d8 oJJJ'il pruximo 
iinrlo. -X commi.s.'«io ele ]lCtiç·1:1es e· po1Jc>1·es. 

.\ct.:1. deitora.l eh ft'2guezi<t cb Concc,ir;i~o elo 
::\Iuqni ( 'ec:r:ilo unica ) chi 11ltinm elei\:fo ;1. riue 
~e'. prDeecku no estado elo E:'piritD Santo. -
A' comnü'::sc\o ele e poclerc:-:. 

Req:1 e1·imentos: 

Dos <cvafoulores ])riYativos e judiciaes rln. 
Cc1piLLl F(lrleml, pedindo urrnt tn.1:ella i1om re-

Ofllcios: gulm· 08 sr·us salarios.-A' commissilo dr; le-
Do Sr. ]'' Secretario do Scn,êdo. ele 3 elo gislaçilo cjnstiçn. 

con1ente, communicamlo nw. com o!Iicio do De Franciseo Ortiz, pedindo isrnr;i'to rlD . rli
M.imstei·io el:1 Fazenda, ele- :~8 ele nmio ulli- re1tos p:1m q1rnrenta ])lpas ele nnl10 ~le-ot111,1.
mo, foi devolvido áqnelb c;1,manc, pronrnl- ~ht~ n .. "~pe1·1encw. rlo processo, de,,cii:e ~) i,11'.cn~ 
gado, o têutograpl10 elo rlccrcto do Congresso 1 °01/ P'.11 ~·.,, de 1 llll!O. '8 o.1t10~,}1 
.Nacional, ele:lammlo que'" :1posl'ntadol'ia. con- C1l;1~~l> ~1,n . .. rlL) itlcool.-A comm1o~,,D 
-c2cllcla '" Anwnio Pereira Bastos, JlDr rlecreto rlc ··'',1'Hh i;ul>hc,1,. , . . ,e . . .. _ , . 
ele 31 ele dezembro ele 1800, 110 emprego ele De ,Cc~~oll1M . (,mma~~:es _l>Ic1~ ~1, . perlmclo 
rnspecto:' rht :1lfünc1ega tla Bahia, é e;om 0 or- unm prn._,t0.-A com1m.._,co cl,:c fazd1d,1:. 
denac!o elo mesmo en1prcgo. -Tnteimda. , _Do;i 01:1w.es ~ ,,''m'mn~nses d?. '.~rcllff~ Pn; 

Do Nimisterio elos Negocio'; da Fctzemla, de 1~llCl~-~,t~101;aL .;LLl~ndo u1rupa1,1:,c1·~ llos_sefü 
2 elo corrente, transmittimlo 0 i·equerimento '~ncLnento~ .1os doo d,, Bl1Jl!oll1ec,, Nac101.,11.
em que os lx1clmreis Honol'io Pinheiro Tei- ,\ commtss;w ele orçamento. 
xeira Coimbra e Luiz Pel'eim Ferreira rle Em seguida procede-se á clirw10.cLi. á qn<cl 
Faro reclamn,m contra o ltcto do govr'rno que, respo111lem os Srs. Bernn.nlino ele Campos, 
em vista. elo art. 210, elo clccr<'to 1030 de 14 ele ,\t;lmytle Junior, P;whc Guinrnn1es, Carlos 
novembro de 1890, os dispensou. por titulos Campos, Indio do Brnzil, Crmt::í.o. Cosfa Ho
de 20 de agosto ele 1801. elos c;1rgo~ ele cnm- clrigues. Casimiro Junior. Henrique rle Car
dores ele lnns ele clel'unctos e n.nsentes e Yccll10, Anl't'isio Fiallio. l\og1wira. l'ar,1nagu;í,, 
herançi.tS jacentes, afim de qne est<1 camar<ê Pires Ferteil'<l., Martinho l{oclrig·ues. BezL:nil, 
tome a. reclamação na consideração que me- .Joiío Lopes, Frederico Borges, Josi) Bevilariua, 
recer. -A' com missão elo constituir:ilo. leo·is- Nl:\sci1mmto. Epitacio, Peclro j.rne.rico, Couto 
lação e justiça,, > •• o CCLrt:tXD, s:1 . Amlracle, Gonç;üws Ferreim, 

Do Ministerio dos 'Negocios fü1 Gueem, ele Jo:.1quim Pernamb11co, Juvencio ele Aguim·, 
3 rlo corrrmte. enviando o rnenrnrial em nue o _\nd1·6 C;i.v-;êlcauti, H.aymunrlo B<\mleil'<i. .\n
mpifüo grnduaclo elo 3° regimento ele arÚll!a- nibtü Feêlc<'t0. Jo:lo de Siqueira, Luiz ele ,\n
ricc, José Antonio Colonia., pede m1 Congresso dracle, Espirito Santo, Bellarmino Carneiro, 
transferencia. imrn a arnm cl:i inl'cintaria·. sem Teopl1ilo dos Smltos, Oiticica, lYo rlo Prndo, 
)lerda ele antiguidade, visto nilo podei· tl'r Oliveir;1, Vallacfüo, Leandro Maciel, Augusto 
accesso na em que se aclrn.-A' commissão de rle Freit:is. Tosta., ZltIDêl, Artlmr Rio>, Garcia. 
marinha e guerra. Pires, Scvt::rino Vieir,1, Sa.ntos Pere.im, Pa.ul<1 

Do nwsmo miuistetio, ele 2 do corrente, rc- Uuilmt1·ães, ::\Iilton, Bar;fo de S. ::\lii.rcos. Se
mettemlo o requerimento em que o major re- b stião Liu1Llulpllo, i'\ilo Pec;2,nlrn, Oliveira. 
ibrnmclo elo exercito,Fmncisco Teixeim rle Car- Pinto, Jo,vruim Breves, B<tplista rla l'IIotta, 
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Fróes ela Cruz, J\Jcinclo Guanabara, Erico 
Coelho, Aristides Lobo, Fmquim \V crneck, Vi
nhaes, Tl10nmz Delfino, Leonel Filho, Chagas 
Lobato, Alexandre Stockler, Ferreira Bran
dão, Gonçccirns Clrnws, Aristides Maia. Gon
çalves Ramos, Domingos Roch<c, Costa l\faclrn
do, Domingos Porto, Ferreira Pires, João Luiz, 
Glicerio. Moraes e Barros, Lopes ClmYes, 
Aclol1)l!o Gorclo, Carv-alhal, Mursrc, P8,ulino 
Carlos, Costa Junior, ,~lCreclo Ellis, Almeida 
Nogueira. Fleury Cnrnclo, Leopoldo de Bu
lhões, Caetano ele Albuquerque, Belarmino de 
Memlon~•a. l\Iarciano tle Magalhi\es, Lauro 
Mülle1-, Sclürniclt, Lfll'erclrc Coutinho, Cassiano 
do :Nascimento e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se lL sessão. 

Deixam de comparecer com c::rnsa partici
pada os Srs. Azereclo, Joiio !le Avellar, Ho
drigues Fermmdes, José Arnlino. Miguel Cas
tro, Amorim Garcicl, Retumlm, :'vieim ele \',1s
concellos. Felisbello Freire, Pm1la Argollo, 
Franci,,c-o SoLlré, Seabra, urbm10 l\fiwconcle,~, 
Manl1ií,c:s fülrreto, Viriato ele Medeiros, JacrgE'S 
Ourique, :\Iayrinlc Jesuíno ele Albuque1'quo, 
Baclfü'Ó, l\Iatta Maclrnclo, Lamounier. ),Jyarn 
Botelho, Yioi.ti, :\fn.noel Fulgencio, Pillleta, 
Ferreim RalJello, Ccsario :VIotta, .Junior, l\Io
reira chi, Sil rn, Ecllmnlo Gonr:alves e :\Ienna 
Barreto : e sem CilllSa iiarticipada os Srn. 
Uchfü1 Rodrigues, "\ina Ribeiro. Pedro Cller
mont, '.\Iatta Bacellar, Nelson, Justini:rno ele 
Serpa. Gonç,alo üe L8)ios, - Alminio Affonso. 
Tolemino ele Ci1rvallio, Rosa e Sil.rn. José 
Mariano, Pereira, ele Lym. João Vieim. 
Pontes rll' jiirancla, :c\Iarcolino Moura, Dimffsio 
Cerqueira. Leovigildo Filgueiras,Bariío de Villa 
Viçosa. Pl'isco Paraiso, Fonseca e Si!nt, Fon
seca Ifrrnws, Cyrillo ele Lemos, Alberto Brccn
dão, Virgllio Pessoa, Franç'a Carvalho, Luiz 
:Murat, Smnpl1io Ferraz, Lopes Trovilo, Fi
gueiredo, ,\.ntonio OlyntJ10, João Pinheiro, 
Pacitico .'lfascarenlms, Gabriel ele 

estudo, e mais ainda, impondo-se á sua reso
luÇ'ãO urgentamente, no mais curto e limitado 
praso. 

O :1rt. 48 ela Constituição Fecleml,no capitulo 
3° que trata elas attribuições elo Poder Execu
tivo.cliz no n.6°: Inclnlfaw e commutar as penas 
nos crimes sujeitos ú, jurisrlil,>iío fecleraL sal VO 

nos casos a que, se refere os arts. 34,n. 28 e 52 § 
2°. A Secç:i'ío 3" ela ConstH1lirJín, que trata elo 
PoderJudiciario, delimita :1s jnstiças e esfabe
h'ce i1 creaç[o elo Snprcmo Trilmrn:ü Federal, 
dos tribuncces Jecleracs, e dos loc:1es, esfacloaes. 

Combinada o disposto nesta Se2çi'ío com o 
que esti1tne o art. 48 n. 6, não podem ter in
dulto nem commutcv;(Jes as penas comminadi1s 
<e réos da j ustir•a locn1 deste districto, que 
represento. 

Xa secç>iío terceira nada se encontra parti
c11h1rmente sohro a justiça desta cidade. 

E', pois. mat8rirc controvel'ticlrc no primeiro 
asp:•cto, e no rigor dos termos constit11cionaes 
cniJer ao PoclerExecutiYo perdom' e commutar 
as pcnasaosréos' d[í,justiçcc elo Dic;tricto FGcleral, 
os conclemnaclos pelas juntas c01T2ccionaes,pelo 
,iun- orclinrnfo, pela camam crimimü do Tri
lm1rnl Civil e Criminal, pelo rnnsell10 deste 
trilrnml, pela Cííru· de Appellação, pelo Con
selho Supremo deste tribrnml, pelos conselhos 
militares, incluimlo o Consell10 Supremo Mili
ütr rle .Justic:a, a respé:ito elo qual, cnti·2tcinto, 
o Poller Exer;ntivo tornou cxtcnsiYo o disposto 
no arL. ,18. 

Não ~[1nwnte, Sr. presidente, os conclemna
clos e S(\l\S defensores não sabem no Districto 
Federal 11, quem dirigir as suas petiçues, como 
o Qoverno vacilla 1m incertezi1 de decidir-se 
co111 a lei. 

Pane obviar· '' csb lacuna e remecfüu o mal 
que se manifesta. é que apresento o seguinte 
projccto ele lei. (LiJ.) 

Tenho, Sr. presidente, par·n, mim a este re
.speito opinii\o Jeita.ibrtemente c:.rrnda e,]<\, ma,
nifestadc. th tribuna desta casa, poé' occasião 
de clisnnir-se a fixação de~ clcspeza para o :Wi
niskrio ela Justiça, no exercido ele 1802. 

A rulJricLL ela propo<ta elo orç1imento da jus
tiça-que se refore <i, justiça desta ciclc1cle e 
que era, assim concel1icla : jmtiça locai - fui, 
por emenfü1minlm,sulJstituicla por-Justiça elo 
Dislricto Pedend. 

Jacol1 ch1 P;lixJ,o, Francisco Yeiga, Senna, 
Ame1'ic:o Lllz, Dutra Nimc:io. CorrécL llahello. 
Carlos elas Clmgas, Monteiro tht Silrn ,' _\for..: 
tinho Pri;rlo. Domingos ele Moraes, 11.ngelo 
Pinl1eiro, Carlr>H ():<ll'cia, RulJião Junior, Fee
namlo Sirn8s, Victorino Monteiro, Pereira dil 
Costa, Julio tle Casiilltos, Borges cll' Muleiro3, 
Alcicles Liirn1, Assis Brnzil. Thom:iz Florns. 
Homero Baptista, Roclrn Osorio e Fenmnrlo 

Esta circumscripçlío territorial é dotada ele 
tacs l'ecursos, populctç<1o densa, riqm'za, meios 
proprios ele viela, corno qualquer estado da 

approvacb a ad<.t da uni~o. 
Abbott. 

E' lide e e sem debate 
sessão cc11tececlente. Tambern D, lei n. 848 de 11 de outubro ele 

1890, e1rnwaclf1 elo governo provisorio, que 
O Sr. T'hollnaz Dolfino - Sr, prcra os effeitos da justiç:a fodern.l equipi1ra o 

presicknte, assigmdo por mim e outros col- Districto Federal ii secção judicial igual ás ou
legas da reprcsentaç~10 elo Districto FecleraL tras, dando aos seus juizes a mesma compe
vou ter a lionra de sujeitar ú apreciaç[o desm 1 tencia, equiparara-o <1 Estado. 
caséL unm l}l'Oposta ele decreto que ~e me afi- Recorrendo-se aos artigos desta ki, r1 cada 
gura muito seria, importante, digna de seu passo se depara com o pensamento de ser o 
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districto p:mt a clistrilmi(:·iío rh1, j L1Stiçtc fede
ral um verdaclc:iro estmlo. e não me deterei 
em mostml-o, indicando apenas o fücto que 
não poderá soffn·r contrnrllc'<;·iío. 

Por outro h1clo o clec;rdo n. lü:30 ele 14 de 
novembro ele 1890, rrincln. cl<I mesnm íünte clic
tatoriaJ q m· o n . 848, clii. cn'g'illliSc1/,:Cw :'L j nstiçlt 
propriamente local na cidnÜO elo I\,io ele .J E\

neiro, ou mell101' <1 justic:a que pertence aos 
estados. 

permanecC'l'ií.o ciclaüifos pr·ivaclo2 de sm1 lil1r;r
clacle. Llos beneficias do vivel' rw commt111hao 
social, e o goYerno saberá como p1·ocecle:1· ele 
acc,'1nlo com <1S suas r1ltas visli1' [Ji1tnoneas e 
hmmrnitari<1S. (Jlnito brJ111, J:1uilu úcui. ) 

E' ldo e fic:.i, sobre" mesa, piU'<\, 011po1·tu:m· 
mente ser apoiado e julg::tclo oiJjeclo cl;) cldl Jeu 
ração, o seguinte 

PRO.JECTO 
Ora, Sr. presiclrnte, todo o apparelho crmclo 

constitue urrm verclafü,ir::t 11ierarchil1 judicia-
ria, um vc•rcln.Lleiro pockr politico, que só póde O Congresso Né1cional · 
colwsistir com ·o cklibemliYo e o executlYo, Consiclern.nclo cue, pehl. rigorostt applica\:iío 
indepenclente r1elll•s e com ell::s lmrmonisado. elo üispos'.O no art. '18, n. 13, chi Coustiwi<:~o, 

A anornalifC ele salür tocb u, organisaçii.o ju- Jicm·iam os r6os sujeitos ás justiç'"' loc;tl!S elo 
diciaria ele nm esbclo elo podlc'r clichüorial é l1 Districto Fecleml em situaçii.o iniqun mente· 
consequoncia elo facto ele sc~1· o Dlstricto Federal mais clesfürnmYel que a elos c01111enum·1os 
sede elos supremos poclt'.rc>s pollticos clct rmçúo. pelas justiças locaes nos est1ulo~. 

A Constituiçi'í.o, pos!.eriorme11~e ;ws decretos í(fü' estes teem recurso ele pM·;1 
dogoYerno provisor·io,rnlrntcYe tt singulclriclacle c;tJYos gcwerrniclores DH 
pelo mt. :2", J" ,pelo n l't .. :JO n. :3-1 e pelo art. 67. ve1<' JlcU'll nquelles [l,Utonthul" 

AjustiÇ'lt no Districto Ft·clernl, ;1i1111a que só quem 11eclbsem i)erclúo ou C'immntct~Ztu 
applique aos msos mcr;i,mcnte lornes, é tocla, i penas impostas, 
ella peht Constituiç;üo elo Cun·1no Fe1lnal em Decrefa: 
conseqnencin, ele organisarJ1 o que recelie Llo 
Congresso, o unic:o p:1ru. clar-ll1e :1 
f'eiçffo qne c·ntemb mcll10r conYil'. 

,\1-G. 1. 0 Inclnem-se1m elisposiç·i10 elo nrr. 48. 
n. li, rb ConstituiçiV1 os crim<~'' julg<ulo.< imla:' 
j ustic;as loc,ws elo Districto Fedem l. 

/J..rt. 2.'1 Fica1n reYogallas (JS 

contrario. 

Si ele antro modo se enr,encll'Sse, si Casse 
como a ele cnmlqn"r l"'i;:iclo.o que clesclP o prin
cipio é nhsnrclo, c<LlJetfa :.10 proprio 1llstricto 
organisal-:1, o que uJ.o e:ii 1'1 com o con trncto Sala cbs 
fecle:ral, nem no seu 11E:m no do Con- i2'': e Ddfi,w. 

1892.-Tlio-

greso, como nuo estcn: 110 go\-erno })rDVi- 1\ e1· 1:cch. 
sorio . y em it 

Não cabcmclo, al(Jm cliss·1. JO supremo irn1- tuumnente 
é llclo, apoüL1lo. p;-c1·a op1rn·-

gistrnclo l'ei•clonr e commLÜ:Jl'. :i, qu1·m fic:1ria 
restt111do tal fcwnlclnrl,, ? 

Ao municiuio? ;\f1•.1Jl cli,entir·ei serndlrnnte 
hypothese. ~ 

Ou ao ConQT:'S'O on :10 l'"rler Exei;11tlvo. 
Em priucipipio m11_b [m[JerL: l[Ue coub0sse 

ao Congresso, pa1'ec::•rnl11 mu,mo imtnrn.l, a 
exemplo elo r1u1•. :1contec:.: 1111 FrnJlç;a, oncle o 
perdoar é sempte '1<1 ª'sr~ml.1lé~,, e 
depois o legisbr sobre o DisU'icto Fe1leml é 
competencm proprii1 elo . :\fas como 
perdôa e commut:i o Ex •n1 as ]Je1rns elos 
tribumces fecleraes, como 1L j u;.;lir;a üo cllstricto 
é ela UniJ.o appliciub 11, C"i:n, porçüo elo teeri
torio nacional,é mais lo'1:ico e nmis lrn.rmonico 
com o es tn.lieledtlo que' ,·[i,i bit ta1 faculcb ele 
ao Po ler Exocnti rn. 

Entenclit pnrém a Cam~tm que o proj 2cto 
aproseritrtclo devo, ou não ser a ceei to o o mesmo 
para o fün que almr;jo,e tenlto em vistn,, sendo 
a sua resolução mpicht. 

Si acceito, verifim-se ~1 neces8irlac1e chi inter
pretação, si r1c'jeitctclo, pela cliscussão, pelas 
razões cbcli1.", que o caso é npetrns superfici<tl
mente duvidoso e obscurso. 

E por d.efeito elas leis, entretanto, ni\.o 
Co.mara V. II 

en1 discu~s~~o,o t> 

Requoiro que pelos meios Sl'i 1,m 
re11uisitcicli1:.; c«1pi:ts elas notas ;,mc:0cL1·: e!ltt'C 
o i'cprestJnt::tnte cliplom:üiw tlu J l'l':rn-· 
cez, 11e:;ta mpi tal, e o Sl'. e],, c·xce-
l'iül'' aG TC(li chli l'Oclfl,ll1RÇ'UO Lc~\'-il,lltad~:._ pela 
ernprezn. cnnt1·n.ct:viom dos mGll11i1·amentos díl. 
bccnic clu Rio c+mrnle elo S Lll. - Sal o e l;1 ·: ,;0;s 
S<ll':i, 4 ele junho els 189;~.- J),;,,wtn:o fi,/>c:i>'o. 

O êir. O.iticiea - Sr. pl'esickn~r, as 
p:thvms prnnunciaclas po1' mlm nesta lo:ts:1, em 
,il1:3titicaçiío ele um l'cqueriml'1lto C)lll' 
sentGi per.lindo iufül'maçiJes ao gm·c-·1·110 
cledamc:ões gi'iwes l'eitn,s p2Io SL mi11isiTO clfC 
fazenda no seu relatol'io ao Yice-Pni::<itlont; clii, 
Repulilic:1; provocn.mm ck.chi,mçues, um:i, hon
tem e outm hoje, elos :.1<1n::os c•rnissonis, rt ue 
envoh-em rn1rh1 menos que mn cles:nentlcll1 ú.s 
aílir1rni,ções elo ministro, affü·mar;:!~s quo eu 
secundei. 

Devo fazer urna cleclam,:ão tL cns;i,, :1ssi111 
como áquelles que me lél'ein : nest<1 tcilmna. 

G 
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não dou expccnsão '' Ollios, 1üo procuro 
acirnt1· p:üx1Ses, mas quern, tenho por fim, 
unicamcnle, cunrnrir o meu dever ele legis
lltdor, pug1mndo- pelos int~resses ele minha 
pcüria. 

Tenho me abstido até, Sr. presidente, ele 
entrar na imprensa, ú qmll já pertenci por 
muitos e hrgos mrnos, levci,nclo l)ci,ra ali êcS 
opiniôes que clern no mancbto que me 
foi incumbido, ]JOrque entendo que tenho a 
minlm ca'leira de r2presentante d:t nação, e é 
daqui que eu d8í-o 11preciar as questões su
jeit:1s a.o Poder Legishüivo. 

Essas üeclamções, Sr. presidente, uma feita 
hontern, pelo B:mco chi. Republica, hoje outr:1. 
identicct pelo Banco Emissor de Pernambuco, 
dilo a entender, ou r1ue não é exacfa a afflr
mm:ão do ministro. o que não posso ctcre
clitar, em vista de su11 llonorabiliclacle ou que 
os 1Jm1cos não dizem o, verdade ... (T;·ucam-sc 
diversos apai·tcs.) 

Sinto necessidade ele pedir o complrmento 
das cleclar:1\'õcs elo ministro pam CJ L1C no 
meu es1)irito se esclarer;am as duYichis for
maclt1s por essas declarações , elo relcttorio 
e elos bancos emissores, tanto mais Cjlmnto elo 
exame elo relatol'io, comparado o lJalB.n(·o or
ganiwclo pelo tllesourn. quanto às emissões 
bancarias, com a. cifra clesYiaclo, elo lastro, os 
dous milltões e seiscentas mil libras, que fo
mm clisti,ibuidas pelos bancos, se chega á evi
dencia ele que tomaram parte 1m partilha 
dessa quantia os tres bancos : Creclito Popn
h1r .elo Brazil, Emissor de Pernambuco o ela 
Republica. (,ipc,1·tes.) 

Desejo verificar si estou enganado e cle
cl;uo a V. Ex. e it C;1rnara cme terei a maior 
satisfação, ficarei muito contento, si os lmnco~ 
emissores puderem pronw que ni'io entrarccm 
nessa especula\'ão criminosa ... 

u~r SR. DEI'UVcD0-1\fais criminoso é o go
verno que emprestou o dinheiro. 

O Srt. Orrrcrc_\.... nesta cspeculo,,,ão cri
minos::c, V. Exs. ni'io poclem 1ll111inui1· a for<;a 
ela 11alc1.vTD, criminooa, que se fez no tl1esonro 
publico, com clinlleíro confüulo a (\eposi to, em 
que não em licito a ministro a.Jgum tocar, 
porque esüiYa solJ :e gnanla elo thesouro, e, 
o que 6 mais grn;rn, senhores, p:u·8. sobre eo:se 
ouro alheio, se fazerem novas emissões perfei
tamente o, descoberto. 

O SR. Jo.:\o DE ST:KEmA dit um a1)arte, 

O S1c Cosr_\ .Jcc.;rort-Isl.o não é se1'io. 

O S1t. J olo JJE SIQl'Enu - V. Exs. nfio 
accnsctram o Sr de Lucena? Po1, que ni'\o hei 
·de mostrar as falüts elo actual governo ? 

O SR. OnrcrcA-Sr. presidente, V. Ex. 
comprehemle qm) tenho necessidade rle pedir 
aos meus collegccs a maior calma pe1ra lt clis
cussiio seria e franca deste facto. 

f-~iío se tmta, Sr. presidente, unicamente elo 
interes.-;e elos bctncos emissores, mas trata-se 
ele emisssões oue teem atraz de si o consenti
mento 1!0 gov(·rno 1!0 paíz e, por força ela re
spo11s,1biliüacle assumida com este consenti-
1mnto. o tltesonro pnblico terá fatalmente Lle 
11,ssmnir a re~ponsn.bilirlacle elas notas atiradas 
n::c circula1;ão pelos bancos. A cifra dessas 
emisslíes lrn de angmentar a divida publica 
elo Esfaclo e de ser pccga pelos contrihuintes,que 
somos todo:< nus. 

Deante da enormid:1de ela nosso, cliYicla flln
c1a.(l:t, '" bntço3 com urna crise lWofunda, a 
alJ;1.lm· ;i, pra<:ct da C;cpifal Fedeml, a refie
ctir sobre· torlas o,s pmr:ns cln, Republic;i,, 
clen.nfa <li1. altern~1ão extrnorclin:i.ri:.1 que soffre 
a Eosrn moeda fülncim'ia, ckpreciada em mais 
de. 150 º / u. com a b:üxa, nunca. vista elo cambio 
a.li'm elos limites previstos irns tn.bellas orga
nisaclas dt•scle o, fixação elo nosso paclr:Io mo
Hetario o, '27 (]. por mil reis. 11 m facto destes 
})l·,c] e ~Jiectar o credito elo Estado, si essa 
quonfüi, não puclcr ser pag;1, pelos 110.ncos que 
a receiwrnm e o governo houYe1· clc encam-

essas emisslies feitris por um crime ele 
1los llinhciros publicos. 

T"mos noticia. <le um facto recente prnti
Cilclo no velho Portugal, facto muito menos 
gn.Ye, entretanto, <lo que este: ali houve um 
1-11iltistro eh fazeml<c que retirou dinheiro 
p:Ttnncentc• ao tltec'DllrO para emprestal-o a 
mwt com1J;mltirc em não bucts ciecumta.ncias. 
_\ Ctlil<W<t sabe a gmncle responsa.bilidacle cÜi
l'OJht a es'e ministro, no divulgar-se o facto. 
_\r1ni retit'<m-se 1linl1eiro que niio pertencia 
ao tltr•souropublico, qno lá estava gltrantinclo 
e ;·eriresenüú1tlo rnoe1h ficlnciaria em circula
cilo, -retirou-se ouro, não i)ara, empresfar só
m2tlto e ac:uclir ás difficulcbcl~s lb nmn, em
prew. ]Xtl'ticuhr, mas plWiL iingi1' htstro que 
n:\o ~:xistia ele L'ncto, illudil' as disposições ela 
lei. falsear tocl:ts a.s re;cTlêB, todos os princípios 
que re.'-!·n htm ri.s emissões bancaricts o :wtorisar 
novas rmissões 110 rlolJroe no triplo elas quan
tias criminos1i.rnente emprest;1.chts. 

Foi um;c e~pccnb1;;\,o cl'iminosa. ele que 
n~.o hrt noticilt nos anmces elo mundo firnm
cei1·0, pon1ue é lÜé inclecorOSll. ]18.ra O governo 
que ~" rez. 

A qnestií.o é mais grave 1lo que p1~nsam; não 
se qneim lcc1wlifar que ella não produzirá 

clqwessão aos e.reditos elo llaiz, por 
rirrwnrarem fogir á ruclez<1 ela vrrclacle que 
tmcluz nm esca.mhüo colossctl <1.quell2ci que que
rem escnPecer o,o factos, eúümilo r1ue sejam 
tomridcis contas s:?ver·a.s <1.os qne almsarctm dct 
r1osi1:ão em r1ue estiveram collocaclos. (cipoia
clos.) 

O Po1lcr Legishtivo nilo pócle ficar ele braços 
cn1s:11los. principalmente qmcnclo est:cmos '" 
braços com a crise qne ameo,ça prejudicflr a 
tücllcS as fortmms, que está proLlnzinclo a 
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carestict dos generos de primeim necessidMle, l L:~r SR. DEPGT.rno-As cccmlJiaes nilo foram 
crise mmto mms cruel pam o povo, pu1s que o cumnnchs? 
preço elevado arrasb1 a miseria ixu'<L tochts :1s ~,. , . . ~ 
classes sociaes, men~Js para aquellas que enri- , '.} ' '\ Orr.rcrcA- Ja se declarou que nao 
queceram com os ümlleiros publicos. l1JI ,tm cump11cl,1s. 

O SR. BELLAK\iL\O C.\Hl\EIRO dá um aparte. O SR. REYITAQL\-Em reln.ç0.o ao Bo,nco 
do. He.publica. V. Ex. não provou. 

O SR. ÜITICICA - O rtpa.rtc elo nobre clepu· 
taclo, Sr. presidente, obrigtt·lfüJ ,1 dizer riue 0 O SR. 01nc1cA-.'1.ttencla o meu honra.elo 
x:Lescredito será muito nMior si os podl'l'êS colleg;c; YOLl entrar rrn demonstrncão clessn. 
publicos enca.rnparem o escaml:1lo, ta.nto afllrmrctint, que está em oppo~ição. á clecla
maior qminto por nrnis tempo ello :ficrtr sem raçilo feitct pelos dous bancos emi2sorcs, e é 
punição pa.ra os culpctdos e sem as iwoYi· rior is~o qu0 lastimo o modo lJelo qmtl eilas 
üencietspam destruir o qlle foi feito. viemm; os bancos deveriam Yir declMar ])(:lrt 

Si, por nm desvio, não digo qm.nto :i.hono· imprrus:1, que um e o outro, o elo, Republi
rabilifüccle, mas qmmto á lJmt fé, si poi· um ca e o Emissor ele Perirnmlmco. ele modo al
desvio ela boa Ie dos homens enc:nremtclo.s do gnm recebemm do governo emprcstimo em 
governo deste paiz, os htncos de' cmissfü.1 OUl'O p:u'it o pitgamento em c<tmbiaes e sobre 
.assaltamm o tltesouro pn.m seu beneficio 1mr· esse emprestirno n<lo emittiram um:t só noüt. 
ticular, si o facto se deu. si isto é um:.t ver· i\ilo. o tendo feito assim, dão direito :1 riue eu 
1.la.de que é necess:n·io l::.sÚnrnr, si um crime con tec;te :1s snas affinna~·ões com esü:s alg:t
que é necessario iitmir, Y. Ex. comprellencle ri.smo.s que nilo mentem, qne nilo podem f:1-
que o facto existe e não é rios,ivel neg;tl-o, e llmr. Att.mclam os meus collegas. 
antes convém trazel-o ii:1r:c est:i canrn.ra e D11 rela.torio publicado pelo Sr. ministro 
procurnr as proviclencia,s 1Jrtfü rnnn.r os effritos da üw:ncla, !t pag. 60, verifica.-se que :i. 
desastroso'' que se hão dli segnir (ll;Jle. V. Ex. totalirbcle rln.s emissões banc:cria:< sobe a 
pócl~ ficlU' certo ele q l\B os crchclilos rle outn~s 346. l l:S: \1608, Cltbcndo ao Banco rln. Repu
nac10m:l.1dcul~s, 

1 
e1~,1;ro;.t:\clos no, comrr_ie~·c10 lJ!ica , :c. ;;om1rn;. 1.le . '2~7. Ocl;?.: 2Ci0S; excluindo 

deste p,11z, _lido ec~ L1 . i1,1rn o e::;tmn· ela t11i,:ll1cl:tcle chts em1ss11es as rlo Hlrnco cl:1 He-
geiro not~rnt ele facto rleplor:wel, e CJlmsi pnblim, nós teremos emittirlm; em ouro e em 
posso ltfllrrn:':_r c1ne. os merrnrlos. onde elb l lc]JOlicc•s : 
cbegou estarao mmto melho1· rnfornmclos 
sobre esrn opera,ção elo qno nós. 

O SR. COSTA Jc;-.:rog - Si nilo estiver :ficari1 
com as inf'ornmções. 

O SR. 01T1c1c,1. -A prov<i. plena, compleüt, 
de que a noticio, llo des1cio d.esse dinheiro lá 
chegou e ele qne cll0s s:1bem 1.er· lmvielo emis· 
sões sol.ire promcsrn rle camlJiaes, está 1rn 
íleprecbção clesfa moécla qnc nilo tem g·aran
tias tofacs. prejmlicm1tlo a parto elas~ emis
sões feiti1 a descoberto <l imtssa total existente 
me circulaçilo. O c:1m1Jio 1101-o está clemom· 

B:1 nco ele Crellito Popuhw 
llo Bmzil. ... , ....... , .... . 

B:rnco Emisso:" eh Bahia 
B:111co Emissor de Per-

n:1mlmco ...... ·º ...... , •.. 

H:rnco Emissor do Kor'te 
B:rnco ela li:l.lli:t. , . . . , ... 
B:mco Gnfüo ele S. Paulo 

Som ma cfo. totnlidn ele elas 

29 .OlJ.: OOOSOOO 
9.:SOO:OOo:::;ooo 

15' 5'58: :2110~:000 
1 . ooo: 0110:-:noo 
4, oun: 000:-:000 

1O.001 : .)OOo;CIOO 

cmissCH:s, menos as tio Banco 
trando com a baix:1 i1ersi:::trntc em que rn eh l{eiiti.1.111·c,·1 .. , .......... ·.. g · mantem. , 6 . 07:3: 700:-iOOO 

Sr. presidente, ser{t exac:to que o fümco ela 
Republic:1, n:lo tives'º en1Tailo com os b:mcos 
de Credito Popular e Emi~so1· ele Pernamlmco 
im partillrn deis .S 2. GOO. OlJO ? 

:\Li s dessas emissões hit b:mcos que niio teem 
emis:':lo a.lgunm ~obre ouro, mais sim solire 
:t]lolil'c's; seuclo assim. não poderiam Lr•r entm
rh 1m partill1a dos dous milhões e seiscen· 
ücs rnil libms. 

Desejo muito ser convencido de qu2 nií.o. 
Entrefanto, e t; por isto que You pedir infor· O Banco Emissor rlêt Balliêt tinlm FH'te rLt 
mações imtis c01.npletc1s. lllJ rer1nerimento qne sua emissilo em ouro e p;i,1·te em a polices. nrn.s 
1 ou submettm a <tprecrnç:ao Llcc C:.tmarlt, essrts requereu :w g·oyerno a desistenci:t cl:\. emissão 
'IS_Z 600.000 representam 54.00rJ:üOO:'i, qnc: <1 que :timl,1. trnln dirmto, subsüLuinclil ;e p«rte 
ha0 de pesar sobre 0 contribuinte:. °F'eç:o ;1 cl t crn1s-Cto,em ouro por apoltces, L,111to por 
Camar<t licença par:i ler os aln·arismos que t1ntu, lllt lornM da le1. O goyerno c11ncedeu e 
estão t1qui . wn pa1Jc/) ~ da eloquen· t•ntregon-ll1e o ouro. 
cm dos qu8:es tiro. a iwova de qu~ imrte Bem se Ye que si elle tiYe2so entraclu na p:u·· 
desta ,~.ua1;trn, ~lesv1~ul~i elos las~ros existentes l tillm.n<lu teri:t recelJido o ouro,porquo º.gover· 
no thc:som o 101 entregue ao Rmco clJ. Repu- no 1.en:c desconLcdo o que ello llle clevw.. Por 
l.1l!ca. isso deve ser excluirlo, por ter ltoje a toücliclade 
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tfa emissffo em ;i,policcs. Deduzamos n summa 
chis emissr:ies cm ;1 polices tlo 
total. . . . . . ()9. 073: 700:-;000 
o pcrtcnc:ênte;; ao~ bt1. ll•'º": 
l'nião de 

S. Paulo 10. 00 LSCril,.;rJOO 
Emi,sor 

do Norte l . 000: OOD:-;OOO 
Emi~sor 

da R111 üt O. 500: 000:-;000 

Somam, cmitüdo.3 c·m apo-
lices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::>o. :so I : ;son:-:ooo 

48. 572: :?00"ººº 
O Banco rht Bahia tinha a sua emissão em 

ouro de 4. 000: OOD;.:;. no relatorio Ararip:i ; 
essa em issiío { a, nwsrnn rle 4. OOíl:OOOc:. se
irnnrlo " relat«1fo <ln Sr. Horh-i::nes j.Jn·' ; 
não. a!Leorou C.':<' c:fra e poe17n11:r1 a clle 
não ::;e p 11_le ~q:.1Tihni1· J.iarte no ne~"')cio. 

Dednz:<moo po:: is'" o-; -LOOO:OOO:..;. do RrnC'o 
da Bi:lii:l o \·ejam<is· quanto re.'b j>:ll'êl. o 
Banco drc> Ct'ctlito Pop11lm· e de Pernambuco. 

Total. ..... ,. ...... 
~1eno:S enü-:::s·-;(_-..~ en1 

G'.1. 013: 1nosono 
. '!IJ .. ')!) 1 : ººº"ººº 

Menos a, emi,;.'ÜO rlo Tfanco 
tla Bctllin,. .............. , . .1. ooo: ooo.;ooo 

A metade l) 19.336::350S;OOO. representati-
1·os elo lastro em ouro rht toütlid.alle rlas ernis
sfíes restantes <tos clous 1.r<tncos, ou <t toclos os 
c.mros, menos o Banco 1h Repnhlien,. 

Como a .<.:: foi recebido. no thcsouro ao preço 
c.fü,'i:ll de s,:;s00, ao cnmliio de :27, basüt cli
\'it!ir es,;a qi.mntia pur s"soo pani. 1 er o nu
mero de 12; frito o cnlculo, ll!Ís ach:tmos 
,s Z.17:l.900, que com1};:cl'ada,s às S 2.G00.000 
emprestnehts a.os brmco~, difo uma differença 
de <_'. 4:W.100, ac'.ma eh totalldacle do que fm 
emittirlo )JO!' ;1qu"1les lxrncn' 

E corno. Sr. JlrL·sidome, não ila. no paiz ou
trn linnco com emi.c:.são em ouro sinüo o Banco 
dr1 Rq:ntbli<-r1, é chi,ro, é evi,Jentc, cleLluz-se ela 
logirn irrnfutavcl dos algarismos, que ao Banco 
eh Republica e nifo a ontro tocaram n:t par
U!tn. as <2 :QG.100 que [b.lLl.'lm ;teste calculo. 

Esta. den11)l1:-3íTLlçiJ.0 e'tà neste quadro que 
farei iuduil' no meu <lioCUl'SD vara ser me
lhor comprnllenclido qun,ndo elle for falo. 
Emissiíes, ~egurnlo o rehnorio 

llo ministro da füzcmdtt .... 3513.115:9608000 
Deduzi<l;1.s as üo Ba.nco da · 

ltcpu!Jliea ........ , ....... :!r71.0:J:?.:'..'130S000 

H.esta.m ....... . (j~l.OJ;-l:/O!ISOOO 

Que se clistri buem : 

f::i,nco de Cre-
Re~tam p<: 1 ·:1 u Fl:i11co<leCr2r.lito Llito Popu-

Popnhu· i' p<1l'« n Emisor lar ....... 29.014:0008000 
ele f>,.nnrn:" e" ............ J-1. 57'2: /1)':1,:;000 üit;1 Emissor 

da. Ha !tia. . 9 . 500: 01111:-;00Li 
~fas" J:a11 ,. •lc· C"c•dito Popuhu· t'.·m Lun:1 J.!ito Emissor 

enii.~.'i'i.o S<Jlit\' .1)1,,Jicc'. LlePeenam-
E esm c1ern st:r excluirLl da lJuco ...... 15.558:200:\;000 

cifm 1ci11m ,],, ........... 44.57:2:/(1!}.;0QIJ Dito Erni:;sor 
Creclitu P:r]Jltl<lc'i'!ll . :S.UOO:()(j()..;()(11) do Norte.. l.OOO:OOU,:;ooo 

------- 1 Di1;11 tla.Dahia :l.Olli!:Ol)11:-;0DO 
l~eswm 01:1 l':i lo~ em 1•m'o 1 Iri':ci LnifüJ de 

pelus í:::n~"'. de Cr'l,ditu Po- . . 
1 

S. Pflulo .. 10.001 :501):-;000 . -· -~." . 
pulm· v E1n:s:;or 1le Pe1'- ------- 6D.013: 1UIJ,-,,OIJO 
nflml:nco ................. :38.GJ2J,/IJSOOO' 

E' estc1. ;1, i:-il.l'11, rn1<1I r.la emis"<iio e1:1 om·u 
pai"<t os <lutb l.1:n1cos : 0.tternl:< a Cnrnai«1 p:.1rn 
a con~i11\l<((:<lo r.lest11 1.lemon,rt«1<J:o. 

Adrn;Lcinr!u 'lll'-' ''' lm11C•!:' r.k C1·di'.u Pupu
irn- e Emiss<l:· • le Pe1·n;11J1:mw nào 1<"nltam 
euti«vlu com llllHl sr\ muellt1 <lu ouro p1u·;1 o 
tl1esom·o, es:awlo as 1.:mi,sles t:JüLlnwnte 11 
clos201Jerto, cln mlo à ~m1 contei. ~" totaliclacle 
do re1·Pl1im8nl.o 11': \~ ·?.600:000, consiüevemos 
enteei:•n'u n·1e vlle' emitin'am 11 clc•bl'n .[o las
tro que : :ep1)sit:.u·n.1n; ~i (~ uant'.a 1 le :-~S. tj'7·!. /i 10.~~ 
que emrnci;; . rleve sel' tomaün. po1· rnet:1tle 
para, s« JlC1cle1' ;cci1cu· n nrnncro (]e li!was fJU<' 
os llou~ bm1co.o recelJerClm com pI'Ome~Sl1 rle 
cambiaes. 

Decluziclas 2,s mnissiíps elos 
hanc:os que as teem, tolb, em 
apolices: 
Rrnco Liliiío 

de S.Paulo 10.001:5<11í;;!}l)I} 
Dito Emissor 

elo No1'te.. l.OOO:OOIJ:SOOO 
Dito Emissor 

da. Bc1 lli~1. . 9. 500: 000!-iOOO 

Somnmm ................... 20 .501 :500.';000 

Re:;tando .•..... ,. .......... 4S.:Sl2:20<J;-;Oü0 
Deduzindo a emissüo do Ba.nco 

ela Ba llia. . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 000: OOO"iOOO 
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Restam emittidos pelo Bancos 
de Credito Popuhlr e Emis-
sor de Penrnm/Jl1co, ...... . 

Deduzindo [\ emissiío em a.po
lices elo Banco ele Credito 
Populêir ................. . 

Restmn emitticlos solire ouro 

44.572:000sOOO 

5.900:000Si000 

lJarn os dous bancos [Lcima. 38. 672: 000$000 
Como esses ba,ncos teem [\ 

emissfio sobre ouro no du
plo, tomada a metade desta 
quantia .................. 19. 336: 350$000 

Que dividida lJOr 8~890, preço 
oficial ela S, d;'\ em resul-
tado para a emissão ...... . 

E como foram emprestadas .. 
·~2.lGl.900 
s 2.600.000 

resultará uma differenca ele ~\'. 426. 100 
que não podem deixar ele tocar ao B[Lnco ela 
Republica. 

Posso adeantar aimla mais, Sr. presidente; 
esta cifra é maior ,aincl[L o confirma ci eloq uen
cia dos algarismos. 

O Bm1co Emissor de Perimmlmco tinha .iá á 
Slm confa de ouro no Tllesouro Nacio1rnl, a 
importa.ncia ele ;?, • 293: 600~, representando 
mais de :250.000 libras, segundo o relatorio elo 
Sr. Araripe, em j nnho ele 1891; accre;:centem
se as 250.000 libras ao excesso achado e te
remos perto ele 700.000 libms, que não po
dem deixar de ter sido entregues ao Banco elo 
ela Republica. 

o SR. BEYILAQUA-Pocli[\m ter tocado (l, ou
tra institniç:ão. ou <t outm operação que o go
verno fizesse .. 

O SR. ÜITICICA-Não póde ser, porque ore
latorio declara que os dous milhões e seiscen~as 
mil libms foram dado~ a b<tncos pam emittir 
sobre ellas. 

cos dias vimos um[\ declaração elo mesmo 
bm1co de que olJi.iYm·a 77:5. 000 lilirrts elo tlle
sonro sobre mrnbiaes contra o Banco tle Cre
dito l::niverrnl, cambiaes que não foram cum
pr:clns, e pelas quaes elle está ainrfa " dever 
400. 000 lihms. 

o SR BEVILAQUA- Mas púcle nií.o lmver 
rs~[\ subtileza em relaç·ão ao Banco cb Rcpu
blic[\. 

O SR. ÜJTICIOA-E' um facto que lm poueos 
dias sahiu á irnbliciclacle. O proprio kmco 
confessou que devia 400.000 lilm:,s ao tliesouro 
na nm conta ele lastr~i e emr~tanto vem hoje 
dEir:larar pemnte o pmz que, '·' semcllHrnc;ct ela 
dechcração do Banco da Republica, dle nacltt 
deve elo lastro das L'missfies. A sulJtileza está 
no mudo de fazer a escripturação, pois que, 
de fücto. para o lastrn chs suas erni~sões elle 
nacht tle1-e; deve-o. porém, ele um contracto 
para carnlJiaes. Este contril.cto nach significa 
quanto ao lnstro das emissões, porque este 
lastro figurpu realmente como tendo emrado, 
embora assim não tivesse acontecido, fingin
do-se, no tllesouro, a S[Llticl[L elo ouru por em
prestimo e a entrada ixtm l[\stro. Pergunto, 
porém: é licito füzee esfa opeI'éLçfo, é mesmo 
decente~ 

Senhores, não nos illuclamos. O cre1lito do 
Brazil lui de. se restabelecer. a smi moerh lia 
ele apreçar-se quando rn son 1-1er que os erimes 
c1estc1 e de outm 1mturezci não ficam impunes. 

l'.:u S1t. DEPl:TADO-Isso é com o promotor 
publico, não é conmosco. 

O Sn. ARTHUR Hros - Ha ele suliir riuando 
tivermos estahilidade e nmior somm<t ele pro
ductos [\ export[\r. 

O SR. ÜITICICc\ -O mal está nisto : cci tlci um 
ele nós [Ltim pam os outros as suas i·rspoma
bilidades, as autoridades clesc1llr1t1m-sl' u1mts 
com as outi0 [\S para não perseguir os crimi

E, Sr. presidente. as minhas duvidas, que nows que afinal esc;1pam á acção cl:i justiç·a. 
estimarei sejam inex[\cta.s, que estimarei que O nosso creclito 11<1 de resfabel ·ce1·-se. [\ 
o banco prove sejam sem mzão. tornam-se nosrn moeLlct lrn tle ·rnler t[L1Üo como o ouro 
ainda mais profund[\s qumido observo que 0 quando se souber· qne de facto os cscamlalos e 
balancete elo Banco ela Republic[\, public:aclo as malYersações não ficam impunes e que 
hontem, consign[\ umas poucas ele, parcellil.s aquelles que os commettem não continuam a 
üe debito do banco para, 0 Tllesouro, sendo oífenclei· a momliclacle pulilicct com o luxo que 
algumas clellas em ouro. ostentam d[\ riqueza mal adquirida. 

Isto poderá provar,- e eu desej[Lrei que O SR. Ercrco COELHO- Quando se <1ccibm' ;1 

não prove-que o Banco da RepubliCCI d8ve campanha ele diifomação contra o .Banco ,Ja 
esse ouro ao thesouro, que essas parcellas Repnblicci. 
foram al1b0·n1e11t»c],1,s J·11stame11te 11a co11t,1, do · '' · , O SR. ÜITICICA-Não lrn rnmpanlrn ele lli:lfa-
qne elle recebeu na pm'tillm dos 2. 600:000 mação; acceito 0 apmte de v. Ex.: lenmto-o 
libras. até á posição em qne V. Ex. está pa.ra poder 

Sr. presidente, transptwece a sul1tileza com chegar [\té mim. Vou responder-lhe. 
que se procede nessas questões que entendem 
com escripturação e movimento de conteis U?.r SR. DEPUTADO -· Tem se feito a cam
subtileza que [\Utorisou o B[Lnco Emissor d~ panlm ela cliífamação ao Bcwco dei Republica. 
Pern[Lmbuco a vfr dizer que nada deve ao O SR. ÜITICICA- Quem fez [\ campanha ele 
th esouro em confa de lastro. quando lla pou- .. clescreclito, ele üiffamação contra o Banco da. 
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Repul1lic<1, Sr. presidente, lrli 1i, sna clirectnria, 
foram os sens üirectores; porque niío \l;t nin
guem serio, q i18 entenda 11111 llül1CO elo r[llC S8 
clmma matcrüi, financeira, csü11Jelecirnentos 
bancarios, que lendo um documento destes, o 
balanço ultimo elo lJlrnco, publicado <Üncla, 
hontem, nào conlleçl1 qn;1,nto silo ücplm'icveis 
estes leigarismos pL1ra um Irn1co ele emiss<Io, 
que pretende ser o regnLtclor ela moeLht em 
um paiz como o J3razil; um lmnco quu te1:1 
nmis üe 400.000:000:) ele y;apPl. ele titnlos tle
preciados em c'1rteira, ;wo.000:000:': ele 
capital foram nmlb'1rl1taclos no jogo e qu'a 
constituiclo para icnxili'1r O,S incln~trin~, Jrn
venclo empregn,clo est'1 somnm falrnlos~' em tí
tulos elo \Jols<1, possue n,p21ms, em let1Ti\~ hy
pothtõc<wi:ls,L1 l'idicula quantia, ele 157:000~; em 
um movimento de um milhar ele contos ele 
réis. CYai'ios S1·s. inteJ'1·01n1Jt~ín o 
OTClclor ~) 

O SR. 01r1c1cA - NUü pensem os nobres de
putados que os ::;eus a1Jmtes poss'1m muchr o 
curno ele minhas opiniões. Escou maL: prni;rt
rado do que suppõem. pctra esfa Llis~:usôil.o. 

lfa rnnitrt gente qm~ entende que, qlrnmlo me 
Levm1to tlest<1 cadeira, desejo unicanwnte fazer 
b'1rullto e procurar 1·cclamc pc1ra o meu nome, 
qum1do tenl10 o direito ele esp2rn1' dos meus 
honrmlos collegas a justiça ele comprehemle
rern que estou cumprindo '1C[ 1üllo que entem~o 
sel' um dever e nilo me pnmclern consiilera<;ões 
ele ordem l1lgnnm ; sou clci,qnelles q uc po
dem leYantar '" cabeça e provm~ que nào me 
incitam paixões ou interesses de qcrnlquer or
dem. 

Kiio preciso Llifüi,mar o Banco ela Repu
blica, Sr. presiclen:e ; o proprio bm1co se tem 
incumbido ele fa;-;er o seu desconceii,o ; m'1s pr·2-
ciso desenroh1r p2rante o paiz, os esmmlrdos, 
os erros que entendem com o credito elo Es
tado e que lLrmstam este l)(JVO i1 miseri<1 de 
que já começa a soffr:õr ... ( Vur'.os s,·s. depu
tados intc1'i'Oi1lpen2. o orador.) 

O SR. OtTICICA - Sou o primeiro a declarar 
que ficarei satisfeito si me convencerem ele que 
estou em erro, mas lm um anno que digo êt 
mesnm cousa nesta <.;asa e ate hoje Sl.l tenho 
Yisto confirmadas as minhas opiniCíes e ... ( \-"u-
rios 81'S. intc1TOilflJCJJi o o·i'ullor.) 

füíA voz-:.fas isto é uma politim ele dyrm
mite. 

O SR. OrncrcA-Politica ele dynarnite para 
fàzer cumprir" lei, é a unica que deve ser 
usada em um que se presa. . . ( Vcu<os 
Srs. deputados o ormlo1·). 

O SR. 01r1c1cA-Que importei isso 'I Reben
tem meia duzüi, ele homens ; que firinem sem 
fortuna, voltem à pobrezci,, mas restabeleça,
se o credito elo pai;; e crn-se-ll1e aqnillo riue é 
SeU. ( Ci 'U~C{)Jl-SC diVCl'SOS aprwlcs.) 

O StL ÓITICICc\-Sr. presiclent \ qllanclo de
clarei '1qtü quti uma comp;mhi'1 estcwa fül
fülcc, levantou-se um tumulto enorme, dizen
do-se que no dia em que aquella companhia 
fallisse as instituiçõe.s estavam ab11Jn,clas, por
que elll1s depemlimn da companhi<t. 

VARIOS SHS. D"l'liTADOS-E estivencm ! 

O SR. Onrcrc.1.-Entretu,nto, a compn.nhia 
falliu e as instituic:ões não fornm á pique. 

U:1r Sn. DEPüT.\llo-A comp:1nhia geml foi 
uma verch1clein1 politica ele que se servir'1m. 

D SR. 01T1c1c.\-S1·. presidente, faço melhor 
conc2ito. tenho muito mais confiançlt no cre
tlir.o e 1ms forças v[v:1s deste paiz ele que os 
nobres depufatlos que me ;nterrompem füo vio
lentamente. Não acredito,digo-o com fc maior 
convicçi\o, que o futuro elo Estado e ela Repu
blic'1 esteja dependente ela derrota ele meia 
cluzia ele lrnmwroteiros fmmlulentos que por 
:1hi lrn. (Militas in . Cumpra-se a 
lei, seja derrocado o que estiver de ac-· 
corclo com os prerni tos legaes,arreliente quem 
nfi.o so1tbe cumprir o seu clever eo credito elo 
Estr,clo lt:c de sobrenmlar a todos os destroços, 
seguindo o p'1iz na senda do progresso que a 
stm riquem, os elementos enormes ele prospe
rirfaele lhe ctssegumm. ( Apoi rdo.s.) 

Vou conclni1'; já nií.o o fiz lm mais tempo 
pelos apn.rte,; dos nolJres cleputaclos. 

Quero que os bancos não sacrifiquem ocre·· 
dito do Estado para que possamos chw um 
pouco de alento ao povo que está sobrecar
regado ele L1espez;1s insuportaveis. 

Ha de ser sobre as ruinas elos bancos que 
almstwam elo seu credito e elo se11 Clêpital que 
resüi,beleceremos o nosso regimen fi1mnceiro. 
Si os nobres ckpntl1rlos folhearem os livros 
dos mestres, n,quelies que teem escl'ipto sobre 
crises em todos os gmncles paizes que nos po
dem dar exemplos salutares te seguir, l!li.o ele 
ver· que elles dizem: « qmrndo chegar a crise 
depois ele abusos clu credito e elas allucinações 
do jogo cfa bolsa, os kcncos que entl'aram na 
especula<;[o llào ele fallir e sob1·e os seus des
troços se reconstituü'iio as finanças elo paiz, e 
os estabslecimentos bancarios snrgirli.o em 
melhor pé, resfaiJelecich a confianç;i, pelo ex
emplo c111, desgraç~i,. » O credito elo Est[\clo niio 
morre, é sup2rior a todos os desastres elos 
interessados. 

o Stt. COSTA .JTJ:\IOR-Ninguem cogita elo 
interesse dos espcrnlêtdores ; cogitamos elo 
interesse ela naç;1o. Confiamos na adminis
tração financeira dos bancos. 

O SR. ÜITICICA-Não ponho em duvida a 
honestidade dos administradores elo banco: 
mas foram tantos os erros, formn tantos os 
abusos que alli se deram, que duvido possam 
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elles vencer cc situac;ão üesrspera.da em que 
encontmr;un o estabelecimento. 

Sr. presitlento, cle\'o cleclarar D.O nobre 
depmaclo por S. Pn.ulo que nesta r1nosfüo fi
nanceira, não con:;intu cino se cnvo11·;i. a 
questão poli tim. As minlw,s opini<les 
üwes soL•I'é' esta questão firmnceim, 
modo conven8iLltcs, que nCi.o receio 
mm· isto d.1·8\a tribumc. 

Si <L maioria üos meus collegas Yenc2r pelo 
voto CT,S minlias iclé;i.s. submc•tter-me-l1ei pa
cientementu :i, sm1 delibera.c·iio; mas cmqua.nto 
não for vencido, emqwwto n<lo lbr acceito o 
contmrio p,;h\. rnw. son sobernnu 11e:;üi. tl'i· 
buna e tenl10 o tllreito ele dizer o que pen:m, 
pronuncin,r-me como entender ele melllo!· p<H<t 
a naeão. 

K esfas comliçfíes nilo SOl ;i, Cj l18 yem o 
nobre c1e1mt.cclo 1x11· S. Paulo dizer (Jlll' n~o 
auxilio ao ;ictmtl ministro chi fazencln. X:lo 
estou ele accordo com ahumas das ~n;,,s itl(as 
sobre fimcnçn.s; ten ho-111 'o llito com torLi. fm.n
queza. temus disc11tido com o nmior imei'esse, 
e eu, b füm, ncc:eito o quo elle faz p01· li1(' rn
ber" i'espons;diiliclade 1b gestão finmiceirD. da 
Repu1Jlic;1; IJl<lS nest;1 rn:'a o fado rnmh<. de ti
gurn. o eu elevo expencler as minhas 
discutindo e ;rnxilinurlo-o. embom em c;cmpo 
opposco e em c1isco1·clm1ci<L ao seu rn<:clo ele 
1Je11sar. 

Si estiYOl' em erro r[uero sor conn·nciclo, e 
ficarei sn.Lis!eito si im; proY;F'em que n ,~itrn
ção ú cliJim·ente. eh que ea }Jit1to, que os fados 
nilo são e:Gcctos e sol>l'8t.;ulu, 1m que.-<tfo que 
me trouxG i1 tribuna. r1 ne os Lancos est~o em 
condições melhores elo que sens !Jnlarn;os ;ccc\.1-
sam. 

Mando á mesa o s2guinte rer[llerimellto. (L" .) 

Vem lê mes•t, é .lido, apoL:.clo, i1a.ra oppor· 
tmmmente entnu· em cliscussii.o,o :-;eguinte 

EEQliER DJE:\TO 

H.equeiro que a mes;1 chi mmara s<ilirite Llo 
governo unm nota cleclarnthc elos krnco~ ;1os 
qutces foram foitos em prnsti mos para em issi'ío 
solJre promess~c ele carnbiaes, elas z :?.Ji00.000 
retiradas elo deposito existente no Tllesouro 
para fastro elas emissões. 

Saltc elas sessões, 4 ele junho rle 18D2.-Lcite 
e Oiticica. 

O SR. P1rnsrnE'iTE - Tendo tltcclo ;e llom 
destilrnda ao exp2cliente.convido os St'.s. tlepu
faclos pre~entes a occupar-se com os tra 
lialhos ele. commissfíes. 

A ordem elo ditc ptcm a sessão ele ll elo cor
rente é tc s2guint3: 
, Votaçilo tlo pro,jecto n. :1Ci ,\,legitirnac·ão tlos 

ülhos espurios (3 1 cliscussão). 

Discussão unica rJos seguintes ixtreceres: 
:2\. 2, concedendo a licenç"' pecliclcc 1Jelo Sr. 

Vice-Presiclm1te ela llc:public:,l pam uomfü1· o 
Sr. deputado Dyonisio Cerqucim para uma 
missão cliplonrntü'.[t; 

K. 4, negac1tlo a lieenç;l. pcclicla pelo cle1m
taclo José Avelino nurael <lo Amaral· 

K. 5, concedendo. a licençci, iieclicla p2'10 clenn-
fado Viria.to de :Medeiros ; ' 

Discussão unic:êc das emendas do Senaclo no 
prnjccto n. 80 D de 1891, que mganis<t o Dis
tricto Fedeml; 

Contimmção da 2' discussão do 
n. 168 A (elo Senmlo) sobl'O a 
rnlJot;igem; 

2. 1 di~cussão elo projecto n.247 A (elo Senaclo). 
crnanclo urrm escofa ele nmchinistas no e;;tado 
llo Parit; 

l" rliscussão tlo de n. 53. determinni;rlo que 
os escrivãrs que ser mm perante os j tli:>:es scc
c:iotmes officiem cumnhtiv,i.nwnte 11or clistri
bu ição cm todo.' os fritos t!o j u izo ; ' 

1 a discussilo r.lo ele n. 273' clechn·amlo que º" 
ofüciae.s do exercito i•efürmtcclos ante-: ela lei 
n. 18 de 17 ele outllliro elo 1891 teem cliL·eito 
ás vantagens esta.belecicbs por aquella lei ; 

2 1 discussão do ele n. :!Cil A (tlo ~crmrlo), 
concedenrlo melhora me11to de reforma. ao c;1-

pitão elo exercito Lniz Josó d;c Fonseca Ramos. 
D:sc11ssiio unica elos projedos: 
K lCiO, pensão ele 3:600SOOOannuaes ú Yin

ni. e filhos llo Dr. Tobias Barreto ele Mene
zes; 

N. 8, concedendo lic2nçtc a ,\ntonio Yürnua 
Gonc:al Yºs Fraga ; 

l" discussão llo r1rniecto n. 20G. concctlemlo 
e. ,João C;1,rlos eh ~ co'sta Barr«tclas e outros o 
"lireiro tle cl<'saprop1·icic·ão da clwcara perten
cente a~ freiras elo co111"ento clcc ,\jncln. 1w~t<L 
c<i.pitcü, entre as nrns elos Itwaliclos e tlu La· 
vraclio. 

Ley;i,nfa-se a ses~iio á 1 hom e 50 mrnu
tos. 

lCi' SESS.lO E}l 6 DE Jl::\IIO DE 189:?. 

Presiclencia rios Srs. Bc;·nru·cli110 de 
Jo17o Lopes (1'' vici?-presiclentc) 

e 

Ao meio-clitc o Sr. presidente rnamfa pro
cecler á leiturn do expediente. 

O SR. 1° SecRETAlWJ procede á leitura tlc 
seguinte 

EXPEDIEl\'TE 

Officio \10 J\Iinisterio dos Xegocios dei. F<i.zeml;J, 
ele 3 elo corrente, e1n-iamlo o requerimen+o 
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em qm\ o c:ontnclor ttposex1taclo el::1 Thesou
raríct ele Faze111\a elo ec;tccclo ele Pi::rn:lmbuco, 
Jesuíno Ruürignes Canloso, pecle que o seu 
vencimento lle imcctivid::1cle seja regt1h1do pelfl 
tabellcc-A-<umexa ''º clE'creto n. 24(1 ~~ clti 3 
de marco ele l 890. -A' commissi'to ele fazend<t. 

Acttls' eleitoraes llrt Vill<L elo Calçtcclo (l". ;2,a 
e :}' secçCies), ltabapmma (secção unica) e 
Santa Cruz (l" secção), ela ullinm eleição a 
que :;e prncecle\l no estado elo Espírito. Santo. 
no diit 30 ele maio prox1mo findo. - -~ l·om
missão ele i)etições e poderes. 

Requerimentos: 
De Morgan Snell ci:o Comp., peclinclo privi

le!!:io de concessi\o e outros favores pam os 
transp01 tes ]lyclmulicos ele café entre Santos e 
Campinas.-A' commissiio ele obras publ1cccs. 

De Totila Frederico Unzer, p2cllmlo pl'iYi
le<:tio ele concessão e outros favores para mrnt 
estrada de ferro, partindo elo porto ele Ca
naYieiras, cstaclo da Bahia, e terminando n~ 
municipio ele Pa.lm::t, estn.clo elo Goyaz. - A 
commissão ele obras publicas. 

De Antero Olympio ele Siqueira,, peüinclo 
que se.iam consielemdos validos para ,1 ma
tricula- em cgrnlquer academia, os exames r1ue 
prestou no seminario ele S. José. -:- A· com
missão de instrucção e s::1ucle publica. 

Telegramirnts: 
Therezi11a, ,1 de junho ele 1892. 
Secrcüwia clcc Camara elos Deputados. Rio. 

-(Interrompido.) 

Gamara legislativa do Piauhy instafütda 
llontem. -J. fü/Jei,.o presidente. -
Ra11nwntlo ,Lito11io lie Ji'a1·ia, secretar~o.-
_A;·thw F1.~,.twlo, 2" secretario.--Intein·Lla. 

Thereziim, 4 de junho ele 1892. 
Secreüi,r·ü1 dtê Camara elos Deputados. Rio. 

C:tmarn legislativa do Püwhy instalhcltt 
]!ontem. -Josd Ri/JeiJ'O Gonçnlucs. vresidente. 

_ \;!lonio d e Faria. l 0 secrernrio. 
Fu,.iado, 2° secrntario. 

O Sr. Andrc Cavalcante "º 
subir á tribnrnt, tem em vista justificar nm 
projecto no senticlo ele, com a maxima lireYi
dacle, ser obtida uma ca~a em que posrn f'nn
ccionar o Trilrmml üo .Tmy üesta capital.\ c:lsa. 
orlt cxisten te. além ele w"io ter ltS n ecessarias 
accommochçõcs, acha-se em adeantac\o estaclo 
ele ruifüê, üwto a.ssim que o Supl'cmo Trilm
nal e te CC1rte. ele Appellação, que lÜli faziltm 
<LS suas se>sfícs, não mais continuaram em 
seus tralmlnos, <eté que o governo os tmn
sleriu parn o eelificio onde outr'ora esteve '' 
Secretaria ela Justica, defronte elo Passeio Pu
blico. 

entretanto, o Tribunal elo .Jury, cujas 
si"\o mensaes e frequentadas por gran

de numero ele pessotki, ttimla pertnltnece na 
mesmtc saht escura e ~cm ª'" a despeito 
ele subsistir tê mec<ma cn.usa que determi
nou semelltante resolrn·ão. 

Em uma ciclaü1• ricÍ1, e inrportm1te como 
esüt. onde oxistem pu hticas decen-
temente orgmüsalh-cs, e sociedades e clubs 
particularns luxuosamente prept1radas, é para 
lame111m· que ns renniões 1lo jury ainda, se 
faç·mn nu vellto pctnlieiro ela rua do La
vntclio. 

O oraclor presidiu a :2" sess[o elo jury desta 
célpitnJ no mez r\e f;Jrn1·cirn üo corrente 
armo, e teve ocl'asiiío 1\1: 0:1servn.r, enfris
teciclo, o que élCllhéL ele referir· no Congresso. 
Assegura que tt res11eito elo aswmpto de que 
se occuptt, o Disti·icto Federal está distanciado 
ele mnitéls outra~ cidades cl:\ fü·publica. 

;l.lérn do nota,·el alxüimento cm que se 
aclm a institUi\ÜO do jury, a vrimeira, por 
assim Llizer, aq Lrnlllt q Lrn é o pahvlio elas nos
sas libercbcles, mal compl'eenclida por mui
ws claqnellcs que s[o ob1·igados a prestar 
esse set·viço, s11cce1le que. lle alguma. fürma, 
se justifica tt fülta. ele lxm vontade elos jnizes 
de fücto desta ciclnc\2 no c.umprimento c\e til.o 
sa.grac\os e im1iort~mtes clcivc1·es, porque a casa 
c\estinach ús sessões do ,jm·y e imprest::1·rel 

1 

e c:;\o "'' suas comlil;ões J1ygieniccts. 
Si pltrn, nús hrazileiros e contristador o 

espectacnlo que Yemos, qua1Ü.} mais para o 
ec;tmngeiro que em v-i:-cittL it esta grande e 
opnlenfa ciclacle tiver de lX'netrar alli. 

E aproposito o oncc\01· lembra, foram sub
mettir\os '" julgamento, rn.q uclh sessão a 
q ne a llmliu, o.~ inglezes F1'l•Llericlles Stotti e 
John Hnnter, primeiro e segundo pilotos ela 
galer,1. Co1m1y o(Lcll'mosi/1, e, 1rnüs ele uma 
vez comptt1·ecou no tr-ibmml o respectivo con
sul para assistir ao referido .i ulgamemo 

Sempre que o oc"Dllor Yi<:c aqul'llc mvall1eiro 
e outros ck proceclencia rstr:mgeirn no re
cirüo elo tl'ilm1ml, sentüi .... se :1c;mllaclo porque 
elles tinham so lx;j os mohrns p. 1 ra, nos de
primir ao entrar rnu1udla. casa sem rt neces
smfa clecorac;.ão, cksigrrnda p:1rn o exercício 
üe tão im]Jol'tmites flmcçõc'o, como sejam : o 
julgamento elos erimes commeUiüo::i contra 
o tlireito ele propriedade, bonm, vida e li.ber
cla.cle elos cidacliios. 

O que acn,lia ele expor é a expressii:o ela 
ve1·üaele, e já teve occasiiw cb clizer isso mes
mo ao actual .ministro d:1 .i ustiç·a, em dias ele 
mtwço deste anuo, quando mn sua secretaria o 
foi procurnr para c!esempenliar-se de uma 
incumhencia, nesse mesmo ser\tic\o e ela qual 
o lutviam encarregado os juízes ele facto que 
sen"iram perante o orador. 

O Sr. ministro ficou clisposto a providen
ciar a respeito, e p;ua melhor tcproveitar-



Sessi'ío em G ele Junho de 1892 49 

lhe a bote vont<ide, o or<ulor r2sulven aprn
sentar á cmmim o pl'Ojccto que ]Jttss;i t1 br. 

E' lido e fica rnl1re a mesa im1·a op]Jof't1111a
mente ser a.poiaclo e julgado olJjecto de clelilJe
rnc;ilo o seguinte 

PlWJECTO 

O Congresso :'\;1cional n:solye : 

cr'1·io, :irorcies l3cUTos, Lopes CllaYes. ,\1l·.1lp!](} 
Go1·clo. =1rm·,i<1, l':rnli110 C<Ll'lo.,, Cost'.i, .luuior, 
Alfredo Ellis, :.\Io1·eim LL1 Silva, .\.lme:Ja >:o
guC'ira. Rubiito .JunifJr, F.lelll',\- Cu1\11!0, C<tc
tm10 <lc Alliuq Llel'CJlll', Belfarmino de _\Ien-
1l()w;<t, :.\farciano ele :\fagltll!iíes, Ft'nmnLlo 
Simas. Lauro :.\Iiillei·, C::1rlos Campuo, Sclunirlt, 
LnceriUt Coutinllo, Cassiano do Xc1sci1nrnco e 
lkmerrio RilJeii·o . 

. \Lre-'e ;1 ~essão. 

Art. ;?.o. Revogmlas as 
trario. 

D::ixam 1le c01np;n·1:ccr cum c;rnsa lYll'iicipa
clrr os St'c'. :Jos1'; A vl'Liuo, Retrnnki, Jt1~·, inici.no 
ele 'lfoim de Vitsconeellus, Fdi·d1cll() 
Freil-c. ,'l.ugnsto do Ft'titas, Pcrnh1 .\1·g11lli1, 
Seal1rn, Fr<rncis~o Socln·,, L'rlxrno :\Lli·L·1111ilris. 
J\frn!1ü2s BilYTdo, Vii'iat.u ck l\I:•c[eil'fJcd;1c11ues 
Orn·ic1tie, :\fayrink, .Je,;uino 1lc: .\iJJU(Jili 1·r[uc, 

em coll- Ball<mi. :\Iatt<1 :\foclmclo, Alnro Bottêllw,Viotti 
J\fano;'l Fulgenciu, Palleüt, Ferrei1·;1. fü111,·llu, 

Sah1 chs srssõGs, 3 clejunl10 1lel89:2.-A.nri,"c! .Joào Lniz. Cecmrio 'viott11 .Junior, C;1.rrn.lliaL 
Cava/canti.-A?'isticies Loúo.-l'lw11w~ De!fi.w. Eclmm.lo Grmr;;1l ves ü :\Iemm B;nTetu; r' ,,em 
-Fllr(jllÍIJ). 1Vcrncch.-Lopes ]',"(Jlil7o.--·1Lr- CilUSil pal'tieip;l(ht os Sr~. Uc!H!i1 norlrigm•·;;,°'\el

'!JUStO Vi,,!iaes.-Lui~ de 11ncirwle. snn, _\.lminio Affonso. H.osa e Sil\·a. Uoni.·;lln·~ 

Art. l". Fim o goyerno n.utorisaclo 8 clis
penclc:r ;1, quanfüt que J;)r necessar;cc ]Jarn ac
quisic;~o eh· nnrn, casa em que. s2 ]Jreste a f\rnc
cionar decentemente o U"ilJmml elo j ury desta 
Ca]Jital. 

Em ~egtllcb proceile-~c ú clMnrnd, a c1l1'1l Ferreit';i., Vil1'1 Viç·osa. Pi-isco Pill'ili~o.lJi11m·;;io 
respondem os Sl's. 1Jer1mnlm11 ele (\1!llJllh. Ct11Y1ueim, Cyrillo cll-; Lrnnos, Allierto Br;111«liiu, 
'tzereclo. Atlrn) ele .luni01" .Toilo Lle . \ Yellar, Samp lio Ferraz, Fig:ueirerlo, J;1c111J chi [J;1 ix<to, 
Pcculci G11im11rães, lrnlio do Brazi:, :\ina H.i-, Cosrn Sernm, ,\mericu Luz, Gurw:1.ln•s ll.;1mus, 
beiro. Cantilo, Pedro Cl1ermont, ~1fatt<1 B;1,- C:u-los (h Clw.gas, :\fonte.iro rhc Sih«1,',fa1'1inlto 
cellar, Co~ta, Ro1lrig11es, Casemiro Junior, llo- Pm1lo. Domingos de ."iiorae~. ,\n;.:·c•lo Pitt!H·iro. 
drigues Femarnles, I-li::imic1ue de Carrnlho, Cal'lo' Garcia, Leo110Ltlo rle Bul l1ões, Yic·i.oriuo 
Anfrisio Fiallto, i'\ogueim Pa,r;ma1:.rnú. Pires :'lfonteirn. Pen•ira. ela, Co:-;ta., .Jnlio ele Cas1 ill10.c'. 
Ferreira, l\htrtinl!o Roclrig:11e.s. Beienil. .Joiio BOl'gl'> 1le ."iIPcleiro,;, !\lci<lc,; Lima, ,~s,;i,; lfr:i.
Lopes, Frcclt·rico Borges, .losr; BeYilaqmi · Gon- zil. -Tlwnmz Flores. IIoml:'ro Ba11tisL1, J(1Jclm 
çalo de Leigos, \"a~'cimento, !\"Iigud !le Ü:'Ol'io e Fen1,inclo Ab11ott. 
Amorim Garcia, Epitacio PGssoct. Pedro Ame- E' lilht e sem dr.b,1te appl'ovrrcla a ;1cb cln. 
rico, Couto Cartaxo, Sá Arnlracle, Toleni:iuo 888,;:; 0 1;utececleute. 
de Cm'valllo, .José l\fariano, Jo:u1uim JJer-
narnbuco. ,luvencio de Ag·uittl', ;\nclr~; C:i.Yal- O Sn. PRESIDK'íTE-Eshnclu impet!i1ln' qwt
'2ant.e, füi;rnrnmlo H2c1 11k.G.·a, Aimilial Falc::lo. Ü'o mcmlcro:; 1l<L eo1mnis,ã.o PSlJt'cinl er1 '.«ll'J'e
Pereira ele Lyra, João ele Siqrn~im, .Jo:io \"icira, ga1h1 d2 l\"Ver o Crnlig·o Penal rltt Repnlilie;c e 
Luiz de Amlmde, E'pirito ~;mto, Bellarmino o do exercito e itrmacli1, pehi. a1;,;cm·i;1 do S1·. 
Carneiro, Tl1eo]Jllilo dos S:rntos. Pontes ele .fa~r111es Ourique. Z' per1ln de m1u11h~tD du' Srs. 
Mimnclil, Oiticicit, Irn elo Praclo, Oliveira Yal- Bc<rbo,;;L Lima, Gabino Besouro e CustodiiJ .los~' 
ladão, Leandro n'lacid, Tosta, Zanm, ;\rtlrnr de :\Iello. nomeio ]Jill'<l st1 Listituil-os an;; Srs. 
Rios, Garcia Pires, I\farcolino :\Ioum, SPverino I"rn d1• Prndo, Casimi1·0 .Ttwic<t\ :\Iilton e Ba1·ii.o 
Vieira. Sa,ntos Pereira. Milton. Leovü'.'ildo Fil- clt" s. :\farc-us. 
gueira·s, Barilo de :-; . _Marcos,· SelJa~Üão Lrm-

1 

O Src. BARÃO DE S. :IIArccos (peln o :·ric 1,1) 
dul]Jl10, Atlrnyr~e .Jumor, F01.1s. eca ~ Sü rn, Fon- diz que.semlo .iit me1_'.11Jro cli1cominissi"101 !e mn
seca Hermes. Nllo Peç·u.nhn,, Oln Plút Prnto, nnlw. e guerrn., nfül salJe s1 pude fazer p;1rtt' 
Joaquim Breves, Vü·gilio Pes~oa, Fran~·;i. Cn.1·- desüt commissão com que íoi ltmmtdo. 
vall!o, Luiz .:vrumt. Baptista da :\lotta, F1·ües 0 SP Pn.E 'IDE:-; E s 1 1 _ "I· . 
. füt C1·uz, Alcinclo Guana.l1ara, El'ico Coelho, . ,.e· '·,. , .. b '- ! '-. eico 8b:'' ;;rnM cnm-
Lo1Jes Trnv'lo Ar· 'ti les Lobo Flll'fJll im \ Yer- 1111"'l0 E;SJJectcll, JMu lh1 m1pril!mc,1to <1. f[lW 
· ' · .. '. • rn e • . . V. Ex. ii\l'it p:i.rte cldh. 
neck. \ iwmes, Tl10nmz Dlillrno , Antorno º · ' 

Olyntho, Jo8o J>inheirn, Pncificu :.\IascarP.nlrns, Tem i1 p:iJan«1, o Sr. "1\fartinl10 H.oclrigll.l''" 
Gabriel de Magallti\es, Ll'onel Fillto. Chagas 
Lobato, Alexm1d.re Stockler. Francisco Veig«t, 
Ferreira Hranr!iio, Lamounier, Gonçalves Clm
ves, Dutra Nicacio, Correa Rrrbello, Aristides 
Maia, Domingos Hnclrn, Costa. lliaclmtlo. Do
mingos Porto, Ferreira Pires, Francisco Gli-

Camara V. lT 

O Sr. J'VIartinho Ro(lri~·u.es 
- Sr. presidente, as minhas primeira~s p«tla
vras nest.<1 canmra,, 1m sessfo cleste anno, de
veriam sei· um brnclo ele indig1mçiio j ustis-

7 
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sima, o grito de uma consdencüt rernikula, 
conteo, o~ factos hmentaveis r1ue se estlo 
dando no estado que tenho a honra üe n']:n'e-

, sent<cr, isto é : contni a oppressão fl mais 
brutal, contra 11,s violcncias as mais cnrns, 
qlw estilo pondo a proYils 11 p:1Ciencü1 qlrn·'i 
esgotada, dos mag1rnnimos filllos Llo Ce1w1i. 

'\fas, Sr. presidente, si hem q1te tod:s os 
momentos sejam oppol'tunos prtm a, rei 1·incli
caç·lo clDs lwio::: e direitos de um ])OVO " riuem 
se i1ret1:mle esmagai· sob o gmrn1e 1lo rle:spo
tismo m:tis for renho eu, por snggest" es elo 
mais 11lPYa11taclo patl'iotismo, deixarei par:1 
outm ocrnsião o desdolini.mento llDs êLcon
tecimentos occoniclos ele 113 rle feveri·i1·0 deste 
ani;o p:<.1·:i cá; acontecimentos riue só encon
tram ií•• Yerdacleiro na crue'1.t e cleslrnma
nirlaclo com que os [l,!ltigos exercitas Yence
clores tratal"mn os halJitantes de 
um p:üz conquistaclo. 

I\e;;ta,s condições, Sr presiden;;e, a minlm 
presenç·;1 hoje na trilmn[l tem explicaç•fio no 
cumprimento ele um outro 1leve1·:-a <lpresen
tação Lle c1.1•1 prnjecto q11ejulgo Lla. maxinrn, im
portnncin. pani. 11, actualid:ule. e ]Ji1m judi
ficci•;ilo do qual solicito :1 1Jenen1lenci;i, da 

que peide 8ervir de ponto ele pm'tilla pm'a me
ll1mes correcçC1es chi reforida lei. 

DB entre 11s muiü1s lJellezas que noto na lei 
ele 213 tle .iêweil·o, encontro, Sr. presiLlente, 
li:tclmas que o projêcto de que me occnpo se 
pro111:1e preencher. 

Assim, o a1-t. 59 da.s üisposições geraes diz: 

«Art. 59. Par;c prellencliime.nto dns v:1gas 
actlmlmente existentes rni representaç'lto na
cion<tl, iirocerler-sc-lm ú. eleição depois ele 
c{c1·.tfJ': o,..,. 11W11tfJ1'0., (lo ryovcrno 1n11rlici1JC~l~ ele 
acconlo rnm as leis que nos estados tenham 
sido decretacl:ls ck. , etc. 

§ 1. 0 Xr1s estn.1lo~ on municipio; em que 
não tinha lm viclo eleiç~co 1mra a, constituição 
do governo nacional pm· occasfüo tle ser 
executaclli. a p1·esente lei, competil·á n.os mem
bros da uHirna ca.mnm nacional o desempe
nho ele todas as a1;trilmiçue.~ que 1m mesma 
1·ilo especiticailos. » 

Comprellenclo, Sr. iiresiclenk. a.s louvaveis 
in tern;ões elo leg·islado1· a,o decreüU' essas cfo;
posições, que nn prnticn, deixam muito ;1 Llese
.lill'. O qne s2jf\ o governo mnnicipal não está 
1leclarnclo nositiv;1 e tt~rminantemente. Dir
me-lião C[lle o goyei·no municipal, é aquel!e 
q 1rn tiver si1lo eleito em virtmle cl<J,s leis cle
cret11clcis. 

Sr. i11·esiclicmte, sei que nen lnmm lei por 
mais só liin. por m<tis pl'l'Yiclentu IJ nc .s8jê1 p:.11le 
evitar que os máos e os erirninoso:;, que os lto
rne.ns cl<é má 1ê e os homc·ns pen·eews. llLe PositivamentD fallamlo, Sr» presidente, só 
deem sentido diametralmente oppusl.o itqm,llc reconhc,(iO como lei a riue fü1· emanrtch do seio 

, que o legishdor Ille quiz cLw. Sei f[ lW nenlrnm Llos pcwi,i,mentos fodernl ou estadocces, unicos 
legislíld•JJ' por mais illustrado E' prn1lenüi peide, comp2tentes para, decret<:ü-a ou promulgai-a. 
no eo1·1i11 de uma lei, prever 1oclos os casos e Entret:mto, Sr. presiclent,c, é salJiüo que em 
todas ~,s hypotlleses, ele nrnne1ra que 11 ,sun ) muitos estaclo.o; os µoYerimdores se teern 111To-
exernç<co fiel e completa umil perl81ta ;:melo o direito. a cmnpctencin ele decretar 
real1darle. leis para o fo.zimcnto ele elci<;ões munii:ipaes, e 

pPrgunto ú, cas11 si ess''' leis, si-tcil nome me
rE1cem os llctos illE:ga,es dos goYernadores,-são 
v:üichis ; si os governos municipaes assim 
elcitoo; silo os mesmos a que se refere o 
:wt. 59, riue acabo tle citar, ou si este artigo 
ti·ato, elos gm·ernos mnnicipaes eleitos em 
virtude cl:ts leis votadas pelos respectivos con
gressos? 

E é por ii'so que todos os cli;1s Yemc~. n2sb e 
em todos o.~ parhunentos, qu;i as leis repnt:1-
das bmis .. iu~tas e sensatas são rel'ormacbs, 
su li:'titnicla.s, porque é pel11 pratica e (Jxecuç:ão 
dellas que se tornam patentes tis laernms e de
feitos que é necessario corrigi!'. 

A lei n. 35,cle 213 ele janeiro cleste anno, que 
regul<c o modo de se proceder <tS eleic;1:es p:1ra 
os ca1·gos feclernes, si bem que vasada em mol
des clemoc1·aticos, si hem que votacht por um 
congresso cujo intuito não pocli:i S't' outro 
sinfco c2rcar o sageaclo direito Lle Yoto de to

E' el11ro que o legislc1clor refere-se, a estes, 
mas isto nfí.o esfa expresso e essa. falta p1)de 
üar logm· a tcbusos e escanücüos que é preciso. 
evitar, (;lpoiriclo.> ) 

das as garnntias, resente-se •Je defeitos que As canmras ou goyernos nmnicipaes, elei
esfüo i·eclamando a mais ef!icaz e prompt[\ cor- tos em virtude de resoluç·ões dictatoriaes, foem 
recr;iio. v1c10 lle origem e por consequencia não mei·e. 

E' por isso, Sr. peesiclente, que, sem ter a cêm respeito as sm1s cleltber,i<:ões. 
veleidade de suppor que füço um trabaJho 0 SR. BEZERRIL _ Entiío nada desta ca
completo, ou que emendo uma lei na C]Hal col-, mara servirá tem 0 vic' il, ,· º' 
li1hornmm os melhores falentos desta ca::;a.tomo l ' 10 ·e 0110 em · 
a lilierd<tde üe apresentar á assemblé'.1 um pro- U~r Sr:. DEFlll'ADo- Esk'i. faUanclo contra 
jccto r1ue nilo é mais Llo que um eslJoço, mas V. Ex. 
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O Srt. iVIAJlTJ"wi Rornrn11·y:s-Airnl:l cm-1 Desde que u.s leis possilm ser i!lmlich1c:, so-
tra di-<posi<·ii.o cldei.tuosci r1uo 1leYe sei· ali<'- i plJi~ticaclas; desde qml o eleitor não r',•il/'jit 
racla para. rncllwr <'XHcur;ii.u da lei eJt:itornl. 1 certo, seguro, tlc que o voto riue depo~.it<t nas 
Trat;\-sr; th.t dispo:>ic;:J.o do art. C\l r1ue · m·1rns seráapnmdo com o mesmo e'cr11p11lo 
diz : ("é;: 1 com riue o j11iz deci1le da cama rle. que dep~n-

cme se derem l Llem a lrnnra. e a. vida. elo ci1licclão, não pucle-
orrnentc mi. · irn.cioua.l. unn Ycz, mos te1· ve~'dtule mi. m:m !llllm-
cornp1·oí·a<h1.s. o govc»rrnctlm do estado em qu·i ltdade n[l hepul<11c;>,, . ) 
ellas c:e te.nh:1m dat!n 01t no Dl.,tric~o Fetki·nL Conhf'~:o iocl.as :is Llis el.eitomes 
o miuistrn elo rnte!'im· m;cnchuilo iu1n,c /:"i,11,_ thi.s cle:.1le 18-1G ,i,té i:ojt". ToLl:.is. s.0 m 
menic iwoceclei· (t nrn·a eleiç·TLO.» teLml siclo <oL:.tbs. sem que nenlrnm clc1s 

Estct ,[i~posiç~D, sr. pr\·sidente. foi ti-:d:ê- c011spmcc1.LlOl'2s, si nssim me po,su exprimir, 
clacb elo ;11·t.. J7. §;) •. Lla Constitui<:~o FL'<ler:>.L nrc0nirnm dos criminosos q uc; consi<l1,r:\111 rt 
mas,pm'~ninto eu: o que se eiitc:mlc por .. 11 ._ poEt:m, não o dir:'ito Si'}:Tfülo elo ci.:LlcUu de 
r/ia1a. 11 c11 1e, uu por outr:t. 0 qu8 (·que os inte1·1·ir nos 1w.~ocios Lk seu p:üz. mn~ u in~
ffOYermi.clores ctu.·> esütdos l!H1end.1•m trnmento 1le s<ms p:üxile.' inconl'.'.ssn.n·is, te-
poi' esta JJ:il;i.n-:c? Apezm· üc es'.;u· cm :•x- 11l1am C'iclo pnniclos crime,; p1'atic;idos; 
ecrn;ilo a lei eJeitoraL apemr rle n::r, l«in•r c1·im8s que, todos ·''~ teem 1hulo 1111üi;as 
nenhum t:iub<ll':.wo pam 11s l'h;i<;lítos q~ie se 1·ez"s ingres:ti no p n·lamento n. Yrnl11'kir11..c 
rleYom d:u· pam 0 preencllimonto üe llllosplwrns.qne n:Io tenclo n '11l111nrn. iaílu·m'.i:t 
existentes 111~st: 1 0 me outra c<LS<I do n<l locillichvle orn que resicl<:ni. ontrnm no l"'-
rnento, algun:; te\'lll cl:·moi·:iclu cinto tlesLna1lo a•is escol11i1!0;; elo 1101·,,, pel:t. 
incldinill:.tmcnt2 0 l'.UUlJWimento <kstf: lli•Y::i·. portei. estn•ita e baix;i. tlo pat.romüo e d11. fr;1 u1lt:. 
pm· motivo:' q1;._. rnio poss" nem qm•r,.1 Cl•m- E" p1rn evibtr e:;t:i. 1·:-r 
p1·eliemler. c'lei1J10 unrn Ym'llacle inc1n 

E ,; pm'.t 111'iü1.1· a contiirn1u:i1o dc~s:'·" 11 rn- c'.1ntr11~t;a.Yd, que snlimcit·1 c"t 

tcJfo(11lec1 CJlll' i\ C:im:1ra <leve yoüu· um:'l lei c;1:;:1 o pl'Cljcicto qnu PH":'O a I:;r. ( 
que cld.1-r111i1w ou csp2ci[]qne o pr:t:-"1 em qne Yorn:; - Muito bem. :\Init:i bem. 
os S;ll) olwi '.\:lllO.'i :1. llli\lllJ:· 1' f°:lZ<'l' 

J\cirrni. do :u-l<'trio tlo::; ;!:•ffernacllirE'' e:<ri1 a 
Llispmiç:;(o c:111srituci01rnl :\ l[llll illllÍl.OS cl:e:i•c; 
do Podei· Exc>e;1tin1 no< estwlo.-< 11:(0 ter·m 
clallo Clllllj)l'ill1Cl1GO. ( clj!Oirtd,is.) 

Sr. pn·siclenle, ll:t outm t!i-<po.-;ic·:\rr n:1 loí 
eleitoral Cjll' pcc•nde a minl!a attenc:iln e •2 o 
§ 2' elo :wt. n. fjil(' r!iz: (tê'): 

« Art. 4:2 8 :2 1 :-\iio se poLlernlo i·cn lizm· a 
orglwisaçilo de 11nrn, el2itoral :1ti" i1s 10 lwm-< 
do clin., nilo 1.:;,·ii log:11• a eleição». 

Ora, S1'. pn·~1itlente. dizer isto (! dizer CJ w:o as 
mesas eleitor:w's Üc'em o clireito t!e niLo J:tz;"1' ci. 
eleir;i"io nos logares onde nilo contaTt?m m:1 iorüt, 
privando nss1m o eleitornclo ele nmnií"<"~tac a 
..:na. opinfüo, o que é um attenüi.do cumn n. 
maio1· clD tocla.s as prerng:i.ti rns conce1Jicb.s 
aos cidacliios ; e :i. pena. estrllnlecitla p:1!'il 1 il o 
grande cl'ime é clemasü1datr1;.;nk in.-<ümiJi-
éante. ' 

Em visb das tlispJsições que 11cabo ele ler, o 
meu patriotismo ievou-1112 11. apresentar à cct
marn o 11ro.ieeto que fundamento. 

Sr. pre,iclcnte,11iiopl
0

1clelmYergovemo lin'e. 
goyemo dernocratico mt Yenlacleira extens;\o 
ela. palavra, sem lei eleitoral benefica e sal 11-
tar .gar,i11tidora ela libenlacle elo HJto e th Yer
d<1.de da, eleiçiio. 

PltOJECTl) 

O Congeesso ;\'nci111rnl decreta: 

lll1lt.-
1HilJe-

Art. l .'' Silo con:3ider111l11s g1n-ernos munrc1-
petes, nos termos do art. 5\J :1:1, lei n. :ri <!e' :211 
ele j:wei1 o dest<"' u.11110. e p:u·:1 11 cxe"·11~·iíu 11:1. 
mesm~i.. s1'i!neele ariuelks que ti·rnl'Om sido 
el ·itos 011 constitniclos cm Yirtrnle ele .leis <le
ernt11clas pelos congTe,;sos elos res11eci:i \·os 
esta elos. 

Art. :2. u ~os esfatlus ou municípios em CJ ue 
o governo mu11icipa.l ti rnr sido organisrtrlo t:1t1 
vfrtrnle ele clect·etos CJ ue niío forem os Yotml<JS 
p'los respectivos congrnssos. competir:\ i\,; til
tirnas c:wrnra-; eleitns as 1Ltt!'ibuiçr1es conreri
das pehi. l2i n. :r:> ús camaras, intc11clencia:i, 
ou consellws el:c. 

A rt.. 3." O governador ou presidente í]lll', 
dentrn ele 8 clias. contados cln. c11i.t11. em q uc 
tiver conhecimento oflicial de Jt[!,Yer va~m 011 
Vll.;.fi1S 1m representaçiío tlo :::eu estado. n<l.o 
cumprir o disposto no;; arts. 17 8 :3" chi. 
Constituic;ii.o rl:i. lle]mblicci. e 61 da lei eleitoml, 
se consitlerarú, incurso nas p2nn.s elo art. 11 l 
elo Colliµ·o Pmrnl. 
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Art. .±." A }JC:nci. tle q ne Ü\tL o nst. -18 tlct ! r lu jorrn1Lli1 rprn hom\c m ;e tri-
lei n. :35 ele :26 ele ,ianuiro, tim substituicla pele1 h11m. 
prisi\o de Z mezes a 1 anno. Talrnz ;i. malignitlci.cle enteDLhi. que e1 Slm 

S. R. S <ela elas sessõe.s, 'I de junho ele 1892. insistrnc:i<l. é íi lltn tlo pura Yctille1lle ; t<llvez 
-Jfcu·tinho Ro1ltiiJ!tcs. -lJusto·; d•) Nasc;"wn- entemln, q11e; quei' que os seus eliscnrsos incor
to. - Crnt0Cm·tr1.:,G1!. - Cae-a,w'le ,-llbn11r;}'(111c. re:::tu.s n11nZ:mlos) e nml e1lin ltaclos corr;cm 
- c\_ncln.! C.dvalca,1!i. - Bellaniii,w de 1lfe.1- munrlo. ?\ií.o, Sr. presidente. 
clon::a,e;om l'estri<;líGs.- Pku.-y ('w,cdo. .\ popularichtlle, "c<Llor ou o fogo que se 

O Sr. Costa ~Ir~ci!:u~clo Lliz que 
ha dias apresenton i1 consitleraçilo ele seus 
collegas uma inclicaç-ão ;rntorisnn·Jo a mesa 
desÜL canmra ti contrn.ctar '' publie<Lç·ão dos de
bates tb caim1m. 

E' m1tural que o Sr. l1I'é·sülentc t8alia rn
vbtlo estci indicc'l\ilo á respectiva commissito. 
mas o orfülor nito s.cibe si a imlimc;iw ainchi alli 
se aclm, ou si j<'1, füi sulmiettitb i1 c1msillcraçií.o 
da mesa. 

Si, ]_JOCVentura, a cornmissiío tÜl'.tla n:io 
apresentou o seu pa1·ece1'. vetle <tos rllush·cs 
membros ela r'.'spcctiva c11rnmissil.o que,r1rnmto 
antes,ci.present.em o seu ixwe~er; sLpor ventura. 
ella se aclm n;c mesa, i1etle rn1 St·. pre.::iclento 
que de est,1 inclicci.ç:i\o pm'il, "·ordem tlo clüê de 
anmnlt:i. 

O 01-arlor tem grande com·iq:iío, que jul.,;·a 
ser compartilliachi }JOl' to,Ja t'.sU1 camarn. e 
pelo paiz. 

ile'Dren1le tlos rn.ios tla .QloriC\., est.11 1mmnrta
li1l;{rle tiío procumtla, rrne se enc1mtm no 
mnnilo, na. hi:'toria. r'l objecto tlig·nn <la aml11-
~·i\11 ria mocillnrle. Os velhos. p!'inc;i1mlmente 
nquelle~ q Lie julg·11m t21' 1i. cabeça, como .]Ulg:n. 
tel-a, no lngctL' pruvl'io, Yeem cle1i.nte tle s1, 
1ipenas o tumnlo, urnle rei1mm <ts t.J'evas e o 
silencio. 

:.ião tem, poi~. outro intuito sinão quo 
este paiz, r1ue c11·v01·ou cl bamleim chi. l~epu
blic:il se instnm nesta granck esc(Jh1 r1ue se 
clrnn{i1 pa.rlamento () ti.lti se eduque; niío tem 
outra üle11 sinilo füzer com os trakllhos 
llestrt Ciumtm, n.s ôllits c0tTill!1j1or 
todo o paiz pam que se firmem us opm10es, 
emlitn, inm rjue as 1.liscussfí2s intere,;sem a 
toLlo:' o:ô amigos cln. lib21'll1tcle. (Jl•!ilo IJeni.) 

O Sn. P1~Esli1K'\Ts-A imlica.r;iío elo nobre 
rkpnt:ulo está affedn. ;~ commissito ele policir,, 
que 1i. tomou 'lil cli\·ichi. cunoitlemçií.o o, cm oc
ca'Üo oppol'l.umt.seri1 subrnetfüb it eliscnssito, 
conjuntamente com parecm" tl<i. commissiio. 

Durante os tri1lx\lltos tlo Congresso Consti- Tem,, pabvra o ~;r. Annibal Fa~ciio. 
tuinte e os tr·1cballrns orclinarius. o CongTesso 
r2velou"' eots JXÜZ, não obstaÍ1te ser ~eleito 
]JOr um l'<ôgulamentu que se pI'estci.va a. fraude, O §r. Ann.ibal Falcf1Lo toma a 
i0 evelou lJOa e optinm cscollm. p;clli. Yra pane êcprese11tar á delihera.çüo ela ca-

0 primeiro Congresso repulilicano tt•m es- mam uma p1·oposca lle lei, determinando que 
tado na altum de sua missilo,trn1 se mostrado os c.:rimes ele 8ecli,;ilo e conspil·aç·ão e connexos. 
patriota, esturlio,0 e zelculor elos interesses commetr.iclos após a cleclaraçito elo esta.do ele 
naeiomi.es, e por conse~·uintº, muito tem me- sitio e ci.c1nelle::: que tenlmm cletermirn1.clo esta 
reciclo üa patrfa; ,,nlni algumasque.3tiunculits, clecl:u·ar,·.CllJ pertençmn á jmi::clicç·iio militar. 
algum-: elebates polincos. u que e muito na- }._ opportnnicli1cle tlcsta medida niío póde ser 
tural em tocLts as assem hlreas politicci.s. contestatln.: e 11<1 tem sido reclamatht i)elos or-

Pois bem, este Congresso onde lrn t:tntos ta-! . mais conservacloees. cl11 impren::a destct 
lentos, onde tem Jrnüclo brilllantissimas dis- CccJl!tal e tornou-se impenosti. apos :t apresen
cussões, oncb existe uma plei1lade ele moç,08 e taçcw elo Pl'll.JP~t~ concedendo a.mrnstm ê\OS1111-
cle intelligencii1s superiores, que amanl!i\ serií.o pltcadus na 3(,Üle;ao de 1 O ele abril. 
clmmaelr,s a dirigir os negocios publicos cle<t8 _ \_ votação deste proj ecto ele lei, votação 
paiz; este Congresso tem tido a inf'elicirlncle que, julga, ni\o encontrará obstaenlo no Con
de não ser lJem <:omprellenclír1o, :ütento o gresso Nacional, deixará rle pé todas as qnes
systema ele publiGcçií.o ele s2ns debates. Este Fies que aqui 1b1·am suscitaü:1s :1cerca dos 
Cong1·esso é geralmente elesconllecillo (lo paiz. effeitos legaes e jmitlicos elos actos rela.tivo~ 

Presta-se um cnlto {e cli 1'indailc,, 1 'vanui.n- ao eshcclo r!e si cio; e pi1nt resolver estts ques
do-se-llte alkire., illnminMlos ... lia tambem na t::íes, aqui Jeyantacl:i.s füra rle proposito e ape
societlarle culta, na sDcieclarle livre, um outro nas no silencio ela. lei, e que o omclor vem apre.
culto, e o culto que se eleve prest:u ;, verdar_le. sentiw est:i. propo,tci á considemçito ela Ccc
E '' ella tamb3m devemos levantar altares, 111i1I'i1 üos Srs · Deputados. 
as luzes que illuminam ess2s altares são a. EsL1 proposta refore.-se simplesmenb ~1 juris
imprensa e 11 trilm1m. Pois liem, e necessario clicçi\o, nito üeíine cl'imes, nito commilrn j)erms 
que esses beneíicios se estendam 8. toclos os noYaS', não tem eJfoito retl'Oactivo, o que e 
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expl'es~~ccmcnte clcclarmlo no a:t. (\", ninc\11 que 
<tS leis que determinam ,jnrisclicçilo lJOSsam ter 
e comrnurn mente tenham eífeito retro,i.c:ti '.·o. 
E~p2ra que n ltonmcln, minorin. üa camara. 

empcmlm<ia. como tocb canrnrn. rni mnsolicia
c,:ilo da, Üé'pn!Jliccc, lllCCJllÜC.mçilo cli:I pccz Íllct'l'11:1 
e do crecli Lo elo Hrazil no extm·ior. nilo rc
cus<wá a Yotaçiio ele lllfüt m<eclicla rpie, sem 0e 
refeeir 110 Ycrn collibir os 
mentrn 

Bem certo é que ,i,s gmrnle~ crises sociaes e 
política::. ni\o ha lei nenlrnnm r1ue as po":w 
iirever;mas lm leis rtue poclem reprimir Yelei
clti.cles claquelles que quer<:m attcntar contl'a :e 
Republica. lançm1clo ao mesmo tempo parll a, 
pntçit pulilim o lmcarnarte tle uma JX:tic,:ilo ele 
hal!cas-co1pus. (3luilo iwm. A 1;m·tcs.) 

Appelln, pn m o espirito ela opposir;ifo rlcstil 
casa; elL1 ec;ti1 tem t.o wumto a nrniorii:I inter
essacht neste Lcssmnpto. :'\fo c1nvitl:i dos 
<tltos sentimentos ün, minoria. embor:t i·eco
nheça o erro em qne elhi se tem mantido. 

:Mas,o que lrn tle mais gm Ye e ele mais cfülicil 
nos monw1ttos Ü<t revoluçiio- e 6 inrnntesta
vel que at1\tvessamos um j)eriOLlo renJJucio
nario- 6 o conl1ecimento do 1lr'ver. E est:-i ó 
já um vellm observaç:[o feit<1 iior Te\ cito. 

Entretrrnto lrn cleYeres ele tifo facil cnrnpre
hensilo que sobre elles parece rnto porler lwYcr· 
clnvicla; e entl'e esses est:\ o Lle1·m· qnc im
portei. im obeclieucia ii Corntitnir;i\o e ás lei,,. 
(J11róto ÚCiil.) 

Pecle ao :31·. presirlcnte f[Ue faç·il ler o lll'c:· 
jecto. (1lfuito úe111, mil·,:o Z1cu1 .. ) 

E' lido e fic:i 8obre a, mesa, pcnti. 
mente ser llpoioclo e j ulgtH1.o ol1jee;to ele cleli
bera1;2io, o seguinte 

PRO.TECTD 

O Congresso K acional resol n~: 

connexos com os dessa 1mtureza, 0 ,jurisclicçil() 
elos trilJumi.es orciina1'ios; poclemlo a m1tor'. 
cliicle militar aYoc:m• parn os consellH"' de 
gumT:1 o conltecimc:nto elos processos in-
sfa11rac1os 11or aq uellus tribunaes os 
incli l'icluos indiciados em till'.S crimes. 

Al't. :3. 0 ;\in<lil <bpois ele susplmso o (•:;btlo 
clu sitio, os conselhos tlc guena, nome~1l1o.s 11ct 
'.i'1nna u pm·a º" fins imliciltlos no'' dou' :irti
gos pt'c'cedcntc':'. contitmc1rilo a julgm: os accu
:mtlc1s 112 crime:i rle ~erliç~io e ele c01Epin1cJt0 e 
º'<lo cl'inws connexos. cornrnl'ttirlos cLunmtl\ 
o co:ra1!0 ck sitio on cprn hajam clin:c·ta ou 
imE1·ec~fanwntr'. tkte1·minaclo ou rnotinHlo ci 
ckcüu·,i,çií.o <l<t bi lllill'Cial. 

A1·t. 4." Par0, todos os effeitos do procesC'o e 
,julgamento pdus consdl10s rle guen:1, c:e1·líu 
equipa1"Ci.1lo:' aos militm·cs ou ciYis, ele qual
r1ue1· catt:gmfa que SL;j:im. 

Art. 5." Os comelhos rle s·uerrn po1le1·ilo 
fazt'l' prenckr, p1·oc(:s:::al'i\o e julgai·fo º" co
::rnto1·es e os cumplicc~:i nos cl'imes °' rp 1e se~ 
rnll'J•e estll le.i, <tinclll rJHe os irnliciacloc' ~é' nilo 
acheom ou nilo St'jnm encontni.clo:i n:t pra~·;1 
clecfaracla em eo;taclo ele; sitio. 

Al't. G." Kilo approYaclci. pelo Congrec:<u '~<l · 
cionn l n. tlechwacilo de e,;taclo üe ,;ii.io L·it:1, 
pdo Presiclente cb Re1mlilica. Ce:':m1%1 irnme
cliata11wnte torlos o;; eJfoitos clecm"C·unte~ 
daquclla cleclarnçfo, i'esta.11elecemlo-c:u em 
~:mi plenitrnlo a comp2tl'ncia tlos friiJmrne:c 
odinm·ios iiarn o julgamento elo,; crimll:l 1l0 
çne tl'ata estrL lei. 

;\rt. /."A jurisrlicçii.o con12l'ilh pt'L1 
s2ntc lei aos consell10.-; rle g·uerrn n:io 
eff.2ito refruncti\·o. L 

A1-t. 8. 0 EeYogam-seas clispo:::ições em con
L1·a 1·io. 

fü1Lc ibs Sl',;sc!es, G ele junho de 180:2.-:Li·· 
ni/Jut J-?c1lcüo. 

Silo s:-'m <kbates :11)nroYaclas as r2clcccr·1le,~. 
do,; i1rojccto,; fü. ?.3;2 0-zn. o' . 

O SR. PnfoIDE:\TE-Yamos pas:::ar à 

ORDE:'II DO DlA 

Art. l. º Dechi.ni.clo, pela antoritlaLlr> comp~
tente, o cstccclo ele si Lo, na con1ormiclacle dos 
urts. :.J4, n. ;21, e 80 Lb Constitniçilo ela Re
pulJ!ica, o Podei· Executivo nomem·:1 o com
rnamlm1te cl:t ]Jraçia ou o-< rlas praças que 
lrouvcl'em sido üecfetaclns sob [\ lei nmrcictl. ,, O Sn. 01ncrc.~ (11cla Oi'r1cm)-P1,c:·o :i Y. Ex. 
o consc;ll10 ou os consdltos ele gnci•rn que <li;;·ne comulfar :i mmara si me conc:eck 
110uverem tlB julgllr os accL1s:ulos pelos c:1·ünes lil minuto~ clu m·gémcia, pam 1'onnuln1· um 
ele conspi1·a1;il.o e Llc ~edição ou 1101° crimes con- iw1nc'rinwnto ... 
nexos com os cless<l. naturern. commcttirlo.' o :3R. l-'RE~lDE:\TE-Penl;io; Y. Ex. ilei L\ 
depois ela cleclci.ra~ii? ele_ esta.do de ~itio. ou trT pl'rliL:o ::i. pal<"n"ct 1iam negocw lll'il'.'JltP e 
antes cllo::'S<l. clecllêl'CCC,:iW,.Sl (], tfferemcl1rvctn OU 11111ltl1.l'-ôe a 11rn111LH ]JOi 8''Clºtpto a me,3 ,\ sU,L 

rncltrecta1mmte clde1·rn1mi.c10 ou mutJYaLlo. llllli~:ição; iirnjecto ou i·c:ciuel'imento, SC'lll ])Ll· 
ArL 2 . 11 Publicmht a cl~cll1rru:ilo ele. csbrlo 

1 
cle1· .JUStllicar. 

ele s1t10, cr;s,:an~ um rel:ll,'<to n_os êtccusa<lo~. por t' O Sn. Orncrc.\ - Est<'i bem; confi.wmo-me 
crirnr.;~ do scchç·ao (; conspirrn;ao ou por crunes. com as normas, e obodec.:o. 
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· Yem ~' mesa o oe::rninte 

REQU-;R !i\IE0:TCr 

en o fazifL por entender que cumpri<:L um 
tlen·1· patriotico em clamar conti-a o.s abusos, 
contrn ns fraudes, contra os esrnnda los que se 
commettcrrnn qrncnto a lastro das cmissCíes; 
Y. Ex. comprei1ernle que l'.ll Dão podia, reen
s :1· no 1listincto interlocutor o eon vite que 
me dii'igia. 

P11z-me imrneclin.tamente à 1fü:posiç·U.o de 
S. Ex. logo após o per\'ir:o que 1iTc im re
união tb ,·ommissão ele orç·amento. 

Fui ao Ba.nco cL1 Hep11lilicn. Si'. presidente, 
SnJa das sessões, G de junho ele 1892.-L~ite l'esol\·irlo :i ver e estuclo.r os factos e trm~er 

e Oiticica. :10 co11lH•cimento da Camara. e elo paiz tudo 

Hrqueiro a retirada elo meu requcrimrnto 
apresentado n:i ses,ão ele sa.blJaclo, em Yir'trnle 
dos factos (jUe chegaram ao meu conhecimeu1.o 
sobre c-missües bancarias, factos que iireciso 
levar ao conl1ecirncnto da C1una1·0. 

Consulto.da, :1 Camam rnnceclo a urgencia, qu:t nto \·isse L' conhece"Sie ele minlrn 
pedilla pelo Sr. Oitkirn. iHClilll]JBteucia. ("\'110 

Consultadn. novarnl'nte si a matel'i:t é ele ur
gencici wl que dev:i intenompm' a orclem elo 
dia, a Gamam tlccicle pela :tliimmti va. 

O ~"3:r. Oit.ieica, - Sr. presiclel!te, CL 

minlia in·2sença na tribuna 110jc. é o cumpri
mento ele um clenT ele lealctatlc:. 

En disse im ses,U,o ele sa1Jlxv1o. cm um re
CJUE'''imento r1ne apre~enteLw1e fü::1ria muitis
simo s1ltisfeito si os b;rncoc: de emis'<ãc1 me con
vencessem ile qu:: não entrarnm na p8rtillm 
elos 1.lom mi1J1iíes e Hei,cemas mil lilm1.s que o 
honrarlo minisi,rn ót fazencln clenunciou f!lW 
ha vin m si elo tlistrah idas tlo Tllesonrn p:11·[1, <:m
presti mos :ws liirncos; me CO!J\"Clll:t•sst•m nrnb 
Lle que solirc esíes tlous milltiíc.'< e sé:iscentoo' 
mil lil1ms dles não ti11!1nm emittiilo um[i. moe· 
d:i q Lw incirnr.est:1 ve.lmen to t~ umêê rnoccla folsa 
em face: clit lei . 

c\.o clleg·i\.1' ao B<111co da H.e1111 lJliccc. fui ca-
1·;1ll11'Ü'os:uneirte re:·elJiclo e l'ntl'ei em crm
ver,,:1 cum os Sr,,. Yiscomle 110 Gt1<1.li1·, Conde 
CnC'T:urn Pinto, j\fanoel Du:11't.e e C:Únillo ele 
),mlra1lc. 

Trocn1los os comprimentos e exposto o üm 
clcl minlta. -rhifa, u presidente elo Banco cl:t 
lü•1rn l.1lic:t il]Jl'('Sentou-rne os rlOCllllH'llfOS pelos 
qurtC":! 111,J:;ir1va. rtue o banco 111wia. cleposifa.do 
no tl1eo;nm·o o lnstro tot:!l ll;1s srn1s emisslics, o 
qrn· w·r t1izc1· que já tinll~t tod:l:O n coberto. 

_\. eleve cousitlerar que en tinha um 
pont r.i !lxo a que me 1 lirigir no cstmlo 1ln, ques
tiio e rt 110 cmn11l'ia ex1tminar : cm, si o Ba.nco 
11:1, l\epnli!irn lmYi:11'eito cmi:<s1·ie,; elo elin :3 a. 
;;::3 1!1• l!OVt;ml:ro e 8i ilaviri n:1 cont;1 de !o.stro 
:d':('Ull1<l Llic~ datns cleste pel'iOLlo. 

Y. Ex. comp1·cl1ernle r11w 11:iYin to1la a 
mz:to d1\ Wi'pcitm· qne o Banco cb H.t·puliliccc 
tin•s.sc· :1pena~ feito nrn jogo ele con1as, dei-

.A L·i 1·xige.1)<1r8.qnepossasm·co111ceclielaemi~- x:rnilo 11 füiL r-mis;:flo 1le fült:1 :1tira1l:ê eni cir
siío a CjlWlq 11ec btrn·o,qnc foc::lS'e um deposito cul:1,·ão ::'OL1 prc1mess,1. de camlJia1·s ; o ;rnlpe ck 
em om·o r111 cm apulices; a:: eui,;s· es l'm qucs- E:<t11tlo rlc• :3 1lt• nr1Yemliro. acurnmrnlw.do do 
tão füram f'eiü1s p01· prom:•c.:,;1s de caml1i;ws dc,·1A.o cln l't\J;m1m elos estatutos 110 banco, a 
Qlrn rnlo são nem om·o nem :1policé•s; a m11r·cla, n·füi·m:i. da lei d11.s soliietlndeo :monymas, no 
portm1to,a.ssim emitticla lJl'l'iur lo 1lic:tnfol'i11 l. o pecliclo ele crcclito feito 
uma moetl:i falsa. pelo ~·0"·:·1·no P<lrll, o lmnco sol1rn'" cns;i. lfots-

,\. rninll11. lleclanv;ão si·. prcsiclrnlP.clo modo e!1ilcl. tle Londres, ~obretllllo n prnvn. m.a.tr.,1•ial 
por que l':i.llr-i, ii:1i 01 n·lela por Ltm illusLrn e 1 CJllé' n tmhat·m rn:cos c~eqne.ü11~ '2:U100:0QO 
disti_nc:to meclico c\(•4êê rn]Jitiil. u S;·.· conscl_lwi-

1 

bil''.'1 rn.1;:1_. rnl1r:t r1;;,e rnw l)Ocl'.:_' t:\r .1.rlo smao 
1·0 1\nno tle Anrlracle, r)lll'. ao retirnr-me elo J1c11,. o Lccnc_o 1L1 h .. ]JlÜll1c,1, co1nencmm-me, 
l'cciuto, 11 mim u cleclnrou qne. lXH' · c:omri 11. uxlu;-; º? q1'.e acompaulmrnm l" acom
pm'tr." cln. dirc•ctorfa elo 3anco clit li.epublicD ,clle ~:1:1h\rn1~as os:11h11:11~·~ üa pr~1:~1,, de qne 11~._em 
acleantav:L ~t vi e: ta do modo franco 8 Lle.,prt:n- cu rn '_' ~'.1o_;m:,1 p:u te elct cmb~'.10 elo lrn1co,,mta. 
elido iirir q u :>, me tinl!a promrnciaclo, 0 cmn-iee clü rnuelc. 11 ,i.t.d ulento d0nmw1a<lo. 
para Íl' no IJ:1nco examinar :1, vera.cidade Lle Da notn, que me íoi oprcsenrntla e 1lo que, 
sua a.ffirrnaçi\o. a m1·tt lJetlido, foi fo1·neciLla c1'1pia, Ycrifica-se 

V. Ex. com1icehernle qur. emborn taxado de r1nr:· rsse lildo HUO (: exacto ; o lJ:t,nco tem 
má 1·ontaclc paI'lê o Banco cht Rapnblirn, á todas :is fül!S emissües sobre la:il;ro clcposit::Ldos 
visfa ela pc1si,:ão CJlW ü•nllo :i.ssumido nesta no Tht·sum·o r m 1liYersas tl1Ltas inclic11dns ns, 
mscc em i·claç:fo <L CJUl'Stii.o elas cmissf1es lJan- lista i11·esente. êt ulti1mi das quaes [, :2:=i de 
carias, no iiontocle vistacm riue me cullor[uei, agosto r.le 1891. 
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De 3 ele no vem liro ;i, :23 ni\o 11ouYe cmissfo 
algum11, dechro-o com a, lc11ltlarle que a. 

! minha posição de representante <lei. nar:ffo 
t>. exige ele mim e com n, prov::i, fornecill:l ]J111· 

1 
::...
0
· esta nota. 

1
;;: Não occnlw à ca.m:H'tc que foi cr>Ln cert:t 
!~ satisf':iP1io que tirei B:iSa. prova. .":tl1er 

1 o effeito mortêl qne <1 Yerda1L: !üeto 'l 3 7irilc tmze1· p•na. o crerlilO elo pri1rn i1·0 t~~l1l-
~ 1;elecimento 

1
emioso1· t1lotmen paiz. l 

l ., i'\;"lo me L e1xei en re anto elo mi 11•\ l' pe ~ê 

'
:,_~. impressão fü:rnnwel crne o facto clt·,.;11urt1t Ycc. 
_ Surprehemliclo com o facto e sn1w"nclu que 

eu e que c•st:-cvci. em erro, quiz clis'i pCLr 
l.~ toch1s :ts mi_:1kts cluYillas que ~11 l1~is1 ic<m 

ainda. ; petli cc clircctorilc clo Banco •ht Repu
r~ blica licrnça Lo, tOl\1'tt1ClO Ulll [rq1i,.; é: llllllê ! ') folltn. 1.le p:ip2l. C'lll 81\(ê presc]l(::<:. recons-
1::::~ trni elo memoria os ttlgarismos mim 

I''§ apreêcntaclos nn.r1uelle mesmo nesta 

I ~ casa : estudamos .i nntos estes ll<U'n. 
!,e.., provm· a Ycrac:iclacle 1h minlm ª'"''H'1·ac)o 
·o llléSttê ti-ilirnm: isto e qul· cios S :11illt<-J8o) o 
l-::: GOO mil librrcs clistrilhiclas elo Tlle'Ollc'O <êpos o 
1:§ golpe ele E<t:iclo, no regimen drc 1 liL:L1cluni, 
r2 parte cleste lastro tinlrn entncclo pm'cl o namo 
(: ela Republiccc ; üv:tos verifimdos ;, ,,,·iclencü 
12 como e-te, clis,;e eu <'I Llirectorfa elo ll;u1co : 
• ;;1 clão direito a. umcc 11'1.s d nas conclust: 
l.c;; On ec;t;c c:iü·a lúo e exacüc no relac,1t·io rlo 
li~ , 'n :\Iinistel'io üa Fazencla, o que ele mc1 l1, ti l:H1m 
i2 pusso ctpmittir ou \1a. para. o TJ;i t1c-o ch1 \ ~ l Repul1l1La um,1, emts:;ão (e.ta clamleSLÍthllllL'llteº 
L~ O S1'. 1 t,comle clc0 Gua:1y gm·,·wtn -1m 11ue 
\-;: tal 112[11 hccYiJ. 
j~ _1,,_· ~n.ê n~t\. pm·ém, (iram Ol'',!cllll,,1,c1ch 1H 

1~ cclg.1rismos o e~tes emm cle nrna ·H"ctlilcll- t;1-

l
!,S rnntestavel.i.lescontaclas toclas cts emi's-1es l"l'itas 
- n,os h111cos. menos o fü1.nco ela 

: § lt:isict u11m sulJrêc d2 S 400.000 e 

l
!;:; 11ilo potli;1m ter deixado ele ü· sil1;-tu 
çq fümcu ela Republic:i. 

!
~ S. Ex., cnt;\ri. com todu mvafü~ii·i,mo ·• 
~ Ü'ill1([l18Ziê, cleclarOU~ll18 qne_. rleÜl<'W. l"'i;l'il O 

, l_ Banco ela RepulJllm tinlrnm tclo llbrn,.; 1.lu f\tl:
ic-1 souru. 1rncs que QCJ]Jl'cessn. quantia. eJe g;n·<"rn
l'ª tia. ú. ff· de uiv111\wiro. nilo lmvia um si:, 1·e<t 1: emiti úlo. · 
\--::! O f't1cto tinllcc sido uma transac1·iu1 ihG11. 
l_g pelo g-ornrno com o banco para o em1we,timo 
.1::::: ele om·o sol.ire promeRsa ele carnhaes 
I.::'.. Disso mais que o. lJanco tinha .~u1111ll'irlo 
1"3 tollos os saques [sitos pelo Thesom·u ,, ,1)l'l' essa. 
("""' CJUClnt'a e que e~ÜJ. prompto a cum1wir tliclu~ 
1 0 ate ao limite clcc quantü1, recebichê. 

: 2 !.;:: O go\·é'rno emprestá.ra lW lxtnco uuro. sem 
2 .':; '? s o o 1 s que e~tc indagasse de onde esse oure> -rio l\l, ; 

·:::: ,,, G) ._,,,, ~ ~ ,,, ""-c.o
0
<f1 1lc:.;: o_lJanco fez .º conwac:to pai'a pap:ar rm c:i,m-

P.~:>~~;:::~""n l -
c5 G) ~ :::: :::: an 2 Jrnes e esü1, prompto a cumprir este con-

i i-----'"---""-'-'-~-· --'"""'=-'"=----"""'.:..' ___ l C: tracto. -
8 !~ i\'Iai;S naclDi. 
00 l Ni:to tenho má vontacle pessoal à este ou 
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iJqnellc l:ancn, e"ton Clllll]ll'irnl() mcn 1lenr r 
sei r1ue [l pu~içi\o qnu <tssu;ni 11ão e. a melhor 
pa,ra, ~1p:~·aclar nns 

Sei rgie terei ele arc:m· com r '' recein.s ele 
algmv. com o medo ele compromissos parn o 
pcüz pG1' l)êcrl.e ele outrns, e, mais, com a rni1 
vonüi.de 1laqnelles r1ue Yeem rtnr" a e]()([Uen
cia elos alfnu·ismos não p1'icle 1l1•ixar 1k e.s
magal-o.', ú. Yist;c fü1 posiçüo iill,is,ima cm 
tJUe se c<ll:ocaram. 

Precisani., Sr. iwesiclente. ;icrnntn<1i' de-,ta 
trilmna o seg·Hintc fado, e (lt\c:!aro q1w o üi.1:0 

com a m1ü01· : não tPnlio mTe-
1l<cr urna linha. elo qiie d:sse na dl' s11.b-
bado; do mn·o cli~tr11lticlo c1·iminosarnente do 
The~ourc·, pnr[e Jbi recebida lJclo Banco 1l1t 
Hepl! lihc11 ; mas 1lestc1 c·rn issJo clande"tina, 
üd8a, que clepreci<t o papel, não lhe 
tinclo á cornparac;ão cnm a moe1ht 
1le ouro, o nosso pü1rn"il'o lmnco erni,;so1\ u 
regnlatlol' ela moeda, não tem ixn·to '1L:rn11rn 
nesta fnrnclc. 

ConlH:ço o grarnlo effeito moral <1ue a veri
Jica~-;io cleste facto vom trazer ll<U'<t o credito 
rlo Banco cb RepnlJlic;i l' dou pnwa ele CJ ue 
ni1o lllé' kniJo mú vo:1farle. YimlC1 afü1·rn;il-11 
destêl, trilrnrni.; d< s 54 .000:000;; e:s:i~tentt.,,. fal
~éêmente cm circulflciio, cnbe inteir<t n. n·,:nou
sabiliclacle. e0tão clescolJertos º" culpn1loc~ <ll> 
Banco de Credito Pormfar e ao Banco Emis:sor 
de Perirnmlmco. 

Yeem tO(los que a situaçiio clam e nititln. 
assim L!esl'n!.a1la, com toda franqueza, 8 nrnito 
melllor. muito superior pam o Banco ela He
publicn. e p<trn o processo ela Slm l'C'consti
tuiçii.o, como11am n, no2sti. moeda fülnciaria. 

Continúo rnis reYellaç{Jes Llo ciue :::e passou: 
a respeit<Vil'l cl1rectorüt tlaquellc instituto, ;\ 
v-ista das mínlms 1luviclns ele que pmlesse el!a 
reconstruir aquelle banco, Yistos os muitos 
desatinos que tinl1mn s;clo commetticlos clescle 
cc suaorig·em, tleclarou-rne com tolhi a sinc:e
ridade _::._ podemos garantir a Y. Ex. q ne 
nào tomarfamos a. responsabifolacle clest2, üc
rel~1 si uão tivessemos R esperança ele i·econ
struir isto qnG a!Ji está -E clissernm nrn:s:
estamos cump1·imlo uma missão 
e temos toclo' os elementos para. gar:mti1· q ne 
porlei·emos chegar ao nosso fün. 

Perante et:tlt asseYemr;ão, Sr. })l'ESiclente, 
11ernnte a rnspeital;ilidade cl8quelles caracte
res que conl1eço, CJ1ll', suo rouhecillo.-o ele tudo 
o ]JlÜZ e cgw poclem por si <J 1101101'<1-
biliclacle ele suas a(:(;ues e tlu Sl"H em11enlio. 
Caço o flll8 trnlto foi to sempre q Lrnrnlo collo
caclo em 1mnto opposto arllwlles r111e me po
dem m0.1·ece1· confimH;a. e aos qu::es e:;U1, con
fiada, a rr:.,ponsalJilitlacle da clirec1;iío, nào me 
cmnpi·irnlo op11ór olJsfaculos ao (jlll' elles con
sideram o seu dever; nL;·uarclo o i1r11ce1lilm•nto 
!los clil'ectore~ elo Banco ela llepiiblica, es1;ero 
que " ::;i:ua~·ão se defina em reli1,;üo êt dles; 

mus [;;tu 11<10rp1er1lizm· qne pu1' lôrnm ;\lgunm 
eu retirn ns pahrrms proforiclas e rnoclifiqne o 
meu prncctlimento a respeito ela. opern<;ão cri 
mino~<1 tlerrnnciacl:c e elo ilelicto eornmettido. 
por sens ctntores. 

E::;tes 6 qne rn·ecisam de repressiin, Sr. pre
si<lente, para CJ tie St\ rnornlise este pa.iz, e nós 
11;"10 llHSSl'mos pelo tli~salJOl' e pela vergonha 
dt• ll'l' em 11m elo::; jmrnws mais resp:·ifa.veis as 
seguinte~ linhas r11rn serão em 
todo o nrnrnlo pam nTgonl1;i noss~L e que po-· 
'!em <i.lfrc-Ln· o no~'º credito. 

Li 11011tl·m. com o lllilis profundo desgosto, 
«s segt:i tlil'S lin!I:1s liliblirndas no .fonwl elo 
l '0011"e;·cio e no n;l:ltorio ele nnm dircctoria 
ªl'f'l'f:rntailo :·1 assr;miJlt'.n. geml. 

«De rno1lo CJ ur fkon o saldo em dinheiro elas 
clu;1s empt·ez;c.s, muwclo pas,;ci.r<un pam a sue 
cessom Inrlnstrial eColonis<eclom l .GGG:'.281;';150, 

<lincht ,·,s clesp2ws gera,es, etc:·, ou 
]J(IUCo mais ck :20 "/,, tlo ca.pital entrado, dê, 
8. OOO:OOOs. tendo-se pouco menos ele 
::Eí 0

•
1
., em clespezns tle incorp01·a1;~w e instal

façfo, fJlW êt lei ele moclo algum <nitorisa, 
1.500:000.'i r1c1sios c•11 1wr;amcnto a diversos 
pa1'(( 01Jte1· elo ela Unil7o a coricessc7o ele 
tcr'í'(!S '.Ji~e o da ,-1'e::; lf. 

},'or Ir: Oeste do (e111 c10o nome 
s.: acho) cm11 os fiivorns rlo dec1·ctu n.528 

1(c 28 rlejw1!w riu 1890; 1.lOO:OOO.S pagos ao 
enµ·e!lheiro Fano1· C11mpfülo, segundo cliz o 
lanç11mento. pelR ces~i\o elo seu contracto ele 
terrccs, 11:~:D'~8S pagos au Conde e C'Jncless2" 
rl'EtL pela. ccs::;clo chi.:; terras no municipio elo 
Tcibarüo, e 800:000811agos a JoaquimCétetcuio 
Vinto Junior. pelo contrncto que o mesmo 
ti n lm com o conde.» 

E' mn c~candalo vergonhoso pam todos 
ni"is. 

O Sl{ .. roxo Pr:\'rmmo- Quem era ministro 
ela 11grirnltum? 

O SR. ,\urm:ll Rws-Accusaç:ões rlessa or
tlem, ou fazem-se completas ou niio se fazem. 
(, l po iacl os. ) 

O SR. OrTrcrcA-Niio r,stou fazendo accusa
ç·<Jes '' ningllem. 

O SR. A:'l'1Jru:; CxL1.Lc.rnT1- Isso é que não 
é possiYd, solJre alguem h~.o ele reccdtir. 

O Sn. Oir1c1cA-Estou lendo linha.s que fo.. 
mm escripfas e pulJJicaclas por unm clirecto
ri:o. (Apm·tcs.) 

l\fí,J estou fazendo accusaçues, estou dizendo 
q:1c isto constitue uma vcrg;:mha para este 
paiz .. _ (Trosmri-sc 'veliemcntes apartes.) 

... Li apenas aq nillo que foi cscri pto e 
i,iublicaclo ofncialmente pela directoria de 
mna companhiti à sua assemblr'.~a geral, pu
lilictulo em nm dos jornacs ele maior circula
ç·ão neste paiz, o Jornal rio Comlnercio, que 
vai ser lido no estrangeiro e p6cle êêlmhcr pro-
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íurn1nmt:1tle. fiquem cGrto~ tlisto, u cTL'clito 1m 
moraliüad.e de certa rurla que cen:;1. liS que 
governnm. abusci.mlo üc: ~1m l1ü[L [(~. fazonrlo 
com r111e fique alm1a1la a honuraliili1hcle tios 
lll'O])l'ios. membros clu goYerno. 

E' cont1·~1 clles que é preciso clmn<cl', sem
]Jre, muito, para j)l'evenil' os q1rn :-'.·01·ern<.tl!l 
contra dlcs 

Peç·o, Sr. l!l'Csitlente. i1 vist;c elas 1lecl<1-
raç1ie.) qno Jlz, reconhccilhts <1.S .mziie.,; qw.o me 
leY;u·am a a1wesentar o i·cquc1·1rí.lentu, rim: 
não tem mais rnzilo ele c>er, 1111e V. Ex. u· 11-
sulte i1 cnsa si consente nn retin1cb. elo meu 
requerimento. 

Eu saber quaes os bn 11co.-i r1ue lu1-
vim11 su1_.re p1·omess;c ck cnm l;in~i:c: ; 
sei qlrnes elles siío ho.ie e ag1mnlu a \-inda. 1'.{ls 
üocumeutos que pedi em um i·er1u1•1·i1rn:nto .iit 
;i,pprovaüo pela CamiU'lt, p;rn1 procer L'r (;() ;w 1 

m1tenclo do meu dever rll• rL~ 
naçiío. 

E' lido, apoiado e entrcc em cliscus.<ilo o re
q_uerimenl:o elo Sr. Oiticica ix1m o qual '" 
cmmrni, concedeu na sess;\o ele hoje as lluas 
urgencüis. 

O SR. ARTIIGR Rins (;Jcla 01-rlc,;i) v1; que o 
discurso elo nobre clc:putaclo npc•1ws i1oz ele 
parte a accusaç,ão que pes;trn, sobre rnn Llo.s 
bancos. 

o SR. PRESIDEXTE - Perdão; Y. Ex. p:0 1liu 
;i, palavra sobre a ordem, o nobre cleput;1clo 
requereu a retimcli1 clu seu requerimnlto e 
por isso ... 

O SR. ,~RTIIlTR Rrns vem unir·amr·n r,e re
querer :\ camara que foe concerl:l ;1tlopta.r· o 
requerimento do nobre cleput;.1110. pi\l'l[Ue s1 a 
respeitalJifülmle elo fümco cln Rq)ll bíica. est:1 
salva. a elos outros não 1,stú, e e; 11ue 
o paiz mi1Ja a verdade ... 

O SR. PRSIDK'iTE - :\fas o regimento niio 
permitte isso. 

Ninguem mais pedindo a l)a.la.vra ó cnccr
racli1 a ü i scussil o. 

Posto a votos, não ó approvaclo o requ:'ri
mento üo Sr. Oiticim peclinrlo ;1 rctirn1b cll' 
um requerimento que 11presentou ua ~es:'ão 
ele sabb;1clo,sobre emiss1ies l1a.ncmfa:". 

Yae S8 proceder a v-ota.r;i\o elo pmjecto n. 
::J6A, sobre '" h'gitimat;ão elos fühos e,;purio.<. 

O Sn. L1covt,GILDO F11.1;t:1m,,\~-Qt11•il·a S. Ex. 
consult<u <e C<1mC1ra sob1·0 si cencede, pt•cie
rnncia, para ser aclopt<1.Llo o projedo apc'c:;en
faclo pela commissilo üe legisla.L:ilo. 

Consulta.füi,, a Camar;1 concede a pl'eferencia 
pedida. 

Em seguida l~ posb :1. Yotos e Dp]ll'O\-acla a 
seguinte emench1 mlditiY<L offel'ecirliL ;10 prn
jecto n. 31\A, i)elo Sr. Leo\·igilclo Filu;ncims: 

Accrescente-se no füml -ou p)l' te3tamento 
m1terioe. 

Ca:nara V. 11 

E' cunsiLlcrnLÜI prejn.licaclcc a emcmb snlJsti
tutini elo êtrt. 1° elo me~rno lJrcrjcc:to, olferecirfa, 
pelo St'. Clmgas Lobato. 

E' aclopta.clo, assim emendmlo. e em 3 1 clis-· 
cussl'10 o seguinte proj ecto n. ;35 A : 

O Congresso :'-:acional clecrcta, : 

Art. 1. 0 O sulJsequente casamento ciYil le
:.ütinm os fül10s ele mulller casacla, conc;eliirlo:-: 
âepois ele sep<eracln. elo nrn.riclo, r11w1· cl0 facto, 
íJ1ier de clirnito, e o.s filhos ele llomPl'l e1vlulo 
ll;n-iclos ele mullier rksempellicla. si os clitos 
tilltos l'orem reconhecidos iielos pcces e m;1 es. 
no assento elo r:asamento ou o tiyerem $iclo 
no re,g·istrn ciYil rle nascimentos. 

,.l,rt. :~.º Os effeitos cllL lcgitirnac,:iw, em torlo 
o caoo, principiam 1lescle a da.üc elo ca.,;êl
mento. 

/\.l·t. 3." Essn. leg'Ltimn~·ã.o a pro mi ta não s<'• 
aos filhos~ coJno tVJ~ se11::~ descendentes, si o~ 
cfüos filhos i~t nii.o existirem. 

Art. 4. 0 Ficam i·eyogmln~ as em 
contra.rio. 

E' o pmjecto n. 31) A enYiaclo a cornnfr:c:iio 
ele reclncção. 

Entrn. em rli~cnsc;J.o unica o pn.rrccr n. :2. 
concedendo a lil:e11~·8. pccliifa pelo Sr. Yi~li-Pre
silll'nte cl;i, Republim pccra nome;n· o Se, 111•pn
tndo pelo psl!lrlo ela BilJ1ia, Dr. Dim1 ~-sio 
Knmgdi,;b cfo Cnstro Cerqueim, pam nm:l 
mbsão cleplomaticu. 

O §,h.·. ~1:oreira da Í"Jilva-Sr. 
lJresiclentc',ante:' ele ct1r o meu nito au pm'ecer 
em cli.'='CU.-:O':to, me julgo n:i obrig:it;ilo Lk yir 
solicitM· eht commi:c:::1l'w Lb petü;õe, e pocll'l'e:< 
eschrecimEmto' ,ol11·e a. YPnln.1leira cloui.rimt 
::ionstituciunal (lo, s§ 10, 11 8 ];?, elo art. :?4 üa 
Consti ti1 i1Jü1. 

Pel:ê leitm·a rlos .iornac:' clteg:rnú ao Cllnl!:"
cimcnto ele qut· o Pi\cle1· Execntin1. pc:climlo 
lict)nr;<L a eotiê C:cnwni, par;i, nomear o 1111.'''; 
illmtrn colleg:i S1·. Diony,.:io ClTqneim para. 
um:i missão diplomn.ta, tem po1' fim eucilr
n•;;'al-o ll:t elos tlocumrnto,, l?

f'Grent~s it q urstão elo krritorio litigioso c\;t,.: 
Missiie' á S. Ex. o S1·. iwesiclente elos E.staclm< 
l:nirlos cl;c .~merirn elo .'\orte. nomeaclo nos:'o 
arldro, 1iri tempo elo imperio, para re0oln•r 
cleliniti \'a mente º''''" q u c•sfüo. 

Si l~ cc:rto q1rn é pa.ni, esse fim a. licr11Ç'a so
liciLacla i)elo P;1cle1· ExecutiYu, r'.· oppo1·trnm ;i, 

cxigencia que Cat;o Llc se1' esclm·eeillo so1J1·c 
a üouirina. constituciornü, que Sl' tk,ch1z do 
al't. 3,1 tla ComtiLuil;ão,p;u•;i, JlOLll'l' Llar o meu 
voto co11sciC'11ci0s'.1.rnente ao parect>r que se tlis
cute. 

As questilcs internacionac,, conforme 1is 11;1.
l'ilgrnphos üo :n·tigo citado, l)OLlem s<·1· i·r;:olYi
clas llDl' arbitmmento, excep~·[u feit<i ,];H q ne 
0~· rdê'1':cm1 a limites, que :oó podem ser resol-·· 

s 
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vi1fas p1·i vn ti rn e 1lcJinitivamcnic 1wlo Con
il:l'esso N<wionccl. 
~ Orei,, si a:0sim é, é chro que <ê noss:i, quesfüo 
de limites com n Confeclcrccçfo Argentina, 
qualque1· q ne sejti :1. cleci~ão ccrhitml, cleYem 
ser snhmel:füla á cleíinitiv:i, rt•sol1wi'1.o elo Cun
gresso Nucimlill; o que füz com que en crci<e 
ser unrn. verclmlcirn. inutilicl:Hk n. üisp211elill'<L 
missiio 1li11lumLtica que o Poiler· Executi rn 
preternle enviar l)i1l'<ê os Ji;st:ulos Uni1 los 110 
Norte, nlirn 1le :1lli C'ncarninlmr :t L11\lcc cleci~:J:o. 
que. não scrii ci. üefinitiv:c. 1'$1 noss:c vellm e 
encmlta1ln. quesW.o 1le limites. 

Prnsupponclo o rtrbitrnrnento üelegaç·ão ele 
jurisclic·~i\.o, por acconlo 1le p:iet1) e :1cl n~r.sns, 
pilm se11te1w<i, 'Obre um ponto ele controver.<ia, 
me i1:11·ece ft'1m ü2 clnvidn n. sim im1pplicn.lJili
cladc <t i1~·potltese, pois que a Constituir;Jo i111: 
m\o a1lrnit!e essa clc'l"ga<:ão, cntregnrnlo o set1. 
pleno conltecimento e definitiva resolução :w 
Congresso. 

"N"il.o podendo, p1wtanto. absolufamen":e, a 
missiio lliplumaticê\ que se pretunde couficcr ao 
nosso ilustre collega, <Ücançm· o seu fim. i'. 
evidente cpte nilo 11<1 convenicnchi. 11olitic<i no 
sr:u licenciamento 

PóclC'-'oe dizer que. durante o im1ie1·io, :fize
mos um tr"tmlo com os <u·g·entinos,t•ntrPganclo 
á arbitmg<?m a. nos:<a questilo de limites; ma" 
tsmb2n1 ~~ poüel'i1 <Lffirm111• que essü tratado 
j [1 nito vigor:wcc <eo t2m po ela promulgccçi"í.o clct 
nosm const[tuição i·epuiJ!icmm, tanto que es
tava p:·mlcnte ela app1·ovccç·:\o do Congre~so 
Nê1eional o nutaYel trnta1lo - Bor:;i.~'UY;!,-:\Io
reno. Lle Jl.iontevidéo, r1ue collocou <t qnesfüo 
de limites em novo tel'l'é'no. 

E, i.;olloca:la assim "questfio em norn ten·e
no. razo:1Yelmente. a não s2r eom :ü~·um 1le<
respeilo ,\, Constituição, niio Sé\ aclmi tÜri1 o seu 
regremo :w ponto ele partich1 :lceito ]V los p1-
deres poli ticos tlo imperio. 

Lcxanhwclo <ês,im 1le-,pretenci1rn11rn"nte a 
thes1J cunsLitncional ele C[Ue privativ:inwnk 
compete a,) Congres'o ;-J:1.ci01ml :1;; resoluçõc·;; 
rnbrn 1le limil1"s <.los téstados entre ':i. 
de elo Districto Federal cui11 os e~t:Hloc' 
e ele,t1's com nações e peclimb 
à illu:.itl'C commb<ío de e poderes qur· 
preste so 1Jl'C) tiio importante <.t:m1mpto o con
curso do r 1-•1:onlieciclo s:i.k)r ele :11'.nun elo;; sr·n' 
digno' ll1'.'11llJl'C1S, iJUi'lCO c•sclrlSBCirnentos r1ara, 
forrnamlo a respeito opinião consciencios:1., 
clar o me11 Yoto com pleno conhecin:ento 1l1: 
CCLusa .. pr,·, ou contra o pa.recm· em discussão. 

Ten,:o clil:o o suiiiciente pn1·<L clmmar a :ü
teni;Jo cl:Jc' i ll Ui:i l:l'l'S cull1,;gas, CJ 11e me ou vem 
solJre 1:ste cissumpto, que füIJufo c1:1 nrnim· 
Ü'C1n;;cern1encin. polltim, espern os esclnreci
mentos c1ue cle~ejo }Xll'[I., üestelt.a n, dnYi1h.1 que 
me leva n. ser, por emquanto, clesfavoravel :i 

c:,;te pci.rece r. dar o meu YO to a favor rlo 
mesmo. 

E' qrnnto pretendi dizer. 

O §r. Severino ..... Jieira,' na qmt
liLlrtfüi üe :i.rnigo pa,rticultw elo cfüti neto col
leµ·cc a lJ ue se referem cê mens:lgem e o p[l.recer 
ctne se :i.clm em üiscussão, e <Wl1rrndo-se au
sr:ntc e<se collegcc, pede permissão pn.1'i1 11izer 
duns prthYr<is em resposta ás oiJ:'l'rvac;êies 
f1°itas pelo nobre dcput:i.clo qirn o p1·ec·1•c11m na 
crilmmi. 
~ão compreltPncleu bem ns olJsrrvnções do 

illustre collega, que a.mbcc üe fallar, mas, 0,0 
que parece, S. Ex. quiz knu1tar umas clif~ 
ticnlelades o nanto n.os effeitos da nomeaçi"í.o ela. 
missão de ê1ue é inc1m11Jiclo, com outros clis
tinctos eicladãos p:wa represent<Lr 8. Republica., 
o S1-. rlc,putMlo Dionysio Cerq neim. 

Ent:·nclo S. Ex. que os tmlitclos do lmpe
rio se n.clrnm implicitamente clerogccdos i)ela. 
Constituição Federal. sendo o Congresso Ncc
ciou;il cm n.nl;es a Cccmm·t1 elos Depnt:vlos, em 
fac8 1b Constitniçil.o, 11 poder 1.·ompetcnte pn.m 
n"olH:r difiniti 1'a.nwnte <L decisão clo arlJitrn
mento. 

Si :1, C:Lmam dos Dep 1.1fados já nli.o se tivesse 
nmni!e't"clo rm r1ucsfüo, (!e mmlo ;1 consa
grn.r os princ[pios, :1 eilkací;i, elo tratado em 
cuja l'XCL·uc)o o gove1•110 nonwou :e commis
são, lle rllH' muito honrnclamenté; foz parte o 
Sr. Déon)·sicJ Cerqueira, seriC1. yreeiso concluir 
r1ue, poi· forç<c do é'ôpirito da nossa. legislação 
consi.itucion:tl. o trat:tclo esüw:i. clu porque 
o principio carclicü consignntlo na Coustitui
çi'ío e a soluç·ão )JOl' Yia elo arhi frnmento. 

O Su. :'vinru~m.A nc1. SJf,Y_\ - :\fenos nas 
qnes11-1e:J lle limites. 

O Sn. SEYEnI:'>:O VrnmA. dilas esws i1:1la
vms. ;:m res11osta. ás obserY;u·{írs elo 1:ubre 
lle]lut11,Llo. c1:'0 iior· conclui1b :t stm nü;,si"10. M:ts 
1len: 1lize1· aincl:i que, mesmo na. O]Jtniilo do 
uolirt' cleput:1clo, nfo lm nenltum pl'incipio ,..... 
c:on:,;titlll:ion:il que pcot·iclite no rnommito, por
qm; n. SN compeLeiltu o Congresso pnm resol
w1· defini ti rnmente :1. cleci.,ão Mllitral, esfa 
corn1mtenciri 11:\,u üm cm cous:.i, algunm pre
judic:1ün. (JJ1r'to /,e n, ílrncto lwu1.) 

l\ing112m mais l)eclindo a pabvrn, é encer
rada. a cliscuss:'to. 

Po-::to :1 Yntos, é :1pprovmlo o pare.cPr n. :2, 
conceclenclo a. lic:e1lc:·n. pecliclci pelo Sr. Vice
Jlresillente dn. Rc:11u lJlic:t pccl'i1 no1m~lcr o Sr. 
Dl'. Dio11ysio Eningt:l[sta de CéLstro Cerqueira, 
pura unm missfü1 tliplournticn. 

Entm c~m clisl:uss0.o unico. o pccreccr n. 4, 
11c·'''"'"'u a. licc:rn;:1. lJC'<lilla pelo Se. Lleputaelo 

A \"elino Gurgel elo Amaral. 

O Sr. João Lopes pede venia à 
illnstre c;ommissão ele petir;6es o poderes pccm 
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discorchw tlos l\mdm11entos elo seu parecer 
que concluc pela denegação ele licença <10 
illustre collPga elo omctor, seu companlleiro 
ele h::mcada, o Sr. José AYeliDO ue:11). 

Nem nos Amwes elo antigo 
regirnen, nem nos lJrececlentes ela Crtmarn, 
actual, encontm-se 11111 iiarccer solire licern;a 
f1 mem breie: 1ht Crmmra., flllll1<u1o como <1,qnelle. 
ao qual Yae ter n. \Jonra ele a1wesentar mrni. 
conclnsào ::zu bstituti\-:.c. Nào lrn exmnplo cl" se 
haver exigido tle q 1mlr1uer, attestnclo rnetlie;c1 
de molestia. q11e jucdtfiqne o seu perliilo ele li
cença (upo;nrlos); e u orador }Jücleri;1 cila.1·, 
não p;i.rct ;ul vog«1r a c:ms;i elo illnscre collega 
a.usente, mas para. a.tl nlgtu· a c;arn:[), rfa pm
pria coherrnda ela Canmra, toü:c8 rts lic:l"l1· 
ç-as anteriormente eoncecliclas e o parecer cln, 
comrnissão f'lll rel1eç<l:o ''° i !lustre üoputa1lo 
o Sr. Pedro Amarico. 

O SR. ZA1L\ clú. um 
O Sr.. .Jo:\o LOPES - ,\o depuLrt1lo pela 

Pnrahyba, qne se Lichant na Emopn., como 
o Sr. .José A Yelino, concedin.-se licen<;[), no 
indicado parecer, i mkpemlrnte ele attesmdo 
me1lico. A neultum mitro t:ollega que 
tenlm pedido lil'.2nç:1 ú. Cttm1wa foi .iirnmis 
imposü1a o':rign.ç[o (]e exhiuir outro :.ltkstztrlu 
além ela srn1, prop1ü nfli1·1mtti •m do que se 
:1clm em comlições üe n:Io podei' comp:trcce1· 
ás sessC1cs üu, can1tn'a,. 

Assim, recnsanclo o~ í\mclamentos elo pare-
cer, o onu.lm· oJfol'l'CO '" concl11são. 

VGm it rnem, é lido, e enLm con-
jnnctmnento t·m lliscu,;~;(o o ~cguinte 

3GllSTJTCTlVO AO P.\HECElt !\. 4 

Que scjn. concecliü:\, ,1. lic,:nç-:t requerida pelo 
Sr. cle1Jntmlo Jo8é A wlino Gurgel elo Amttral. 
-latiu Lo1Jes. 

O SR. ZAJ\IA-PE\:O a 

ttttestarlos meLlieo;:; p;tr::t proYa1· a S1li1 rno
lestia, é pm· uma razilo muito simplec:, é pul'
que e'srs collPgn.s freqnentLl.m ns scss!ie,:. u 
todos os :'lrs. tleput;iclos tem oc:ca,i;\u tle p1·e
senr;i:1t· o seu estaclo de ente1·mitlill.l", ""mu 
succedeu aos S1·s. Pedro . üneri\:u Zê Y it·üün r lo 
:\IeLlet1·11s, e ni<.o in·ücis:un plll' i ,:so 1b 
c1ttest"do ele liicultrtti,·os prm1 r:·o;o]nr 
aqnillu ::1~1 que todos esti,u d? ac:c1':t·1lo. 

Aptzn.r üi~;<O, e preciso leml<L'ili' ([Pé" 
1wio ,"1'. Viriiltu LlG :\Iedeiros exf1i11iu 
1 lu enü,·1·millade. 

Tçi,mlH·m rni.o 0 vewhule a comrni.o::sú1l 
n:io teulrn rnrnc·ri. d0~1w.gado :111, :-:1"~-
ilt·pnfaclos ;ê!ppelln l'la1«1. :i. nwmotfa 11:1 Camn.1·:\, 
pê! r·:i llrn rc•col'll:11· CJUG ,ji\, se JW;:ou licc11r.·a :to 
:~1·. .\nfrisio Fiall10. nfütR por :clguns ilias, 
rgw.nclu 2llc <i. ~o l kit ou. 

O ot':'trlor ttl\v·e c::q1lic:<r t\, Camn1·:t n p8n:-:a.
mento 1l:i commis-[o "\. commi"'''º n:>u 11uer 
1wgarrLO S1·. José Avelino :1 licenç:i. por elle 
per Ilda, o CjlW 1; o sulJsicl11J no' 1e1·111os em 
que dle o porque\ tenrlu :>!lu s:1 !tir!o 
tla11ui em perlcita sr1Utlee 1ülo consL:r1rlo ... 

A LG e::-:~ SR~. DE:TTADOs 1füo 
O Slt. Z.\:llA responcl8rnlo :1. nm 

lemb1·:: q11e. nilo lJiW:ect) ª': oppo~i1:<11'S que rn 
lcY:in:nm, por is~o mesmo qne u Sr. JD"1" .\H
lino eshv:1 naEurope1 o cm conr.liç.,·ie.; rll' 
fomecu1· ú Cmm1fü elos Si·s. Dr~nnt:1r1_o,; um:t 
prn\·a rb sita mcii<>stia. l'or m:li:, nnlirn que 
;,~sua palaYnL 21os:s~L n12TPcer.elL;t Gllf'·'C':' :_'.r ser 
ricom11ill1l1:tcb ele cc1mpetenteos do:·nmê·Jl,,k,. 

,\. l':unarn. comprelwrnlu que o 01ar\c1t• niio 
P''Hlo t81' rnú. Yontaclo contra o S•·. .IO'"~ ,\ ve-
lino,cnja.s l'C'.lil<;Ôl'i' semr1re ''lhtc'1Ü11U ; 
n1cts si. cn1 sen1i:-1lliantes. se n:~'g\nl, 
n:to o su l1si11io por n nm scssiici . 111:1' por 
al;nrns ctirts. :LO Sr. ,\.mpllrisio Fi:1 llio. 1[111: su 
rtchax:ê na Europa, o ora1lo1" nii.u Y:" il:otivo 
\ml'n qne ,n·c·:'r~nkmentc ,,e .:];» ,, s1tlJ.:irlio ao 

O SR. PRES1Dl,0;n; - S8gurnlo o regimento, Sr .. Jos[, .\.Ydino, q1w nii.o rL\ tal 
o ::.:1·. Zmnn., 0.omo nwmlmi c1 pn;:.;ifü:1itc clic <1ttxilio. 
commi~s1fo tPm p1·c,í8ucia pi1l'ic fallar ; dou I 1.1 ... ,e wr'ro< npa;·tes.) 
iiortmito, :t p1ü:wrn :t S · Ex· O Stt. CAs.;nKo no R\sCDIE';Tr 1-\'Y. 2Ex . 

O SJi". :&~nuu:a, onvin que o nohrn 
cleputn1lo que o precetlé:u irn üilm1m, faz nl
legações qne tom o clil'eito elC' contesin.r. 

.iit ür:r;1m i1nL\Jl1;u w1 f'ortmm cldle }Ja1·;1 ,;,i11er 
.si oa Jlilo? 

O Sn. Z.\'rL\-Por conse!!'l1intr•. 
aCl'e.rlitit que ass[m tem sa1;isleiw as 
opinilies qnc no momento se lfüllli:'c.,~ti\111. pru-
1101':i. qn:• st' :mpprinm a iiala.\r'1-íl''o-cmpn._ 
g'ilc1a. n1J 1_)81\·c:-'r e se c1igo"-co11'-·eda-:31.1 <.l licen
ao mencimmclo üvpularJo, sem ~nl1sic1i:1. 

Si S. Ex. tivéSSl\ im1mgmirlo o p1wecC'r 1101" 
outrns mr1ti ni~, o urndrn· ~e1·i<t o 11l'imeirn n, 

concorün.r 1;om tllrn.esqner- emendas que neste 
senticlo S. Ex. om•rernsrn: rntLtva até clis
posto a cotTig'ir o del:2ito ck reclnci.·ão que se 
enconüavn, no parecer 1.b commissão e a O SR .Ji1:\r1 LoPiê~-:"füu fiz q1Fstiio d:: :mb-
explicn.r a Camara. o pensamento que no seio siclio · 
ela cornmissi\o prellominou, por occasiffo do se O SR. Z,\i\1.\-A commiss:to 111\0 i111p("' s\m 
dis?_11t11· este assucpt~. , opinião à CRmam: Quando apresenta um pcwc-

SJ em ontr~s ucaswes. a Carnara dos Srs. / c:i:_r, este fim SU.]E:Ji.a. [\,.ser me lho.melo, e d'alli 
Deputados n:w tem ex1g1llo elos sem: coilegas nao YOlll clesttr ttlgum <t commi~si'ío. 
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. \presento a ernernla e a Camarn r2~ulYerú 
como em sua s;:ibeclori<t enternlr1·. 

Vem á mesa. é lida, apoiathê e enk'<l c011-
junctament8 em cliscussiio cê seguinte emenda 
ao parecer n. 4: 

« Que se conceda a licença 
.,icl~er» -Za.i1zc1,. 

O SI."., o:ti--;:ve~:i:a :t~i11to 

tlisc11tir o parecei· q LJe concede 
lJre deputnclo pelo Ge1u·á, 1m1s 

suZJ-

mente quD Yota contra o pa1·ecer, _ 
convencido (te que ;i, Gr1m<u'<1 r.los Depu-
tados nilo tem o clfreito ele p\iíwtra1· 11:1 c111c
scienciit elo nol1re clep11ti1llo licenci:.iü11 1· :'al1e1· 
se elfo accriü1 ouniio o sulJsi1lio 1i i:C'rn di
reito durante 1llicença Oll se ll!e 
pagar o sulJsiclio dura,ute rt lic2'1ç·:1. 
apartes.) 

Aclm que rcferii'-se 1t unrn que;;í,i\o LleJí:::t na
ture7"1t é um motiYo 1le lrnmillrnç:;\o p:tm :1 

Camarct e iiara ca1h1 um 1los S.1·:'. repre':'8ntan
tantes. 

O oraclor conclue pe1liuclo 
votaç,iio parn, ct ernernh 
Joilo Lopes, c't conclusi\o elo parecei· 11. -L 

O SR. P1rnsrnE>:TE-Em occ:Fi:'io im:iprü1. 
conrnllarei a Gamara so lJre o pcclitlo do nobre 
deputado. 

O Sr. Cantão Ül.7, H'r ú Canrnra que 
a su:t cluYicla ou questiío referent~ ao 1mrecer 
que se discute, assim como solirt: 1:01los os r1 ue 
rn referem a Jice1w11s. a menüiros 1kshl casa. 
nilo ó qnn,nto ao sabér si o iieticionario eleve 
ou n:\o aprescnfar attestatlo merl ico; e:, sobre 
outro ponto : é quanto ao salxir si o 1leputac!o 
que niío vem tomar assento na sessilo póde 
pedir e obter licençl1 com sul.isiLlio. 

Que o cle_putado que tomou nsc"t'nto no cor
rer c[a sessiio peça licern;1", proYando on não 
que esti\ doente, a Gamara a cnncecla, com 
subsi1lio durante o resto cLc com-
prellenc!e-se; mas que Jmja um ela 
Gamara que ni'lo tenlrn vindo tomar 
seus trabalhes e niio ol1sümte pe1;a e 
receb:1. subsidio, isso é o que o orador niío 
comprellencle. (Jfoito úem.) 

O SR . .lo.\.o LOl'E~-Xinguem petlio Iicenç1t 
com sulJsiclio. 

O SB. C.\i\:r}:o diz que os depmados percebem 
snbsitlio pelo trnballlo q11c trem cllminte as 
sessões. 

Ora.~i ni\o "'º tr<tt:1 elo s11bsirlio.1le serYe 
n liceni~:1 co1Jcerlicht ao cleptümlo? Jlym a 

O om1lor nCw ::celu1 razmwel que s2 conceda . 
o direito ele i·ccebm· SHb~irlio 1"0 lleputn.rlo que 
ni\o vem tomr.r pn'tci nos tmlmll1os d'1s ses-
sues. 

,\_ Gonstituiçilo exige que c;1drl um 1los mern
liros 1la Canmm ~:~ apn,sente no ilia rnm'caclo 
parn tomar , nos res1x,ctiYos tmlJalllos 

Por esta 1:' riue ornllor cle1x:t ele clar o 
s'.·n Yoto ni10 sú :tu pm·2ci r que sr• clbi;ute, 
como :l to1l11s llCJlll'lles que app:u·ecerem conce
dem lo ou neg:rn1l" !icem:a aos rleput<lilos que 
11~10 comp:n·t>cem ª'' "essües. 

Quer elle :tpresenv' ()ocumentos ou nilo,pa
reL·e, r1ue o tle.rut1ulu qtw nilo vem, nilo tem o 
tlircito de r::ct•,lx•r o ~ttl1sidio que o Estado 
l)<tijêl. aus nrnmbrw: c1a C:tm1u·0 .. (Jfiiito úem.) 

O ~1L"'o ]__l;()}laJL"":D.:n.1i:aio -tle Th~e11~ 

donç:-a ouyiu eom a nrnis profürnh atten
Ç«ttl m.i tli1ers<J.s cipiuiões que se levanto,ram 
em l'elaçilo <10 JlP,1'ec•,;1, ela, comnlissi:'to ele peti-
c;l:es e poderes nega licen\cc ê\O clepufaclo 
pelo Geari1, o José Avelino Gurgel elo 
Alllêll'<J,]. 

Yao tomar princitmlmente em consideração 
1\ ]JrOptJSic;i\o il \·ançcu.la. pelo :WU honrado CO!
lt:!Dl 1 lo Pccr·~t. Diz S. Ex. que 
si '·o 1lqrnto,c!o nuo ti \·er rnrnparedclo [e nmo, 
clns ses,ües, 11ilo 1Jodcri1 ter licun<;CL com sub
siclio. 

Parece ao oraclor que, si a razilo elo pecliclo, 
(~, rnDlestia, como - o peticiomwio, e sobre 
ct l1011m'aLiliclit1le 1L\ su;i, . n~o pócle D, 
Gamam oppm· ; nSo importa que 
l'lk tenha com1x11·eciclo á primeir'" sessilo, 
clec,cle que pm·· moüvo ele molesfü1, esteja, 
impeeliilo ele comparecei· ás outras. (Trocam
.se r/:vers.os anartc.~.) 

A circirn1st<rncia :le esta,r o honrado repre
sentmite do Gea1«·1 :insente ílo paiz, indicr1, cla
riunenw qne o sen (•sfa1lo Lle mudo n:\o é bom, 
(~Yrro ccpoiwios; t1·ocan1-st mitros apw·tcs.) O 
ornclu1· pó(le a1Jil'tl1ar que a 23 de novembro 
em i·e<1l o máu C'Stfülo de saucle do illustre 
re1irc~enfante clu Cem·it. 

O SR. Josi~ BEnL\r,iu.1. - Kilo lrn tal. 
O Sn. BELL:\H}II:\11 1 iE ME'.\'lJO'.\'CA rcp2to o que 

acalJ:1 de clizer. E como polk o collcg:t con
testar, si o orador H'.lil de affirmar q ne era 
real o múo ecitaclo ele ::aucle elo illustre re11re
SL'.1itante nn~entc·. 

l\ilo eon1imt:1rú.. sinfo pa,1·::c cli'.7,er aos nobres 
clepuüldos que o illL1stre ropr~senta.nte do 
Geari1 tinllri, motiYo:i ~1'·rios para se aifostar do 
p;1i~ nníjuelk momento, e o ormlor nilo S1tho 
ainda, nas :ietuaes circum~tancia~ ele pl'essão 
mornl em r1110 no-: :1cll:cmos ... 

O Sg, AlllsTmr·:sMAL\ -1\iioapoiado ;nâ'o 
11:1 pressilo ttlgurna. 

elle vir Oll niio tomai· parte nos :<:,us tr:1 lml!rns, 
Si nilo comparecei· as sess1'los. ni\o int:Oc"re. em 
i)enalillatle alguma,porque nem a Constituiç:\o, 
nem o regirmmto interuo impl•:·m ao ele- O SB. BELL.\IDJI:\O DE ME:\Do>:ç·,1. ... com 
putni1o que. faltar; ningLw111 lho contas. l 1ts per.ôeguiç1'es clesenYol\·irJas u&o sabe si elltil 
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poderii encontrar em n<::;,:: 1ts 
irnüs iTi 1·ial:s que ofü"rel'em todo,; os lJiÜ~es 
civilis:ulos e que a noso'1 l\)fütituiçilo est:1-
beleceu. 

U:u Sn. 
triata ! 

DEPVT,\L10 ~ E' nn1 gTanclo pa-

O SR. I3ELL.\1Dll:\O m; l\IE;;r,o:v::c -.:\ií.o sérlJG 
si é !."rnnclG ou pm1wmo 1mt!'iotlt, 1úo entl':l 
nestr\: invcstig-:u:;ií.o; nrn/ o q 118 p1'1clG aí!i1·nm1· 
é que é 11m talento 11rimoroso, um elo,; pole
mistas m:1is fortes qne temos.e que, emqllirnto 
o seu es'.;aüo de sau1lo sc.i:t m:'10. o tempo ela, 
anseneia. pócle. ser J1:êl1ilme11te lltilisarlo no 
pmprio 11roveito do cst:1clo ck e'. i·:presen-
tante e Lle to1b Repulilic:ê (11·occi1u-
se diversos ap~lrles). 

O orador nií.o cos1;1111m enti·0.r na Yi<.la pri-
vacb ele seus illusti·e,, · transpourlo o 
portico eh v-ith1 pulilic:i, entrou na 
rnvestigw;fo da vichi, lHnticuiar lle quem r111cr 
que srja. Na Yiclct pulJlicct " illustrn cirlacfüo 
de qnem se tratcc tem tiLlo <>ccnsiões innu
meras de prestar l'eleYantes :-21·1'i<;os rro p:1iz ; 
o seu taJento rolmc;to, os seu.' estudos e inn>s
tigacy!es llistorirns. as suas n p:wa qu:isi 
todos os problemas so:::iaes teem ,;ido rev-e.laúos 
exlrnbGranterncnte em mu;tos tralJall\os im
portantes. i\Ias uiio (1 e:-;l:1 a, que.,füo, ;c i'so 
apenas o orrrdor se n•fore p"r tm· sic],, clt•svimlo 
do seu fito pelo:;; apartes dos seus illnc:tt'es 
eollegas. 

A IJUGstão é a elo prncedeil13 '" firmar. E' 
certo r1ue já se negou snlJsicLo a um ltom·aclo 
re1wesentante sem que se JlJ:1 licern;r~. 

Não vem levantar a q de su1Jsiclio, 

(J :']{. \L\ItC:L\:\O JJE :\IAuALIL'í.E~ pede' liC8Jl(~·a, 
p:tra (bcl:tt'<U' a me~a e ii Cmrntr<L que niíu co
nlleee ec;se Sr.cleputci,clo. (Protestos e ap11,-tcs.) 
Ellu nilo i1c1·renc:e mms à C1cnmr1i. (P1·otc,!us. 
Trocri1.:-s,; 111 1liios apa1·tes),e nilo ]Jertencc pur
que r:Fg·ou D seu nmmlato acceitanclo a clbw
lnção elo Congl'esso ;'faciumü. (Rect1n1u<::1>~s. 
rl71o:w·ns. A11ai'ics ) :\ão é deputado em <1 lllc ;1. 
Catnara po,sa confial'. ·;;mitos apar-
tes.) .\Yilt.ou o cfa Cn.m:u"a ele q1w 
foJzüt l?ccla11&oçGcs'.) E si nilo 
teYe a elo resignar o seu nrn i:rl<tto. 
:1 C:1.mar:t n:1u i1úcle, ter a, con1lcscernlenci:i ele 
c1m2clllT-llle liccm;a. (c1pai'lcs. Protestos.) 
E~Ut e q lW é a opinfüo incli\·idual do rn·arl111·. 

O S1t. PRESIDE:\TE -DGvo obsé'rvm>. f'mb,1n1, 
nií.o ti 1·e~"': 1 :pm appreltencliclo o pensam:·nto 
elo :1011r2 rlcputil.clo. por carn;a 1lo ruiclo llaYirlo 
1m cac«t, que :w Sr. .José ,\ v-elino Gm·,icl elo 
.l.marnL llilü p1íde ser negada a 11ualirl:11L' clr; 
lll:1mrntlo, Yi.sto SlÜ1sistif' G. sua inv-estidm·a, 
como represc'utante cltt naçi\o. 

O ~;E .. ínlo m; SNi:::E:mA (í1e7a 01·cle;n) l'C'Jl!CT 
o encenam'.·nto Lia clisc:us,;ií.o. · 

Consultc'trht, a Camar<t approva o cnce1-rn
mento pedido. 

Procerbn-close (1 Yot.<1çifo ela preferm1cia 1)Pcli
cla pelo Sr. Oli'reirn. Piuto p:tm o substil.Útirn 
do Sl' .. loií.o Lo1ws. l'Cconllece-se que rnl o ll<i. 
nrnm:rn. [!do que o Sr. presidente clccl:1m 
acli:Lcla :t 

Entnt em unica o parecer n. -'&. 
concetlcnrJo ;e licença pedida pelo Sr. clepnt<:rlo 
Jose Gon,"alns Yiri:üo ele Medeiros. 

que acha clema,;iado pequenina.... 0 ,.,., 1 •• &. ~·t'Jt" ,. -.::>>o~.. 1 
O Srt. I3EZER1UL-E' muito importante. cleYer <le rolte1·enciii, obriga-o a dizer rlmi,,' 

1 

''-"' ~~ ~ ~ -.~ _.,_,,._Á .~ ac rn. q1rn um 

o SR. BELLAHl\Il;\'O DE lllE:\Drl;\'('.\ ... por- pafoYl\\S ~Ollre o pro,iectn . 
. que isto faz crer que Jm 'irn crn1ara P1"ov1<knda lmente nií.o houye numero Dctr~1 
que s1·1 a frequentam 11 c1r causa elo snbsiclio, 8 a vota~.ií.o elo parecer anterior. ~ 
D orador nií.o p:íde acceitm· s 'llWl!rnnte amrnrn- O oraclor Yofa contra, todas cssa.s licen1 ·as. 
(filo mesmo em consülera~·ií.o <lO~ s~us illustrns po1·que comprel1e11cle que 11 Canmm nií.o mm 
.collegas. com11et0_nci:t parn conccclel-as, porque bso 

O que se quer su.ber ó si s2 deve acatar n. sr:rm mn,lar o 121anclato elo nobre clqmfaclo 
allegac;ií.o elo colleg:i petiriomrio. Neste caso, com uma nomea~'ilO elo emprego pul.Jlico. 
quando elle clh que se aJfasb do paiz por mo- O sulis1tl10 e claclo corno mm1 remlmc:rar·ií.o 
tivo ele molestüi, lt Canrnra, u:l.o llte eleve ne- à foncr;ií.o legislativa. que dura um c.ei"tn 
g<n" ti licença pedida, tanto nrn.is quando esse período; parece que nií.o tem direito a essa, 
pedido inclirn evitlentemen te o rcspc'ito 8 aca- remu~1em~·ií.o o incl~viduo . que niio compare eu 
tamento do peticionario para com elb. ( Apoi- mn .su _clm da se~scw leg1slativci,, aiml;i, rtur. 
adas, mucto IJem.) esteJ<ê cloente. 

O Sr. JU:arciano de Th.Ia=·a
lhàes antes de 11mi8 nml:i. 11ara se hêiliiii
tar· a Yotar sobye a couce~siío ela licGnç·a que 
se d1scutG, dese.JtWa q11e o S1·. iiresiüente llrn 
dissesse o nome elo ~1·. cleputaLl:i qLte a soli
cita. 

O S;i. PrrnsIDEXTE-E' o Sr. Dr. José AYG
lino Gurgel elo AmarnJ. 

Si as ses:;líes legislativas durassem do ] '' elo 
anno até no ul~imo dia, é claro que o subsi
d10 se estenclerm a todo o anno e isto cli\ ria 
direi to n, recebei' Yencirn ento 

O _orador cornprel1encle qué ·1~~t sequencia clns 
sessoes um cleputacl9 que tenha prestarlo ser
viços naquella se~s:10 adoeç::i,. ou por motiYo 
ele iorÇ"a mawr Ye.Ja-se obrigado a interrompe.r 
a sua nss1clmclacle, e neste rnso, acha justo 
que <t C;i,mara llrn mande pagar o subsidio. 
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i\Ias o depu tmlo riu e nilü com1xuecc <\ :'es:::iio 
alguma, que niio compa.rece cleslle 11 l" se~.siio. 
nilo cum1!rinclo o seu nuncl;:lto. rn-to tem di
reito a s\llJ~irJin. 

Julµ;;, que }J<W<t estas '" Ccllll<H-<1 Ü> 
verüt us<tr deste expcclientt1 -;wchiY1·-~e. 

A prop~isito, o orar1or cita o caso rio c1is· 
trido da ColumlJi<1, oncle quasi iclentic1ts diffi
cnlchicles s:' offr:recer<1m ú. sua. completa, per
li:litcê e rLfinitÍ\'é1 orgtwisação. 

Sctl)e. <l canmm que o p1·ojecto ele organi
sação do Dbtrido Feüero.L que ll1e 1bi primeiro 
~ulimett'clo, era mn prujecto lil.1ernJ, Crnnco 
lclltonomico, tiío libeml quo se chegou ;i rlizei· 
que o Congre:;so com elle queria annnlhcr :1. 
acc·~.o elo Poder Executivo rni capit;n.l rb Unii\o. 

Devemos. LliZ ao terminar, empw;gm· toc1o-: 
os esfo1\o:.: }Jal\ê nilo fr1zer hüxm· o niYel nw
rnJ rh\ r·<\Jlmra republicana. cê um;1, po,iç·iro a 
rine nuncct c\legou o ni n·l cl<t' crun:u·;;s mo
na::·e bicas. Histori1t a elabofüçi'í.o üo prnjecto. A c<1.

nmrn que.Tia fazer o l'é'con\1ec:inwnt:1 dlc an
t•nccT- tonomüt elo DLJi:ricto Fmlera.l, riuuria estahe1e

·).. cel-tê, soliüa .. inatlLcaYel. Qnc1·iêi. dar no dis· 
da' tl'icto q lte 11ospeü;i, o chel·e tle Est;1,do e é elle 

Yot<e contra. (JI1 1ilo /;e111.) 
mng1wm mais iiedim1o <1 (, 

rn.dn, nj Lli~cussào e <-~clüttla D.1 Yotc1ç·;lo 
lJU1''.tai·di.;uJ d0 C'ruiqJos r.[ci.1' 1 l o., 

)JTC:>irlc ;/ Cirl. ~'IW J OCCUjJtUl11, 
Lopes~ 1(1 v·ú:e T)i·esiúente.) 

.To:T·J só, fom:1.nlto, t1\.o rico, t<lo llOpuloso. como cle
té•rminaüos estculos cb H0pn1Jlic:c, ;1 maior 
el11sticiclacll) de ,;ci·,·ivLlS, lê si.rn 1.l:rer.·(iiio, o 1.li
rnito tle recolller e uwJ'nlir 11s sw1s r2nda~. 

Entr;im em cliscu:.:siio nnic". ns emc111l<h rlo 
Senado ao P i·o.)rc:cto n. 80 D, S() 11re n. or~·1111i
rnç0 o. do Disiric;;o Fer!.er;ü Entretanto, o projecto lJCJl' esse motlo orga

O Sic. PRESIDE:\TE _Estão em tli·-cnsc:ilo :is nisr1c10 foi remettirlo pane o Senarlo Federal e 
Pmemliês elo Sermdo no ;i,et. iu elo pro.iel'to. u1mc vez lá, niio hourn ponto elos lllêis im-

O ~~r. rrhonlla"'~ Delfüi:» i1rerenclo 
:.;er o rnn.i-; lJ:·eye possin1l no exmnc rl:c.s emen
das qnc· o ~;e1m·lo entendem cbnT ollic1·ecc1· ao 
prnjecti que or·ganisé\ o Dist,ricto l:t:cb·nl. 
Proceclcnüo assim att,•mlcrá 11~0 s»i ;e C[l.W r, 
C<tnrnra,iá 1'"m iclé1t fü·mêUllt soL1·0 () n'<~umpto 
como tamli~rn à smi prop1fa e i 1111m•tlia ui u1·
g·encü1,. 

A Gamam conhece êc imp01·t:rncia. cl:l lei que 
se estú elnJxi:«~nrlo. Tamanl10 Yn lor t··m os 
municípios, r1ue elles existem por si, inr1epr,n
dente üc acto" elo pmlee con~tü1tit1J. Existem 
pel:c nec;:'ssiüarle üo iwo1wi 11 dever e<ocial. 

Hoje, que o Bt·azil inteirn está qnn-:i cnm
pletamrnte 01·gonisaclo, nlio é pn:ciso vil· cliz1'l' 
à Camar:i, quanta Ul'gencin. km n 01·ga11i::::t
r:ão elo Districto Federal, s1~cle ele tor1us o; pude
res ela, Republica.. Elln. se m-icl0ncin pue si 
mesrrm. 

E' para lam9ntar q ne 110 Congses::;o Consti
tuinte não Si~ pudesse ter lVirclo de lLll re
curso p;n:.i. org;utizar o Distl'icto FetL,1«'\l ao 
mesmo ü•rnpo que se. organiz;irn.m as non\S 
institu\ões. 

O omc\or, em ab:"oluto, nii.o viD, incmwe
niente em que os lmbittU1tes do Districto Fe
defül, em unm especie rle ConµTc;sso, clelihe
mssem por 8i mesmo sobre o· regirnen r1ue 
rnc;ll101' llteô conviesse aclopüw; mas o Con
gresso Constituinte r[1iiz que esrn fa.culclarle 
coubesse ao Congresso ~acional na sua 
meim reunfüo onti1m1fa. 

O tmlmll10 do Congresso comecpu e con
tinúa. aimlci. Será este facio motivo rJ.zrnn·el 
iiara rine se lhe exprobe nlio o lrn ver terminado 
a.inda '? Parece q ne n;to. A or~·anisaçii.o üo 
Districto F2c1eral é ma teria muito lliffic:il, que 
reclama acm«J,llo e detido cstuclo. 

pot'Ürntes que elle comprelwDLlb, n;Lo hoff1:e 
um so que rn\u íüsse râdic<êlmente tr;msfor
umdo. 

Ló mrni, p:lr unn n.s emencfo.s do Srnado ao 
pro.iccto e confroutct-:ts com o qm; lm\-i1i <::;;ta
ld.ecillo '" Cn,1rn1m du> Deputn,rlos. O simples 
eonll'Onto de uma e outrn clc,sas disposiçlíec; 
bo,stn. pa.r«1 mostr;n· de q no laclo cst<wam os 
bons de.sejos em toüa n ehü1orac;~o do pt'ojecto 
em c1ec1;1 te. 

O projedo do Sen:tclo com n.s emendas por 
Ellle feitas é muito inlerior 110 projccto que 
lm Yi<ê e1:ê1Joi'ar1o tê comrni:oêão esp:·cial da Ca
llliUa. E~pi:rn v<i-se que elll: voltas":' mais 
pmtico, nrnis ltpplic:a1-el arn inte:·e:3ses elo mu
nic;ipio. J'dn.,.; torh lê g·ente viu que t'll:" voltou 
muito menos lilJ~t'itl, menos franco, menos au
tonomo elo q1w p<1ra lá lmvü1, illo. 

A· Gamam compete <tgora r?i'tiznl-o r:om o 
patl'iotismo com que jit uma. v-cz o c1lalmrou. 
(Apoiri:los; muiln úeJil, miiito /Jcm.) 

Fica a disenss<lo acliettla pela horn. 

V<lo a impl';mir para entmr na on1em do . .; 
tl'a b<.cll10s os sBg uintes 

PROJECTOS 

N. 13 -189;~ 

R~jeitli o projecto n. 54. rle 18D1, que clá com
petencia ao Senado e d Ca11wni rlus Deptr
taclos para receber a r.lemiss•1o on renuncia 
dos Ycspcctivos 11ieniT1ros, por ser· rnso pr·e
vislo no art. (Jl primqi·uvlio unic.·,rJa lei de 
26 ele janeiro de 18D.J. 

O projecto n. 5,1 ele 189 l-cogit11 de um caso 
que está preYisto no art. 61 parn.grap\lo 
unicCJ eh lei tle 26 do janeiro elo c01Tenk 
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;umo, porqmmto al1i se lletennirnt que,qucmdo 
<L vag'<t abert.1 for devida. it <H1St:11ci<1. ele al!..nltn 
repr(,senfante, dar-se-lia 1_)01' comprov<trla, 
qlrnnclo o gon•rnador rlo esütclo ou o minis:m 
do interior t.i verem tlellct- conhecimento o m
eia!, por eommunimçiio ela 
á qrnll tcnlrn o representante envic1tlo cc c:U<.t 
renuncia,. 

Pensmnos pois que o prnjecto tlern c:er re
jeiüu.lo JlOl' contei· C<L'o previsi:o. 

Salcc rlitS comnlissí)es. 30 Lle maio ck !89'2.
Lu/J1110. eelator. -Glicerio. p1·:·siclente. 

JJe'iS'.!U .-/u,r,9Hslo rlc }r!'<')ilus.-A!
C·unn,_dJrJJ'fl. -G-onçcÚ'l!e.'> (,'/1c~oes. 

~. 54- 1891 

O Cong;resso l\n.cional decl'etn.: 
Al't. l ." Sr'i o S2mttlu eu. C:llli<E'n, ~-ilo com

petentes 1_):.m1. recc·lJBl' <t llemissilo ou rcmnc:iii. 
de seus rt~specth·us meml.i1·os. 

Aí·t. -~." Os governaclores elos estai.los. l'lll 
cuja i·cp1·esc•111:a,,,~o se tlee t!esrle Ci\1lº ri-
vei·cm conl1 ·cimento rlc1 fo.ctu ctc:cciinr.'llc1 tfa 
renunciii, qner por cummunica1,fa1 Ol1 nw:<:l'i 
rle q1rnlr1ne1· tias du8.s ca1rnt1'<tS, qne1· pelcJ 
Dia1·'.o do C':i,u1;·e.,._w. Dlitnr:Lwilo irnnw1lii1t:~1-
mente p1·oc:eLlc1.' ú. no,~n eleit;iío. 

K. 14-189'2 

111·ocl!!'l[Çr7o 

de jJi'OíJ!'iO 

lialJ~/iturlas 1uu·a us ri e tos d1'. 

A commissJo üe con:;;titni1;0.o, lc,gisl8.1;Jo 
justiça., '' que foi ]Jn,:;;ente o projcdo 11. :!:30 
(do Senado). r1 ue clá clirei to tle 1mssar pl'O
cumç.fo por instt·umenl;o particnhi,1· de propl'io 
punho lt torlas as iiessoas h;d1ilita.1las lli\nt O:i 
a,ctos ela. vida civil, 8 de pa1·ecer que clle entre 
na Cll'dem tios trnball1os cht Camcrni. Jlêtn1 ser 
approv:tclo. 

Snln. elas commissues. 3 dBjunl10 ele 189'?..
Rehi.toi·, A/cirulo Gwma/Jara. - Presidente. 
Frnn·:isca Giicer:o. - C!wgas La/Jato. - b'pi: 
tacio Pesso·r .. - Gonr·alvcs ('fiaves. -
de Frcilils. .. 

N. '239-1891 

(SENADO) 

O Congresso ?\ acimml decreto. : 
Art. 1. º Totlas ccs pBssoas lia bili talhi.s pcwa 

os actos du. viela civil podem passar iimcura
ção ]Jor instrumento pn,rticnhw ele proprio 

pnnlto 1im·a actos judiciaes e ex1m-.irn1icb2:;. 
com poderes ele S<ll \'i\ a rc;-
st1·icçiío de que a onl .. livrn :1', tirnh1 
48. ;n p.-:ncipio. 

§ 1. 0 O instrumento particulm' deve ''et' 
esu·ipl;o no idioma elo iiaiz e mcncwn<tr o 
lo.<.>:nr, a tfal.<t, o nome elo mandante e· nrnn
clntario, o ob,jecto do mancllcto, a Diüun·z:1 e 
<c:~;:1 eilsil o elos po leres confüriclos. 

~ :2. º E::.;te <li rei to é extensi Yo : 
l. · Ao c:ilhêcliío lmizilcirn. que. rc•s'.clilllLl i10 

c~tr:1.11µ·eiro. constitui" 1irocm·;1tlor 
l'ep1·,;s:·nü1r no pai~. comt<rnto 
;1 illenti <ln ele tle ~ej a m 
respPcli rns consnlm·es cb 

2." .\os f1mccionm·ios comp:•tpnks JJ<:l'<' ;1 
thts mnnicipnlillncl;•s. c011Ji11 me 

clir:,•ctores. 81·m!ié·oc'. :Hlmi-
sucied;11le<. · i1" 

lll<tnrfocles, 1i11e esti 1·er.•rn · <l r-;•p1·e-
sc:ntal-a~ na confü1·micla.cll; tle s;•us esteitllT''' 1: 

co1nrn·o1nissos. 
3." O stüisbbeleciment" cfa procur;:1)u 6e 
pelo lllPS!llu rno1lo cpw esta. 

clst. 2.º A" pes:>o:is que iioüem 
1'Ul'<t\·:\o els JH'oprio pnnllo estilo 
haliilit:i.rhs ]1i1r:i. contrn.l1ircm, ptw nw11-
to partic11lm• foito e :1s,ignado r!e SlcU 1Jl1llho 
e r.om dmt'-' tc:sk•mtmlrns. (' c-0111-

qualq11ee que tb 

Paragmpho unico. O disposto 1w:,1tc 
nií_o comp1·e1tewk os ea,o·; em q LW :i 

JlêllI':G publica, ó da sub:>t<u1ci:1, do co11tr;1c-to. 
Art. 3." O:l documento,, ciús íi.:iil1' por 

in:icri!lncnto p8.1'ticular só ·ni.bm contm ú,1·
<·eiros dcorll~ a tl:i.t.;1 tio l'é'conlte2i mc111 o 1 hl 
fü·nm, elo registro em notils ele tabelfü10. cl:i. 
ap1\·sGntar:;io em jnizo ou rep,utiç·õ2s p111Jlicas, 
ou do fallecinwuto de algnm elos . 

A.rt. 4.º HeYOgll,n1-se as 
contrnrio. 

Senado Fcclr:Tal, 6 de outnbro ele 1891. 
P1·11 fc11tc Josd dr< illor(WS Hun·os, 
sirJente. - Gil Dini~ Gol{iurl. ] 0 

intel'ino.- Jo17o Sorwes 1Ycivu. ;2° secretario 
interino. - :.1fr1í1ocl l)1e: 1:1~ni (,ie 
J1n1i:or. 8'• secretario interino. - A.ntonio 
co/1ío Jlontciro Baeiw, serYinclo ele 'Íº secre
tario. 

N. 15-1892 

Concede no uctual e.r:crcicio 1'111 ci·cclito c.-,,'1Jc
cia/ e cxt1·aoi·din1uio de S i.1G(i-t5-0 1'~;,.a 
pagm11ento a Lui~ Cohsn & Sons,c1·ecio1·es lia 
Coi11prinf1ía de E.,-í1'wla ele Fc,-ro S. Puulo e 
l~io rlc Junr::iro, enca1npada z;c'o Go,üenzo 
Fedci'!rl. 

A comniis3Jo elo m·çamento. à qual foi pre
sente a rnensLlgem do Sr, Vice-Presidente ela, 
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Republicrio, fazernlo ver '" ne~essidalle ela con-1 ~ion:~es officiem cumnlatinunente por distri
c;essilo rle um crecltto extrnurrh1rnn11 prirn, o 1JL 1 1~«10 em tortos os feitos do J 1uzo; 
pagamento da qmtntin, d,) <_: 1, ,1()(3-õ-O. 1le- 1" ili'4c11ss~to rlo ele n. 273, declmm1clo que 
vida a Llliz C:rlrnn 8:: Sun,:, incnm- º'' o!liciae' elo exercito re!Ormatlo' antes 
lJiclos do lesantamento dus em1west:imos na cL"L lei n. 18 ele li ele ontllhro ele 1891 teem 
pra<;n, clr, Lonclres, par<t sulrn)o ll:r, clivicb alti c1ireito ás vnnt<tgens estabelecidas ]Jül' aquella 
contm11icla 1ieh Compa1i \1in, ela Estradt"L de lei: 
Ferro S. P1wlo e Rio ele J1rneiro, encampc1lh 
neio Governo Fcckral. em Yirtucle cb üispo
siçilo do decreto do go rnrno plºOYisoriO, 11. 701 
de 30 ele ag,osto 1le 1800 ; c:onsiclerm1clo que 
essa qmmtla ccinstitue compromisso itssmiliclo 
pelo EBtl"Lclo,em tranmc1;i't0 iierfeifa e acalJillfa, 
á qual nllo pócle nem llen- rugir, res pei tamlo 
a ie elos contrnctos, é tio parecer que ao go
verno concecliclo o credito pecli1lo e 11or 
isto sulJmette <'1 clelibera<;ilo elo Poder Legic,lic
ürn o seguinte 

PROJECTO DE l ,El 

O Congresso Kacional decreta 

Art. 1. 0 E' concecliclo ''º no i::x-
ereicio de 1892. fazendo p:"Lra n necess:H'Ü\ 
opemçilo ele cl'eclito, o crnclito e:'pecial e exÜ'<;,,
orclimwio, cl<L quantü"L 1Jl; 'S 1 AliG-5-0, cnc 
serilo pagas ao camlJio tlo clüt elo p«g11m0nto, 
nJim de ser satisfoitos a, L niz Cohen & Sons. 
da corretagem ele que sào credores parn com a 
Companhia Estrachi ele' FelTo :-; , Pi1 n lo e Wo 
ele ,fane.iro, cnrnmpada iielo Gon•ruo F:•demL 

Art. 2." Rcwogam-:se as lii~po::;iç·::íes em con
trario. 

Sala das commissues, Ci ele 
Leite Q,'liciua. rnlafor.

ele 1892.-
}j(l)'j'{;S.-

.41'isti'.lcs Jiaia.- Demeiróo Jli,)ciro.- Seve
rino Yieira,-Almeicla 

o SR. PRESIIJE:\'TE 
seguinte orclem elo dia : 

Votaçào elos seguintes pareceres : 

NA, negando a licençtt peelid11 pelo Sr.clepn
taclo J o~c~ A veli.no Gurgel elo Anrnrn!. (Dis
cussZw unifa.) 

N", 5, concedendo a licença p2clicl1J, pelo Sr. 

Discus,-;i\o müca dos proj cctos : 

N. :2Gl A (elo Senado), concetlenclo melltora
rnrnt11 ele i·c'forum ao ct"Lpifüo elo exercito Luiz 
J OS(:' 11:1 Fc,n:::eCi\, fü"tl110S ; 

N. 169. pc•nsilo ele 3:CiOO;'.: annuaes à viuva 
e lil11us 110 Dt" Toliia.2 Baáeto ele JVIenezes; 

l" lliscn,s<fo do projecto n. 20Ci, conceclenclo 
a Jo1tll Cal'los cfa Costa Barmeh"Ls e outros o 
dírc'ito ele 1le,mpropriaçiio ela clrncara perten
ce me ;'1s rreirns elo convento üe Slcnta Tllereza. 
n0st.'1 c::1pit:tl. entrn as ruas elos üJYaliclos e 
Lavradio. 

Levcmtn-se a sessilo ás 4 110rns ela tanle. 

17' E:\I 7 DE JC:\!10 DE 1892 

Prc":ifr!en e icr, d.'J . .,. Srs. Bernardino de Ca11ipos e 
Jor7a i,o11c1' (1° 

Ao meio-dia o Sr. presidente nmmla pl'o
cecle1· :1 lei tum elo expediente. 

o Si:. 1 o SECHETARIO prncecle ú leitura elo 
seguinte : 

K\PEDIE;\'TE 

Officios : 

D:i 8i·. i º ~ecreüwio elo Senado, de G elo cor~ 
rente, commimimmlo r1ne a.r1uell<:1 m1mim 
em·iou ,,, sanc~'lLO ,is <nltograpl10s elo llecreto 
llo CongTc•c;so Naciomü qm» ~ippront o tra
tado ele Washington, firmaclu lJelo Brnzil 
com os Estados l:niclos do Norte, a Bolivil"L. o 
Er1uaclor, Guatlmrnln., Haiti, I-Ionclura,s, Ni
caragua e s. SalYaclor, em 28 ele abril de 
18DO.-Inteiracla. 

, deputado José: Gonçi),lrns Viriato cfo ilfrcleiros. 
(Discussiio unic:s,.) 
, Discussi'ío unica 110 projecto 1i.8. conceclenclo Do mesmo senhor e ele igual data, commu-
licençt"L Cê Antonio Vi<1-mm Gonçal \·es Fraga; niccLnclo c1ue aqiiella cama1·a enviou à sancção 

Continna~,ào ela cfücussilo nniCil elas c:men- o~ autograpllos elo clecrnto elo Cong1'esso Na
das do Senaclo i10 projecto n. 80 D ele 1891,que cíornd, que clechua que todo o rnilii:aL\ o1Ttcial 
organisa o Districto Federal; ou prnçn, de pret, que 1'o1· Sllhmettido a con

Continuac;[ío dcc :2" cliscuôôil.o elo projecto 1 sellrn de guern1r e obtiver absolYiç:ão por· 
n. 168 A (elo Senado), sobre a nayegaçiio ele unanimiclacle ele Yotos, serú. incll!mnbctclo ele 
cnJmtagem; todas as Yantagens pecuniarias que tiver 

2ª discussllo elo projccto n. 2-17 A (do Sena- 1 perdido cm vista elo processo. -Inkii'acla. 
do), cT2<1,nclo uma escola ele macllinistas no Do mesmo s2nh01' e ele igual cliüa, remettenclo 
est<1clo elo Paric; a lJl'oposiç:ilo desta m1rnu·a, r1 ue concede ao 

111 discussiio elo ele n. 55, determinando que maj01· Dr. Joaquim Cardoso ele Mello Reis. 
os escrivães que servem perante os ,i uizes sec-, medico ele 311 classe elo corpo elo stmde ch1- hri-
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gada policial dei, Cn,pital Feclera.l, licenç(1, llOr l lebfüdo com o cidadão Luiz Vicente ele Souza 
nove mezes, com o respectivo soldo, para tmtar Queiroz contrncto pm',.i o estabelecimento de 
de SU(1, ss,ucle onde llle c:,on vle1· ; proposição um:1 ernpre7.<1 de U~umin~l,çilo eledri_CéL nesta 
a que aqnclla cs,1rnini 1rno pude dcil' o ~nu eHfa.dé'., com '' concl1ç:10 ele mtercecler Junto ao 
conscntimento.-Inteira,da,, gove1'110 federal, pedindo isençilo elos impo~tos 

Do :Yiinisterio elos Negocios elo Interior, üe 6 de importação para todo o material destinado 
do corrente, restituindo a e~ta carnara o á referida, empreza,, esta corporacão vem hoje 
autograpl10 contendo o decreto do Congresso dar cumprimento a ess<t chusula elo con
N1wi01ml, niio S(1,nccionado, solJre direitos já tracto. 
adquiridos por ernpre.gmlos vitalicios e apo- Sendo este o meio unico de conseguir me
sentaclos, o qual foi envütclo ao Sr. Vice-Pre- lhommento ele tanta irnportancü1 e estando 
sidente da Ropubiic<t,afim de ser promulgrulo, aberto o preeedente pel<L concessão ele iguaes 
na ff,rrna do§ :-3°. do art. 37 ela Constit1ú.;ilo faYOl'es" em11rezas congeneres, esta inten
e cleclctrnnclo que o reforido cwtographo teve clencia espern ele vossa alta, sabedoria que a 
inteira execução na ,lei n. -42 de 2 elo corrente aux~liareis no seu empenho,que representará, 
mez. - Inteirada. i·eallsctdo, um progresso enorme para a cidade 

Actt1 eleitoml de Cariacica (l" secç:ão do ele Pir:acicêlba, visto serem excepcionalmente 
1" clistricto) ela ultiimi eleiçào a que se -pro- vanl<iJosas pci,ra o publico êcS clausulas do 
cecfüo no estado ele S. PcLUlo. no clici, 27 ele contracto. 
abril findo. - A' cornmissào Lle petiçiJes Ainda mais os trabalhos ela empreza estilo 
e pocleres. acleantaüos, só à espera que lhe sejam conce-

Requerirnentos : clidns os garantias e favores que ora impetra-
Dos empregados da Alfarnlega do Rio Gran- mos, p'1rn serem concluidos. 

:ie, pedindo .augme~1to ele, 50º /,, solJ;,~e os se~s Concrdenclo-nos isto,muito concorrereis para 
actuaes ·rnnc1mento~,- A comm1s;;,t0 ele 01- o adeantamento ele uma ch1s pruneiras e mais 
çarnento. . prosperas cidades do estado ele S. P<rnlo. 

Da Companl11a EstrMla ele Ferro Oestrn de . . . 
Minas, pedindo urna fübvenç:ào ou auxilio S:l,ucle e iratermdade. - Dr. Paulo de 11Io-
corres1Jonclente i1 differenç<L r.lo rnrnbio, no mes /irll'r'Js, presidente. - Dr., Joao Baptistn 
custo ele seu material ele construcçoiio e ele ria .~ilve:,·u Jfcllo.- D~ .. Gutl!wrme P. de 
".usteio im11ortaclo (lo estmngeiro e ele sua Leuii Rorln1111 es.-Jor10 C,1i.id. - .Tacol1 Dich.
cliviclê1 externa. - A' comrnissii,1 ele orçlê- .ln1'.11fo 1 · rle C1.1uipos Pacheco. - A' comrnissão 
rnento. ele lctzencl<t. 

O Sr. Th:Iorae§ Ba,1~ro,-; precisa ela 
palavra unicamente par;.t a1Jresentar ii mes(1, 
lmm representaçii,o ela Iutenclenci<1 Municipal 
de Piracicêtba, cidade onde reside, pedindo 
ise.ução ele imposto pn,ra, urna empt'eza de 
illuminac,:ito electrica, fundada naq11ella cidade 
pelo disti11ctissi mo cifatl ào o S1·. Luiz Vicente 
ele Souza Queiroz, em cujo conlracto existe 
esfa ela usula. 

A crnpreza espera ob1m· este .ii.tvo1·, ;;i (~que 
ltWOl' se lhe pticle chamar, o funda-se cm que 
favores iguaes já foram concedido:: a S. Caê'los 
do Pinlrnl.e á cidade ele Tatnlty, p<tm csgoLos 
c "lJastecime.ntos ele n,guas, nlém ele favm·cs 
semelhantes concedidos n, 011.tr«ts cidade:,; ; por 
isso, apresentn, esta representação a,o Sr. pre
sidente, p1t1·a que se digne clm·-llte o cll'stino 
chi lei. 

Vem ~1 mesa, é licht, e enviaclci á commissào 
do fazenda a seguinte 

Rep1·csentaç17o 

Sala elo conselho dei, lntendencia Municipal 
ele Piracicab<C, 1 ele junho ele 1892. 

Cidadiios presidentes e rnemlJros do Con
gresso Nacional - Ternlo esta intenclencin ce-

Ctunara V. I 1 

Em seguida pt'ocede-so ;\, chamada,, á qual 
respondem os Srs. Bemarclino ele Campos, 
Azel'etlo, Atliayclrc .Tumor, Paula Guimarães, 
.João 1lG A Ye!la1', Inclio elo Brnzil, N"irni, RilJeiro, 
Ca,nfüo, Pedro C!:ern10nt. J\fatta fü1cella1· 
Costa Rodrigues, _Casimirn Junior, Rodrigue~ 
Fernandes, lfonnque ele Carnl,[ho. Anfrisio 
Fi11ll10. Nogueira Parctnn,gná, Pires Ferreira, 
1\fal'tiulw Ro(lrignes.HezeniL Joii,o Lopes, Jus
tiniano lk Serpa, Frnclcrico Bo1·ges, ,José Bevi
l<Lqwi,, Nascimento, J\Iigud Castro, Amorim 
(hrci<C, E]Jitacio Pessoa., Pedro Amm·ico, Couto 
Cart.i.xo, 0<t ,\rnlmüe, Tolentino ele C;i,rv<tll10 
Gon(;.;\.ln•s Fenc,ira, José ~far~:.mo, .Jos,quin;_ 
l'm•11;i,mlJuco, ,I 11 rnuc10 ele Agum1·, André Ca,
Yalca.nti, füi,ymuuclo ricwdeirn, Annibal Fal
CiLO, Pereir-;1, de Lyrn,, Luiz de Andrade Es
pirita Santo, Bellarmino Carneiro, Theophilo 
llos 0m1tos, Pontes ele Miranda, Oiticica Ivo 
elo Prado, Oli·rnira Vallacfüo, Leandro M~ciel 
Fclisbello Freire, Augusto ele Freitas, Tosta: 
Znma, Artlrnr Rios, Uarcia Pires, Marco
lino Mourn, Severino Vieira, Santos Pe
reira, Milton, Dyonisio Cerqueira, Leovio·Udo 
Filgueiras, Bi1rão ele S. Marcos, Seba~tião 
Lm1dulpho, Fonseca e Silva, Fonseca Hermes 
Nilo l~eçan!1ci, Oliveira Pinto, Joaquim Bre: 
ves, \i1rgll10 Pessoa, Fmnça Carvalho, Luiz 
Murat, fü111tisfa da Motta, Fróes da Crm, 

9 
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Alcindo Guanabara, Lopes Trovifo, Al'isticles 
Lobo, Furquim \Verneck, Vin!rnes, Thonuz 
Delfino, João Pinheiro, Chtbriel de .:viagalhile.s, 
Leonel Filho, Chagas Lebato. Alexanrlre 
Stockler, Francisco Veiga, Ferreira I3ranclfo, 
Lamounier, Gonç·a.Ives Clmve:'l, Dntm Ni
cacio. Al'isticles Maia, Costa Macltaclo, Fer
reira Pires, Glicel'io, Mol'nes füu·ros, Lopes 
Chaves, Mursa, Paulino Cct1·los, Co~ta 
Junior, Alfredo Ellis, Carlos Garcia, Mo
reiret ela. Silva, Alrneicln, Nogueim, Rulifüo 
.Junior, Fleury Curado, Leopoldo de Bu
lhões, Caetano ele Albuquerque, Bellamino 
de Memlonçlt, J\tfarcim10 ele !\Iagalliiles, Lauro 
Muller, Sclürniclt, Lacercht Coutinho, Cassiano 
do Nascimento e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 

Deixmn de compctrecer com cctusa pilrtiri
pach os Srs. Gorn;:Llo de Lagcis, Retumba, 
Meira ele Vasconcellos, Paula Argollo, Seltbrn,, 
Francisco Sodl'é, Urlmno J\farcondc~s. J\fanlJJ.ps 
Barreto, Viriato ele JVIecleiro.<, Erico CodlLo, 
Jacques Ourique. J\fayrink, Jesnino ele Allm
querque, Baclar6, J\fattct J\Iachaclo, Alnu·o 
Botelho, Viotti, Manoel Fulµ;oncio, Gom:<ilves 
Ramos, Domingos Roclm, Palletet, Ferreirn 
Rabello, Jo['w Luiz, Ceslwio Mottlt Junior,Car
valhal, Eduardo Gom:alves e J\fomm Betrreto; 
e sem Cl1us:1, os Srs. Uchô<e Roclrigue,,Nolson, 
Josê Avelino, Almino Affonso, Rusct e Sil va,João 
de Siqueim, João Vieim, Yilla Viçus:t, P1·ic:co 
Pamizo, Cyrillo ele Lemos, Alberto I3rnmllío, 
Sampaio FerTttz, Figueireclu,Antonio Olyntho, 
Pacifico i\fascareuhet,, Jacoli da Paixão, Co~b 
Semrn, Ame.rico Luz, Corrêa Ralmllo, Carleis 
dn,s Clmga~, Domingos Porl;o, Monteirn 1la 
SilYa, Martiuho Prado, Dornirti.WS de Mor·<le.s, 
Aclolplto Gordo, Angclo PinlLcit'o, Fe,t·w111clo 
Simas, v:ctorino Montdro, Pel'l'irn eh Cost<J,, 
Julio ele CastfülOô, Ho1•Q'"' de :He1kirns, 1\J
cicles Lima, Assis Bl•azil', Tltoim1z FJ.ores, I-Io
mero Baptisüt, Rocha Oc;o1·io e Fcrrmfflo 
Abbott. 

E' lida e sem clelxite apprnvacla a acta eh 
ses~ão antecedente. 

O Sr. Francisco Glicerio-Sr. 
:presidente, o nobre deputado pelo estado elas 
Alagoas occupou·se hontern ele urna refo~ 
rencia que leu em um lxüanço ele emproza 
colonisaclora, publimclo nos jol'mws tfo8ta. ca
pitctl, ao lançarn0nto ele uma gT<tllllr' vcTba, 
despendida com ü~rceirns ix1.ra obtenv~i.o du 
uma concessu,o ele terms no l\Iinistol'io dr~ 
Agricultura. O nobre deputado nia,nteve-se 
em generaliclllcles, evidentemente 110 intere:;se 
de clefomlrn· a !10nornliifalacle do governo, em 
cujas visüts foi acompanhaclo }JOl' aplu·tes de 
dous honrados collegas, os Srs. André Caval· 
cllnti e Arthur Rios, 

i\Ias, o nobre deputado lJOr J\Ii1ns Gemes, 
cujo nome peço liccnç:t ptim declirnu, e, Sr. 
Joi\o Pinheiro, lE·z a ::;eguinte pcrgunfa: Qumn 
foi o rnini:,tro ~ 

Sr. pl'esidente, é'' rssa p2rguntct llo nobre 
ckpu ta1 lo qne venho responclor: esse mi
nistro ;,:ou cu. 

O f"-Jr .• José Thi:aria:no pede é ca· 
nmra lJ<Ll'D fazer unm simples dcchtrnçilo. 

Foi ex:tcbmcnte em occasfüo que não es
t:wa, pr·e~eute, eleito membro eh commissão 
ele poderes. 

Teem sido :cpeu~cntaclos á c'1nmm diversos 
pareceres sem <t sua Gt$Signatunt, 

Il2clal'a, á c:a1mtm que º" seus 110nrttdos col
legas teem dis]Jens«clo a sua cofütboraç'i'í.o; 
a1!eiws :1ssignou o p<uecer reoonllecemlo os 
deputados ele S. Paulo, porque envolvia as· 
sumpto poliiico. 

P:1.ra, (]W' l!il.u possl1 lllLimr sulJre elle r1 ual
qum· rnspeita, faz esbt cleclltraç<lo. 

Diz rme ll1e 1lito foi clisü·ilmiclo trabalho al· 
gum 0'1ia1'ece CJlW, sendo aprescmtallo qual
CJ uer p:1rcc:e1',tlevici. ser :wisoclo deste pctrecer; 
ums uad:c distu se lem claclo. 

Faz esta cleclctraçi\o pam r1ue 11ão se lhe 
rtttribua corb responsttlJiliLlacle que não tts
sume. 

O í"'-lr. Presidente-Tenho de cle
cfo,mr ú carnttm q Lte a mesa tem recebido 
os p:wec2res eh cornmissU.o de poderes, o ele, 
:· ccorclo com os precCLlentes estabeleciclos, nma 
\'ez <11rn os p;1rcc:ere., silo a,ssignaclos pela 
maiori<1 clus rnernliro~ ela commiss<lo, <t mes<1 
os faz enln1r rn1 01·1Lt•m elo~ tfübuJlws. 

O Rr. -.u:apUista elo" ~IoLib:n.-0 
C-:r. pn:sirlon1.l' u n, c:i,nmrn. acak1rt1rn ele ver 
:i olsenaç·t'to que o tleputc1üo de Pcl'nambuco, 
o S1·. ,Josó '.\farfano, acalm ele fazer como 
membro d<1 cornmissão ele poderes. 

O orador é olJrigmlo a dai· algumas expli· 
caçiles, rnlntin1,s it observação 1lo nolire Llepu
tu.do. 

O 1 olator d:t commissu.o ele poderes, o Sr. 
Frederico Borges, e o unico que púcle dizer si 
a cleclara1;ã.o elo nobre clepufallo realmente é 
ou niio procedente. 

O orador p1ícle Lleclamr ú. casa que o nobre 
dcpu tl\llo por l't'rrnunlmco 1!1e rli~se r1ue, ern 
1,uclo r[Ue tê cummiss<lo üeciclis:;;e, esLa nt de 
accorclo. 

O SR. Jos1~ J\Ll.nBr\o nilo podia dizer isto, 
principaimente em nc;gocioJ politicos. 

O Sn, R1Yr1sTA m. MoT1'c\.-E' isto que ü
nlm" dizei-. O CJUO ailirmo ó qtw ;1 eornmis
s<lo llllllCLL pre.temleu rotirn.r do~ tro)Jall10s o 
nobre cleputcitlo Sr. Josó ivlêt1·.lm10, 
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O SR. Vr:-;rr.\ES (pele'. rectuer. ca:'O 
não ll<tja ineon,·enient?.qnc o proje•:to n. 40 A, 
([Ue foi ap1·esc:11LH1l• o tumo p:1s::':ttio. e subre o 
fJ 1ml ;i, re~pec.ti va eomrni:::süu j<'t deu parc:cei\ 
sejo. dado parn ordem tlu dia de amm11iü .. 

ORDEM DO DL\. 

O SR. Pirn,,mr.;mE-Nlio lmvenclo nnm<"TO 
pitra se vot:1J' :i,s m;1tc!'i;1s i11c]jc;vlas ua orclern 
lle di<t de hoje, vamos p<tss:~r ;L 

Discussií.o llllic:1 do p1·0Jecto n. 8 dE· 1892, 
coneedenclo lice1wn a Antonh) Yianncc Go11-
<'alves Fra~a. fiel elo tl1eS<)lll'eil'o chi. Caixa 1l<1 
:\mortis•u.}io, com os nmcinwntu~ elo seu em-

A or;ani:'·,1.ç·lí.o munic:po.l da Capital Fecle
rn 1 de\·ia despertar mais entimsiasmo; po1'
q ue e~La é, por assim dizer, o cerebro, o mo
delo dos out1·os estados, e em tal caso uma 
boa org,rni~aç«lo 1mmicip1tl aqui seria excel
lente exemplo para a organi~ccçiio municipal 
de outros pontos do paiz. 

Infelizmente vê que em <liversos estados a 
organim1ç:i:io municipal tem merecido muito 
1müs attenç·ào do que aqui se lhe tem pre
sk1do; ve que, por exemplo, a organisação 
municipal (ht Balli<t é muito superior à noss;1, 
quer pelo seu htdo cívico, quer pelo lado di1 
autonomia loc<tl. 

O S2naclo, e.ntre as suas emendas. fez utmt 
que uJo pórle deixar absolutamente de es-

p1·eg·o · , tnu1lrn1· ; . rc:fcn~-Sé ao art. Ci'', que trata do 
~inµ;uem perlintlu 8 p;ih~ \T;t • e encerr:ufa. n potler Jegt~lati vo municipal. 

discusc;ão e adiada a YOb•:·ao do p;t:·ecer n. 0. 
Continrnw1í o rl;i, cliseuss;lo tmic;c rJu.s e1nen- O Sn. PRRSWEKTE-Peço a attenção do no-

das do Sc1lc1.~lo ;10 p,,ojectu de~1,.1. ca.1m1ra. 1i. RO D bre deput,i.t!o: Em virtude de disposit;ão ex
de 1891, Ol'g,1rnsan lo o Ddt·1ctu Federal. PEess'.t elo rcgunento, as emendas do Senado 

Continírn <I cl\scnssi:ío das emeuda~ elo Senado S<LO d1~cutulas uma a uma, salvo si, mecleante 
ao art. 1° du mesmo prqjccto. 1 requerimento, <t Gamam resolver a diseussilo 

em glolio. 
o §r. ~r inhaes diz qne 1üo folscJ o seu O Stt. VvmAEsdiz qne o Sr. presiclente sabe 

digno collega de rcpl'esentacJw pclit C1pifal que o omdor nãu púde <liscut.ir as emendus 
Federal r1 ue se sorprchentlcu (;Om as emendas 11 um a uma ... 
0presenüulas no St:nado. . . 

Como s;tbc. Sr. pre~tclent0, rllw.rnlo sr· 
tratou aqrn eh dbcussão do prnjecto qne Jüi 
apresentado, o uracl01· •lil·er·µ:in pruí'llnda
rnente de certos artigo~ que j 1!1µ;1\·a incompa-
1,iveis rnm '" rlemoerach1. e com o est;u.lo de 
ci vilirnçlo (lo fim du sec·ulo XIX. 

Está co11Ye11cido, e crt; c11w ;1 esi:e respeito 
ni:'w deYe pJ.irar <t m'.·n01· <luvida no espil'il.0 
desta casa, que n. mtmici1J<llir.l<t.cle é a liicse dr· 
tochc a ocgaubu;-fí.o p0Ltic;1. e 8C•cüil, e pen~;'\ 
com o distiltl:to pul1lki~ii1 lwlg;1. Lavnh)·u qw· 
ri. mu11ieipaliil:u.le dn e ,:(•1· cncaraifa m:ii.'< pl'lo 
Indo eeonomico du q1te pL•lo l:ulo politico. 

O qm• teem sidu a~ mrnüc:paliLbdf"S a t<'.· liojt,, 
rnfelizmente ó conhe~:,fo 1fa nmiori::t d1t uac:lo; 
ellils não tc:cm siüo a tase cb Oi'gani8a,J.o iles ta 
naç·ão, a aclministraç·:ío c·m ger:1 l tem sido 
um receptaculo de imli vidtwfülade,; q uc vão 
tf'lllJalhar. JlÜo pel•J bem tfa collectívirhtLle, 
rnn8 com o fim lle prepai·1u· f1tGL1ms cnnclída
turas a p •SÍl;ries elevacb1s. 

O Sr:. P1:esmE:-;n; - De. modo algum 
quero to!lter ao nobre deputado a liberchlde 
da tribuna; estou apellas lembrando mrnt dis
posição 1·egimenfa.L 

O Sn. VL'iIL\Es •.. mesmo porque conco1·lla 
cum alguma~ üessl1s emenda~ · portanto, ni1o 
pócle clíscu~ír uma emenda ~om'" qual con
r:orcla por isso pede ao Sl". presidente que 
consulte a Camara si eonsen te 1m discussilo 
em globo. 

O SH. Pm~BlDE:'\TE-Deixo ao nolJre depu
t:ldo plena Ji/!u·dade ele fril•tlllil., mas peço li
cenç«l par;1. uot;i.r qno a discussão lm de ver
sar para. cacb urna das emendas em separado 
e depois de ci1ce1-racla a cl1scu~~ii.o sobre a pr·i
rnem1 emenda, cnc:tar-se-ha rnbre a se
guuda. 

O Sn. V I:'il!AES pergunta si lia numero 
110. cascl.. 

O SR. Pc.E~WEN1'E - Nilo lrn numero. 
O SR. VIXHAES - Kilo 11ocle, nesse caso, re

querer a discussilo em globo. 

O orador sabe pedeitameut.CJ que a quesfüo 
das munícipaliclacles 11fo tem sido encaracln 
como eleve ser ,quando se ü:d.a (le organisar o 
nosso Psta.rlo 'oc.ial; e pelo lld)atc que ~e Lom O SR· Pm:smEN1'E - V. Ex. póde fazer as 
dado <tfJllÍ e 1m outra c:ts:t do Cun;,:res~u. 1 ~rn1q gcr:ies sobre o pr0ject<;), 
dizer, com ba·;•';wt.e pezal'. rim' a üiscn::;<io. licando na de riue a tliscussi'i.o 1·ersa 
te1n pa.ssack1quasi quPde:-:pe1·ccdJ.idLt.(~-1j)IJ«·ulos.) su1Jl"l: ;_l 1,1 0111::-uda .. 

Os l1onw11s que l'clreci:u11 esUtr nMis [1ti.liili- O Si:. Vt:\ILl.ES diz que o Seu ado nega 0 cJ íi·ei to 
t:tclo'<. c1ner pd:1, sw1 ::n"C1llde o:p:·l"ienc;;c ,lo:< aoB }1aJjit:rnU·s desfa c-ii!;icle 1.lc eleu:erem dil'e
uei:'·,-,cin~ i)1tblico,;, quer· pelos seus grnmlr;o ctarnentt' u seu print"ipal representante na, 
e~twlus, não icem, por· assim dizer, aliordaclo 11mmc1paütlade. quando quer que 0 prefoito 
este tisrnmpio como c1>c1 de espenw. ou u governador do novo estado seja nomeado 
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pelo Presidente da Republica, opinilo esfa ([l'G 
vae de encontro itquillo que se adaptou pant 
'" eleição do cbefc do Estado. iiorqlle a 
Constituição resolveu q ne o p1·imeim ma, :is
Ü'ccclo elo paii fosse eleito directamente pelo 
povo. 

Este systenm ele nome<Lçflo ó o mesmo qnc 
se faz em Buenos-Aires. em que o pfüJe:to 
é nomeado pelo Presidente da Repul1lic:a c:nm 
sancção do Serrnclo, system::t este que n~LO tum 
proYado bem nas tres [ntemlcnciao-: que teem 
dirigido o nosso municipio. 

Não sabe realmente corno se qucir1t clm' ::rn
tonomia á municipalidade desta c:idacle, fa
zemlo-se depender o chefe do executiYo muni
cipal ela nomeaç·ão elo Presidente tlc1 Republica. 

I-Iontem o nobre deputado peht Bahilt, qmln
clo falla va o seu collega pela ct1pital, declarou 
que approvrtva esta resoluçflo elo Senado. di
zendo que, por ora, este município aclln.vl1-sc~ 
em condições excepcimmes e que estando o 
governo aqui localisn,clo, pareciet sei· tlesne
ces5ario tornar-se e!le aqui um llospecle, sem 
ter autonomia ... 

Om, a nossn, Constitlliçiío entenclea q 1w a 
Capifal Fecleml clcvin sei· tü'a1hi 1far111 i e cul
locfüla no centro; e o omclo1· nào 111"i1k deixa;' ele 
approvar esta n~solur;iio q ne voto a p111· C':,ta.1· 
convenciclo de que os gralllfos problema' :'DCLiV.'::< 
niio se resolve1·ilo enH1uanto o gornrnu pm·
manccer 1ie::;üi, c:cpital. 

Emwrnnto u g·uve1·110 clcste pai2 ostiver rl11 
baixo 1lct J.lrCSSi-tO 1lil•t1CLil, Llu rnilil:m'i:,rno e tlo 
agiotismo, o gtrrnmo n:to poclecit to1· a antu
ritliule necessa,l'ia pam n:sul n1r os grnwll·~ 
problmm1s soeiaes q 11e se apreseutão em no::;>:a 
nascente Re]Jublica sem sc1 emanei p:w com11le
fame11te deste jugo que pes:i, suiJl'e elb. 

o SR. BELLAIDrrno DE J'dK'\Dllll~I.\ - E' pt•e
ciso estar neslct banmrln. pm·tt Sl1 comlxltel' o 
milita,rismo ... 

O Srt. V1:-1r1AES cn; que porle comlJiLter o 
militt1rismo fanto Llec1ü1 lilmcctdêi como fürn. 
clella. 

Den o ~eu apoio a.o 8r. Pl'esi1lente clit lle
publicct niio por Nln' elll: militou·, 1rnc~ pol' ~er 
um homem ltonesto e patriot11. 

O SR. J3ELL.\IDJL\O DE :i\fE:\JJo;v.:A dic um 
a1mrte. 

cidade ; muito b~m I'ez Portugal, clesign:imlo 
LislJon. p:1nt c:tpibt.l elo Heino. 

Assim elevemos collocar o governo füm ele 
um ;.rnlpll de mito e o governo em umct cichlle 
populo:.;11 est«1 sob ccrl.ltS .iuílrn:ucia~. O pI'Upr[o 
iir1rhtmento ern ceutro populoso niiu r.em 
; 1,qnclh 1rntonomia., nr1 Lrnlla isrn10~o de animo 
que 1.erir1., si estivc~sG colloc;ttlo em um pe-
queno rnic:lf'o. 

Aclli1, portanto, que a C8,marn dos Depu
faclos cll've suskntm· su:i primeira t·esoLw;ão; 
isto e, l[UU O pre[eito sej1t deito p:.;lo püYO e 
não por nomrnc;ão Llo Pl'Bsi1.lentecla l~epublictt, 
como q uc1· o Se1rnclo. 

Os intendentes municipêtes nomeados pelo 
Presidente 1.liL Repuhlim teem deu.lo o resulta
do 11ue estamos pt'esenci;i,nclo ; fült:t ctlli a or
dem em suas cleliiJernç0es; é paü:nte 11 inJlu
encia tlitaclol'ial elo presidente ela Intcnclcncia 
Municipt1l e 11 di1·e1·;,·enci:1 entre m sem col
legas; entrettluü1 os serviços municipaes est:Io 
completr1meilte estn.gnaclos e os gmncles inte
resses clesfa ciclccclc í"cJrnm posto3 ele lêulo, uni
c:cmente imrn sn11portar-se o crLpridt0 ele 
qnelJl se colloc;1 <i,cima ele. wdos os intel'Csscs 
pltl1!ieus. 

Nilo quor cc:nsm·<Cr o adnal ela 
inteni Le11cü1, ri uc é: 1·epublicano antigo e habi. 
libido. 

\f:1s nii,o liasLê ser renublit:ano e tm' 1m1iili
t:H;<-1es ; é uetessm·io ci1w :0 frente 1li1 inten
denc:üt esteja mnl10mem ele tino aelministratiYo 
e r1ue iúu faç;i, tudo a sem , sem im
porbr-se muiL:1s vczt:s c:om ct opiniiio de seus 
auxiliares rm corporn.~·ão a q t1e p1·eside. 

O 8n. Vri\1L\E' ouvia, ainda houtem 
quz'ixa cl0 llli\is de CiOO pmsmis que, lia tres ou 
qnntro mé:r,cs, vemn os sons intl•1·es~es vastos 
llc fado, porq ne ct 1 r1kmli·11c:i11. nilo qrn:r rlc•s
paclrnr o:, seus pct1mi,; sinilo deiiois de 11p[H'o
v:1cb :t post1u·a sol;ro cmBt1·l1c1:,:Je~ e rccon
;:;trucc·1les lk prwlios. 

Semdll~t!lfo postHm clc1 ln1.encloncüi ó um 
attent<Mlo contra 11. lilmnlade r!os inclivillllos. 
ó mai,; clo q ne i~to. :1 pessolt q1Jc oqyrnison a. 
i1nstu :·f1 1wm ,1,0 menos clisLu\·ou IJlllõ tinlta 
copwclu o I'l'!''l'li\mu11r.o de I\n·is. 

:-~ i u Sr. 101' ;JJ tal -v-erúJ 
que lú secogita, du1'l~itJ1\·odns c<:sê1,'' dr; qt~a.tro 
:rndl1res. caml~ q110 kcm 1·ompa.eti mcntos êtcl,i,
pt:1ve[s ás conillr,(11;s du dimn 1b Em·o1xt, r1 ú 
esl.e o ciue se qw.T tmnsmittir iiara 
esta Cl111ital. 

O SR. VI;'olIIAEs ni"lr> póde com1n·clternlrr 
que um homem que q u[z e::;t,tbde1:e1· o mili
fal'ismo neste p11iz seja o primeil'O a vilmw-1110 
golpe ele morte. 

. Deve-se quantD cllltes muclltr o, c11pitnl clestcc 
cidade. Mmw bem anclot1 o gornrno elos 
Est11dos-Uniclos q uanclo rm sut1 01·o·anisaeii:i 
designou \Vashington pafü crtpita.l d~1 União, 
que irnquelle tempo em uma. 1Jcque1m cidmle ; 
muito bem foz a Hollnnd,1, conservttndo slm 
e apifal fora do centro, em uma, peque1rn 

I-fa mais ontra mrunmlü1; qmrnclo aLLi o 
govcmo p1·ocum fitcilita1· ns ecli1icu.ções parn. 
que o opcncrio poss:1 cmc:ontrnr nrnios ele vida, 
a11ui :<o proc111·a tliflieulfal', SG fonta ir üe 
f'llC0~1';ro ao que u goven10 tem üeliiJel'ilclo, 
rnto 11, as lJOSturas tlel;errnimm1 C[ uc se udi
firincm cas,ts cm terrenm ele mmcct menos de 
sete rnotros tle exte11si'00 ; ele müllo que o opo-
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rario que compnt um terreno ele quatro ou 
cincn metros, lla do íku· com elle baldio. 

Aincln, em outro clc:tc·rmina-:<e que ns 
cascts tenlrnm o p:1,s::cio em J'r·l:nte dü fadrilllo 
ele mos:tico, em um;c cicln (l; CJ li e csüt rocleadn, ele 
g1·anitos, e iwsfas concli1;1lc~- o 1Joure operario 
íicil na. necessidade ÜC\ rleixrir i le üi.zer o seu 
pre1lio. 

Aiucl:t exi~e-se mie sr>. cunstn'mm casas. rle
pois de <ipprovactis rielo engenheiro ou pelo 
m·clüt'.·cto que :k:sistiriio ns obms; ele modo que 
o opern.1·io niio tendo dinheiro par:1, cli:im:u· o 
engDnllciro nffo pi'llle 1'11;\er c:cscc. 

Outro ponto, em a nrnnicipalic!arle !Gza 
dil'eito~, e qrnmclo 1l:t~ licen~«tS ]Xtrct ne-

gociar. 
q Oea, melo isto ó uma faltct de• oriemarjii.O ; o 
0 rw mostr:t qne it lutcrnlcnc'a com c:ortezn. 
sü1 rle~J:üxo ele uma c:'rtn. irnpi·os.si10 qrn:. JJUr 

honm de sollS nwriw~, db rlc·n· fazei' dc,.;a.p
pa1·2cer. 

O Scm1do no art. :3•• foi nmi,0
: democratko 

elo q1rn a Canmrn, como ~rJ dcprl'lte111le dil. 
sim;Jles leit~m; .. 

Quando se rliscutüt aqni im C:11m1m elos Dc
pntwlos ostct rcCoJ'11rn. 1li1. rnrn1icipalüfaclo, m:cn
do a u mn. emernlti ú nwsit <tL:crcêcen t.:milo q u o 
pocliam vot:tr taml.Jem rm mtli1icipaliilD.de os 
e8trang2iros resirlentes 110 mu11 icipio cl1mrntn 
dcms <tnnos. Ci~e qlle ó urnn, nwcli1h qno so 
coaduna moI!1or com a no,;s:t clemoc1·acüi,. 

O estran:.reiro que l'Stit n.qni, qne est;1bel•xeu 
o sou domicilio no nrnnicipio, tem t;1,11to di
reito rle velci.r pelos publicos e L~co
nomico~ do nrnnicipio como us nilciornws. 
Nr:sta ponto 1lisc:o1'1lit elo sem illnstre com
mwheiro elo bancacl:t, o Sr. Dr'. Tl10111:tz Del
fino. 

Não é a primcim Yez que S8 tl'ii.1a rJe chu 
voto ao estrangeiro nos 11egoc10s mumc11x1es, 
e nem é ük•rt non1. Já no tempo d:i. m1tigci 
Atl12nas, os estn1ng:1ü·os que pass:w<em por 
elln. e clemoravn,rn-se ;2 tmnos, 1J011i:1 m vo
far na mnnici1x1Jicbde. 01·a, si lt;1 tantos 
annos, im Attica se mlmittia. que os escmn~ 
goiros vofassem rrn municipoJicL1cle, como ó 
qi1e no fim elo seculo XIX, em um ixüí\ que se 
diz civilisaclo, se quer 1n:cluil' o estmngeiro 
de intervir nos negocios municip:i.es? 

o SR. LAMOUNIEn.-Entret<i.nto o Congresso 
rejeitmt 1mm (\11lendt1 uestc' s::ntillo. 

O Sn.. :v1xr1\1';s iliz qiio é verilacle, n. ''mr,rnh1 
foi a.pres1ut:vli1. pot· si e o Senn.1!0 1'8.JeHotHl. 

Outm ememht d11 Srn:t.clo com qtte cunconla 
em p:i.rrn ,., :t l'',•btivn, iLO <Wt. 7". (Li/.) 

P:1.rct n. cr1m:1.nl. c.111,;i. frcgm•.:áa tm11 de. 
eleger sects camlicl:ttos. Considem isto um eno. 

Seria uma vctnta.gem, si e:ula L'rngilezia on 
district.o tivesse :30 ou 40 mil eleitores; m:1.s 
lm clistl'ictos como os cln, iLtm elo Govern:1dor 
e de Paquetit, que teem apenas 40 ou 50 elei-

tores, elo modo que se luwia ele vêr no mu
nicípio represe.nfantes eleitos com 40 ou 50 
votos. 

Assim, lJOis, a cmeml:i. elo Senado e mais 
com·snien1.e, por que substitue essa medida, 
de forma que dit um G0 ou 5° para a mi
norirt, o qmi é uma gm·antü1 clemocrci.tic:i.. 

Descle que se acloptou que o prefeito muni
cipa,l ,;eja o cheí'e do Poder Executivo niío vf1 
motivo para que o Semtclo, no paragrapl10 2° 
(lo art. 10, cerceie a autonomia deste funccio
mi.rio. 

O Sr. presiilente S8Jm que oDistricto Federal 
corresponde im nossa organisaçi"w a um ver-
1ladcil'o estt1clo, correspondendo portanto o 
seu prefe'to aos governa1lores. Assim sondo, 
ui\.o se com1wehencle que o prefeito tenlrn. 
out.m limit:vJco aos ~ens poderes que niio seja 
a li mita1:i'10 imposta ;1,os govel'uaclores peleis 
fücul1lades ÜGls lr:gislaturas. 

F<i.llou-se llontr"m aqui a respeito ela muni
cipii.li.claclo elo Lolllll'Ps, e o orador decJarou 
em <êpttrtC' que Londres é uma elas cifüi ele~ 
cuja municiprüirlack1 tem menos <mtonomia, 
Api'OYüitct a ocmsii\o pam dizer riue ó smt 
opini~.o que os grandes serviços munioipaes 
!levem sei· mono1'lolisnclos polo Estado, como 
por c~xemplo a illumina<,:iio publica, o serviço 
rle clistrilmiçil.o ele agua.s, o serviço da locomo
çiio, elos tekpl10nes, du.;; te!Ec\gri1phos, etc. E 
qmmüo outras razões niio houvesse para assim 
pensm', l1asta,rü1 o fo,cto rliariamente observado 
nesta cidade elos vexame'> que soifre a popu
!:tção oom o p2ssimo ser•viço da viação urbana, 
npezcct' de terem ll.S res1'Jectivas companhias 
se compromettido a melhorar esse serviÇ'O, 
qu~mclo um vereador, muito incorrectameme, 
visto qne falüwam apenas dous annos para 
expim(:iio elos contractos, avocou a si o direito 
elo renoYcLl-os. 

Assim tambmn se lm ele ter notado que o ser
viço ela illl~t11il1n,çiio publica nesta. cidade é o 
peior possível ; e tudo isto concorre pam jus
tificar a. conveniencia ele serem monopolisaclos 
pelo estado esses grandes melhoramentos de 
que clspenclem o bem estar ela collectiviclacle. 

O orador não quer tomar mais tempo á 
Canmra. Veiu apenas tocar nestes dous pontos 
pl'incipaes: ll. qlwstão elo prefeito e a questão 
elas eleiÇ'ões. As emendas elo Senaclo não podem 
absolutamente sc:r nppl'Ovadas; em rela\;ão a.o 
prc-cleito por cohm·en1 üi nossa., porque., sondo 
o c:lw'.'o do Estado eleito clirectarnentc>, o pre
feito não !leve ser eleito ini.lirectamentn; em 
l'd:i1::10 ;'1, qu~sfüo cllts eleiçôes, oomo jú. disse, 
p1icle-0::0 e.lar o mso ele haver vereador eleito 
l'lilll H Oll l::i votos, qmmdo e concliç:"w in
dispPUSlWel, quer nas eleições gemes, quer 
nas cleiç1'íes locacs, que o eleito venha armado 
pelo eleil;or ele todo o prestigio para impor' as 
sua~ opiniõ:"s e bem defender os interesses dos 
seus coneicln.dãos. (Muito bcll1 ; m.uito bem .. ) 
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Ningnem mais pedindo a pillavra, é encer
rad11 a, discussão e adiaclil a votaçifo das emen
das do Senado ao art. 1 º elo projecto. 

Entram succe,sivarnente em cliscnssi'Co, qne 
é sem debate encerratla,e :.icliacla a votaçã.o, as 
emendas do Senado aos arts. 2°, 3·', 4° e seus 
numeras, 5° e seus numeras, Gº, 7°, 8°, 9", 10, 
11, 12, 13, 14,15 e seus nurneros, lettras e pa.· 
ragraphos, 17, 18, 10 e seus 11a,i'agrr1,phos, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 
seus paragraphos, '.:33, 3-1, 35, 3G, 37, 38 e seus 
paragraphos, 39, 40, 41 e seus numeras, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5L 52, s:i, 54, 
55, 56, 57, 58 e additiYOS, 50, 60, 61, 62, '33 e 
seus paragrapllos, 64 e seus ]XLragraphos, 65, 
66, 67 e seus paragrapltos, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84. 

Continuação da 2ª discuss[o do iwojecto 
n. 168 A, (elo Senado, de 18Dl ) regulanclo a 
navegaçiio de cabota,gem. 

Continua a discussão do art. 1°. 

E o que ti mais ele atlmirar, senhorcN, é que 
e~tas idéas sej<i,m sustentacbs por moços que 
devem tr1' idé:1s novas. 

1:~rA Voz-E velhas tambem. 
O SR. MoRAES BARROS moç:os de 

ütknto, que th~viam comprellcndcr que uma 
nação <tinericmm só pócle ter todo o pro
gresso pelo cmninho amplo e franco de 
toüas :cs libenl:Hlcs. E' incrivcl, senllorcs, que 
com os meus cabellos grisaJllos, que üeviam 
represenüw o passado, me vej11 obrip:atlo a 
levcrntar-me para combater icléas de moços. 

O nobre cleput11do pelo Rio de Jrweiro 
começou sen discurso clizendo que felizmente 
tinha a espeninc:<i 1le Yel' a imvefrnç·ão de cabo· 
fagcn restituida a 1aus leyitiinos possuidores. 
A cabotagem nacional teve possuidores muito 
legitimos. Segundo esta doutrina, nós não 
trn.tmnos de promnlg:ir mna ki; trrLtmnos de 
prní'erir unm sentem;n, como pOLler judicfario 
em nm:L twção ele reivindimção, na. rgmJ 

o Sr. Moraes Barros-Sr. pre- clecla.rmnos que os verdadeiros e legitimos 
sidente, presumi sempre que, uma vez pro~ pm1suidores do commercio de rnbotagern são 
damada a Republica no Brazil, os perig·os os imciornws, com exdusu.o dos estrangeiros, e 
viriam dos adeantados, dos raclicaes, daq Llelles orclmmmos qne sej::L restituido úquelles. 
que em linguagem vulgar eram chanmclos J\fas, seul!or:'s, si tratamos de reiYindicaçuo 
republicanos ele cabeça quente, que com on:.is ele posso, reclamo de quem lançon sem0-
icléas demagogicas imzessem em perigo a mar· lhante proposição que seja consequente, que 
cha regular das novas instituicões. Entretanto formule 11m projecto restituindo esl;e ]miz a 
isto, que parecia naturnl e provavcl. não tem seus primitivc1s incohs-os lm;ifüs-qne esses 
acontecido. Os perigos da, Republica teern 6 que eram seus legítimos possuidores. 
vindo do passtvlo, dos homens que sustemnm Si ontemlercle8 qne os hu;.!Tes estão muito 
as instituições velhas, as idtóas traclicimmcs, 1011ge no piLSSê1clo e qlrnsi jit não existem, 
algumas mesmo do tempo colonial. entii.o restituamos aos portuguezes, que por 

Assim pensamlo, entendi sempre qne teria 322 annos e.xercenun posse em toda a exten· 
de ver-me naturalmente alistmlo nas fileiras suo elo Arnnzo1ms <w f}rata, niío passando os 
conservadoras desde que fosse proelii,mada a lirazilciro~ (le e,:lmllrnclores. A vossCL theo
Repu blica. l'irt, logic<111Hmte, leva-vos até li1; niio pocleis 

Entr~tanto,. contra torl.a J, espectativa, vejo· recuar. 
me hoJe obrrgado a vir pernnte esta ilíus- Sr. iwesidente, não po(lia ser mais infeliz a, 
tracla assernbléa defender ns itlém; novas e itléa .(k posse em semelhante materia; a.riui 
combater as do passaLlo, tão atrasatla~ que nu.o t.ra.üi,mos (le posNe nem çk legitimidade ele 
chega,m ao ponto de pretenderem supprimir 1J1·op1·iedacles; nqt1i tmtamos de interesse 
uma liber'.lfüle em cujo gozo já nos aclmrnos mtcion,11; é pemnte o interesse nacional que 
desde mmtos annos, adquirida no regímen precisamos discutir a questiio. O que mais 
que clepuzemos por ser pouco liberal, convem : que a navegação de cabotagem 

Houve alguem que disse que a libenla.cle sejil feita por totlos os navios que costumam 
de ca,botagem era filba do liberalismo exagge- fazol-a, sem distincção ele Mcionalidatles. ou 
melo. · qne seja um privilegio, um monopJlio exclu

Senhores, já chegamos ao tempo em que no sivo elos m1vios nacionaes? A conveniencin., o 
regímen republicano se diz que mL monarchia interesse nacional, eis ao que elevemos unica
havia, liberalismo eccc1ggermlo! mente ;ütemler ao debater esüi questu,o. 

Pois si havia libernlismo rl 011/rauce, porque (Apo:·mzos.) 
prochimn.stes a republica? Pois si nós clcrro- Si quernis a todo o transe ter os olhos Yol
camos as instituiçtíes que nos regfam desde a farfoN p;Lm o pas,-mclo, que o seja pam o 
~lescobert~, yorque estas inststuições emm rneuo,; remoto. rJUE:' esst' é conLt'a vós, pm·quc, 
mcompative1s com o !'egimen liberal, com a rlC'puiN rlo !1ntu,1 rl1,e11,silo e• e~Lndo~ mrrltLados 
dignidade lrnmami,, .. º i11c6m1)t\tivd tümla com I e 1·eJfoc .. t.id.us, J!i1CJ1!f'lles tem1.ios 1lt.1. mornLrcllüc, 
esta: Amer1ca, como lia 9uom ll!ga .que nrsLe em que os p;1ssos para. rlmnte, os ados ele 
reg1men havia mst1twçoes de um l!beralismo progrc-;so cra.m muito re!lcctidoN, ernm rl1cclos 
exaggeraclo? ! com muita segurança e até medo, decretou-se 
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q1rn con vin lm ::w progr·os:JO o p1·os]J01·idado cht 
imc;iio quo ;i, na:n'g:Jção du 1l:tbntagom fosse 
rntre1nie á li1Te 1;oni;m'e1'.ncü1. urli vcl'Sal. 

lsL•) foj J'eilo em IKCi3. Desde cufüo foi a 
mtvegni;ão dr. frn.nr[llcc1rla its ban-
deiracJ ele tod:i.s as Mcüi1ht c01Telata, 
eil'ectrn1cln. no me:mrn :111110, foi ::. abertura elo 
Amazom .. s, igrndmento franr1ue:ido aos imvios 
de toclas :1.s rmçíles. 

Estas chrns importn.ntes rcfornms, libern.l e 
rconomicamonte la.Ha.111!0, foram muito com
b:i.ticlas pelos politicos elo nmlo. 

sobre todos os cerca.cs estmngeiros, de sorfa 
qlw o clomiuio elos larnl-lords <Linclt1 tinha essa 
enorme protecç.ão elo imposto sobce os crerca.es 
('sbrngeit·os, e como o 1.ct-ritorio ing'lez, po1· 
mrlllor laYrado que soja, ó insuiTiciente para 
prccluzir o trigo necessario prtra sustentação 
elo povo claquelle paiz, o resultado é que este 
irn11osto f'oi rerir elirec~mnenfo. o estomago do 
povo, foi justamente a11pellicla.do-imposto da 
fome. 

Semellrnnte inir1uiclacle foriu profundamente 
o animo patriota. ele Cobden ; i111lignaclo por 
semellrn.nte prepotencia ela lei, Cobden em
prellencleu a grande ct1m1xinlla ele obter a sua 
revo&rnção. Para. isso come(;Ou a. pregar a 
necessiclnclo ela. abolição dessa. lei, percorreu 
as cüllLcles fazendo mectings e organisamlo 
uma associa.~'ão immensa. ciue teve o nome de 
_/Í,1l~-COJ'n l(t,1,D 

o Sn. :VfORAES BARROS-Tanto e füo liem 
Ü':1.1Jallu1u, n.11xiliarlos ])Or tttleptos ele gran
ck t:ür:nto, que no fim r!e alguns mmos a opi
niilo nacion:tl tinlm sido conq11istacla e mani
J<.•st~1 va-se com força exigindo lL revogação elas 
leis elo:-: cereaes. 

Os medrosos cla.quello tempo diziam: «E' 
preciso ('ol'tiílc:1t' o Amttzana.s com L'lll'tale;irts 
ims clun.s m:11·gens, pa.ra não ser conquistado 
pelos Estados Uni1los e para. impedir o contm
L.;111clo. » Os mccltw:os cl:i. mt.wg;wiio de cabo
tagem üizia.m: « 08 interesses mtcionn.es vffo 
ftcttr prejwlicarlos, porque Y1i.e-:;;e 11u·:mr mão 
ele nm Jll'i.vilegfo. ;, K:1.r·~ mr•dos clr·s11h11mrece
ram ile.;cle q11e se n.lJriu o 1~111:1.zo11as n. l.ocl:is 
as w1.çiics e destln qm\ so es:·u.IH'lC'er'll n. li ne 
conel11'1'cncia 11n, n;l.Y(~gr-v:i'io <le cr~bott1gcin, e 
os resultaclos dt•ssns mc11i1b.s. itcccit1rnrlo o 
coneul'SO elos cn.pit:ws e lwa.ç.1s estl'ttllgr'.Ü'os, 
são palp~weis no pl'Ogresso do pn.ii:. 

E' pena r1110 nilo tcnltamos estatistica mi- O propt'ÍD 1 º ministro, que até enttío tinha 
nuciosa pa.rn tlemorntmr quanto a nal;iío tem combaticlo contra as icléas e a liga. de Cobden 
prosperado neste regirnen libcrn.l 11ol1e1·t Pecl, ao apresentará camara. elos com-

o nolJre Lle1mtu.clo p2lo H.io 1le .J:1neiro. que rnmB o projecto ele revogação cla.s mesm<i.sleis, 
fallou em primeiro logar, (ez unm üecln.rrrr;fio cleclnron fr<mcn. e lerrlmente que a gloria ele 
muito imporlante, é q lliJ d1•stn. cidade J.ml'n. 0 sernellmnte revogn.ção pertencia. toda ít Cobden; 
Sul na..-egam tres compnnllicts ele J.)aqueks, e as leis foram rm·oga.clas. 
uma., a elo Lloycl, ampla.mente snbrnncio- E' verdade que Cobden aconselhava a Ingla
nada, e duas outrn.s sem favores, sem subven- terra a que não se descuidasse eleslrn marinha 
c;ão ci.lgmrnt. mercante e principalmente ele sua marinha 

Entretanto, S. Ex. informou-nos ele que 0 ele guerra. 
serviço prestado por aquclla. com1)anl1ia é sim- O nobre clepufaclo deu a. entencler que este 
11Iesmente pessimo, ao passo riue o servii;o clns conselho importav;i, um;c transacção, em que 
duas outras compm1llins é excellfmte. Cohclen, imra alcn.nç.ar a livre enteada elos 

um SR. DEPUT.\TJo-Esstt ó "vc-mlllüe. cereaes estrangeieos, propunha-se sacrificar 
:1Jgumpl'incipio librra.l,pttm foyorecei· o clesen-

0 Sn. J\!rm.Al<iS B.\llRO'l - Aimh lmm ,-iue Yolvimento cl~t mt1rink1 mercmite. 
vejo o facto 110Y:rnwn1:o conft1'm;tclo. Kão. senhol'es, o conselllo que elle dava á 

Orn., Sr. presi1le11te. si a simples sulJven- Ingfaterm era o c:onsolho que torlo mundo da
ç8.o ó snfllciento para f'<1wr ]/('irm1r o ~c·n·ic:o. ria. i'\crn a. fnglaterm precisa.va que alguem 
ó clm~o que o J.lI'i 1·il1:gfo n.imln. o tornuri1. 1ieior li 10 rle,sc., pm·que clla comprellernle bem os seus 
do que pes~imo, 8e do ó possivel, farit q uasi intet·esses; elh1 sabe que no dia. em que deixar 
desa,pJ.)tLl'ecer esse servi('º. rle sm' naç~o manufücturrirn. e maritinrn cles-

Pare . .:e-rnt1 rJ11e isto é irrespomlivrl. n.ppparecerit rlo mapp:i, cla.s nações, porque 
Outro :wgumento ccmtrnprodncc•1ite rle que qne é a lngfaterra, physicamente ? Duas 

usou o nobre clcputn.rlo l'oi app:>lhi.r ]Xwn. Coli- i1equenas ilhas fançaclas no Atlantico, ex
cler~ e Jl'.1.m a liglt inglem. Destu focto rl:1. ltis- tn:umrnentc estercis, cfo clirrm inhospito, 
t01:rn 20 deiluzo :1r·gnnw11tos em ÍitVOJ.' das climn, 1letm12iarltt.mente severo i1or frio, que 
ldeas ri110 sustl'lll:o e contm as iilC>as ws-

1 

Jldo seu valor intrínseco nunca terfa valor 
iei~taclas pel.u. nobrn 1fopukll.lo que o till('gnu. :Llgrnn, porc1.ne o uni~º.· valor que existe na 

f-:enltores. o ~ab11lo por 1.oclos qm1.l em. ore- terr:i, mglezn, e o ccirvao ele. pedra. 
ginrnn d11 propt·iro1l:1cle ter1·it01·i<1l 1rn Iugla- Esfa nação, colloca,cl:1 nestas ilhas pequenas, 
terr<1, ~.ntes rle i.1bolirl;1 a lei elos cerea.es. í\!es- de clima ill ltospito, que seria sinão atimsse a 
mo lic~1e o t8nitorio inglcz pertence q uasi srn1 :cctividacle para outro ponto, para outro 
exclns1va.mente aos larnl-lorcls. Alem r!i,;i;o, üm que nfo fosse a aP1'iculturn? 
havia um irnpJsto elevado sobre o trigo e Em inclíspensavel ~ esta nação a. industria 
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manufactureim, principlümente a incl~1stria agricofas e fabris de fücil cleterioraçffo, e va
da navegação, e isso ella tem feito. lores amoedados, e ns. 8 e 7 - que per-

A Inglaterra é unm das primeiras rnv)Eíes mitte o transpoete de 2uciesquer can;as, nos 
do mundo, pela sun industria e navegaçi\o ; casos de fome, poste ou outr·a cahmiclade, e 
a Inglaterra justifim pert'eitê1mente a expres- nos casos de guerra externa, commoçito 
são do poeta ba!Jiano, que dizia: A Inqlatura interna, etc. 
e um navio que Deus na 1lfanc!w anc•Jrou. Si o artigo da Constituição tem o rigor que 

Por isso, senhores, ainda este exemplo foi lhe emprest8.es, não tendes o direito de abrir 
contraproducente; assim como na Ingfaterm foi · essn,s exct\PÇ•Ões, porque onde a lei nilo clis
preciso abolir o imposto ele cereaes, porque tingue, ninguem pótle distinguir. 
era um imposto lançado sobre o estonmgo elo E, senhores, infütg'lrnmos a n1zi10 por que 
povo, assim tambem no BmziI e preciso que a no regitm~m do monopolio permitte-se nos m1-
liberclade ele cabotn,gem nilo se.i<1 supprimitht, vios estrangPÍl'os o commercio de cabotagem 
porque a suppressão dessa liberdacle importll- no casu ele gnerra externa, de commoções in
ria a aggrav<1ç,i10 pam o estomago do povo, ternas, do vexames e prejuizos CcLUSlldos á 
porque da suppressão dessaliberclc1cle resnlfal'á navegi1ç·ão, 
que nas grandes cidades do Brazil ser[i insuf- ~ilo !ta duvida que e para. que o povo nilo 
ficiente o abastecimento de generos alimen- soffra, para evitcw a fome; !lli1S, si a navega
ticios por falta de meios ele transporte. ção ele cabotagem franca aos estrangeiros 

Si excluirdes os mivios estranrs·eiros, que em serve PM"a aliviar a. fome nas occasiões ele apu
tão gramle numero se occupa.m no serviço ele ros o clesgmç,a,s nacionaes, pergunto : é só 
transporte elos generos alimentícios elos portos nesü1s occi1siões que. os habitantes elo paiz pre
de proclucção parn os 1-mmcles centros elo con- cisam alimenfar-se? Essa. necessiclc1cle de ali
snmmo, ireis aggravii.r a. sorte ela popul'11;ão mentaç,ão nilo existe sempre, tcmto nos tem
de nossas grandes cic1'1cles, que já se queixam pos nOl'maes, como nos casos ele J'ome, peste 
ele fome. e guerra.? Log·o, a fr<mquia ela cabotagem 

Si o imposto inglez era um imposto solm; a tlevri fambem existir sempre, como regTic ge
fome, o privilegio que pretendeis Lambem ral, e nil.o sr» em casos excepcionaes. 
será sobre <1 fome. O nob1·c deputado pm· Alagoas disse em seu 

Tmzem, Sr. presirlente, o 1wt. 13· ela Cem- discurso que os rn1Vios estrangeiros trazendo 
stituir;il.o como sufficiente ixwa fazer c11lar-me. arvorada 8, b<mdcira ele sua m1ção, não estão 

Mas creio que esse artigo não attinge ao fim sugeitos ás leis brazileiras. 
que pretendem, isto é, a nacionalis<eção elo Mas isto é um completo engano. 
commercio de cabofagem. O artigo nã.o diz Todos os 1mvios, qualquer que seja a sua 
porque meios elevemos conseguir este resul-- nacionalidade, desLle que entram em aguas 
taclo: si pelo meio directo, v1olento,r1ue sac1·i- territo1'iaes ele uma naçifo qualquer, ficam 
fic<1 êL liberdade em cL1jo goso o p<Liz acl1a-se, sujeitos a sua jurisdição, tão sujeitos como 
on pelos meios inclirectos, mocleraclos, consis- qualquer ontro esfabelecimento estrangeiro, tão 
tentes em protecção pecuniaria pr,•stach1 aos snjeitos como toclos os cidacli'íos, nacionaes ou 
navios nacimmes. estrangeiros, que residem nesse\ paiz. 

Desde que o artigo 13 ni'ío nmnifestou-se rnb O mwio estrangeiro tem os mesmos direitos 
a escollm elos meios, mbe á sabeclorü1 'do le- e deveres que os indivicluos. A unica excep
gislador escolher o mais facil e menos preju- ção que lrn é para os navios ele guerra que 
dicial, sem sn,crificar liberdade nlguma. não estão sujeitos ás leis elo p<ÜZ em cujo 

A escola proteccionista aconsellm os meios porto s0 acham, porque o navio de guerra 
inclirectos, aquelles que não sacrificam prin- considera-se nma. parte clestacacla elo territorio 
cipio algum geral. e recúa ante o monopolio. ele sua nação, cuja soberania representam, 

Depois, si o artigo cfa Constituição é suffi- leva dentro ele si a rqiresentcwilo cln, sob2ra
ciente, tem força para repellir o meu modo ele nü1 ele seu paiz. Neste caso, sim. embora 
pensar, então pergunto: como <Lpezar clesse estej~t o mwio ancorctdo no porto do Rio de 
artigo tomastes a liiJerclacle de estabelecei· Jctneiro, as auctorich1cles lJrazileims nilo teem 
um<1 longa serie cle excepçríes ~ No projecto, o o clifüito ele penetrar a bordo, não tem o cli
artigo 4 · nffo tem menos de sete pamgra11llos, rei to ele fisceêlisiLl-o, não exerce sobre clle ju
cacla um elos qllaes estc1lJelece um'" excopc;lo risdiçiío algumu,. 
ao privilegio cle cabotagem; Citcla nm elos J\fas os navios mercantes não escão nas mes-
quac)s,cm Cêcsos cletermimulos, p:Tmitte que us mccs condiç<"•es. 
mwios estrangeiros venlmm fazer r:omml't'cio Diz mais o nobre tlepufaclo por Alngrn1s 
ele cabotagem. 11ue o 1mvio bmzileir'o estava. sujeito a mui-

Destcis sete excepções, a.presentarei cltms cl;.1s tos impostos nus portos Lmzileiros, ao passo 
mais importantes - a de n. 4 -que permit.te que o l1i1Vio estrangeiro estava isempto de 
aos rnwios estrangeiros o transporte ele pas- impostos. Isto nilo ó exac to: a verdade é 
sageiros, animaes, oncommenrlas, procluctos justamente o contrario. O navio estrangeiro 
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paga no porto todos os impostos sobre navios, j Appellou-se tambem como argumento, para 
t10 passo que o navio naciorrnl goza ele isemp- apa(lrinlrnr o odioso mono1Jolio, para n lei 
ção ela maior parte elos impostos. univers:ü elo tmliall10 luunano. 

Confirma esta asser\oilo <1 lei elo orç11me1lto Confesso ingemrnmente riue não posso com-
Lle 25 de agosto ele 1873, nrt. 11 § 5. 0 , que preltender a Km,oíl. de sen;.collmnte a.rgumento, 
peço licenç11 p;ua, resumir (t;?): que, lJelo contrario, p:trece-mc contraprodu

Antorisa o governo a f'.Oncecler á rnarintm cente. 
mercante nacional os seguintes favores: Não posso comprehencler como é que aclju-

1 o, complet:1 isempçiio elo imposto ele anco- clicando-se uma. cert<1 orilem de tra.balho . á 
ragem (200 réis por tonehLcla metrica); uma. ch1sse determm~d<1 ele homens, exclumclo 

2°, um premio não excedente a 50S por to- t~clos os ou_i;ros, isto e,. o mundo mte1ro, au
nelacla aos rnwios que se constrúirem no xll1~-se. mw contrarm-se a grande lei que 
imperio, cuj;1 arqueação seja. superior a. lüo obnw1. todo o homem '' trnballrn!'- , 
toneladas; . E realmente mcomprehenorv el, par a não 

3°, simplificacão rle formalich1cles nos tribn- rhzer :1bsnrclo · . . , 
naes elo cornmercio,alfanclegas e capitanias elos Segundo as mmh~s llleas,_ talvez um pouco 
portos ; ;rellrns, o tr~.bal110 e obr1gaç;10 .ele todo h.omem, 

4° allivio ele multas e emolumentos· e a primeira ele tmh1s as virtudes, e o seu 
5o'. isempção elo serviço ela Guard~ 1\aci- destino na t.erra_: Nos monumentos mais an-

onal · tigos ela leg1slaçcio lrnmmia, vemos consagrada 
6°, 'isem1Jção elo imposto ele transmissilo ele a. lei do .trabalho. Sabeis que a Bíblia diz: 

propriedade ; '"º' c~:ivarcis Cl terra c.:,01n o suor elo vosso rosto; 
7", isempção elo imposto ele inclustrü1s e pro- SalJms que o Alcurao consr115r_c1 est<1 gTttncle 

fissões aos estaleiros; max11n'.1, este sublune prmc1p10: qucin tm-
8", permissão aos brn.zileiros residente no úalha, ora. _ . . . . 

extrangeiro llftra possuírem embn,rc,1çües bm- A melhor oraç<Go clir1g1cla a Deus e tra-
zileiras · bal har. 

9º, pe{'missão para. qne <Üé dois terços ch1 Mas, si é as~im, senhores, sois vó~ que con: 
tripult1ção sejam estrangeiros, inclusive 0 trariaes a lei üo trabal\19, que e um~ lei 
commttncfante· lrnmarm, umversal, que nuo r11stmgue cores, 

10, isempçã~ elo recruü1me.nto. que não <listingue rrncionalich1cles. ~Apoiados.) 

o SR. ANDR~~ CAVALCANEI-E' pena que o 
nobre lleputarlo por Alagfü1s nií,o esteja pre
sente para ouvir isso. 

o S!t. MORAES BAHROs-Suo privilegios ele 
isempções lle que gosam os navios nacionaes. 
O nobre clepntado por Alo.g.'ias veiu aqui 
servir-se de expressões como esfas: « A ma
rinha estrangeira maton a m1cional ; - es
famos escra visados ao commercio estrangeiro.» 
E' o maior abuso .ele palavras que póde dar-se. 
S. Ex. é que quer escravisar-nos aos na
cionaes. Esta é a vcnlilcleira signific<1ção do 
projecto que se discute; mas, abnsa.nclo extre
mfLmente ela palavra., S. Ex. vem dizer-nos 
que a liberdade ele rnwegação escmvisou-nos 
ao commercio estra.ngeiro. Nunca a lilierela.de 
escravisou ninguem. 

O que elevemos querer e SL1stentar é a livrn 
concurrencia, <1 concnrrencir1 univers<ü neste 
ra.mo ele inclustria.-commercio rle caboü1gem 
-porque si em outros mmos do trab1üllo onde 
o bmço nacional n0.o é füo esmsso como rm 
mwega.çfo ele C<11Jot11frnm, angmfamos 1Jra1;os 
e ccipital estmngefros; comri não an;cfü'iar 
estes bn1ços e Cêcpifal pa.1·;1. rn1vegação do cct
bot<1gem, · na qual lia <Ünlhc maioe füJta ele 
braços~! 

O que queremos é a concurrencia universal: 
vença quem for mais forte, quem prest<w 
serviço mell!or e irnüs barato. 

Canrnrn Y. II 

Como quereis revogt11' este prmc1p10 lrnma
nitario, dizendo: neste rCllno ele traúalho só vôs 
podeis traúril/w;·; os oiaros nc7o. Vós é que 
viol<üs t1 gnmde lei do trnbaltlo e o principio 
ela concurrencia lm1versal. 

Senhores, a primeira vez que tive a honfü 
ele dirigir-me á Camara, chamei a vossa 
n.ttr:mção p:11•a i1 importancia que tem a facili
rhLle de communicações para <1 unidade na
cional. 
o~ i•o'rns que não se communica.m e que não 

se communic1111clo, não se conhecem, facili
mente nutrem desconfianças uns elos outros, 
11limentam sentimentos hostis, ficam sendo 
inimigos. 

Approximae-os, por0Jm, facilitae a commu
nicação entre esses povos, fazei com que elles 
se conheçam, com que apertem-se as mãos, 
com que t2nham transacções ele toda a espe
cie, e elles iicariio sendo povos amigos. 

Pois bem, esta necessich1de, que é geral a 
todo-; os petizes, tonm-se maior em relaçi'io ao 
nosso, exc1ct1unente porque o nosso pcLiz tem 
uma. extensão ('Uorme. 

Compreilenclcis <t necessichLLle ele que o 
rio gr:i.ndense do sul seja a.migo rlo pa.ra
cns0ô ele que o rio granclense elo norte, seja 
êtmigo elo cuy<tbn,no; mas corno o fareis sinão 
facilifaes :1s comrnunicações entre esses povos~ 
Dir-me-lteis: por terra procummos toclc1 a 
Cacili.clacle. 

iO 
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E' vcrrhcle, por terra. !111 Yerchuleiro em-1 cnpibll, q\111 !'.· ciLl<iclo central e pnrnmente offi
pcnho 1111 construcc;ilo ~le estrachs 1le ferrn, de ci:ll,.~' o passo qne procm·a as suas r.eln,ções 
vrns ele commnrncaç.ucs com os pmtos m:iis prox1mos, i1ara os qm1es 
que venlw.m cort~r vnllcs e mont:mhas. lvfa~, cxi~tem cstrci.dns de ferro. Essa~ rclaçücs, por 
pergm1'.o: que iuconseqnencü 1" est.[1,? q11e isrn,são com o ec•ta1lo 1!0 Rio ele J:meiro, '"que o 
contrnrlicção 1~ ess11 q ne pen• um ln.do cli~1xmrle sul .i\lin::,s estl\ ligilclu ]JBla estru.chc de Minas anel 
som1m1s enormes. vence olJst<wulos os nrnis Rio, e: com o eslado ele S. Pr111lo, a. que esta li
difficeis pn.rn. fücilifar as commui1icac:iies, e g<iclo p~l<1 . .i\fogyn.na, t[llC (\m dous pontos .ii1. 
por outro latlo akmclo1m, ff'dm, supprime pcnci.nm eín l/)nitorio mineiro, e em dous 
essa grnncle via üo communict1\'iLO. q 11e p21·- outro~ i1pl'oxinrn-se muito clelle. 
tence a todos, que Deus poz ú. nossa disposição- UM Sn.. DDPlJT,\Do-A causa é outra. 
o grande e livre mar ~ 

E' uma vercllccleim contnidic\~.o. que nuo O SR. MoRAES BARROS-A cansa não é on-
póde ser explicada. tra senão esta: porque as relações do sul com 

Senhores, 1i, Frnnça. do seculo pn.ssi1clo, quan- Ouro-Prntu são rda~"les forçrtdas, artificiaes, 
tlo havia diversichde de provincia.s e estas feiüi,s pela lei, e uão relações naturaes, prove
clifficilmcnte se comm1111icnsatn enlre si, Jrnvin. uientes ela direcç·ão que devem naturalmente 
igualmente diversidade muito gr<ende no ca- segnir a. exportaçito e importação sul-mineirfL, 
ra.cter dessas províncias, cli versicli11le aJú de que fciz-se toda pelo porto desta cicla.de e ele 
linguas a ponto de nfio s~\ poderem m1- Santo.s. 
tender. Foi por comprr'.henclee n, grn.rnlez;1 dos inte-

1\fas. no ultimo s.,culo, a Franç;1 i.cm saüiclo resses. it" nrnltipli1s necrn,sillmlG-=', ;1 quo ú pre
faciliLn llS s1m8 commnnicações, ni\u só col°- riso prunn' 1le remedio neste immcnso pn.iz, 
fanclo os sens territorios por inurnerns cs- linrmonisnndo tnr.lo, danclo a tudo um regi
trncl:i.s de forro, z;omo por meio d<>. rn1.\·e. mrn lilrral, ix1.rn. que tocl11s as pot.Pncias natu
ga\:ão. E desta. fücilillnüe ele: communir;11,ç·ões l'<WS do prlÍ?: possam manif01sbr-s1' livremente, 
vriu o grande facto da. unitliêLle ch1. Fmllça. sem com1.ra ngimento, srm peias, sem sacri-

I-Ioje o povo francez é um poYo uniclo, com- ficar um:1 11 outras, que T;waros fü1stos cliss1;: 
pacto, uniG.n'n1e ele u1n só cara,cter. -1\1

0 U'Jvci·no rlo lJra~it clc1Jcu1 n,ssentai·-se ho-
E uma vez que Ü'iÜO 1listo, 11p1'0Ycito 11 í1wns com wna cnsmono/ilri de 

OCCllSfüo para obsei·YaT r1ne, niJ.o ol1sta,nt·3 es- Goetlic e wiut ca1Jcç1r, de ÍiirndJolclt, 
tarem os princip1w.s portos ll<t França, Dum- porqne estava cé•rto que grandes calJeças corno 
kerque, Ifavre, Cl1el'l1ourgo, ::\ciJnes e Bor- essas jánmis veriam sacrificar· o principal ao 
den.ux, ligados entre é:'Í llO" e~triul<Cs de aecrssorio ; não viri<em jámais sacrificar a 
ferro, continúa entre os meomos, aCT.Í\'n, irnlustria 1mt11ral do pciiz, teqnella, a que 
e prospern, rt commuicacS.o por mar, tem-se declicallü n. quasi totaJidade do povo 

Com a unic<e diffcrença de terem dahi de- b1\1zileiro - a l:woura - com o fim artifi
sappareciclo os naYios á vela, e sido sut·stitni- eia!, ficticio, de mera vangloria de a todo 
dos pelos movidos a vapor, püia necessidnde trnnse termos uma marinha mercante. 
de luctar em velociLh1.de com as estr:i.fü1~ de Do exposto, p(Jlle rleduzir-se 11 necessidade 
ferro. O vapor de 11gua ahi ·concorre e lnct<1 de mell10r estudo do prqjecto. Vou, portanto, 
valentemente com o vapor de te1·m, e di;ssa. reqnc~rer qne vil ti. commissão de leg·islttÇão e 
concurrencia só resnltmn v<e1ltiêgcns pa.rn. o justiça, nfim de emiLtir seu i1arecer; :<i este 
povo, iwospericlacle p;wa n. nnçào. peojecto iTJterprefa fü1lmcnte o art. 13 para-

N<t ltiüi;1,, Senhores ú conllecido o otlio que gra1Jho unico da noss<1 Constituiç·ão; si ess11 
reinav1" entrü piemontezes e napc1litiênos, o nm clisposiçrio ob1·iga necessari11nw11te a suppres
odio trnclícciomü e que não clesn.ppareceu de sfo lhe liilm'cliule ele caJ1otngem, ou se contP1tü1, 
todo, mas que esti1 muito diminuiclo, pOl'C[Ue satisfaz o intuito do legislador com a simples 
hoje <es estmclas ele forro e a mweg«c(filO c,:s- proü)cção por meios inclirectos. Requeiro que 
teira teem üwilifaclo as communiç·.ões entre nor- o projecto và ta.mbem à commi,são de orça
te e sul da füüia, entre piemontezes e napo- menta, porque nns emendas ela commissão da 
litanos. Conhecera,m-se mell101·, ocleütm-se Gamam H0.o prometticlos i11·emios aos que con
menos e no fim de cilguns ~1.m10s d(·i:rnmm de stnü1·em navio1 no p·11;1, elo 50.; por tonE'l,1dn 
ser piemontezes e mcpolit;\llos· parf:, 8'.:'J'<::m só- clE· n,w10 rle lll<tcleim, de 70:.; por 1 onelucla de 
mPnte itDJ.i1cr10s. . . . ·- navio ele feno uu il.c;o, e tlG liJ.;S por c:wallo 
. Jfa um facto sob1•e o qunl ,Ji1· ttve oecni•mo do' vr·cpot'. aos construcLores de rnachinas. cuia 

fall:i.r, mas co1tvPm kmln·n.r· outm v~7. fürc:"' für· rnpt•r:or 11 300 cavnllos. · ,, 
VL~to ser . succe1lirl_o ent1.·e n<'is e dos Aqui esti1. rnrn1. lbt1t': ttnlltftd;c de despeza · 
nos.,os clttês-e _lê tm1rknc1.a pr·omrnlót:,,cb que clesp8ZEC qne nü.o púcle ser Céclcillatla e q tLe nã~ 
e:cisto no wl Mmas do separ0i'-se ih sm1, ~<t- deve srr ;1ppronvla. por estc1 Canmm sem pas
pJtal- Ouro-Preto-porque na.o i um relaç:oes Sl1l' pelo Eixame de sm1 com missão de orça
commercrnes de natureza algunm com a sua menta. (Muito úem, muito li em), 
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Vem à mesa, e lido, flpoiado e entra con- mulativamente com os escri\·[es nomeados 
,iunctamente em clíse11ssiio o se;;ui.nte juízes secciomws em todos os feitos do 

Requeiro que o projecto n. 168 A seja rc
mettido <'.cs commissõe~ de comtituiçiio, legis
laç:ifo e justiça, e de orçamento. 

Sa.la elas sessi!es, 7 de junho de 1892.-Mo
racs Barros. 

Ninguem mois pedindo a, palavra, é encer
rada a discussão e adiltda a votr\.çito do :irt. 
1° do projecto. 

Entram successivn,mente em discussão, que 
é sem debate encerrada, ficando adiada a vo
tação, os arts. 2", 3°, 4°, :S0

, 6 , 7°, 8° e 0·1 do 
projecto. 

Entram successiv<trnente em cliscussito, que 
é sem debate encerra<Ln., ticaJ](lo adiada :t vo
fação, os arts. 1°, 2ª, 3°, ~1·• e 5° llo projecto n. 
247 A elo Senado, de 1891, cre::rnclo umrc escola 
de m<ichinisfas no estado do Pm'á. 

Entra, em l" discussão o projedo n. 5S ele 
1891, determinando que os e,:criviles que ser· 
vem perante os juizes sec~irnmes otriciem cu
mulativamente por distribuiçiio em todos os 
feitos elo juizo. 

O SR. Jusr1x1ANO DE S1mPA perg1mta :io 
Sr. presidente si l:<i p<i1·cce1' cb cummi:,siio 
sobre o projecto e o que dispõe oprojecto. 

o SR. PRESIDF.:\TE - o prnj ecto e excwta
mente ela eommiss<io, vou lll<tmbr lel -o. 

O Sn.. 1° SEc1mrARIO procede ii. lei tum do 
seguinte 

PRO.JECTO N. 55 - 1891 

O decreto (;it,a1lo mandou com effeito que 
º': escrivil.es rle nom::nc:ão elos juizes seceíonaes 
esDi'EWessem c:mnulativameute e;om os priva
tivos nos foi toe: eh fa.zenclli, sem que comtuelo 
lloLn-esse estal1cke;ido a reciiirociclade, o que 
tmzilc uma, compensac:ão. 

Desde. pois, que não se clú a reciprocidade, 
pa.rece ii commissito que é justa a reclamação 
elo petícionarío. mas entende ella ao mesmo 
tempo que o mai.s u.certado será deeretar-se 
umn. medida rle caraeter geral, mandando-se 
que os escrivães, que servem perante os 
juízes secci01mes, otriciem cumulativamente, 
po1' Llistribuição, em tmlos os feitos elo 
juízo. 

E, porque cumpre niio deixar os serven
tuflrios entregues ii mie Yonf-lcde ou caprichos 
dos juízes. sem recm'so, propõe n, commissiio 
qne elos actos dos juizes secciornies. com rc
la(Jío aos seus sm·rnutuarios, lmja recurso 
pam o presidente uo Su}Jrerno Tribunal Fede· 
rnl. 

Assim, a. comrnb,;ão offerece o seguinte pro
jed,o de lei: 

O Congresso Nacional resolve 

Art. 1. 0 o~ escrivães que servem perante os 
j uizcs secciomics olikiflrào cumullüi v<tmente, 
pm· distribuição, em todos os feitos e causas 
elos j uizos. . . 

Ar';. ;2. 0 Dos netos e clespaehos elos JUlZOS sec
ciomtes, em tudo que diz res11eito aos serven
tmwios do juizo, lmverá recurso, sem effeito 
snspensivo,para o presülente elo Supremo Tri
bunal Federa 1.- Aii1phil ophio, presidente. -
CIW(JOS Loúc1to.-:- Aristides Loúo .-Glicc1'iO. 
-LeofJO!rlo de Dul11ucs. 

Ninguem imüs peclinclo a pn.hvra, e encer
Dcterm.ina IJUC os csci·iolies que scncm. perante mela'" discuss<io e adiada. a. YOÜtçito. 

osJui::;es scrcia;uws officiein c11,1J1nltrf.i1Jrtnw){tr 1 

po·/' rlislrililriçilo ein 101/os os ('cilus do 

Jose Francisco elo Rego Barros, rscrivi'io 
vitalício e pl'ivatiYo, CJLW. em dos Jeitos d;1 

fazenda do esüirlo rlr. Pernambuco. i·ecfoma 
contra o acto do govemo focleral - decreto 
ele 11 de a.bl'il ele l8D l - que nmrnlou qne 
os escriv11es nomeados pelos juízes seceionaes 
escrevessem cnnrnlativamente com os vitflli
cios nas mnsns cln. f\Lzendn, epflrn. fund:i,mrnltlLr 
est<i sua rerlanmçi\.o, allPga qu3 o:; reclrlitos 
da serventiH, lTHÜ (lüo po.rnj un1 S'.\ S~!l'\rP~ltttaL'io~ 
do modo qrnc, rqx1.rti1los por· tr~'s, quu t.:1.11tos 
são os sr·n·L:ntua1'ios mm, 01':1., é'lll Yit'LUlle 11:1 

citarlo dCCl'C'tO, ofüc;n.rn ltO j llirn dos l'ef::ridos 
foi tos - k·rn pouco cabr: :1. c:itb iJ m. 

Concluo a sna rnd:1.maçilo pedindo ou qne 
lhe seja. restituiclo o privilegio do offkio ou 
que lhe seja faeultado escrev81' tambem cu-

(O SI'. Ber1wnli.i10 de Ca;1ipos dci~:n a cci" 
deini lia zirc.<idcncla, que é occupada pelo Sr • 
.To!lo Lo2Jcs, !" v."cc-prcsidcnlc.) 

Entra em 1 \ lliscnssão o projecto n. 273, 
ele 18Dl,llechlramlo que os otriciaes elo exercito 
reíbrmados n11tes da lei n. 18 ele 17 ele outubro 
de 1891 t::em direito ás vant<igens estR.beleci
clfls por aq uella lei. 

o SR. CASSIAXO DO 1\ASCDIE:\'TO eni:ewle que 
o prnjecto não pfale ser clisclúdo sem que a 
Car;rni·:i :1 i·1• . .:peito :t commi,:sf'í.o rle orça. 

que se vé 1hi, leitum,qu"' acaba 
rln fozc'r o Sr. secret<tri0, qne o prnjecto im
poi·t:c :rng;;w.nto ele tlespez<t. 

n.ec"nhecemlo tiCmbem que nilo lm numero 
rm ca.sa. pn.1·:i. Yolm' o sou requel'imento, apre
sentn.-o á mesa. e espera qne elh amaJJhã con
sultar-ii a casa a respeito do adiamento que 
perl.e afün de ser ouvida tt commissão. 
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O SR. PRESIDE:\'TE- V. Ex. mandará prtra 
a mesa o seu requerimento parf1 ser onvicht a 
commissl\o ele orçamento sobre o mso. 

A discussão ftc<.trá encm'racla. c;:•m,comtnclo, 
ficar prejudicado o reqnerilw'nto do nulmi tle
putaclo. O requerimento não prnjuclicn, <l, lª 
discll3são do projecto, porque rer1uer rp18 o 
projer:to, entre tt 1 ª e 2j cli~cllssão, vil it com
missão. 

Vem á mesa, é lido, apoia,clo e entra conjun
ctamente em discussão o segllinte 

Rerprnri111ento 

Requeiro que o prnjecto n. 273 S(\ja remet
tido a commissu,o de on,:amonto, 11<ira, em 
praso breve, entre a 1 ª e a 2ª cliscussão, inter
por seu p<wecer. 

Sala rlas sessões, 7 ele junho ele 1892. -
Ccissiano elo 1Yascimento. 

Ninguem mais pedindo a prüttna, 6 eneer
rada a discussão e ::tdia1fa a votfü;il,o do prnjec
to n. 273. 

Entram successivmnente mn discussão unicR., 
que ésem debate encerrada, ficando acliaclii, <t 
vota,ção, m seguintes projectos: 

N. 169, de 1891, eoncetlr·nclo uma pensão ilc 
3:6000$ annuaes á viuvtt e filhos elo Dr. Tobü1s 
Barreto ele Menezes ; 

N. 261 A (elo Senado) ele 1891. conceelenclo 
melhoramento ele reforma ao capifüo Luiz 
José ela Fonseca Ra,mos. 

Entra em ia discussão o projecto n. 206 ele 
189 l, concedendo a J oào Carlos cl;1 Cosüt Bar
radas e outros o direito de cle8aproprüit;ão da 
chacara lJertencente ás freiras do coiwento ele 
Santa Thereza, desta capital, entre tts nms 
dos ln vaJidos e La vrticlio. 

O Sr. Cassiano do Nasci
:i.nento confessa á mesa que por mais 
que seja o respeito riue llle merece a 
commissão ele fazenda e industria que 
serviu o anno passado na casa o projecto 
ora submetticlo á (liscussão rnfo pócle me
recer o seu voto nem apoio, sem recelx:r cb 
parte ela cornmissilo ou ele :üguns de seus 
membros <is explici\çõ2s ele que preci13;un. 

Segundo eleprellencle clcc leitum rapicla, que 
acaba ele fazer do prnjecto n. 206, trn.fa-se ele 
conceder ti determinado c'.cJ;1cfüo o direito 1l'' 
desapropriar na fürma cht lei elo ;27 1le outithro 
de 1852 que rc:guh a desapropün<)o elos cn,
rninl10s ele ferro ch1 União, tert'll!1(1,: e JWOJWi
eclacles particula,res. Mas não e11conh'll, qwd o 
clestmo, o fim que tem em vista, os pcticiona,
rios com a clesapropriaçào que requerernm elo 
terreno ele propriedade elo patrimonio elas frei
rasdo convento da Ajuda. 

Diz a commiss~o ele fazenda e industria da 
cCtmara que os peLicionarios requererl:,m ámu
nicipaliclacle o clir'.Oito ele cles:1proprin,r tt'l cha
ca/·as eon1prc-'henc1i.di1S entre ::ts r'Uas elos Inva,~i
clos e Lil,vr11rlio, ncst,i, C<tl1ihl. }fas nilo consta 
do pro,i ecto qual o flm n c1ue se propõem os pe
tki mmrios. 

Comp1'ehemle :0 camar:1 rtue o orador não 
lJÓcle eoncecler o seu voto pafü, ss pl'i va
rem os proprietarios do uso legitimo de sua 
propriedade, nlC'clemlte a clesaproprietção pela. 
lei que regula mnteria rela.tin1 a c•stnilla ele 
ferro. Como se s;i,bc,neste caso a ma teria é su
jei fa ao pn,recer lle lres ar bi tros. 

O orador niio plícle deixar o pateimonio das 
freiras do corn·ento cln, Ajuua entregue a ex
plorac: ·:es ixcrticnlares sem l't1zão liastante ele 
ordem irnl1lic:t que justiliq;ie a desn.prop1·i:i(:·ilo 
;1, lxm1 dos intrwes:Jcs rla L:nião, ou elo Districto 
FcclernJ_ 

O iwojceLo limita-se a dizer rtrn" u, clestipro
pehçiio 1::1i rcquerillrc á rnunicip:üiclaclo, e esta 
jul.~·nn1ln-sc ü1cmi1p:·tente, que n~,o é. Yeia re
querer ú, c:uimr:\ <i, allmlicla eonee-,s;i,o. 

Ou este j o ele franca au-
tonomi<e ou rcgirnen é o re-
gimen clct excepç0.o tlo tocbs o,s l'orçli~ vitaes 
ela societhcle 011cle <:, ,;lm primitivêt J':icc,que 6 o 
nrnnicipio, :di: ::;m1 conjunto que se rcílete na 
n:i,·~ionalicbcle, e neste caso dlll eleve ser com
petc:ute 1X1m conceder cst" :lcsaprnpriaçito; ou 
as propcHiç()es a.Jnrmarlas não sito vcnlacleiras, 
e neste mso, o o~·:ulor para claro seu voto, ao 
prnjecto, iweci~a, S<êlJer qual a utiliclarlc pu
l;!ica que clesüi desaprop1faç~io pocli<1 aclvir <W 
municipio. Entregar tt sorte ela proprieclaclc 
pal'ticulm' a tlous requerente:;, por meio 1lo 
üei;reto que l'eguht'" desapro1wia1;ão em nm
teritL tb esl;mrht, ele ierrn é\ outrns obras (kst:1 
espede por sim rmturezn, onerosissilrnt :ios 
proprietnrioô, projecto ele lei que eHirt"g:1 por 
assim dizer o proprietn.rio tlc mãos atcvlas ao 
governo, isso(" ('O cisa cpie o omclm· nito fará 
sem que se convença tle que a obnt que se pre
tende fri:wr é ele utilidade pulJlica. Isso jámais 
obterú, o seu voto. 

Como cimbou ele dizer à camara não Jez 
estudo elo assnmpto sinilo pelopcwecer ([Ue tem 
à vista. 

Entende que o assumpto precis<t ser cliscn
fülo, por isso 1m:,mo que nelle estilo em jogo 
direito,; ele p::ticioimtios. 

LimitR.-se ús eonsi:l:'mções qu0 tem !eito, rs-
p2ranclo r1ue (b; illuc Ll'é\S mc:1b1·os tla 
anLiga d~) fftz2~1(ln_I {~ inclr.,~trh~ llle 
J)OCL:r1\ ela i, 
Üf' l[li.'2 o 
ue•n, -) 

O :Sr. O:iticic:o, lembra à canmra 
que se trata ele nm projecto sobre o CJU<.tl deu 
parecer a commissão ele fa:óencb e industria da 
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Cmnar,i, elos Deput,ulos no ;i,nuo passado.O om- paixffo pa.ra elAfender o projecto, está clef'en
clor foi relator üest., commissil.o ; pur L:to 0'stá clcmlo unicctmente o parecer ela commissfo so
pmmpto a il;11· <tu nobre r lopu' tdo,scu illustre bre um a~sumpto que entemli;i, sei• de inter-
<tnligo, ;ts qne esso publico. Em tempo opportuno lerá ou-

JYfamlou os p:ipc·is eh c~1jl1 Jdtum S. Ex. tros documentos ... 
teria, tuclu,s as ,3:qJica!ó ·,,.,, C1 ue dc:SPj<.t, si ci- O SR. ARTIHJR Rrns,-Nó:' confiamos em V. 
vt:sse querido ter o trnktlho ele exa.rnilml-os. Ex; basta a smt p;üavr;i. 

9, ~~R. ~Ass1AJ\"O ~l~ NAsCI:i\1ID~iTO - Ex~ O Sn. 01T1c1c,\. ... rn&s po1· agora formula 
anrnw. _o llitrn~er; n:w sou membro dc1 itpenas <t primeira paJ'Ül d.u, Slm argumentti
comm1~siLO . pn.r;1, _n: v:u1cu1lt<et os clocume1ito.o e;ffo, dcimlo a rnzil.o porque a cornmissi'i.o se 
na secfüü1na -:-·· i~~s a i·azao porque pe00 a exprimiu por esfa. fórma.. 
V. F:x. :1s oxpl1cac:o.cs parêl votar com conse1-1 Os co,r.,ideranclus do parecer dito aliás a 
encrn. mzi'i.o elo facto ; corno tudo isto tem de passar 

O SR. OrTICICA diz que o nobre cleput<cclo p[\,m li municipaliclcicle, e como est[l. é a unica 
teria estas explica~ões, si se desse :w tr:i.- competente para conceder o pedido, desde que 
balllo de examinar os p:lpeis ; nffo o está a municipalidade concorda em todos os seus 
censm'a.nclo ; quer dizer com isto que os pctrecere,; que este pedido é de utilidade 
pnpeis dito todas ns exvlic:ições necessecria~ publicêc, a. Gamara elos Depufados ou pelo 
para o parecer ela commissão. menos a commissito ele fazenda devia acceitar 

A camara notará que no pn.recer a com- os motivos ele conveniencia publica que in
missi'i.o se referiu a p:1recm"es Lle autorida.cle:i füüram nesses pareceres e concedeu aquillo 
competentes que esüwam,juntos i1 petição,Par<< q lle amanhi'i. pertenceria á mesm(1 municipa
mostmr o qminto isw é verdade. le o pctrecer liclc1cle conceder. 
a que já allucliu. O primeiro motivo elo parecer é, pois, urna 

o SR. CASSIA;\'O uo NAscnrn~;w- l'vfas qiml cle(i:~rencüt para com o poder municipal. 
éo fü11 (L qur• c.:c 0 conccôS:'iumwio, Passara. agom a expor e1 canmra a. segunda 
qu:ü a utilith1Lle :la lei? V. Ex. rnzffo. 
queil'::c tef' li bombclc m~plirnl'. O Sn. CASSIA:'\O DO NA:OCIMENTO - Peço a 

O Sn.. ÜITICICA qlle <LilL;_,.";n de v;1gm·; p0J::c·i1m. 
lrn de cllvgar a. ponto. O SR. 0ITIC1CA como relator ela com-

Sci,bs o Sr. pt·0sicknte que o missil.o, exttminon todos os papeis. A mesa e 
pl'eseute prupost<e tem rle a ca.nmni, lhe llií.o de fü.zer a .JUstiç;i, ele ac1·e-
chi organisct\·<l.o elo pm·a o clitctr CJlm tem dado pl'ovas Lle ser contra.rio ~1 
cons:•l!to municip<.11. Es\/..õ é q11.•m lt)!11 (1 com- conc;•ssões, que tem procurado por todos os 
p2ten·~in., visto r1nc o é pumri:icmte meios salvagu;i,rdar os interesses publicos e 
munici1xi.l, ele s;i.l1c'r ~i lw. ou rnto no aiuchi mais prnClign.r os abusos, concorrendo 
perliclo 1Cito ; .oi e <lu uti lichlr· pulillca oLt nii.o tanto C[lmuto pócle em swcs fracas (brças pam 
êl. meüiclt1 qLw os lJl)Lil:ional'ius s1ib11wttcmm corng1r os e~canchtlos que ultilm1111ente se 
á su<1 üeeisilo. cleril.o em rel;vJio :i. concessões, SS. EEx. llle 

A murtici pillicliule ,iit o foz. l\;\u clG üczrr a j nstiçci, de l1credit;i.r que es-
O Sn. JusTJ0.:lM;o m: :.;1,:w•A _~:li :e compe- tmlou muito a proposta e pa:.;sou urnito tempo 

tencia é c\(1 murücip:clicbc!D, como(, que; lmvc- rneclitanclo sobre eilct, fanto que sendo a peti
mos tle conceder? çii.o ele 31 ele ,jull!o o parecer só veiu apparecer 

om setemlJro. 
O SR. OnrcrcA promotte que <tdea~te expli-

cará esse fa.do. O Sn. 01Tic1cA diz que tmfa-se ele um terreno 
os petkimmi·ios iL nmnicipa- pr1rttmcente ús íhiims de Sm1fa Tllereza ... 

liclaLle. J!:sL:i. estmlo~1 o elu ~lm com- O SR. S1•:n:mNo YrnmA-Enfüo é preciso 
petm1cia e couce<lcn '' põLlicln. fazer mrrn crrnfa ao p:u·ecer. 

Como, por·t;m, nestit quusii'i.o l1êt dl!as ordens ( T1'0crr111-se wc1·ios apartes. ) . 
de iutere:s~e.s, pl'irnGil'o ;i, eonct:~s:-lo mmlici- o « o 1 . ,,R. ITictcA ni'i.o sct Jc porque. rnz[o 
pal quu iicl'trnc<: <e mt:r1ic·ip:ü1clatle, segl,rnrlo 03 nol.1i·es cleplltaclos esfüo fazendo quesfüo ele 
a iseuçi'i.o ele .impostos p1·etli.w:; que clles pe- nome ... 
clem nesüt pctiç:à11. u quo her.ic s•i o poder com
petente.) que é o Pocbr Ll'gislativo p:'icle conco
cler paro. as casas (j ue vfw conskuü· uos ter
renos; p01· isto os peticion:trios se dirigiram 
ao CongTe'SO Nacional, êl.S~im eomo o Jizernm 
pam te eles;cpr·oprfac:i'i.o JJOr utilidade publica.. 

JC1 moskon a S. Ex. que isto estic üe ticeor
Llo com os documentos. N~co tem valor nem 

O S1t. SEVJmJNO Vrnrn.1.-E' o ctiso ele clizer 
que os extremos 8e tocam ; porque eu,estou 
vendo que os oppositores de V. Ex. manif'es
tmn a maior confiança nas aifirma.ções elo no
!Jre üeputci.clo e d[I, commissão. 

O Sn..OITICICA diz que tratn.-se de uns terrenos 
exrsten tes no centro da. cidmle e que são 
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actualmento um grande ctipinznl, foco de 
miasmas, reconl1ecillo p.c;fa Intellllencia Mu
nicipal. .. 

( TJ'Ocmn-se alg1us nprwtc'. 

O SR. Onrc1cA p::cb ti,os nobres cbputaclos 
que votem ou reg0item o Jll'Ojecto, rcgoitem
o, com todci a sciberanit1 ele que cl:s1JOom Ao 
omclo1· niio llte fica mal nom fica iucommo
clado por isso; mas o que aclli1 é que em face 
elos documentos a commissiio de ütz8nda tinha 
todo o direito ele prop.J1· ... 

o SR. SEVERINO VrnmA:- Isso ningern 1JCic 
em duviLlB. 

O SR. OrtTICICA-cliz que lm um cctpinz<ü 
entre a rua dos Invalidos e a nm elo La v1·adio; 
peticionarios requm·êmm licença (L Caumra 
Municipal Jli11''1 '1/Jrir nB:'se terreno umti, nm 
que tleve communiCi1r com a cichulll ambamlo 
com o ptintanal que alli existe e ficGnclo elles 
com o direito de construir cnsns, abrir oufr;is 
ruas e Llill' 6, municip::üilhtde o terrnno noees
sario para ellas. 

Si o par·2cenlii nrnnieipnJidacle c~ti vesse assi
grnidu pelo Sr. Jose Felix, o orador hoje 
teria escrnpulo cm accQit:ll-o. Mas u p_arecer 
tem as assignatums ele tros p::ssmts e nm1s " elo 
intendente cl'1s obras. 

O Src. LOPES T1wv:\o -· Jutc-.mlente que 
'1consellrn as obras do Ca,m110 ele i\farte . 

O Sn. 01TICIC,1.:-cfü:qucS.Ex. atit'a uma 
proposição que envolve UI1lêt censm·a. 

o SR. LOPES TROVÃO- Não censuro. 

O SR. Ornc1c_1_ diz que os tralxtlhos ch.1 com~ 
missão de fai:eml'1 ela rmnam 11iio dilo tempo 
p<1ra a vcríficaç-iio de terrenos. 

o SR. LOPES TIWYÃO-Niio lbi uma censura 
que dirigi. 

O SR. 01ncm1. est<'t argumcnfarnlo eorn u 
nome daquelles q uc clã o W'1S opiniões em mna 
corporação como esta. A ca.mat'<l compre
emle que niio era possivcl <10 orador e sefü 
collegas que fazem parte da commissilo ele in
dustria e fazenda, n.tarcfrtcl1' de serviços como 
tem wececliclo, tendo ele dcir parecer sobr2 
cliverscts petições ele üwm·es ; niio crtt possí
vel que descessem <t esmerilhar estas circum
stcwcias particulal'es, qrntmlo deviam acceitaf' 
as opiniões de pessoas c1ue toem r·esponsabili
dade. 

A commissií.o municipal examinou êo quec<
ti:í,o : a intenclenda munic:ip:Ll, que ü cwtori
dacle competc11tc e a quem íiciê enl:l'eii·tw a cli
recçií,o cle~tc se1·vi<,>.o, concoLleu nos p2ti:;iona
ri(J~ o Cjlle 8!Jes pediram. 

O uuirn obstaculo que lt:tvia ]Jlm1, que us 
peticionarias pudessem resolvlT a questiio em 
a compra chi, cham1'a e das partes do con
vento. 

Comprad'1s E:llas, poclirfam alJl'ir as ruas que 
cn tendessem. 

o SR. JusTIKIA\!O DB SERPA - Mas nesse 
mso fic'1l'iD, ainda a questiio ele isen~:iio de im
pJstos. 

O SR. 01Trc1c,1.. mas sol1re a questiio de 
irnrn;iio ele impostos rüo p1'1rle lmver duvida, 
put·q uc os illlpostos só app11receriio depois ele 
construirl:ios 1'S cGsas e est:1s niio seriio crm
struiü:ts, ani.'.;s ele organisaclo o Districto Fc
cleml e 11css:1, ocmsü"lo ao conselho municiptü 
ó que eompDtirá ;1 attribuição sobre isenção 
ele impostos precli1'es. 

O orador niio cutm nesslt qucstiio, porque 
vae ser cl:t comp :toncict elo município. 

A grande q uestiio e a da clesltpropriaç:iio elo 
cou ve11to ela~ freiras para abrir-se a rua. 

A commis::ião ele füzencla entemleu que niio 
devia ir· de encontro à uma eorporac;ão e ficou 
assim nesta coli.'ào ; ou regcitn,va a. pctir:ão e 
ice üe c11contnl ''º ombellezamento de um loc<tl 
e a mcll1or:unentos pam S1'lubriclcêele do mu~ 
nkipio, em attemlilt no interesse publico elo 
mmücipio, e ttcccitaYa i~wonwelrnente a pG~ 
ti~iio. D;iohi, vinha ;io questi\o ele Llesa,propria
c:ão ]JOl' u tilillacle im blica, cm virtncle cli1 lei 
de r!esaproprittr;lí,o p'1m estradtt ele ferro. 

Nest;i, colisão, lJreforin '1 ultima, solução, isto 
e, conccdel' o clir'eito ele desap1'opriaçiio por 
musct dus melhommcntos municipaes. Foi o 
r1ue pl'cvaleccu im O]Jinfüo Lla commissão ele 
ilizcmli.c. 

Apllutt" elas projectaclas obms já está m1 
intemlencia e lbi examin;tcla pela commissiio 
ele obras publicas e reconl1eciellt brh. 

Al1i está o que houve. A commissiio estcivtt 
ao lado ele um mc:ll10ramento m1'k1·ütl aflir
mttclo p2la intendencia municipal que vae ser 
o nnico poder comp~'tente p<1m concecle.1-o,s. 

Si ns 11olires deputados cstüo mell10r infbt'
mados, o orwlor pGlet s11a paete d0vc dizer 
que os mcmbt·os th commissão ele füzemht niio 
s~tllirimn ele casrt ptua examinar terrenos,tanto 
mais qutinto louvavam-se no pal'te ele um 
poder compotcnt~ na limterfa. 

Em todo caso os nobres deputados púclem 
requerer que o projecto volte Lle novo a com
rnissão. 

Em isso o que pretencfüt dizer, ainda ém 
llcCesa ela pm·te Lle carga que lhe pesêt sobre os 
liomlJros como reltüor da commissiio de fa
zemhL elo armo passado. ( 1liuito /Jcin, <irnilo 
/1cm.) 

O ~Lr.. {r:Ja§sia1.1.t1> {:,lo ~~:lisc~i
liH·"l::lito resrn1ürá toclits as observações que 
tem ;1 füwr, ele modo u. não fatigar a a,ttent;~o 
elo:' pmtcm colleg·a~ que ainda cstiio im c::tsct, 

Dt1 gTaças a sua fürtuna p01, ter tido a in
s1iiraç[o de bulir com este negocio. Depois do 
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discurso do nobre c1G1rnt[lclü, p[lrece que nellc 
ha gcÜO enterrado. (Riws.) . . 

Não procedem [l8 cxrilicat;Cíes [tprcsentmL1s 
pelo diguo colkglt: em pl'imeiro log[lr p it'
quc S. Ex., intclligente e ili11stn"clo con:o 
é, não devia ter dado pctreee1· a üwor cl~·su1 
pretcnç·ão unicctmcmte por deJ'ercncfa ao pucbr 
municipctl. 

O S1~. OrTICICA - Por Llefer0ncit1 nito, ele 
[lCconlo com os lJctreceres. 

0 SR. CASSIANO DO NA::iCli\IEN'I'O-S. Ex. USOU 

cleSS[l plmcse ; o omclor tomou nota clelltt. 

doal, qu01· ela ordem municipal, S. Ex. 
üesfa vez deixou de scl-o com toda a certeza,. 

O pmºCCtW contém duas i1aries ; na primeim 
os peticiom~r[o,, pedem isew;ào ele clil'ei.to de 
clccinrn urbana. Nilo comprell2mk que esses 
itomens v:•nlmm imtir a isenção ele imposto de 
del'irm1 urbmm ao congresso Nacional, quando 
ó certo 11 ue estava já vofada. :1 Constituiç,ão de 
24 ele fevereiro, p~J[t qual este imposto pêtssn. 
p11rn ti municipctlluticle ... 

O Sn. Omc1cA- Mn.s nito passou ainda. 
O SR. C_".SSL\NO DO NASCIMl!:NTo - Passou , 
exciu,;i vamente da Internlencia JVIunicip111. 
O Sn.. SEvl!:m.\'o ·vrnmA- Neste ponto não 

estou com V Ex. 

Comprehende n. clmmra que o illustre re- é 
ln.tor cln. commissão ele fazenel[l o rnclustrms, 
sendo um cln.quelles membros elo CongT2sso 
N[ccional que mais acremonte censuran1m a 
aclministrnção munici11tll elo Sr .. José Felix tla 
Cunlm Menezes, na. C]U[ll se clizb que c~1·~tm 
commeLticlos escanclêêlos <1uasi qL10tidianr 1s, a 
tal ponto q 11e esses ütctos levarnm a Cil
mara. elos ~rs. DcpuLa(lM, votirnclo '" Jc1 que 
oromüsavs. o Distrkto Falcntl e tmtamlo LhLs 
co~clições de ele;j·ibilillitdr:, '" genernli-m· <tS 
incompatibilidades, apvlic;1nclo-ns a. tudos 
aquelles que tiYossem füiLo p<Lrto elas int.en
clencias nomeaclas pelo pucler cltctatoniü, 
afim ele itl'ccstccr ti iiossilJiliclaclc da elei~ilo do 
Sr. Jose Feiix; comprclwmle a c:nJrn11·a que, 
sendo o nobre de1mtaclo um claquelles que 
imüs cen,;urnvam a aLlministração cle.ote ho
mem it quem nilo coul10ce, i1 quem nuo faz 
censums porque nilo esti1 nos seu.s lmlJitos 
censurar CJUanclo rn'Lo tem p10Y<1.S, e pant o 
omclo1' to1lo o !tomem ó 110111 ülllCJH<t.nto rú[o 

o SR. CASSIANO DO NASCU\IENTO - Si já es
tcwa vottuh a Constituição üe 24 ele feve
reiro ... 

O SR. SE:rnm>:o VrnmA - Alias nfio estou 
com o noi;re tleputado na sustontt1çilo do di-
11eLto das freil'as~ 

O SR. C/,ssrA!'\o DO NAscrnm:\To - V. Ex, 
cortou-me o r<1ciocinio. 

O SR. SEYElUl\O VrnmA-Desculpe-me; não 
o eól'io m,ü,. (Riso.) 

o ;)!{. CASSIAl\O DO NASCDIE:\TO - Mas si já 
em lei elo p;J.iz a Constituir;ão ele '.2.'1 de feve
reiro, ~i por essa Constituição este imposto 
p11ssou a ser do dominio municipctl... -

mr Sn. llEFUI'ADO - A disposiç:ito da Consti
tuir;Uü clep2nde ele leis complementares. 

O Si{. Cc\SSJ .\ :-;n DO NASCmIE!\TO - J\fas si já 
ó lei a Con;:;titttiç·ão d:> ;2,1 ele l'evereiro, ]Jela 
CJ Lml o im1xis: o prwli11l p:1s,;êL l1 ser cobmclo 
pelo nrnnicipio, u e.,ses imliYi1luos pretendem 
obi1:1· lllllr\, c;u11c<:s8:io pa.l'a alJl'ir ;i, nia, becco, 
ccrnllilht l1 que ''e rcfüre es'lt co11cess~io, ó claro 
que nn. époc:1. em r1ue essas cclificaçues esti
yessem promptas o impo-;to preclialjú nito per
tcncerin, ;i, Uni:lo, pertenceria ao municipio, e 
nesse caso o ontdor nito comprehernle como 
elles venkun pedir :'1 Gamara uma isenção de 
im1)osto que nn. época em que elle tiver ele ser 
cobrado já pel'tencerá ao rnunicipio ... 

se })1·01·<0 '' contmrio. comprcliomlc n. c;1.nmm 
que o nolirn 1le]JUl.8Alo itilo potli'1 lounn·-sc Hu 

parer.;er dcssd10nwm ... 
O SR. OrTrcrc_\ - ';o 11a1·c,·er 1Jct rnmmi;<siio 

de olJms. 
O Srt.CAS~L\I\o no K\scurni\To- ~o na-· 

recer eh commissilo de obras, <Jne trnhalh~vrn 
com elle,a quem a 1rnü01fa <Lctmtl incornpêtti!Ji· 
listwa com os seus votos para serem eleitos 
veriltclores na orgctnísac:ilo definitiva d<e mu
nicipaliclacle, comprehende a cmnara que o 
nobre cleputaLlo nilo podilc confiar na.s pctla
v1·as destl1 commissllo imn1 elabomr o parD
cer ora, em discnsuo. 

Não podia ptü1·c11· no esperito üo omclor 
iclea de dirigir censurn ao collegr1 ,Sr. Oitkica., 
porqne tmlos sitbem, e s;1kl o pai;~. ('IJJJl q no 
cuiclado S. Ex. esr.LlLlêL tmli1,s n.,.; 11nesLCies r1m• 
lhe silo atredas; pi1cle-sc dizer, sem rc
seio, que :üé onde chegar a lJon. vonbcle ele 
trnJicdlmr e l1certu.r ..... está o ]XÜL: lxm1 
represenfado im pes~ot1 d.o no1Jrn cl<·puta.clo; 
nms S. Ex., í[lle é uma. seguml:i. c;c•ntilwlb 
ú, pol'lc1 do Tllesourn 1\:teio1rnl; S. Ex., que 
é um zeloso guarcfa ele todos os .interesses, 
quer chi, ordem geral, quer dlt ordem est'1-

('l"rucam-se d o oersos l'J!m·tes.) 
V e que nllo comprellemlem te smi argumen · 

üic:ão. 
Os peticiomn'ios não ignoravam, como ho

lll'2l'S q 1te tiilllam hletes~cs aqni, ;1 Constitlli· 
thc e os trn.!xültos kgfalaiiYos 

sell não podiam ignomr C[UC o pro-
jecto que o;:wulisiwa o Distl'icto Federal es
ttwa 1rn c:,,nora e ni\.o podiam ignornr que 
clc·n '.1ro do lull ~1:11110 osse pr·ojccto será lei e 
<prn, port:tnto, dentro de um anno, isto(~, ~' 
épocic cm que clles podem come1,'i1l' essa. cclifi
cn.c;ào .... (O o;·ador e! inte1Tumpido por vcirios 
az)((rtes ele m.Hitus Srs. . ) 
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UM SR. DEPUTADO-Elles pedem a isenç:fo 
de pa,gamonto de imposto, jusfamente. por 
causei dos c;ipitaos qne teem ele ser emprega
dos na construcção. 

o SR. CASSIANO DO NASCTí\IENSO itclm que 
entào elles nào tinham o clir01to de pedir isen
ção ele impostos. 

Quem sabe si o meio elo que elles queriam 
lam:ar nfo era attrahir os capitlws ele qurõ 
precisavam depois d;i concessão homolclg<tcfa 
pelo Poder Legislativo? 

O nobre clepufaclo por Ah1goas não receiou 
perante a llypothese de conceder-se esta isen
ção, quando dentro ele seis mezes o imposto 
passa ia a pertencer ao municipio? 

O SR. ÜITICICA-~ão recuei perante o me
lhoramente que traria ao municipio. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Si nesses 
terrenos existem pa,ntanos e estalagens, por
que mzão a municipalidade não decretou por 
si a clesapropriaçiio dos terrenos e niio appli
cou o cocligo de posturas pam remover esses 
inconvenientes a que alllueliu o nobre depu
tado pelas Alagoas? 

Disse o homTido collega que a municipa
lidade nadei perde com a concessão; que nito 
perde sabe o orador ; rn<cS sabe que quem 
ganha siio os concessionarios e quem perde 
são <tS freiras ele S<Cnta Tliarezct. 

Por consequcnch o illustre colleg;c por Ala
goas, a cujos to.lentos o orndor faz justiço,, niio 
foi feliz neste argumento, par;c convew:er a 
camara de que devia dar o sett voto c1 üwor, 
porque trouxe corno argumento o facto ele que 
a municipalich1cle nada perde. 

Neste ponto o orador está de accorclo com 
S. Ex. 

Depois, todas estas questões sii.o de lmw 1x1· 

; toch1s ellas não valem ;cs o bservaçõcs 
c1·iteriosas elo nobre depuüi,do, ni.lm a.s consi
demções dfüalinh<1vacl<LS (1úio ripoi(ldos) que o 
orador está produzimlo, porque nós lwbe11rns 
lcgem. No orç<Cmento ela agTicultum em vi
gor neste paiz, ficou e~tabelecido que nem 
unm concessão se lhria smn que o poder le
gishüi vo elo paiz lizesse uma lei i·egul<Lnclo 
as conce8sões. 

O SR. ÜITICICA-Perclão ; esfa lei iúo es
tava em vigor quando foi apresentado o pll
recer. 

o SR. CASSIA;\;0 DO NASCHIEi\"TO- E' por 
isto que digo que esta cliscussi\o é inutil. 

O SR. SEvEmNo Vrn:mA-V. Ex. estuda as 
concessões feitas pelo Poder Executivo, mas 
nã.o attende ao principio-tcquelle que faz a 
lei, e quem póde interpretar. 

o SIL. CASSIANO 110 NASClMENTO estio infor
maclo por um collega de que no orçtimento 
existe concessi{o a. respeito. Vé que neste pro-

jecto te maioria e minoria devem estar ele 
accor:do, porque estlc é uma questiio que tem 
por fim salvt1r os mteresses ela mornJiclade ela 
administraçiio. 

O Ot'aclor tem medo ele que o Poder Execu
tivo invatla as attribuições elo Poder Lec,.isla
tivo, ql~e tem competencia para regul~r as 
con ees:::ues . 

Esta absorpc:ão de um poder em desproveito 
elo ontro eleve ser evita.da. 

Assim, Sr. presicl~nte, cumprindo notar que 
o illnstre collega nao disse qual o motivo de 
utilidade publica desta clesap1·opriaçiio, a niio 
ser os tae~ cortiço~ e estalagens que justificam 
a concesscco ; assim senclu, o orad01· conclue 
por peclir, a pezar dccs o bservaç\ões criteriosas 
do nobre cleputaclopor Ala0·üas, membro da 
commissão ele fazenda e lnclustria, que a 
mesa consulte a casa no sentido ele ser re
metticlo o pro;ecto á cornmissão ele saucle 
publica e conjunctamente, si possivel fosse 
desde _qu_e fülla em isenção ele 60 ° / 0 , tambem ~~ 
comm1ssao cte orçamento. 

Requer que, independente mesmo ele ir a 
qrnüquer commissiio, a mesa submetta á de
liberação ela ci1sa o que propõe o orador, e es
percc C[ ue a Gamara, resolverá não approvar 
a metlllla que o proJecto propõe. 
. Vem á mesa, é lirlo, apoiado e entra con
.iunctamente em discussão o seguinte_ 

Rer;_nerinwnto 

. Requeiro que o projecto n. ~2.06 de 1891 vú, 
as. commissões tle op;amento e ele sande pu
l1llecc, para rntel'porem seus pareceres. Sala. 
das sessões, 7 ele junho ele 1892-Ccissiuno do 
2\lasci nieJdo 

_O §r .. Ju.stiniano de Serpa 
mw pretornlm tomar picrb na discussão deste 
projecto; não conltecia mesmo o assumpto ele 
que trafava B por isso niio estava t\l'maclo 
liara cliscutil-o ; ums teve necessidade de vir 
á trilimm, porque, quando ornva o nobre 
cle1mfatclo J_JOr Ahig1:1as, deu um aparte e S .Ex. 
parectm ll<W o comprel!ender. 

Quanüo se discutem questões desta ordem 
niio su,lJe como estuclal-tLS. De tempos a est~ 
parte, a legislação da RepublictL tom 'arfado 
tlinto, qu_e não se p6cle saber o que determina, 
em reltcçlto a esta ou aquella mt1teria. 

.E'.m i:elação ásconces~líes, por parte chcs mu
mc1pallclades, niio temos principio assentado ; 
ao mesmo tempo tlllC uns concessionarios se 
satisfazem com um despacho ela municipalida
de, outros dirigem-se ao Poder Executivo 
pane approvar tt decisiio elo conselho muni
cipi1l; e aimlc.L outros felizes concessionarios 
clmgem-se ;i.o Poder Legislativo. Não se com
prehencle que um assumpto desta ordem, que 



Sessfío em '7 de Junl10 ele 189'.2 81 

exige um es'.wlo minucioso, sejs, votado siem 
gnu1cle l'dlexfio e sem cliscussiio. 

O SR. On1crcA- E' uma injnst'r;a, que se 
Jaz. )jn:lic o anuo p11ssaclo, !1011Ye aqui .c;llo
l'OS11 clisc:us<lo por cciusa Lle uma p::.oqu,cmc 
pensiio. 

o SR. JGSTE\'LL\O DE SERP.\ cli;r, f[118 o que 
üeseja1·ia saiier elo illustre membro üa 
commiss~n de fazernb e inclustri<1 é si o mi
uistl'o elo interior t0m competcncia po,rn, ap
prOVltl' os netos cht municipalidade. 

O SR. Ou1c1cA - Qmnto i qnestifo LL! im
postos e conctoss;l:o ele direito tle rJesapropr'ia
r;iio por ittiliclu,de publica, ni\o. 

O SR .. rcsTr!\nxo DE SEiêP,\ diz q11e n;-;o tem, 
o ministl'o elo intGrior tem cthusado. 

O Src. ALEX.\XDRic STOCii:LER - O actual, 
nilo. 

O SR . .Jusnxnxo DE SERP.\ uilo está se re
Jerinclo ao actual. 

o SR. ALEX.\:\DRE STOCKLrm - I-fa utmi 
lei lJeh qirnl o ministro elo interiot• appeorn os 
actos ela Inümclencia. 

O SR. Fo\'sEC.\ HErurns - Por orn a fn
tenclencio, :\Iunici pa! é cllancel!al'iéc (\,, ~,Ilnis
terio elo Interior, 

O Sit. .J r·sTL\L\:\O 11E SERP.I. tl:z CJ ne 
poder cJmpdente para fazer a coneeos;'lo 
a Ci.tmam, neste caso elb lJrccisa nilo s,·, 
detwg~ll' ''''tl'. pedido, como rJt; to11uu· um;t me
dicht geral, tle utiliclacb pulJlim, 
todas as cuncessl:e,; foibs incumpete11temcnte 
pelo Poder .ExecntiYo. 

Este é o ponto prindpal que lJi'ecisét cbi:s:::cr 
firmado nu tleb:ttl' ; o o segundo ponto refri
i-e-se particulam10ute ao objecto cgrn cliscuti
mos. 

Si nii.o tin,sse tido a forturrn, eh' ou-:ir 121· os 
documontus q lW ctcompanltam o p11!'é'C8l\ tal
v-ez qno o or'c'tdor c1(1sS8 o s~>u -roto ,.,_ fa1·01·, 
pelo, confürn~·iJ. que tem 1w crite1·io 2 m. si
sudez cl;1. commi~'ilu ; mas clcpoi~ cl8 •)lffi1· a 
lcituni ele t;i,es papClis, a commi,;:3ico permit
tir-ll!e-lrn, r1ue S8 mo:::tre adrnirndo clG Yel-a 
<tcloptamlo este po,re<.:ei·. 

Oô clocumentos lidos nilo apoiam 11b,olnta
mente 8, deci,ão eh commiôsii.o ; nfo pronim 
cousci <clgunm, lm clivergencia e:ltre a pro
p1fa commiss;Io ele obrns; muitos intendentes 
limitam-se ao me pa1·ccc; e·o conselho muni
cip<1l, longe ele homologar 11 concessi1o, rnctn
cl11va simplesmente fazer lê concessão tão só
mente no teneno ele um elos reclmnm1tes. 

Não ha clecisão elo conselllo apoiando ti pre
tenção ; mas qmmclo mesmo houvesse accorclo 
unanime elo conselho e ele tocl11s as commissões 
apoiando-a, i1rommchu-se-lün. contr;i.; em 
primeiro logal' porque as razões aclduzidas são 

Ca'nru·a. V. U 

contraprotl ucentM. e cm segnnclo logar, quan
do mesmo lwnvesôe utilicl;tcle 1m clecl'etacão 
ele Hmo, meclicla extraorclino,1·ia, como 8 o, cles
apropriaç::Lo pm· ntilidar_le pulJlic;1, nii.o s2 Ye
rificil, Yam os caso,., em q tte a cksaprn1Jr'iaçl\o 
pode-~.e cla1'. 

Pe1Nt que na Cnnstitui~llo que o cmi.ilor e 
seus colll'gas votar;1m o que tantos sacl'ificios 
tem ctHtnrlo a toüus e ao ]JÚé. lia algnnm 
cousa üe importante, Lb supet·im', elo respei
tcn-el e ele serio que clesperkl u nosso interesse 
por elln,. 

Pc:h Constitniçun o Cm.gresso garantiu a, 
proprieclaüe cm tocb a ~na 11lenitmlli ; mas 
corno tm·mw efficaz ess11 garnntia ~i elle mesmo 
comet,-CL po1· golpeêll-êt, c::mceclcmlu clcsttpro
prii\çôes? 

O SR. Ü!TICICA-:\fas si lia utilidade publica 
nitu :::e golpeia a Constituiç::lo. 

O Src. JrsT1>:uno DE SEilP.\ diz que é pre
ciso qtw a, Htilirlacle publim seja pro·.c~êlla. 

O Sr". OnrcrcA-Pois disso mesmo é que 
estamos tmtanclo. Si nilo l10uvesso o principio 
constituciomtl, em escusacht e.'<ta discussão. 

O SR. JIJSTINU:\O im SERP,\ pede que ll!e 
permittam este modo r1e m'gumc;ntar ,r_b e:s:pàr 
as smi.s irléas ... 

O S11. OrTrcrc.\-Sem duvicl:1; mas o que 
digo e que não se tmta ele golpe: m Consti
tuif;ilo. 

O Srt. JesTrnu>:o DE SERPA ... po1·que cach 
um produz os argumentos que pócle produzir. 
Nilo lm oifens;1, ao nobre deputado, não Ira 
oifensa à Gamara, não lrn oITenso, a incliYiclua
liclatle alguma ; cabe-lhe o direito ele dizer o 
que pens[t e o que sente cl11 cn.cleifü que tem. 

O SR. Onrcrcc\ - Nem eL1 contesto esse 
direito. 

O Si~. J T.'STI:<IAXO DE SEtlPA cliz que trnlia o 
nobre deputado um iiouco ele benernlenciêt 
imm com o ora.dor que occupa a tribuna, e 
será imtis ju:-;to. 

Dizia que [t propl'ieclacle é um Llircito que só 
eleve ser <Ücwaclo f[lmnclo lia se1·ios motivos 
ele utiliclaclc publica pam o fazer. Pergunta: 
lta nec2s:-;iclmle publim, ll;t utiliclacle incontes
tetvel na cbcretacão rlc um11 medida ,-iolenta 
como esta, om fü,vor ele pn,rticnfares, em pro
rnito ele terceiros, em proveito ele irllliYicluos 
que podem ser c.:iclaüiios muito ditinctos, 
muito res}leita,veis, mas que perante s lei silo 
tão clisLindos e tão respeiüweis como11s a frei
ras cuja propriedade se pretende atêtcar ? r 
(Apoiados). 

Estes e que são os termos clêc questão. e 
quando lembrou o principio constitucional, ni:'LO 
foi pari1 füzer pra,·a ele ermli1;~to que nào 
tem, mas p11rn, im·ocar o respeito que eleve 
merecer o direito ele propl'icclacle. 

ii 
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Foi pGr;t chegai· {\ est;i, e:onclus:io, que ec:t:\· 1 i(''3ado podem lernl-o a dar o St:u Yoto a essa 
beleceu o prinl:ipiu, e a Cnmftra lhe permittir;'t i (:nnce::~Ko. , . , . 
que declarn mais mrnt vez: quando lemlmlll ;i, 1 . E ngora rnml1em, nmt:cndo ~ 1llustr~ üepu
Constitui<).u, füi p:ll':t lemlm1r o r::'5]Jerto qne 1 tn1\1)" deYe fozei- unm dedarcv;;w, que e ~'se
deve inspimr o principio c\n. 1iropl'lell8.Lle ,. :1 1 ~m me: 
nec~ssiü:llle que tem '' lffO}Wia C~unara de j Pt~nsa que ninguem. tem o direito rle sup
,1ust1fica1· os seu~ :t('tO~ que "''º <:01nra. este,; pr-r que, t~nti-nntlu nesta cliscus~:tu, obede1;a a 
preceito:::. outro sentiuwnt.o que nffo seja o seu patrio-

DiziEt que n <ksa.propr·ü1.<;ffo do umD. 1wo- üm1o. 
prieüaLlc ~1\ .~e JlÚcle dar em ce1sos excepcio- Ningne.m irniis iiedindo a p~d;\vTa, e encer-
naes ; pol' rne1l1das samtarws, 1)01' exemplo. l\11le1<l1liscns,iio e acliacb a vola1·~0. 
em ri ue se p1'1clr:m l1em Llenetar· as expro1m
e1riie~. 

(J SR. PEEO:'IDExTE - Esüi, CS!.wtach a onlem 
•lo dia da sessãu Üt' hoje. A ur(iém do dia para 
am;1nhã é a seguinte: 

:\este c,1,0. pergunta ;w uuure tleput<ttlo si 
entre aqudles tlncumento:< acl1ou algum 
pelo qual "·' pr0Vl' a nel'essilladr·» ab:-:oluta fk, Disemsão nni('a do seguinte pro.i<~cto: 
decr:tai· a co'.1,;es~fo. .. , , .. . j ;\. 242, autori8;rndo.o. Po1.ler .Executivo. a 

Os docnnunus pro\ ,1m . (: m conn auo. e nrnndRr p,i,g:ar a D. Bl'rn·11b Fia.via de Oliveira 
quando iwc'.Yaleceo:se o motivo 1hi ordem irn-1 c;oit<;alw;o; ,) meio ,oldo ·aa p<J.tenle ele seu ma
bllcn. que 101 li:ml 1r<tÜ1J no üocumentu que o 1 l'i1lo. de conformidade com(\, tahdla E1odern11.. 
nobre deputado. len, e3se mo ti rn det:e:'mma- Voüt<;iio do' seg·nintes ixirecer;·.: : 
rm, qnand~ 1.nrnto, um neto rlu me~mo con~ "N, ,1, negancló a licença. petl.ilh pelo Sr. 
~elho munw1p<tl, no s211ttdo ele mloptai· :1' depntaclo .lo~e AYelino Gur'"cl ilo A111<1ral 
l!teü1clas reehémail<'.:~ peltt ~<wlle pul1lica e nau (tli~cussiio uiüc:i.) ; "' 
Jazr:e unu cnm:i:ssa~ dest<1 t)l'i lem, em p1·e- '\ .. ). conce1.li:'rn lu a licenç:1 pccliLla ])elo Sr . 
.JlllZO ele outios mdtv1duo~ com 1gualül\llc 0e. ,Je11ntJ.Llo .Jo:'é G1)Jl<:alves Viriltto üe :-1edeiros 
tlnettos, e, e• 11110 e nn,s, agg,1';1.Y<ll'<k?~1ce..:"1u, (cli;cUS'-iiü uniCil). 
com outrü [;1yo1·, qne bem pode ('\a.-s1íie;11·-~e · 
tle l'scarnblo... ; \'otaçlo 1\0-; seguimr:s p1·0.:e1,;toS : 

(Tn;ca .. Hc ,,111ilos apa;·les e,,lre r;, S;"'· Oi-: D«s emenda;: doSenarlo ao projPcton. RO D 
ticiccr e La1ic< 1'1·ov<io.) 1de1891, que Ol').!<11U3<1 o D1::r,1·1cto Fe1.ler<•l 

_ ., 
1
, p 1 1 

: (rliscus3~0 unicn J ; 
. u_~"R. , l'\~~JDEXTE-:. ,e<;c: ~o~ '.~º:'~és e epn-, ])o projectn n. lti8 A (do Sena.do), solJee a 

üulu.' que tluxem o oP.l01 p10 .. e,., nu. 1 11 ,1,1·epçii.o de c;diurngern, (·~· di8cussão) ; 
O SR. JcsTJ:\'IAM DE SERPA acha (jll(' Pm 1 Do projeci.0 n. 2.±7 A ido SPnado). c1'e<rndo 

11nm cidade onde n, quantidade ext1';1ordidnri<e uma escoht de nmeltinisüt$ no esl,;tdo tb Pttr<Í. 
de terreno üovolu to Etconscllm a nece~siclade l,Zª cli~cussl'LO) : 
<le complebn' '' c~dificação 1C) o emi,ellezamrnto Do ele ll. f'i:J, tlelnrmilmndo qne os escrivJes 
ela mesma; em urna ci1larlc., como est[I,, 01n que ser1'em pernnte os .iniz<'s secciomws 
q1w lia neCC"-'iicla1lc ele organi8nr m11 lllano nHiciem cnmnl:1tiYi1mente po1· 1li.:tcil,ui~·âo em 
geral' ele mdiionimentos e edificaç-líes, sem' tu1lu..: c;s l'titos elo juizo (!' disL·ns:0JJ:i·1; 
sacrificar o~ interesses dos imlíYiLlnos e 1 f!n de n. 2í:}. 1.lcelara.ndo q11e o~ oflic-iaes do 
inte1vsses 1fa collccti...-idatle; cm uma c:i- •~:'ée1'cito reforrna1los antes 1l<t lei n. 18 de 17 
1lmle em que nito se tem eu!'ado, pelo menos' ele outubro ele 189! teem direito i1.;; ...-antagens 
nas intendendas IJa.ssadas. da r;rande quesÇü1 cstal1elecida,.; por- aqnella lei (!" discns!'ão); 
<la. !'rtlul1ridacle puhlica e llygiene; em que so>, ]lo proiecto ll. 20G, concl'dernlo '' .Joilo Car
tem curado tão s1'imente ele dar concessêies a 'los <.l:t Cosr<l Barradas e outro,, o direito de 
1ie.ssoa..s que i11·ornet,tem fazer mf:'lllorame:üos i 1le,-apropriação da clmcara pertencente ás frei
e i1iio os füzem, s<llva a llypotllese unic<e de r<1sdo conventolh Ajuda. nesta c;tpiüü, entre 
seduzir pela. enorrn itlarle do li1vo1· os ca.pifae.s as ruas dos ln-rnlidos e Liwl':ulio (1" tlis
cle terceiro:'> ; aclw que em uma cidade, como cussiio) ; 
esh1, t;üvez ;;eja 1le liam a.viso i1' diminuindo Do projecLo n. ~248 (do Senado), autorisa.ndo 
os favores que t'e teem feito, o estudando o o governo a mnmlar constn1ir poç»os <wte
pla,no que poss:i ,:el' adoptado com pro>·eito rla ~i:lnos nos municípios de Campo ~hüor e ou-
ci1lncle, sem prejnizo dos individUG$. ; trc-s, no estnd1) elo Piau!ly ( za discussão); 

O illustre relator da commissão, ao começ;1.1': Do projecto n. 8, concedmdo licença a 
o ;;eu discurso, rr:\tou da sua defesa e <lc~ · .\.ntonio Yianna Gonça!Yes Fraga. fiel do 
memb1'os chi c:omrnissiio. O orador, occupando: tliesoureiro da Caixa de ,\.mortisa<;iio ( discus
agora a teibuna,, deve dizer a S. Ex. qne o siio unica); 
seu testemunho sincero r,stá ao serviço das Do projecto u. 261 A, concedendo im:lhora
eamas que S. Ex. defende, mas Llesfa vez mcnto de reCornm ao capitão Luiz .José da 
nem a sua elequencia, nem o ptttriotismo con- Fonseca Ramos (discussão lll1JC<t); 
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Do projecto n. 169, concedendo a lJensilo de 
3:600%000 annuaes á viuva e filhos do Dr. 
Tobias Barreto ele Menezes (discussão unica ) ; 

Discussão unica elos seguintes pro,jectos: 
N. 2, emenda offerecida pelo Sr. Eodrigues 

Femancles <W projecto n. rn:3 ele 1891, conce
dendo isenção ele direitos de importa,ção ás fa
bricas ele fiação e tecidos, companl1ic1 ele aguas 
e trafego ma1·itimo, no estado elo Mara
nhão. (Projecto inicitttlo na Camara, elos Depu
tados, acloptaclo pelo Senado, ao qual o Vice
Presidente ela Republica negou sancção); 

N. 98 A, emendas elo Senado á propo~ir;ão cln. 
Camc1rtt dos Deputaclos,que concede a D. Chn1 
ele Faro Montes a pensão correspondente ao 
soldo que percebia seu filho, o alferes Yolun
tario da patria José Antonio ele Cerqueira 
Montes; 

N. 235, concedendo a pensão ele 36S mens,1es 
a D. Olympia Rodrigues Vaz, irmã elo alfere~ 
de voluntarias ela patria Francisco \Ven
cesláo Rocll'igues Vaz; 

2" discussão elo prnjecto n. 163, regulando. 
de accorclo com o § 3° elo art. 72 ela Consti
tuição Federal, o governo e administração 
dos bens elas ordens religios<1s existentes, e 
das que se constituircm ; 

lª discussão elo projecto n. 40 A, suppri
minclo as distincções entre jonrnleiros e em
pregados do quadro, para que todos os cida
dãos estipencliaclos pelo eral'io publico gosem 
elas me8mas immuniclacles, regalias e favores. 

Levanta-se cê sessão its 3 horas e 50 minutos 
da ütrLle. 

18ª SEssio El\l 8 DE JUi\1!0 DE 1892 

Presdencia do Sr. flenrnnlino de 

Ao meio-dia o Sr. presidente manda pro
ceder á leitura elo expediente. 

o SR. 1 o SECRET,,RIO procede á leitura elo 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Offi.cios : 
Do Sr. deputado Aclolpl10 Affonso ela Silva 

Gordo, ele hoje, communicanclo que, tendo ne
cessidade ele retirar-se para ê1 Europa, ]JIJl" 
alguns mPzes, em virtude ele grave enfermi
dade em pessoa ele sua familiei,, requer á Ga
mara que lhe conceda. licença não Yencendo 
subsidio algum. -A' commissão ele petições e 
poderes. 

Do Ministerio elos Negocio,s da l\farinha, ele 
6 do corrente, enviando a seguinte men-
sage1n: 

O Vice-Presidente lla Republica elos Estados 
Unidos elo Brazil, em virtude do dispmto no 
<trt. 48 n. 4 ela Constituição ela memm Repu
blica, propõe que a forç·a naval para o exer
cício ele 1893 se componha: 

Dos ofllciaes ela êtrmacla e classes annexas 
que für precirn embarcar nos navios ele guerra 
e trrmsportes clct União, conforme suas lota
('Ões e elos estados maiores elas esqumlras e 
divisões ncwaes; 

De 4012 praças elo Corpo de ?l'Iarinheiros 
Nacionae.:<, além ele 124 praças ela companhia 
ele Matto Grosso 

De 990 pni,ças elo Batalhão Naval; 
De 300 foguistas naciomws ou estrangeiros 

contractaclos ele conformillade com o regula
mento já promulgado lJara os foguistas extra
mtmerarios, emquanto u Corpo ele :'lfarinheiros 
NM:ionaes nãe puder fazer face a todas as 
exigencias elo serviço naval ; 

De 300ü aprendizes marinheiros. 
Em tempo ele guerra, elo pessoal que for 

preciso para, attencler ao serviç'o; 
Que no Corpo ele 8<1ncle a 4" classe fique 

recluzicl<ê a 28 cirurgiões, logo que, pelas va
gas que se forem dando, chegue a esse nu
mero· 
Qu~ no mesmo corpo haja mais unm classe 

sob a denominação ele 5'\ para os medicos que 
t,iverem ele entrar para o quadro effectivo, 
compondo-se esta, classe ele 20 cil'Ul'Q'iões com 
<t p<ttente ele 2° tenente ; ~ 

Que no Corpo ele Marinheiros Nacionaes fi
que extincfa cê 3" clnsse. 

Capital Federal, 6 ele junl10 ele 1892.- Flo
rirmo PeiJ;oto. - A' commissão ele nmrinlm e 
gnerm. 

Do mesmo rninisterio e ele igual data, remet
tenclo o requerimento e ma:s documentos em 
q ne o Cêtpitão-tenente 110norario Collatino 
i\farques ele Souzc1 pede rnell10ramento ele re
formo, no actual posto em que se aclrn, per
celJemlo o respectivo soldo. -A' commissão de 
nmrinha e guerra. 

Requerimentos : 

De Isaac Cc1l1en, pedindo privilegio ele con
cessilo, sem garantia ele juros, para uma es
trach1 ele ferro gue .• partinclo do porto ele Santos, 
termrne em Ollve1ra. (estado ele Minas Gentes), 
com um ram~l, partmclo ele Tres Pontas, para 
terrnmar na íronte1ra ela Bolivia.-A' com
missão ele obras publicas. 

Do eng·enheiro bê1clrnrel Collatino Mar
ques. de Souza Filho e outro, pedindo pri
vilegio por cmcoenfa annos e outros favores 
para construirem uma estrada cle ferro. elo 
i1onto terminal ela Estrada ele Ferro da Bahic1 
ao S .Francisco ao ponto terminal ela navegação 
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üo Baixo Tocantins, bem como a naveg«i,t;:ão clce 
Alto S. Frnncisco <W Alto Tocantírn. _:.A' com
missão ele obras imblicas. 

De Edrnrnio Gomes üa :Sih':i.. guarda apo
sentaclo das obras J1U1Jlicas, pPclinüo melhora
mento de a]Josentacloria.-X commts2iio ele 
fazernla. 

De "\.rtl1m· l\Ioncorvo, assistente cio L:1 bor:l
torio ele Biologia elo '.\Iinisterio rl:1 Agricultnfü, 
]Jeclinclo <Wgmrnto ele vencimentos.-_\.· com
missiio lle orr:<1mento. 

De Elpitlio Pernim ele :'IIesq uiüi, e outms, 
re]Jresent:rndo sobre a neccssidatle ele scor l'·?
vogarl:i ti ki ii. 25, de dezembro ele 1881, 
patte r11te mandou cob1'ar o irn]Josto ele l'umo. 
-A' commisslio de m·çarnento. 

De D. !Iortenciti, AclelaLle Gnillolicl e 
outra.s, iiedindo unm iiensão. -A' commiês:lo 
ele fazenda. 

D0 D . .Joamm da Cruz Bertrand de Cam]JcS, 
vim«1 do Dr. João Nunes üe Campos, Jlellimlo 
uma pemi'lo.-A' commissiio de füzemlti. 

Alóm Lle, como .i(1, Lli;,;se, ignorar que a vencia, 
Lk concessüo por inte1'ffieüio de Ü'!'ceiras pes-
~oas rr:i tlos tempos üa titlmüüstrllçiio do Sr. 
Glicerio, observa 11ne nii.o podüi r0t:übr por
ttne concorda com o Sr. Oiticicc-1, nos males 
que a aüministraçii.o fümnc0ira do pernütimo 
miniskrio t.ronxo pa1«1, a pat1fa. 

'\filo c;t'1 fal!ou n<ê l'.amam contra, o i1rc;jecto 
llo governo trn,nsacto solwe o augmento ele 
emissilo como brnlJern votou contra os mes
mos projectos L'm 1·utaç·iio nominal.(1lpoindos.) 

'\fos esta rep1·ov:v,'iio niio vai ate ao ponto 
SlE'prehemlc:nLt·mcnte injusto ele se :1ttrilmir 
cxelusiYamente ao ]Jemütimo ministerio to
das as ílmmceiras tlo Bmzil. ( Iíei 

Uj!((;'{CS.) 

Sim. re]1eÜ,, e dbto e3ti1 a, rn1çiio convencida, 
os malt:s actuaes teem a sua raiz nos 
tempos elo gon·rno proYisorio, nas su:1s largas 
concesst)es, nas sna:S emissões succéssivas e 
t•xces,;ivas, C)Ue fomm a ma.teria prima 1mr:i o 
incend.io assomliro~u Ll<e nosm seiva e vifali
thvlc\ fina.nceira. ( "Vovas conlcs/:((çucs e apoia-· 
elos.) · 

O ~r .• João Pinheiro começa. E' excnsn.cfa. a. contestaç.iio; está isto no do
clizendo C)Ue. tendo chega.elo l10ntem á C<iJll<\fü minio ele toclos os espíritos; e o elizefülo é a]Je-
r1um1tlo terminado o ex]Jecliente, soube o nas justo ; a, origem dos males fümnceirns 
illllstr;~ de]Jutatlo 11m· :S. Pmüo, o :Sr. elo governo lll'Ovisorio, onde eram minis-
tinlt:t leito rep:11·0 8 estrnnlrnclo nm trns os <.1drn1.es 11l'Ocerns lla politic;i ele hoje, 
ornclor ao tliscmso Ilrommc ado iwlo Llepn- inclusive o S1'. Vice-Presidente rla RepulJlica. 
tado por Alag:O<\S, na sessil.o mit.erior. ( ,11J0inclos e . ) 

Xarn1, o incidente, qne consistiu em ter 2iclo Yae tei·nüttai\ um pouco dtt 
;cnmmcitiüo um. facto . gravissimo de se t.'•r questi1o ]Jessoal, nM,; eriê necessaí'io para de-· 
cumprnLlo ao :flI1mster10 üa ci.gncultura, p01·. monstrnr ti,; :cmas OJJinii1es, dos CJUlleS o que se 
1.500:000:-;, nma conce:<,iio. . . ! üeduz e rqJ::mls, ele ]1m, com 2c indepemlrmcia 

C,lu:1.nrlo u Sr. tlepn~atlo ]10r Alago:1s ref_ei·rn rn ap1·ecü~<:iio das cousas, sempre o maior 
o acontec1rnento, enüw p;;1·guntou QHd tmha re,;peito em i·el<l<;:l.o_ ás pessoas. _ 
s1clo o nmnstro. Absolutamente nao teYe mtenç·c10 ele magoai' 

Nestct pergunta Dilo tinha a.bsolutamC'nffi a 0 illu,;ti'i! cle]Jllt<êclo s. Paulo. a quem füz 
intenr;ilo ele mag0<1r t1 pc.s2oa cilg·unm, ]10rque j ustit::i tlas s1ms inten~:c,es. 
conf"ssa com sincerillade que ig·nom1·'1 <JU'"m ' 
fosse o ministro de então. (J> Sr. Francisco Gli.i.cerio 

E, por hom·a de sua i1a.trin, cle'rn a.cre(lita.1· e ( 1J1ii·u w-iri CJ'.')1licr1[:üo 1wssoal )-Sr. }Jresi
acrellita, que totlos os mini:-tl'Os rla Rcpublicêt llente,u eü'ectivmnente uma r:iziio pessoal que 
rleix;umn o governo com miios ]1Urns, HiJo ::'Ó me traz :J. trilmna, e isto explica o constrnn
os cl:J. Re]Jublirn como os tla mmmrchü1, a]Jez:u gimento com que estou entrewmlo a Mtençiio 
de sem.JJre, r1ut1si toLlos, serem atrozmc:nte Lla cmnam. 
calumniitclos. Imaginei Cjlie o no1lre deputado por Mi-

J'\iio que1· isto dizer que o gTaYe facto :lr- nas Gernes sMisfizes~l:, niio êt uma vaiclacle 
guiclo SE.',ja. menos verclacleiro; p01·qt1e it sum- pess(J[Ü minha., seniio i1 ilnpei·iosa exigen
lJJ'a llos nonws dos ministros bem llOlk~ a, gel- eia elo espirito re1rnblica110 de unm camara 
nancirt. sorllilh ter alierto a sua ternh. e responsavel pt)lo c\ecoro tla aclministraçiio pu
m.esmo quem ,9i,1Je, ,';i o }lrimeiro ctüum11üctlor blica.. l\fas s. Ex em vez disto yeiu twcus,i,r 
ni'io u o c1ue aufore o pret:o tla calumni:c? a clirecç·i'io üad:1, 11elo ex-ministro cl:J. agricul-

E, alem disto, para se ]Joderem a1Jl'el12ncler turn ... 
segunchs intenç'f1es, em sua perguntct. fora 
nece.ssario llie a.trilrnir o desejo ele reü1,liar, no 
discurso llo Sr. 1lepuü1tlo }Jor a.pro
veitamlo li circumstanci:1 Lk nestt) mesmo .Jis
cm·so scTem l.lenuncüulos dous factos muito 
graves. um do penultimo ministeriu u outl'O 
dos km]JOS do governo proYisorío. 

O SR. .Jo:\n P1:-<uEmo-J'\i\o vim tal ac-· 
CUSi11'. 

O Sr,. FR.\NCISC<l GucERIO ... rpmrnlo S.Ex. 
dcvü.1 em Llnas }Jahivra~ simples, clireitas. 
llesanuviMlas. dtze1· o ]10l'que perguntam 
fjllC1n liarúisiclc o 'JJl~nist1'u. 
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Lamento qne o nolirc clepufatlo gmirchi.sse 
silencio profundo q mmlo produzi a clofrsa ele 
minlia administração 1)01' occasiiü1 dcc discus
são do oi:\:<11nento ela ;igric;ulturn,, na passaxht 
sessão, campo Yasto cmtle S. Ex. encontrari:1 
ensejo JJara fazer ét sua critica, pam vil' collo
car-se tarcle e ,·, más hora,;,em mmc Yiellt'1,qual 
a occasião do expediente, onde ~' impo:;sivel 
tratar-w de assmnnto ele tal ccrnnlitutle. 

Isto, porem, u:lo 'me c<uF::c cxt.m11l1eza, i10is 
que já rui a.ccusado, no seio ela constituinLLl, 
por actos ele aclministrac;ão. qluu1elo nito me 
era. licito prOlluzir a tluiesa de meus actos. 

Quyi com se1·e1ütlridu e refügncl<;iio a,.; criti
cas qne mtql1ellcc assc~mbl<"a me lbmm dirigi
das, e agmi.relei o momento opportnno em que 
lJl'ocluzi, sem arb:ouLw mna só r1ueixn, contra 
ningnem, a cle1bsa l::crgnissima de lllGUS <tetos 
qrmnclo ministro do gonn10 provisurio. 

Sr. presidente, o nobre deputado, ixn· mais 
cuidadoso e ;1caui.ehulo q im tiYesse ::üclo na 
enuncütçiio elo sen pe1N1.mento, deu ;1 not::c 
dos sens sentimentos quando tll'n ao nobre 
deputado por J.lngtms ar1uelle seu ap:crte, 
elistrnhido ml appnrencia, mas intencional no 
fundo. 

O SR. J olo PL'\IIEIRO dá um aparte. 

O SR. FrL\.:\Crsco GLICERIO - Pertl1)e-me 
V. ~Ex. nms nií.o sB pó1le tocar assim llic repn
ta\:ao ele um eolleg;i qm~ lez o sac1;ificio ele 
toda a stm viela em p1·ol cl(\, fü:p11bliccc, s2m 
que se ll1e consinta, um dia ;w menos, insur-
gir-se contra as erueis elo Cjll<' tem 
sido victinm. !Jeu1.) 

O Srt. Jo:\o P1-;1mn:.o clii um a1Jarte. 

O SR. Ftu:\cISco CiL1cE1:.10-Não perco a 
callmi, tito necessarüt aos debn.tes tfa Ca.mara, 
ID<LS ha mome11tos, e este e um 1lullc•s, em c1ue 
tOLlo o homem publico tem o cli1'eito ele piei
tes.r com c:1lor a rnus;i. ele 6\Ut lealLhitle po
Jitica e eh pmeza Ll8 suas intenr;ões. (Muito 
7!Cii7.) 

O nolJI·e deputatlo Jez cornp1·eltemler os seus 
.intuitos, quamlo clissu que os cle,ast1Ts 
fümnceiros que no,;s;1 imtifa, são 
clevi1los antes gc·1·encüi tlos negocios im-
bllcos pelo governo pnwisorio, do que ao go
verno ele que l'ez pcwte o füw~LO ele Lucena. 

_o SR. Jo.fo PrNtmn:.o-0 que disse foi que 
nao pertencem ;11J~olutmnente ii ;1clministrn.ção 
do Sr. Bn.riio ele L11ce1rn. 

O Sr. FRAl\crsco GucEnro-?-Jotn.i entl'efanto, 
senhores, que o nolJro clcputlttlo foi clelegaclo 
elo governo prn1~isorio e D.migo ela sitrnv;ii 1 ; 

tccrcle, Lem tn.rtlc lembrou-se de Yir rirocl<l.
mar as noss;i.s cu!11as. 

O Sn . .Jolo Pl:\l!Ellrn-E quem niio as tem? 

O SR. CosTA JFc:rnrz-Mas isto é gravissimo: 
accus<L1' um governo tle que 1bi delegado. 

O Src. Fr:-1.:-;c1sco Ur.rcmuo-'.Ias, senhores, 
o nobre deputado nJo füi c!Jamae!o iior mim, 
para. tlesr:obrir seu pensamento. :.\hu: S. Ex. 
parece que espreitaYa o momento ele euvol
Yer-me em uma cliscus2ão estreita, inconve
niente, ontle as reticencias e as cluYichts, em 
logar elo debate faq:ro e clesafogado, testemu
nlmm á Canurcc o enlcio elo accnsMlo. e aba
tem [e :ütivez ele um c1.llvcrsario que tira a 
su:1 forçci. precisamente dei. moclemç~w e ela 
calma com nue de ordinario interY~·m em 
a~o.:um11tos 1le-caracte1· IJOlitico. 

Deixo S. Ex. o p1·azer ele sal101·ear o seu 
triumvl10 e me perdoe si nifo me re:oignei a. 
tlc'ixar occulto nos ammes elo p[trücmento, 
com <I ix:rficli.a ele um ~er venenoso, aquelle 
seu apa1'te nhstrcccto: 11uc1;i <.T1i o ;11.i"istro? 

Pois, Y)!t sentar-me declarando ao nolJre 
cll'pntado por =-.Iinas Gemes, o Sr. João Pi
nlleil'o, qne o ministro em questilo é aquelle 
mesmo q<ie produziu a clefesa ele sna <Lclmi
nist1·;1,cão e que neste momento repüi. ao no
l11'e dqmtatlo lJOr :\Iinas Geraes, o Sr. Joiio 
Pin11eii·o, p:1m rnprmluzil-a,e expol-::c i1 critica 
de S. Ex. rjlrnnclo nest::c Cmnai'a S. Ex. jul
gar oppod.trno. 

Pe1,:o permis3;(0 ic Caimtr<l. p:trie n:lo acceitar 
as explicn('f1es elo nobre de1mtu.do no ponto 
em que me é pessoal. mas clc•claro CjUe, por 
meu res11eito, S. Ex. está dispensado de Yoltar 
ii. tri lrn1m. 

O Sr. João Pinh.oiro - Sr. pre
sirknte, no inc:itlentu que se discute, (; iweciso 
d i,:ti ug uir o lado pessoal e o fo.c:to em si, muito 
simples, ela denuncia. 

O Srt. Orncrc.\-:\fas a denuncia não eni, do 
ministro. 

O 81:. .. Jol..o Pr:\'1rnmo - Kcm eu cfüs2 que 
i'os'e; peço. pois, a attenç<io ck V. Ex. 

Pelo que cliz respeito o.o ministro, na minha 
anterior ex:plicac:fw eu disse m;üs ele umn, vez, 
como n.gom~ o rligo. niio resfa em meu espírito 
a menor :-ombra, nem eu r.inlm o direito ao 
menos ele em 1luYitla " corre~ção ele qnern 

ou ele ter intençi\o ele mo
qne isto, este meu modo ele 

rnr, em relaç·ão u.o ministro da agricultum ele 
enfüo. Nl o ;i.rnpliei a. todos os ministros tia, 
Rcpublie;t. a toclos os ministros ela patehi. lmi.
zileim. p;tiz em que desgmc:<ulamente todos 
1l1·:Jcem cnlnmniaclos, nms CJUic, penso, todos 
tleix:allL o go\·erno com ccs mií.os püras. 

lsto. 110 que pócle lm·rne de pessoiel. Em i·e
la(·ií.o. po1·em, à brut;üidacle elo facto, qne não 
lüi eu qnem cTouxe ao seio elo psrhunento, 
em refaçiio a isto, que l\ t1 clenuncia elo gm
Yissímo c;,:cm11lalo, disse eu, pócle existir o 
freto cl'iminoso, sendo o minist.ro innocente. 

Podem tm~ existido e.,peculaclores à sombra 
de seu nome, e r1uasi todos m)s estainos con-
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venciclos qne assim foi ; e, admittin:lo airnb 1 O SR. .ToÃo PL\TIEno- Quanto <to meu 
que niio exis~isse á sombni do 1~1inistro o espe-

1

1 apoio :io governo provisorio, clle foi n:ais. ou 
culn.do!\ pochti ser unm mvençao elo pnme1ro menos como o ele todos cm seus pnmeiros 
calumnimlor e poclenclo ser este primeiro o que! dias ele esperança. 
recebeu o preço da calumnia .. De nmneira 1 . Agora, talvez V. Ex .. tivesse a intenc:ão ,de 
que, o quanto era. possivel expmmr-me, e elo dizer.e este p_cmto preciso accentuar,que,alem 
que disse ni'lo pócll1 resultar que eu tivesse a. cll'st:cs aclhesoes :;co governo pr0Yrn1)J'10, ~a1.n
intençU:o de nmgoar p2ssoalment2 a qurm ; bem sustentei solic1trcmente o ultuno nums-
quer que fosse. J terio. 

Em rel:1ç·ão ao facto, tambern elle não. pode' e~n voz-Foi o governo nmis patriotico da 
s~i· destnmlo, porque consta do relator10. ela j Heimblica. (T1·oca1n-se out1·os apartes.) 
d1rectorm ele uma companlna e con nrw , . _ . r " , 

0 
. u ,. . , ,t 

muitopnm :1 honra de toclosquefüsse tirrcclo a: , ÜT~~RA "?.,,_ ~- · ~x. '-;~stv1~tou o ,,,rn-ve at.: o 
limpo. 1 d,1 cLct.vl1Ucc de 3 cL nm embrn. 

Em it política elo penultimo minis-· O SR. Jolo PIKnEnw-A asseveraçfo de que 
terio. fümnceira que eu disse que sustentei o ;cdo chi. dktf\,dura, já a vi mais 
co,1clemuei e qne ainda cond8mno agora, por- eleg:wtemente difa, repetindo-se que subi as 
que, elevo reli:Jrir, contm ella votei em vota- escadas elo pafacio do dlctacloe para compri
ção nomimü, eu disse que era do primeÍl' mi- ment<il-o, no dici :3 ele novembro. 
nistel'io ,10 governo provisoi'io que pro\·inlw De maneira. que, completcwclo semellmnte 
a orig~m dos nossos gTa.ndes males actuae'. pensrtmento p:1m lhe dtLr llllÜOl' intensidade 

o Srt. VL\IIAEs-Mas v. Ex. apoion 0 go- i e_pnra que não liqnc; mna especio de din~inui
vet·no pi·ovboeio. (1\·ocum-se direi·'º" (l_p(,,._ · çao mo1·ata meu respeito em :mimos all1e1os de 
tes ) _ qne pi·:Ltique1 este acto e a~·om quBro recuar 

· • •• _ _ • 1 cln. responsa.biliclade,lllfü·mo-o e assnmo a res-
0 SR .. Jo.1.0 P1;:-;nE1:'.'o-~tw a1~oei t?clos os llons:cbilitlíccle inteira do meu acto, e, mais do 

acws em :,_1 :soluto, mw o üz e nao o farei em que isto, digo-sem uma só hora ele arrepen-
tBmpo algum.. climento. 

Xestns condições,. pois, Sr. ]Jresicleute. se- E' certo ; sustentei a política elo pBriodo da 
pamclo o C]lle 110 mciclente pude llavec de üictadura que começou em 15 de ncrrnmbro 
pessoal.· · i ele 1889 e tel'rninou a ::i r!e novembro de 1891. 

O S1t. Yrxru.Es-·v. Ex. est6. censm'a!lllo E elle tem algrnmi. consi1 que o ct1r<1cteris8. e 
um gurnrno que apoiou. : qne faz com que eu não tenha medo de appa-

O SR. ,J"Ão Pll\HEmo _ Fiz mal em en- : cer dPante chi histori<i ~11, minlrn patria vendo 
trar neste incidente, por 8er muito delicado: 1 ° 1~181; nome ll.~a.do a el.~e. > • 

Illi1S a/J,:ulut:unmtte não temo accns:wiiu l;.e Sau le_ o rna.rechal Dcodm? no dia em que 
especiét ill'-'rnna. ' <!rixou. o sem 1B1to r.le r.loe1ice para. ~unda1· a 

E' corn 1·rnuq ueza que sei :nsumir lê rospon- . Reput1llca, despres:mdo a proprrn v1clti, e no 
sabiliilfülL' ,[0 meu acto. ·. Llm em que denu.n o poder respeitamlo a v1dêi 

. cte to elos º' braztle1ros. 
O SR. Y1-.;u.1.Es-~ão é accu?ação : esto11 cli- ! E' nmJ. tlict:1clura assim que f01·ma o pri

zenclo ape1rns que v. Ex. ap010L1 nm goYet·no rneim perioLlo do regimen repu lilicl1no; <'i uma 
que esta ec111snni.nclo. clictnclur:t em cuj;is pltginas de sua historia não 

O SR: Jolo Pr2'\rrEmo-O nobre rlepnfaLlo me: se encontnL o rnstigio 1le uma s1í nocloa Qe 
pel'mitr.c' 1/118 !lle de uma re~1msfa b1·eye, cle-: . ,ou ele la;\Tima.s ; e sustentando-a na:o 
poi~1 ele terminar ;1, q11est:10 pessoal. sei pode Jw;rnr mottni algum de arrependl-

p . .1 1 · l .. _ 
1 

nwnto. 1le:mte a que a m;üoria sustenta, 
. _e~u .ªº 1111 Jl'l\ e eputac .?• ex-mmis1:1·0 l tê, muito ·sombria npesn.r elo seu nome ele lecrali-

a~t1c1ll1.m·1~. que, em rel~ç;w <ê ~X]Jl!Caçao, eu'· claclc. (Trocam-se ,,;11 i( 0 ,. ripro·te'.) "' 
diga qne nao uve 111teni;ao ele ieru· a quem E' um·1 fümra de rlletorica apºna" ( lúiito 
quer que lt.1ssc. '. '·, • u ~. . 

· be,n: 1ni\zto oe117.) 
Mas. sep;uada a riuestiio pessoal, o facto da 

compra. de um prnvilegio, por tel'ceiros, ao 
gornmo cl:1 Eepublica, 1\ mnito gTtêYB; ;i,ffü
mo-o e tenho a certeza. que esta 8 a opinião ele 
todos. P1;aiudos.) 

o Sg. FlU:\"CISCO GLICERIO clá um aparte. 

O SB . .J olo Pli\HE!lW- Dada esta explica
çii.o .•. 

o SH. FR.\.:\C!SCO GLTCEIUO- Tenlrn pacie11-
cia, não c1.Cc':i to eo. ta explimção. 

O ~r. Oitic:i.ca - Sr. presidente, es
tou empenlrnclo em uma tarefa cht qual n[o 
elevo nem 11uero recuar. Empenhei-me em 
cksnrnlar em todos os seus mysterios, um 
crime cl:i.quelks de que nãu lm menc;ilo em toda 
a llistorüt firmnceira do munclo. l\iio lia Blll 
parte alguma noticitt ele que se tenha dado em 
um paiz facto semelhante áqudle que tem oc
cupa1lo a 1ittenção desta C<tsa : ernbsão feita 
com o em prnstirno de omo tirado ele cleposi to 
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do Tllesouro, arbitmriltmente, po1· favm>, sem 
que o ouro empr;·staclo tenlrn sido pago. 

Tenho sónwnte uotkia ele facto menos gra n 
entretanto, elo que este, por estar acobertado 
com o desconlwcinwnto dl1 lei economica que 
regula o valor da. moeda : o moclo pulo CJ1lal 
os reis antigos nmllllavam refumlfr as moedas 
com peso menor elo seu valor, nor entencle1·em 
que esse c•m, dr' facto e sómei1te, o nominal 
que o tllesouro ll1c clcwa. 

Com srn1J1·ez~ li 110,je um artigo assignarlo 
pelos clirecLore' cio Banco Emissor ele Permim
l:mco,em que o;; seus rli1·ectores,com todo p2so 
de uma cleclamr;;fo ofücial, declaram ao paiz 
que a.quelie banco emissor nllo eleve rnicla ao 
Thesrm,,o elo elqJosito ele lastro para suas 
emissões. 

Sr'. presidente, Y. Ex. e a C;i.mara teem co
nl!ecirnen1 o ele que tenho ]Jrocecliclo com ti, 
maior le<i.lclrHÜ\ rn·' 1 a r1 nestilo,n ponto de ii' ix·s
soalrnente a,o Banco elet RepulJlica. proceder a 
um exame, est11rlcU· aig[L!'ismos e tmze1· ao 
conhe~imcnto rfa Gamara o resnltaclo desse 
estudo. 

Em relação <lU Banco ele Penmmlrnco en
tendo que a cleclm·a~·:lü de J10je contém em si 
não um:t simpl1:s dechni.ç·ilo, mas urna Yer
dadeirn. pilheria. 

A l" cleclõi.1·,~~·ií.o 1!1J Banco dil. R.epublicn. a 
2" elo B:rnco Ernis,01· ele Perni1.ml1uco ]Jrmlu
zem eífoitos contmrios; )Jorque o nwto que 
está patente cl<1s rleclamções s<1 1ta aos ol11os 
ele quem ex<uni11:1.r estcr questllo,C]ue alii1s nií.o 
precis:i. de Gxame, porque imp1:íe-~e :·r simples 
observar;llo 

Si nií.1J foram os B:i.nco.' Emiss01· ele Per
nambuco e cb1 Re]Jublica, r11w emittimm os 
54.000:000~~ em cambi,1.es 1.Jxistentes na cir
culaç~i.o, facto couibsaclo pelo ministro, re
sulta q 1w o emis:,01· desses 34 000: 000:-; foi 
o Baneo ele Cn;dito Po1mlai·. 

01·a, est0; t(•m toch a stm emis,;llo no Ya
lor ele :20 000: (JIJ{I:-; infe1for em imüto aos 
54.000:000;:; Lla l'11iis<ío <t dt;scobe1·to. 

De modo qne ec<tn decbrn.r;iío, posso asse
verar, n;lo é exn.cta: sN·1-e nnicm11en1e iiata 
illudir ;1.quelle' c1uc; nllo conhecem <LS transac
ções que (t sua sombra se 1lenunciam; e é qne 
o banco entrnu com o lastro pti.ra o Thcsouro; 
mas esse fasb·o ern. o mesmo clin lleirn que re~ 
cebeu elo Tl1esuurn cm Yirtmfo elo empre,timo 
feito. 

De modo que Jm: de um lado o contracto 
ele caml1icws, de outm clqJosito no Tliesouro; 
mas l'Opl'esenc,i.ndo n mesmct C(lmnfüt, que é a 
retirachi. do clepo.;;ito. í\1'1s 110. mrnL declam~·ilo 
alem clesl;i1 que ilggrn va <t situaçilo e tonrn o 
crime !11iÜS ctggr:c1;<.1Llo, si é possível-~: q11e 
estti.s emissêies, foitlls com pl'omessas de Cillll
biaes,nffo fornm reD.listi.clas no p2riorlo elo golpe 

de Estado em que o cltefo ela rntc;ií.o entendia que 
devia alJsorn:r totlos os oufro3 poderes tor
nando-se o unic:o e apriellanclo parn a nação. 
A emi.,sií.o foi concedida ao tempo em que o 
Poder Legislativo estarn foncionanclo; qrnmclo 
nesta ctisa bem corno na outra do Coug'l'e,:su, 
cliscutia.-se a necessidade de limitar as emis
sues, nií.o consentindo que iossé: ella augmen
tacla nem mais um real; e.rn nesse tempo que o 
ministro da. füzenrla abrfa o Tltesonro para 
c·ntl'egar o lastro do bi1.nco,lastro em ouro que 
c:m nm deposito elo que, por J10ilm elo go
Yen10, elle não podia clispor,depo:sil.u'io como 
em elo i·e1n·e.sent::1.11te dcc rnoetla fitluciarit1 em 
cit'culaçllo. 

O SR . .JoX.o DE SrQliEIRA dá um ccp1rt0. 

O SR. OrTrcrcA-0 ccparte cl,1 nol1re deputado 
proya que: ou S. Ex.nllo om-iu o q11e eu disse 
ou nií.o entemleu as minlias explicoI;ões. 

A verclarl e é esta: existe uma emissilo falsa 
em circlllil()io ele 54.000:000~ solJ promessa 
rle ctrn11Jiaes, que não foram sçi.~isfeitos. 1\ão 
procuro sabm' qual foi o banco que emittiu : 
mas entendo que o Poder LegishLti rn em J1em 
deste e em Yiducle de gra,\'es préjnizos 
IJUe emissllo Ycm trazer sendo o unico 
elemento prindpilL sinf10 desta situaçiío :inor
mal, c•m quo nos acl1a.rnos, clcYe arrna1· o go
verno clns medidas necessarias puni. amutel
far o credito elo Esfacelo e punir os resp,msa-

O Sn. ARTIIUR Rros-Ou o ministro nrnmh1 
recolher a ernissllu ou us 11i1ncos cntrnm com 
Ll Jn.stro. 

O SR. ÜJTICICA-Sr. presidente, como Y.Ex., 
quero r111e o Pork~· Logish1•ivo arme o ;wYerno 
rlos nwios necesoal'ios para corl'igir este es
camhi.1 o. 

O Sll. Awrmm Rros-0 lJ:meo é que liic rle 
fazer a operas:ilo. 

O SR Onrcrcc1. - 'v". Ex. sa bE; r1 ue a res1ionsa
lJilitlacle Lhi. emiôSi\o C<tl!e fat<tlme11te sobre o 
gon'l'llll desde qll' os bancos nllo podem cmn
prie º' seus contrncto.s. Estcc opernçií.o cleli
cacla tem füas leis immntaveis. O ministro 
p1·eci.sa de estci.r am1ado elos meios uecessal'ios 
pa.ra ;\cuclii· it op:·1·aç:ão, qmrndo llou Yer ele 
cumprir a ki; si os bilnl:os 11'11.1 poclerem rnco
llier os ;s,1.000:000:) nem p;1ga.r o onro i·ecebirlo 
a cons8(íUenc:hi. inevititYel :;erá que o governo 
nssmne it res1ionsabilicl;1rle da mni,sJ.o pot·que 
cle,:gmç;1chu11ento foi elle quem consentiu na 
J'r::rncle, 

E' para i·ngularistU' ess:1 situ:1çií.o q1w apre
sento a seguinte inclicaç·ií.o parn. a qmü psç-o 
i1. col!a.boraçií.o elos nobres clqmüi.dos da mino
ria purque. ella \-em satisfazer o Lle.,ejo de 
SS. EExs. pci.tcntea1· esc;:;.Jllhi.lo ponllo clarn a 
~itmi.~-;lo. A inr.licaçffo que apresento é esta. 
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Yem il nwsii e e füb n, seguinte 

Inr.lico que a cornmissiio de fazernln. cb, 
Cama.rn elos Sr:'. Deputccclos. cntenclendo-:-2 
com o St'. ministro da, fazl'l1lb e J'l:c81:iernlo 
clelle os clocumentosjc'c rcqui.c:'Ífaclos pel:i me.::'11 
com n.ppmv:v;ão ela c:·unarn,, pro11onlm., com 
tocb a m'gend:1, as merlicl<i,s necess:il'ias, 

ce,,;,r·iu :\Ioltic .Junior, :'II ornes l3illTOS, Lopes 
Cl:ilYc•s, A1lolpl10 Gordo, l\Im'SiL, l'n.nli110 l'i\.r
los. Costa .íLrnior, Alfredo Ellis, Cnrlos Gaseia, 
?-Im·eirn eh Silni. Almeilhc NogTt2irci, Ruliiilo 
.Jmtior. Flr.ury Cnmclo, Leopoldo clro Bulllões, 
C:l"rnn11 cl" Albuquerque, Btdhirrnino ele '.\fon
clorn·a, }fan:icmo de J\fa!ralllães. Fenmnclo Si
mas: L:Hll'CJ :'ifiiller, Ca1·los Cilll11J02, Sclunidt e 
D2met1'io Wkfro. 

.. A. lJ1·e-se n, sessão. 

tlfün ele Yoli.itrem ao Thesonrn C\1.teional CLS Deixa.m cll' compnrecer com ca11sa 11artici
:f 2.600.000, clcilli rctiricdas 11nrn. a lX\1la os E-:1·s. Amorim G<wcia, H.eturn!Ja, .01eim 
cliYei'sos 11anc,,s,1Jem como pi1m sen:m l'etirados ck Yasconcollos, P<1.uhi, Al'gollo, Seal1m, Fran· 
da circulil<;~o os 54:229:000:-;, emittillos pelos l'isco Soclr«\ Viril1w ele :\Iecleü•os, :\Illnliães 
liancos soh prome'sa rle. cii,mlfaes, envüinrio B:wrew , Erico Coelho , Jacques Ollrique, 
posteriormente•. os clocnmentos ao promotor )[a~Tink, Jesuipo ele Allmr1nerquc:, Antonio 
public:o. cem11etente pam p1·omo\·er pe:·antc" o . Ol~-ntlto, Bo,cln1'0, 2\Iatb ':\Iacllallo, Al varo Bo· 
Poder Jucliciario <W processo por cle~1-io elos' te.lho. Viotti, :'>Ianoel FLilg·encio, Gonçrdves 
clinl1eiro': pnLliccis, contra os responsaYeis. namos, Domingos H.oclm, Fllneit'il Ral1ello, 

C:n'Yallial, Eduardo Gonçalves e Mernm Bar· St1hc llus sessões, 8 ele jtmho ele 18\JZ. -
Leite e Oi!ic;ca. reto; e 'em cauS<c p:trticipaclri. os S1·s. l:cllôa, 

l\_o,:Jl'ignes. Pedro Clterrnont, Nogneir:1 Pêênt· 
rn1,gm\, .Jose Avelino, ,1.Jminio Affow;o, :IIiguel 
Cci.strn. Hosn, e Silv:1, Annilial Fn.lc~o, LeoYi· 
gilclo Filgueiras, lfarüo ele Yilh1 Viçosli, Prisco 
Pnrrti:<J, Fonsec:1. e Silv<c, C)Tillo ele Lemos, 
"l.11Jel'tu flt·a111liío, Oli rnirn Pinto, Joaquim 
Brc~ves, L1<iz :'>Iuri1t, E:amp:üo Ferraz, Figuei· 
reclo, P:lcJ'ico :\Iuscarenltas, Leonel Fillto, 
Jn.col1 cL1 P;üxfo, Costa Scuna, Americo Luz, 
Domingos Porto. Fen·cir;i, Pir2s, .loi\.o Luiz, 
.\Ionteil'O 1.lri SilYa, Martinl10 Pi"<ulo. Do· 
mingos ele .\Iornes, Angelo Pinl1oiro L<i,cenla 
Co~n:inlto, Yictorino Monteiro, Per ·ira. eh 
Costa, .Jnl:o ele C<1 .• stillJos, Borges ele :\Tr<leiros, 
. \kicL·s i .:ma, ,\ssis Brazil, Thornnz Flores, 
Homem l:irnitista. l~oclm Ü>Sorio e Fernauclo 

O Sr:. PmcsmE~\n; - ,\ mosa entende qne a 
inclicaçilo 1lo Si· clcputaclo Oiticica clern il' ,·t 
commis.<i\o de legisl;l1)0 l' justiça, Yisto não se 
trafar Llo a.ssumpto a qne ella se refero, mos 
da conveniencia ele ser to1mvla a, proYidencia 
que ~:lü1 inclict1. 

En1 sc.p;nüla, ú. cba,i11ít(la1 ú. q11nl 
resp:ind~m os Bcrnarclin:i ele C<impos, 
,\zererlo. ,\tllilnle .:nnior, PaJ1lii Gnim:w:'le:-:. 
Jo:to ele ·' Yi:lLtl', lnt~io elo nrn.zil.Ninn, Ri;Jciro. 
Can1.:'lo. ::'.fatta Bi1cella1'. Cost<i Roclrün1es, Ct_: 
simL·o · Rollrigues Femnncles, Hem·i-
quc· ili' Anf'risio Fi::dilo, '\'elson. 
Pires Ferreira, 1fartinlto HOLlrigHes, BczC'rril. 
Joffo Luj)es· Jmtinfano de Ser·p;:i., Frerlcrico 
Borges. .Jo::;ó Bevfot([Wc, (c;onç1tlo ile La;.rn,;, 
Nascimen 1.0, E]Jihcio, Pedt'o ,\merico. C011to 
Ca.rbxo. Si1. AmlmLlc, Tolentino cfo Cu.rYnllto, 
Gonr;nl ves Ferreira ,Jese Mariano,.Joax111im P:·r· 
mrn1buco . .JuYencio de . .\.1:nüar, Anclrú Cn,val
canti. H:1nmmclo J3andei;·:1, Jo~.o ele 
.lo~o Vic·ii«l, Luiz rle Anclmcle, Es11irito 
Rell:i.rmino Carneiro. Tl1eo11llilo dos Sarú,s, 
Pontes dr. :\Ii1·alllli1, Oit.icica,, I rn clo Pra1lo, 
Ofrrnii·ci Vtdht1Uo. rclisbello Freire. Aw:rnsto 
ele Freitas, Tosta, Znnrn., Artlrnr · 
cit1 Pir1'N, í\Iarcolino :\Ioura, Sevt•1·ino 
Sm1tos Pcrnirn., 1'Iilto11, fükiiO Llo S. :\In,rcus, 
Selm"tiüo Laml1tlpl10, Fons,:cc1 Hermes, Xilo 
Peçanlia. l.irl1nuo ::\Lu'cc·ncks. Virgílio Pessoa, 
Fnwça C1u·rnll10, Ba.ptisfa ela, )lottu,, Fróes rhi 
Cruz, "\lc:inilo nun.nalmra, LcllJCS Tro,-iio. Arb
ticles Lci'io, Furqnim \Yorncd~, Yinil:ie,:; Tlto
maz Delllno, Joiill Pinheiro. Gn.11riel ele J\D.i:2'i1-
lltües. Clrngns Lolmto, Alt•xamlre Si.ocldc·1·, 
Franci~co Veig8. Ferreira, Brnrnlão, Lamo11-
niP1\ Gonr;nlve~ Clmves, Dl1tra :'\ic:acio, Con~a 
i(n,lJello, ,\risticles :\faia, Cados cl<.1s Ch:was. 
Costa Maclmclo, Palleta, Francisc:o GliceÍ·io; 

j_J.>ott. · · 

E' hl:l :~ sem clebate appmYacla lc <ccta da 
seSSi-tO rintecec\ente, 

ORDEM DO DIA 

Entrn em rlisrnss;i.o unic:i.., qno e sem 1le
l.lilte cncerr:ula, ficamlo ;1clia1fa a Yoüu;fto, o 
projecto n. :24:?, nutorisanclo o Pocl:•r Execu · 
l,iYo a rnm1dar a D. Brigiihê Fhwia de 
Oli-·:dra o meio soldo rl:t lXLtcnte ele 
~:eu mn t'ido, ele conformidade com :1 tabella 
n1odcrart. 

O :~u.PnESITlEê\TE·-?\ilo lmYonclo irnrnero pai'<\, 
se \'<lbr 11s nrnterias indicadas rn1 onlem Llo 

ú. iliscussão unica elo pt'ojecto 11.7?, 
relath·u it :·mE'ncl:i oiferecilhi pelo Si'. Hoclri· 
gues Fen1anclcs ao projecto n. ID3 de 18\Jl, 
concecleudo insenr;iío do (lireitos ele importn.ç-ão 
as frJnic~1s elo fiação e tecidos, compa.nhici, de 
8 girns D nmril;imo, no estado elo ?-fa· 
n111lli"io, p1ojccto inicirtclo na Camam elos De+· 
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1mtacl0s, ndnpüulo ix;lo Senado,ao qu::i.l o Vice
Presidente Lli1 ltepulJlica ncguu ~~mc<;&o. 

Níngnem pedind.o a pab Ha., é ancerrada a 
discussão e adi<cda a vot:içào. 

O SR. PRESIDE>:TE-Ifavenrlo numero, vae-se 
proceder á vota~ilo ll:J.s ma tGri '1.S imlicad<ts nct 
ordem do tliic. 

Voüi.~·[io do piu'ecer n. 4, 11ega!lllo a licenc:cc 
pedida pelo Sr. depntal1o .Jo3e Avelino Gurgel 
.1!0 Anrnral (disc1h;sfo uuica). 

O Sn,. PRESID!c:\TE obset'V<c que em unm cl:ts 
sessões anteriores o nobr0 deputmlu o Sr. Oli
Yeim Pinto requereu pctm sm· \·otaLhc em 
primeiro log<ir a ememln. wlJsütutiva do Sr. 
Jo~o Lopes. 

Diz que nilo consultou enti:ío a casa sobre a 
preferencilt pec1icü1. por í':llta ele numero ; pelo 
·que vae füzel-o agora. 

O SR. \'I:\:IIAES pegunta si, passando ;1 

a emencb do Sr. Lopes üco, prcjmlirncb a do 
Sr. Za1nct. 

O SR. PRESIDE>:TJ' responde negatinunente. 
Procedemlo"se <'1 yotrtr:iío (léc preforencif1 

( requerichl pelo S1·. Olin:im Pinto na sessilu 
de n,nte-l10ntRm) pnm o substitlêtiYo offc:reciclo 
pelo Sr. Joilo Lo)les ao parecer n. 4, yerifi
ca-se terem votado êê fa rn1· ,113 e contra 43 
Srs. clqm fados. 

O SR. PRESIDK\TE - l\ifo lrn numero. Vou 
manclo,l' procedei' ;i, chanMtla. 

Procc(\3rnlo-se "' clmmarla, Yerifica-se terem 
se o,use.nta(lO os Sr.,. João Pin lwiro.L:imounier. 
Adolpho Go1·Llo e Demctr·io fübc·ü;o. · 

Coi11pnrPceram clepDi.s rla clmmacl<i. os Srs. 
Leandro ~faciel, Dyoni:'io C2rqueim e C<1ssiano 
elo J'\ascimento. 

O SR. PmlSIDE:\:TE - Responderam it cha
mada lOG Sr::;. clepubdos ; Yae-se, por conse
grnn te. l)l'Oceder it voL1 rfü1 cb iin:1i.;rcnc-üt pe
cl1cln, p2lo Sr. Oliveim Pinto. 

Pe<;o aos nolJres deputados que occupem os 
seus logo,res afim ele ::;e procecler it contagem. 

Posto a. Yotos. 1:1 rejeitado o 11ecli1lo rle pmfe
rencüi, rmr;i,o sGlJstitutiYu elo SI' .. João Lopes. 

O SR. Jost~ i'l'Lun.,>:o ( 11cia onic,;i) requer 
veriiica(:ão Llêt v,Jfoc;ão. 

Proccllrndo-se i1 Yl'ritbu.:ão ela YOÜtcfo, -;-e
l'ifica-so terem Yoto,clo rnntrn. a prcJerencia ;s:3 
e o, fo;rnr 43 Srs. deputados. 

O Sn.. PR&;:;rnE:\TE - Votamm contrri apre
ierencia. 53 e:" fi'1rnr ,13 Srn. clepufach~, total, 
05 deputados pt'L"sL•ntes. ~iío lia numero. 

O SR. Jt:~TI:\L\:\o S1mr.\ (pe.7a oi·clCíii) -
Extranlw, Sr. riresiLleute, a falta ele mrnieru. 
ap:'1s :c clmnmcb. que accusou lOC deputados 
presantes ; requeiro, pm'lanto, a V. Ex. c1 ue 
faç;i. consfo.r Lb :icta este facto incrivel. · 

Gamara, V. II 

O :-:R. P1msrnE:\:TJ•: - Ol1serYo ao nolire 
clepntclllo que tudo qmmto s2 11as~a. 1m sessiio 
ela. Cama1'a. cofütcc cl<1 11ctct ; i101· conseguinte, 
jnlgo üec;necessario o 1·eq tteriinento üo nol1re 
cleputfülo. 

Devo fazer aimb nnm declii.r<u;fo. 
A mesa i;em SL'guiclo cm regra 11 pr:ixe elo 

tocb vez que a ontem elo elü1 cont(•.m mo,te
ri<1~ C[Ut'- elevem ser votn.cbs o mato1·i;1,s quü 
elevem ser cliscuticbs, ao começar a se~são, ve
riJkarnlo que não lm nummo, abre; a Lliscus
silo. etté cornpnrece1·em os Srs. ckputnclos em 
;rn11w1·0 par;i, votar. 

Qu;rnclo se pr()cecle á votn.ção e -;erif1c<1-Se 
qne nii.o lm numero, a mesa tem orclenaclo 11 
clmma,lo,. Assim 1'oi qne ella proce:leu hoje. 
11rnnelli<1tamente, p01't•m, depois ú chamada, 
vel'iJ1con não !iaYer m1mero. PGrece á mesa 
ser itrntil proceder a novêt clmnmcla. porque 
nem ao menos ella terá o effoito ele verificar 
<[11;\.l clus Srs. (leputaclos que Yotarmn symbo
liumrnnte, visto como os que não Yotaram po
cler;-to compn,recer agom. 

Entt"eta.nt.o, si os nobros elepui.aclos quize
reia r1ue proceda-se n. nova clmmo,cla, a mesa 
não teri1 cluvich cm fazel-o. 

YozEs-E' inutil proceder cc mn-a clmmacla. 
Entr::i.m Pll1 cliscussilo rnüca as ernenclo,s elo 

Senado ao ]Jrojecto n. 98 A, ele 1891, conce
clenclo <t D. Cfara ele Fm'o :\'Iontc>s <e pensão 
con:''-POmlente ao solclo que i1c•rc0Lüt seu filho 
o all'ei>es voluntar:o cln. patria Jose Antonio ele 
Cerqueira Montes. 
~;ingm·m }Jerlinclo a p<tlavra, e encen'acla <1 

LliPCl!~S~LO e adiaüa [\ Vllütcão. 
Entr:~ em cliscnssão unica, que é s2m clebo,te 

cmcl~rmch e acliacla. a vofaçüo, o iiroj2cto n. 2:35 
ck lt=:Dl. concedendo '" pensuo lltl :3Gs mon
s;1Ps ri, II. Ql~·mpin, Roclri~·ues Vaz, irmil tlo 
all'eres de volnnbrios da p;i.trio, Fmncisco 
\Vc11cesh\o Rollrig:nes Vaz. 

'.2ª DlSCl'SS.'\.O D'l PRO.JECTO >:. 1133, REGULA'-:DO 
liE .\CCOHDO CllJI § '.3° DO ,\JU'. 1:2 D.\ CO:\OTI
TD(_:},,IJ Fl,DEl'c.\L, O liUYER:\:O E ADi\II:\ISTR,1,,
C\.o JHJS rn~>:s D.\S OlcDE:\:S RELICilOSAS EXIS
TE'·;TES E ll.\ô c~n; SE CO'-:STlTUIREM. 

O 2F. Pr:.EsrnE:\TE-Está em discussão o 
;1rt. l 0 üo pro,jecto. 

Niuguem pcclinclo ;1 ]J8.l:êYm, é encerrada <e 
cliscns:'ií,o e ad iaü<L lt Yofaçilo. 

Entra. em discuss~.o o ;wt. 2" elo p1·ojecto. 

f'J ~i .... se~~e::à."ino ~~ieir·a. aeha que 
a ma b·i11 cll! que se trab ó ele nnm impor
hnci:i muito maior elo que á primeifü vista. 
pc'icle p~1recer. 

O Stt. CEs.1.mo idoTT.\ - "\.poiaclo. 
12 
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O Sn. S1ffI:nI'\"O Vrnne-\ entende que a com
missão clu crmsti1.uição, le1.)slaç:iío ejustiç,1 deu 
um;:i, intonJretaç·1lo muito ampla, inter·pretou 
com grande fatitucle '" drspo.<ição constitu
cional otH' s? refere i nrnteria. 

Si e êerto que em muitos casos os bens q1ie 
constituem ixrtrimonio, cujo3 remlimento3 são 
destinados a fins religiosos, deYcm e:<tar sn
jeito~ :w clfreito commum, casos lia em que 
este principio, em que esta sujeição elos lxms 
ao direito commum não p1'1lle cleix:ir 1le s01· 
entendida siniio ele accorclo com tts r·ec'1ricçues 
que esse cliroito estabelece, em refaç·iio ;ios 
bens elo pessoas incapazes. 

Qualq net· que se,ja o rngimen constitucimrnl 
in;:i,ngurn.rlo lJela Constituiç;ão ele '24 dr> fo
vereil'o rh: 1891. ninguem poderá prnfonclor 
que os bens elos orphãos e elos intenlictos 
devam escapar i1 interi'erencia que sol ire elles 
tem, pob nossa eonstitui~ão commum. o poder 
publico; inter.te.rencüi, que se exerce muito 
cautelo.,amenw por vüi tla, instüuir;ão Llas tu
tellas. 

O me:m10 facto não peide i!Dixar rle dar-se 
em rel<rc::lo cê nrnitos elos iiatl'imonios existen
tes, cnjos rencllrnentos s:1o con,ô:igmclos lê ürs 
religiosos, i101·que esses iiatrimonios são aclrni
nistr:1rlos ur(lina.rimnente por pl'Ssons q1w mio 
concorrPmm absolutamente llê1l'<t D, srni cousti
tuiç:üo, lJOr pcs,ons int~irnmente estr:ml1ns ú 
sua fllndac).o ;'e, neste ca:m, rn-w se p"1Lle Lln1· 

a est.as 11cs:<oas o direito, a facukln1le tle nclmi
nistrar li ITemGute. como q nalc111ee pnrticulal', 
suiju1·".; cornD qrnllc1ue1· incliYiclno. 

Compr.·l1c·rnle-se [Jed>it[l.rnentrê que rt um 
simples ilclmiuistrnélo1' não p.Jdem ser· c·011ti•1·i
dos dit c•iJoc: que s(·, 1Je1tencem. pelos lJriur:ip:o.s 
elo dü·eito 1iat nraL á i1rc:p1·ic1huk · e o ornclc:1· 
ref'ere-so J 11·inC'ipalmeufo a todas pe.ssoas 
juriclicils q 11e ginun em torno de rnrnt C'éis
tencia nw1"<1 mente ideal. 

As instjtui1J12:; beneficentes, cujo pnlrirnonio 
tem siclu formado pela. li1J0mliclncle ele lJl""'SCli:s 
estrartl1<1" ú . .c:n;1 aclministracão o uma Yc·~ con
conc:n<lo p:1m a orgnub<tçiio ou iiscnlis;c1;ão 
desse.' p:1rrirnonios, nilo teem nenlrnma ü1r•,•.r
i'erenci<1 na nrn gm'cmcia ou admi1list1'iu;i'io. 
não po1km se administrar com n lll'jnci]JiO 
amplo e4a.l w1eciclo JJO prqjec:o orgmfr.:r1do 
pefa wmmbs~e ele le,µ;islfü:il.o e ,iustiç·.a. em r1:
lação a e..:"~'" patrimonios, cullne:rnclo-us so!1re 
a clispo.sic)i.o 1lu cfü·eito comnrnm ; reconlie
cemlo-se, pr1r n:.:·!im cl zcr, aos sr0 us simpl8S 
a.1lministt·:Ldorc:s, o direito de clis1J01· 1leôses 
lJens <1 sr:u tahrnte. 

Compl'clic·ndc-se pcrfoitamonte 
caclo este ct1~1;, o.; fins tlcstm; se
rão completn.1Ílcntr: descll!'aclos e os i1llmini2-
trad01·es ilesses patrimonios poderitu. com 
muita faeifülacle, locupletar-,<:e á custa. Llefü;s, 
sem lmYcr r1uem J!ics posrn ir á müo, cles:le 
que nüo 'º a]Jresente um interessci,clo parti -

cnlcu' r1ne sejn, prejudicado no cks\-ü1 desses 
patrimonios. . 

Nestas concliç:ões, ent2nele que a materia 
eleve ser estucladti, 1mú cletalliacfamente sem 
estabelecer [\. excep~ão que garanb os fü'.s 
destas instituições e colloque os seus 11cl1rn
nistradm'i'S debaixo da alc,:ada ele quem ele di
reito, snjcitnndo-os a p1'est::11· contas á sua 
[l.elministraç:1lo. 

o SR. ZAMA- o l]lle "'" Ex. desejei, e lL re
vogar;ãn ele nm :wtigo constitucional. 

O S1t. SEYEJU\'O YmniAôiz que não ha abso
lutamente revogar;2\o do artigo constitucional. 

O Stt. ZcUlA- Si o artigo determina que 
ilS orrlens religios'"s entrem no direito com
nrnm, V. Ex. quer fazer urna excepc;ão. 

O SR.S!WEIUKo VrnmA diz que o direito que 
rege a relação dos bens destas corporac;ões,como 
o direito c1ue rege os relações ell\ bens ele pes
was incc1.pt1zes, não é outro sinão o direito 
commum. 

O Sn.. Z,\I1IA-Não lta. a menor analogfa en
t1·e um orphão e tuna ordem religiosci,. 

O Sn. SrffERil\'O Vmm,\ cliz que lia inteira con
fosiio nn <tpreciaç;i10 clestr. matel'ia. Pa.r;ctornar 
n c1uestüo nmi,; cl;1m, vae de-:cer a lJ[l.rticulari
cln<ks, me figurar um excrnplo; o CJU8 agora 
llle occrn·re: pcLlt: licença para indicar um 
est1c liC'!ecimen1o tle gnu1cle import:tncia 1m 
c;tlJitn.l elo seu esüi.do, o collegio de orpltií.os de 
S .. Jo;i,qnim, que tem um patrimonio km re
gnlm'. lloje constit.11iclo pela liberalidade ele 
terceiro,;. 

o p[).frimonio e rttlministraclo por uma cor
l)<)l"l\C:il.O ele l l memliro~,Ol'dinariamente eleita., 
ii:,1m' o anuo seguint~., pela 11rnsf1 que func
cionon nu ;wno a.nkrim·. 

í\fas esses aclrninisti·aclol'CS m1Llcc teem abso
l111.<rn1cntll com ;1. fumLiç.i'ío do patrnnonio 
desse collegio ; sil.o simple:> éuJministraclores. 
Que ra>1<\o lia,pol'tallto,pai•tt se mit.orisci,1', com 
o p1·0.iecto, qu~ cssl:.s ndministrac!oros clispo
nl1;1111 lin·emtmte, ;1 s::u talmlte, dos bens que 
ccrnf'ti tuern o pa trirnonio deste insti l. u to li uma -
nit,1rio? pm·que n~o ll:to üe ficcll' cssis atlmi
ui,;trnüon:~ sujeitos c1 prnsLa1· conüi,s ele sua 

? 
O projccto est;tlJell:ce quo as confas sejam 

pr8stadas por ac1uelles que estilo incumbidos, 
pelos estatutos elas co1·pm'ac;líes, em relação 
úq uellas que existiam ci,ntes ll<1 lei, :1ntes cln. 
Constituiçüu, r1ue estaYam sujeitas ú. fiscalisa
ç:üo elo poder pulJlico, dos juízes üe rosiduos e 
capellas ; p01·que nil.o acautelarem-se estes 
Lem cnjos remlirnentlis ::;[10 applic;idos a iins 
lmmaniCarios, cslcilJeleccndo-se no pro,iecto 
regms que os colloquem '" coberto da impro
bifüi,üe ele seus a.r!mini.sfaoa.Llurcs ? 

Fo.i para fazer esfas iigeims ob.serv1wões, 
p;:i,m cliamar,por assim dizei·, '" rttten~·fo pre-
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ciosa. da. Cama.ra sohre a. impo1üncicL ela mct
teria, que peüiu lL pa.lavm; e teita est<ts ob
servaçôes, vae mandar à mern um a.dclitiYo 
ao projecto. (Jfuito /!eín.) 

Vem á mesa. é fülri. auoiatlo e entra con
juntamente em cliscnssão Ô seguinte 

J.cldili DO 

Continóa sob a. fiscalisaç·ão do pocler judicial 
estadoal a. administrcu;ão üos imtrimonios das 
pessoas juridims institn!das para 111:1s religio.
sos ou hunmnitarios, cuio~ brn1s seJain aüm1-
trados por pessoas que· não tenham elirccía
mente concoiTiclo para a constituic;ão elos mes
mos pa trimonios. 

S. R.-Sala elas sessões. 8 1le junlio ele 189:2. 
-Seve;·iiio Vicita. 

Ninguem rnflis peclirnlo a po.laYra, é enc:er
raclêt a discussão e tvliacln a votaç·ão elo 
art. 2°. 

Entra successinunente em tfücussão. que é 
sem ele bate encerrada, fici\ndo lllliacla a vota -
ção elos arts. 3° e 4°. 

E' annuncictdi1 it cliscuc:sií:o elo al't. Õ". 

O Sr. rJI:'o,.;ta. faz vm· CJ ue a mflteria 
que constitue o olJjectivo elo projecto que ora 
se acha em cliscussií.o, é unm materüt relei.-an
tissima e cl1,• grei.nele import<wci:l. 

O art. 7Z, § 3' di\ Constüuic:ão Federal esta
beleceu qne as nssocia1·1)es poderLim estabele
cer-se sujeitando-se a1J direito conmmm ; 
ficando assim nJ1oliclo o <entigo i·egimcm elas 
corporaçlies de mão mm'têt. 

Apesar dos termo' claro~ do § 3·· 1lo art. 7:~ 
ela Con.-;tituição, l: certo r11w m{s alfas 
elo governo se suscitamm duvida.s. E' assim 
que rrn presiüencin elo Si·. mtti·echitl Deocl01·11. 
o governo elo Sr. Lueeua entemku qne a li
berdade estabDl:•cich nu <.tn. 7'2 cLi Constitui
<.;ão se re!erii1, ape1ms iL ltcq1Jisir;J.o elo 11ens ü:t s 
corpornçõe~ ele mão mmk,. 

Mas o governo do Sr. Flori~mo l)eixol~o, 
sendo ministro dtt justi<;ct o Sr. Jusé I-Iygino. 
entenclen liberctl e chnocmtic:rnrnnte o art. 7:2 
§ 3° cli\ Constitui~;iLo, 1111 sentido tle estencl8l· ús 
corporat;ôes de mão mol'tit o elireito commurn. 
não só pam aclquirir,como pam clisp01· ele seus 
bens. 

Att8ncL•nclo (t re.leY<lncm ela nmtet"ict e ll 
divergencia entn: p1esso<ts competl~nte,;, e entrn 
clous alto$ func1cio1mrios que tiveram o su
premo governo cL"sm Republica, vem o ora
dor submetter ;~ itprcci<ê(ºÜO tllt casa. um reque
rimento, que serà votado quando lwuve1· nu
mer'.l, P~"clinclo que o im1jecto n. 226 seja 
remetticlo à commissií.o tlll constitui1;fio, legis
lação e justiça . 

S<1be que as commissuc•s elesta Camam, estG 

<rnno, silo a contimrnçào df\s tlo anno 1mss,uJo: 
isto e, Llebaixo elo 11on1.o cll° Yist:t jul'úlico, 
pouco impol't<t as imlivicluitlitlacles que con
stitumn a.s commis:'ões, mas, por outro hcclo, 
attemkmlo á di vergencia. e <l.ttcnclemlo a q ne 
os membr·os cltt commissilo não são us mcrnws 
elo mmo imssaclo, é que; vem sulJ11wtter es_::;e 
requerimt·nto ú consiclernçilo cli\ C<Um\ra, .mw 
t811clo por fim protelltr ll disc;nssiio. nms pro
pol'l·i01m1· ttos seus collc:gas o meio ele Yotar 
c1·iteriosamente sobre o ê\S:mmpto. 

Preternle estudc1r o D&:mn11to e a.presentar, 
em 3" üiscu:;são, um snlJstitntiYo, comprehen
clr>mlo a nmteria em todos os seus pontos. 

O noiJre üeputnelo peln. Bahia, o Sr. Seve-
1-iallo Vieira, cleu uma p1·ovct tht complex1-
1facle e relenmcfa 110 ilS'UllllJO d: que a C:l
micril tem de tomai· conhecimento. 

A' Yistn. das mzô1is que- rcrnlxl. ele expm', 
es11er:l o omcloe que êt Ci\rnam, tomando em 
consideração o seu requG1·imcnto, mumk o 
pruj edo iL commissJ.o. 

Vem á mesa, é lido. apoio.elo o entra con
junctmnente em cl!scussão o seguinte 

Reqneiro quesejn,remettirlo à commisO'i\o de 
constitui1,:~i.o, legishtç·i\o e o iml
jecto n. lG3, para cl<w imrece1· sobre lL enwnclct 
apl'l'.srnfadn pelo Sr. deputaclo Severino \ 1-
eira. 

Sn.la elas sc'ssões, 8 ele junho ele l8'Y?.
Itp a cio Tosta. 

J\inguem nmis pedindo tt pctl<tH"i\, 6 cncer-
rml;t a. 1Jiscussiio e mliacln. a elo <tl't. 3". 

Entmm successi n1111ent0 em riu e 
é '31'lll 1 lulmte encerrncla, ficanclo ncli<Hl:t a -:o
tn.eão. os :trL:;. 6" e 7°. 

Entra em lª 1liscus,i\.o.q11e é ::c:m elelJ11.le en
ficarnlo aifüicla Yoi:i.r).o. '·' }Jl'lljrcto 
de 1891, sup1)rimimlo ns clistillc\ões 

entre .iol'lmleiros e emprcgitclo:3 do (jlliHlro, 
]lell'êl C)Ue torJOS OS CÍClcêLlâos ectipemli:lclO:< pelo 
ernrio publleo gos2m tbs nw.mms 1mmnm
tlncles, rega.lias e fa Yores. 

Vae a imprimir a seguintu 

REDAC~·Ão DO PRO.JECTO i\'. 3ô A DE 189] 

o e ongresso ]'\ o.cional clecrefa : 

Art. l .0 O subse.quente casaurnntu ciYil le
I;'itima os füllos de homem l'iJ,,titlo l1i\\'iclos de 
lllUlhcr clesimpeclirfa, tLSSÍ!l1 l'.OlllO O.S ÜL] lllll
llier c.1sacla concebidos depois elo tlo 
ma1·iclo, quer tk facto, quer elo 
fülios forem reconhecidos pelus [J<êes e mi\es 
no assento do cammento, ou o ti Yerem si elo 
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}J2los JW'S no clo regisfro ciYil ele naseirnemos, 
çm escriptura yublim ou testamento ante, 
riores ao mesmo casamentD. 

Art. :2. 0 Os effeitos 1la, legitimaçilo. em todo 
caso, começa,m chi cbtti elo casccmento. 

Art. :3. 0 Ess<i log'itima~·0,o aproveita. n1io sr1 
aos filhos, eomo aos seus üeseemlentes, si os 
füho.s jit nfo existirem ao tempo clo cas<unent.o 
elos paes. 

Fe(leml e fez recolher ú, pris<lo nas fortalezas 
tlo Estado e desterrron pctrct varios pontos elo 
tenitorio naciorml diversos ciclacl~LOS. tidos 
como irnplicarlos no moYimento sedicioso ele 
lú elo conente mez. 

Por outrn <tr:to. r, 14 elo reforiclo mez. JOram 
pêlo PoclH Exec;uLive restélul'ailao ~,,~·11.:u·hL 
tias c:on:,titnc:ionacs, m1tes mesmo ele espirado 
o p1'aso CJ ue füi assignaclo á sua susy2nsiio. 

Art. 4.'· Revogam-se as 
contrccrio. 

disposi(;Cies em Hec:m'lltcndo estes factos e ~~tLendemlo a riue 
L:(mtillwtm desterraclo.s e presos os incliviclnos 

Sala ela commissfo, 7 de junho (le 1890. 
Leovigc"lrlo Fi!171wirns. -F1·âes ria C1·11.:. 

Vi'ío a imprimir os seguintes 

PARECERES 

X. 6 - 18\JZ 

Concede liccn-ça prr1·n ".l'(;ti,1·ur-sc rr, L'.J ni·opí1 
u.o S1·. rlcpulado ílGr 8. .l(lo'1J/10 
,;1tfoíZ10 ela Silva Gu1·rlo, scrn s11ú.ii:lio. 

alcanr;aclos pelo clecreto ele 12, os Srs. clepu
raLlos ::;igrnttariOS ela inclica<,:iiO, que enten
dem q t te. i_;c:ssttclo o estado ele sitio, cessam 
os seus cJTeitrn, cleYenclo os irnligit:tclos crimi
nmos ser submettitlos ao julg-;1mento do juizo 
competente, fü11UC1'2lll que a Camar::i, convide 
o :~r. \'ice-Preiôidenle ela, Hepublica a fazei· 
cessar as meclirfas ele excepç~w tomadas pelo 
decreto ele 12 tle <ebril. 

:\enltttm elo:,; muitos assumptos, que dia1fa
mente cito sujeitos ao estudo üa commissão, 
p1xlerh, 11mis do que este, desafü1r-lhe o estu
clo e a meditação. De envolta com elle e 
dcpemlent2s cla solu<;ão que lhe for tlacla,, 
:tclwrn-se gra, rns q 1 testi"les que se prendem por 

A' commissão de petiç·ões e poderes foi en- um belo ;\, nmnnteuç:\o clc1 paz int8nm e à se
viaclo o requerimento em que o Sr. deputn,clo gmt1nr;a 1la, llepnblicn, o por outro aos direito~ 
por S. Paulo Aclolpl10 Affonso ila Silva, Gorclu 1lus dchrlilos, que elevem ser cuiLlaclosmnente 
:pede lice11(;n lJm'n, rctirar-oe po1· algufü meze,: i·e,;;nrnrch1lc1s. 
para a Europa, em conseqmmcin, ele gT::i;rn en- E' temlo isto em Yista que a comtm~'ªº se 
formid1crle em pessm1 ele sm1 familia., o que sente obrigada ;t clcscH"rnlve1· ::i,s rnzões em que 
l)l'OVa com attesüt(lo medico. fit·1:1'' o seu lX\I'eeer, ::i,precürnclo com a devida 

A commissiio, rec?nhecenclo tt proc:'rlcncút .
1 

o objectirn e os fümb~nenws eh in-
do motJYo allegarlo, e cbpat'cccr que con- que se rncontmm nao su no clocn-
ceclicla a licença ]Yxlicla, nos termos l 111e:1to que llw foi presente, como nas elo-
üo referido requerimento, ic;to l', sem su bsitlio ! q 1 :entcs lJftl:t.Yras elo lligno re1wcsenfante tlcc 
;:i,lgum. Haltia, r11ie ajnstiJicou. 

Sctla chi,s commissões, 8 ele junho ele 18\J'Z.- ,\ntes ele !111lu, a comrniss[o n[o s~ pr'iclefur-
Ccsrlí' Zama. presidente.- ÍJu !lo,ta eia Jfou(I. t<ir <i, l':'tllct~n' lt natureza, eh\ methrln, 11ue se 
- Fred e, eco Borr;c~. __ JusJ 

1
Jfuriri;w p1·~pue a Camrtr2\, elos Srs. Dq'.ntnclos, o seu 

,ciclo). e \'i\iOI', O ~ell alcance, n, SUH efücacm e i1 sua, 
l'C'µul:trtclaile no systema de gonm10 que 

Ju7ga nr"io 1P.l°'C!1' 

idicuçr7o po1·a 
Presiclu,u e ri a 
mechlos r/c; 

N. 7-18\J;~ 

ele 12 de l!!n·i/. 

cessai~ r1 .,. 
pe!o decreto 

. A_ commicão ele constitui(;Jo, legislaçiio e 
wstiça, tendo examinado a inclir"1çiJo <Lj)l'es:m
tacla pelo Sr. cleputnLlo Augusto ck Freita8 
em sessilo Lle l ele junho cononte, Yem chtr o 
seu parecer. 

Por <Ccto ele 12 elo abril elo nnno cornmk, o 
Poder Executirn, uscu1(lO clct 1tttrilrnir;ão que 
füe confern o 0.rt. 80 clê1 Constitni~ão, rkcliwou 
em esütLlo ele sitio por 72 horas o Districto 

11 1 lnpt'lmc,s. 1\ os repr2sentati vos, 
ni0lcL1tlos it fei1;ão t~'Pº i1arlamentarínglez, 
o n:cill'SO <las i111lici1,ç·{);)s e rhs mor;Cíes repro
v:rn(lo ;retos elo cxecLJl;ivo ou aconsellmndo 
o Jll'Oct'rlimcnto que (leve ter em cletermilmcla, 

, (; comesi11llo e vulée'tU'. I\ão só a, 
CJ nofülii1w1,, 1rn1,s ai nela~ os princípios 

regem o systema justificam e ex1Jlicam 
re~tc1)0 elas 1t~sembléas. Nelhs reside a. 

myJreum direcção elo pa.iz: o galJinete nüo i" 
· lllrnc clell:ga,ç·[o s1rn, que pr\cle ser 

11 wclo o irrntante. O ca,rncteristico 
iü11cl:1,mcut:cl 1ln nosso governo é. <W contrario, 
:1 rlos p:icleres executin1, legislativo 

cacla q1rnl lffl'<irnlo em OJ'lJita 
assigna.la, limitando-os. A 

elo Congl'esso 1\acional ó fazer a lei ; 
:1, ta,t·1:1·~, elo Porler Exccntivo 6 a1Jp!ica!-a. 
lnrnLlir a espllern de ac<;ão cm que elle 
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gyr::c inclic:mtlo-lllc modos l1o prnwrJer, t'· 1 scrYir ])eht cii'crnnst~ncüt ocmsí()nnl cln an
sujeitar-se ao clcsp1·estigio, solJrn sei· Yiol:J.i' a :-;encia. do Cong-resso. St:ste assumptu, a Con
lei. « Ciê1l8, casa do l'.ungressu, diz nm tlos stituicJi.o aCastou-se ab~olutamenle elo sen 
nmis l'Pputaclo~ pul1li1.;isti1 mnericanos. ( 1: motlelo nort1;-americm10 pam in.~yinu-se nas 
póde lcpprov:w resuluc/ies imlicm1clo ao iwe- clispo~ir;ue:' das. veJ.Jia,, con.~titniç'ões enropóa'i: 
siclentl' nu ;i, sens ministros o proceclinwnto e ncllas encontramos exprcssami:mtc tleclmwlo 
a te1', ou censunmdu ad1Js .i~1 pratirnclos. O qnc o Corpo LegislaliYo deYc tomai' contno; ac 
iiresidente rn\u tem qne obeclecei· it üu~~ r2:,o- 1rnverno elo moela por que lloOll dessa fac:nl
lw;ões; niio pt·ocisa mesmo tmm1t' conheci- dacle. «Em caso ele insnr1·c·i[·ifo ou im-asiio ini
monto clcllas ». A srnc acl·iíJ1 l·; intciram:êute miga. l'-'tatue a con.,tit1üç·1l.o '.le. Portu;;DL (2) 
inclepenclentc: e diversa ele~ elo Cong·t·es,;:o. A st a ;segurança elo. estado ex1g1r a. suspen~ão, 
Constltniçii.o não quiz. mm1 imp~icita.mentt'. por· tem1Jo determmaclo. Lle algumas elas für
dé'ixar margc'm por onclu, ú eustiê ele i·epefülos nmliclrnles que garantem <ê lil;erclalle indivi
invasi!es, pudesse; r·esurg'ir t'ssa « vellw. men- clnn l. isso poderei. ser feito por u rn [\Ct.o es pe
tira cl;i, onrnipotcmcia pal'iament<tr " , í[ll'.: cml elo Potler Leg·1slt1trrn. Toclcwrn ~i as ciJrte.~ 
Laboulayo accus:wa elo h:we1· p::nliclo 1.uclo ni\o estive1·em reunidas e si ct p;1trü1 coerei· 
em Fraça. EI l;1 definiu clamml'llW f[li'~ toclu.' imminentc lJerigo, o g'overiw poderá tomR.r :1 
os poderes sfüi tleleg;i,çi);;"' lirnitnLlns chi, naç·iío, mernrn. j)l'Ccaução como metlith1 provisorin e 
constituindo-os ;i,utonomos dentrn elos seus irnlispen~lêVel... Elle 1le,-errc em todos os cas1io 
respectivos limites e fazendo n:1scc;r elo remdter às cfütes, lo,s:o r1ue Sll rrmnirem, 
regul:u do tuclu;; elkc: a lrnrmoniii, elo govH lW um rehüorio motinlLlo ,,obre as 1w .~ucs ,, 
e a ieliciclndc elo piliz. outrn,; mctlicl:1.s preventivas que l!om:er -or-

Estl'S principias commum, a cornmis~ão ('. tlcnaclo; e todas as autol'ielades r1uc lion
obrigacla n recorrlar deD,nte ela pl'Oposfa. fí.w- V'c>t·em recebido ordem elo as execut;w serão 
mulai:b pemntc tL C;11mwa, <c:m virtull1c clf\. r~s11onsavcis 11elos abu:;os commei;ticlos.A con
qual ella é ckLmmla a« cunvicla.r o Pucl1°r stitnit:ão hesp:i,nllola rli,11üe niml8, mni" 
ExecLttivo »a prntiear üetel'minaclo acto. Si frirnntemente: «Si ns c:t)rtes não esti.-erem 
o corpo lc1;üc:ltüivo tc~m cumpent~rnciit p81'a reuniclas e s1 o caso for gT<We o ur~·ente. o 
orcle1rnr a pmtica deste neto, ;e Con~tituiç:lo governo poderú, sob srn. re-spons1_i,lJiliclaclc, de· 
só lhe dá um rcc:m·so 1le que clle lcêE\::u cret;i,r a. snspensão de :;nrantias ele q ne trai.a 
mi'lo: é cleci'ctal-o como lei. poc· sim o parCtgmpllo prect·clc'.nte, c0111 u o/J1·iU''\i'o 
natnrezti,, ecise :teto não 111'1clo ser tmrlnzicln tlr; s1.r,11clle1· 11 s1111 clcci'<io ris cú,·tcs 0 muis 
em lei, então ó que elle csca1Ja. ii. acr;~1_ri tlo ce1lo (:3). A r:onstitni~·;1o ;wgrntina, 
Congresc:o e Yne natumlimmb tlepencle1· ela molclacln pelo mesmo padrão, investe o Con
autoritbcle ele um elos u11ko8 iiocli'res. Ye- gresso do poder de decr·etnr o estado de sii.io 
jamos, lJois, si dentro rlo.~ limiks r11w a Con- e da füc:ulibth~ rle «apprlWa1· ou snspemler o 
stituiç:ilo im110~ ao Pockr LegislcttiYo en:·ontJ«i, e2fado ele sitio decretado pelo Pocle1' Ex
elle compet2L1cü1 pam pmtirnr o acto que i1 ecutiYO» (..!) em sua auscncüc. Apropria 
indicação jJt'opfíc. Constitui,·;\o llo Brnzil, so 11 o irnperio. tli~1mnlHc 

A clecretaçi\o elo esta1l() ck sitio é attrilmii:Cío igualmente que ú asseml1léa, .logo que se re .. 
pri'rntiYa do Cang1·e:<::'ll fíacio1ml ( m't. 34, unisse devia o governo «l'Brnetter um reln.-
11. 21). :\'ão sei t1c:lmmlo, poróm, rcrnnitl11 o Coll- torio mofrrndo sobl·e as ]Jris1)es e outrns me
gros.~o e correndo a p;1trrn. immim'nt/'. p:'ngo, üich1s preYentivas fll!C' 1:01n-es:m tummlo» (;:i) .. 
exercerá :·ss:J, cctlribui1;~.o o Potler Executh-o O que decone, pois, inillucliYelment.e ch1 clis
Feüeral (art. 80). J'{estci, ltypothese, pon;·m, tê posilJío constitucional. t'íu detm pm' si mesm:i, 
Constituit:üo clescrimiirn ;i, mctureza ela' llll"tli- r1ne 1lispe11sa c1u:üquer illustrnç:ão, é qne 
elas ele. repressão que podem sei· tomada.~, pt'l'- assiste ao Congresso o direito de approvar .. 
screYe o procedimento que tleye ter o Ex- ou 1üo, ou acto tlu Pode:" Execnth-o decla
ecutivo relatando <.ta Congresso e motivamlo rarnlo, em smi, m1sencia, <t lei marcial no paiz. 
as medidas ele excepr;iío que i10tn-er tomado Este é o direito inconte:,te, po:::iti,-o, soiJemno 
(§§ 1° cê 3") e :lecb,m que a:; autoritlilllt:'s qu: D.:3 do Cong-re~~o. A Constitltiv\o (81-o jui1: cln 
ltouYerem ordenado seri\o res11onsttvei~ l)elos conveniencicc ele clccreüw a :mspensilo elas g·a
alJusos rnrnmetticlos (§ 4"), rantias e deu-lhe autoridade parajulg:u' si essa. 

Como se vú, pois, a funcção qne a Const:-
tuição resei·va. ao Congresso noste JJOnt,J é lc tle 
conhecer e julgm· do modo 11or que o Poder 
Executivo usou de um;i, at1,ribui1;ão l[lle lhe 
não pertence essencialmente e de que s:'i se pc1üe 

(1) Tf1e :l.íiwrican Com;1ionirea 7th-J. Brycc, 
v. I, pag., ?-07. 

( 2) Constituição ele Portug-01. Tit. YUI, 
art. 1-15, § 34. 

( 3) Constituição de 1876. Tit. I, tirt. 17. 

( 4) Constituição argentina. Ca11. IV, 
art. 67, § 26. 

( 3) Mt. 179, § 3S. 
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conveniencilt foi respeitalht, r1uanclo <V]Uila- J 3 ele 1mtrço de 1865. «Nenhum milifar ou 
tacht por outro p:Aer. Abriu para este effeito officirll, diz esta lei, será obrigado em cii1npi·i

umn, excepção ti regra que pauw, a acç~.o elo ii1c11t·J de llílí íi1n.lfindo tle ha!Jcas-corpus (ima
Poeler Jnc1icin.rio, juii normal eb legnJidacle e gine-se, entCTo, cleante cfo nm convite ela Ca
da constitucionalidade elos acto.s elo pocle1' pu- nmrn !) a entregar lÜgnem que tenlm sido cle
blico, e investiu-o ela, competencia privativ<c tillo por si ou pela ;rntoriclacle rio presidente; 
desse julgamento. Mas, porventura, assiste ao e pm' certificmlo ou sobjmrnnento clo mesmo 
CongTesso o direito ele suspellllm· os dl'eitos militru·, o iiroces,;o, em const'qLrnncia elo cles
das medid<ts tomacla,s pelo Executivo, sem se pacho ele hc1uea,-cOJ']m', seró, suspenso pelo juiz 
haver ltnteriormente 1mtnifosütdo sobre a re- e peln,s côrtes, emquanto permanecer o acto 
gulariLhtcle ele seu acto? Suspenso o estallo de de snspensão Llo l11'esidente e emqnanto durar 
sitio pelo Executivo, enviado ao Congresso o "rel1ellião. (G) Si o P.oder Judiciario não tem 
relettol'io elas medidas tonmdcts, pódc elle, CIJLlllJetencia p;1m intervil· de modo a. füzer 
a.caso, sporile sua ou medeccnte qualquer soli- restituir a liberdade aos cichdãos alcança.dos 
citaç.fü1, fazer c28sar esses effeitos? Ou o pelas meüitlas clurm1te o esütclo ele .~itío, como 
simples fo,cto chi, suspensiio do L·stado de sítio ;ulmittir que ess8' competrncia assista á Ca
cletermilm a cessaçi1o de faes effeítos? m;u·a? Demn.is, q trnndo a Gamara tem ele julgar 

A comrnissão ponderou maduramente e.~mts o ;i,cto elo Pocler Executivo, orclemw" cessação 
questões, novas entre nós, e que, aliás. con- ele s2l1s effeitos-;tin<.la quanclo pudesse fazel-o 
stituem a proprhi, essencia cln, indicação que -não em prejulgal-o conclem1mnclo-o, sem si
discute. A commissão pensa. que, em uma quer ter inclagaclo elos nrntivos que o levl\ram a 
uníclt hypotltese, ele um acto do Congrnsso lll'atical-o 'I O grande argumento que se le
pócle clecouer, como consequenci8' forçarla, a, YllllÜt em prol dessa a:-<piraçi1o é que, cessado 
suspensiío tln.s meüicllls ele repressão iormulas o sitio, pelo l'estabelecimento da ordem, ces
clurante o sitio: a da reprova t;ão <lo Congres- sam os :!em eiE~itos, eleve!1llo os indigitados 
so n.o ctcto üo Pocler Executivo. Nc,te caso, o criminosos ser sulJmctticlos ct jnlgamento. An
Congresso terá aflirnmdo que niío se deu <1 tes ele tudo. cumpre poc1ernr que, nos termos 
commoçi1o intestma, que a imttfa n[o col'reu lb nosst1 Comtituiçii'o, como ficou clemonstm
imminente perigo, e. por conseguinte, qLie ;e do cm outra ptnte üeste parecer, o o:cto da 
suspensão ele gar'Ccntin.s Jüi uma violencia á cleclarar;ão elo sitio p2lo Po1ler Executivo nfo 
liberclacle e <tos direitos dos cidadãos. Si no se extingue antes elo pronunciamento elo Con
tempo de seu pronunciamento ainda existir o grc·sso sobre elle. Si o Cougres~o nào o appro
estctclo de sitio, a sua suspensLl.o será imme- Ya, elle clPsn,rip;crece ele todo, annnlla-se, ces
diata; 0, por consequencia, ()S cidadilos q uc, smn todos os selis efftlitos,restando, ci,11emts, a 
po1· esse cJfeito, estiverem cleticlcs ou clester- respousabiliclw:le de q ttem o praticou. Si, ao 
raclos, volv1~rilo elesde logo ao goso elas garan- contrario, o CongTesso homologa-o, sem em
tias constitul'ionaes; ela mesma sorte. si o si- lJ<trgo ele estarem r·tcstaurnclas as garantias 
tio 110nver sielo :ouspenso anteriormente, os constituci01rnes, os inclivicluos implicados nos 
que ainda soffrerem faes vexações elevem ser crimes que o cleterminarD,m continuam sob a 
libertos clells.s. Fóm desta ltypotllese, a Con- acç[o ela lei Jfütrcüü respondendo por esses 
stituição só reserva ao Congresso um recurso, crimes pemnte os trilm1mes que a lei houver 
de cujo uso é elle o unico arbitro: a amnistia constitniclo, pela ílirma que clla !1ouver de
(art. 34, n. 27). Não se encontm nem na terminado. A j m·ispruclencia i'ranceza, em 
rnüureza elo regímen, nem na Constituição uma long<1, sét'ie ele ai·estos, tem firmado rle 
que nos i·ege, nem nos precedentes dos p;üzes modo incontrastcwel esta doutrina, corno tem 
cultos, ele syotenm de governo semelliante estalwleciclo que o pl'imeiro e o mais incon
''º nosso, o mais fragil esteio em CJlW se testn,clo elos eil'ei.tos elo estado de sitio é o tle 
apoie <L doutrina ele que ao Pocler Logis- üi,zel' passar ás mi1os da ê1llt01·idacle militar 
!ativo assisüt o direito de rnancla.r, por si toe los os pOlleres ele que a ;wtoriclade civil 
cliredamente ou por outrem. que se abramª" está revestida pccra. a manutenção da ordem 
portas chi,s pl'isões aos cidadãos, q u:wsq uer e ela. policia intema. A lei frnnceza de g ele 
que sejam os mot.i vos clessa prisão, qualquer agosw ele 1849 fJ ue, conlbrmanclo-se com a 
que seja D, autorichtde .que. a ordenou. c)us- jmisprud1mcía sempre seguida pelos t.ribu
pens"s as gc1mntms constttuc10naes, o ~·overno naes, clar,cmente est;üui.u a jurisdicção ela au
não iiócle mesmo aclmittir nem solicitações, toriclade militêtr ]Jarn os ,julgamentos destaes
nem intel'venções ele outro poder, temlentes a pecie, autorisct mesmo a funcção dos conselhos 
amrnllarem ;1s medidas preventiv;cs que, a 
bem cht onlem publicci,, elle houver tomado. 
Quanelo, durante a guerra ela secessão nos 
Esta.elos Unidos. o presicleme Lincoln suspen
deu o haúeas-cmpns, o Congresso firmou essa 
doutrina ele modo positivo por meio ela lei ele 

(6) cln. Act. j'Clatinr; to habeas-corpus and 
rey11/<ttinq Judicial Procediiu;s in ccrtain cases 
-Unitecl States Statuts a't Large. V. 12, 
pag. 755. 
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1Jc !onwrr::t «q1mlq lle1' q ur sej:1 o tempo decor
rido depois ela clE~c:la,ra~~ão 1lo estado ele si
tio» (7). 

Em nenhum paiz omlejá sesuspencleram as 
garantias constitncionaes prev:·cleceu jámais a 
theoria ele que o restabelecimento ela, ordem 
implica n. libvrelacle elos que callirnm sob a 
acção ela nuto1·illacle. N::i, proprm Ingl[Lt~rrn, 
quando Pilt em 1704 obteve a suspensao ele 
!wlJeus-c:01p1.1s, que durou oito annos e que em 
realidade foi'" snspcnsão ela gmnde Carta (8). 
diz Blackstone qne pessoas houve detidas por 
largo tempo, «por lm verem sido esquecidas!» 
Em 1817. lorcl Siclmouth suspende-o ele novo e 
cletem 90 pessoas, elas quaes 44 por ordem do 
secretario cleestaclo, que l1S manteve em 1w1-
são por longo tempo sem rnbmetkl-<t~ a jul
gamento, obtendo afüml um /Jill ele inclemni
clacle elo parlamento (9). Estes alms~s cle_pocler, 
attin,,.indo as nüas da tvmnnrn, nao sao M[Ul 
invo~clos sinão porque t·lles demonstram que 
nos paiZes mesmo em qne é ml1is li.melo e 
arraigmlo o respeito l10S direitos imlividultes, 
o esfado ele sitio annulla-os a ponto ele abrn· 
maro'em tt lamentavei~ desvios, ele que J.Uiz
mente temos sido preservctclos. E' desconhecer 
completamente l1 1mturezl1 clessct meclich1 poli
ticl1 pretender que, umêt vez ,~uspeusa. cessem 
desde loo·o seus effeitos. .i\Iedicla, ele salvação 
publica,"' posta em acção excepcionalmente, 
quando a sociefü1cle esti1 ameaçada por uml1 
forte commoção, que põe em risco os seus 
fundamentos, não SB pócle evidentemente; mol
dar pelas nonnas communs, ele que ella mes
lllêt é ct negacão. ?{os Estados Unido~. tão lar
mente apontáclos entre nós como rÍ10delo l1 
seguir, l1 doutrina firmaclct em lei está muito 
longe desta que se deduz das nossasclisposiç1ies 
constitucio1mes. O hrr7Jcas-co;p11s suspenso pelct 
lei ele março de 1865, ct que nos relerimos, foi 
restt1uraclo pela ele 6 ele fevereiro ele 18C7. Estl1 
lei, depois ele minuciosltmente estatuir as concli
ções em que o !i.abcas-crn-1)1.1spócle ser concedido, 
assim clispiíe na s2cçii.o 2", in fine: «Esta lei não 
terá applicação para os casos dos incli viduos 
que estejam ou possam vir <t estar presos pela 
autoriclacle militar elos Eôtados Unidos, ac
cusctclos ele crimes milifares ou ele ter l1l1Xi
liaclo ou promovido rebellião contrn o governo 
elos Estados Unidos antes ela sua apprornção.» 
(10) Assim, pois, não somente foram os cidl1-
clãos norte-americanos sequestrados ao julga-

(7) Dalloz-aff. Gauthier-pag. 954, v. 35. 

(8) Historia Const. ela Ingll1terra-Erskinc 
May,pag.308,v. 11. 

(9) Lonl Report oii the slcct of the cowitry, 
cit. por 1füy. 

(10) UHited Statc.,· Satiits Gt Lan;e, v. 14, 
pag. 387. 

rnento elos trilrn11aes; nilo sómE nte pe.j:mnn 
{ts rentrnas l1S prisGes do Estado ; ma$, aincl<1, 
mesmo ele pois ele uma lei lrn ver restaurmlo 
as garnntias constitucionaes, clcclal'ou-se que 
ella retroagiria para não nJrnnçar em .;eu~ 
e:ffeitos:10s que ca,[ümm so]J a mão lll1 autori
lhule miiitar durante o período ele exec:u<;ão ! 
E cumpre notar que n\'nhum tribunal 11oz 
emlJargos ii execuçiio cle~sa lei, que intoirn
mente se crnnpriu. 

O que tudo bem ponclemclo, consitlemntlo 
que o Congl'esso, sendo o rnmo legislaürn elo 
governo cht na~'ão, SLJ poe meio Lle uma lei 
p1ide rnrmifüsta.r tt sml vontade ; 

consi<lemmlo r1ue a Constituiçfío não lhe 
conferiu, directl1 ou inrlirectamente, poderes 
pctm alliviar chi prisão ou Llo clesteno os cich
dãos ri ue. justa ou injustmnente, os lJacler;am; 

consirlernnclo, sobretudo, que o clever r1ue l1 
Constituição llle impõe é o ele julg«tr, logo que 
se; reunir, o <lcto llD Poclm· Executivo dec!Ma
torio elo estaclo ele sitio, praticado em sua au
sencb: 

considerando que só depois desse pron nn
ciamento p1'1cle cêtber o julgctmento elos incligi
tmlo~ criminosos irn forma das leis ; OLl '"c:on
cessfo 1lt1 têmnisfü1. si em srn1. sabedoria elle 
jnlgm· conveniente o uso dessa. meclicl<i,, que 
lhe ,; prop1fa e exclusiva ; 

comüclemnclo q nu o Congresso nimlt1 não deu 
cumprimento a es'e seu dever constitucio1ml; 

A commiss<l:o eh constitnição, legislaçii.o e 
justiça é üe parecer ljUe não lm materü1 ptwa. 
clelibera1:i\o na inclicaçi.\o ele que tmfo,. 

Sala 1las commissões. 8 ele junho ele 1892. -
rllcinr/o Gwiwrih11«1 (1'ell1tr1r) .- F. C;./ice1·io, 
presiclenie.- Fc'isiJctlo F1·eire.- Charws Lo
úoto .- ]T,.1mçri Cun,ui!w. - Epitaci•J 'pc,soa 
(vencido) .-(iownives Clvrnes (vencido) .-A.u
guslo de Ji,.eitas (vencido). 

A Cctmarn llos Depu tmlos,consideranclo que, 
em virtucte elo decreto ele 10 ele l1bril, que de
clarou em estado de sitio elo Districto Fecleml, 
fomm detidos em fortalezas e clestelTaclos 
pcWê't outras partes elo territorio do petiz di
versos ciclaclãos; 

que,em 14 do referido mez,foi 8Uspenso pelo 
governo o estado ele sitio e restauradas as gl1-
rantins constitncimmes; 

que, cessado este estaclo pelo restabeleci
mento ela m'clem, cessam os effeitos que delle 
dec01Tem e l1S medidas ele repressão, por ven
tura, .legitimamente applicaclas, devendo os 
indigitados criminosos ser submetticlos ao jul
gti.mento elo juizo competente, 

convida o Vice-Presidente lla Republica a 
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fazer cessai· as medidas üe e:s:cepçi'lo tomadas 
pelo decreto ele 1 S de <ebril. 

Sêth llas sess1:e.s, 31 ele nmio <lr.: 189'2.
Cassiww du ~Ya,ci,,1cnlo.-J1'rc11cio tlc 
-.A.ntn11in F1cc/1 lin Pai.,;r7o. -
Freitas. -Lui:; Jlu!'at. -Cos/.u 
Epitocio Pc-~soa.-Fci·ntuirlo 53ií11os. 
vos C/1.uvcs .-Flc111'!J C't!1wlo. 
cha.- 1Jcll1'ni1i110 Jicndo;u"1 .
nlwiro .- Vii·r/'io l'cssoa.-L11!:; de 
-Anfri·co Fiu!iw.-Pcr(,·o C!1c.·1mmt.-'l'olrm
tino de Carwllw.-Jnc[io do Jil'u:;i/.-.!. L
ci1·a.-},'dson de i,-l!,.concc![o.,.-Jinrti.J10 Rn-
il1·i9ucs.-C. de . -Jlu1100' Coc!ho 
Bastos do . 1~\·hí11 idt. 
de Lc11ws.-Switos Pc1·ci1·!!.-0ícucirn 
- Jlli1;uei Cusll'o.- S1i _-\..uii·11ric.
B1'eL''c~r:;. -Fonseca }]ci·n1c'i'.-~liul,·c:~ CrJrtdcru1i:·. 
-Tlwo1ilâ/o cios Santos. -Go.1ç1d c.cs Fci·rcirn. 
-Lopes Chov"s.-Joao de Sirrc',-u.-.ll!Jcl'to 
Brancltlo.-EqJir:·lo Sunto.-r. Jfrn·il'110.
Lauro "1Lillcr. -CaJ'los Ctu1111os. -.To·7o Pi-
11heirn. -.lo,7o Lui::.-Dnmo1;os Po1·/o.-Pnci
fico Jfri.1·c11.1·mhm.-J. de Se. 'íJU. -Jf. Jfo,,,·a. 
~Lop.ss 1',-ovt7o. 

N. 8 - 18D'~ 

Inclefe1·c a pcliçao de A.lfn:do Solmw rf,i Frn
scca e 01ui·o, )Ho·a c;·ea;· IJ 11l..;;,us de co/'J n,r.:sLl 
capital e cui Santos. 

Ao Congresso Naciontü l'CCj uerem os ciLh1-

E', poi;:, cê commissão ele p;wec21· que sejlê 
indefol'ida a i1etiçilo. 

Saln. tlas commissiles, 4 de junho ele 189~. 
- Jfonm, pl'l'SÍllen'te.- Bclfor·11ú;io Carncii·o" 
Bc::c;·!'il.- Jot7o de Pcs
son. - Tho111a~ Delf1:no. 

Yilo a im]wimir, pani, entrar na ordem elo 
trabcühos, os seg·uin tes 

PRO.meros 

:;-.; . 113 - 189'2 

Conccclc d e:.;-J?í'l'W tio exc;·c'to Jose Cue-tano 
Tcllcs ·1unr1 pcns17o r!ilwia ao soldo car-

pela ii'ú~lla cm vigor. 

A' cornmissG.o Lle fazenda e imlnstl'ia.s foi 
enviado, panê clat· parecer, o requel'imento 
em que a ex-pril~«1 elo exercito Jose Caetano 
Telles pede nnm l)ens:io. 

Mlegrc ll peticiono.rio serTiços prestados no 
exercito clnmnte J:3 annos, tendo obtido baixa 
po:' inca.paciclacle physica ; serviços na com
panhia ele policiJê tléê antiga iirovincia ele 
GüYilZ durante n o.nnos, t', finalmente, achal'
se · r1uasi cego e por isso impossibilitado ele 
prover ú ma subsist.(:ncia. Toclrcs essn.s alle
ow:iJes esfüo l>(;rfoitamente comprovadas por 
Qocumentos dignos ele m. 

E'. portanto, êê cornmissão ele parecer que 
se aLlopte o seguiu te pl'Ojecto: 

dãos Alfredo Solrmo chi Fonseccc <-' .loilo Brnno O Congresso :N"cêcional resolve: 
privilegio ixi,rn crem· bolsets de care rn1s pra- Art. 1 . º Fim concedida (1, ex-praça do exer-
ças llesta mpital e eiüalle lle S<mtos. cito .Jost~ Caetano Telles uma pensào <1iarü1. 

Pretendem os i1eticionario~ coucentr«r to- igual ao soldo correC'pomlente, pela tabella em 
elas as tr<msacções ele com pni e w11cla <lil. p1·i n- vigo1·. 
cipal me1·ciêcl01fa de exportaç·ilo do iiaiz, c111e Art. :2. 0 Hevou:am-se as clisposições em 
tem siclo e ~!'Lo realisti,clas sc-m cê c011Yenien1.e contrririo. -
uniformi<l;cclo de clas~ificac;ão e prcc:o; e. rani Sah Lhts comJTtissü:'s, 7 ele junllo ele 189S.
is~o,j11lgrrn~ ele utiliclarle \::1rna1· olll'igatori:1 v;,.,1;1io Pcssoll, relator. -Mw·sa, presidente. 
ª~mternm<:;1'.o clct holsri em .toclas as t:'iLnsnc- -Tlioiíin:; Dc!fino.-Jf. Jioum.-Be~e;·ril.
çoes_, ~·amutmdo-lhe o lll'tvtle.~·10 ~le_ <:xped11' Ec!lunniiio ciirnci,- 0 • 
cert1ficmlos lle venda e class11ica\ilO mdi~pen-

1
. 

save1s p:wa. os clesrmchos acluanumJs. i\. 17 _ l89Z 
P;wecc i1 com missão q trn o r)Jano dos i1eti- ' 

ciomuios im1)orÜê nm Yerclach·iro iwinl(•gio, 
quu llws <larüê m1o!'lne:o üic1·0', com ofi'ensa 
tlirecta <'1 Lilx'l'd<Ccle comme1·cii.ü dG füo impor
tante i·mno 1\ü commercio. 

Cornpreltenclemlo qm' tOLla.~ as vaufagens da 
regula1·is:H,:ão do commercio de calé, ;cctrnü
mente muito defeituosa aimla, são clesejrc
·veis, não póde <ê comnüssl'co acreditar que 
ellas S() 01·iginern ele uma creação privilegiacl::t 
e monopolis;cclora, como a l;olsa, ]Jrqj ectad.;1,, 
Ao prnprio commercio cabe a. realisação elos 
convenientes melhoramentos ; recorr:t a acçilo 
üo poder publico, intel'vinclo de modo di
fücto e creanclo favor especial e ollioso 

Isc:ilti de c1:,·eito., de os matcriacs e 
1;racl1:nis1nos a }'{acional de 
Forjas e de3tinar 1i installaçao elos 
seu.S estcdJeleci1izc,itos 

A' commissií,o de fazemhê e industrias foi 
presente o req nerimento ela Companhi<ê Na
cional ele Forjas e Estaleiros, em que pede 
isenção ele direitos parR. o imüerial que tem 
importado e terá de importar para lt primeira 
instillla<;ilo ele se11s estabelecimentos metal
lurgicos, ele construc<:i""iO e machinas. 

A Companhia Nacioncü ele Forjas e Estalei
ros, com o fim ele clesenYolver a industria si-
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derurgicn. tem jit cm ple1m ::icti\·iüaLk um 
alto forno em IL'11Ji t'l« <lo C:cm1Jo, estado tle 
Minas Ci:eraes, no r1u11 l produz üim"ü1mente al
gmmts tonelaclitS de leno gum;explora '"pro
ducção elo ferro ptcllo processo tlirecto em '1Iun
tevenle,no mesmo est:1do, fabrimndo Yariados 
instrnmcn to;: e ntensilios p:1ra a ln rn ura ; 
possue m·slit ca.pit;1l uma gr<u1tle officiim Lle 
maclünas e f'umli<;ão, e.ú\, montado em Nitlle
my estDoieiros n;ffaes e ofücinas memnicas e 
vae tentar ili'\ um modo serio a exploração elo 
ferro em Antoni:1a. no estitclo elo Panwá 

Consiclcrnmlo qne n compm1ltln. peticiona
rin. não tem olJtitlo >tté hoje fayor a.lgum por 
p11rte dos poderes publicos, aos quaes corre o 
dever tle auxilim· e favorecer ilS industrias 
novas que se loc<êli;oam no ]JiÜZ ; 

consideramlo r1ue a industrü1 metallm·g·ic:i 
é um dos foctores ma.is eJlicientes p«ra o des
envolvimento Llr:' tocl::ts as outras; 

considera.ndo que se tmt;1 ele uma industrin 
que YltlJ têprovcilal' materü1s primas Lle um 
alto vrilor, exbtentes no paiz, e que este tem 
até agora importDodo grande parte do.s <Ute
factos qno Yão ser produzi elos; 

considemnclo que lê comprinltin s<i r)ede 
isenção Lle tlireitos parn o ma.teria! clestimu lo 
á primeim inst:clln.Çilo de seus l'Sl.nl1eleüme11-
tos, <'.; a commi.ssilo rle p;1recer r1ne 11"
forido o reri uc1·imcuto e p:1r;1. isso tem :1 
ele apresentar o :::eguinte projecto tle lei: 

O Cong1·esso N:ccional clccretit : 

Art. l." Fic:tm isentos elos cli1·eitos de im
port;i~·ilo o::: materüies e. nmclti11isrnos rnrn a 
Comp:mhia Naciomêl de Forjas e Est<tleirl1S ti
ver de destina.1· à primein1 installa1;ilo de s::nc' 
esta.belecirnentos mefallurgicos. Lle con,;tn1::
ção e mncl1inas. constmites Ül1 relaç·Zw ri ne 
acompm1lm o Slm requerimento. 

Art 2." Revog«1m-se ns disposi(:.!es em con
trnrio. 

Sa.la elas commissões. 8 de junho rle. 1802.-
1lf1.1rsu, presillentc.- l-;1·;;ilio Pe'"ia.-Jo•7urle 
Siquein1.- Thonui~ Delfi1i·J.-111. !lloEi·u.
Rcl/arnúno Cm ·11eir·o. - Bc~wril. 

2\í. 18 - 1892 

e;, ,-:cede c1 Rorlolpho 
cmp1·c~:a rpte O',"(jar~~'.-,::11· o d~J'cilJ eJ:c·u.-;~1_:0 

ele espm~jas nos mares IJ'ie IH11il1u ,,, 
o cios eslmios cio Espirilo Santo e d11 

Rai!ia 

A' commisslío de fazenda o industrias foi 
presente o requerimento em que Roclolpho 
Joaquim Rodrigu13s pede concessfo para. por 
si ou omprez:1 que organisar, levar a effeito a 
clescobert11 de clepositos ele esponjas e smt sul1-
sequente explora.~:ií.o. nos mnres que lmnlrnm 

Comoru V. Il 

o littoml dos esüiclos do E:;piriü1 Sa11to r: 1hc 
Bciüia. 

O laYor pedido é clct m·tlem claquelle.~ r)lie 
nilo acarret111n onus alguns parn os col'rcs cln. 
l:nião,constituirnlo n concessão pelo Cong1·e:<$O 
Kacional uma gamntia que êtcantele os e;1pi
ütes a em1Jl'egar na explo1·açilo e introcluc<;ilo 
ck uma noY:t inelustrü1. no paiz. ela qual. e Llr: 
esp1:int1\ resufüwú augmento d;is rencl:ic pu
blicrcs. 

"\ssim consiiler;mclo, a commis.':!iio entemh: 
CJ ue pócle ser attendid:1 estct pretençilo. pdu 
que offerece. p:i.ra so1· conrnrtido em lei, 11 se
guinte pro,iec:to : 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.° Fim concecliclo a Rotlolpho .Joa
quim Rodrigues ou '~ emprezn, que orgcu1bm0 

o direito exdusivo ele explomr esponjas nos 
mares que linnlmm o littofill dos ust1tclos 1lo 
E'>pil'ito Santo e ela Ballia. 

,\rt. 2. 0 Revogmn-se as disposic;Cíes em eon
trario. 

SüD, chls commiss.)es, 7 ele junho de 180:2. -
1-i,.11ili1" Pessou, rela,tül'. - 1lfursa, presidente. 
-Thoulr(::, De!fi.rio .-1J. Ca'i'HC:"ro. - IJc,:,ci'í'if. 
-JI. ilfoura. 

~. lD - 180;? 

~'11.!lurisn o ,r;oijcrno a co11cetle'1' tw.r; u((icinc~ e 
jJ1'rtç.'ns r{o C:J:crcito mlâo;·,;s de ;21 l!1Uios di:.;
pcrl:::;o elo c:;:c3s,,.;o do ú!aclc 11ru·u Cl ii1utr:.c1![(~ 
ilru: esco:'us 1ni!itan)s ela l?ep1dJ/i'.cu. 

A commissã.o de nmrini111 e g·uerra, tt quem 
fornm e1ffictclos os rnquo.rimentos em que o 
:t• stugonto elo 1° bat'1ll1uo clt: enge11lmria .J e
r11nyrno José lht Cunlm Guinmrií.es e o l'' r,;a-
1lete tlo Corpo do Transporte Cantirlio Pcuricio 
tlo Azê\mlmjti pedem tlispens<1 do excessL1 de 
icl;ule, aiim ele ~e nrntl'icula1·em. csk im E:-~cohi. 
:\Ii11tar elo füo Gmmle elo S11l e i\f(Uel!e na Lh 
Capitol Federal, é ele lmrecer que os r<'queri
mentos e a outros em iclen ticas comliçC1es Si~ 
tleYe proporcionar todos os meios passiveis ele 
instruirem-se; pelo que su!Jmette !t considera· 
i:ilo cli1 Gamam o seguinte projecto. 

O Congresso '\'acional üecreta : 

Artigo nnico. Fica o Poder Executivo auto
risaclo a conceder dispensa elo exc2sso ele itlrule .. 
nté :25 annos. aos officiaes e praças do exercito 
que. clesej;wem se matricular nas escolas mili
tares d<ê Republica e que, por circumstancias 
allteiDos á sun, vontade, nfio o tenlin.m ixxlido 
fazer clentro clm limites fixados pelos i·espec
ti·rns regufamentos. 

Sal11 elas commissões, 8 de junho elo 1892.
JI. Valadtio, relator.- Jllarciano da "llw;a
llr.'7e, ,-Pi1·cs Pci'reira.-Barao de S.1lfa1·cos 

i3 
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O Sn. PnESIDE:.\TE-ES~'(JÜtclas cts n1n~.eeü1s 
dn, orclem elo dia, clesignc:Í ]letra, arrnmhiL a se
guinte ordem do clfa: 

Votaçilo dos seguintes rmreceres: 

N. '1, negando '' liceuç;-i, p:xlicüi pelo Se. 
deputado José Avelino Gm"!:!'el elo Anmra.l (cfü-
cu;;são unica); ~ ' 

N. 5, concerlendo a licern;a iiedicla pelo Sr. 
deputado Josó Gorn;alves Yirücto ele :'vlecl~iros 
(cliscussifo unica); 

Vota,ç.:Lo dos seguinte.ô prqjectos: 
facs emendas do Semedo ao prqjecto n. 80 D 

de 1891, que oeganisa o Districto Federal (dis
cussi'lo unic:a); 

Do projecto n. 1138 A (elo 3(•nado), sohre a 
navegar;.c"\o de cabotagem (2" eliscus.,~w); 

Do projecto n. :2.47 A (do Se:1ado), creamlo 
uma escola ele machinistclS no est~tclo do Pari1 
(2ª discussi'lo) ; 

Do de n. 55, determilmndo que os escrivães 
que servem perante os jnizes seccionaes offlci
em cumulatiYamente por clistrilmi(;ão em to
dos os feitm do juizo (1" di;;cmsão) ; 

Do ele n. 273, declarando qlie os officiaes ele 
exercito refornmdos ant2s eh lei n. 18 ele 17 
de outubro ele 1891 teem clirnito {t~ vantagens 
estabelecidas por aquelb lei (1" cliscus~lco); 

Do projecto n. 206, conc2denclo a JuJ,o Car
los da Gostei, Barradas e outrus o cli1'2ito üe des
apropriaçi'lo da clmcan1, pm·tencente ás freil'lê~ 
do convento da Ajuda, nesta capital. entre as 
ruas dos ln validos e La vmdi o ( 1 ª cfüc ussfo); 

Do projecto n. 248 (do Senado), autorism1c1u 
o governo a mandar construir puços artesürnos 
nos municípios de Cttmpo Mrciur e outros, no 
estaelo elo Pici,ulty (2'· discus~Jo); 

Do pro. ecto n. 8, concedendo licenç:i, a An
tonio VütnnG, Gonçalves FragD,, fiel elo tllesou
reiro da Caixa da Amortistlç·ão ( cliscussito 
unica); 

Do projecto n. 261 A, conceclenclo melhora
mento ele reforma ao c<tpifüo Luiz Juse thi 
Fonseca lülmos (discussão unica); 

Do prnjecto n. 169, concedendo a pens;:í,0 ele 
3:Ci00S annuaes á viuvei, e fillws do Dt'. Tu
bias Barreto ele Menezes ( discussflo m1icic); 

Doprojecto n. 242 n,utcirisanclo o Poder Ex
ecutivo a manclar pagar a D. Briµ-idn, Flaúci, 
ele Oliveira Gon\:alves o meio-soldo cLi pa
tente ele seu marido, ele conformiclacle com a 
tabella moderm1 (diocus-ão unica); 

Do projecto n. 2, emenclci, offerecicla i)elo 
Sr. Roclrigues Fer1mndes cW projecto n. 19:3 
de 1891. concedendu isenção de direitos ele im
portação ás fabrims de fiu,çi'lo e tecidos, com
panhias ele aguas e trafego maritimo,no estciclo 
do :Mamnhfio (proj ecto iniciado na Gamara dos 
Deputados, adoptaclo pelo Senado, ao c1 ual o 
Vice-Presidente ela Republica negou sancç·ão ; 
cliscussi'lo unica) ; 

Do pl'Ojl'c:to n, 9S A, ememlas do Srnmclo à 
proposic;ão chi Gamam dos DepuLaclos, que con
ceLle a D. c1,1ni ele Fm·o :'viontes a ven,::flo cor
respondente <lO soldo que perceliüc · seu filho, 
o alfores Yolnnta,1·io iJ:i, p[\t.rfa José Antonio ele 
Ce\'q ueim ::\Iontes (cfüclrnsi'lo m1ic11) ; 

Do projecto n. 235, conc('elendo a, pen;;u.o de 
3G:-; mens:ws a D. Olympi;i, H,oclri;sues V1lz, 
ii'111il elo [i,lferes ele vohrntuios cl" lJatria 
Frn,ncisco \iVencesh\,u llocli'igucs Vaz (discus
sio unicn); 

Do prnjecto n. 163, reg·ulanclo, ele acconlD 
com o§ 3° do n,rt. 72 eh Constituü;6o Fecleml, 
o governo e mlministfüç:lo cl11s beus cb.s onlens 
religiosas existeutm,e das q no StJ constituirem 
(2" cliscussão) ; 

Do projecto n. ,10 A, suppl'imindo as clisti11c
çõ1"s entre jontccldros e empregados do r1uci,
drn, piem que to1los os ciclatlcíos estlpenclü1clos 
1J2lo emrio publlco ;;·osem d:is mesmas immu-
nichclcs, regalias e favo1'es (l" , 

:2" cliscussilo elo projecto n. Ui, deste anuo. 
conccclendo no ;i,ctui11 exercicio um credito 
especial e e:xtmordimrio 1le t 1 .4í3G-5-0 
paréc p:lganwnto tt Luiz Cohen & Sons, credores 
ela Companhia E&tmfüi, de Ferro S. Paulo n 
nio de ,Janeiro, encampacb pelo Governo Fe
deral; 

2" cliscfüsilo elo proiecto n. 1,1, rleste :urno 
(ilo Senado) cbmlo clireito tle poder DctSSêW 
procurnção por instrumento p;i,rticufar ele 
p1'oprio irnnho '' todas as pessoas 1ml;ilitc1clli,s 
pari1 os actos ela vicl:i, civil; 

ia cliscussi'lo do projeclo n 13, deste êcllno, 
rejeitando o p1·0,iecto n .. 51 ele 1891, que dit 
competenci;i, ao SBnaclo e it Ctemarn, üos Depu
tados pttra receber a tlemissiio ou rcnu neoia do::> 
respectivos me.mlJros, l)Or ser caso peovisto no 
aet 61 pafüµ:mpho unico clci lei de '.213 de 
janeiro de 1892; 

Discussão unica do iwojecto n. '.240, de 1891, 
manclamlo reve1'ter a D. A1lt'lio, C11l'olina ele 
Oliveim Ennes Bimdeini, re1mrticbmentc com 
stm filha Aclelirc Ennes Bandeira, a pensão 
que p2rcebi;i, D. Carolina Cecifü1 Ctlmpos ele 
Oliveir<c; 

Discnssão uniCfl elo projecto n. 3 deste anno. 
nmmlnnclo [\bonar itO Dr. EvMisto Nunes Pi
res te gratificação a que tenlltt direito como 
pl'Of'essor interino elo Externato elo Clym-
1msio '0facional. ( Projecto n. 199 A de 
1891, iniciado no Senci,clo , ao CJ tml negou 
sMcção o Presidente dtt Republica, e que 
na.quella ccmmra obteve dous terç·os elos 
suffmgios iwesentes , ele accorclo com o 
art. 37 § 3° ela ConstiLuição.) 

Levanüi-se a sessão ás 2 horas e 20 minutos 
da ta1°de. 
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19 1 SESSÃO E:\I 9 DE JC\JIO DE 18CJ2 l 
long·o cb nm GeneroJ l'i:clra, pnra n8llr co11-
siTtü1· um g-rancle hotel.- A' commissiio tle 

.Presicle;icia do Sr. Bcnicr,n(i;w clD Ca;npos füzt'mla · . . . . 
De Antomo Lmz ele Bl1.rros Pcum. chele ele 

lnall(llt I)lºO· Slé'cc:ão ela alfündeg·a cht Bl1.ltict, nedinclo mdlw· Ao meio-clia o Sr-. presidente • . u "' 

ceder á lBitura. elo expediente. ramento ele ftposentacloria.-A' cmmniss<°io elo 

O SR. l 'i SECRE;TARIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIE:NTE 

Officioi : 
Do Sl'. l 'i secretario üo Se1rndo, ele 8 elo 

corrente, rcmcttenclo o }JrDjec:to daqucll8. ca
mara, conceclenclo amnistia a todos os cida
dãos deticlos e desterrados por i'cm;a elo de
creto ele 12 ele abril proximo finclo.-A' com· 
imss<LO üe constituiçilo, legisht~·ão e j t1s-
tiça. . . 

Do Ministerio dos Negoc10s elo Interwr, ele 
7 elo corrente, remettenclo os pêLpeis e reh1-
ção, solire o ;wgm~nto llo Yencirncntos de em· 
:vregac1os de dtV'-'._l'S<tS 1'\pmt1çues s_nlJonhmi.chis 
áquelltt rcpartiçao. -A comm1,:s;w ele orça· 
mento. 

Actas eleitomes de; 1\Iossorú (l", 2" e 3·1 sec
ções), ApOLly (l", ;2~. 3' o 4" sec~:ões) cllt ultirny. 
eleiç[o :i. que se procedeu no estll.do tlo R10 
Gmmle elo :Nortl;, no dia 22 ele mu.io elo ci.nno 
findo. - ,\.' cornmissãu elo retiçõê:s e po
deres. 

Telegramma: 
Belem-P1·esiclente elo Congm3:c;o Federal.-· 

Rio.-Installou-Sc'- cohg1·ec;su. P1·e~t!o,i compro
misso cle:1nte i;Tarnle concm0 20 senltorns c:;1 Vll.
lheiros pt'esiclente eleito 4.067 Yotos. Reino.. 
IJ<LZ. ~'lan~cos, 3 clejunl10 de 1392.-Erlwci·do 
·.Riúei1·0, governaclor.-Tnteimtla. 

Requerinwntos: 
D::i Eliseu Augusto Atlanges, pedindo isen

·ç[o de direitos para ll. nmteria prirnêL que im
porta.r 1mra a falJricaçiio do Linoleum. -A' 
commiss~o ele Jhzencla. 

Do Visconde de Carvalliaes, representando 
contra o req nerimento elo !·mgenheiro Pecl,ro 
Nolasco Pereim ela Cunha, dirigido a esta ca
mam em 17 de nmio pl'Oximo p<l.ssarlo e pe
,dindo privilegio para uma estrach de forro 
de S. Francisco ao ponto mais conveniente chi 
fronteirll. com ;1, RepulJlics, do Paraguay.-A' 
cornmiss[o dê: obras nublicas. 

De Virginia Rodrigues ,Jardim, 1J2tlinclo uma 
.pensuo correspondente ao meio soldo tle seu 
:finado irmão, capifüo Joaquim Roclri[(ues de 
Moraes.-A' commissuo de fazencl:i.. 

Do engenheiro Carlos Americano Freire, 
]Jedinclo :c concessão, JJOl" aforamento. elo ter
reno sihmdo ao la.elo esquerdo clic est;ição cen
tral cl<t Estrncla ele Ferro Central do Bmzil, ao 

füzencla. 
De Francisco Adelino elo Brito Damas, pe

climl o u llllt gr<ttificaçiio }JBl<t ele scoliel'tê1 dtl 
agua. pota vel no presidio chi. illla. clr: Fe1·na:1clo 
ele -:\'oronha.-A'cornmissiio cleorc:nmento. 

De D . .Joserha J\Iaria ele Sant'Anna, reclinclo 
unrn. pen:;ão.-) .. ' csmmissão ele füwmlcc. 

Do3 la vroclores, negoci<tntes e i1ro11rietarios 
rnormlores no \farangú, freguczia ele Ja
co.1·e1mguá, }Jeclindo a. cr2açil.o ele urna escola 
iwimariD, elo sexo masculino naquelle logar.
A' commissão ele instrncção imblica. 

De José Joaquim Canclidc th Silva, pedindo 
u1mi pensil.o. -.\.' comrnissiio ele füzencl:i. 

De .Justino & B:cndein1, peticionarios thi. con
cessfl,o de uma estmchc tle ferro sulmrlifLmt, 
pedindo para acldiciomir ao que ,ii1 reqneremm 
o ~egninte : l º, que a concessilo dada 
ctos peticionarias ou á comp:.rniha que orga· 
nisctrem ; 2". preferencia :lm iieticiomli'ios, nu 
caso tlo prolongamento rfa rne:m1a. estrach1. ; 
:'J-, preterencü aos }Jeticionnl'ios com igual
chcle ele circumstm1cias, qurrnclo terminado o 
prn.zo tlo. smi. concessilo.-A· cornmissão de 
obras puiJJicêlS. 

De Tl!mmu ele Aquino üos Passos Guedes, 
pedindo percfüo elo resto ela pmm a que foi con
denmatlo.-j_' commissii.o de constituiçilo, le

e rle .iustiça. 
. C,\.RLOS G"\.RCIA ( orcle1íi ) diz 

que, <Lcha,nclo-se na msa o Julio de J\Ies-
CJlÜÜc, deputado ultimamente eleito relo es
tado ele S. P:ullo, tm ffo·ma elo rlijgimento 
requer· que se.ia nome:cdn unm cornmissào 
}J<lm introcluzil-o no recinto, afim ele to1mir 
posse. 

O SR. PrrnsrnE:'iTE conviclc1 o~ Sr.ô. 3' e 4'· 
sccret<irios pn.ra r8celJerem o Sr. Julio de 
Mesquita. 

; Intrnclnziclo no recinto o Sr. Julio ele Mes
quiê:1, presta junto '' mesa o ro~pect1vo com
prnmi~~o i·egimental. 

O S t·. .Justiniano Serpa vem 
ll.p1·esenta.r it consiclenição chi. c:cnmrcc um pro
jecto relativo ii interpretaçií,o elo art. ()0 elas 
tlispo.sições transitorill.s que nmncl:c prnferir 
nas primeiras nomeaçôes para a m;cgistfütura 
federal e ixwa a dos estados os .iuizes ele cli
relto e os clesembargatlores de mais nota. Dis
pensa.r-se-hia: <Üiils por agora ele tomar o tem
po :1. caimm si as clisposiç:Ses regimentaes por 
assim clizer não obrigassem em casos tlestes 
unm justificação prevü1.. 

TenHe entendido infelizmente que a dispo
sição citada foi uma especie ele cons2lllo üiri-



100 Sessõ.o em 9 ele Junho de 1892 

gido aos gornr1mdores elos est~ttlos p:wa 11pro
veiüuem nas respectivas org::111is<tções judi
ciarias os magistrados elo antigo quadro. Esta 
interprett1ção, porém, não tem funclcirnento 
solido, em primeiro logar porque não c:e com
prel1emlo ;i, existenci::t de qmüquer disposição 
de lei sem a correlata responsabiliclcule do 
executor vela falta da respectiva eXt'CUÇ'iio; 
em segurnlo lcgrir porque trata-se :1lii da con
veniencia :sinrnltanea ele aproveit:i,r funcciona
rios que teem os SBUS direitos adquiridos pelo 
proprio texto constitucional, e ele clesoling<H' 
a União elo tlispemlio extraordimwio que füz 
com os venclmentos dos mesmos funccio
narios. 

O oraclor é insuspeito nes+.e assumpto. Yoü1 
o mrüor respeito á autonomia elos estados ; por 
essa autonomia, bateu-se como pLlcle no con
gresso constituinte, suswntando as doutrinas 
mais lilJeraes e mais clemocrnticas, e apoian
do-n, cüé ao limite ela unithule ll<c patria. Mas <1 
tlisposição ciüula do art. 13 ', como todos se re
cordam, foi lumi, transacç~io em que todos na, 
occasiiio entmrmn inspirn.clos pelo intuito res
peitavel ele ;útencler a essesinteresscsjá apon
tados, o elo reopeito a tlil'eitos aclquirillos, e o 
ele diminuir sacf'ificios feitos pl'lo tltesomo da 
União. 

l\fas, qu8,mlo não bastrissem estasmzões parn 
entender-se obrigatoria aqudla tlisposiç{.o, o 
llistorico tla lei viria em flpoio ela intcrp:eta
<;ão CJlll'. o onulor lhe üii. De fado o art. 7'' e 
o nrt. 8° tlns llispJsições tninsitorias do pro
jecto ele Constitui~ão offerecido p:·lo gon·r·no 
proYborio consignavam, quer par11 o Presi
dente. cln H.epnblica, quer pam º" go1'ern:ulo
res dos estados. a mais ampln, lilienln.cL· n:is no
meaçlics elos magistrados ; e essa ampla liber
dade foi restringida pela. Constituiçilo tcdrnl 
na dispo.siç,uo citach1, abrindo-se uma unica 
excepção. que veiu ainda mais confirnmr :i re
gra geral. pam os casos de nomeaçilo de mem
bros elo Supremo Tribunal Fecler11,1. 

Passtmclo desta ordem de considerações. que 
assentam no exame elo nosso direito constl
tucional, par8' o terreno elos factos, ;cpp:u·ece 
ainda outra conveniencia e importantissinm 
para justificar esta interpretação, Kinguem 
ignora que im organisação da rnagistratnrct 
dos esfaelos tem em regm predominado o es1Ji
rito ele attenções ix1,rtifü1,1·ias, preterindo-se 
por 1110l!OS inexperientes antigos magistmclos, 
com longa pratica ele ,julgar. 

absoluto :10s direitos <ttlr1nirirlos, no proprio 
mecanismo das nossas leis encontram os ma
gistrados preteridos recurso cont1•a a Yiolen
cia. que ihes é foitc1,, convindo p.w tndo isto 
firmar clara.mente a intei'prntaçiio da disposi
çilo a que allucle e que, como disse, l~stú, con
sigm1clct no a1t. 13'· elas disposições ti·,111sitorias 
Lh Constituiçi:lo. 

E' lido e fica sobre a mesê1, p:1m opportu1m
mente se'" apoiado e julgado objecto de clelilie
mç·i:lo, o seguinte 

PROJECTO 

Consiclefündo que o mt. G' das disposi~ões 
transitoricis cb Constituiçiio foi aclopfaclo no 
intuito de salvar os llireitos ~1,clquiridos elos 
magistrados até enfüo existentes, e ele evitar 
gmncle accrescirno lle clespezt1 improductiva 
parn, os cofres clc1, U nfüo ; 

Consicleramlo que o citado rcrtigo, sendo de 
caracte1· impernüvo, não permitte 11, organi
sa~·i'io ela magistratura elos estados, com ex
clus~lO dos juizes de direito e cleseml1argatlores 
em e:s:ercicio, na epoca dl'SSlt organisação ; 

Considerando, finalmente. que a despeito 
d:i, disposição chira e terminante chi, Consti
tuição, em muitos estados foi orgm1isciocla n 
magistratura com :i, exclusiio de todos ou 
quasi todos os juizes de direito e desembarga
dores que deviam ser preferidos ; 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 . 0 Slío contrarias ao twt. 13'1 das clis
posi~ões cransitorias da Consütuiçifo d" Repu
L1lica 11s nomeações ieitas para.'' magistratura 
elos estados, e que nilo recahirmn em juizes 
ele direito e clesemlJargadores existentes Llo 
tempo em que foi promulgafüi, a mesmtt Con
stituição. 

Art. 2." Os juizes ele direito e desembarga
dores que n§,o foram aclmitticlos m1 orgrmi
Sl\,Ção ela nmgistra tura elos esta elos e que lbrarn 
pretel'idos por inclivicluos estrnnltos á ma.gis
tratura vit<iJicia, teem direito lê pellir RO Su
premo Tribunal Federal a sua consm·vaçfo 
nos logares que exerciam, nos termos llo 
art. 59 ela Constituição ela RepublicD,. 

Art. 3. 0 O Poder Executivo só clecla.rará em 
disponibilillade, }Jara ser pago pelos corres ela 
União, o juiz ele direito ou desembargador 
que, 11:10 sendo aposentado na mag'istmtum 
elo~ est<Lclos, provar que foi substituiclo por 
outro magistrado nas mesmas condições ele 
preferencia, ou que empregou sem resultrtllo 
o recurso ele qu3 trah o art. ;?,• Llesta lei. 

Ora., é ~ê1bic10 que, ni:'i,o é da investülura 
scientific:1 sómente que resulta a capacidade 
do juiz ; ess:i clLpaciclade não se adquire siniio 
com demora.elo tirocinio Lla carreira, e 8 bem 
de vêr que serão gravissimos para a reg·ular 
clisfribuiçuo ela justiçn, '" inexpeeiencia tle ma- t, 1\rt. 4. º Revogam-se as clisposiçues em con-
gistraclos novos. rano. 

Por ultimo sustenta ainda o orador que, Sala das sessões, 9 ele junho ele 1892. -Jusii-
sernlo Jll'eccito constitucional o respeito mais ' niano ele Serpa. 
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Em s?guida iirocede-se á cltmnada, ic qmll 
respondem os Srs. Bernardino ele Campos, 
Azereclo, Atlmyde Junior, Paula Guimflrães, 
João ele A vdlar ,Inclio elo Brazil, Nina Ribeiro, 
Canfüo. Pedro Chermont, ~Iatta Ba,cellar,Costa 
Rodrigues,Casirniro Junior,Roclrignes Fenmn
des.Heurique de Carvalho,Anfrisio Fialllo, No
gueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, 
JÜartinho Roclrigues,ílezerril, João Lopes, Jns
tiniano ele Serpn,, Freclerico Borges, .José Brwi
laqmi,, Gonçalo cb Lccgos, Nascimento, Mi
guel de CitSt!'O, Amomn Garcm. Ep1üwto Pes
soc1, Pedro Arnerico, C<111to Cartltxo, Sit An
drade, Tolentino ele Carrnll10, Gonçalves Fer
reirn. Josó :i\Iaria,no, Joa,quirn Pernmnlmco, 
fovencio ele Aguiar. Anclrl~ Casn,lcanti. Ra~r
mundo Bancleint, Annibn1 F:Llcãn, João ck 
Siqueirn, Luiz de Anclracle, Espirito Santo, 
Bellitrmino Carneiro, Theovhilo dos Sf\,ntos, 
Pontes ele Mei 1·:111da. Oiticim, 1 vo do Pra.do, 
Leandro l\I:v·iel, Felisbello Freire, "\ugnsto 
dt) Freita$, Tostn., Zairnt, Artlrnr Rio-<. Gar
cia Pit'es. Marcolino Moura, Severino Vieira, 
S;i,ntos Pereira, Milton, Frrtncisco Soclré. Dio
nysio Cerqneiriê, Leovigilclo FilguPiras, Se
bastião Lnnclulpho, Prisco Paraíso, Fonseca, 
e Silva, Fom,em Hermes, Nilo Peç'nnlm, Ur
bi1no l'!farconcle~. Virgílio Pess(kc, Luiz Mu
rnt, Ba.p~ista cln. Motta, Fróc;s ela, Cruz, Al~ 
cindo Ounnalnwa, Lopes Trovão, Aristides 
Lobo. Fnrqclim 'vVorneck, Vinkte~. 1'!1omf\,Z 
Delfina. Joi1o Pinheiro, Gabriel tle Magall1iícs, 
Chaga,s Lobato, Aloxanclre Stockler, Fran
cisco Yeig·(L. Fe1Tüim Brancliio, La,mounier. 
Gonçalves' Chaves, Dutr<t Nicacio, Aristides 
Maia, Carlos clits Clm'_\·as, Costu. :i\faclrnclo, 
P1:dl8la. Glicerio, Cesario J\Iotta Juniot·, :\Io= 
raes Barros, Mursa, Pcullino Carlos, Alfrerlo 
Ellis, Ca,rlos Gucia, ~\Ioreira ch1, Silva, Al
meida No2·neira, Rubii"lo Junior, .Julio de Mes
quita, Flenry Curatlo, Leopoldo tle Bulhões, 
Cf\,etnno lk Albuquerque, Bellnrmino ele Men
clonçic. :i\faeciano cle Magnllüí,cs, Fernando 
Si mas, Lauro Mi\ller, Carlos C'1mpos, Sclti
miclt, Cassif\,DO elo Nascimento e Demetrio Ri
lJeiro. 

Abre-se a sr;ss[o. 

Deixam ele comparecer com causa partici
pada os Srs. José Avelino, RetumlJa, Meira 
de Vasconcdlos, Jouo Vieim, Oliveifü YnJ
faclão. Pn,ulo Ar<.;ollo, S(;abra, Barão de S[o 
Marcos, :i\fanhiies BmTeto, Viri1:\.to de Medei
ros, Joaquim Brnves, Erfoo Codho, Samp:úo 
Ferraz, Jncques Ourique, MGyrink, Jesuíno ele 
Albuquerque, Antonio Olyntho, füularó, J\fatta 
Maclrnclo, Alvaro Bot.elllo, Manoel Fulgencio, 
Gonç~1lves Ramos, Domingos Rocha, Ferrein1, 
Rabello, João Luiz, Aclolplw Gordo, Carvalhal 
Eduardo Gonçalves e Menna Barreto. 

D0ixmn de compn,recer sem causn, os Srs. 
Uchô:J, Rodrigues, Almino j_ft'onso, Rosa e Silva, 

Pereira ele Lyra,Villa Viç:osa,Cyrillo ele Lemos 
Alberto Bmncfüo, Oliveira Pinto, Frn,nça ClU'
Vf\,llêo,Figueiredo. Po.cifico Mascarenllas, Leonel 
Filho, Jacob ela Paixão, Costa Senna, Americo 
Luz, Viotti. Corréa Rabello, Domingos Porto, 
Ferreira Pires, Monteiro ela Silrn. Martinho 
Pmdo, Lopes Chaves, Domingos ele C\Iorn.es, 
Costa Junior, Ln,cercla Coutinho, Victorino 
Monteiro, Pereira ela Costa, .Jnlio ele Cas
tillws, Borges ele l\Iecleiros, Alcideo:: Linm, 
A,;sis Brn.zil, Thomaz Flores, Homero Rtptista, 
Eochic Osorio, o Fernando AlJlJott. 

E' lida e sem clchate approvacl8, a act::i. ela 
sessão antecedente. 

O Sr. Lan::n.ounier Godof"redo 
vem reclanmr couirCt um f\,Cto, iê seu Yer, in
.iusto, violento e illegal, pmtica1lo i.do tlis
tincto cith1clão c1ne, com ümto talento e com os 
conhecimentos ]Jl'Ofissi01mes, clirigr: lt presta dl1, 
agricultura, commercio e oliras irnlilie;~i,s. 

Acto manifestamente violento a ponto tle 
ser censurado por c1uasi tocht a im1irensMlesfa 
cccpital e principalmente pelo Jo,.iwl do Com
,,,c,.cco. Refere-se á suspens[o sr'm canrn cle
termilrncht, e posteriormente á <eposentacloria. 
torç:icla, concecfüh1, pelo Poder ExecntiYo ao 
Sr. ,\ccioli ele Vasconcellos, inspedor tle ter
ms G colonisaçi'ío. 

O SR. JoÃo LorEs-Não houve violencia, 
houve benevolencia. 

O SR. LAMOUNIER GoDOFREDO taclm este acto 
1lr; Yiolento, ele arbitraria e illegal. E com este 
procedimento franco e leal veú1 oITerecer oc
casião f\,O nobre ministro clf\, agricnlhrni, de 
jnstificn,r-se perante o paiz; e no 1.lia em que 
elle tiver assim procedido, o orador niío resga
tearit os seus elogios e virá lt tribu mi fazer
lhe toda jus liça. 

Foi testemunha elo procedimento q ne teve 
então o ministro ela agricultura, quanclo depu
tado, censurando este mmo Üi1, iiublica aclmi
nistraçi\o, como tambem ele que este empre-
0;<1do, enmrregaclo deste servic:o, veiu á im
iirensa, procumnclo justifirnr-se desta.s aceusa
ções; e quando o Sr. Antão foi nDmmdo im
nistro cltc agricultura, por acto ele :2:2 de de
zembro elo anno passado, suspendeu este func
ciomwio. sem llle cllw os motivos. as razões 
que cleterrninarmn o seu proceclimento. O 
empregado violenta,do, ferido nos seus inter
esses, vendo a sua reputação c18 homem de 
bem, ele empregado cumpridor dos seus de
veres, sujeita á critica popular, niio vacilo~1 
um sú instante, e dirigiu ctmf\, pdição 80 m1-
nistrn da agricultura, pedindo a S. Ex. os 
motivos, as razões que determinarn.m o seu 
acto. S. Ex. deferiu esta petiçi\o nos termos 
que constam elo Di,wio O fficiai. 

Esta suspensi\o foi um acto arlJitrari.o, por
que a suspensão preventiva, como foi a do 
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inspector ele terras e colonisict;ão. "'" poüi:1 ter 
logar nos casos ele respo11scü1ilillaLle imme
diafa. 

O SR. OrTrcrcA-i\esse niso. deve aguar
elar-o para depois fi.mnulcêr smt aecusação. 

o SR. LA~IOC\IEH GODOFREDO- o ministro 
ela <1gricl!ltnrn. não so justifica ele modo al
gum deste cccto. 

Assim o define o art. ~18 do reg·ul:unento 
npprovaclo pelo decreto n. 449 ele 31 de maio, 
mancbclo se1·Yir 1m Inspedoria de Tenas e 
Colonisttção e a pprovctdo p01· clecl'eto tle i2G ele 
julho de 18DO. 

O fumlmmmto elo Q.cto elo ministro tla a;;Ti
cul tum lüi tet· nomectclo nmct commissilo de 
synclimncict p:w<t ex:1mimn· os serYiços. e ao 
mesmo tempo o modo por qne ti:lha proeetliclo 
este flrnccioniuio publico. De cltrns uma : 
ou esta commissão, cumprimlu o seu denr. 
abrindo um inqm:rito, ctbrinclo rnmi cleYa:<sa 
sobre a aLlminisLmçii.o de terras e colonisa~·;l.o, 
chegtwin. ao resLtlttvlo ele que e~te empregaLlo 
tinha cumpriclo o seu elevei-, era. um empre
gado zeloso e porfanto merecüc n. confü.n~·a e 
n estima elo governo ; ou que <'s:e em1wega1.lo 
tinha praticado ab11sos, tinlln comnwtticlo 
erros, e, nesta. hypoí;11ese, o ministro 1·er-se-llii1 
nesfa alternativ<t: fazer <t este empn:~mtlo n. 
clevicht jnsGiç::t, restituindo-llle o logQ1' qne l:!e 
pertenciGt e ([e que tinha sido arlJitrarinrnente 
arreclaclo lJor mrnt suspensão c.J·-i11/u,..,1ula 
censcicnlia; on ent.iio esse inquerito era Lles
favor<1Yel ::e este empregêêclo. e o minisno cli1 

O Src. Onrc1c.\-Porqne V. Ex. o diz ... niio 
e iêSSim. 

O SR. LA'110Ui'\IER Cl:ODOFREDO diz. e diz com 
tt lei na mão, com o 2,rt. 75 cht Con~tituiçilo. 
(U.) 

O Sr. Accioli lk Yasconcellos tem -15 mmos 
ele itbcle, e fez a Citmpcrnha elo Paraguay, 
recebeu os maiores eiogios de t.odos os mi
nistros, ni\o s(1 elo tempo elo imperio como 
ela Republica e est<w<t aincht nas ccmcliç·.Ges de 
presül'r os mesmcH relevantes sen'll::os pelo 
seu talento; portiwto o ministro ela agricul
tm·a, aposentando-o, Yei u <tCi<.rrefa.r o nus, clis
pemlios para os cofres publico~; Yae envi<tr 
ú. mestt o requerimento que i'ormnlou; e diz que 
ia se esq uecenfo ele um facto im1101fantissimo. 

Logo que a commissão terminou o seu tra
li<tllt0 e que n11resenton tto Sr. ministro cl<t 
<tgricnltnra o sen rela tOl'io, o Sr. Accioli ele 
Vnsconcellrn pediu vist:1 clesto relatcn'io,1Jara 
]!()(ler justificar o sen procedimento, e esta, 
vbüt lhb foi 

agricultnra, quanto tu1tes, clemittil-o ;i. bem O SR. BELL.rn:mc-:o DE: MEi'\DO;\Ç'-'-- - l'\iio ha 
ele serviço imblieo. E note V. Ex. que ;1 com- mais direito ele cleles<1 nestt'l ptüz. 
missão nomectch1 pelo ministro chi. <t!:!ricultnra 
era em gTallde parte composta, ele pessoas eles- O SR. LA"mc>:rn1' C<oDOFREDo ... o Sr. presi
affeiçoadas "este rmpi·egtlclo. Entrefanto, esso dente e a, cnm1 não Yejam no seu prococlimento 
inquerito foi 0 mais Jisong·eiro ]Xlssi"nll áa{lmi- nem opposiçilo ao governo, nem opposiçiio ao 
nistmçffo do sr-. A<.:cioli ele Vasconcellos. ( T,-u- Sr. ministro ch1 agricultur:i,. No rnu espirito 
cmn-se rrlHlJ'les.) p<Lil'tlm duvidas e quer simplesmente ter o 

ensejo ele Y81' o nolJre ministro mancln.r-l:1e 
. Kesse inqnerito.n(')SS<t llevass<t aberta pelo mi- esses doeurnentos, justificando o seu <1cto r1ue, 

mstro eh agr1culturn, o Sr. Aceioli 1!~ ·vcts- a seu veJ', 1; illegal, m.·bitrario e violento. 
concellos púivarit nmis num Yez s1rn:-; apticl!:es . , , . .· , ,. , , 
para esse i·amo elo serviço publico ; e rpirrnclo . O Sh. _?11 JCIC~\- \fa~ ,de'. m cs.~~er ,11 os do
o empregado pnhllco esperav-a elo miuistl'o diê. cumento~, ante~ ele idZd accusa~.ao. 
ngricLtlcura uma. i·eparação do mal C<HlSilclo. I O Sn. LA}IOC\IEJC GoDoFREDO e, nesse dia 
vê, contra it lmtra expmssiva ela ConsLituiçuo, clechr.ct qu~ não l1esitc~rá e1:1 _voltai· á tribuna, 
smi, aposentaclorm for<,·acl8,. E esse aeto tor- p<tra l«zer Justiça ao sr. m1111stro. , 
non-se timto nmis odioso e cligno ele censm'it, Tem conduiclo. (J111ito !Jem, nmito be1ii.) 
g_u,aml~ n~ clia immeeliato á iêposc;n~ctclori<t os Vem (1 mesa, é falo, apoi<tclo, e entl'a em 
.J~Ill<los, cl,nfün n~tic_m tlit non_ieaçê;·1 ck wn rlisc-usc'ilo q1ie é, sem debate, encermcl<1, ficamlc; 
p~1re11te mm to p1 oxuno do m1m~t1 o ela lllêL· mliadct a Yotar:ão 0 seuuinte 
rmlm. 0 

' '" 

UilI Sn.. DEPUTADO-J\Iits qne tem isso ?, 

O SR. ÜITJCICA-V. Ex. leu o i·elatorio ? 
· Ü SR .. LAMO"CNlElê GODOFREDO llerglllÜ2c si 

o relatorro frn contmrro :10 emprega:lo. Si o 
foi, elle devia ser clemitticlo e nüo aposento elo. 

O SR. OnrcrcA-:\fas V. Ex. deYiêc accusar, 
ftrmado no relatorio 

O Sn..LA~rou;-.:rnR GollOFREDo-E' j nsfamente 
o.que vou fazer; vou <1presenüu· um reque
rimento petl.mclo esclarecimentos. 

Requeremos que, pela mesa da Camara dos 
Sr.s. Depnti1clos, sej<tm requisiütdas, com ur
gencin., elo Poder Executivo, por intermeclio 
elo Ministerio eh Agricultura, informações 
sobre os seguintes pontos: 

lª, qu::ces os motiYO' que determinaram a 
suspe112ão do tenente-coronel Francisco ele 
Barros Accioli ele V<lsc011cellus clcts flmcçõec: elo 
cargo ele inspector geml cl<ts tclTas e coloni: 
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sc1ção e f[Ul\l ;1 clisposi<;ão legoJ cm que fundou- o Congres~o, o Presiüentc cLlrá publicichde i1s 
s0 c;eIYwllrnnk acto; suas razões.» 

:2". qmioc~ as instrucç:ões expedidas i1 com- Destas clisposiçolíes constitucimmes Lleüuzo 
missão nomei1th1 para symlicar os ltctos do re- precisei.mente: esta. doutrina.que me parece niio 
Jericlo funccionltrio; poder soffrer razoavel contestação. que me 

3". cc!Diit elo relatorio ou i·elntorios apre- parecr indubitavelmente Ye1·tbcleim: « Re1m
seutaüo; pela mesni<1 commissão ao citado mi- ta-sri sanccionadD o projecto tle lei não üevol
ni~terio; . . vic1o pam ê1 Cn.mn.ra que o iniciou, si o Con-

4ª, os iuml01mentos em que. se 011i01ou 0 ;;resso e'tiver reunido, dentrn de dez cliê1s 
Poclet· Exlicutivo pMa :Lposl'mêU' o menoo- ltteis.cont:itlos daquelle em que se fei remes,;a 
nado inspector gen1J; qual o cempo de sernco 1 do mesmo ao Presiclentc ela Rc'1rnl1licc1; ou, 
deste emp1'eg1t~o; Cllrnes o-; cargos que exerceu· ni1o public:ulcts as mzC:es de não-sancção, 1lm
e ns intenupçoe,; que teve. 'trci 1!0 mesmo pr>ciozo. si o Cougres,;o não e-ot1-

Sala deis 9 de junho dt1 1892. - Lr1- i ver rennido. 
1Jw1rn::cr - Bc!IMnziiw ele !Jlc,;- E ap11licada C'Sti1 cloutrirn1 á ltypothcse que 
don('"· discuto. c011cluil'-:o<8-hlc absolutcunente sem cs-

- • ~ j ro1rn. com t:JClit a müuralicln_de, que o ]Jrojec:to 
o. Sr. J'l>J'!:oreira ela Í"3ih-a-.·r ~ n. 72 !': lei cb rn.çiio, clepemlente apenas para 

pre::;1de11.te, ~o:'. 1mc1a~v:1 tlo benerneºn~o. ba : sua exeqnibiliclê1de dei fonmliclaclo tla prnrnul
tnllw.clo1 clu ,cns1cl_o ln r.' '.elo ensrno que 1 e rns,1 !.!"ação. 
ao Estado cc Ltrncçc\O esp1ntnal 1las mYesb1_luras e, , . . . • 

scientifica.s, o Sr. Dr. João K!ipke. c,;ti. c:1- E 1c,;to qneYe.;o em frente Lhe vertlncle elos 
metrnfezpass:w,medeanteos tmmitesregulares. factos e cl01 .ll:!, e na.tnrnhmmtl' sem taml1é:m 
0 pl'Ojectõ n. 7'.2, ele 30 jnlilo elo ;muo pas:müo. bem nprecmüo e comprelrnmhdo po1· meu~ 11-
que reconhece validos pane as Jmttriculas nos lust.rcs collegas. (llpa1·tcs.) 
cunos surJeriorcs os exames prestC11los em cs- 1 O Presitlente ela n.epublirn, tendo deante ()e 
tabelecimento.s p01rticnlan;s, ol>sernulns as si um prnjedo ele lei. ni1o o querendo snuc
conclições que o mesmo proJecto estni>elecC'. ciomir. tem ele proceder necessn.rietmente tle 

Remettido o projecto drscn. Crnmn'CI pn.rn o um destes üons rnOLlos: clevolYentlo-o não-slmc
Semulo, C1lli estuda.elo, discutido e emendado. cionacl11 à Camara iniciadora. dentro de 10 
obtern :tpproY:11;iio ms tres discussões . dias, si o Cungresso estiver reunido, ou pu1Jli-
ment01es, voltando afinal a esta canmrn. canelo dc:nt1·0 elo mesmo pr[lzo, as strns raz1-1es 
omle depois ele ;1ceita.s as 01m~nrlas elo Srnmclo. · tb não-sClacc·ão, si o Congresso nilo estinr 
foi remetticlo a S. Ex. o Sr. Vice-Presi1knlk 1fa reunido. J)Oi,s que :t lei co11,;tituciomü e termi
Repnblim p<i.m a 1brmalitlaL1e cfa sancção. . Uiu11:e, niio deixa ;1])solut:unente nem unm 

lJllI Src DEPUT,rno-Form<1lidn.de e:;sencbl. : cscGtpatoria clecl:i.rn.mlo que «o silencio do pre-
'I S .. í' siclente no clecenclio imporfa a mncçiio. » o SR. li OREIRA DA ILY,\-::01111, para a 01'-

malidacle e.sseiicial eh 8,1nc:ilo. l~. já o disse, S. Ex. o S1'. Vice-Presidente 
A remC':,;slt :foi l"c>itn. em h clo nrnz ele .iirn0i_ devolveu i1. c)sta Gamam o projecto 11. 7'2. de

n1. s. Ex. 0 Sr. Vic2-Presiilenr.c ela H.<'Pll- pois üo cleccndio, e pulJlicou as suas razões ele 
blic:1 i\S milícs cl:l não-s01111·ç·ilo com · não s:uwr:iio nu D,·w·'o O (ficird elo -1 d2 re·rn-
" d:Lt:t eh; do nwsmo mc'Z, sellllo. 1iui·énl. êê i-eiro. qnnnclo o projecto lhe lmvi:t sido re-
tlevolrn;ilo chi projc~cto com ess:.1s razões. p:ua, mcttirlo no dia 1:2. ele jêrneiro. 
a .camiU'« iniciaclom. clepoi~ üo cleeu1dio ,co~1- 1 O SR. ;\IlmYEs. B\1mo-; ~Onde a p1vrn de 
st1tuc1orntl (' '·' sn:io publtc:11;<t0 no D "'') Of;,- qu2 o de1:uncl10 101 excecl1üo! w.-êos 
cc1r/ üe ,1 de fovereirn. . i;J.)(t/'lr:o.) 

A Constitniçfi.o (l[z no al't. 37 (ic;1,/o) : «O; 0 SR. i\Icm.Enu D"\ SILY.I _ ,T:í. 0 cusse, 0 iirojecto ele; lei. <11Joptnc10 em urna Üil~ canrn.- . ( 
l'ilS, será rnbmetticlo á outra., e e~tcc, si 0 ap-, wojecto foi rnmet ;ülo a S. Ex. o Sr. Yiee-Pre

, oiclen(.e dc1 l(epublic:t a lS üe j;rnefro e eis 
prüYiU', e1wi;tl-o-l1:1 ao Poder ExccutiYo, l[lli:', razlíes de nilo s:mcç~Lo foram publiemhs com 
a.cr[UiC'.:::cernlo, o sancciomuic e lll'Otm1lgari1. data Lle ;21 ele .i<meiro. no Dia;-io O(ficiiil ele 

« § 1°-Si, poróm.o Presidente eh RcpulJlica 1 4 ele lêffereiro ; e o que acrt JO ele dizei· ' .. em 
o julg«U' inconstitt1ci01ml, ou comrario <WS in- , I)Ol' c'i a antm'iclaLle ele um documento oHkinl 
teresscs d:1. neg-:trit stm sa.ncção dentro 

·~ ele Y:llm<, q miJ ê1 Synopse dos nosso~ 
üe cle:é dias ü:.tq lll'lle em que r2ceb~·n o tnciJa!lws. 
projcdo, dernlvenüo-o neste mesmo llf'ilZO iL 
Canmrii, oncb clle s8 llo11Yer inicücdo, com os · O Stt. i'vimuEs Rrnrws - Pocleri1 constar 
motivos Llit rccns01. elos lrécball10s elo Senado e nilo 1.le~t:.i. Cmnn.ra, 

«8 ;?,"-0 silencio elo Presidente cb ncpublic:1 porque o projecto foi remetticlo elo Senado e 
no tlec::rnclio import<1 :e s:mcçoilo; e no c:<s::i 1.le nilo ele eá. - \ C,·g~wn-:<c i:eliuii1c11tc.; ''Fm·
~er c~tét rwg<cLh, qmm1lo já estiv-er cncl'f'l'êUlo lu>.) 
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O SR . .MOREIRA DA Srr.vA- ,~ffirmo que da 

1 

Depuüiclos enYie ao Sr. vice-presidente do Se
Synopse const<1 que forn,m approva,das nesta nado o prnjecto n. 72, ele. 30 ele julho do 
casa, no cfoi, 11 de janeiro, as emendas elo Se- armo passmlo, para a formahclnde ela. i)romul
nado, e no dia, seguinte füi su brnettido o prn- gw:<to. 
j ecto ao Poder Executivo para n, formalidade O artigo n. q ne me refiro é D.~sim concebido : 
ela sancção. SupponlJo que a Synopse eleve - « ~ão sendo a lei promulgada dentro ele 
fazer fo, em quanto n<lo for contestada com -18 llorns pelo Presiclc'nte ela Republica, nos 
provas em contrario. (TJ'ocau1-"e 11111ilo." casos dos §§ 2º e 3° elo art. 37, o presidente 
aparte>.) do senado ou vice-1)]'esiclente, si o primeiro 

Especici.lmente quanto á devolução, tomo a niío o fizer em i~ual prazo. a promulgará, 
liberdade ele lembrai' lhctos que s8 aclmm em usando cb seguinte formula:-« F. presidente 
publicaç:fo .feita pcloillustreeillustraclo Sr. De. (ou Yice-presiclcnte) do Senado, faço saber aos 
João Iüipkc, que si n<lo são provns ele cctradet' qne a presente virem, que o Congresso na
official, são, comtuclo, e!omentos constitutlvos c:io'rnl clec1·eta e promulga a sogninte lei (ou· 
de umêl rcs11eitabilissima prova circnmstm1cial. resolução)» 
A 23 ele janeiro, o digno e respeitavol presi- Com este meu requerimento e com a.s inten
dente desta Cmrni.m, Sr. Dr Ber1mnlino de ÇílC'S qiw me aninmm ele servir á cama da 
Campos, abraçava o Se. Dr . .JoJo Kiipke, íe- instrucç-ão popular, rcsumithi. pelo Sr. Dr. João 
licitando-o ao mesmo t2mpo i)ela sancç·ão ü1cita Kiipke nesta ffirmula: «a cmlr1 11ili, plena. 
elo projecto, pelo qual elle se empenlu:wa; w 11 1Ji('1i11ia para. ens;nm· coiiw q11i~cr; !ls con-
digo t~i.citti., porqne reputava-se sanccionaclo o r;Ngw:ue·; cloc~ntcs autn-
prnjecto. pela simples razlí.o ífo [l,té então nií.o ilOuliri p<wa clar 1oalor ruis crmfonne 
ter sido rlernlviclo á Camara por S. Ex. o Sr. !l1e" sc1wndo scH pi·oprio crilerio elo 
Vice-Presidente ela Republica. 'J"c cnsiiio p,.cparnlol'io », nlí.o pensri em ser 

Nesse, ou em outro clia posterior, o noC'so op11osionista ou governista; pensei sómente em 
collega o Sr. Stock.ler com1wimenta Ya com see util ao nosso paiz ; e acl1ei occasião para 
seus pamlJens o mesmo Sr. Dr. Kiipke, pelei. mais uma vez deixar claro que a minlm aspi
conversüo elo seu projecto em lei, lL'omettenllo ra('üo constante: é que se consagrem nas insti
espontanearncnte procural-o pam realisarem tniçôes e nas leis os princípios de liberdade e 
no ensino superior o que qmcni o aosecnnclario que nos usm e costumes se estaldoça, o mais 
estav;i. conquistado. E ainda sob1·e a demorei. re':'tricto e rig·oroso respeito à lei, que é a 
na devohwão elo projecto. conversou o Sr. hi.se ela mesmn, libm·cla.de. (J:Iuit-i úcm, 11wito 
Dr. KiilJke, nos ultimos dias do mez ele jn,- !Jc,,1.) 
neiro. com os honrados clepubclos Srs. füwLos<1 Vem ii. é lido, apoiado, e entra em 
Lima e Antonio ele Azereclo, que lJOclern attes- cliscm:siío, que 2em debato encerrada, ficando 
tar com verchi.cle e ele seiencia cm-ta qwwto a1lici.1Ja. a vota,ção, o segninte 
occon',rn a respeito de ti\o momentoso as .. 
sumpto. 

o SR. PRESIDE"ITE-Lembl'O ao nobre de
putado que está terminada a horn elo expe
diente. 

O SR. McmEIRA DA SrLvA-.Já vouconcluit'. 
Sl'. presidente. 

Mas, mesmo deixando ele pa,rte a questlí.o 
da clr:volrn:<io dentro elo clecenclio. pois que se 
poderia. dizer que este venceu-se drpois lle 
encerrada <ê sessão extraorclimi.ria elo Con
gresso l\8.cional, ficav;1 ele pé e prncluzil1llo 
todos os ,,eus e:trcitos o facto incontestado e 
incontesta vrl ele que so fez ;i, publicaç<lo elas 
razões thi nãO-i'cl.ncção, muitos dias depois do 
decenclio, isto e. no cliD, ,1 ele l'evereirn. ouamlo, 
como já o disse, a Constituiçiío é expresscc no 
preceito impemtivo: « O silencio elo Presi
dente tlci. Republica no clocenclio importa ;1 
sancçiíoi>, e só deixou a este dous unicos meios 
ele ;nt>'rrornper o silencio - a devolução ou a 
pnblicar,·ão. 

E' assim entendendo a Constituição, Sr. pre
sidente, que venho, firmado no m-t. 38 chi. 
me,rna, requerer que a C;umim elos Senhores 

Rer1uc·iro que a Co,marn, dos Deputados 
resnlvn em-üw "º Sr. vice-presidente elo Se
miclo para ci. formalidade ela promulgação o 
projecto n. 72, de 30 ele junho elo an o pas
s;1l!J1. 

Salci. elas sessões, 9 Lle junho ele 1892. -1110-
;'í_;i,·u da Silva 

Entmm successivaJ1rnnte em discussão, que 
é SP!11 debate encerrada, ficn,ndo acliaclci. avo
foç·üo os requerimentos apresrntnclos mi. sessão 
110 -1 Lh: junho pelos Srs. Demeüio Ibbeiro e 
Oiticica. 

ORDEl\I DO DIA 

VOTAÇIO DAS MATERL\S E:'-/CERRADAS 

E' posto ;i, Yotos e approvaclo o requeri
mento ele prefürencia do Sr. Oliveira Pinto, 
para o sulJstitntivo offerccido pelo Sr .. João 
Lopes ao parecer n. 4, negando a licenÇ'a pe-
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elida pelo deputado José Avelino Gurgel do 
Amaral. 

O SR. JosE' BEVILAQUA 0Jcla ordci/f) pede 
verificação da votação. 

Prnceclenclo-se à verificação reconhece-se 
ter ,o:iclo ttpprovado o re.que.l'ime.nto de. prefe
rencia elo Se. Oliveira Pinto. 

Em se.:!uida é po~to '' votos e approvaclo _o 
seguinte substitutivo olfe.recido pdo Sr. .Joao 
Lopes ao parecer n. "1: 

Que seja concellichi a licença requerida 
pelo Sr. deputado .José Avelino Gurgel üo 
Amaral. 

Sala chis sessiJes, 6 ele junho ele 1892.
Joao Lopes. 

E' posfa a votos e rejeitada a ememl8, do 
Sr. Zanrn parar[ ue se concecl8. a licença pe
dida sem subsirJio. 

E' consiclemclo prejudicado o pctrecer 11. 4, 
em sua condnsão. 

E' posto a votos e ctpprovado o parecer n. 5, 
concedendo '" licença pediria pelo cleputa1lo 
José Gonçalves Viri<ÜO ele ::\Iecleiros. 

Vot:1,ção elas emendas do Senaclo ao projecto 
n. 80 D (ele 1891) orgmlisêwclo o Districto Fe
deral. 

São snccessi vamente postas a votos e appro
vaclas as seguintes 

Ao art. 4°: 
N 3, as autoridades jucliciarfas, os corn

mandantes ele !Orça naval e 110 clhtricto mili
tar. os cammamlante' ele forc,'C1 policial, os 
chefes, clelegarlos e subcle.legaclos de poli.ci;:i, 
que exercerem seus cm·gos dentm de seis 
mezes a,nteriores á eleição; 

N. -1o, os que tiverem litígio com a rnunici
palichtcle; 

N. 5, os empreiteiros ele obras municip;:i,es; 
N. 6, os clil·e.ctores, sub-clirectores, ofüciaes 

maiores, cüe f~'S ele serç'[o e quaesq uer outros 
funccionarios que. clirijccm ou administrem re
partições municiplêes e. fecleraes ou suas de
pende.ncias; 

N. 7, os memlJros do governo municipal 
que tiverem servido no ultimo anno; 

N. 10, os que cstiveremclirecfo,rnento inter
essadosem qmllqu~r contracto oneroso com a 
municipalidade, por si ou como fiadores. 

Esta incompatibilidade não rütinge os pos
suidores ele acçlies ele sociedades anonymas 
qne tenlrnm contracto com municipalidade, 
salvo si forem gerentes ou fizermn parte. ela 
clirectoria das mesmas sociedades. 

Ao art. 5°: 
N. 1, como está; 

Canrnra V. II 

N. :2, os que perderem os clit'eitos politi
cos · 
~. 3, como está; 
N. -l. o::: que acceitarem cargos nas clirecto

rhis e commisslies íiscaes ele emprez:is Ocl com
panlticts clestinmlas á explowu;ão clC' eoncessues 
ü füYOl'e~ elo, municipalirlaLle. 

1\0 ctrt. 9°, paragraplto unico. l\o primeiro 
cliõê de sessilo o conselho, reuniLlo sobro apre
:oiLknci<ê do mais Yell10 rle seu~ membros, ele
;:;erú nm presidente e um vice-1)cesiclente para 
clirigi1· os tralJalllos e representarnm a corpo
rae[o. 

;\o art. 11. O consdho fünccio1mrá em 1.hrns 
sc•ss1·1es anmmes não excedentes ele GO dias 
c::itla uma clellas, ]Xtm o fim ele Lleliberar sobre 
os ne"rncios municipaes. 

I'rtl:n.grapho unico F6m clesws sessões. po
clcr<1 o conselho reunir-so extnwrclinnrimnente 
por r.;on rncaçuo elo seu p1·e,;i1leni.e ou Llo _pr~
fcHo. ou <t rcque1·'mento escr1pto LlD, nrn101·1:1 
de. seus membros. Nestas rerntiC1es ~,·, clelibe
rari1 sobre o assumpto que ti rnr mo ti Y:1clo a 
C:Ol1\"0l'il,ÇiiO. 
E a seg·uinto lettm ao art. 15: 

u) a m1micip:dida1\enão po1.leri1 júm:üs ficar 
a clev-er, por r1nalquer titulo, qmmtins f[Ue 
ni"í.o posrn a.mortisi1r em 20 rurnos, desp'·mlen
rlo-se no rnnximo, com juros e mnortirnc:·i"w, a 
quinta p;u·te ele su:1, renda, cakulacln. pl'lo or
e,1,mento elo crnno em que Jo1· contralüdo o 
emp. estimo, sob pe1m ele nullirL\de do excesso. 

E' considerada prejudictecla a emenda ao 
§ 7.1 do art. 15, 
- São snecessiv:1mente postn.s a nitos e rejei
tmlns ns emendas üo Se.rnulo aos ;u-t::;. 1°, :~0 e 
3° elo pro,iecto; aos ns. l, 2, 2, e 9 do llrt. 4° 
elo projc'cto; as emendas aos arts. _G'. 7", 8° e 
!)0 üo p1·ojecto; a emench1 suppress1va do 11. 2 
Llo art. 10 clo projecto; aos cnts. 1:2 e 13 elo 
projecto; ;wn. lcloart.14,loprojecto;_aos 
§§ -i'', 5·1 13", 8'' e lettras A e C, e§§ 9'', lü 11 
e 1:2 elo art. 15 elo projecto cl::1 C<lllmm. 

E' post;1, a voteis e rejeitada a ememla 110 Se
mulo ao § 3•1 elo art. 15. 

O Sit. JosÉ 1fo.lUA;>O (pela u1·clcm) requer 
verificação cb votação. 

Procedendo-se a verificação cla vott1ç·ii.o, re
conhece-se terem Yotaclo contr,1, êl emelllhê 89 
e a üwor seis Srs. deputados. 

O Src. PrrnsrnEe<TE - Votaram contrn. a 
ememla 89 e a (h vor seis Srs. clepni.aclo.s, total 
95 1leputaclos p1·esentes. Nuo lrn, numern, vou 
mancbr i)roce.clcr á clllu11tula. 

Procedendo-se à chamada, verific<i,-se 'éerem 
se ausentado os Srs.: Pedro Cltel'rno11t, ,'\L'lson, 
A 1111ib<ü F:iJcão, Luiz Murat. Fl'(1e' cL~ Cruz, 
Lamonnier, Alfredo Ellis, Moreirct ela Silva e 
Dernotrio Ribeiro. 

o SR. PRESIDENTE- Res1)011deram á clmma
cla 104 Srs. deputados. 

14 
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Vae se pro.'<eguir mL votação. 
E' novamente posto te votos e l'ejeikcdo o 

§ 13 do art. 15. 

O SR . .JosÉ ?.L\r:L\.NQ (pei11 o;·dcm) J'ef]ller 
veriJicaç~w ele vofação. 

Procedendo-se (L vmificação. rcconllrce-oe te
rem -roü1do a üivo1~ 8Z e contra oito Sr.'. de
putados. 

o SR. PRESIDE:\TE -Votarr1m a fanw \n e 
contra oito Srn. dep1tfaLlos, total 100. cor.1 o 
presidente. !01; fül~am yor· conseguinte il'L s 
Srs. deputGUlos, c1 ne responderam it e;l1<tnrnLhL 

Dechwo neliacht n votncão. 
Passa-se a 2" eliscnssho elo prnjecto n. I 3 

deste anno, conceclendo nr1 actual exHcicio 
um credito e:'p8citi,l e extr:wrclinnrio lle 
:\'.. 1.466-5-0 p:1m pa;;·amento a Luiz Col!cn 
& Sons, crcdore'' ela Comprmllia E.-;tr:11l:1, de 
Ferro ele :;: . Pa ulD a Rio de .::meiro, enca.m rn
da i)elo CfoYLTno Feeleml. 

Entmm snccessiYamente em cliseuss:tn q11e 
é sem clelic1J.e onc2rracl:1, fico,11clo acli:'uU1, a ~'O
tação, os :uts. 1 e Z elo re181·illo i11·ojecto. 

Passci.-se :i za lfürnssiio 1]r1 projecto n. 14, 
tleste anno (1lo Semvlo) dando direito rlc pncle1· 
passctr 111·ocurnç:lo por instrumento p:uticnl:i.r 
de proprio punho a tocbs as habilit:c-
üas pcU"i1 os netos clit Yicb . 

Entram s11cccssiY:1menü; em clisc:ussiío. c1ae 
é sem delx1.te enc01Trtch1, ficando acfüi1ht a Yo
taçilo, os l\l'ts. 1° e Z" 110 rele1·itlo imijecLo. 

Entra cm discussão o art. 3". 

O Sr. §4e-i;;"'.0ri:i10 ,,'iei~"t--ai 
ouYir a c:1mmi'''ão sobre o nlcmwc: 1h1 
posição elo a1·t. 3" elo projecto em debate. 

O a1'L cfüpõe (1:3): 

« Art. :J '. Os llocmneni.os civis feito.s por 
instrumen(;o paiticnfar só valem cont1·:i, ik:r
ceiros clesrle a datn, 110 rec1m!rncime11;,o rl:l 
:firnm, do rrgi8tl"CJ em not:1s elo tai1dliií:1. ú1 
apresenta,·:i,o cm juizo rn1 repartü:iJe,; publi
c:1s, ot1 do fallccim2nto ele algum 1_!0, sig1rn_ 
ti.trios.» 

Ora, sendo ec;rto que esses docmnwn io.s ,_;6 
parlem ser 1lc:~:tina1los a registrar, comprov:c,r 
os compromissos, as o!Jrigaç·Ges daquellvs q11e 
sito i11teressciel1)S lM su:1, elalJOt'ação : que os 
contractos, os compromissos celebrallos eHtre 
quem quct· r11m seja, niio potlem o])l'ig21,1· ti. 
terceiros, rprn nelles nii.11 toammm imite, não 
compre lienüe o orador o tilccmce l1'1 tlisposiç'ilo 
do art. :1° llc:ste projccto; si cstc1 rlisposiçfüi 
importa 1m revogn.r:ão dei todos os siíos princi
pias lle clirnito, qne ré'Cl1ltam mi. l·esp1rnst11Ji
liclade ele tm·ceiro~, em rl'laL;ão :e cscr i p tos cm 
que não füri'Lo pm'te ou lli\,o f'oram 011viclos. 
está clm·o que a rlisposil;ão nilo pLKle ,,;er ap
provarll1 pela eanmra. 

Si, porórn, out.ro ~; o alc::wce,üo artig·o qu::i se 
discute, n:lo peide attingil-o o pm isto Yem á 

trilmna ; isto é. p::tra que a commissão se 
digne escbrecer-llle sobre este ponto. Si nii.o 
für attendido em seu appello mandará uma 
ementhc, supprimirnlo este artigo. 

Vem it mes<1. ~: lilla,a i)oi:icla e entra conj un
cfamente em di::;cm;são n. seguinte 

.\.o ;crtigo :3° do project.o n. 1,1. 
Em Ye~ das p:üavrns-Si1 Yalem contra ter

ceiro-cliga-se-S1') podem ser invocados corno 
meio ele prova. 

Su1)pl'ima-s2 <cS pal:1vm.s-ou elo fallecimen
to de algum elos ~ignatal'io~. 

Sala cb~ sessues, 9 Lle junho de 1892. - Sc
rc;·;;w rico:ra.-J. de .Sc1·;Ja. 

O §r. Justiniano de Serpa 
Lliz qne não teve temp.1 ele estudar o projecto 
como convinha, pi1m tomar ixirte na cliscus
;;,'[o; em tocl11 crtso Jml'ece-lhe que quaesquer 
r11w tenham sido os intuitos ela commissii.o em 
n.iloprar o ctrt. 3° do projecto, fal cpml veiu elo 
Sen:i Lln, elles nunca poderão ser justificados 
den nte dos principias mais communs elo di
reit.o pulJlico. 

A uitinm pane tlo :i.rt. 3', z1ue actLlJa. ele ser 
olJj13do de uma emenda, qHe o orador tambem 
:tss:gnon, n:to plicle constituir um motivo ele 
·rnlillacle ou mesmo um motivo que possa ser 
innll'nrlo como prova de qualquer documento. 

Desde o · momento em que nm documento 
comec;:1sse por iwo1lnzir e1Ieitos jurídicos por 
füllecimento ele um elos signatarios, tcr-se-hia 
11111<1 1rn1rg·0m enorme <tberta á fraude, sem 
meio ttlg rn11 ele conclemnal-a.. . 

l\~iío compc·ehenclemlo bem esta ultun::t parte 
tio <Lrt. 3'', Yem secuncbr <1S clee;Llrações do 
cl'll illnstre colleg:c cfo:mtaclo pPh1 13:1hia, pe
dindo respeitos<1mente iL eommissão algumas 
c·xplical;ôes llO tocante <1. estc1 ultirn:t imrte elo 
nrt. 3". De outro modo ter à ele rnfar })ela sua 
climinaç·fo, por isso q1w, no seu entender, ella 
encc~rr<1 um (LlJsurclo. 

l\inguem mals pedindo 8. palc1vra, é encer
mcla a discussão e arlimla a votação elo art. 3° 
elo proj ecto. 

Entra em discussão, qu • é sem debate en
cermda il.canrlo acliacL1 a votação, o 8.rt. 4° 
do mesmo projecto. 
Pasa-~e á 1" discussão, que é sem debate 

cnce.rrach1, ílutndo ci.cliad:1 a votação, do pro
jecto n. 13, deste r1nno, rejeitando o projecto 
n. 51 de 1881, que clit competencici ao Senado 
e á Camarn elos Deputados pan1 receber a 
clemissiío ou renuncia elos respectivos mem
lJro.3, por ser caso previsto no art. 61 para
grapho unico ela lei de 26 de jlmeü·o cl.e 
1892. 
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Entr11m snccessivmmmte em lliscuss1:íes uni
cas, que silo sem Llebêtü~ encerradas, ücamlo 
aclütchts as votetç:ões, os seguintes projectos : 

N. 2 íO, ele 1891, mandando reYel'ter a 
D.Adelia Citrolilm de Oliveira Ennes T:lcincleira, 
reparticlamente com :ma, fillm Acleli11 Ennes 
Bancleira, a, peni'ão que percelJilt D. Carolina 
Cecilia Cctmpos de Oli veirn; 

N. 3 Lle:,te anno, mandando almnar 110 Dr. 

Vão a imprimir pam entrar na. Oi'dcm dos 
tra1Jalltos os seguinks projectos: 

N. 20 - 1892 

.:1-Htorisa o (JODc;"nw a rr,iiqn1cnta1· coni 50 ° / 0 da 
r/i'atijlcaçao o t~encilncnto de in

do con('eí~e,itc aposenradn do, 
deva !lo R'o rle ](rne1:ro Fa!Jio 
r!ri, Reis 01•orlrns, ele conf(n·micladc com o 
oviso rio Jllin::;tei·io da F11~e11cla ele !D de jr1-
nei1·0 lle 1891 

Evaristo Nunes Pil'es fl a riue k
nlm clii·eito, como proressol' injerino elo Ex
tern11to do Gvmnasio N::i,cimrnl. ( Prn L'Cto 
n. 199 e\. de 1891, iniciado no Scnn.cfo, ao CJll<Ü 1 

negou s1incçilo o Presidente 1la, Rcpnblim. e, 
que naquella cctmara obteve dous ter1;os clu:J 
suffragios presentes .. ~leaccorclo com. o 1\rt 37 I A c:ommissiio ele fazemhi e industriets, tendo 
do § 3° ela Constitmçno ). :::·~"amrnado os 1Jocumento;:; qne n,com1KmliarD,m 

Veem á rnesc• as seguintes 

Declo.r1iruc.' 

:1, neti:)io elo rnnferente aposentaclo th Alfan
de'.i:ê elo .Rio ele J:rneifü, Fctbio Ale::mnürino elos 
ReÍs Quadros, na qual pede que SG uecl11rn :mb
~istente o :wiso Li.o }!Iinisterio ela Fazenda, ele 
lD ele j :.meiro tle 1801, que fiJra cleclamdo sem 
eífoito por outeu üo mesmo ministcrio, de 13 

Declaro que votei pant que tenham 1lireito ele fevereiro claquelle 1111110, e, 
ele vot~ nas eleiçêíes mnnic1paes. os estrnngTi-. Con~illernnelo os longos serviço~ prestciclos 
r~s rr:.a101·;.s ;te ;21a'.mos_ sw .J 1U'·', q,n_e. scncl~ 1 pelo lJBticionario em cliYersrcs commisslles. e no 
:propuetano': p,1garem imposto JJI WJcÜ. e fu ilesemp2nbo elos ca,rgos qne exm·ceu com mtel .. 
rem clmmcllmclos no chstnci:o 11L1mnte um lig·encia e solicitude, merecendo elogios e hon
anno · , r6s:ts reLerenci;is 1los seus chefos e ele citlaclãos 

Sala cbs sessiles, 9 ele junho de 18!:1'2.-.t. i qmüificaelos, como se Ye dos alludiclos do-
Jl1ureim da Silva. 1 cmnentos ; 

Declaramos que vofamos a favor da emrn- Consiclemnclo que durante 36 annos exerceu 
ela elo Se1rn,clo ao art. 3" elo projecto n. G, con- funcções pnlilirns, excedendo :issim o prazo 
cedendo o direito de votai· nas elefr;iles nrn-1 qne por lei llm clav<t dirnito lê aposentccr-se 
nicipaes no Districto Fecleml- :ws esfrang·ei- com todos os vencimento:; ; 
ros >Ui nas cornfü;i'íe" da me:::nm emcm- '1 Consiclcranclo que o cwiso elo IIIinisterio cfa 
ela· Fawncla, cle n 110 feyereiro tle 1801, niio espe-

S11la das sessões, 9 ele .iunho ele 18D2.-Sr- cifka motivo algum pal'n clecfamr sem effeito 
varino Viefra.-Dyonisio ('c1·q,1eirn. o de 19 ele janeiro do mesmo anno, pelo qual 

Declaro que votei contra a emenil:J, elo Sr. 
deputciclo Zmna, eiiereciLltê 1w pJ.1·eccr n. 4. 
votado hoje nesta casiJ, pol' julga!' compu.tenh; 
a mes11 ela Camarn dos ~rs. Dt;putaLlo~ ptr1l 
resolver a questilo de subsielio, no toctinte 8 
licença peclicla. 

foi a ugmentaclo com :SO "/ º de gr::ü'.fi.c:içuo o 
Y2ncimento ele ilmcü 1·iclci.de do peticionario; 

ConsiLleramlo. fin:clmente, r1ue e ela mais per .. 
fdt'" justic::c o q1w requei' o mesmo peticiona
rio e que decisões em assumpto iclentico já 
teem siclo to@1clas pelei Camara elos Dc;pu

S:üa das sessiles, 9 de junho üc 18!1:2.- htclos, no sentido c1crep8'rnr outros :idos tlo Po-
Amoriw G-aYcia. der ExecutiYo: 

e ele p<weccr que se.ia attenclicla ;i, reclmrnt .. 
Declaro qne votei contra a licença lJedicb i;·ilo sulnnettiela ao seu exame e qne ~e wb

pelo Sr. Dr. José A Yelino do Anmml Gurgel. metta ic consideração chi camarn o s2guinte 
Sala cl<Ls sessões, 9 ele junho rlc 189:2.-L.'cu·- pl'ojecto·de lei: 

los Garcia. O Nacional resolve: 
Votei contl'i1 n. emenda, elo Sr. Zn.ma, Jlül'- Art. 1. o Fica. 0 1rnverno <nltoris;i,Llo 1i an-

que entendo que á mes11 compete jul12m· os gmenütr com 50 º/,,' Ll:t respectiva gmtilimção 
motivos que jnst,ificiJm ou não o pa12·;i,men to 0 Yencimeuto üe inacti Yiclaele elo conforente 
elo subsidio aos cl.eputnclos que se amem- aposentado ela Alfümlega do Rio de J<.meiro, 
tam · FaJiio Alexm1clrino elos Reis Quadros, ele con-

Sah das sesslíes, O de junho de 1892.-S(i I fol'midt1clc com o 1wiso no Ministel'io ela Fa--
Amlmclc. zemla, tle 19 clej:ineiro ele 1891. 
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Art. ~2. 0 llevog,i,m-se as disposições em cen
traria. 

Gamara elos Deputados, G cle junho de 1802. 
-1lfu1·sa, iwesiclente. - l/i1'[Ji1io Pcssôa. -l_Jel
lan11ino Cm·1wi1·0, relator.- T/10111cu; ])e/jmo. 
-Beceri'il.-JI. JI01,t1'a.- .Toc7o de Sir111eira. 

01. - 1892 

lsentcl dos r{i1·eitos ri e 
te todo o 1nate;·ir~ 1 e 
coi1Strucçr7o da /i1/n·ica de tecidos Prwlisia na 
co;,1co·cc; rle U/i11clu, Estwlo rlc l'crnabuco. 

A commissão de fazenda e industria, to
mando e.m consideração o pecliLlo cht compa.
nhici, de tecidos Pmllistas, e, tendo em v.isü1 
que iclenticos fa vnres <êOS rnlicitados tem si elo 
feitos a empreza~, _que SI) propoem a e?'plorn,
ção ela Industria, e ele ptucer que SE\Jêl aclop
taclo o seguite projecto tle lei : 

O Congresso Kccci01ml resol"rn: 
Art. 1. 0 Ficilo isente elos direitos (fo impor

tação E\ expediente todo o mate.t'ial e maclli
nismo destinado a construeção ela Fabrica ele 
Tecidos Panlistc"t, na comarc<e de Olinda, 
Estado ele, Permmbuco. 

Art. 2. ° Ficilo revoga(ll\S as disposições em 
contrario. 

Saltê chi,s sessc!es ela commissilo, Junho tle 
1892.-Thom.a~ Dcljino.-JI1.o·sa, presidente. 
-Joi"io de Sirquci1·r1, relator.-Vín;llio Pessr!u. 
111. JJfou1·a.-Be'r1, ,,,,,w Cm·,,ci1·0.-Bc~e1 1 il 

Vão a imprimir os seguintes pftreceres: 

N. 9-1892 

ln defere a petiç17u de Viciai' ~Voth 1,1rm1! sob1·e 
priviler;io JHINI c:;;p/ 01'(1i' ja~ic/as de 
(pfwspliato de C(I/) cin tei'renos da 
Fe1To de S. Jor7o de Ipanema. 

O citlacfüo Victor ::\othmann, negocümte na 
cichHle de S. Paulo, requer privilegio pccra e:s.
plorar jazidas ele (lputita ( pltosplrnto de cal), 
existentes em tenenos onde está assem tt1dct a 
Fabrica de Ferro ele S. Joilo ele Ipa.nema, no 
Estado de S. P;nilo que constituem proprio :m
cion::ü. 

Pm·a levar ti eJTeito o aproveitamento do 
proclucto 1mtl~ml e o preparo de fortilis;intc·s, 
pede fa rnres, consistentes na utilisação ele cle
pemlencias 0 melhorias elo proprio, marntn
ciae.s, estnllbs, etc., e propõe-se a não preju
cliccil-ns e füo vouco clirect<e ou inclirecücmente 
os estabelecimentos já fonclados. 

O privilegio é por 30 ctm10s, com direito a 
p1·efore11ci<i, em igualdade de concurso, fimlo 
este prazo. 

E' irnlustl'ia valiosa na Emopa o preparo 
de a.clubos ele SU]Jer-phosphatos ,!e cal, e pô
de-se afirmar que a 1Jl'Oducçi1o elo trigo de
pende alli do seu emprego. 

Convem a commissão que é lonvavel a ten
tativa üe introduzir no paiz r·Mno de activi
chule incluskial inexplorado, que tl'êtrá van
tage11s reties para ct a.gricnltura 1mcional, en
Ü'ando em lucta com os arlubos cllamaclos 
cl'.imicos, a.nnunciaclos nas folhas e importados 
ch1, ,,\llemanlta. 

'.\fas o pl"ivilegio requerido rcpoma em e"Jf-
plo1·ctç1ío ele terrenos onde existe esfabelec1-
mento dependente do 'VIinisterio 1la Guerra. 

Para completar-se a suct zonct florestal actual 
[Oi preciso des<êlJt'opriar um certo numero ele 
proprieclcules visinlms. 

Dentro dos limites do proprio toda a cul
tma é proltil;ida, a nilo ser concernente á sil
vicultm·a, com o íim ele ma1ite1· o fornec1-
nrnnto rle combustivel necessario aos fornos 
da fabrica. 

e\ intl'Oclucção, portanto, de pessoas estra,
nlrns ao serviç-o 1lesüi. e occl1paclcts em outros 
misteres, Yirá perturbcÜ-êê 1m clisci1Jlina e in
tuitos. 

Estas r;uôes Bilo suflicientes para indeferir 
o lJecliclo do pdiciouario. 

'.\fas, negando-se a e:s.plornçilo (los terrenos 
els naç~o, não fim por isso tolhido o cidaclão 
Victor Notl1msnn na sua iniciativct e impossi
bilitado ele levm1üi.r no paiz cê inclmtria nova. 

A forrna~·ilo geologicçi, ele Ipane1mi, occu12a 
g1·ancle extenêrw: os caJcaTcos de lpanemct stw 
encontrados na serra ele S. Francisco, a duas 
lcguas de So1·octtba, no P<mtajo, em Pimpora, 
em Pcrús, onde se depam com o importante 
e:'tcil1elecimento elas Cctieiras, clisttinte mais 
ele 20 de Ipanetfüê. O mesmo aliásacon
tecG com outras roclms. 

P1)cle o mi11ernl cii)(l/iia ser retirado ele ou
troJ lo;:rnrcs fom do lJerimetro assignalado no 
i1ediclo ude privilegio, firnndo a concessão, por
tanto, dependente elo gowrno estacloal, ou de 
compm 1le tel'rns n particulares. 

SnJcê 1lcts commissões, \) de junho ele 1892.
presiclente.-Ti1011w~ Del/ino, relator. 

ICaúello.- Bec:c1Til.-Vir!;ilio Pes-
sou.-1lf. Jfoura.-B. Canwiro. " 

N. 10-1892. 

11.170 ter perdido u 11111ndato nesfrt cama
. ·a o Si·. deputwlo .Tose Vicente Jieira de 
Yasc9nceilos, e;;:-;rwm/Jru uovenia
tiüri do e>tmlo ele Pcrnau1úuco, COÍ/1. voto em 
supccrwlo considenmd u rrr')o o respectivo lo
um· e 1ncrr11.tamlo p1·ocecler· !i eleiçao pan1 seu 
]:;i'eencltinwnto. 

A commissão ele legislaç·ão e .i ustiça, a que foi 
presente o ofiicio que a 18 de maio ultimo o 
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deputado pelo estado de Penrnmlmco, Dr. JO$Ó 
Vicente 1l8il'a de Vasconcellos, dirigiu it Ga
mara elos Srs. Deputados, consulta,mlo a esta, 
-si, pelo facto ele ter elle feito parte da junüi 
goverimtiva daí[uelle estado, eleita por accla
maç1\o elo povo em 18 ele dezembro do ;umo 
proximo passado, havia ou não perdido o seu 
mandato de deputado-tomando conhecimento 
do assumpto e eonsideranclo : 

1°, que o consultmlte foi investido da funcção 
de membro ela juntei, governativa a 18 de de
zembro de 1891, quando ainda não era conhe
cida nem estava promulgada a lei que estabe
leceu as incompatibilidades entre os cargos 
fecleraes e esta,doaes, lei esta que s6 foi pro
mulgada a 8 de janeiro deste a,nno ; 

2°, que assim a citatla lei não teve, não tem 
e não podia ter ftcção rotroacti va, para apo.
nhar um facto que se ilera antes ela sua vi
gencia, muito embora cntra,sse por ella ; 

3u, que deste modo o entenderam a Cm11ar:i, 
elos Srs. Deputados e o Sen:i,do com rela,ção a 
deputados e senadores, que se ti,clla vam i1wes
tidos ele Ctlr,c;os que :i, Constitnir;ão incompati
bilisou com o manclcüo legislativo, posa que 
não fossem privados de suas caclein1s ims 
respectiv:i,s rnmaras ; 

4°, que não colhe o ai·gumento tirado lhe 
circumdai1ci:1 ele haver o consultante conti
nuado a exercer o seu cai·go na junta gover
nativa depois da publimção ela lei e na vigen
cia dest:i,, porque não só nifo se trata ele urrni, 
lei eleclarativ:i,, que poderia. t1panhar os füctos 
anteriores, corno porque um elos effeitos ela 
não retroactiviclacle é esse de niio potler pre
judicar os uireitos adquiridos, pelo exercicio 
delles; 

5°, que a lei de 8 ele janeiro não cogitou, 
nem podia cogitar, para comprehender, nas 
suas disposiçõGs, ele um facto :i,nomalo, qual o 
que nasce ele nma revolução, corno a que em 
Pernambuco investiu no c:i,rgo ele membro da 
junta governativa o deputado Meira ele Vas
concellos, facto esse que esmpou á previsão 
ela mesma, lei ; 

6°, que, de1rn1is,e é preciso não esquecer-se, 
trata-se, na expressão ele direito, ele um caso 
odioso, qual a perda de um direito para o 
deputado eleito e que em casos taes a interpre
tação da lei, a sua intelligencia é sempre re
stricti va-oiliosa restriuencla, fa·vorabilio au1-

plicmcla; 
7°, que não obsta, para a argumentação que 

a, commissito ha prevenido e p~i,r:i, a conclusão 
a que ha ele chegar, que S3 tenham conside
rado vagos os logares ele deputados que accei
taram a eleiçito ele govenmclores ele estados, 
itfim ele se mandar procecler a novas eleições, 
porque esses taes foram eleitos e investidos 
nos cargos post le:;e;n, facto este que, em vez 

ele prejudicar a intelligenci;1 que a commissito 
ou sna 111:i,i01fa dó .. firnrn essa intelligenciti, : 

E' ele parecer que o clepataclo Dr. Josl; Vi
cente Jl.foira ele Vasconcellos nii o perdeu o seu 
log:i,r na camaea e eleve, po1' conseguinte, 
co n tin lt:1r a to mar assento . 

Salct elas comrnissões, 8 ele junho ele 1892.
Chagas Lobato, relator.-Gliccj'io, presülente. 
- Alcinclo Guanaúara. - F~I isúello Freire. 

VOTO E'\í SEPARADO 

O Dr . .José Vicente Meira de Vasconcellos, 
cleput:i,clo pelo estC1clo ele Pemambuco,consulfa 
it c:i,1mtra, em officio de 17 ele maio findo, si, 
tendo sido n,cclmm1clo membro ela junta gover
rmti1'a ele Perimmlmco em 18 ele clc:zembm do 
:i,nno proximo passado, cessou p01· esse facto o 
sou manchüo lcgislati1'0. 

Ex;iminacla a materirc com ;i, attençoito que 
reclama a sua rclevancia e 

Attenclenclo a que o Dr. Mcira ele Vil~con
cellos, investido, lJOr um mo1'imento rernlu
ci01mrio, elas funcções ele chefe elo pod1'1' ex
ecutivo elo estado ele Pernambuco, t1ceitou e 
exerceu o cargo c1té ao m2z de março elo cor
rente rumo ; 

Attendenclo, porümto, :i, r1uo o mencionado 
c:i,rgo foi por elle occupévlo no rlominio da lei 
n. :28, Llll 8 dejaneiro desk anno, que est;i,be
lece as incompatibilidades entre os ca1·go~ es
t;1clLmes e os f'ecleraes ele ord2m política, jucli
cüu'ici e aclministrati va; 

Att:enrlenclo a que,segunrlo a llettm exp1·essli 
ela c1tarb lci « cargos üe ordem politiea ». é 
incontestavel que ;i especie está subo1'dinacht 
ao regimen ela mesma lei ; 

. Attemlenclo a que não impecle que a inves
tidura elo cci,rgo federal tivesse 101rnr em data 
anterior á promulgac:ão chi, lei n. ~28, portmito 
mc1clmclo i1 pro hilJição que ell:1 estabelece, 
sobre o exercicio de funcções Lle cargos clecla
nulos incompati \'eis, ess3 exercicio continuou 
na vi;..wncia üessti lei · 

Attemlemlo a que ~st:i, não cogitou e nem 
clcwi:i, cogitar, pa.ra o íim que tinha em Yista, 
elo modo ou cbs condições tb investiclurn,.unm 
v:ez que os seus intuitos emm incompatibi-
1Ism0 funcções que, ele fücto, foram exercicbs : 

São ele parecer os membros ela commissito 
infrr1, assigmi,clos, que, em füce da lei citach, 
perdeu o logar de deputado o D!'. José Vi
cent13 Meira de Vn,sconcellos e que, em con
sequencin., se deve proceder à eleiç1\o de um 
deputado pelo est:i,do ele Pernambuco para 
preencher tL vag:i, aberta por aí[uelle cidci,clito. 
-Gonçalües Chaves.- Epitacio Pessoa.- Au
qHsto llc Freitas. 
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Esi:wütrlas as ma terias eh orclrm elo clb. e• Cama1·a dos Depnüulos, '1clopéaclo relo Sem1tlo 
Sr. lJ.rc,:ülente dec:igna para <lllmnltii a seguin- ao q cml o Vice.-Presidente clti HepublicGt ne-
te ordem do dia: guu sancç·iío; (cliscussii.o unica): 

votac;iln: Do projecto n. 98 A, emernhls elo Senado á 
propo~i<;~LO da Camarn dos Deputados, que con-

Dos requerimentos elos Srs · Oiticica (tissum- r:ede a D. Clam eh) Faro i\fontes a pensilo cor
pto fimcnceil·o ) e e Demetrio Ribeiro ( barm r.•spomlente ao soldo que percebia seu filho, o 
do Rio Grande elo Sul) tcmbos apresentados ,1Ji'eres Yoluntario da ixitriti José Antonio ele 
na sessilo clfo 4 elo coreente; Cc•1·queit·n, i\Iontes (cliscl!ssão unica); 

Dos requerimentos elos Srs. Larnounier Go- Do projecto n. :?.3õ, concedendo n, pensilo de 
clofreclo e Moreil·;i da Silva, ap1'esentados na m2nslêl'.S ;i, D. Olympia Rodrigues Vaz, 
sessfo ele hontem; irmii. elo alferes de volnnfarios da plü.l'in. Fran-

Continnação da votac;ão elas mnenclas elo cisco Wencesliw Eodrigues Vaz (discussão 
Senado ao projecto u. 80 D. ( ele 1891 ) q1ie unic,i,J; 
organis<J, o Districto Federal ( cliscuss8,o Do pro,jecto n. )(13, regulando, de accorclo 
unica ) com o§ :3' elo ;ut. 7:2 d;1 ConstituiÇ'ilo Federal, 

Votrcçfo elos seguintes projectos: o p;oYerno e a«lministmção elos liens cla.s or-
Do projccto n. 168 li ( Llo Senarlo ). sobre n, Llens religioscLs existentes, e elas r1u3 se con-

navegaç·ão de cabotagem ( 2" cfücu.,são ); stitnirem (2" discussão); 
Do pl'Ojc!ctn n. 247 A ( do Sunado ): ct'ean- Do prnjecto n. 40 A, suppriminclo as distin-

do unrn escofa do machinistas no estado do c1Jíe.s entr0jornaleiros e empreg·atlos do qua
Pará ( 2' cfücussão ); 1ho, p;wci, que todos os cich1cliios estipencfü1clos 

Do ck n. 55, determinando que os escri- pelo ernrio publico gosem ch1s mesmas immu
Yiies que sé•rvem perante os juízes secciomws nidacles. rega Las e fa.Yo1·es (1 ª cliscussiio); 
officiem cumulati·rnmente por cfütl'ilJ11ição em Do projecto n. 15, deste anno, concedendo 
todos os feitos do juizo ( 1" cliscussi\o ); no acmal exercicio um credito especial e ex-

Do ele 11. 273, cleclarnmlo que os oí!lcÜl8S rlo trnorclirntrio ele e~ 1 .'166-5-0 p ara paga
exercito relbrmaclos antes ela lei n. 18 ele 17 rnento ;i, Luiz Colten & Sons, credores da 
de outul1ro de 1891 teem tfüeito ás va11ü1gens 1 Companhi<L Estrada ele Ferro S. Pci,ulo e Rio 
est11belef'iclas por aquella Jei ( 1 ª lliscus~i\o ); J rle .Jcrne1ru. encam1ntla pdo Governo Federal 

Do projecto u. :206. concer.lenclo a Joilo Car- rliscnssilo); 
los dei, Cosüt Barnuhis e outros o direito de Do p1·c1jecto 11. 14. deste anno (elo Senado) 
desapropria~·ito ela cllacani pertencente ús chwclo tlireito ele poder passnr procuração 
freims do conYento ch1 Ajuda, nesta capital, pur instrumento pa.rticular ele proprio punho 
entre as nms dos Invalidos e Ln.yr;c.tlio (l • a. todas as pessoas lmbilitarlas para os actos 
discussão\· ,],, ,.:.i" ··'"" 

Do pro,{~cto n. 248 (do Senado). ;mtorisanclo '·'·D~"'P'~c~~~'to 11. 13, deste ,{nno, rejeitando o 
o governo ci, mandar construir poços m'tesim10.s projecto n. 51 ele 18Dl, que cl<l com1Jetencia 
nos municipios de Cam1Jo i\faior e outros, ao SGJmtlo e iL Camar0 1los D2putaclos para 
no estatlo elo Pürnhr {:Gª cliscussilo); receber n. clem ssão ou renuncia dos respecti-

Do projecto n. 8, concedendo lice111:a lê "~n- ..-o:; membros, po1· ser caso previsto no art. 
tonio Vic1mm Gonç·alves Fraga, fiel elo the- 61 pMagraplto unico chc lei de 26 ele janeiro 
soureiro ela Caixa ele AmOl'tizaçilo ( cliscussilo ele ISDZ ( ! " cliscussfw) ; 
unica); Do pro,iec:to n. 240, ele 1891, nmnclamlo re-

Do projecto n. :2GI A, concedendo melho- verter ;1 D. Arlefü1 C;11'oli1rn Ennes Bêêndeint, 
ramento ele re.forma ao capitiío Luiz J ose etc ' repci,rticbrnente com sua, fillrn Aclelia. Ennes 
Fonseca Ramos (discussão unicJ.); Bancleirn, ,a p2nsão que percebia D. C;crolina. 

Do projecto n. IGD. concedendo a pensão Cecilh CC1mpos ele Oliveira (discussão uni
cle 3:600S000 mmuaes á viurn e 1i1110s do Dr. ca) ; 
Tobüis Barreto ele Menezes ( discussilo Do projeeto 11. 3 deste anno, mnndamlo abo-
unica) ; lUCI' "'º DP. Krnristo Nunes Pires ;1 gratiiica-

Do projecto n. 2,12, autorism1do o Poder çiio te que tenha clii'eito, como professor inte
Executivo a m;mclci,r pagar a D. Btigüla Fla- i·ino elo Extemato ele Gymnasio :\'acional, 
via cleüliveir<1 Gonc:<üves o meio soldo da pa- (Peojecto n. 199 A ele 1891. iniciado no Se
tente ele sen marido, ele conlbrmidacle com a nado, ao qun.1 negou sancçi1o o Presiclentecla 
tabefüc mxlerna ( cliscussfo imicti); Republica, e que naquelb c;1mara obteve 

Do projecto n. ;?., emencl;c o.fferecicla pelo dous terços dos suffragios presentes, de ac
Se. Rodl'igues Fernandes ao projecto n. Iü:~ cordo com o art. :37 § 3' dei, Constitui(;ão 
ele 1891, concedendo isençilo de direitos ele (cliseussilo unica) ; 
impmfaçfo ás fabricas de fiação e tecidos, Irscussilo unica clo pêêrecer n. 6, concedendo 
compm1!Jia de aguas e trafego marítimo, no licenç;i, sem snhsiclio 1X1ra retirar-se para Eu
estado do iVIarnnllão (projecto iciciada. na rop<1, ao Sr. deputado 1idolpl10 Gordo ; 
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Discnssilo 1mic:t elo pal'ecr•1· n. 7, .1nlg:111clo 
21ito haver irntteri:t p~t;-ci. cklilJc1·açilo 1m incli
cação para. riue seja. convichtdo o Yice-Presi
clente da Republic:i, a fazer cessar as mecl1clas 
de excepção tomadas pelo cle·~reto de 12 de 
abril. 

Discussiío uniclt elos seguintes p1•qjectos : 
N. 275, autorisando o governo li, mamlD.r pa

gar a Justinim10 José ele Barros, p:i,gaclor elo 
·Thesouro N::tcional, cs vencnnentos de seu 
emprego, a contar de 2:G de jm1eiro lle 1890 
até 25 de nmrço ele 1891 ; 

N. 253. autorisando o governo :1 nmndm· pa
gar o meio solllo vencido e j)Or vencer :i D. 
Maria Joaquina ele Albuquerque, Ymrn do 
capitão Laurinda José ela Sil\.'.eint,p. Rita de 
Cassia Soares, Yiuva do c:i.p1üto Joao Antomo 
Soares, e D. Isabel I-Ioffmann, rnãi elo alferes 
Henrique Hoffmann. 

Levanta-se a sessito its :2 1/2 horas eh tarde. 

20ª SESSÃO E~1 10 DE JC':\IIO DE 1892 

.Presiclencia elos Srs. JJe,.;wn!ino ele Ca;;ipos 
e Viotli (2° vice=p1·esiclente) 

Ao meio-dia o Sr. presidente manda proce
derá leitura do expecliente. 

O SR. 1° SEcicETARW procede ,·, leitura elo 
seguinte 

EXPEDIE::\TE 

Officios : 

Do Sr. 1 ° secretm·io do Semedo, ele 9 elo cor
rente, communictu1elo que aquell<i c:i.mara 
enviou á sancçito os autogr:cpl10s elo decreto 
üo Congresso Nr1cional que isenüc ele imposto 
üe importação o materic1l clestinaclo ú canali
sação ele cigua potaYel na Yillll do Curralinl10, 
no estado dei Bahia, mandado vir do estnm
.geiro pela Companhia Aqmtria elo Curralinho. 
- Inteimela. 

Do mesmo senhor,cle 8 elo corrente,communi
·cando que aquella camara enviou á sancçito 
os autographos elo decreto elo Congresso ~a
cional que autorisa o Poder Executiv'o a reor
ganisar, tle accorclo com os progressos ela 
$Ciencia militar, varias rep:i,rtições elos Minis
terios da Guerra e tia l\farinlm, e clá outras 
pi•oviclencias. - Inteirada. 

llo mesmo senhor e ele igrniJ data,communi
.c:111clo que aquella camam e1wiou à s:1ncção 
os autograpl10s elo decreto elo Congresso Na
cional que concede Yanfagens aos inferiores 
{los corpos ele 1mirinlm, quando doentes nos 
llospitaes, e ás praças ele pret ela armada, 

quando imixnscm :ws hospitaes pol' motiYo Lfo 
c1cciclentcs ~' bordo dos rnwios. - Intefra,cla. 

Do mesmo senhor e ele igunl cln,fa.communi
camlo que aqLtella mmara enviou à sancçifo 
os ::tutographos rl<i 1·esolm:ilo elo Congresso Ka
ciomll cme reconLecc a DD. Paulin::t I-Iuet ele 
Rwellni Pinto Guedes, Jnlict,i, Huet de Hacel
lar Pinto Gnecles e Armincb Huet ele B::t
clllar Pinto Guedes, o direito de pcrccp~·ão ;w 
meio soldo, como fühas tio major rcformn.1lo 
elo exercito Vicente I-Iuet ele Bacellar Pinto 
Cluedcs, fº:Llleciclo em 2 de fevereiro de l 890. 
- In teiradn.. 

Adn. eleit.or;1l de .T::tboticmulms, ela ul.tinrn 
el2içii.q ;1 que se proc·2cleu no dia 31 de maio 
prnximo ilndo, 110 estado cb Minas Gentes. -
A' commiss~w de petições e poelercs. 

Telegramma : 

'.\Iarnnh:lo, 9 de junlto ele 18D2. 

P1·esidente chi Cmnani, dos Deputailos - Hio 
-K<~ :tpuração geral, hoje proceclicla nesfa ca.
pital pam gwrnrnaclor e vice-govenmclore~. fo
ram expedidos diplomas aos seguintes cicla
rfaos eleitos na eleiç·ão re"lirnda em 5 ele m::tio: 
gornrnaclor, capiti:ío-tenente '.\fanoel lgnacio 
Bellbrt v:eira ; l" vice-govemaclor, Dr. Cn,
simiro Vieim; 2°, Dr. Alfredo Cunlm iVfartins; 
3>, Barão ele Tromal!y. No cli:i, 11 terá logar a, 
a!.erturn. solemne cio congresso cio estado e 
posse rlo governnclor eleito. Os eleitos o!Jtive
ram 10.580 Yotos. - Bel{ort Vieira, gover
mulor. 

Requerimentos : 

Do engenheiro .Toito Iütymunclo Dtrnrte, en
cnneg8.clo cl<i ofllcimt klegr:tpltim e electricc1 
elo, Estmclit ele FelTO Central, peclintlo nrnlho
rmnento ele apo~ent<teloria. -,\.' comrni~sito ele 
fazenclit. 

De João T<cY:1res el;i, Si!Ya, lJedinclo privile
gio por 70 ;11mos plêm uma estmdn, ele fen·o 
de Santa Cruz cio Rio Panlo :i, Montes Claros. 
-A' commissão do obms pulJ!icas. 

Dos esn·eyentes elos procumrlores dos feitos 
ela Fazemla Naciorml, pedindo ql1e os seus 
vencimen.os sejam p;cgos i1, razffo ele l 00:-i, 
como receberam ,;empr·e ;de fevereiro clest'e 
anno.-/1.' commissão ele orçamento. 

De "l.ntcmio chi Cunlla Soum, pedindo a crea,
ção cio log;i.r ele corretor ele immoveis. - "I.' 
commissão ele constituiçi:ío, legishi~·i:ío e ele jus-

.Maximo Innocencio Furtado ele :\fen
dorn:a, chefe do labomtorio clümico chi. Cits:i 
cllê :\foecla, pedindo aposenfacloriti. com to1los os 
vencimentos.-A' commissão de füzencla. 

De Leonm· Euphrosina ele Andrade Vaz Pinto 
Coelllo, pedindo relev:i,ção ela prescripçito em 
que incorreu pêlm receber o meio soldo a que 
tem clü·eito, como filha do tenentG-coroneI .Je
ronymo José ele Anclmcle.-A' commissão ele 
fazenda. 
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Dos tabelliilcs de notlcs clesbi, mpital, po
üinclo " clecretaç:ilo ele um novo regim e11to ele 
c:ustas.-A' commissilo ele constituiç:ilo. legis
lação o de justiça. 

gar<iontia propria principios Uio rcaes, inna
moviveis e ilmlml<weis c:m10 re:.ces, innamo
vi1•eis e inalxütcveis silo os dii•eitos ela naçilo. 

Sr, presidente, no exe,rcito, quél tem por fim 
defender os brios nacionaes, que precisa alen-

0 Sr. Espirito Santo-Pedi tl tarem si os m1üs nobres sentünentos, que 
palcwra com o fim ele apresentm· um projL;cto eleve compreltemler a altivez propria, para, po
de lei tendente a garantir as patentes elos der elevar-se até á autonomia nacional e 
militares. ac:mtelar cm seu peito o nobre sentimento do 

Apesar de existirem disposiçlies expn:sscis amor da patria. es-"e exercito nilo pode estar 
de lei, quer no nosso [l<ccto fnnclamemal, sujeito aos cccpricl10s de qualqu2r ,mlivicluo, 
quer mesmo em LliYer:;as leis especiaes. de niio pode ser objecto de vinganç'.aS de mo
moclo a tonmr effecti vas estas grcrantias, in- rnento, nilo póde ser joguete ele paixr3es poli
clependentemente ele qu<1lquer outra lei espe- ticas. , . 
cial, em torlo o caso é um cleYEl' restrido O SR. PRESIDEi\'TE-Peço permissilo ao no
da coq_1oraç,il,o legislativa, uma vez que a lJre rleputallo Jli1ra pedir que interrompa o 
execuçao di1S me,,mas leis tem dado Jogar a sc~u discurso. afim ele ser introduzido no re
gravissimos a,l~usos, não poclendr~ ser J i,cilo, cinto um Sr. depuücclo que tem ele tomar as
a esta corpm'aÇ<lO rnppm• ele antenrno nrn fe cln, sento. 
parte <lo guvl'rno no cumprimento ele seus Convido os Srs. 3" e 4" s2cretarios a 
cleven•s: é 1ulmissivel aimla aJrilmfr a Jacu; introduzir 1w recinto o Sr. deputado Bra
nas ela lm esse-; abusos cleplonwe1s, mo.s e zilio elos Santos. 
dever nosso, dissemos, não dar margem a E" introcluziLlo no recinto o S1'. Brazilio elos 
elles. , _ , Santos,que pre::'Üi,, junto á mesa, o respectiYo 

A questao a que , nlluclo o claquella'< ,que com1wonlis:;o e toma ass2nto no recinto. 
bem se j)Oclern cons1cler<w de orclem soem! ; 
pois ella sei refere ni'ío sünrnnte ú cl:kse O SR. PHESIDENTE-Tem a paLvua o Sr. 

·1·t · , 1 t , , E~pir.ito Santo. mr 1 ar nus, i1rmc1pt1 men e, i\ liHl'imtrn. 
á esfabilichcle e ao futuro ela nossa iiatria. O SR. Esrmno SANTO (co,!li111ir111clo)-Sr. 
O projecto em questilo refere-se ús irn,J'ill1tias pre~irlent-, ant2s de contimwr a ex11osição elos 
dos militares nos postos :1clquiriclos p2los seus consülE~rmHlos tendentes a furnli\ll1enta1· o 
meritos, iielns nptiLICies clcmonstmcl:ts; pelos projecto que You tet' a honra tle o:!I."recer á 
serviços westaclos á patria. Esta gnrautia é a,pl'ec,iaçiio elo Congres<o, permitb V .Ex, que, 
mais que a r;•kibuiçilo justa qne a sociecl:icle longe rle Jhzer uma censum a V. Ex,, formule 
lhes confere pelos seus reaes sen·iços; é ainch mm1 queixa. 
um cleYer. Trata-se de nma ch1sse que consti- Creio r1nc nilo lia clisposiçilo ;\lguma cla re
tue a garantia cl;i, pé1tl'i<1 no exterior e um gimento que permitta interromp'T-sc um ora
elemento ele ordem e seguriLnça 110 interior. dor ccfim tle tomar ;i,ssento um deputado, 
A classe mil.iüi,r, pelos nobres füis que tem a cortamlo-llw o fio elas ideas e tlistrnhinclo a3-
preenchcr, necessita, como passa em julgado sim talvez a ap1'eciação que o Congresso pu
e ninguem se lembrou aimla de ccnte:'tLI\ ele, desse fazer chcs suas palavras. 
uma organisaç·ii:o completa, de uniformirlalle Por nmis respeitaYel, por mais agraclavel 
de vistccs, e clesta facilidade com que todo' os que sej;c a entracl;c ele uoYos collegas para este 
elementos 1.lella se movem ao ccceno de seus Congresso, c:rnio que esta mecliLhc não e suffi
chefes legaes. ciente para interromper quem esüwa,no cnm-

Nilo pretendo entrar aqui no clesetffO!Yi- pt'imento ele um dever, tmtm1clo ele expender 
mento Llcc these, im qual se amrmam os precli- ideas a re:,peito ele um iwojecto de alta impor
caclos qlllo effecti rnmente deverá ter o exer- tancia, sobretudo q nanclo sr; traLa ck gamn
cito para constituir-se iL verfütcleira garantia, tfas para <e classe que represenüi, os dous ramos 
de segura,nça ele uma nac;âo civilisad11; mas chi for1:a armachi, elo paiz. (Múito bem.) 
direi que a Llisc1plilm no exercito é a comli- Mas, Sr. presülente, continuo em minltlL 
ção Yital para que elle ]Jl'eencha os seus fins. :êLpreciação. Di:da, com o apoio elos meus 
Mas essa discip:ina tem como base principal, 110nraclos colleg<i.s, que o exercito não póde 
siniio unicG, o sentimento ela justiça que se sm joguete politico nas mãos de r1trnlquer go
insinua no espírito elo soldado, de nmneira a Yerno. (Apoiar/os.) 
inspirar-lhe a corrvicç:ão firme Lle que os seus Senhores, qrnu111o se trata dos interesses ele 
serviços são reconliecidus, e tle que a con- unm corpomçilo prestante, e sobretudo hoje 
quista dos seus postos, os sacl'ificios que elle que ellic representa papel eminente como fo
füz peliL srn1 patria, nunca seriio eôqueciclos. etoe da consolicltcção cla::i institllições, quando 

O exercito, Sr. presidente. elemento de or- se trafa de umtc corpornção cujo fim e gnran
clem, garantia Lll1 esfabiliclade neces~aria ao tira ordem e manter a lei, é preci.so primeiro 
progresso nacional, eleve tambem ter como 1 que tudo que ella seja a primeü·a, a acreditar 
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na lei, é preciso que elfa nutm a convicção'. elle merecerá o apoio da maioria, qllf~ certa
cle que a lei e sageacla e illYiola vel. i mrnte não se recusará a manter em srn1 ple-

Porque, senhores, a lei é a, expres3i\o elo di- nitude os direitos e as jusfas ganmtias do 
reito e o rlireito é a nrnis nobrtl conquist:1 do exercito lll'nileiro e elas suas glorios"s tr:1di
inclivicluo no meio soci<11. Desprestigiar a l8i 1;.ões, evitando que elle se torne um espírito 
é desprestigüw o direito, e como o cfüeito é ele janizaros ; porque um homem 1.le bem uilo 
uma das fürrnn~ de rnanifüstnçilo ela liberchule, pócle fazer sacrificios, }Xtra ser ele um mo
desprestigü1r n, lei é supplantar a librrclmle, é mm1to para outro despojatlo das conquist:1s ele 
aviltar o cidadão, é aba,ter a naçiw abaixo elo seu trabalho. Ainda pri>sentemente, exGre
proprio ni vel, ó attentar contra o que ele nrn,is mece a todos o coraçilo, confrange mesmo ele 
nobre existe em uma, a~sociaçilo ele hom2ns. dor a lembrança ela cfdasLrophe do SolimiJcs, 

Quando um cidadão fülla em nome ela lei, em que um grupo ele homens patriotas, mari
nilo queremos saber quem é; elle é a proprict nheiros distinetos que iam 1Jr1te1· os hra.zikiros 
lei, e a lei é o poder supremo na sociedade, que i·eagern contra as prepotencias elo governo 
acilmt della nilo Jm outra autoridade. central, ,i, isso fümm compelliclos JJOr amor 
bem.) ~"disciplina; e em cumprimento elo dever ar~ 

Entretanto, senhores, depois ele umn, tmns- riscaram-se á tremenda hecatombe, fürmn 
formação política por que p<Lssou este ixüz, compellidos, em obediencüi á disciplüm, ,i, ve
com o fim ele ser prnpamclo para as con- rem rasgar, clilacm·a.r a bandeira nacional 1m,1 
quistas elo progresso e dti, civilisaçilo, jusüi,- mãos ele irmilos. 
m~n~e cl~pois; c1: ter-se ~pe:'ª~º ~s~:.1 tr~ns:<J;·- o SR. BERNARDI:\'O DE MENDO?i'ÇA- Prefe-
lllc1ÇcW, e que 'e mos apos ,i, sofü e,,, mdd~ t;O.n riram a morte physica á moral. 
que o Congresso tratou ele separar as espneu1s , . . _ 
de competencü1 elas diversas delegn,çües eh O SR. EsrmrTo SANTO-Tenho convter;ao, ele 
soberanüt nacional, a.pós isto é que -vernos que_ o proJecto que ps,sso :i. ler merecera o 
todo esse tra.bcüho burlado pelo procedimento apowpleno da Gamara. (Le.) 
de quem se julgou acima ele todos os poderes U;vr SR. DErmADO-E' urna lei reÜ'oactirn. 
nacionaes em nome ele uma fürçn,nte legali-
dade. o SR. ESPIRITO SANTO - Não se tea tC\ ele 

uma lei rectroaetiva, mas ele uma lei repara-
0 SR. EsrmrTo SANTO - Mm1s senhores. o dora de actos illegaes. 

projecto ele que trato niio e destinado a, fazer! . . -
opposição Elle tem por fim tornar effectiv-a ! ? _pro~ecto dizºq_ue SêW mill~'? as. ref?~'m~s1clos as garantias das p<üentes dos milita,1·es Ji.r- ofünae~ Ü~ ~x~rcito e_ ela Ei.annlM de;-;cle 2. de 
macias pelos arts. 74, 75 e 77 ela nossa Consti-: ie-vere~ro ate ~,ta L1~ti1: , , 

0 tnição e p0las leis especiaes que regulam '' 1 • Q;m.lt~o rne~mo ~fallMsc;e;n _as rn~,,_es natu-
reforirn1 }Jara os ofüciaes tlo exercito e 'ª'- i rc::es: e~ponta,nea,, para. provar que J: m:cl1da 
rnaela, de ma,neira que essas leis SPjam aca- 1. nao e mn;1s do que uma 110mena~em a lei que 
belas, afim de que o governo não tenha pre- '~romul~·"rn?s e r que .~em S!do i,alsertcl~ -~~lo 
texto de exercer actos ele prepotencia, ou I ~üer ~x-~cutn o, clu rn, qu~c- E~te P',º~ecto 
vio·anc:as pessoaes. nc10 e m,u;-; do que a reproducç,:o .lo ;irn.iecto 
E n~sse empenho que revefa 0 }Jrojecto em apresent,<ctlo peJo Sr. ~~rbos~~1ma em 19 tle 

discussilo, para que seja executada a lei, es- nove~nb~10,~lo ,u\no_pa;-;sado (foJ .. 
tou convencido que encontmrei ao meu lado, O Conbrvsso ~ac1oni11 decreta · 
para apoüLl-o, o Congresso inteiro, porque os Art. 1. 0 SilD nullos de pleno direito todos 
meus clistinctos companheiros de bm1cacl<1 uão. os actos emanados elo governo federal com 
desejam mais que, pura e simplesment·~. a ga- l th1fa ele 3 ;i, ;23 de novembro ultimo. 
rantia chi lei. 1 Art. 2. 0 O governo constitucional rev-ali-

Por outro lado aillustre maioria ela C:unara dará de entre esses actos aqnelles c1ue julgar 
não duvidará acceital-o como é facil de ver j consentaneos com o rnteresse publico. 
pelo seu illustre 1eacler,cleputaclo pelo Districto i Sala elas sess•:íes, 19 de dezembro de 1891.
Fecleral, que na sessão ele 19 de dezembro ele 1 Bai·úosa Linw. 
1891, tratando ele um celebre r~querunento Ora, este projecto foi ti,cceito Dela commis
p~ra cllw ao Congresso autol'JSa(;cW de orgn.- são e foi votaclo em primeira cliscussilo na 
msar_os estados, l"t wetexto de funclae a fe- sessiio extraorclmaria desta mmara, nms não 
cleraçcw_, d1zm em um chscurso prom~ncrnclo teve uma soluçiio completa pelos motivos que o 
na sessc10 de 19 de dezembro ele 1891 (iu): obrigaram ao encerramento brusco e que nilo 

« O Sr .. Aristides Lobo-O 23 ele novembro é convern esmerilhar. 
a restauraçilo dos direitos clopovo.(Apoiaclos.)» No projecto que apresento á consideração elo. 

Nestas condições, Sr. presidente, estabele- casa, digo-são nullas as reformas feiü1s que 
ciclo o fim que tem em vista o projecto que nilo forem baseadas na lei ; mas o projecto 
vou apresentar, nilo pócle restar duvicla que apresennüi,clo pelo Sr. Barbosa, Lima cltz -são 

C~mal'a V. II i5 
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nullos todos os actos do governo provisorío não SG acharem comprehendidos nos casos 
que não forem reprovados pelo Pocler Ex· seguintes: 
ecutivo. I. Por incapacidade physiCil, nos termos da 

O projecto que apresento estaºJelece exce- lei n. 360 ele 1 ele dezembro de 1841, para a 
pção apenas para aque!les casos que não es- m::trinlm, e de n. 648 de 18 de agosto ele 1852, 
tiverem em lei ; o projecto éipresentaclo pelo para 0 exercito ; 
Sr. Barbosa Lima, estaLelece como unico cri-
terio o êtrbitrio do governo Llisfürçaclo com o II· Por máo comportamento habitu:i,l, ou 
nome ele legaliclmle. Eis, pol'tanto, a lliffe- por sentença passada em julgado, nos termos 
rença de um e outro projecto. das mesmas kis ; 

Desejaria que estas minhas consieleraç1)es IIl. Por ter o ofüeial attingielo a idade legal 
fossem füra de proposito e não pê1~1·ecessem para a reforma compulsoria, nos termos da 
reaes, comkmto que :icceifassem o projecto lei n. 193 A ele 30 ele janeiro de 1890, para o 
que apresento e que vem gar:mtir os llireitos exercito, e da lei n. !08 A de 30 ele dezembro 
perpetuas e inamovíveis de uma classe que ele 1889, para a armada ; 
tratn, du nm:1 missilo elevacl::t,qmil ªele garan- IV. Por solicifação do official, nos termos 
tir as noss:is instituições politiws e 1rnmter n, das mesmas leis. 
ordem e tranquillelade publica; de umt1 classe 
que ,empre deu provei, ela mais exem]Jlar, Art · Zº Os officiaes promovidos em conse
suborclinação. quencia das reformas alteradas ficarão ao·. 

No movimento ele 15 ele novembro vimos gregaclo~ .até quando lhes tocar :i, promoçã~, 
soldados dispersos pelas ruas, que. obedecendo s2m preJmso dos seus companheiros de classe. 
a um pensamento unico, tmballrnvam com Art. 3u Revog:i,m-se as llisposições em con
aquelle civismo que lhe é pewli::tr pa,ra firmar traria· 
a Rqrnblica e, no meio ele um ;i,ppamto liellico S:üadas sessões. 10 ele junho de 1892. -
enorme, vimos a garantia pkna, a esÜ\· Espfrito Srrnto. - JJeltarmino ele Jl1endonça. 
biiifüi,cle absoluta e a tmnquilliLlacle dei, popLt· -L ,w·o Jinller.-Imlio 1lo Bm~il.- Cassiano 
laçi::O. E não me refiro jii :t cl:csse pensante, do Ncrscimcnto. - Epitocio Pessoa. - Lopes 
aos otriciaes; refiro-me lê solclwl<·srn,por as3im Tro1"10.-Lui~ ele 1lndradc.- C:mto Clwta.xo. 
dizer, i.nconsciente e sem ncnlmmn, eelucaçuo. -Jlortin!w Roc/i'Í!J11es.- Bastos do Nascimcn-

0 SR. ZAi\L\-ÜS soldados 1.ambem silo ho· to. - Carnlm,iti ele illbuquerrpie.-F'erminclo 
mens i1ensci,ntes e conscientes. Si,iws · - Jf. llloun;i · - "L Ccrnutca,1ti -Luiz 

Jlumi. - F'o11,·cca Hennes.-Oliueir'a Pinto. 
O SR EsPIRITO SANTO-Pois bem; niío fa.1;0 -.!o<r} Jlc1i·i1i;ia. -Carlos Cam1108 .-Schimiclt. 

questão desse ponto e aceib a conecçilo. -Moi·cira da Si!va. 
0 facto e que vimO'i a Jrncneil"ii, Clll'ChÜa 
como o exercito procedeu ; e rntrc1fanto foi E' lirb e env'afüi, á commissão de constitui-
contm o exercito que se vofüt,1·am os actos çilo, legislar:ilo e justiça a seguinte 
do governo actual arrancm1llo '" um gmrnle 
numero de oillciaes os seus titulos as suas 
garantias, a elles que kstemunl11wmn '" sua 
dedimção {i, c1wsa im lJlica. 

Com c11 rteza o Congresso SG compcmetmrá 
da imp1riancia ela medichi que ambo ele aprn
sentar, no sentido de ganintir os üireitos 1h 
classe militcu; porque, si um exm·cito subor-

. dinado pócle conquistar-nos '" lilJct'clmle, um 
exercito sujeito aos capricl1os de um homem 
é um1 am81\ça constante ás lilJel'Clmlcs publi
cas. (Muiios apoiados.) 

E' lido e fica solire a mesa, para opportu
nameute ser julgado objecto ele delilJeraciio, o 
seguinte 

PROJECTO 

Em observancia aos arts. 74, 75 e 77 ela 
Constituição, o Congresso Nacional decretei,: 

Art. 1. ºSilo nullas as reformas elos officiaes elo 
exercito e ela armada, que tiveram logar desde 
24 ele fovereiro ele 1891 até esta data e que 

Inrlicaçr7o 

Inclico que se convide o Senado a escolher 
com a C[l,mar:1 uma commissilo mixla que com 
a p li'Si vel urgencÍi\, organise e submetta á 
aprccinç:ilo tlo Congresso um projecto ele lei 
complementar elo art. 82, § IZ lht Constituição 
ela Rc;pulilicc1. 

SoJa elas sessões, 10 ele junho de 1892. -
J. de 

O SR. PRESIDENTE declara que vae tamhem 
ser em1üelo á co.mmissifo de constituição, 
legrnlaçao e .Ju~tiça o requerimento apre
sentado na ses2ao de 9 elo corrente, pelo Sr. 
Moreira ela Silva, que e uma verdadeira in
clicação 1m essencia, relativo à enviatura ao 
~r. vice-presidente elo Senado, para a forma
hclacle. ela promulgação, do projecto n. 72, de 
30 ele Julho elo anno passado, declarando vali
dos os exames terminaes feitos nos estabeleci
hlentos particulares ele ensino. 
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E' lido e apoi ido para entrar em discussão 
o seguinte 

Req1.terimento 

Requeiro que s~jam solicitadas do Poder 
Executivo, pela secretaria elo interior, as se
guintes informações : 

1 ª, qual o numero de juízes ele direito e 
desemlx1rgadorcs existentes na Republica. em 
24 ele fevert•iro ele 1891 ; 

2ª, qtrnl o numero de juízes ele direito e des
embcwgaclores declarados em disp~mibilicltlde, 
por não terem sido aproveitados na. ma.gistra
tura ela. União e elos estados ; 

3ª, qual o numero dos que deixaram ele 
ser 8.pl'Owite,clos em cada um dos estados da 
União.·; 

4ª, qual o numero de clesemb1u·gaclores e 
juízes de dir,•ito existentc1s nos estados que 
não esfüo organisados; 

5", qual o numero de clesemliargadores e 
ruizes de direito nomeados pelo Poder Exew
tivo, depois ele promulgada '1 Constituiçifo. 

Sala das sessões, 10 ele junho ele IS92..-Jusii
niano de Se1·1!Cl. 

Em se;:;uidlc procede-se ;'1, clmm:i.da. á qual 
respondem os Srs. Bernardino ele Cmnpos, Az:•
redo, Atltc1yde Junior, Paub GuiirnTã.c•s, Joilo 
de Avelhu·, füna Ribeiro, Cantfio, Pedro Clter
mont, Jl,fai;ta fü1ccl'lar, Costcc Roclri;jm\s, Cns
miro Jm•ior, Rmlrigues Fenrnrnl8s, Henrique 
de Carval::o, AnfrL:üo Fialho. Pires Ferreira, 
Martinho Rodrignes, Bozerc·il, João Lopes,Jns
tiniano de Serpi1, Freclel'ico Borges, José Be
vilariua, Oonçcllo L;;gos, Ni1scimcm1.o, l\Iiguel 
de Castro, Amorim Garcia, Epitiwio Po.,soa, 
Pedro Americo, Couto Carfaxo, Toleutino ele 
Carvalho, Gonc:al ves Ferreü;c, José i\Iarüno. 
Joaquim Pema.mlmco, .Jnvencio de 11..guia.r, 
André Ca Y-i.tlcanti, Raymurnlo Barnleim, Anni
bal Falcão, Pe:·ei rcc ele Lyrn, Joifo ele SiCJneil·a, 
João Vieira, Luiz ele Andrnde, Espirito s,1n10. 
Bellarrnino Ci1.rneiro, Theopliilo elos Sa11 to,;, 
Pontes eh J\fü•amliL, Ivo do Prado, Oliveirn, Vo.l
laclilo, Leandro i'lfaciel, Felisbello Freire, A u
gusto ele Freitas, Tosta, Zama, cl..rtltm• Rios, 

ves, Viotti, Diitra Nicacio, Corrêa Rebello,Aris
tides Maia, Carlos das Chagas, Costa Machado, 
Palleta, Francisco Glicerio, Cesario ela Motta, 
Jul10 de Mesquita, Angelo Pinheiro, Mursa, 
Paulino Carlos, Alfredo Ellis, Carlos Garcia, 
Moreira da Silva, Brazilio elos Santos, Almeida 
Nogueira. Fleury Curaclti, Leopoldo ele Bu
lhões, Caetano ele AlbLiquerque, Bellarmino 
ele Mendonça, iYLtrciano de Ma.galllães, Fer
nando Simas, Lauro Müller, C<Jrlos Cam1ios
Scl11nidt, Lacerda Coutinho e Cassiano elo Nas, 
l)imento. 

Abre-se a sessão. 
Deixam ele comparecer com causa partici

pada os Srs. Inclio do Brazil, Nogueim Para
naguá, José Avelino, Retumba, :\leira ele Vas
concellos, Paulrt Argolo, S::mbra, J'11anllães Bar
reto, Viricüo ele Medeiros, Joaquim Breves, 
Jacquc~s Ourique, Mayrink, Jesuino de Allm
q11erque, Antonio Olyntho, Ruhlró, Leonel Fi
lho, Adolpl10 Gordo, Matta Maclrnclo, Alvaro 
Botelho, Manoel Fulgencio, Gonçalves Ramos, 
Domingos Rocha, Ferreira. fütbello, João Luiz, 
Rubião Junior, Eduardo Gonç1alves, Demetrio 
Ribeil'O e Menna Barreto. 

Deixaram de comixwecer som Citl!Sa os Srsº 
Uchô8, Rodrigues, Nelson, Alminio Affonso, Sá 
Anclmcle, Rose1e Silva, Oiticica, VilhJ, Viçosa, 
Cvrillo ele Lemos. A!lJerto Brnncliio, Oliveira 
Pinto, Fróes füi, Cniz, Fig'L!8ireclo, Pacifico :Mas
co.renhas, Jacob ela Paixi\o, Cosfa1 Srmna, Ame
rico Luz, Domingos Porto, Perreim Pires,:VIon
teiro cl<L Silva, 1fartinlto Ptn.üo, J\foraé'S Bar
ros, Lopes Clta Yé:S, Domin;;os do :\Iornrs, C;1r
Y<Llltal, Cosi.a Jnnior, Vicloeino Monteiro, Pe
reim cltL CosüL, Julio de C 'stil !tos, Borges de 
Mecleiros. Aleicles Li111a, Assis Bn1zil, Tllornaz 
Flores, Homero fütptista, llodia Ozorio e Fer
mnclo Abbot. 

E' litln, e posta em discussfio a acta. 

o f~~r- Th'.[a:t·ciíaJ!llD> de n1rag-a-
1hães-NlL sessãn ele <rntc'-ltontcm foi apre
sentado rnn projecto pelo Sr. deputado An
nibal Falcão ; e que1· na ik:b ds !10ntem, quer 
na ele hoje niio consta esse p1·ojecto, aclrnrnlo
sc enkct<mto mt onlmn elo cliii, traJ1alllos apre
se1it;cclos rn1 3e8sl'w de liontem. 

Garcia Pires, J\1arcol!ino Moum, SevPrino Vi- o SR. PRESIDENTE- \'. Ex. não póde sinão 
eira, Sêmtos Pereira, Milton, Francisco Sodré, discutir a acta. 
Dyonisio Ce•1·queira, Leovigilclo Filgueiras. Ba
rão de S. Marcos, Seklstião Lanclulpl10, Prisco 
Paraíso, Fonseca e Silva, Fons'~C<L Hermes, 
Nilo Peçanha., Urbn.no ~Iarcondes, Virgílio Pes
soa, FranÇcL Carvalho, Luiz Mumt, Baptistc1 da 
Motta, Alcinclo Guanabara, Erico Coelllo, ScLm

o SR. MARCIANO DE i\!L\Gi\LlllEs-:\Ias vejo 
mmi, incorrecção mi. acta de ltontem onde não 
estava esse projecto, que não entrou na or
dem elo dia ele hoje, entretanto que já entram 
outros trabalhos. 

paio Ferraz, Lopes Trnvilo, Aristides LolJo, O SR. PRESIDENTE- Perrnitta-me o nobre 
Furquin \Vrrneck, Vinhaes, Tl10maz Delfino, 1 deputado uma obsenação: o 1wojccto elo Sr. 
João Pinheiro, Gabriel de :Vfagalhiles, Clmgas deputado Annibal Falcão, rcgnlnnclo o estado 
Lobato, Alexa.nclro Stocklor, Fmncisco Veiga, ele sitio, foi apcesentado em unm do.s sessões 
Ferreira Brandão, Lamounier, Gonçalves Clm-1 anteriores e a sua. apresentação consta ela acta 
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dessa sessã.o, acta que já foi lida e apprornda. 
O projecto airnla nlío foi julgado ol~jecto rle 
deliberação, assim como outros tambem nào 
foram, por não ter havido numero durante a 
hora, do expediente p11ra serem submettidos à 
consideraçilo dei c11sa. E' esse o motivo imrqne 
o projecto elo Sr. cleput11do Annibal FalciLo 
ainda não foi julgado objecto ele deliberaçi1o, 
mas elle consfa ela acta d11 sesslío respecth·a. 

O SR. íVIARCIA:\O DE MAGALllÃES- Agradeço 
a infor1mição, mas peço para, que o projecto 
fçcça p11rte cb ordem do clüc ele amrnhã. 

O SR. PRESIDE~TE- O prqjecto a que se re
fere o nobre deputado, depois de ser julgado 
·objecto ele c1cliberaçi1o, terá ainda de ir aincla, 
á commissilo de constituição e legislação. A 
niesa cumprirá a respeito desse projecto as dis
posições regimentaes. (M11ita /Jem.) 

o SR. MARCIA:\O DE MAGALHÃES-E'tou sa
tisl'eito com as explicações de V. Ex. 

Ninguem mais pedinclo '' palavra, é appro
vada '' acta dcc sessão antecedente. 

o SR. PRESIDENTE- Esta sobre a. mesa a 
redacç·ão do projecto n. 36 A (ele 1891) sobre a 
legitimaçfo ele fül1os espurios, que foi a im
primir na sessão ele 8 elo corrente. 

Vae-se ler. 
Está em discussão a redacção. 
Si não houvee quem peça a palaYra sobre 

ella, dal-a-ltei por approvada.. 

O SR. PRESIDEC'\TE-V. Ex. só pócle fallar 
pelei ordem. 

o SR. LAi\IOl'NJER GODOFREDO-E' para uma 
cxplicaç·ão. 

O SR. PRESIDE>:TE-l\ão é possível ser in
terrompida. a ordem elo db sem urgencm ven
cida. 

o SR. LA)IOlJNJER GODOFREDO-Tendo visto 
o requerimento na ordem elo dia, faço esta 
pergunfa a V. Ex. 

O SR. PRESIDE0/TE-Acabo ele declarar ao 
nobre depuütclo pela Bahia que houve engano 
ele impressão; o requerimento ainda não foi 
discutido. 

Continuação ela votaçiío ·elas emendas elo Se" 
nado ao projccto n. 80 D, do anno passado, 
organisanclo o Districto Federal. 

O Sn.. PRESIDE:\TE - A votaçiío foi inter
rompida na, sessão ele hontem no § 13 elo 
art 15, do projecto, a fls. 6 do impresso. 

Em seguida é posto a votos e rejeiütclo 
o§ 13 elo aet. 15 elo projecto. 

São successi vamente postas a votos e ap
provachts as seguintes emendas elo Se
nado ao 

CAPITULO VI 

Em seguida é posta a votos e approvada ", Art. 34 (passa a ser 31). _O. iweraro e jul
reclacção elo projecto n. 313 A, sobre a legiti- gamento elos proc~ssos ele rn[r.'l.cç'"º c~e pos 
mação elos fillws espurios. · tnrcios compete ao JlllZ elos feitos da fazenda 

rnu111c1pal, com os recursos que no caso cou

ORDEM DO DIA 

São successivamente postos a votos e ::cppro
vados os requerimentos ;tpresenüiclos na·sessão 
de 4 elo corrente pelos Srs. Oiticica (a.ssumpto 
financeiro) e Demetrio Ribeiro (Barrct elo füo 
Grande elo Sul) . 

0 Srº. SEYEREW VIEIRA (pela ordem) -
Sr. presidente, encontro na lista dccs ma
terias ch1clas para a votação na ordem elo dia 
dé hoje os requerimentos apresentados pelos 
Srs. Lamounier Godofreclo e Moreira ela 
Silva ... 

O SR. PRESIDE='iTE-E' um equivoco que eu 
ia neste momento desfazer. O requerimento 
do Sr. Lamounier ainda n<i,o foi discutido. 

O SR. SEVERI!\'O VIEIRA- Pois eu b recloc
mar neste sentido. 

berem. 
Para,grapho unico. São creados os logares 

ele l 0 , ·2° e 3° procura,clores dos feitos ela fa
Z?ncla municipal, que officiarão em todas as 
cimsccs que interessarem a municipalidade. 

Esses fonccionarios serão nomeados 1 pela 
mesirnc ff>rrmt que o juiz, e preferidos para as· 
primeiras nomeaçues os actuaes procuraclores 
elos feitos no Districto Federal. 

Art. 35 (passa a ser 32). As communi-· 
ca.('ôes e autos sobl'b infracção ele pos~uras 
ser<i,o remetticlos ao juizo por intermeclio do 
prnfeito. 

E' posta a votos e approvacla a seguintE:\ 
emenclêi ao 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

O SR. LAMOU0/IER GODOFREDO (pclri ordem)- Art. 37 (passa a ser 34). Das deliberações 
D.esde que o requerimento não foi sujeito á elos poderes municipaes que prejudicarem 
chscussiío, conforme clechcra V. Ex., pergunto clieeitos civis e politicos dos municipes, lrn
si posso obter a palavra p<1ra uma explicação [ v~ri1recurso voluntario para as justiças elo 
pessolêl na hora em que for votado. D1str1cto Federal, como no caso couber. 
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O SR. Tl!Ol\IAZ DELF1"0 010/a onlcm) pede 
;1, verifimtçllo cl:1 votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
que não lm numero, pelo que o Sr. presi
dente manda proceder i1 chamada. 

Procedendo-se á chaim1ch1, verific~1-se terem 
se ausentado os Srs. Pedro Anl8rico, Anni
bal Falcilo, Pereira ele Lyra, Joilo ele Siqueira, 
Ivo do Prnclo, Garcia Pires, Angelo Pinheiro, 
Leopoldo de Bulllões e Fleury Curado. 

O SR. PRESIDENTE declara que responde
ram it chamach1 lOB Srs. clepntados, pe.lo que 
va,e-se llroseguir na votação. 

o SR. FRANCISCO VEIGA (pelei orclem)-Con
Bideranclo a magnitude elo assumpto ele que 
trata o art. 77, eu quizera que, ao menos, a 
,~ommissiio desse um;1 explicação á C<Lnmm, 
p<Lra que ell<L lJOClesse votar com inteiro conhe
cimento ele causa. 

V. Ex. s;cbe que est11 discussão foi um pouo~1 
atropc::llacla e não tivemos tempo ele ex;1-
milmr bem as disposições 110 peo.)ecto que o 
Senado emendou. 

Parece-me que a emenda elo Senado sah-;c
guarclou inteil'<Lmente o direito elos cicllltlãos, 
sem prcjndicar a twtonomia cb C;tmarn Muni
cipal da Capit<Ll Fecleml. 

Entret,1nto, pergunto á commissão, como ó 
que ella entendeu a clispo~ição do art. 77, que 
diz:-Nii.o lmverá recurso,; para podereses
trtwllos. 

Pergunto eu: os ciclmfüos que se; jnlga.rem 
feridos no" se:Js direitos, neste caso, niio pDclc•m 
recorrer ao pocler iudicillrio? 

O SR. PilESIDEXTE-Pcrclilo, o nobre clepu
tC1clo niio p1)cle fazer consülemcoôes sobre cl nrn
teria, nem exigir escbrecimentm cb commis
são, por·q uc a ma teria, já está encermcla. 

Em seguida ó novcc1nrmtc po~ta ;e votos 
e apprnvachl a seguinte ememhi (capitulo 
VII): 

Art. :37 (passa a ser :3'1) Dlls clelikmçCies 
dos podc!'es municipltcs que prej nclicarem di
reitos ciYis e politicos dos municipes, llcwcerit 
recurso volunt<trio pc~ra as jnstiças <lo Di:l
tricto Federal, como no CltSO couber. 

São successintmente postrts a votos e appro
vaclas as seguintes emendas QO 

CAPITULO Yll 

Art. 55 (pllssa '1 ser 51). A municipalidade, 
á custa elos seus cofres, uão ltutorisará o le
vantamento de estatuas ou monumentos com
mcm01•tüi vos. 

Ao a,rt. 54. Os vencimentos elo prefeito e 
elos membros do conselho só poderão ser alte
,rados no ultimo anno elo exercicio ele cacllt 
um. As alterações só vigora1·ão no periodo 
seguinte. 

Ao art. 'í6 . E' garantido o direi to ele v1s1 -
tas domicilüu•es, para fins ele llygiene e ele 
salulJrid.o,cle public<L, ás autoridades e funccio
m1rios municipe1es encarregados clesw ramo 
de serviço, comta,nto que, na execução do 
acto. sejam cleviclt1mente observacl11s ao: forma
lidade tutelares d<L lei geral p<Lm os c<Lsos ele 
que esta occup<tr-se. 

São successivamente posttls a votos e <Lppro
vadas QS seguintes emendas "º 

CAPITULO vrn 

DISPOSIÇÜES TRAXSITORLl.S 

Ao al't. :SS (isto e, art. 56 elo projecto d<L 
Gamara). 

e) 11ygiene municipaL 
f') instrucç'ão primaria, seu pessoal e mate

riftl. 
São successivltmente postos a votos e appro

vaclos os seguintes aclclitivos ao Capitulo VIII, 
wm os seguintes numeros ronmnos. 

Accrescente-se: 
Pauigrnpho unico. Nos scwviÇ'os ele ltygiene 

commetticlos á aclmmistração nmniciplll elo 
Disàicto FecleraJ não se comprchenclerá: 

I. O rstmlo scientifico ela naturcz,1 e etio
logir~ clils rnolrnti<Ls enelemicas e epiclemicas, 
e meios l)l'ophylaticos de comlmtel-ns e quaes
quer pe,qnizas bacteriologicas feitas cm labo
r,üorio especüü (actual Instituto ele I-Iygiene); 

II. } .. execnç·ão ele quacsquer prnYiclencias 
ele naturem defensiva contrn ;1 ÍlffltSào de 
molestüts exotictls ou clisseminaç·ão dlls imli
genas na Capitlll Fecler,11, empregimclo-se 
pltrJ, tal fim tmlos os meios sanccionaclos pela. 
sciencicc ou <tconselliados pel<L oiJ~ervitção, 
faes como rigorosa vigilancill sanitarüt, QS

sistencia hospitahu, isolamento e clesinfec
çiio; 

IV. Exercício ela mellici!m e clc1 p:wrm11cia; 
V. Amlyses qualitativas e qmmfü;1tivas 
suhstancin.s impo1'Ütfü1s, êclltes Lb entreg·ues 
commercio· 

VI. Serviç:o 'sanitario 1mwitimo dos portos. 
S;:io successivamente postas a Yotos e rejeita

das QS emendas do Sem1Llo iWS §§ 14, 15, 16, 
17 (com as lettras A e 13), 18, 10, 20, 21, 22, 
2:3 (com M lettras a e b), 24, 25, 2G, 727, 28, 
29, 80, 31, 82, 33, :34, 85, 86, 81, 38, 39, 40, 
41, 42, 4:3 e 4,1, elo <Lrt 15, capitulo III. 

E' poslcc cc votos e rejeitada a emenclt1 elo Se
nado ao '1rt. 17 elo capitulo 1 V. 

E' a.nnnnéiaclc't a votação cl<L seguinte emen
cli1 êW flrt. 18 elo capitulo IV (Poder executivo 
municipal): 

Ao art. 18. O prefeito serit nomeado pelo 
Presidente d<1 RepulJlica, com <tpprovaçiio do 
Senado Federal, pam servir por quatro cênnos, 

~ 
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O primeiro prl'feito servir~t até ao dia 31 dB Sou infonmtclo ele que diversos Srs. uBpu-
dezembro clé 1894. fados communicaram a mesa que retiravam

O SR. VINHAE'l (pela ordem) requer votação 
nominal para esta emenda. 

Consultacht, a Carnara nilo ápprova o pedido 
para a votação nominal 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a re
ferida amenclti elo Senado, ao art. 18 (capi
tulo IV). 

S0.o successivamente postas a votos e rejei
tadas as emendas elo Senado arn arts. 19 e 
seus paragrapho,, 20, 21, 22, e paragrapho 
unico, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, elo capitulo 
IV. 

E posto a votos e rejeitado o seguinte titulo 
do ca1)itl1lo V: Dos fiscaes e guanlas mwúci
lJaes, sendo tambem rejeitadas as ernencl<.ts d' 
Senado aos arts.30,31, 32eparagraphos e let
tras, e 33 do referido capitulo V. 

São successiv<.tmente postns '"votos e r(\jei
tadas as emendas do Senado aos arts. 36, 38 e 
paragrapltos ; 39, 40, 41, paragraphos e nu
meras; 42, 43, 4,1 e pa.ragrapho 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e paragrapho, 5:~ 
(numeração do prqjecto elo Senado), 53 (idem). 
55 (idem) e 57 ilo cétp. VIL 

E' posto a votos e rejeitado o numero IH 
dos adclitivos do Senado ao art. 58, c<.tp. VIII. 
(Dis1JOsições 

se por rnoti vo justificado. 

QUESTÃO DE ORDEi\I 

o SR. CIIAGAS LOBATO (pela nrclem) entende 
que o requerimento apresentado, e que im
porta um adiamento, não póde ser vota.elo an
tes ele votado o projecto em 2ª discussão, para 
i1assar a 3ª. 

A discussão foi encerrada, e tem-se de votar 
o projedo; approvado que seja este, então é 
qne se deverá votar o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE-O requerimento foiétpre
sen taclo q ua.ndo estcwa. a bertci a sessão . 

O SR. CtLl.GAS LORl.To-M:ês nesss caso devia 
encermr-se a discussão elo requerimento e não 
do proj ecto. 

O SR. PRESIDENTE-Mas quétnclo cncerrou
se a discussão do pr1~j ecto já esta. va encerra.ela. 
a do reqnei·itnento. 

o SR. CIIAGAS LOBATO-Pergunto <10 Sr. pre
sicleuL: : si pt1ssfi.r o requerimento, tem-se 
ele alJrir nov<1 2ª discussão'? 

O SR. PRESIDE!ITE - Solire o parecer, 
tem-se. 

O Src. CHAGAS Lm1AT0-Pcnso que o prece
ileute não é este; l] clinch lm poucos dias deu
se nm caso egmü, resolvi elo ele modo diffe
rente. 

Sãu successivamente postas a votos e re.iei
tadas as emendas elo Senado aos arts. 50, GO. 
61, 62, 63 e ptimµTaphos, 6,1 e pétragrnpho 6:S e 
paragra.pho. Ei6, Ei7 e paragrnpho. 68, 69, 70 e 
paragrapllo. 71, 72, 73, 74 e l)ilmgraphos, 75 .. 
76, 77, 78, 79. 80, 81, 82, 8:3 e 8'1 elo me~mo "" .-.· ,,.., ,_ - ()_ 1 l ) 
ca) VIII · · "-y ''"~ir "'--'an "ª" Jc a on em p:cnsa que 

I · , · . . o nobre deputado tem mzão. O requerimento 
_O SR. PRESIDE'.'ITE-~sliL eonclmcllt a vot<1- p:•clinclo o acliétmento 11<1 cliscussi.io ou que o 
ça~ cb:~ emr·n;las <eo p1:0.Jecto n. 80 D, o qual 1 projecto fosse rem.etticlo a uma comm~'são Joi 
vai ser c~evol v ido ao S.:1mdo. apresenfa1 lo, com eifoito, durmlte tt dise;ussao, 

Vota.ç:w elo izro.1ecto n. 163 A (elo Sl'm~clo) e o que tinlrn <1 soguir-sCJ neste cctso, era a 
sobre anavegaçlW ele cabot<1gem (2ª cliscusscw.) 'discussão e a votaçil.D elo requerimento; em-

0 SR. PRESIDEl'iTE-Em nma elas sessões an- qmwto não fosse deciilicla estti qmstão, não 
teriores o Sr. clepufaclo Momes B<11TO s npre- lJoclia :mi- encerritcla a discussão do _pl'Ojecto, 
sentou o seguinte req nerimento: porr1ue clepms ele ~ncerra~la a dtscusSl\O elo ~1m 

« l~rql~eiro que o projecto n. 168 A sejn, rc·- p~O.JE'Cto segue-se irnmecliafa.m.ente <1 votét~ao: 
metllllo <1S commissões de constituição, legis- ll~lO lm mais outro n~e10 ele. ev1mr <J, votclç<w ; 
laçã,° e justir;n. e !1. de orçamento » so durante a. dl~c;u~'''\O .Po~m resolver-se en-

E esfo o requerimento qae elevemos YOÜtr vrnr o proJ~clo <1 comm1s~êtü. . 
antes elo projl;cto. O 1·eq uenmcnw ele adiamento ou l)eclmdo 

Consultach, <1 Cama.ra. a.pprova o requeri- P<~rn o projecto ser onvi<1do .ª .commissão não 
mento elo Sr. Momes Barros. pxle se1' <Lcceito nem elec1diclo pda. casa. 

o SR. BAPTISTA DA J'vIOTTA (2Jefo Oi'llem) re
quer verificação ela votação. 

Procedendo-se à verific<cção ela votar:ão re
conliece-se tc•rem votado CS <1 Javor e 24 Srs. 
deputados contfü o requerimento elo Sr. Mo
raes Barros. 

o SR. PRESIDENTE-Voüwam <1 favor do re
querimento_ 68 e contra 24 Srs. cleputados ; 
total 92. N<1o ha numero. (Pcrnrn.) 

Si no corrnr da discus.,ão apparece.r qmüquer 
requerimento, emquanto este não for appro
va.clo ou r({jeitaclo pela C<1Sa, não p1)cle conti
nu<1r lL discussão elo projecto, nem ser encer
radét a discussão do mesmo. 

Parece, pois, que o que havi<1 <1 se seguir 
agora era a. votação do requerimento, mas 
não 0. elo projecto, pois, só depois ile decidido 
o requerimento, pocliêt ser encerrada a dis
cussão deste. 
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E' isto o que se tem seguido durante os · commiss:lo ele petições e poderes ; devem ser 
annos que tem tido a honra de occupar uma remetticlos a commissão de uollcia. (Muitos 
cadeira na Camara, ainda mesmo no tempo do apoil'dos.) - · 
imperio. Declara que como presidente da comrnissão 

Espera que o Sr. presidente tomará estas ele petições e poderes não dara mais parecer 
considerações na conüt r1ue entender conve- sobre requerimentos de deputados solicitando 
niente. licença. 

O SR. PRESIDE='<TE-Quanrlo houver nu- Vem ámesa, é lida, apoiada e entra com-
mero para votar, tomarei em consideração as junctamente em cliscussuo a seguinte 
observações elo nobre deputado. 

Entra em discussão unica o parecer n. G, 
conceüendo licença sem subsidio, para retirar
se para o Europa, ao Sr. deputado Aclolpho 
Gordo. 

Eilzenda 

Supprunam-~e a,s palavras - nos termos 
cons1 antes elo referido requerimentos, isto é, 
sem subsidio algum. O Sr. Za:1na pede por um momento a 

attenção da casa. O orador mesmo, membro 
da commissilo, vae emenchir o parecer, por
que entende que ni1o lm em uma balnnça 
dous pesos, um pnra um prato e outro para, o 
outro. 

Na sessão elo <mno passado sustentou o prin
cipio ele que a Gamara não devia entear na 
apreciação elos motivos que levam os clepu -
tados a pedir licença ; só a opinião publica 
deve tonmr cont", ao depois, elo seu procedi
mento nesta casn. 

Este pr'Íncipio foi rejeitado pelos nobres 
deputados com rel"ção à licençet elo D!'. An
íhsio Finll10, que o orador tinlm com a com
missão deferido. Os nolires tlepufaclos emen
daram o parecer, clcchuanclo que ti, licen~«ê em 
sem sub:'iclio. Obediente ao i1enscirnento ela 
Comtim, na. presente sessão, tmtamlo-se (]3 
uma licença tlO nobre deputado Sr . .José A:ve
lino, seguiu o precedente est:iheleciclo ; aprc;
sentou um pa,rec2r com seus collega~ ücirnlo 
estti, licença sem subsidio. A Gamam rejei ton 
hontem este parecer, e o orrtclor iicou entre 
Sifüi e GtwibiLle.--:-proso po1" t·êr cão, preso por 
não o ter. 

Hoje tmtci,-se do Sr. tleput:Hlo por SJ,o 
Paulo ... 

UMA vt'1z-Qno ó i·ico. 

O SR. Z:IJYIA-Si é rico, rico fambem é o 
Sr. José Avelino. (_clpoiodo ;) . 

O que ó certo é que o Sr, cleyutaclo j)Or 
S. Pnulo seg'lm pccr·a a Europa, com a sua es
posa bast:1nte eniE:mna. N:'ío l!ti motivo parn 
dar ao Sr. José A v-elino licença com su bsiclio e 
restringil-a ao nobre cleputi1clo ]Jor S. Paulo. 

Vae mm1tlar umn. emencl<t nesse sentido. 
supprimirnlo as paiavras-nos termos con'. 
stantes tlo requerimento, isto é, sem subsidio. 

Sa.la das sessões. 10 ele junho ele 1892.
Zam. 

Kinguem nmis petlinLlo a ptüa,vra, é encerra.
dei, a, rl isr:us,[o e acliacla a voblçi1o. 

Entra. em discussão unic" o pa,recer n 7, 
julgando não haver nmteriti pam deliberação 
na indicac~ilo parn. que seja conviclatlo o Vice
Presiclente lhe ltepublica a fazer cessar cts me
clicl0.s de excepção tomadas pelo decreto ele 
12 tle abril. 

O Srº Goli1:;:•alves Chave-"' aclm 
que o notavel clisci'.u·so elo seu illustre collrga, 
cleputallo r1ehi, fücllia, Sr. Augusto ele Freitns, 
ao l'u11clcime11tar a irnlicaçuo ''que se refere o 
parecer 1·m cle1J1ite, duciLlou completmnente a 
nrnt·.:ria. 

Poder-se-llia, cli,penrnr qualquer outra in-
che minoria nessa questão, si com 

e!la se tmta,ss1~ ele firnmr nornms do 
nosso tlil't•ito constitucional e iwecedentfü que 
;1fl'ecüun os direitos pela Gonstituiç~co confe
l'iclos aos c;icl;tclifos. 

A opposit;<lo, ele r1ual o omdor 8 represen
ü1nte, entra clesa,ssombrada nesse debate. 
Elln. não 1.1·az nem rnsentimentos, nem odios, 
qLrn o pcitriotismo repelle mi,s actunes ci1·cum
s1.a11cins. 

O fim ela oppos'ção é conm·etisar prL1ci1)ios 
no destlol1rnrncnto 1h1 nossa viüa politica, é 
contrilrnir piWtl. o bom fünccionamenlo elo 
nosso rnec;wismo cofütitucio1ml. A e-ses pro
]Jlé'mastmnsc«nclen tes, l1creclitci-o o omüor. 11 a 
ele conesponde1· ci, minoria ela canrnra. · 

Pensn o orador que a solLlÇ'iio dada p::la 
minoria ú. quesfüo que motim o presente de
bate é consoante com os pl'incqiios consti
'ucionaes. A inclicccç:üo do nobre deputado 
Sr. Augusto de Freitas traduz idóa~ demo
crnticas que a Constituição lnrganwnte con
sigmm n;i,s süas disposições. 

Desde que não se falia em subsidio e a, Gn
marn. concecle a licença,, o deputnclo tem o di
reito ele receber o subsidio no Tltesourn. 

Condue fazendo uma pol1llemçi1o para a 
qua.l pede a atten(;ão elo Sr. presidente ela 
Ca,mnm : os requerimentos ele Llepntado, soli
citando lic2nç:-1, nilo elevem ser remettillos á 

Foi ]Jor isso que v-iu com assombro. como o 
viram ci, opposição, o ]Jaiz inteiro, que a maio
ria ela comrni,siLo de corntituição, lcgisl0.çi'to e 
justiçoa, falsmnclo principios elementares elo 
nosso direito publico e do direito crimimtl, 
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offereceu lmra o assumpto uma S'Jluçüo que é 
apo:;tergac;iío cleôses príncipios e elas ganintias 
que a Constituição conferiu aos cidadãos vio
lentados, quer na SlHt liberdade ínclivichml, 
quer nos seus direitos ele segurança lJ2SsoaL 

(O Sr. Renrnrdin'J de deixa ([ m-
clei1·c1, r/c[ assw11e-a o 81'. Po/1,r-
carpo 2º vice-presidente.) · 

Em um unico ponto estfi, a minoria de accordo 
com a 1müorfa rln, commissão : é em r1ne. tra
tando-se ele commoção intestina ou ele guerra 
estrangeim, a, cleclaraçií.o do estado rle sitio 
suspende 8.lgrnnas garanfüts-as referentes à 
liberdade incli viclual, emquanto perdura esse 
estado anornmL 

Mas, por outro lado, a minoria cliverp:e 
profümlmnente da parte em que a, maioria ela 
comrnissCw conclue pelit incompetencia rTo 
Congresso e elo Poder J ncliciario piHa, fazer 
cessar itS medidas ele excepção, quando já tem 
clesappttrecido o estado ele sitio. 

As cloutl'inas els, commissiio, nos fundamen
tos elo seu parecer, süo ele tal ordem que o 
oradOl' n:Jo se p>ícle furtar a fazer sobre elltts 
algumas considerações. 

Estmn1m que o parecer confunda o esfaclo 
ele sitio com a lei marcial. Entre urna e outnt 
dessas situações ha profüncla differença. 

A lei marcial, applica,clu, sempre n, praças 
guerm, suspende de :facto as gttrantit1s. 
0 estado tle sitio, tal corno o consa.gra a 
(}Jnstituiçfo, como o cleLerminam <l.S ela, In
glaterr:t e dos Esü1clos "Cniclos, e ele outfüs 
paizes ci ,-ilisatlos, esse não tem a mesma lr1.r
guern ela let marcial. 

Invoca-se a caclct momento a legisla,çiio dos 
Estacl03 l'niclos, pcwa clwgtw it 11eg11çiio ele 
todo o direito, clnrnnte o estado ele sitio. :'lfas 
a elo na Inglate1·1·ii,, 
que o q u2 equivale it suspensüo ele garan
tia'' pela nossa Constituiçüo, só o,ttinge a se
gurança indivillual, a liberchtcle pessoal. 

Foi com 11ssombro que o omclor viu susten
tar-se na mensagem pres;clencin.1 e d11 tribuna, 
elo Senado qHe Llumnte o estado ele sido fü:iun 
smpensas todas as garantias e a auto,'ichtcle 
pôde il• êtLe a.o confisco elos bens. 

A constituiçiio hespanhola, a ela Suissa, a 
da Belgica, e ate, para vergonha nossa, a 
propria constituição ela Prussia, consignam 
prinl'ipios mais gt1nmi.iclores elo que esse qne 
a maioria clct commissiio acl voga no seu pêl
recer. 

Tocl:ls elln.s- todas essas constituç·ões, sem 
cliscrepancüi. de uma só - cleclaram que as 
medidas ele excepção, durante o estado de 
sitio, só se ref(•rem ú segura,ne;.a incliviclual. 

Si é verclacle quo o Congresso só pócle de
liberar pol' xneio ele uma lei - o que niío se 
dá, e, pam ehegar a essa conclusilo, e lJasltmte 
que se attencht ás moções com que foi encer
rada a se2si'lo 2xtl'é:.orcli1mric1; si e verdade que 

o Congresso S(J resolve por mrio dP uma lei, 
mtLla impedia tê commissil,o ele elaborar um 
projecto ele lei baseado im indicação elo Sr. 
Aug·ust.o ele Freitas. 

Xrgumenta-se com a divisiio ele poderes. 
~fas essll divisão ele poderes não e.xçlue a sua 
acçilo de modo a sepantr inteiramente um po
der [lo outro. 

Os poderes políticos teem certa, ham10-
11ii1 entre si, teem influenci" mutua. 

O Poder .Jucliciario, por exemplo, tem uma 
funcç·ão importm1te, qual a ele garantir todos 
os direitos políticos o privados. 

O ornclor, depois de outras considerações, 
conclue, dizendo que é necesscirio, riam que a 
confü1nç·11 nacionaJ se restabeleça,, que o go
verno ti.ssnmi1 tt responsabilidade dei. situaçiio, 
10 que chegou i\ lJOlitica actmü, ele modo a 
nã,o confonclir a solidão eom a paz e para 
que se nií.o diga clct política brazileirn o que 
Tacito dizia chi elos romanos. /)'nlituclinem 

ct pacem appc!lant. ( M iiito uc m, muito 

Fica a. cliscussiio adiada l)ela hom. 
Yem à mesa as seguintes 

Declarações 

Declaro que niio revi as notas tach.rnra
lJhicas elos discursos que proferi 110ntem mi 
Gamara e Yeem em resumo, hoje, no Diario 
cl0 Cun9n:sso. 

E'scs resnrnos r~orrem por conta e sob a 
rc:sponsi\bilidade cltt reclacção elos ele bates. 

Em todo caso elevo rectificar uma e.xpres
siio <11li se me attribue. Tratando elo 
art. ' elo projecto n. 14, não fallei de prin
pim os mai" communs ele cli1·e·:to pul1Lico e sim 
ele r/{;·cito cioil. 

Sctla elas sessões, 10 ele junho ele 1892.-
J. de /'3C1'jJC~. 

Declaro que vofoi contm a emend0, que cle
clru·cw<i riue «o prefeito será nomeado pelo 
Prrsirlente ela Republica com apprornção do 
Se1rnclo Focleml », pani. que o p·efeito e o 
vic>'-prefoito S('.jam eleitos por suil'ragio clire
cto elo município e maioria absolttta ele votos. 

S;i.la cbs sessões, 10 ele junho ele 1892. -
cl. Jforeim ela 0ilva_ 

O SR. PRESIDEXTE designa para amanhã a 
:>cguinte onlem elo elrn: 

Yota,çüo elas seguintes materili.s: 
Do p<trecer n. 6 concedendo licença, sem 

snbsiclio, pii.ra retirar-se para Enrcipa ao Sr. 
cleputatlo Adolpho Gordo (cliscussãu unica) ; 

Do r1rojecto n. 168 A (elo Senado) sobre a 
naYegaç-iio ele cabotagem com requerimento 
elo Sr. :\1oraes e Bllrros discussão) ; 
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Do projecto n. 247 A (do Senado), crcanclo 
uma escoh ele macltinistas no estado elo Pará 
(2ª discussão) ; 

Do iwojecto n. 55, determinanrlo que os es
crivães que servem perante os juízes seccio
naes officiem cunrnhctivamente lJor distribui
ção em todos os feitos elo juizo O" discussão) ; 

Do projecto n. 273, decÚtranclo que os offi
ciaes elo exercito reformados antes da lei n. 18 
ele 17 ele outubro ele 189l teem direito ás vm1-
tagens estabelecidas po1' aquella lei ( 1" dis
cussão); 

Do projecto n. 20C1, concedendo a João Carlos 
da Costa Barradas e outros o direito de des
apropriação da cbaca,ra pertencente ás í'reims 
elo convento ela Ajuda, nesta capital, entre as 
ruas elos Invalidos e Lavradio (l" discussão) ; 

Do projecto n. 248 (do Semedo), autoristm1lo 
o governo a manchw construi1· poços artesia
nos nos nrnnicipios ele Campo ?lfaior e outros, 
no estcido do Piauby (2" disrnssiio) ; 

Do projecto n. 8, concedendo licenc::c ic An
tonio Vianna Gonçalves Frnga, ílel elo tlleson
reiro da Caixa de Amortiztcçfo (cliscuss:Lo 
unica); 

Do projecto n. 261 A, concedenclo melhora
mento de reforma ao Cêcpüão Luiz José ela 
Fonseca Ramos (discussão mlica) ; 

Do projecto n. 169, concedendo a pensão ele 
3:600.;; annuaes, {1 viuva e íllhos elo Dr. To
bias Barreto ele ~Ienezes (discw:siio unim) ; 

Do projrcto n. 242, auto1•ism1clo o P11cler 
Executivo a mandar pag~n" a D. Brigicln. Fbvia 
ele Oliveim Gonçalves o meio rnlrlo da pcüente 
de seu marirlo, ele conforrniel:lcle com a tabella 
moder1m (lliscussifo unica) ; 

Do projecto n. 2, ememla olforecicla pelo 
Sr. Rodrigues Fernandes ao projccto n. 19:3 
de 1891, concedendo isen\:ilo ele direitos ele im
portaç[w ás fabricas de fiação e teci elos, com
panhia de aguas e trafego irnwitimo, no es
tado elo 1faranhão (projecto iniciado im Ca
marn dos Depufados, adaptado pelo Senado, 
ao qual o Vice-Presidente cl11 Republica negou 
sancç·iio ) ( discussllo unica ) ; 

Do Pff~jccto n. 98 A, emendas elo Sena.elo á 
proposiçllo fü1 Cama.ra dos Depufaclos, r1uc con
cede a D. Clam ele F<tr'O :\Iontes ,, pefüão cor
respondente tlO soldo que percebia seu füho, o 
nJferes voluntario ela, patria José Antonio ele 
Cerqueira Montes ( cliscussiio unica); 

Do projecto n. 235, concedendo a pensão ele 
368 mensaes a D. Olympitio Rodrigues Vaz, 
irmã do aHeres ele voluntarios ela 1x1tria 
Fmncisco Wencesláo Roclrigues Vaz (cliscm:
são unica) ; 

Do projccto n. 163, regulando, ele accorclo 
com o § :3° do art. 72 cl<1 Constit11içifo Feclernl, 
o governo e aclministmção elos liens cla.s ordens 
religiosas existentes, e clccs que se constituírem 
\2" cliscn ssão) ; 

Do projecto n. 40 A, suppriminclo as clis
camn.rn V. II 

tincç,lcs entre jornaleiros e empregados elo 
quadro, para que todos os ciclacl~os estipen
elil1clos pelo eral'io publico gozem elas mesmas 
immunichitles, regcclicis e favores (lª cliswstiio); 

Do projecto n. 15, deste mrno, concc•clenclo 
no actual exercicio um credito especial e ex
traorclinario ele .S 1 . 466 - 5 -O para pag«i
mento a Luiz Cohen & Sons, credores ela Com
p<mhia Estmcla ele Ferro S. Paulo e Rio ele 
Ja.n~il"o, encamptecla p2lo Governo Feclercü 
( 2" discussão) ; 
· Do })rojeeto n. 14, deste anno (do Senfülo), 
rlando clit·eito ele l)Ode1' pasmr procum\·ão por 
instnnncnto partil'.nlar ele proprio punho a 
todas ns pessOcêS habilitachês para os actos ela 
virhi. civil (2·' discnssilo); 

Do pl"Ojecto n. 13 deste anno, rejeitando o 
projec:to n. 51 ele 1891, que dá competencia ao 
Senarlo e á Gamara tlos Dc:puüiclos par<1 receber 
a clemi:-<silo ou renuncia elos respectivos mem
bros, por ser caso previsto no art. 61 i)ara
gmpho unico ela lei ele 2G ele janeiro de 1892 
( 1 a discussão ) ; 

Do l)iO,jecto n. 240, Lle 1891, mandiCnclo re
v-crter :i D. A ele lia Carolina, ele Oli veirr1 Ennes 
Bandeira, reparticlamente com sua filim Acle
lia Ennes fümcleira, a p2nsiio que percebia 
D. Ctc1·olim Cecilir1 Campos ele Oliveira (dis
cussão unica) ; 

Do projecto n. 3 deste anno, nrnnclanclo 
almmr :10 De. Encristo Nunes Pires ,,, grati
ficft<'ão a que tinlm direito, como lJt'olcssor 
interino do Externato elo Gymnasio Nacimrnl, 
(prnj ecto n. 199 A ele 1 S9 l, in iciaclo no Se
m d o, ao íJlml neg·ou sancção o Presidente ela 
He1mbliccc, e que naquella Cmnara obteve 
llotH terços elos sufft"agio. presentes, ele ac
conlo com o a,rt. 37 § :3'' rla Constituiçilo 
(disemsfo nnica); 

Do prnjecto n. 243, (elo Senado), elo anno 
p:1:'sado. elevando ú 2ª classe a Administrccç.ilo 
dos Correios do esülClo elo Amazmms (:2ª chs
ClFSiio) ; 

Con tin uaçiio ela cliscussão do parecer n. 7 
jnlgcmclo nfo lrnver nrnteria, parn cldiliernç·ão 
na imlicaç:i\o pnn1 que seja cmwidallo o Vice
PresiclC'nte cli1 Hepublica cê füzt'~" ccss<w as me
dida~ ele exccpçi'lo tomadns pelo decreto ele 12 
ele abril. 

Di,<cussão unica elos seguinter< projcctos: 
N, 275, autorisanclo o governo ti mandar pa

gm' n, Jnstini:cno Jmé eb Bnrros, pagador elo 
Tliesonro Nacional, os vencimentos de seu em
prego. a contar ele '22 ele janeiro ele 1890 até 
25 de rnar~·o de 189 l ; 

N. 253, antorisanclo o governo a mandar 
pagar o meio solrlo vencido e por vencer a D 
l\Im'ia .Jmiquirni de Albuquerque, vrnva elo 
capitiio Laurinda José ela, Sil veim, D. Riüi ele 
Cassüi Soares, viUVic do m1pifüo ,João Antomo 
Sonres, e D, Isabel I-Ioffmann, miie elo alfores 
Henrique I-Ioffmann ; 
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P discussão elo proj ecto n. 16 A, de 1891, 
julg<mlo digno ele ser tmrntclo em consiclera
ção o projecto n. 16 deste anno creando o lo
gar de conferente para as substancias chirni
cRs nas AHanclegRs de 1" e 2ª ordem . 

Levanta-se a sessão ás 4 112 horas da farde. 

ACTA Ei\I 11 DE JU:-iHO DE 1892 

Presiclenciu elo Sr. Be1'1wnlin0 de Cillnpos 

Ao meio dia o Sr. presidente marnh1 pro
ceder á leitum elo expediente'. 

o SR. 1 ü SECRETARIO procede ú leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

sccreütria ele E.o:tado.- A' commissão de orça
mento. 

Do capiti1o honorario elo exercito José Ma
ria das Chagas Fernandes ele Brito, aposen
faclo no logar de ajudante do porteiro da 
alfandega da Ca11ital Federal, pedindo melho
ramento de aposentacloria.-A' commissão ele 
fazenda. 

Da S. Pau' o Raylway Com7wny. liniited, pe
dindo para dobrar a sua linlm ou construir 
outm linha de bitola estreitlt.-A' commissão 
ele obras publicas . 

De :\faria Amefüi de Noronha, pedindo uma 
p211si10.-A' commissão de fazenda. 

E' lida a seguinte 

li'íDICAÇÃO 

Requeremos qne a Gamara dos Srs. Deputa
dos, congratulando-se com os ofliciaes da ar
mada e com a miçifo, mande lan:Jcr na acta 
um voto ele louvor, por s2r o clici, ele hoje o 
27° anniverscuio elo combate Naval do Ria-

Oflicios: clmelo, em que a marinha brazilcjra conquis-
Do Ministerio elos N('gocios elo Interior, de tou um cli<t de gloria para a noss<e patri<t. 

8 do corrente, cleclaramlo, cm resposüi, ao Sai<t das sessões, 11 de junho ele 1892.
officio desta Gamara n. 46 ele 6 elo mesmo Bm·rro de S . .ilfarcos.-Ce~rC?·irJ ilfottci.-Tlw
mez, que naquella data communieou <W pt,e- 111a~ Delfi.·1.0.-Pwda Guimarr7e'. 
sidente do estado ele S. Paulo a clecisfto sobre O SR. :i\íoRAES BARROS pede q uc; o Sr. pre
a eleiçilo a q u.e se procedeu para o preenchi- sieleute nomeie interina ou e1focti ntmente um 
mento elo tres Vilgas êêlJel'tu,s naqnclle estado meml)ro para~' commissão de orç:1mento, em 
e parn as quaes foram eleitos os cidadãos Cin- snl1stitl1ição ao Sr. consc:llteiro ~I:;yrink, que 
cinato Cesar clci. Silva Braga, Julio Ccsar ele não tem comparecido 8,s sess!e~. 
Mesquitci e. ~r~zilio elos S~n1 ~º~· -p~te_i~acla. , 0 SR. C1"SARTO MoTTA _o Sr. deputado 

po í\hmstérIO LLê Instt Lcç,to I nollca, Cm-, J\I:iyrinl~ tem frt!taclo ás Si'ssõe:> d::st<e camal'a 
r~10s e TelegTi~pltos, de 10 :10 1'.orrente, en- por' doenc;i, e morte em pesso;t ele srni familia. 
viarnlo a pet1çao que llte 101 cl1ngicla pelos ' 
guarclas lltt Escob N<teional ele Belhis Artes, 
afim de que l\1es sejam <iugmentarlos 01 1ren
cimento~ q ne ora lJercelicm, lllilrc;t<los na 
tabella annexn. aos csbtmos il,pJJ1'ova,_los pelo 
decreto n. 983 de 8 ele novembro ele 189J. -
A' commissilo ele orçamento. 

Do Ministerio dos Negocios ela Guerm, de 
igua.l data, remettenclo o 1·c>1uerimento cm 
qm' D. Tufaria AugLuta Tibnrcio ele Sonzil, 
viuvei do brigadeiro Antonio Tilmrcio Fel'
reim ele Souza, pede que a pen,;i1o a olla ,_·on
ceclicla soja pagit elesLle a data elo ttcll.ecimento 
de seu marido. - ,i.' oommissão elo fazenda. 

Requerimentos: 

Ds Hersilia ,i.ugusta tfo Lima Fmnco, viuva 
elo 2" oífici11I LÜL :mn·cbrüi, Lb Estctdo elos ne
gocio' da gne1·r11, Julio de Li1m1 Franco, pe
dindo uma p1msão. - A' cornmissi1o de fa
zench1. 

Do Antonio ,i.ugm;lo Pinheiro eh Costa, 
amanuense elo extincto Consell10 ele Instmc
ção Superior, peclirnlo equipicrai;ão Lle seus 
ve_ncimentos ao8 dos de igm\l categol'ia mi 

O rse. PR"C'."lHclente norn1:ia para 
sub-<füuil· o Sr. l\Iayrink 1m comrnissão de 
orç~1mento o St·. Al'tl1Íw Rios, u em seguida 
uomein pam substituir o Sr. A11olp110 Gordo, 
na com11li<sãu clC' con -titui~·ilo, leg[s'.açi1o e elo 
jmtiça.,o Sr. Dutm Nic,i,c'.o. 

O §r. Caetano d1e Albaqne:!.0
-

q ne - Qlmsi systlte1miticanrnnte me tenho 
a.IJstillo ele rompcr o silencio qnc t:·nllo guar
llado, para allmlir lêOS acontec:.mentos que ul
tinmnwnte se teem desenrolado lM infeliz term 
de i\Icüto-Grosso, e que, ch,•gamlo at6 nós,teem 
commoviclo a ;i,lmiC rn1cional, po1·q uc, Sr. pre
sidente, estes acontecimentos htão !úra ele 
tocln. a previsão e atti:mtam pr.,flimlnmente 
contra os s·ntimentos elo seculo e l'.Onl;ra os 
intuitos elo regímen cm que vi vemos. 

Dizem, Sr. presidente, noticms r.·cem-che
gaclas claquelle est:i.clo que alli se t2em cl<tclo os 
actos mais revoltantes de reprr.s1ilia, e 
incontestlwelmente ~stes factos nã0 iioclem 
deixar ele depor contm a situação actmil elo 
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paíz e de impressionar gmrnlemento o proprio 
estrang:eiro, causando, portanto, pr8juizos aos 
nossos mteresses. 

p;i,ra o lado cios quae.s sopra o vento elo poder. 
Esta é a verdade, que ha ele um dia fimr p:t
tente nesta Camara, porque é preciso que esta 
questão, que tanto tem impressionado e tii.o 
tristemente o p;üz, sej<t um dia aqui leni,n
tacb á, sua devida altura. 

O S1i. AzEREDo-No dia em que se cfücutir 
a quesfüo ele Matto Grosso, lia dever-soquem 
tem razão. 

Esta politim ele represalias, esta política, 
inspirada nus mais ta.canhos e mesquinhos 
prececlentes elo antigo regímen é que levou o 
o infeliz esütclo de Matto Grosso a esta confla
gração, qne tem rfado o resultci,clo funesto cb 
perda de tanüts vidas preciosas e o mais re
voltante attenfarlo contra. o clil,eito cl3 pro
priedade ; estti, politiC'1 de represalias, trazida,, O SR· CAETANO DE ALIJUQUERQUE-Tenlto
cheia de orlios, ao regímen actual, não per- me mantido propositalmentti no mais com
mittiu que <I Republica se implm1tasse em pleto si!enc[o sobre estes g1:aves e lam211t<cv_e[s 
Matto Gros30 como estava nos intuitos acontecimentos; e agora VCJO que trnha l'CLZ<LO, 
patrioticos elo St,. marechal Antonio Mci,1"ia. ·porque o nobre deputado j{t está, me provo-

Esta politica rle repre2a.lias, r1ue via nos ser- cani\o pci,ra um;:i, discussão, para a qual não 
viclores ela p;1tria homens que deviam ser col G,cho ~pportuno o mom_ento. 
locados nas posições politirns. sec;·undo o ta- Os factos que _se ~sfao cla,ndo. 1:0 esta.elo ele 
lante elos m:1.gnatas que clominav<Lrn, segundo :\Iatto Grosso estao iilm cla. pl'ensao ele .todo o 
os seus caprichos e quosi todos elles incon- 1101112111 que possc1 füzer ielea elo que seJam os 
fessaveis ; esü" politicG, ele repres<Llias tão sentimentos ele nm P?"º civilisallo. Alli se 
nefünclas é q1te tem cli1Clo log;u a urna lutei, t:;em prat1cacl1~ êcS marnres atroudacles: todas 
fratricida, que fez com que um puulrndo :ts r2gras elo cllreito clêi,s teem sido pos
de homens, compenetmclos dos se111~imentos tergmlns; o.s sentimentos lrnmamfanos que 
:patriotlcos e comprnetrndos airnh ela fürma hoje. se inscrevem nas paginas clci, sciencia elo 
republicc1na fedcmtiYa, se erguesse com toclci, cl1rc:1to cL1. µ:uerra teem sido <tlll completa
[\,. energia e com toLlo o civismo pci,ra rcivin- mente olvHhclos, conv1ch1m-se t1quelles que 
clicar os sens direitos. combG,tom pelo direito leg1t11no a reneler,:m-,;e, 

Esta política ele represalias, Sr. presielentc, o:ff.·recenclo-se-llles t_oclas as gamnfüi.s; <· en
que nuo pcrmitto nem mesmo os nmtto-gros- tl'et<ulto_ es.sas gara~1tms. dc;s,i,ppc1rccom, o esses 
senses [\, occnpan;n1 no esta.cio funcções nem polJres rnlt)l!zes sao v1.ctmms elos rn~!;m1:tos 
mesmo fecleraes, é qne tem provoccvlo este mais selva .. '.rnns ! .. 
drama sanguinolé:nto, é qlm tem clesr:nvolviclo O SR. AzE1rnDo-:'1"iio apoia.cio. 
luguhrement:i esüt trageclia tristissim;1. que 
tem enlntatlo fanto a alnm cio p:i.triota. 

E' preciso que uma tal i)olil tcc1 cesso, a bem 
cl[\, cligniLhcle elo paiz e elos sen ti1mmtos ele 
humanidade. 

O SR. AzEREDO clà um aparte. 

o SR. CAETANO Dill ALBUQUERQUE--0 nobre 
clepuütclo lm do discutir comigo o assumptD e 
~e encctrre.~·arei ele. clemonstrar-1110 que a [\,t
tit~1cle chi,q uelle povo foi a mrtis legitima e pro
:prm ele ~m povo livre. Em occasfüo O])por
t~ma, hei ele t!omonstrar_ como foi que alli se 
cl1fficultou a. nnplantaçao elo novo ro;ürnen 
com? alli se procurou arredar elas po:o;içõe~ 
officmes aqnolles quo as tinham conquistado 
pelos seus meritos, como foi que alli su im
plantou a mais profüncla scisilo, ,;cisão que 
tem dn.do em resulüLclo a m11rLe cio üi.ntos offi
ciaes clistincLo.s, valent \S e pcêtriotas, ele cujos 
esforços fanto o pG,iz precisa. Vl1. ! 

O SR. SEVERINO VrnmA dá um aparto. 

o SR. CAETANO DE ALDUQUERQUE-0 nobre 
deputci,clo p;'.la füi,llifc cliz que é o povo; mas é 
o povo debaixo ela invocação elo nome elo Presi
dente ela Republica. E' o povo, mas é o pov-o 
qu~ não sabe dirigir-se por ~i proprio, e que 
esta prompto a segun' os acenos claquelles 

O SR. CAET.1.i\o DE ALBUQUERQUE- ... sendo 
os seus corpos G,rni,staclos e lançados ao fogo, se
gundo dizem l'ecentes noticias. Parece incrível 
que tão l.0:1gl" tenha sido lev;i,cht ""barbaridade 
elo povo ! E' incrivel, Sr. presidente, que no 
sel'.ulo XIX, qLrn se diz o sernlo cbs luzes. G,O 
se transpor qnasi os umlm1es do seculo XX, 
no:Jte secL1lo q no se diz tlns iLl~:c1s lrnma
nifarias, estejti.mos a ter conl1ecimcmto ll1estas 
scenas tão atrozes, que e;J10c;i,m o ccmi,çifo o 
mais impetlorniclo, qu3 n:lci podem cl:e[:s:ar ele 
sangrnl' lt almn. nacional. 

Sr. presidente, ou me illuclo com as li· 
ções lieb1clas nos grnndes mestres, ou o rngi
men ropuiJlimno no Brazil este\ hci,nsviaclo. 
JulgLtei que fosse um rngirnen ele pêi,z e ele 
concorclia.; infelizmente nào é o que tem G,Con
teciclo entre\ n1'1s ; l;eem estes tempos siclo um 
clranrn trislissimo que a historia tem regis
trmlo com carn.cl;et'es ele SG,ngue ! 

:Sr. pre:<iüente, em quasi todos os podos do 
antigo imperio se tem em.enditlo que ces-<ou a 
rnmrnrcllia, que cessou a centralisaçKo, mcts o 
que se vê é a pretenção de erguer-~e, em logar 
cio syste1m, [l,lltigo, umci, olygarchb noYo .. 

Foi isso. Sr. pre.siclente, que cicontoceu em 
iYfatto Grosso e em virtude disso foi que os es
píritos se separaram, os animos se accencleram 
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<la mMieim que Sé; Yé, trazendo. como come-· meus sentimentos siio º'mais puros. que não 
quencici, dessa, pretenção de pcedominio, o os troco pelos daquelles que teem palavras bo
exaltcunento elas lXÜxões politic1s, que chegam n[tr1s nos hbios e sentimentos op1Jostos no co
ao ponto de encher ele mo!'tos as nrns de Cnyci- mc;ii,o. 
há, demonstranclo r1ssim l] ne ess;i pahwm- o SR. ZAllIA - E é por isso que peço que 
fraternielade -que figurn nos pccpeis ofücia.:;s. Deus nos ajude. 
não existe nesta terrn, é UJ11(1 pull!a ! o SR. CAETAC\O DE ALBUQUERQUE - Venho 

O SR. MoR,\ES BARRos-Foi abolida a 3 ele cnclereç·ar á rnesn, um requerimento que espe-
novembro. (T1-ocan1.-se 1:ehm1wníu8 rrpm"il's ené1·e rei 0 governo tonmr~1 mi devicht conside-
os S•s. A.~c1-eclv e Bel!m·1n,i1io de Jlenrionça.) 

O SR. PREsIDE'-'TE-Quem tem '" imlavr<i é o . , requerimento o faço em nome ~los ~en-
Sr. Caefano de Allmc1u.erque. . . 1 ~1m .. emus Lk lrnnmmclade e a lJern tlos mtmtos 

. . . _ elo regimen republicano. Peço rê V. Ex. que o 
O SR. CAETAi\O DE ALBUQ1'ERQ1'E-Comlem nrnnile buscm'. vem. o orarlo1• d campri-

nanclo, Sr. prernlente, os abuso:.; que se teem - , 
11 

,,
1

, ). 

claclo em i\fatto Gros:.;o, não nmho á tribuna ,uc, J.u.J · 

com p::cixilo pmtidaria; pelo contmrio. tmgo a Vem i: m_e~'1, é lida e f'._nviacla i~ c~mmissão 
maior tristeza. e venho conrlrrnnar os abusos. ele const!lrnçao, leg1slaç11,o r cio JUSt!Çiê a se· 
quer dos 1iclversi1rios, r1uer elos '1migos, 11or- gnint8 
que ei1 mesmo muitil,S vezes procurei impecllr 
que se pmtir,i1ssem ados violentos e nunca po
deria prever que as represalias cl1eg«tssem a,o 
ponto ele se confundir com '" mü.is titroz bar
baria .. 

Sr. presidente, precim1mos convergir toclos 
os esforços para fazer a gT'1nclez1i clest:i terca. 
Este regimen precisa quo se.i<1 ele pe1z e tle con
conliit, a menos que não esteja.mos compleb
mente illrnliclos a res1Jeito clo nosso destino ; ó 
preciso que no rcg·imcn repnl1licirno ce$sem [1,s 
inconveniencias e vi cios elo <tntig·o regi men. 
Este syste1m1 ele fazei' do i'nnccionnJisrno pn
blico servos olmlicntes aos m1tnclões de alclei;1 

Requeiro que o governo remetfa á Camam 
i11lo1'JnacC1E:s sobre os gTaYes acontecimentos 

se teem clmlo em ~Iatto-Gl'Osso, e bem as
rrne pr·JYir.lencie.com f\ mn.xinm lJ1'eYidade, 

110 se11tillo elo c2ss11rem as lmnent::c Yeis repre
salii1s q ne se teern tltLclo e se c,;tão dm1clo na
q&·lle e.stiêi.lo e que fanto teem impressionado 
o espir[to publico, i)elo mnito qrn; offemlem os 
srntimcnto.s da. humaniclacle e os intuitos elo 
n;gimm republicano. 

não piitlél absolntamente imperar no novo re- 8<1 lit das s2ssões, 11 de junho ele 1892. -Cae-
gimen. ta,;o de 

E' preciso r; ue os bons paL'iotas conYirj:c,,m 
os seus Pslüeços no sentielo Llo con:r:ctç:cmonto ua, patriG1 ... 

O SR. A>:TO:\"IO AzEREDo-Apoi:tdo. 

O Sn. PRESIDE:'\TE-EsL\ sol.ire a mesa unm 
do S1'. B:irão ele 8. 1Vfarcos. IJ8elindo que 

lM n,cfa. um voto ele l<rnvor, por ser 
hoje o '27'' ;mnivm·~1uio do combate mw;ü ele 
Uü1c·lrnelo. 

o SR. CAETA:\"O DE ALBl:QUlfülKE- ... ó pl'e-1 I\ào n, snhmrtto ú. votrt,çii,o, POl'l]!Hl niío lia. 
ciso que os bons patriotas convirj~1m os seus ~llrnw1·0 p:u·:i votas; nms, si nilo houver op
esforço" imra o restabelecimento Llit paz, nilo :t 1hl:-<i1;fo, nrnrnli11-il-hei hnc:a1' im :wtci. 
paz dos tempos ominosos lle L\<"l'O. mas cê p1:z -
sincem. 11 p:1z que é compa,nlt2im 118, onlem ; é 
preciso r[l!Cl '' lmrmonia sejrt tp,m1Jsm sincc'l':~., 
que a fraLernicl::ccle sej'1 nm1i verclilcle e nilo 
unm fraterniclacle que é fomentid;i,, não urm~ 
frri,ternida,rfo que ~' contr:sta cht din,rfa e com
pletamente pelos factos. (.Apoiwlo:c: e ap11!'le'.) 

O :§r. BeUarnüno de Jlo/J:en
do~:.~'ª de pre
>'ilLmté, comcçoo e<Jm as pahvrn,s qLte echo;i,
t'<1.m com o 1müo1· brilllilntismo 11'1 sessão 

p1·oforidi1s pelo ;ictlml Sr. ministro 
exte1'io1· : 

O Sr:.. ZA:IL\·-D:;us o onç'1. (Rirn.) « Qlmnclo o cidadão tem o corar;ão oppri-
0 SR. CAETAi\O JJE 1\.L13i:;qi:;E1:QcE- Diz o no- mido. mag0:ido, tem necessidade ele fallar, de 

bre rle1mtc1do : Deus o ouç«L, e eu desejo que chumn· ! 
assim seja. " De:1nte dits viofações consfantes e fla-

gr:mte~ clu. Constitni~ão; demite do especta
O SR. ZAMA-Digo isto porque vivo debaixo c:ulo cle8t:i Repulilicc1 completmnente foJsifi-

de uma clticotaria brava. (JlilMidadc.) , c:Hh; i.len,nte clus itbusos repetidos, cada qual 
O SR. CAETA;'\O DE ALBl'.QUEKQUE - Ha p:i- mais gmve. que o poder publico tmn pmtiemlo, 

:lavras, Sr. presidente, que muitas vezes nli.o nãn t; demai~ pcclü·-lhe frequentemente expli-
0x1wl!nem a realidade tl.os sentimentos; entre- caç1}es e exigir-lhe info1'Jfü1ÇÕllS, ex:1nünar 
i<i.nto, posso assegurar a V. Ex. que os severa, e plÜ1foticarnente toLlos os seus actos 
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para Ycr 3i pelo menos Llesta forma, pode
remos crear unm murnJha á contimrnç·~o tle 
suas prcpott·ncias e ele sem crime~. » Ftwo 
minhas estci.s pc1ltwms e applico-as ao tldtml 
o·overno. 0 

Venho em nome elos mesmos ]JrincijJiO~ Ql'.e 
aqui defendeu o actmü honrnclo ministt·o elo 
exteeior com Slrn paltwrti, inspiracla e ,-errb
deirctmente patriotica, pedir 11oje info1·mac;ües 
ao governo. 

UDI SR. DEPUTADO-E' 8$C:US8.clO 11erlil-ll~, 
porque com ccrtez11 não as terá. 

o SR. B IBLL,\.Ri\11:":0 DE ]\'ÍENDONÇA-Faç·o como 
o illustre ex-de1rntt1tlu :Sr.SeJ·zeüello-d:J.mu. 
tüncla que em vão ; mas cumprirei o meu 
dever. 

Sr. presidente, vou envirtr á mesa um:t 1·e
presentat;<10 elo partido operaria brnzilcil'o, 
firmach1 pcir trnla a rlirectoria e pelo~ lli'esi
clentes elos clifforentcs clulJs confeLlera1los 
contra os vexames ele que estão sem lo Yictirn;1~ 
os opercwios e tni,ballrn.clores, já füo mingua
dos neste p;Liz. 

A pretexto nilo sei si rle motivo ele ordem 
publica. ; êê pretexto não sei si ele motioro rle 
segurança. deste pa.iz, está a gmtrrla nu.cion:ü 
qrn1si que aquarteladê1 e os ciclacli\os lXtcificm 
que vivem ele seu lrtbor quotidiano siio p1·e
jmlicaclos em seus interesses e com elles as 
respectivas familias e tmh1 a socieclacle pehc 
clesorganisaçllü consequente elo kaball10. 
(Muitos opoiados.) 

O SR. ARTIIUR Rrns-Os jornaes clemm no
ticia üe q nc se rstá proceLlendo ao recnlta
mento p<cra a guarda m1cio1111l. 

o SR. BELLARML'iO DE ME01DO:\CA - Jú. nilo 8 
sufficientG a fo:"r;ci. federal pa.ra inanter rt or
dem conjunctamente com a policia? Si assim 
é, porque o governo nLl.o vem pedir augmento 
da forç;t feclenil ? 

Não silo suffi:::ientes os quatro corpos de pa
triotas orga.nis9oclos contra a lei, sem autori~ 
sação algumf\ elo poder competente, os quaes 
se acham armados e mobilisados como si o ar
mamento elos ciü11dãos estivesse ao tahmte ele 
quem governa, como si essa mobilisetçãri e 
augmento de força não dependessem da auto
risação elo Congresso ? 

o SR. EPITACIO PESSOA - Estão militci.risanclo 
por economü1. 

O SR. JuvE:-:cro DE AGUIAR - Estamos 11:1 
época do tenor. Militci.rismn o paiz aincl a 
mais do que está. 

o SR. BELLARMINO DE MENDONÇA - E' pre
ciso pelo 1mmos que:: o Congeesso faça ver ao 
Poder Excutivo que deste moclo elle implan
tará a descrença e o terror. 

VozEs-Jic existe. 

o SR. BELLAIC\Il:\O DE MExDo:w;_\.-Toclos os 
dias os jmnaes annuncil1m :-estão de e:stado
nrnior nos quarteis ela guarda. nadonal os 
ofüciaes fulano e beltrano ; todos os dias os 
jornaes trazem columnas inteiras de noticias 
de nomeu.<;Ci"~- promoçues, üemissGes e trans
forencif\s. O exercito inteiro clissemimdo pelo 
vasto territorio da Republica 11:10 tem um ex
pediente tão extenso, tão complexo como o ela 
guarcla nacimrnl. 

() SR. FOXSECA HF:R:\IES- ;\[o fallanclo nos 
bat:1Ji1ôes p'1trioticos que fazem clesp2zas não 
a n toris;1clas. 

o SR. BELLAiü\Ili':ll DE MEXDO:\'ÇA-Hoje, que 
parece cles1Jertada no espirito publico a neces
siclcêcle ele se dotar o nosso exercito ele melhor 
arma rle ibgo portat!l, entram tm pugna 
pessoas estranhas à profissão elas armas,pare
cemlo que lrn tendencia.s pm'a não se dar este 
apmamento superior ics forç,l1s f'ederaes, mas 
sim aos cidadão~ ela guarda nacionn.l e elos 
b11ütlhões p<1trioticos. :\Ias. p~rg:untarei ao 
St'. Vice-Presidente ela Republica: contra 
quem quereis armar os cidadãos ? Contra o 
exerci to ? Elle não vos merece confiança? 

o SR. ARISTIDES MAIA -Parece. 

o SR. BELLAR:\lii\O DE :vIE:\DONC:A-Não é sõ 
parece ; quando o Sr. ~Affonso Celso iniciou 
a rcstauraçã.o ela guarcb mwional, desde logo 
mmüfestcrn-se a Llcsconfütnçci. no exercito, que 
do modo mais solemne protestou contra o 
facto, e á frente dessa rei vi mli cação esht vam 
os actua.es Srs. ministros Lla marinha e cfas 
relf\ções cxtPriores. 

Se. presidente, niio subi t'c tribuna para me 
occupar deste assurnpto, porr1ne fosse inspi
r<i,clo p01· um ;1r~igo qne li hoje no jornal ela 
opposição; já estava imc1'ipto, lia tres dias, 
i)ara fallar a respBi to . 

Mas, nem porque encontre quem tenha 
as mesmas irléas, nem porque estas icléas já 
foram espallrnchcs pelo paiz por um velticulo 
que sem duvida as transportará a mais vastos 
llorisontes; não estou inhibiclo ele vir aqui 
~u~tent:ll-ê1s em cummuuhão de p2nsamento 
com o illustre f\rticulista, que neste momento 
ten'10 a nmior satisfaçào em declanw que con
sidero um patriotêi. intemerato. 

l'MA voz-Quem é este patriota ? 
o SR. BELLAlDIINO DE ME:'-/DO:'-IÇA-Ni\o tm

tei ainch ele inquirir elo seu nome, basta-me o 
seu honroso pseudonymo- Eleber, a elevação 
ele snrt linguagem, embora caustica às vezes, 
o rigor ele seus raciocínios e as ycrdacles que 
comjosamente sustenta. 

Peço para estes inspirados artigos, 11:10 só a 
meditação do nobre deputado por !'vfinas que 
me interrompeu com seu apm-te, mas de toda 
a Carnara e com especialidade elos Srs. Vice_ 
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Presidente ela, Republirn e ministros eh ma- applicação :10 momento actual ; depois de 
l'Ínlia e re.lações exteriores. JucliC'iorns comi- enunciai-as, as modificarei ele accorclo com o 
clerações e sabias reflexões são alli 8'pla1mclas; estylo que adapto. 
accuss.ções as mais graves são alli irrogadas Dirigia-se então S. Ex. naturalmente a 
a ss. Exs., sem que tenham tido cuntestação. muitos daquelles rrue estão hoje em campo 

0 sr~. JuLIO rl'IESQLITA- Sem echo. opposto ao rrue occupa a illustracla maioria, e 
com reierencüt ao Sr. Lucena dizia : 

O SR. BELLARi\IINO DE MENDONÇA-Estas ac- « S. Ex. não se contenta em produzir a des-
cuS'<tr;.ües nüo se pócle dize!' qrnô nilo tenilam organisação em quasi todos os e.,tados. s.Ex., 
ecl10 quando são baseadas em prova~ e nas é preciso que se diga, dis11onclo ele atqw1s clepii
propricts pn.lavras,conrprrnmssos e opmwcs elos tados doe eis <i 'ira vontade, pretende clesmo
Srs. mimstros ela nmrinha e elas relac;<)es ex- rnlisar esta c:;tsa. » (.Apoiaclus.) 
toriores. 

Sr. 1iresidente.. . rnanch_:ire. i á lll_,esr1 um re- . O SR· PrrntsIDE!\TE-V. Ex· não pócle cliri-
t l l g1r-se nesses ermos aos seus colleirns. querirnento sol!c1 anc o m omrn<·ues em apmo ~ 

da representação' no senticlo. de rrue se.'cL o SR. BELLAIUIIXO DE MENDONC'\. - V. Ex. 
esfa Gamara, csclarec:1da t"\ respeito dos graves está reprehendenclo o Sr. ministro das relações 
vexames que º"tão soffremlo as cla,1ses lalJO- exteri01·es e ni\o a mim, que nilo faço mais do 
riosas dtt Capita,! Federal. que citar ns palavms ele S. Ex. Entretanto, 

i\Tas. antes ele <wresentnr 8 eiwiar i\ mern os mrnaes n:l.o consi'.C·mu11 iclentic11 D.elmoestação 
este rerrue1·imento; . :1. rnn ontcoas- pol' de V. Ex. on ele :ocu :mtecessor, 
sumpto de paz, de conconlw e de c.ongrac;rL- quarnlo o Sr. Serzcclello u,vanç·ou semelhante 

1 pro]n'Íçi\o na scs~i\o passach ! (:inoi,ulos, 111.iiito 
me.nto · /1c,,1.) Disse préviamente que, p;im acceitar o 

O Sn. ZAl\L\-Isto é o c;ne '1m:ro. pensamento elo Sr. Sel'zeclello, llavi:t ele corri-
0 SR. BELLARlIJ:.:O DE MR:.;nosc·.1.-Desclo gir <t fi'irmn .. ('. 8111 Ver, cl1• :1,Vf\.11Çoar flU8 O go

que me envolvi 1m política, knliu me esl'or- Yerno cic: ual clisp:)e ele cleputaclo,.; rloceis á sua 
çaclo por essa conconlrn e ge- vont;i.de, pedirei :ws mens eoJl(•grts tla maioria 
ral. e si f:·r 1wcessn.rio o mnnl10, qne uüo sc',jrun rmüs Jll'esicleníi,tns que o iwo-
])eclir.•i 0 :wxilio elo l1om'c:clu r1·1n·1;s·11t:\.11te tle prio Vic1•-Prrsiclent0 ela Repnl1licn .. E é contan
S. P:rnlo, ex-ministro cln :'. Ex. do com is:.;o qn:; me animo a :tpresentar á 
Sli,k rtne, antes de acceiüu' :1. c:rnclid:ü,111·:1. C[1W. cons clr•rnA;i"10 1ln. Ciumtra o projcc\:o ;, rrne cillucli 
livre e espont:meo.mcnto füi :• ]JC!o e 11110 e:.;pero tem os votos ele íoclos os collegas 
iiovo paf':\ \'ir 11es1:t cht nw.iorü-i. 
mi,sn., lm vüi siclo ele c1111'.'ntC'n- \'. Ex , Sr. presicknte, ''abe nPl110r tlo que 
men: o, ele pêtZ o harmuni:t entr1· gTnpo.s poli- eu. imrquc a,compa.nha, com o devnclo criterio 
tico,: divergrntes, entre c•11üw·11k:i ci<l<ulãus CJU<' i) clis:.ing·ue, com uma illustr:<.ção pouco 
sep~tmrlos por antigos "wt;,::':01úsmo:i.. . (·ommum. com a attenr;ão clcclicacl«\ tk ve.rcla.-

Acc:eitei 0 honroso 1rnwil:1t1 '· pm· :cs;:un clt- cleiro pn~1·i 1 1ta. os acontecimentos que si; cles-
zer obrig:ulo, como um venl:uHro cl•.J envolvem no pniz. e que di1·ei com convici;ão, 
sacl'i ficios. que se cL senvolrnm triste e cleprimente-

Não ~ou, portanto, novel pngll:\cle>r ele cor- mente. 
cleallclacle ; já fui emissal'io ele pit;é pn.m cks- O Src. AmsTrnEs :VL\u - Essa é a opinião 
füze1· todos esses motivos tle n i'ctsl.:c1rnmto que de V. Ex. 
tin\1:1 m cliYiclido os renublicr:.nu'. aimla. no 0 8 1.,,,1. 'I E t · 

1' , lL ''°' ~LA!ê:UIXO Dli: l\' !Ci'\IJ00i(IA - 'S ,a, 8 
inicio cb 1101•0 regímen. a minll:i, 01)inião convictn .. Póüc V. Ex. ficar 

Nostit Cn.mam não tem sitlo outro o meu c?rto ele ri ne não clispul.~m·i r.1s glorü1s ele 
proc1·1limento. v E 1 t 

Nunm fui clefensor extrem,ulo elo governo · 'x ·' ncs ;e rnomen ·o, Pé'lo apoio qne está 
· dando ao gm·~;rno tymnnico que Yile tLssober-

algurn, mtLS famb2m nunca. fiz opposição 8ys- 1 1 11 1 t 1 ~ 
tematim, e neste momenlo nwsmo, quando X\nc 0 0 Y:ts:iii.. anc 0 oc t1 :1 m1çtLO. (iliuito /Jem, 

m.wto /;e111.) 
fall,J com um pouco mais tle caloe e entlrn-
siaomo, porque 6 em sincera c:ouvicr;uo p:Ltrio- O SR. ARISTIDES MAIA - O g·overno está 
tica. que me inspiro, não tenl10 t1 iHkn~·ão de preparando a liberdade. ~ 
negU' justiÇ<1 CLO Sr. Vice-Pr8,;idl:nto da Re-- o SR. BELLAI:.l\Hl\0 DE MENDONCA -V. Ex. 
publica ou ao seu governo, quando a mere- Sr. pl'esiclente, que acompanha os fados que 
cerem. se ]X\ssm11 no nosso ptüz, SltlJe o que se deu 

Poeleri<1 mesmo, antes ck entrar no as- no Ceaní. nos dias 16 e 17 de fevereiro. 
sumpto a que acabo ele allndir, servir-me de Não venho agora rf'latar nem discutir 
palavras do Sr. minist1'0 elas rdnr;ões exte- esses factos ; venho pedir P<tz e concordia, 
riorcs, mas desde já eleclciro r1ue dlas não ex- quo ccs:.oem todas as perneguições por motivo 
primem precisamente o meu pensamento, com desses ttcontecimentos que enlutaram 0 estado 
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do Ceará e toda a p<:Ltri<ê bmzileira. (Muitos 
apoiados.) 

O SR. ZAMA -Estencla a sua benevolencia, 
até á Bahia. 

O SR. BEI,LARi\UNO DE l\!J~:\'DOKÇA - Ainda 
hoje lta offlciites do exe1·cito (que é actual
ment0 o p<t1•iá dPsie pai7,) que ainda estiio ro
spomlondo a imrns conselltos de guerra ... 

o SR. BEZERRIL cli1 um apctrte. 
Ü SR. ARISTI!JES MAIA - São <tssim tochis 

as :1ccus'"ções. 
o SB.. BELLATIMINO DE l\1ENDO:\ÇA -Vou re

spo111ler a V. Ex. Estou ele ixanclo S. Ex. 
complefa1· o C'eu discurso pamllelo no mel! e 
quando S. Ex. acalJ[ll' responderei. (Prwm.) 

Como 1lizi[1, Sr. p1'esidente, i\.il1lltc 110,ie offl
cities elo exercito esfüo res1Joncle111lo a nov-os 
consell10.i de guerra., apezar ele absolvülos nos 
primilivos, tê qne foram sulimetticlos por se 
acll'drcm ''° ](l,clO do Sr. ç;eneral .Jos0' Cla
rinclo, o gowrtrnLlor legitimo, como ;i,liús lhes 
cumpria. · 

O Src. Bf<JZERRIL - E' inexacto; hei ele mos
tr::tr. (Trocr~11l-se oa'ros upcu·les t?:°oleato.:;.) 

o SH,. BELL.\R:\Il:\O DE l\IEXD00Ç-.\ - Estes 
officiaes.qnu .i<í. tinlmm siclo alJsulYiclos nos ]Jl'i
mitirns consell10;;, como já clic'se, a pl'ctcxto ele 
artic1:lnc;Gcs L'itas cm sua clcf'c,,a., e que f'omm 
puhli.cas, mas pol' cuja pulilic[lç•i\o nitu ll!es 
poclem íi1zc<r l\'Sponsaveis, foram nrnnclaclos 
sulnnert<·r a uorn ronsellto, e por quo modo 
irregnl<ir. :~r. prl:cüclente '? ?\em sic1lwr a. p<trtc 
accusittmin. fui c'nYiltcla pelo comirn1.ndm1te cio 
corpo! (1'r:Jrn,,1-sc upw·/cs.) 

L"to pM:1 mim é novo. Já fiz defesa perante 
conselllo ele i:nrnrm e nesta accusei i'l um official 
supé·rior. :cc·cu 1ei até ele ext:'êWio lle soldos 
lle iwa("ilS, porqne preciS[lí'il, husmr ]Jré·ccckn
tes, pa1'il 1n·onn· que esse ofllcial .su11erior es
tava. " seus sulxmlinndos por 
rnoLivos mc·nos confoss<weis ; nrns u:Jo fui re
sp011sci,t1ili~;tllo por is,.:o, porque nar] uello tempo 
as :dlegci~" :es cln. defbsa ertcrn invioliweis. En
trefanto :1gom constituem motivo p<1m novo 
proces,:o co11'\L';l, o proprio accusaclo que se 
del8ncle ! 

O SR. I\EVIL,\QUA - V. Ex. é militar e 
m1bc como L'ssas cousci,s se passt1m. 

o SR. BELLARMINO DE MENDDKÇA-Sc. pre
sidente, niio sei o que se p;1ssa no Ceará 
actualmente. si cessaram ou não por lá os 
processos e perseguições ; nui,~ o que é certo é 
que um nosso rollega repr1'sentante daquelle 
estado, para, vir tomar pcwtc mi, actu1:Ll ses
silo, teve necessidade ele enümrcar em porto 
11iverw do da Fortaleza. 

O SR. BmERRIL-Porque quiz. 
o SR. JvL\RTINHO RODRIGUES-Foi nara não 

ser i1'Si1Ssirmclo ! ( T1·oca,,1-se 'Cio/ en to\ apcl!'les 
entn1 os Srs. Jfnt!i1i!io Roclrü;ues e Be~eri·il.) 

o SR. BCLLAfü\IINO DE l\IENDONCA-Bem vê 
V. Ex , Se. presiclente, pelo que 'se ptiss[\ no 
proprio i·ccinto clesfa cnnmra, que 6 urgente 
corr:·r o véo elo e"qnecilne;lto 8obre tão cle
plornveis factos; é prrciso que o Congresso 
Nacional envie t10 Ceará o rmnocle oliveira ela 
pn.z e rht conconlia. ( A1J1Jiaclus.) 

o SR. JOÃO LOPES clá um aparte. (Tro-
Ci·:ín-sc vio{eritos entre o; Drs. Jorro Lo-
2,cs e Jfu.,·. i.ilw . ) 

O SR. ZDIA - :VIas então isto é que é ]J[IZ e 
hcwmonia? (Riso.) · 

O SR. B1,LLAit~rli\'o DE ~1LK\'DONÇA - Sr. pre
siclrnte, sinto prufu111hrn1011te q11e tlvessp claclo 
occasião rt este inciüenüJ lamenÜWL'l. mas 
V. Ex. compreJt,·ncle q 1w p;1r:t pedir concor
dia e congraçamcnto é imlbpefü<1.vcl mmtrar 
que nilo cxisl.D nem rnmi,, nPm outra cousa. E 
foi isto o que quiz clemoustr:\Y'. Mas não q1wro 
cnt,rar mt annln;e dessc·s acoutecirnentm e ·,Jor 
isso pas;o a lei; o projecto que tenho n honm 
ele :.:nbmetter á cort,irlemc:·ãc chi, ms:i'" (Di.) 

Sr. prcsidcntl'., mi.o r:iuero alongar a discus-
são e conclno aimb com do Hlustre 
rn'1listro cl:ts rcli1(Jies S. Ex. cliri-
g'iit-se no g·on;rno elo paiz, ao Poder Ex:'cuti
YO; rlil'ijo-rne ao Sr. Vicc'-Presi1ienl.e ela 
H.epnblica o aos Sl'US minhtros, par0tlilwclo 
as paliivrns ele S. Ex.: 

«;-;·o tli:c ele ajuste ele contns, quando fal
tar-lhe o apoio do ('Xercito e cl[\ armada., ti 
q ucm S. Ex. illude e 'ac1•ifici1, creia que ha 
ele Jnn~er poYo, exercito e m·1m1tl;i,, que nt'1s 
mberemos re:'fa1i<1leclll' a verdackil'i1 kgcclirli1cle 
no pollel', ci, vc•rclndc na Rcpublim, a justiça 
ao merito e o respeito à Constituiçilo.» (Muito 
Úe1J1, 11iuito /Je1ll, LJ Ol'ado,- C C011l.}J1"ÍJllUill!ICfoo) 

Fica sobre a mesa pam oppol'tunc::mente 
ser apoiado e julgado objecto ele deliberação o 
seguinte 

PRO.JECTO 

o SR. DELL.\lt:\IINO DE JV]ENDO:°'IÇA-Por ser mi
litar mesmo é que julgo-me no dever ele erguer 
a minha voz a favor dos meus compêLnlteiros 
ele classe, e sinto 111\0 ter lJci,stante a.utoridacle 
TJam leY[ll' a ·ocrc:uasão e a con vicçilo a toclos 
õs nobres collegas. O Congresso Nacional decreta: 

UJ\I SR DEPUTADO - Tem bastante Cii.p<:Lci- Artigo unico. Ficcun amnistiados todos os 
dacle prnfüsional e clefoncle uma causei, muito inclivilluos que tenlmm siclo process[lclos ou se 
justa. , achem respondendo a procfüso por terem to-
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1mulo pLCrte direcfa ou inclirecta nos movi
mentos LCrmaclos que tiveram logar no est<1do 
üo Ceará a, lG e 17 clefevereiro do co1T2nte 
anuo, e em perp2wo s1lenc10 os proces3os ele 
qualquer imtureza que por esse mot1vote
nlrnm sido insta,urados on outros que nesse~ se 
tenham origimtdo. 

Sala das sessões, 9 de junho ele 1892.-I!cl
lannino ele Nienclonça.-1lianoel Coelho Biistos 
do Nascimento. -iliar!inho R0driyucs. -_Lí10-

rim Garcici.-Inclio elo Hrn~il. 
Fica jrrualmcnte solwe a mesa, ]Xtra, ser 

apoittclo J; entrar em discussão o seguinü) 

Re JilCi'i;ncnto 

Requeremos que, par intermeclio eh mesa, 
se requisite do sr-. v.ice-Prf'.:s1dente cb i;~epu
blica as segumtes míormaçoes: 

l.º Si te.em siclo c1mnmclos parcia1.mente ou 
não os guardas nacionaes a serrn,:o <cdi vo, 
com prejuízo Llas imlustrms e dos mt2123ses 
ele suas respectivas familias; _ 

2. o No caso aftlrmativo, qnaes as razoes de 
ordem publica cleterminanles desse pesado 
onns; 

1
. 

1 
_ 

3. o Si as forças policiaes e de l" mm nao 
são sui'ô.ciente:; pctm t1 manutenção eh ordem 
publica; . _ . . 

4. o Si lta alguma compltcaçtw n1ternac10-
nal cme exija os sacrificios do ,erv1eo rh1" ar
mo,s" elos cidmfüos aEstarlos na g~uircla. na-
cional. 

SLCla elas s2ssões, 9 tle iunl10 ele 189:2.-Bel
formino de 1l:fenclonçri.-Lui::; c7e Am7,.ncie 
-Fonseca He,.mes. -Lui~ Jiurat.-!1IarliidW 
Rocl rigucs. - Fl eury Curado. 

E' lilh e enviada à comrnissão de Constitui
ção e Legislação e de Justiça cc seguinte 

Ciclacfüos represenfantes eh naçilo. 
o partido operaria. brazileiro, co.m sede 

na capital cht Republica, do. qual ~ao legi
timas representantes os abaixo ass1g1nclos, 
vem r2speitosamente pe,r~,nte os r~presenfan
tes do paiz impetrar mecl1clas ele Justiça e ele 
alcance pratico que ponham um pcêrRdeiro ao 
vexame R que estilo actualmente sujeitos os 
operarios, vexame este. motivado pelo serYiço 
forçado da gmirdci nac10nal. 

Comprehemlem os abaixo ttssignados que a 
nenhum cidacfüo é licito recustcr à naçifo os 
seus servicos; mas tambern é certo que o go
verno ten1 o dever, desde que exige do:; cicla
füí,os sacrificios tão penosos, ele just:ficar 
as mecliclas extremRs das quaes lança mão 

para impor à mi.çli.o o sacrificio dos seus fi
lhos. 

O illustre magistrado que dirige os clestinos 
do paiz mmunciou em stm mensagem ao Con
gresso Nacional manter a 1mçiio completa paz 
com os ontrns paizes e estnsem,felizmente, to
dos os estados dct Republica sob o imperio da, 
tranquillidade e da ordem; entrnt°'nti:i os po
pulares silo desviados cli:i,riamente rio seu la
bor, do c11ml tiram o alimento pam suas fami
lias, para se enÜ'eg<wem, contra sm1 vontade, 
"º sen~iço activo da gmtrda nacional, que 
vae assumindo em todo o paiz as proporções 
ele um exereito permanente. 

A guai·da nacional. ciclacfüos, obrigatoriR, 
como está sendo, traz voxmne e constrangi
mento '"ºs artistas, operarios e proletarios, 
qne silo incommoclados no exercício do seu la-
1Jor qnoticlim10, trazendo mais o grande in
conveniente ele paralysar o progresso mate
rial das industrins, qne começam a florescer, 
e, por consequencüi,, o movimento progressivo 
elo paiz. 

Os operar'ios, ciclacfüos representantes, nlio 
trepiclarli.o um só instante em defender, com 
so,crilicio da s1rn commoclülade e ela sna lJl'O
prm Y1cla, tt 111 tegnclade nacional e os interes
ses collecti vos elos habitantes do Brazil ; mas 
querem q tte os seus sacrificios sejam nmit ne-· 
cess;clacle imposta pelo impel'io de circum
stancias extn101tlinar'ias. No momento presen
te esüi,s circumsfancias llles slio clesconilecidas 
e por isso estranham o rigol' empregado pelos 
age2ites da aLitoriclacle, pri vanclo-os ele ganhar 
o p<to lJara ét rnanutençil,o das suas familias. 

Nestes termos, o conselho focletal do partido 
openi,rio supplictt ela justiçR do CongTesso Na
cional medidLCs que sustem os eifoitos ela guar
da nacional obrigC'1toria e defümm o.:; casos em 
que o Poder Executivo póde obrigar os ci
cladifos ao sei'Yi\'D for~:aclo da rnili3ia nacio
nal. 

Secretaria do partido operario, G de junlio 
de 1892. - Commissão executivn,, Lnic cltl 
Fmnça e Silva, presidente; S· Pinto C:alcleír"I, 
1° secretario; 1l{a;ioeJ Iqnacio Ferreira, zu se
cretario; Joao .AJve" da Costa,thesoureiro; Josr! 
Perci·!'a Cw·dosn, auxiliar ; Ehranlo Nabuco 
ele i\.,-m';jo, idem; Ce~m· 1liatan17o, archiYista; 
-Conselho fiscal, Jose Teixeira Bastos, Nli
.ifiíCl Ba!'cala rllucirc.:, Cim·indo Camliclo .Alves 
de illmeirla, .Anlonio r1w;nsto Pereira, Joao 
Lopes rfo Cuníw e Silvét, Josd Rodrigues de 
A;:;c,veclo Goriçali-cs Alves, Antonio Pereira de 
A/cantara, E:::clino L. elo Espirito Santo Quin
tella, Clubs federados ao partido:- Olivei;-d 
Tfoclric;nes, presidente do Clnb Operario elo 
Engenho Novo; com assento no conselho fede
ral, Francisco Curnclo, peesidente do Club Ope
rario rla Lagôa, com assento no conselho fede
ral Ccincliclo C. S. Jardim, presidente elo Cluh 
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lh S. d::i, Glotfa.-A commissiío 
viio legL:;l<H;ilo o .i usLiçcc. 

!le constitui- SilviL, i\fa1·tinho Pmc!o. Glicerio. CesiLiio 

Em s1·guici:t procerk-se il. clt:1mtllhc, il qlml 
resporn l'._'lrl os S1·s. Benmnlino 1k Cicn1pos, 
Antonio A;,1creilü, ,itlicwlle Junior, Pnnfa Gui
m<1riic•s . .Jo0o üe ,i vellar, Indio rlo Brazil, Ccw
tfío,Matt:L Bn.cPJl<lr, Cost<t Rodrigues. C<tsc:111in1 
.Junior, ,\.nfrisiu Fialilo, Pires Ferreim. lvfarti
nho Il.orll'igu8s .. Joiio Lopes, Justiniano cl_, Ser
pa, N<1s1·i111r ntu. j\fr•;uel C;1.stro. Amm·im Gm·
cia, Epii-,;1cio. l'l'Llt·o Amcrico, Couto C<trbtxo, 
Tolentirn ,\e Ca1·v:1llio, Gonr,rtl 1·cs Ferre1nt, 
Juvencio ele> Agui<cr, !\:cym1mdo lfancleira, JoTlo 
[o 1!:· Luiz de: Anrlracle, Es11il'ito San
l:o, Tlw111Jliilo tlo' Sim tos, Pomes ele Mirn.1111", 
Oiticicn. Olin~im Ynlhttlilo, Lem1üt·o ::\Iacd. 
Fe!isl!cllo Frnirn, Au:-'m:to clc1 Frnit:is, ;l_r·L!1m· 
Rios, CitLrci<1 Pires, Se1'eri110 S1111tos 
Pereira, J'dilton, Dionyoio Cerqu<'im, 
elo Fili_;:.'Jliras, Ba.l'ilo tk S. 1htreos, 
Lanch111Jl10. F'ousern I-I ·1·nws. Crkcno :\farcoc1-
des, Fru:'t' d:i Crnz, Lopes TroYão, Fuw1uim 
\Verrn,ck, Tho:1rnz Delfino, Joi'LoPin!te:ro, Ga
briel de :\fagnlllf[es, Clm~:a,; Loii~lto. .faé·olJ dil 
Paixiio. Al:xamlrc StockÜ"', Viotti, DtÜl'lê Xi
cacio. ,\ris' idrs :\fa'11, Cn.rlo,; 1las Clmg:ls, Pal
let:1, i\Iuraos Blw1·os, :\loreira ria Silnt. Ft•.·n
ry Curnrlo, C:1.ernno ele A!IJuquerqne, Fcrnan
d<) Sirnas, Scltirnidt, Lace1·cla Coutinho e Cas
siano tlo i\'a,;c:mento. 

Deixam de comparecer com caltS<' parti
ciplctlcc o,; Srs. füxli·igtws Fcnwmlcs, HenricJlli' 
de Cm·v11ll10. n.ctu111lx1, .Tos6 i\Lnfano. 'o.Il'im 
de Y<esconedlos, Nogneit·a. Pan1 naguú, Pcrnla 
A1·gullo, Se11lirn., i\fanll:les füu·1·oto, YiL·üüo ele 
::Vlecleiro:', Jol°Lo Vieirn, Jrntq uim Brerns, .fa
cques 01n-iqn2, .Jesuíno de AllJLHJllCWJUe, An
tonio O!Yntilo. BMli1ró, J\fatt:l ::\ütclmclo, La
mouni2t:, Alviiru Hoü;li10, Gom:nlvos Clt:wes, 
Manoel Ft1lgcnc:io, Gonçlclvos R8.mos, Domin
gos Roclm, Fcn'8irct Iü1bollo. Aclol_plw Gurclo, 
R1tbiiio Jmlior, Ecluanlo Gon~•::i,lves, J\Ienna 
Barreto e Donwtrio Ribeiro. 

Deix:ccm de comp::i,rocer sem cansa imrti
cipada o' Srs. lJcllCic1 Roc!rignes. Ni1rn Ribeiro, 
Pedro Cirnrmont, Nelson, Frederico Borg2s, 
José A vclino. José BeYi!aqua, Gmwalo ele La
gos, ALni11io ,\ffouso, S\1 Al1lh';1.dc, Ros:1, \:'. 
Silva, Anclr1;, C;walcanti, Anniba.l Fale<'io, Pe
reira de Lyra, Be!larmino Carneiro, lvo elo 
Prado, Zn.mn, Francisco Soclré, Yilla Viçns:i, 
Prisco Paraizo, Marcolino lvlourn, Nilo Peç:1-
nlm, Alberto Brancfüo, Oliveirn Pinto, Virgílio 
Pessoa, França Carvalt10, Luiz lvlumt, Ba
ptista üa Motta, Alcimlo Guanabara, El'ico 
Coelllo, Sampaio Ferraz, Aristides Lobo, l\!fay
rink, Yinhaes, Figueiredo, Pacifico Masca
renhas, Leonel Fillto, Francisco Veiga, Fer
reira. Brancliio, Costa Senna, Americu Luz, 
Corréa fü1bello, Costa l\!facliaclo, Domingos 
Porto, Ferreim Pires, Joiío Luiz, Monteiro da 

Gamara V, lT 

í\Iotl.cc Jttniol', Lopé·s ClmYcs, lJomin;-:D.' Ü8 
í\ío1·ac',c, CM'Y:Llltal. J.ngclo Pinltoi1·u, ::\Iitl'·'n, 
PMtlino Carlcis, Cosln, Junior. Alfrz•clu Elli::;, 
Carlos Ga,1·cicio. ,\lmcicl<t Kogucil\1, .f1llio elo 
Mesquit:.1, Br<Lzili:> eh: Santos, Lcopo!tl,1 tle 
Hitll1õos, ;1Ia.nfauo ele J\fa2·cülliles, L11t1·u :1Iül
lcr, C:ido.-: Cc:,mpo~. \'ictcn·ino í\Iontei1"J, Po
rc·il"it clrt Coda, .J nli' ele C<t~lillios. Bo1·_,·0s 0.le 
í\Ietleirns, ,\lcidos Linm. } .. ssis Brnzil. Tl1otn1M 
Fl:irc'''· Homero Jfapti,_:b, Ro·'11a Cl:,Jrio G Ft::l'· 
namlo ,\i:liott. 

O Su.. PRE,JDE:\TE- Di1~m·sos S1·s. c!epll
ti11los c:om11rn;liccn'<ll11 it m:•sa r1ne não i1ocl:Dm 

'' s:.:c<::J.1i ele hoje ; 1111~: po1· mmi
º'1tl·os p 1r estm'em occup;11los 

nei~> cu1n1nü:~;:;()es. 

A c!iama1la :t q u · w :wi.lJci clr• 11rocc1l·T n~ o 
tli't o 1rn1111'.r-o exis·iclo pelu regimento ii:u·ct os 
k111Jal!1os rcgnlal'es 1hc Cannm eh:: Srs. DL'}m
tnclos. 

Ent ·mlo de liom <1 viso :mspcmler o:,; tra
balhos. 

Yae a imprimi!' o seguinte 

PRO.JBCTO I\. 23-1892 

]?n;u ris (01·çc(s de lt:Ti'(t, pa.i'n o e.t:Cr'cicio 
de 18[!.Y 

A commissfo ck marinlm e guc:!'m. tendo 
ex:amínaclo <1. lWoposta elo POLler Execnti \'O 
fix:rnclo :is for~:ls 1k term pam o anno li" 1893, 
é de parecer qu' ,:e.la ella ncloptacla eom os 
a.:ldilivos formubtlos pü comrnissfLo e que 
contecm m:oclüh1s solicitachts com i1rnt:tncia. 
não só na mensagem presidencial e:wiatliL ::i,o 
Congrnsso por occasião cb Slm abertura, como 
tarnbem nas conferencias que teYe a comrnis
sfLo com o seeo!'etario tlcc RC'.parti1~ií.o eh Guerm. 

Cumpre á commissão clecllU"iU" que, con
front:mclo-se o projecto q trn v<ti ser submet
ticlo a d"ltbemç:ão cl:L Carnarn. com n. lei de 
forç:cs que se acha em vigor, nota-se o se
guinte: <n1gmento do 600 alumnos pam as 
escolas militrv0 es e ele 200 menores aprendizes 
para os ai·senaes; elevaçiio a 125 réis ela. gm
titlca(;:\o di:1ri::i, de voluntario e a 250 réis chc 
de ong<1jado, sendo actualmente est::i, de rn5 
réis e cLq uelliL ele 62,5. 

Na cliscus-;iio que vai ser enc2tachc, a com
missão proJumrá justificar a ni.zão ele taes 
augmentos. 

O Congresso Nacional c!ecret:c : 

Art. 1. 0 (Como1mproposta.) 
Art. 2. 0 (Como na proposta.) 
Art. 3. 0 (Corno na proposta.) 
Art. 4. 0 O tempo ele serviço marcado pam 

os voluntarios, no art. 3" n. 8 ela lei n. 39 A, 
i7 
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de 30 de janeiro tle 189:2, será p:cr::L os alistciclos 
IlO reoimen ria uit::L lei e parn OS que Se lcllS· 
tarcn~ depois de) recebido no exercito o p1·i
meil'o contingente ele sorte;:i,clos:, Fóm destas 
condições. os voluntarias servinw por cmco 
annos, podendo enga>r-se pur tempo nunca 
menoe de dous. 

Art. 5. 0 E' declcwath pernrnnente a dispo
sição do paragrapho unico, art. 3° ela, lei 
n. 39A, de 30 ck janeiro ultimo 

Art. 6.º Ficit o Governo autorizado a 1118,n
dar <Lclmittir mais 3' 1 meno!'es aprendizes no 
Arsemtl da, Capital Feder<1l e 30 nos elo Pará, 
Permimlrnco, Bahilc, Rio Grawlo do Sul e 
Matto Grosso 

Art. 7.° Fic<1 revo~;ado o ,u·t. JG clc1 lei 
n. 39 A ele 30 ele jane,ro ele 1392, na pD.rte 
relativa ecos requisites pant o <cccesso elos 
officitles elo exen;ito, subsistindo a esk respei
to '' disposição elo a1t. 11 do tlecreto n. 1331 
de 7 ele fovereiro ele 1891. 

'' feutoriznc;ão 
lei i-c. 39 A, 

fornedmen to aos 

Art. 8.° Continúa em 
conforid::L P-'lo a1·t. ;~o ela 
pam reforma elo syste 11m ele 
corpos do exercito. 

Art. 9. 0 Os quadros de officilles creaclos 
pelo regl1lamento ele li ele j:weit'o c~e 1874 
(Clrt. 232) e decreto n. 8 ele 21 ele ncwembro 
de 1889, ficam, clesde ::L dat<L ela, pulilic,v;i\o cLi 
presente lei, reduzidos a um só com a ueno
minaci:V1 ele - Qrnulrn Extranume!'a1·io-e a 
elle p'ertencerão : 

1. 0 Os lentes su bsti tufos e professores das 
escolas militares, riue tenham aüquil'iclo em 
taes rnrgos direito á vitaliciedade; 

2.º Os que exercerem c;:i,rgos ferleraes por 
sua naturnza incompativeis com o serviço elo 
Ministerio ela Guerra ; 

3. o Os eleitos pre.sidentes ou governadores 
elos Estados. assim como os que, a lJem ela 
ordem publica, forem postos á clisposiçi\o de 
taes funccionarios, para cargos estado<LeS ; 

4. 0 Os arregimentados que, na fülüc êtbrnluta 
de officiaes elos corpos especiaes, exercerem 
n<Ls escolas, fabricas e arsenaes empregos 
creaclos pelos respectivos reguhimentos. 

§ 1.º Cess<Lcla a caus,i que llouver deter
mmaclo a iransf'erencia para o quadro ex
tranumerario, o official reverterá immediata
mente ;:i,o quadro orclinario, onde occupará o 
logar que lhe competir por sua cmtiguiclade. 

§ 2.º E' permittido ao Governo fazer, desde 
já, de um para. outro quadrn, . tcS transfe1:en
cias reclamadas pelas ex1gencms elo servrç:o. 

§ 3. 0 Os officiaes do quadro extranu111erario 
concorrerão com os ele seus corpos e armas 
para o preenchimento elas v<Lgas que se de
rem, observando-se os princípios ela lei geral 
de promoções. 

.ü·t, 10. Ficam revo 0·aclas as disposi7ões em 
contrario. D 

Sahi cla.s commissões, 10 ele junho de 1892. 
-X. '{aUaclao, eelatoe.-Marciuno de ilfaJa
llia•:s.-Pires Fcrrcira.-Ban7o ele S. lvforcos. 
-Paulo :lruotlo. 

Proposta 

Srs. i\Iembros elo Congresso Nacional- Em 
cumprimento elo .preceito constitucional J,pre
sento--ros a segmnto proposta: 

Art. 1. 0 As Cc11·ç<ls de terra parti, o exercicio 
ele 1893, constarJ.o : 

§ 1. 0 Dos officit1es das clifferentes cl<lsses elo 
quarlro do exercito ; 

§ 2. 0 Dos alumnrn chs escolas milibrcs até 
1 . 200 _pra~ccs e de 400 p<lra ti e~:cola tlo oiil.ciaes 
infürio1"es ; 

§ 3. º De 24 .877 imw<Ls ele lJret, ele accorclo 
com o decreto n. 56 ele 14 ele clC'zembro de 
1889, s.s quaes poclerJ,o ser ele-rncLis <tO dobro 
ou mais em circumstancias extrnorclinarias. 

Art. 2. º Estas forç:8S serão completadas 
iwb íôrm::L expresstl no art. '87 § 4° cl::L Con
sti';uir;ito e eh lei n. 255G elo 2G ele setembro 
ele 1874 com as modificac:ues esta belec:iclas nos 
arts. 3° e 4° cln. lei n. 39 A rle 30 t1r0 janeiro 
ultimo. 

Art. 3. 0 Os voluntarias perceberilo, em
q uanto forem pr::Lr:as, mlüs uma gTc,tificação 
igual á metade do solclo de 1 a praça ; os vo
luntarios e recrnt::Lclos que, findo o seu tempo 
ele serviço, continuarem nas fileiras. com ou 
sem engajamento, perceberão uma gratificação 
igual ao soldo de 1 ª praça, C', qmmclo forem 
escusos, se lhes eonceclerá nas colonias do Es
tado um prazo ele terras ele 1089 ares. 

Art. -1. '' Ficam revogadas as disposições em 
contraeio. 

C<ipital Federal. 24 ele maio ele 1892.- Flo
ricrno Pci:coío. 

Vão a imprimirº'' seguintes p2,rece,res: 

:N. 11-1892 

,J11Tua dcsnccessu.ria a auton'.saça1 coi'ltída 
na inclic(/,çao de Sr. Costa Jlfachaclo pw'a con
tractav ri pii/Jlicaç17o elos dcuatcs c@1n um dos 
jornaes ele í/UÚD!' círciilaçilo. 

Foi submetticlo ao juizo ela commissfo de 
Polici<L desta camara a inclicaç;ão apresentada 
cm sessão ele 27 ele maio findo pelo Sr. depu
tado Costa Macbaclo para que fique a Mesa 
autorizada a contractar a public<Lção elos nos
sos trabalhos com um dos jornaes ele maior 
circuhiç·ão no paiz. 
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A publicação elos drb:ües d[\, Cmnani dos De
putados e a impressão de avnlrns e demais 
trabalhos, feitas lL primeira elo Dia rio O (/icial 
e a segund:c na Imrirenm Naciorn11 desde 1878, 
em virtude de resolução do governo do ex
tincto regimen, recebeu cabal approvação por 
parte do Poder Legislativo im lei ele 31 ele ou
tubro ele 1879, que consagrou o privilegio 
daquellG estabelecimento para tocl:.t e qualquer 
publicação de canccter offiei[l,l. 

Detem1imi, a alludida lei no art. 19 « fica 
pertencendo exclusivamente à Typographüi, 
Nacional, 1d6111 ela impressão clc~s leis, a elo 
Diario Official, relrttorios ministeriaes e ou
tros qiinsqucr traualhos que tenham caracter 
official. » 

Tendo estado o serviço ele que se tmta sob 
a direcção elo Ministerio da Fazenda desde 
1878, em 1886 [\, Cmnarit dos Deputados cl!a,
mou a si ci, comp:tencia ele contractal-o e 
approvou rcs clausulas annexas ao parecer 
n.124B elo mesmo anno para servirem de lJase ú 
publicação elos ele bates pela Imprensa Nacional, 
observando ci,ssim o preceito üa citad2, lei. 

bcelhi actual, alleganclo 30 mrnos lk bm1:> ser
viços de paz e guerra. 

A com missão Lle mal'inha eguerm noton que 
a ré de oflicio llo requerente ap1·esE•nta. ser
viços importantes pelos quaes jit foi dle :rnffi
cientemente remunerado; e, considerando que 
a reforma em cujo goso se acha lllc foi con
fo!'ich de con tbrmiclacle com a lei q nc então 
vigmava, :pensa que nenlrnma. connmiencia 
have1·á ern deu-se retroactiviclacle ús llisposi
Ç<)es ultimamente p1'onrnlgaclas im:\L estalJcle
cer uma excepç·ão em beneficio elo i·cque1·ente. 

Assim, e ele pci.recer que a petiç:fo elo req ue
rei1te não rnj:t tomachi em consiclera.çuo. 

S;üa elas sessões, 10 ele junllo ele 1802. -
Pires Ji'e,.,-eim, relator.-Ban7o âe S.Hurcos. 
-!li. VaUaciao .-Jf<C!'Cicmo ele Jfaya1hacs _ 

N. 13-1892 

ilcce:·ta (l Í'/tdica<,~r7o do Si· . .ilrt111Jr' n:~JS pru~(f, 
srr incrh·1:.ion1,da r~o 1·er;z:nicnto intci~no nuur, 
di . ..:po.)içao '1'CÜUz'.va (l 01·uanisaao das leis 
annilas. No anno pa,ssado j6, teve esta, Canmra occa

sião ele manifestar-se contra identica inclicaçào 
oíferecida P~'Jo mesmo autor ela, que ora faz 
ol{jecto deste parecer. A' cornmissão tle policiei, foi prrsentci a in-

Entende a commissão não haver razào al- clicn.çiio elo Sr. dermtado Artlrnr Rios. :tpre
guma que detei'mine alteração no sys- sentachi na sessão de 30 ele clezembl-o elo cumo 
tema ate l'.qui seguido; pelo que e ele pa,- iwoximo p[\,ssado, propondo r111e nenlwma 
recerque a inclictição, contendo autorização creação ou supprcssão de emprego, nenhum 
desnecessai·ia, não estú nos casos ele ser aceita a.ngmcmto ou diminuição ele orrlern1Clo pOLlerá 
pela Cama1·a. i-.e1' Ioga!' nas leis mmuas, <.tosim como ne-

Sala elas commissf:es, 11 de junho de 1892. nhmm clisposiçfo ele carncter permanente serú, 
nellas incluida_ 

- Berncmlino de Campos.- li. ),~ereclo, l" ,.., 
0
·t , l ·, . ., or . ., • 

secretario. - .A. Borges ele ;1t1wyclc, 2" secre- vo~U.. E)lf~ 1, 0 .as_ ,81~ 0:."'.;;1~:~: ;1e: ~m .• tpen'.'~ 
tario.- F. de Paula O. Giúmarr7es, 3° secre- contd ª" disp~siçoe, le,)s.,tcn il.~ e0talJelec1cla~ 
faria.- Joao de ;1 veltw· 4º secretario. , em. leis espeêirte.:<, elo que ele certo aclv1rcc 

' mais metltoclo e regubnchcle no :rncLunento 

Jndimçc7o 
(lrts cliscL1ssões,como tambem contrilmirit parn, 
que aq uellas leis possrcm ser apuradas dentro 
elo pr11zo designado pela Consti mição Federal 

Indico que a Mesa fique autoriz_ada a con- ás se~sões or~limu:ias.,. . .,,'"' . 
tractar a publica(;ão dos nossos tra ,Jalhos com As~nn .. P~.1::-, pa; ~ce '" cmnmk,,~o. que ~ allu
um elos jormies ele maior circula<'ão no paiz. cltdct rndlca,.w e~t,i, no caso ele s.1 appr 01 ,1cla, 

' p.tra ser incorpornda ao regimento mterno. 
Camara dos De.i:mt,i,do;:;, 27 clemiliO clB 1892- S:üa elas commissõrn 11 ele· nl l 1899 

- Costa 1lfachaclo. 1 . , ' . .JU 
10 e e N --1.Jcraanl1,w de Cwn1w1, 1Jres1clente.-.cl. _i:e-

rcclo, J 0 Seêretario.-,lntonio Hon1c, de Atlv· y-
N. 12-18~J2 de Junio1', 2" secreüino.-;L ele P!wla Olévcim 

Indefere a pcUçíío do Dr. Fi1·mi·w Daria, 
cirurgiao-mrfr ele clivisríu re(orJ1iado elo cxe1·
cito, sobre mclhormncnto ele refor11ia. 

O Dr_ Firmino Dor ia, reformado com a gra
·duação do posto ele tenente-ceronel cirurgião 
ll1ór de divisão, vencendo soldo de major, 
pede que <C sua reforma seja considerada na
quelle posto com o respectiYO soldo pehi ta-

Giánum7es, 3° secretario .-Joao de ~1 vcll u.r, 
4° secretal'iO. 

Inclicaçao 

Indico que se accrescente ao regimento eh 
caimtr<C o seguinte : 

Art. Nenlluma creação ou supp1'essão ele 
emprego, nenhum angmento ou diminuição 
do ordenado poderá ter lagar nas lei~ annuas, 



Sessfto cm 11 de Jtmho d8 129:2 

,n;irn cornu ncnlmrn:t tlispo:li<;iLo d~: t'<li'i\det 1 Do projedo n. D8 A, enwnclns tlo Semtdo ;í, 
perm:rneu le ~er{1 nelli'Lc; i11cl uid:i.. propoc;i çüo da C;1mara elos D~p11 tml(I~, ri 1:18 

- . " 1 1 1 1 . conce,Je a D. Cb.rn, ck Faro :\ioutcs i1 nens:w 7. R · --:-:s";~ (\•;s sessoe:<, oO e 0 
l ezem Jl'O l e concsponclente o.o soldo qlw pcrc'.lhin .sel1 ~illlo, 

18.Jl.-_b th
1

·
1 iuu, · 0 :1Uercs volnntécrio rl<e pa+rn1 Jo,:c An1.omo 

O SR. PnEsrnE:XTE imr:i 1:3 do cnr- [de Curqur·im i\Ioutes unii:n) ; 
rente a ordem elo clia parn. 11ojc, Do lmijc:do n. :2:3:J, conc:'rlcndo :i. pt:nsJ,o cl!;J 
isto é: ;113;:; nw1F<10' '"D. Olympii1 Ro1lrigucs V:1z,1rma 

Vofa(;iio: 

Do péêrccer n. li, conccclrnHlo licença. ~é'm snlJ
siclio p:wa rcti1·ctr-'e pal'<t. a. Enro1xt, o.o :' L'. 
clepntnclo /ulolpho nort\l) (1liscus<ilo rnlic:cJ; 

Do 11. rns A (ll1J ::;::n<L.lo), cioliro e1 11:1.-

elo rtlf'< ·n:::: 1lo YoltmÜl!'ios tb p:ü1·ia. Frrmcisco 
\VPnc"·'l:'to Roclrig·1ies Vn.z (diseuss:~o m1ic;i) ; 

c:i.lJOt<Lgom, com r2quorinwnto do (·)• 
Sr. ele Ban» JS (2" cliscu;;s:lol ; .~Do project.o 'u. ,10 A, supprirniitclo as clis-

Do Jll'Oiccto 11. rn:i, regnhinrl: 1 , rl· iêCCOl'ClO 
eom o s ::l • d11 1tri .. 72 eh Comtiltti1:G.o Fç:tlernl 
o e :1elmini,:tra.ç:i.o dos l1ens ü:1.s O!'clens 

:s cxi:oi;c11l1:s, :o da,; r1uu s:: cons!.ituirem 

Do pl'Ojc.;cto 1L ;2,17 A (elo Smmc'o), creamlo t.inçi)es entrn jorn:i.lcir .. s e empregi1Llos elo 
um:i o:,coln rle macltinist,1s no c•,;t:tclo do Pa1·ú qu:cclm, pa.r:i que todos 03 cidarlií.os ostipen
(2ª cliscm,,ão); . di:iclos polo enuio pul1lico go,.iem cl:is mcs1mts 

Do prujrn~to n. 55, clebrmurnnelo que os es- immunirli\cles, reg:di:i.s e füvorc·~ (l" rl1s
criYJes q uo sen·em iie:·:mt'.l os JU1zes sccc10- cnssií.o) ; 
naes officiem ~nmul:ltiv:unent:e por üi-<trilrni- Do pi·o.i~·cto 11 • lCi, deste_ mmo, conccclcllllo no 
ção em todos os foitos <lo jnizo (1 ª nctna.1 exerci cio um c1·ed1to mperrn l <: exlrn-

Do 11rn.iccto n. 273, clc•chmrnlo qiw os oi·tlinario elo 1.; l AliQ-.S-0 pam imgi1mcnto a 
cir .. es do 8Xercito re!Ormados :.entes cb lei n. 18 Luiz Cohen & Sons, crecloi·es da. \ ompu.nltia 
de 17 ele ouLubro de 1891 tsem clircito ús vau- Estt«it!a. de FelTo s. Pcwlo e ili o de; J:tneiro, 
tagen~1 estabelecicl<1s pm· aqnell<1 lc:i 0" üis- enc<lmp:tcb p 210 Gornrno Feclcr<tl (:2 1 dis-
cussão) ; clnscloJ ; 

Do prnjecto n. 20Q, conc(;clcmlo :1 .Toiío Cnr- Do PL'ojecto n. 14, deste 0cnno (elo Sc~1;1clo), 
los da Costt1 Bt1rmclns e outros o dirnito rle dando direito elo pocler passDr vrnc11r;u;ao por 
clesapropriaç;fo da ch~carn pertencente ús fr;·i- instrum:·nV> p:;,rticulrtr ele pl'Oprio imnho a 
ras elo convento ela A.1mb1. ne~;tr.L c::.1pllctl, e1111·c' tochcs a.s :as li:tbilit:crlas puru. o,; actos eh 
as i'mts elos lnYaliclo:i e L1v.-rn,clio (1" llis- ('' 1- ~ ) Yirla. :~·' l lSCllS-':tO ; .. 
cuss:lü) ; Do projecto 11. l.'l, cl8ste :1nno, re.r'iiando o 

Do iiro~·cto n. 248 (elo Se1mclo), aitol'is::rndo projer;to 11. 51de1091, que lht compctcmu:t ao 
o g'0\:01·no a mandar cunstruir por;os :wte- Semtdo e ú Camam ilos Depubclos J!ctr<e rece
sianos nos municípios clB Co,mpr) l\I:iio1· e lJer 3• clemissilo on remmcia dos ruspcctivos 
outros, no esttLdo elo Pürnl1y (2" clisc:uss:Io); memlJrus, por ser mso previsto no t1rt. 61 

Do P}'.?.iecto p. ~· c_01;c:~1e;;clo pcenç:i.,n, ~\n- par,\gr,1plto uni~o cuL h de Zli rle j:1ne1ro de 
tomo \ ianna._(Jonç.:i.1' eb Frn;-;:'· !~l elo .1,he~ 1~1- m1z (l' dhcus,ão ); 
reiro da Caixa ele Arnortimr;:w (cl1scusmo Do pl'lljrdo n. z,10, ele 1891, nmrnhmllo re
umca) ; , . , 9 _ I vert<T :1 D.Adelia C11rolina de Olive1ra,Ennes 
. Do prnJecto i:i." .~61 A,. cl'.~:::e1.lendo m:pw Btrndeira, rnparttd<i.mente c_01n su;1 fiIJi,i,_ Acle

ramemo de refor m,1 ª.? c,1p~t,10 Lui;~ Jobe cl,L lilt Ennes Ba.mli•im, 11 pens:w que pereelim D. 
Fonseca R:unos \cllscussao umca) ; _ C~trolina. Cecilict Cttmpos de Olivcir11 (discussão 

Do proJecto n. 1.69, .conceJe,nclo a penscw de unic:t)· 
3.:600:-) ,r~nmme~, a ;1,uva _e 

0
illl;,9s elo .D.e. _To- Do prujccto n .. 3 deste ;urno_, nrnmlando_ abo-

brns Bc111 eto ele "'Ienezes (d1sr;us~ao umc,1) , mw ao Dr. Evansto Nunes Pires '" gr:'"tifictt-
Do lJrojecto n. 242, autoris:i.ndo o Pocler ção a que tenha direito, como proi't:ssor_ inte

Executivo a mandar pagai· o. D. Br1g1cl:i. Fl:c- rino elo Exterrnüo elo Gymnas10 Nac10nal. 
via ele Oliveira G?nçalves o meio soldo füi, (Projecto 11 • 199 A cl!;J 1891, iniciado no Senado 
patente elo sou mando, ele_ conf?rm1clacle com ao qual negou sancçao o Presidente d:t Repu
a tabelJa moderna. (cl1scus.~tw umca); blica, e que naquella camara outeve dous 

Do 11rajecto n. 2, emenda offerecicla P"lo terços elos suffregios present:s
2 

de .accor~o 
Sr. Rodrigues Fernandes .''º pr.o j ecto n. 1931 com o fü't. 37 § 3" cl:1 Constitmç;10 ( cl!scussao 
ele 1891, concedendo isenção ele clirnitos ele unica); 
importação às fabricas de fiaçiio e tecidos, Do prnjecto n. 243 (elo .senacloL, de 1891, 
companhia ele a.~uas e trafego maritimo, no elevando à 2" classe a admm1straç;10 dos <:'.ºr
estado elo Maran!lão (projecto iniciado na Ca- reio.,; elo estado elo .Amaz_?nas (2' rl1scussao). 
ma.ra elos Deputados, adoptaclo pelo Senado, Continuação da cliscussao elo parecer n. ]; 
ao qual o Vice-Preiiclente ela Republica negou julgando não haver rnat~m1 parn dellbem_çao 
sancção (discussão unica); no. indicação para que SeJa conv1elaclo o Vice-
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Presidente ela Re1,ublica a, ützer cessa.r as 
medidm: de excep~:ão tommbs pdo decreto ele 
12 de abril. 

Discusc'i1o unim elos sc;guinted projectos: 

N. 277í. :1ntoris:rnclo o c:overno :1 mandar 
pt1gn,r :\ .JusLini<tnoJose cle.Btwros, pllgrulor do 
Tllcsouru Naciorrnl, os vencimentos de seu 
emp1·ego. ;i, cont:1r ele 22 ele j:rncü·11 ele !890 
ate 25 de' rn I\'O elo 1891 ; 

N, 25;j, :rnt11ri~amlo o g1w~rno a nmnclar 
pngar· o mrio soldo vencido e. lJC'r vencer 11 D. 
Mnsia Jmtquin:\ lle Albuquercpte, nuvn, llo 

.Lu1rimlo .rose cl:1 Silveira, D. Ritrcclu 
Cassia Soares, \·iuYa elo c:i.pifüo Joilo .Antonio 
Soares, e D. Imbel Hoffmann, mile elo nJfo. 
rcs Hem:que Hoffrnann. 

l" discns~ilo elo p1·ojccto 1i. 16 A, ele 1891, 
julgando digno cb c;cr turnaclo 0111 con:oide1·a
çiio o ])i"OjccLO Jl. ](), 11esGe <tllllll, crem1do O 
logm· eli) r.;onf:::·entc p:1m as :miJ-;l:Cl11c1::,s c!1i
mica~ lll\8 J\lfürnlegao.t ele 1 a () '.2ª ol'llem. 

21 t SEoiS 1.0 2:\I 13 DE JTJ"'HO DE 189.~ 

Prr::i:.dcacicr, dos S1·s. Be, rvtJ"dino tlc 
Yio!ii (2° e 
'111ar{!es (-:J'i 

Ao meio-cliti, o S1·. vccsiclenfa mantb pro
ceder ic kitum üu v.xpeüie11tcc. 

O SR .. 1 º SEcnETARIO prucecle ic lei tum elo 
segui1tte 

E:XPEDlEi\TE 

Srs. m2mbros elo Congresso ?'\acional -
Sendo o credito ele :W:OOOS cltt vel'kt- OlJms 
-elo ori;a rnc'11Ü1 vi.c:rnito do :\1iniskrio cb Jus
tiça, destina,do pcint '" consmvaçilo e nwllwm
mentos elos pn:clios :i.o serviço do mesmo mi
nisterio, e 11ilo pDni corntrucçües n1JYas. suc
cecle te>r o rnforiclo ministcrio nece,siclrlclo 
urgente e1:3 attend r u, rlr·spe;.:a,s com obms cm 
o novo quartc.l clc1 brigc.1ch1 policial, sito ú. rmi 
Evaristo r l:l q tti1cS as ele cscm1-
mento das agmis pluviaes, construcção ele sc
gumlo pu,vi mento sobre o refeitorio exi:ltC'nte, 
bem como ele ontro imvimcnto scmel!:antcl ao 
que serve ele r0feitorio, reparo no re fl•itorio 
das pra.ças, olJras estas n1o incluicl:is no proji'
cto orgmüsado em 1889, pam a eclific~u;ão do 
mesmo quartd; e '1incla com :1 acquisi,~ilo ele 
um predio e respectiva,s obras ele adaptação, 
pam servir ele quartel elo regimento ele ca Y<:Ü
larüt claquclla, brigada. 

Outrosim, tendo sido por vós supprimido 
do citn.clo orçamento o credito p:1rn (\i!igen
cüi.s policiaes nesta capifal, o govemo. não 
obsbnk attcénfa a t1.11ormafülacle chi, qnaclm 
que atravess;\mos e que exigia por pn.l"ie rla 
autoricl:\clc ]Jolicial medidas ele prorni;l<t re
p1·cssii.o, a gmncle exkns~.o e o au:~ml'nto ela 
popnlnc;fio ela Capital Fecleml, e outras n1zucs 
ele 1mlem pnlJlica, Yê-se forçadu :t prornr a 
clespezas que ató :·o fim elo C'Xercicio :'e clevn.
rão i:. somm.1 de '.218:000:~000. 

A' Yisfa elo exposto, 'torna-se tle 1rncrssi
darfo riue conceclrti,; um creclito extro.or·Llinario 
na imporlancia de GltL'í75:::5Fí, sr:mlo ele 
'100:57::i:~:íl5 à ver lia. - Obms - e ilc 218 :OOOS 
á yerlx1 - Diligc·11cbs policiacs. · 

Capital Fc·elern.l.10 clejunho ele 1892.- Flo-
1·i,m11 I'ei;r;cto.- X commbsilo cle;m·c,mncmto. 

Officio elo :\Iinisterio elos Noµ·o1:ins da Fa
zc·n:fa, de 7 elo co1'L'entC', rnvianclri l\. S<'gll inte 

S1°s. memlJros elo Congresso Nacional. -
TnHlo suscitar.lo rel11111tH;ões al:mm1:3 dispo

:,ü;ües elo regnlarnonto nmmlaclo obs21,vm.· pelo 
decreto 11. fi84 c üe 21 ck non·mbro ür· 1891, 
pn,m <1 execuçffo do tle n. 1CJ9 tle 25 de a.bril 
do mesmo trnnu, o q na! exige que c:om
prel1enclirhs as üi,,:tura.s con:mln.re:i entre os 
docLtme11tos menci.onaclos no 1° elo :1~1·t. 491 
daC,1,~-,o/irf11çr7 1J r/·1s Lc·is r.lu.)' e ,'ile-

sas de 1·c11rlas, o cl2:;pê1cho elo gmwros ou 
mcrca.cloria.s a üircüos ; l'e':t ,11·i pro-
m ulg':U' o rlecreto n. 805 dr 2D de alml de 
rnD:i: rnmlillcl1nclo o supracitado rr·:~uhirnP.nto. 

Aci:anclo-se, porem, consigllilcla 11e,te ultimo 
decreto a clausub de ficar elle clcpcmkntfl rle 
vosrn approYaç:ilo, assim corno o ccllnrliclo lle
<.:rcto tb :25 de t1l 1ril ele 18\Jl ,apl"esento-Yos os 
inclusos cxempliêt·es ele cmlti um delles para 
q tie vos clignci,; resolYm' solirc o assmnpto, 
como julgarcles n1:ertarlo. 

C:i.pil al Fmlern l, 7 ele junho ele 188:? .. - Ff o-
1·M;w Peia;o 10. - A's commiss(1es de cliplo
rnacia., trntaclos e <1 ele orçamento. 

Tclcgramnm: 
CnynJiá, 1:3 ele .iunl10 de 1892 - Sr. 1° se

creütrio 11'1 C:i.m:i.m elos Depntaclos -Eio
Responclenclo vosso telegramma, n. BD ele 4 
elo corrrnte, inl'o!'mo-vos que este estado 
tem l l munici11ios e estes se cli vicl1~m cm '11 
sec~:(;es deitoraes. a mber: capital 12, Livra
mente1 G, Pocone 3, S .Luiz ele CaccrC's :3, Matto 
Grosso 1, Rosm·io 3, Diamantino 2,Cm"Jmbá 3, 
l'vliramla 3, Nio11c 2, Sant'Anna elo Pa.rnl1ybD, 
3. Total, 41 secções.- Gene;·oso P. L. D. 
Po11ce, vice-pre~iclente elo estado - Inteirada, 

Acta cleitoml elo Piquete (município de São 
Jose da Lago) cfa ultim:i. elciç[o a qne se pro-
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cedeu JJO estado elas Ahgoas, no cli'1 2-1 ,_fo 
maio i)ro:s:imo fimlo. - A' commis>ão ele peti
ções e poderes. 

.Actas cleiwraes ele Mathi1le, G1 s2cção), ;~n
clüeto, (!ª, 31 e :Sª secções). (Serra 1 ª, :2 1

, 31 e 
4ª secç:ôesL Santo, Cruz \:2 1 rncçüo). BeneYente 
(4º s0cção J, clf\ ultima, elei~·ilo :t qne se proce· 
deu no estado elo Espirito S<:,nto. no clio, 30 1k 
1rnüo proximo iinclo.- A' commiss:"io de iwti
ções e poderes . 

Requerimentos : 

De Domingos AlYes tle i\Iello. pedindo rep;1-
raç:ão ela preterição que soffreu em seus 1li
reitos como ettljunto da l" cadeira Ll<ê Facnl
daele tle l\kclici1m lh"I Ba,llia.-A' commissão tle 
instn~cr'iio nulilic::i. 

Do fütnco Ünitario do Dmzil. peclimlo per
missiio pa,ra fundar unrn carteira hypotlie
carfa, de accordo com os preceito" elo decreto 
n. 370 lle '.'2 ele mEcio ele 1890.-"l.' cornrniss~w 
ele füz·?ncla. 

De Victorino Aifonso Pereira Ra.mJs, pe
dindo penmssiio l)ltr<1 estabelecer uma linlta 
de boncls a VclpOl' entre as estações dr Entre 
Rios e elo Aretü.-A' commissilo ele oktis pn
lJlicas. 

De .José elos Santos Colonü1, fiel aposentado 
do armazem ela Alfündegc1 do Hio tle ,fo,neiro. 
:pedindo melhon~mento ele aposentadoria. -A' 
commissão de fazenda. 

De Artlrnr I-Iiklungs, pedindo permissão 
para, mecleante certos favores que. rnlicit:i,, 
organif:~.r um l1:mco nacion::il ele credito in
dnstri<1l.-c\' commissiio ele fazenda. 

De .T11 iiu Antonio BaITeii·os, 2° escriptn
rario chi. Estra1lti, ele Ferro Central, peclimlo 
:por mais um am10 prorogDI;ão ela licença em 
cujo goso ~e acha.-A' commissli.o ele pE'tiçiJes 
e poderes. 

De Jl/Iarinno Solanés, 2° tenente; picnc;or do 
5° regimento ele artilharia, peclinclo cq nip:1-
raç:ilo ele seus vencimentos <lO~ de 2" tcnen1es, 
segundo o cstalJelecido no clecreüi n. 1243 
ele 3 ele ja.neiro ele 1891.-A' commissilo ele 
ma,rinll:1 e guerra. 

o Sn. C.\SSLl.l\O DO NASCDIE:\TO comm 1 mica 
á cam;1m que o S1'. Belüwmino de MemlollC:<t 
niio pócle c:ompu,recer à sessi\o. 

O Sn. llI01mmA DA SHXA diz que. por m:i
tivos pomierosos, dmxtt ele comparecei' à se~sito 
o S1·. Angelo Pinheiro. 

O Sr. Epitacio Pessoa-Sr. pre
sidente, fbi meu intuito, insc1'eYe11clo-me ne.-:ca 
h01':i, ilo cxpeLlil:nte, <cpresenlai' à consiclera~,;to 
e aD voto cb cam:i,rn um pedido de inlbrnmçues 

sobre nm fado gmYis;;imo, qtie 
d1egou ao m211 conltecimellto. 

r[ue será m:Lis uma üolenci;i, a 
rcgistmt· nos fastos ominosus do n,ctuo,l go-

Terno, violenci<1 que, a despeito de toclt1 a 
hmmene11tic'1 accommoclaticia, de todas as 
tlworias ellisticns que teem a seu ~m'viço os le
gnleio:J d a epuca, vem j nstifiGtl' mais um:i, vez 
a conYict;ào, já mTtügada no espirito publico, 
üe qne nli.o vi \·emos ele fücto no l'egimen 
cl<i, lil.Jenl;tcle e diê lei, mas no impel'io ela, pre
poümcin, e elo ;nbitrio ; . rn1o Yivomos soTJ 
o tlominio 1lo n11rn Constituição repn blic0,na e 
clemocr<etica, mas '"trnvoss;1mos um pt!rioclo 
venlittlt>iramonte inrjuisitorial, em qne ao ci
cbcl<lo falt,am tocbs as garantias; em que as 
nornrns j mlieiarü1s são sulJstitui1fas pelos ca-
1wicl!os do potlm'; em q 1te ;1 delo,çifo o a sus
}XJitrt s;io eleni,d:1s :'e cutegoria ele rtczões in
tfr.,cntiveis p;1rn o ;cmordnçrunento de todos 
os clireitos. IJam tê kgiti mlcçli.o ele toclas as 
tymnniCês. 

Sr. presidente. não venho (hzer declamações, 
venlto trazer ao conhecimento "'l um 
facto ele summa gmvidacle, venho salientar 
entre os factos q ne hão de ,i,s:,;igna.lcir em 
noss<t historia politim o, qrn1clnt actual, não 
como o perioclo luminoso ch1 legnJitlade, mas 
como a plmse sombria, elo terror; venho sa
lienta,r um facto por si si'l b:1sütntr eloquente 
pa.m dar ao paiz a. medida elo v8Jor cl::ts g<1-
rantias que preservam os JJossos rlircitos con
trn os assD,ltus elo poder pul1lico; vnnl10 po,ten
tear á nac:ão o modo por qne o governo ela 
lei rnbe cumprir a lei, o moclo por que o go
verno que il1YOC<1 ato a sua llonni, [)a.rticular, 
pam attestar o seu acrysohtdo respeito a 
todos os direitos imlivichmes, sabe respeit'1r 
esses óreitos, o modo conveniente e ltabi:I 
po1' que os proc0res ela actual sitmiç'i:io s0,bem 
desnaturar o senso politico par::i, converte
rem o abuso em acto legal. a prepotencia 
em moderação, o dr:spotisrno em legalidade. 

~". presillentr, ihzendo l)cêrte tla escolta, 
qne acompci,nltou ao degredo o vicr-a,lmirante 
l~cluanlo \Vanclen~rnlk e outras victimas elo 
medo elo Sr. nrnreclrnl Floriano Peixoto, se
guiu para o cstc1clo elo Amn.zomi,s unm praça do 
IJafafüão <tc::iclemico ele nome Pedro Ruclrigues 
Fortes, estuda ute chi, Escola Polyteclmicêi,. 

Ignoro por' qu8 falta <êttmhiu esse moço 
contrn si a severidade do commtmclt1nte cla
qnell<1 escolta; o que sei, porém, é que, pre
so em Belém do Pará, foi rcrnettido pam esta, 
rnpit<tl acompanliaclo ele uma parle, cln, r1ual 
me foi fornecida um:1 có1)i:t que peço licenç<t 
ii clêm<1ra pam ler, clianrnnclo sim attençii,o (Lê): 

«Ao cidadão c:om1rnJ,nclm1te 110 bo,talhão '1Ca
dtmüco-PlLrticipo-vos que deixei preso em 
Belém (Pará) o soldado clesse k1i.a1!1:1o Pedro 
Roclrigues Fort'.'s, por incon vc'rliente, insnbor
dirmclo e criminoso e jnlgo que eleveis, depois 
ele manclal-o rccollJer por algum tempo a uma 
fortaleza, expuls:ü-o elo bat<tll1ão pam rnora
liçl8,cle, lJOis que é um bm1dido e trniclor. 
•••••••••••••••••••••• ' .................... )> 
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l\ilo sei, Sr. presicknte, que falttt tito graw 
tenha commettido o cstnrl:mte Hodrig'l1es For
tes riu e llli\ ·rnJsu os qm1Jific:1 ti vos pnugentes 
que: 11c11lJo ele ler ú Canmra elos Deputados. 

Nilo venho, é preciso que rn nute, attesta:· 
<~ su11 innocencht reliuivrunente 11 qmtesque 
factos rpw lhe se.Jain attrihuiclos: nilo tiYe rneie> 
de Yerifirn,J-a, descle que n, propri;i, pn,rte que 
o ac<'.ompanhon , limitou-se a injuriai-o sem 
pos1t1Y<ci" rnmi, su Calb1 por elle commetticla. 
O que soi e o que constitue objecto ele mi11l:;:c 
cen,;um t~ que o cstmlrtnte R(J(li-igues Fortrn 
se aclrn. p1·eso nestu capital elcscle qne aqui 
chegou, pm· um ticto ele méro arbitl'io, por 
um acto de prepotencüt, por um t1cto que nJ.o 
se Cuncb 11n. lei, seja rirntl D!r a falfo Llisci 
plinar tle que elle seja wlpaclo. 

O que sei e que, ha cerca ele 30 cli::cs, este 
mo~o se acha tolhiclo cm sna liberdade. sc·rn 
pl'ocesso, sl'm nota ele cnlp:i, sem Slther f>iquer 
o motivo cletermunnte ela violencia, de que é 
victima. 

Apl'crrnitarei <L occasião para ler fambem à 
camarn, top1cos ele mmi cci.rta do estudante 
Fortes, 1lirigicla a uma passoa eminentemente 
collofücla em nossa soeieclci.de. 

Diz clle (ii?): 

«Acho-me preso no Arsenal ele Guerra desta 
capifal por. ;iccnsavões que ignoro completa
mente:, iiorem, pelo que me teem dito certas 
pes'OiêS, creio ser quesfüo p:ilitica.» 

E depois: 

«A minlm pr1s:w ren.lisou-se no clü1 17 elo 
p::cssceclo, na. cidade ele Relem, esfaclo elo P;u·ú 
e clalü p;1m cá t•.0 11110 estado SB!ll]J1'8 preso.>: 
, Sr. pre~u.lente, o Jiai;:i,Jh:"lo amrlemico não 
e pro1n·iamcnte l1m co11111 milit;w. Ell.c foi 
111st1tmclo i1w:i. êLUxilinr <1 exercito iw, nrnnu
Iençflo ilit !fo•rntê republ.im1m; por(•m nu.O f) 
reg:_irlo 1101' kis militm·ei: t' i'im lllll' nnlét legis
lm;no especrnl, fjlle 8 o <lecreto de 'l Lle man:o 
<le 1880. " 

Poh iHJrn; este decreto 
no al't. 11 ('3) : 

o :;eguinte 

«As p:•nn.lirlaLles a que sito sujeitos os almn
nos, praç;L~ dc~te corpo, serJo as t\t\Q:uiutes;: . .. 
tletenção ~impll's no quíl.rtel ele srn1. i;esiclm~ci11. 
rlete~H:iio ,:impk:< no e:<L:ttlo-maior do cor1iu, 
pm,:ao no esti1clo-maim elo mrp1). 

E no § :1•• lleste mesmo artigo (!() : 
«As . não. por lerão excedei' o pl'a-

01to rlrn~ e ilS pns•:e,; cle 15. » 
Enti·etn,nto o Cóstmlante Ruclrig·11es Fortes 

aclrn-~e lll"i'cO !ta cerca rlc :30 elii1s i-
~i esk 1110~:0 foi prcsC> como pmç::c elo b:tta

llrno acailennc:i, ct sua. conserYilÇ'ilu rnt prisão 
constitiw hoje uma gmn; Yiolmicia. Lle~rle 
que ::e prisiiu ,jit cxceclen o m;1ximo estabc•lcciclo 
no decreto de 4 de ma.rço ele 1880. Si, lJOrém, 

l'oi :preso como simples i1aizano, ::e rnn prisfo, 
independentemente rlc processo, de pronuncia 
e ittl· 1h: not;;, de e11lp:1, consütue uma Jfagran
te violaçiw ela nossa lei ftrnüamental. 

E' lJiU'a aplll'l\l' estü. Yenlacle, e pC1.I'lL che
g::i.r ao cml!ecimento cios fac:tos, que Yenllo 
a.pt"esenü1r o meu requerimento; e terminarei 
in :oc;cnclo cm seu fcffor as rmliwras elo illus
twi lrxdc1· (la, nmiori:'t ele r1uc o regimen actual 
uã l e o r~·gimen parlamentar, cle.sclt' que não 
podemos fazer ou desfazer situa1;i:ies, crear ou 
rlerrubar ministerios ; mas e um regimen em 
que ~e füz m'.ster a nrnxima publiciclacle, par;\ 
que o }JOYO, a naç::J.o, inteiramente escla
füciclit sobre todos os actos cio Poder Execu
tirn. 

l\fanllo o meu requerimento ú mesa. (Jfo tJ 

úcm.) 
Vl'ln ú mrs:i, ó litlo e apoi;1.clo pci.rn entrar 

em discussão o seguinte 

I\equeirn que s2 ]Jet;:\ ao Sr: Vice-Presiclente 
chi Rc•pn 1Jli.ca as seguintes rniornmç•oes : · 

1. o A' ·· orü~~11"'-· 1le, .. qJF; . 
preso o estll1hmü; T'erlro . Hollngues 
pm<;:1 elo batalhflo ltCa1le1mco ; . _ 

2. ,, Du que clir1. rh1.t::c essa lirlSêtO e por que 
tem:po ü.ii :q1pliccula ; . . 

3.º Qual n. r:tit<1 pOl' elle cornm0tt11ln, 
4." Si clle recebeu nofa, ele eulpa no vrnso 

constitucional, si f<1i pi"eso n::c ifagranc·m ele 
:1J.1·um crime e si e::;tá submctt1clo :1 iiroct:sso. 

-':·-l--1.l-:-1; ses?ies ~. - 11 - ele J, unho de 1882. -.. ~a a . .. 
1-)c3sua. 

O Sr. Fonseca :K-JiorJlnes- l\;i. 

sl;ssi'ío de ;20 ele .innllo elo ;wno pass;1clo, o 
actual Sr. ministro das reh(~·ões extm1ores, 
qae ent<lo cli:,J"lli1. e brillurn!emenü• oc:c~1pitYa o 
c::cro·o de /ewl.:,· llit opposi<;<LO de,;tci, casa, pro
cm·;.mlo jnstiD.rnr um pediclll ele iufor1mLÇl,eS 
ao ~OH\rÍ10 sobrG negocios ele sn8. tmTll. natal; 
n;\o~ conten!e com a clisposiçiü1 constitnuonal 
cons:tp;1·:\di1 no ;nt. 33 § 1 º, i11 Yoco;1 ::cimb, a 
opinião ;rntorisacla do nobre sernul01 pelêL Ca-
11itnJ Fedlmil, que :por 11onrn noss;i. e clesprn
ze1· cio SencHlu, aimht lhgmuneute occ:Hpiê 
um::c cacb ra no seio ücsG;t. asscrnlJlea. . 

ss. EExs. cntencliirn1 entilo que no re;.nmen 
que iJrnugurinnos, tinlwm ileixado ck ex1stir 
as osc;u«tll1lll'il.S do ex11cdientr•, v1slo como es
tits emm coi1seq uenci;ts logic;1.s. llO syc"ten!'" 
p:uhmentar riue tinlw.rno' ;cbollclo ; tochvrn 
entendiam SS. EExs. (j lH' nos. guarchcs Y1g1-
lames ü::c Constitui~:J.o o tlas lms. clevmmos, 
üi<1ri:rn1ente, ir aconselhando ao fWYerno p;n·,i, 
que nfo se ÜCS\"insse do c:1minllo leg::cl e llo 
fit'l cumprimento dos seus deveres. 
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O proeorlente, portanto, esblJelcciclo pela f o é qrn', depois de elaJiontdo este regulamento 
dign;:, nmiori:.c glCranto a nós outros, os rh pelo Sr. ministro dit fazenda, e iior elle 
min01·ü1, Yinnos solicitar elo governo. infor- apresentado a o Sr. P1·es'dente da Tl!.•]Jnblica, 
maç·Cios sobro actos ele aclminist:·aç·i"ío, actos il- este rnauifostou tal confiança no seLl secretario, 
legacs r1ue, pol' assim dizer, ;Üirthun a socie- que encarregou ;1 empregado~ subalternos elo 
clade em S"lrn .Curnlmrnmtos. Tlte'Olll'O ele Llar o seu parecer sobre esse 

Sr. presidente, no requerimento de infor- Ü'D)mll10. 
maçflcs que vou ter G llonm ele a1i1'esoutar ,·, E as~im Yemos, por inl'elicidado de.'<se petiz, 
consiclem(;ão ela casa, salienta-se o facto ele t:•1· por i11folicidacle nos::«c, llommB ele elevada es
o honrado S1·. rninisLro eh fazenda tn1:;11gre- tcltnr:t mural. ele caro_,ck.r illib::.,!o. qual o 
elido por divers:1s yczes, ni:o somcnk a lei nobre ministro cln, th.zemla, J,miliclos em sua 
constitnr;ionnL mas aincb cl:sposioões com- l1oa fo e asna eornpetenoia ]JOStct mn cluvicla 
muns ele leis e praxes ntlministrativ:1s, inter- pelo Yiee-Pre>icle111e ch1 Ropublic:c ! 1 ! 
pretnndo-::cs m:~l, proposifalmoJttP,uiio o erei~, 0 SR . .To:\o LorEs __ Elle nilo se:·irc ministro 
mas lJUÜ:. cocicr;ao mornl de )Jem sernr a an~1- ela fazcnda mais um dia si a rn:c confianc;a 
gos que o procumm e que urnstem por fa- fosse iiosüt om tl n:icltc. ' · 
vores ofücrnes. l 

E' que S. Ex. esq11eceu quo o homem llDli- O SR. Foi'\SECA HE:urns - Sr. pmsitlente, 
tico dern, a bem Llo s;ia Yid:i aclministr:'ctiva, 1Jem sahemos rn'is outros, qrn· n0.o CciJ.ie á 
acautelar-se mais contni os seus amigos elo Canmrn dos 81'.<. Depntacles el1,umn· {e re.s
que conLm os seus proprios inimigos S. Ex. ponsêdJilliclade, nem ao parl2cllll'11to para 
tmnsgrccliu a lei, consern1mlo mlclidos ;e i·e- respornlerom perante ~i, os sec1·etarios do 
partiç,õê·s elo Tllcsouro ilns füe- Sr. P1\-":iclcnte rfa Re,publica, nrns não lrn 
sourarias dos esLulos, êcpez;.u· ele solicitaçr1es contesta.r qne cone-nos o 1leYer ele vigih1r 
dos che1i:s, que neces,:itam elos cer- pelo cum1n·imrnto cb lei, para que esse 
viç·os 0111pregmlo''• os qmws, noLui gon;n10 quo snlJiu o.o podm· em 110me cht le-
]Jem. estão percebenr.lo Ycncirnentos int1"'.- gnlillac!e, qnc snq;iu aureolado deste sol 
graes. rkslnrnbranle que ;\.utonomia e 

Outro facto illo;:;nl. constante rn1 :idminis- lihunbclr. pnm CJlW ee'SD gonTno ainda 
tração 1lo Sr. miÚistro tla 'llz8ndn. ó ;1. no- hoje 1·e1wesenta ]Xcl'cc a 1111lJre como 
meaç·ão do inspGc-t01\·s,JK1.1\1 ilS tllesonI'itrins dos que a egicle tL1 lei o o sustcntc1n1 lo th1s iusti
estaclo.', elo iml i vülnos sem a 111·es11 mpc,:J.o le- tui0L1c>s rr:pu l11iui,rn1:J, mi li;L eumprir o seu 
gitinrn. ele lwJ1iliü1ção e que n;lo teem no me- devcl' e nil.o üaiit ris s::ms clevel'8s. ('J',·ocam-se 
nos o concurso exig:dn pela lei. ili oersos up<11·te:;.) 

Aimb lm poucos cllt1S, que para mais O Sn. Z.\:\IA-- Aclrnira. qlm os senhores, que 
salient:cr eSSi.c da lei. o Jr, ,. ; 1·t! são consti L ncionnlistas, venham tliseu ti r a pessoa 
Co,;u Tc·in re.petia n. notici<c de JinYcr o elos ministros, rJL18 n:1o teem res]Jons;cbiliclacle. 
ministro da fa:wurla nomeado inspc:etor chi. tl1r- o Srt. Fo:\'sECA HERMES - AcalJei de dizer, 
souraria ele Goyaz, o Sr. Tm·qurtto Cilimlo,rpte sr. 
exercia o c::crgo tle tllcsoureil'o. dit1e,·sosupa1·ic.> q1·c i11!c.,-ro111pem 

O SR. FLECRY Ct:RADO - E é preciso no- o 
tar-se que o contador ó o inspector-in1P1·ino o O Srt. Fo:\'SllC,\ 1-IEmrns - ;\c;1.lJ0.i de tlizer, 
esse fm1ccirnrnrio é emp1·e.c>;ado lm trinta. an- Sr. pn·sidonte, que n~:.o em iutui';o meu, nem 
nos, porürnlo, ;e elle calJüc o lo;.;m" eompctia a est:i assernbléa, c!m.11rn.r ú respon-

0 Sito Foc.:sEC.\ Hll1urns - Este !'1rnccionario snl1ilicl:vlr, uem cb·cntir os cldos elos :'ecre
não tinha o concm·so e ia preterfr clin;iios iêcl- tci1·ios llo Yice-Pre"iilcnto Lla H.epulJlica. 
quiriclos por outl'Os emprc>,'mclos Llistinctos, Si inciclr?ntemcnle tm1uei ne~l.e ponto, é 
alguns já enc<wecidos no seni<;o pulilico. que. nece,sariamenk, o Vict·-Presiclente da 

Accrescc; <Ünclit, Sr. pl'cs'ckntc, que, tcnclo Rc:pul1lic0. não sr• ingere nos 11u1m,nos ac1os de 
sido elle tllesonreirn e a inspcclor, mlministntç,ilo e,con/fanrlo em <Ü1soluto om seus 
lm de elti mesmo jnlg:cr elas ~;irns pl'opria~ 1 secretai·ios, assigna os decretos qlrn ll1e são 
conücs, como :-;nlialterno qn\'. em. a11resenl:aclos. 

Veja, V. Ex., Sr. presidente, qu2. ano-
1 

QmuHlo iniciei a .iustificaçilu do rcqueri
malia .r E ainda nmis c:xtmorclil1;lrio é, mento que apresento, firmei-me nffo sim
que ec;tas nonwnç,ões se rnc1·1•tlam quasi.~tuo- 1 plesmonte no art. '.'l:S, § 1° thi, Consyituição, 
tidrnnamentu, quando :'D.bomos cs1 ~H' .i<t em mas amch1, nos precedentes estalmleculos pelo 
mffos elo Sr. Presidente ela Repu 1Jlicct o i·egu-, c1.ctlml Sr. ministro elas refac;ões exteriores, 
lamento CJlle deYC; presidir :\. esco!Jia elo que nós Yiamos diariamente clrnmar á contas 
pessotLl rnlJaltorno cllts repartiçlie.s rJeo .. fazenda. 1 os secretarios elo Sr. marechal Deodoro. 
CalJe-me cchi fazer revehcifo graYissimct que j E' firmado nesse precedente, que entretanto 

· eleve a V. Ex. surprehencler, Sr. pre>iclente, 1• não inauguraria, tanto assim que me dirijo 
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niio ao ministro t!<"t fazenda, 111:1.s ao Vice-Presi
dente da, Hepnblica ... ( Trocrc;,i.-sc rlirersos 
apartes) ... qne venho füzcr sentir no meu re
querimento que o Vice-Presidente rLi, RepnlJ!ica 
faz elos seus secretarios insü·umentosde tnms
gressiio á lei, on esses sccrebcrins o lrnl1em, 
tmh:nclo a mesma !ri. E' csso o clilcn11n;1,. 

Sujeitando :Í, consickm1çií,o du, e"''" o reque
l'imenl,o que pa:oso a ll'1', outro intuito ni'í.o 
tenho, Sr. prc,;iclente, que não o ele 
resfalx•l8ee1· :i, legalidade ua propria legali
dade. (Jfu.{to 1Jc11~; 1nui o fJ('1,1.) 

Vem á nwsa, e li1lo, apoiado p[\rn entrar 
em cliscuss:ío o seguinte 

Requeremos qnG sre ~dicii'.l·m elo S!'. Yicr
Presülenü'. r!:J, HepuiJlim 1101· mterm01lio elo 
Ministl:rio dos :'>fe!l:ocios eh Fazr•11da as se'-''llÍn-
tes informações : e ,, 

1 . " Por qne motivo esti'i.o arlcfülos :\s rep:cr
tições amwxas :10 Tl1esol1ro Nctcional emp1·e
gados lL' fozcnü:i. elos esl.atlos percc1Jendo Yen
cimcntos integmes com JII'l'juizos dos quo sito 
effectiYo.:1 1wss:1s r.~plnti<;õe:;, com prej 11izo 
das 01\:ci,1mntnrias ? 

2. Que conveniencia lm lXtm o serYiço, 
publico na nonwação tios tltcsomeiros, om
}Jt'egado.; sem concurso para inspectores de 
alfhmlegas o t!H'som:ui:1s, em pl'e[\c•1\•nc:ict a 
antigos empreg:tdo~ do quadro com úol:v)o 
drts prcsc1·ipç·ões rl'gnlamen tares que rngem a 
materi:1? 

3." Qual a convenienc·a ll:lrct o so1·yi,:o 
publico em sf' pI'C:l1rnck•r as 'rng:.is exis
tentes rn1s rnp:uti,;(1es fiscaes qu:rnd1' está l'lll 
ehtlJorn<:<lo um projeeto de rerornrn gcnü tlas 
reparti,Ji, s de 1i1zel1Lb ? 

Sn)8, elas sess1'cs, 13 rle junho ck l 89S- ViJJi

seca l-Jei'1ne,-:.-Lv{':; ]Jurat.-C. do ~·Yusci.,úeí'llo. 
-A. 1lio1'ei1·c1, r((! ):,'iioa.-8. Ffr1iry Cu,·udo. 

Em seguilb procedr-s2 á cl1:i,m:ul:1 :L qual 
res11ornlem os Srs.: Bcnmnlinn dr' Campck', 
Azereclo, ,\tliayrle Junior, Pnub (;uim:u·:ks, 
Joiio de Avell:n, Irnliodu Brazil, :Yimt fü:1ei
ro. C:wfü.o, Pedro Cliermont, :Nfatl:t J3ci,ccllcL1\ 
Costn, Hodrigues, Casimiro Junior, füidrignc·s 
Fel'll:1lllles, 1-Il'urique clli Carntlllo, Anfrisio 
Fh1Jllo, Pires K1Teira, J\fo1·tinlw Rollrigues, 
Bezunil,Joiio Lopes, Ju~tiniauu rle Scrpn,Frc
derico Bu1·ges,;Jo:·1ó Bevilaqu:i,,Gorn~·:llo de Ll1gos, 
N<i,scimenlo, :\Iig·nc·.l Castro, Amorim Clareia, 
Epitacio Pz·sson,,Peclro Anwrico,Couto Cn.l't:ixo, 
Sá Afülra,le, Tolentino ele Carntllrn, Gonçal
ves Ferrt•irn, .Tonquirn Pcmamlmco, JnYencio 
tle Aguiar, Anclre C:i, ·rnlcanti, lfayrnumlo 
Bandeirct, Annibnl Falcão, Meirn de Yosco11-
cel10:3, Joiio de Siqueirci,, Luiz ele Andrade, Es
pírito S:rnto, Bellarrnino C[Lrnoil·o, Theophilo 

Gamara V. II 

dos Santos, Ponte,; 1lc '1!iranda, Oiticica, Ivo 
tlo Prado. Oliveini, Vallacliio. LeanLll'o Maciel, 
Felisberto' Freirn, ,\ugusto ele F1·dt:ts, Pnula 
,\rg·ollo, Tosb. Zama, Arfüur Rios, Garcia Pi
res, ;\:farcolino :\Ioum, Severiuo VielJ.·11, S:tnt.os 
P:•n•it':t, J\Jilton, Fr:mciseo Sorlr(;, D.rnuisio Cer
qn~·im, Leovigilclo Filgueiras, füu·i10 ele S. Mar
co~, Selmsti:lo L::w1l ulpho, P1·hco PMaiso, Fon
scc:t e Silv:1. Fun:<t'CD. Hermes. l'.rli<u10 :'IIar
concles. Olin•i;·a Pinto,Virµilio Pcs,mi,, Fmnça. 
C:crnilho, Luiz ;\lmaL lfapLlsfa cb. ::vrott1i,, 
Fr(1es ,]n, Cruz. _\lcinclo Gmuml11i,m. Erico Coe
lho, Lopes TroYão, ,\eisticles Lo110, Furquim 
\Ve1'1wck, Vinllae~, TI 1r111rnz Dr•Hino, J oi) o Pi
nlwiro. Gabrid fü; '\fa.gnl lt:íes, Clm~as Lokito, 
.facob ela P:Lixilu. _\.lexamlre Sl:ocklcr, Lmnon
nicr. ,\nrnrico Luz. Viotti, Dutr·:i, Nicacio, Cor
n~:,, Rabello, :'ll:inoel Fnlgencio. ,\ristidr"' :\fain., 
GonG:ÜYes l~n,mo,.i. C[l,1'10' cb~ Costn, 
'\Iadia1!0. Pallet:t. Fm1wiscu Olicc•r-io, 
~lolfa, l\Íor:ic:3 Dorros, Domingos do :vlomes, 
J\!J:rsa, Pm1llno C:ll'los, Alfre,Jo Ellis, Carlos 
G:ircia. Moreir:i, cb Silvêi, ,\lmeicL1 0fogneira, 
.Julio ele :\Iesquita, Bilzilio <los Santo'<, Flenry 
Curado, Leoi:olclo tle Bullllíc;s, Ca:'1ano de /l.l
lJrn]UlTCJHe, ':\farcü1110 ÜC' 'II1gilll1~1es, Lauro 
:\luller, Carlos Camiios. SehimidL Cassiano rlo 
:"fascimento, Denwtrio Ribeiro. 

jJJi'e-se :e ses~ii1'. 
Deix:cm de compcneeer com c:rnsn p~rtici

pacla os Srs. l\o::nwirci P:1mm1gn:i .. Tosé Ave
lino, Hetnmba, .To;;ó :\farinno, .Joiío Vieir<c, 
Sr•abra. :\fanhães fl:1neto,Cvrillo 1lti L2m<is.Vi
ri~to ele :'1Icdeiros.Joc1qnim rin•Yes, .J:1cq lH:'S Ou
rique, J\fay1'ink,.ks11ino elo Allmqw•rqm', An
tonio Oln1tho. jwrclo Pinhcil'o, B:11lnni. Leo
nd Fillio, :'llatb 1faclmrlo, Alvaro Botelllo, 
GoneaJ,·es Clt:wcs, Domimws Hoclm, Ferreira 
Habêllo, Joiio Luiz, ,\Llolpllo Gor1lo, Rubifo 
Junior. I3dlarnüno ele ~Ienclonçn, Etlmrclo 
Gm1çci,lyes e '\Iemm lJ[trret,). 

Deixam de cumparecei· sem cansa parti
cipncl:t os Srs. lJ<.;'.1c):1 llcxlrig·uos. l\dson, 
Almino Affunso. Rosa. e Sil Yil., Poreirn Lym, 
Vilta. Yiços:i. Alberto Drnmhto, S:imp:tio Ferraz, , 
Fi o·ueü·eclo. P[Lcifico Mlt'ClWt'nlms, Fr:mcisco 
Y~gêc, Fcrreim Bramfüo, Gosta Senn:i, Do
mingos P01·to, Fe1Teira Pires, J\lontcil·o da 
Silva, })Iflrtinllo Prado, Lopes ChêtYes, Car
valhal, Cclst:t .Junior, Fer1rnl1llo Simil~, Ln
cer1h Coutinho. Victorino Monteiro, Pereira 
1la Costft, .Tnli1J 1le Castill1os, Borg2s dr '\Ie
tloiros. Alcirles Lima, ARsis Bmzil, Thomaz 
Fllke~, Homero B:1ptisfa, Roclut Os01•io e Fer
narnlo Aliliott. 

São lidas e 80rn <lelJak app•.'ovaclns as acfas 
ela serniio ele 10 o do dia 11 elo conente. 

O §r. ,.,~rist/i.dlc§ :rH:aia - Sr. pre
siclt>nte, a indicação que yenl10 submetter à 
deliberação da C[Lmam parece-me que sera 

iS 
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approvad11 sé·m debate, á vi_st::c do procedi_
mento que tem o Congresso "\t1c10nal nas cli
vers"'s occasiíies que se lhe apresenütram P'll'i1 
aventar a questão importante sobl'e que cll<t 
·versa, durante a sess~w extrao!'tlinaria. 

Encerratla, porem, a 21 d.e janeiro aquel!a. 
sessão, um j01·1ml tlestet ca:pito.l lcrnntrm a 
questão tla eleição presitleneietl. em Yil't.ude ele 
um artigo cll1 lei eleitoml aqui Yofotlo, q uc 
marcava o ]Jrtizo ele 90 dia~. a conü1r elo 
inicio da vaga elo Presidente dn RepulJLccc, 
afim de proceder-se <1 nova eleiçJío. 

O argumento encontrou algum eco im O]li
nião pública; nm exfl,me superficial dn nossl1 
Constitnil;i"w, fez calar no espírito tle n lguns 
a convicçllo ele que deyiarn immetlia.t,unentl') 
tratar de promover a eleição p(í.!'a, a v<<ga 
deixada pela, deposição do marechal Dl'odnro, 
a 23 de novembro. 

Tenhn hoje a conv· cção de CJfüó e.-,s11 inter
prefaçllo é falsa, clem1te elas clispn.si~i!es d?s 
arts. ,11 § 1° e42cla nossa. Const1tt11(·1:,o poli
tica. 

Esses arti;:i:os cliYiLhtmeme i1elo 
parecer ela~ commissão drH 21 conc:ti-
tuinte, convencem qne em per10,lu algum 
llresiclenchl Llern haver eleiç·ão símio 110 c11so 
ele falt;uem os sernmt1mrios tlos üou~ cargos 
-Presidente e Vice-Presidente. · 

Esfa clontl'ina niio deve enconti'ar npriosi
ção na Cn.m:tra porque tacit<emente j:'i o 
vou nã.o levantando n. mt 
trn.orclin;n·h. · 

o SR. e \o:-'L\';() {)() :t\ASCDIE';TO-E.-;pi:'l'ilYa
se que o Vir-e-Pi·esirlentetb Repc1lJliC'.<e rnulJesse 
cumprir o ~eu 1leYer. 

O SR. ~l.IUSTH;Es 'YL\.1A-E a ]Jffl\",1 r1,P r111e 
tenho n1z~o. f!sti1 na. oninião m1111i!b:1a1h 110 
Senaclo em virtude tle uma imliCi\Ç'Ü.I) li< aprn
sentn.da.. 

VozEs-Olt ! 

O SR. AmsTIDEs j\farA-A q1w:,J.i111 11110 foi 
leva.nüuln. na sessil.o extmordinaria. Imm·p1·e-
1,ei e in terpn,tu esse silencio do cong1'e~so 
como <cffümativo. 

A opinfüo do Senado hoje express:c co11fhma 
ou não o que afiirmei? ("i1Jm·te,. 1 

Tanto, Sr. presidente, est<1 opinião [,ver
dadeira q LW, logo qnc a.pp11rr~ct'mm ::.lgllns 
artigos explimmlo ;1. cloutrüm constitneionetl, 
a. imprensei qne n~w em llostil ao guwn10 
c<elou-se, e calou-se tambem a imp!'ensa d;i 
O])]JOSiÇitO. 

O SR. Fo:\'SFCA Hic1nrns-C:üo11-sc; i1orque 
tir\.ha esgotado a materia .. 

O SR. AmsTIDl!:S ~L\L1.-Qua,mlo lm convic
ção, a matel'ia não se esg;ofa. A 1.r;rnc1ttilli-
clade qlw reina na opinfüo pul·lica. i11-
1lieflr tambem que a imprensa con-

Yenciefa de q 1w não lia necessidacfo d:i eleiçila 
presidencial na, situação actual da Republica. 

Entretanto em alguns espiritos }Jüclem 
pa.irnr duvidas; o congresso manifestou-se 
tacitamrnte nllo 1liscutimlo a qnestllo no" 
se:ssilo extmorclitmrüi. 

Para dissipn.r esta. duvida. qne por ventura 
po2sc1 pairar em <1lguns espíritos, venho pro
Yoc:i.r nnrn affü·maçi:'10 desta C<umna em pr61 
eh YerLlaclcim 1l0t1triJm constitucional e pcwa, 
istn apl'Csento a :;egninte indkação: 

Vem it mrsa, é lir.la e enviada ct comm1ssao 
do constitui<;ão, ele Icgi,fac;ão e ele justiça, a 
sc1guinte 

Iml:caçc7o 

Intl.ico qne a Ctunara resolva sobre os se
g·uintes pontos: 

1°, si a renuncia elo c·.irgo ele Presidente da 
Republica feita pelo ciclaclão para elle eleito 
col1stitue c;tso de vagéi da Presidencia, ; 

2°, si dacl11 a vag;i, da Presidencia antes de 
dec01Ticlo dous ci1mos do l)erioclo presidencial 
e cxdinclo o Vice-Presidente dl\Ye ter logar 
norn cleiçlw para preenchimento cb mesma 
Ya.ga. 

S<êla das sessões, 13 de junho ele 1892. 
Ai·;stides Jf(lia. 

O :)n. PirnsmE~\TE - Vamos entrar na 

ORDEM DO DIA 

0 SR. LA:\IOJ'\U:R GODOFREDO (pela ordem), 
com o i·espeito e consiclera,;ão q ne llie me
r2ce a p2sso;i do Si·. presidente, vem fa-
7er nmci tlecln.rar;i'í o. N1t ordem elo cUa de 
rnl1l1<1clo foi dado pam 1.liscm:são e voto..ção 
o rr:qul'.rirnento i]HP <êpresentou ;i, consiclera
r·iio cht casa peLlimlo o.o ~;r. ministro ela agri
c11lturn informar:\ícs <tcerca chi aposr:ntacloria 
llo Inspoctor 1le Terms o Colonisação. Nesse 
dia não houve sessilo ; e o Sr. presülente a 
designou parn. a ]Jt'imeirn. sessão a mesm;i, or
elcm 1lo dia, se;:nimlo ~e lê no D:'.rxrio Officiai, 
Entrefanto estê requerimento que tinha sido 
dado para ordem elo clüi clesabbaclo em prirneiEo 
looetr não const::i. eh oeclem do clrn desta, sessao 
e~ão'o Yê rlatlo pam a clisrnssão, segundo é 
informado i1elo mesmo ofücial rht actci, <ê omis
s~o e elo Diurio O/ficfri!. Neste sentido pede 
providencias. 

O §r,. Presidente-\". Ex. tem 
tmla a razão. Realmente o seu requerimento 
está na onlom elo clia ele lwje e llouve apenas 
ap3rn1s uma omissiio no Dial'io O/ficirr.I. 
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VOT,\.Çlo DO PARECEH, N. e CO:\'CEDE:\'DO LI
CE:'iÇA l'.\RA RETIRAR-SE l'AlêA A El'lWl'A O 
sn. DEPUTADOPOH. s. l'ACLO ADOL!'llO AFPOXSO 
D.\. SlLV.\ GCllWO. 

E' posto a votos e approvado, salva a, emen
da dó Sr. Zama, o pcwecer n. G, concedendo a 
licern;'c yeclicla pelo Sr. Deputado ,\1lolpl10 
Gorclu, 110s termos em ri ue o mesrno Senhor 
a pecliu, isto é, sem sulJsiclio algum. 

Em se,..;uilla é posta a votos e a1JpruP_da a 
seguinte 

Enicnda ao pr1,rccc1~ íl. () 

Suppl'imam-se as pn,lavras-nos te1'1'1 1J .. con
stan1e,, do rc/'crido rcq_ucriu1cí2to, i:·rlo d. seul, 
subsidio .-Zcrnw. 

VOTAÇÃO DO PROJETO ~;. !GS _\ (IJO SE:\'.\DO) lêE
GUL..\.:\lJO A :'iAVEGAÇ:lo rm CA!lOTAUE'lI 

pecialmente das applicocbs ús industrio,s e ~" 
na veg<:J,~:~to. 

-2ª rndeira-Desenllo: continu:wuo elo clese
nlto elas nmclti1rn~ e levécntamento ele ras
c1mhm, á visfa elas peças e elos cletlühes elas 
mesm:is. 

e) :3° anno-Pmtica nas officim1s elo n,rsenal, 
lê bordo. officinas fabris e ontros estnJieleci
mentcJS imlustriaes. 

Art. ,1. º O pe,soal docente terá dous pro
J'e~sores de sciencias, um professo1' ele desenho, 
o instructor ele macltinas, e percelJerit, bem 

1 corno os empregados, os 1:encimentos constan
tes tla fabelhi annexa n, este projecto. 

§ 1 °, o cargo ele professor IJOderá ser exer
ci elo p01· offüitü ela, armada 011 do exercito, 
com n, precisa icloneicl[\,cle, commissionaclo para 
ess 1~ fim. 

§ 2°, o ins~rudor será o engenheiro dire
ctor elas ofiicinas ele macllinas do arsenal. 

E' posto <l votos e approv:tdo 0 lWJUCTimento Art. 5. 0 Silo revogaclas ::cs disposições em 
elo Sr. :\Iontes Barros, pnra qne o lli'ojecto contro,rio · 
n. rns vic á commissão de constitui<;ifo. ele le
gislação e (h j usti(;·a. 'l'obe:lr1. a qiw se 'i'Cferc o projccta 

O Srt. PI{ESIDE:\'TE - O projecto n. 11)8 .L 
vn,e ser enviado à commlssão de Grntiílcações 
ele legis:ac;ão de justiça. Profe~sor ele sciencillS (dous 

Votac::lo elo projecto n. 247 A (do Senado) a 3:000:';000 .............. . 
crem1clo mm1. escola de mltcllinistas no estccdo Profossor ele desenho ....... . 

G:OOOS;OOO 
2:40()~000 
i:2oosooo 
2:0000000 
l:OOOSOOO 

do _Pc1ric (2J discus,ão). Instrucc[tO de macllimis ..... . 
Sao st1ccess1vamente postos a votos e cippro- Secret.11"io .................. . 

vados, os seguintes artigos do referido proje- 'Porteirn ................... . 
cto n. 2-17 A. com '" talJelh abaixo : Servente. . ................ . 

. Art. l." E' crear.la rn1rn escolêi de machi-· Expediente. modelos, etc .... _ 
mstas no estado elo Pam. · 

7;2osooo 
1: 680$000 

Art. :?, " A escol:L será esta belecichi no Ar-
senal elo Marinl1a. sob a clil'eCC'llO llO resnecti- VOTAÇci.O DO PRO;JECTO X. 55, DETE)Il:\ANDO QUE 
vo inspector. ·· " ilS Jr:SClt!V_\.E,O QllE oEH.VE)I l'ERA:\TE OS 

.JFIZE:; ôE:;cro>:.1.Ié:i OFFlCIE:\l CV:1IULATIVA
)IJt:\'TE l'Olt JJl:iTlU!lCIClo E}I TOIJU.'i OS FEITIOS 
lJO .JClZO. ( l" JlISCJ;~~~-\.0 ) 

A1't- :3." Sendo o fim da escola prqxtrnr, 
especioJmente, nmchinisbs imlustifaes. o cur
so const:J,t"<l de tres mmos. :.1c:ndo dous tl:eDl'i
cos e um iw.Ltico, e comprelwnclerú as sr0 guin= 
tes rrnüerfas : E' it(lo1Jtaclo p:ira pasmir a 2 1 discussão o 

a) 1 º anno-1 ª mcleira-1\íeccrniccl Gera.l : seguinte 
estudo elas leis gemes, principios e tlworia:,; 
mais inrlispesltveis ao estudo das nrndünas, 
do seu tnibalho e chi trn.nslln·nmci\o ck· seus 
movimentos. -

'2ª C2cllcirn-Pllysica expcrimentaJ ; estudo 
completo cfas clifferentes tlicorias que com
põem ;i, ·physic<t e das suas n1Jplimr;úes mais 
immellinüts, sobretudo i1s 11rnc:1li1ms e a a1mli-
cação da eler;Lriddcicle á il!L1rninal;ão. - ' 

3·1 cacleim-Desenho detlillrnclo e nomen
cln,tum ch1s machimts a v:i,por, eum especia
lidade as applicachcs i:,s inclustri<ls e á 11ave
gac.:ão. 
· /J) 2° a.nno-1" cacleira-:\femnim applica
da : estudo completo das mllcllinas a Vêtpor,es-

PRO.JECTO N. 5õ-1892 

O Congresso i\acional resolve: 

,~rt. l" O:s escciYiies, ([Ue servem perante 
os .i uizes soccia,es, officim0 [0 cumnlatiYamente, 
po1· clistribuiç;'lo, em toclos ccs f'eitos e causa:". 
elos juizos. 

,~rt. 2' Dos actos e clespccchos elos juizes 
seccimmes, em tudo que diz l'l'ôpeito aos ser
vent1mrios elo juizo, lmverá recurso, sem eifei
to suspc:usiYo, lJam o presidente elo Supremo 
T riburml Feclcml. 
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VOT.\((o DO FJtOcllECTO N. 273, DECL.\ft.\NDO <KE YOTAÇÃ'l DO FRO,JECTO N. 8,CO:"WEDEi\DOLICENÇA 
OS OFFTCL\ES DO EXERCITO REFOIUL\JJOS ANTES A A:\TO:\TO VUNNA GOK<}ALVES FRAGA FIEL· 
DA LEI:\. 18 DE 17 DE 01.iTUBRO DE ]8CJ], DO TIIESOUREJRO !),\CAIXA DE ,\MOl(TlZAÇÃO 
TEE}I lJ!l{EJTO .~S YAi'\TAGE:\S ESL\BELEClJHS ( lJlSClTSSÃO l'NICA). 
POR A<KELLA LEI. ( 1 a DlSCl'SSlo) 

E' posto à votos e <ccloptatlo pan\, passar a 
2" discnssi'io o seguinte i1rojeeto n. 2Tl (do an· 
nopassai1n). 

O Congn::sso Xacion'ü clecr2to.: 
Artü:·o unico. Os ofnci<lé·s elo exercito. l'i:

forrnallus antes üa lei n. 18 tk 17 <lu ontnbl'!l 
ele 1891 e de :u:conlo com o decreto n. IV:.l ~\ 
ele 30 dé'. .ia.nciro <l<' 1890, teem direito <'1::1 ·nm
tagens est:1belec-icbs por ar1 uell<t lei. a. partir 
çla data d<t sua. publicação ; 1Yrngaclas "' clis· 
posiç:iít•s c·m contrario. 

E' em c;eguidn, f\, Yotos e nrml'On1clo o 
requerimento elo . C<ti'Si:1110 elo "'fa:scimento, 
para que o rm-rido prqjecto n. :273, sejr1 re
metticlo ú cormniss:io ele orçamento, IJal'<c em 
praso breve, entrr.; a lª e lt '.2' <.liscussão, in
terpôr o s:•u parecer, 

VOTA<; ;\O no l'lWJECTO N. :~:J(i. CO:\CEDK\DO 

a Joiío c,1rlos <la Cost<1 lfarrt1clas e outros o di
reito tlc- ck.s:tprnpriação ela c\mcM<t perl.en
centc :\.-; f'rniras elo convf'nto ele S. Tl1cl'em. 
nesfa cn1i'1nL entre ás ruas elos InYalitlos e 
elo Lan°ailio ( l" discuss~.o) 

E' posto a i·otos e llppron1clo o requGrimr·n· 
to do Sr. Cas,ürno tlo ~ascimento p~.r:t o 
refori<lo prujecto 11. 20tJ, Yi1 ás com ele 
orçanrnn1 u e ele sa.rnle pul1licn, pnt·<e interpo
rem seus prcrece1'cs. 

O SR. P1rnsIDENTE clecfara qne Yr1.o ~er en
viado ás respectivas com1~lissücs o projc·cto 
n. 206 (elo armo passaclo) 

VOTAC;ÃO DO PRCIJECTO N. ;2'18 (DO 88;'<;.\DO), 
AUtORIC'o\.i\DO O GOYEK\10 A MA:\D.\R CO;'<;STRUTP, 
POÇOS ARTESL\\'OS i\"OS ;\IF\ICIPIO::; DE c:A}fl'O 

MAIOR E OUl'IWS, i'\O EST.\.JJO JJJC l'L\.UIIY 
(2" Drncuss.\ o). 

Sito successi vamentc postos a Yotos e nppro .. 
vaclos os scgnilí Lés :tl'ti,~os do n:fürillo im1jedo 
n. 248 A (ri.o Senado.) 

Art. 1.0 E' o governo :mtorisa(lo lt nmnclrw 
construir ix1ç:os art("sianos nos nrnnicipios ele 
Campo ;\hêior, Pico e Jnicós, S. Joào do 
Phully, S. Itaymunclo No nato o Oeiras no 
estado tle Piauhy, podendo lJ:im, esse fim 
despender até " qmmtia de :200: OOOSOOO. 

E' lJDsto ;i, Totos e <1ppro1'aclo o seguinte 
projecto: 

O Congresso ;-\acional resolve: 
uni.co E' o gonmw :wtorizaclo o, 

ao cicl~ctlilo \nt.onio Yi:m1:~:. Gonc:alves 
tkl <lo tl:esoureiro dr1 C:cixr1 ele Amor
:':eis rnesl'>' eh: liconçc1 com os venci
<k se11 emprrgo. ]J<H:i. r)lie posso, 

tr:êl.rtr de sun. s:rncle ornle lho convim ; reYo-
gêLclas :1s cm con ti·n.rio" 

VOTAÇ'lO DO PIW.JECTO :\. ;:;Gl A DO :\NNO PAS
~:\.lJU, CO'\CEDE:\DO ~rnLUORcDJE'\Tll DE RE

l'01DIA .\O CAPlT.\.O L'CIZ .JOSE' PO:\SECA 
R,UIOS (IJ!SCl'oSÃO U:\ICA). 

E' ]JOsto a nitus e rejeit:i.rlo o projecto 
n. 2tJJ ,~, (mellwr:une1lto ([e rl'lórma ao ca· 

Luiz José clt1 F(llli:'é\Ca Ramos). 
o 81-L :3L\JlCL\.l\O J)E :0.IAG~\LIL\ES (1JC!a or-

1!,;;J/) l'Cí[ UH' HTiJlc:u;rl.o cl11 vo A'cr;:\u. 
Prnceüenclu-se il vcrifica.<:ilo, verillct1-se 

tei·em Yoü1tlo a fann' 4D e corli.i'a 45 Srs. 
cll~puta.tlos. 

o S1c. PRESIDEYl'E- Vot:1.1'<"111 (\, favor do 
pl'Ojectc, :W Srs, rkpu trulus " C(ntea 45 ; 
tu tal, \J-l Srn. clepur.g.clos. 

:\ilo lt:\ 11 Ullll'l'O. 
Informa á C:1nmrn, í[ ue os munl1ros ela com

miC':::iln ele ou;:unento p:n1.icip:1mm á mesa 
am\ se l'et.il«'"Y:im do rncinto dos tmb"lhos, 
i1arn c:onie1·8nciarem com o Sr. ministro da 
fazencl<1. 

Vamos passtu, porb1nto, á 

DISClJSS,\.O DO REQL'ERlilIE:\TO. DO S!L Ll.~íOU
i\"JER liOIJOFlüêlXI. APRESEi'\TAllO E APOIADO 
i'\.\ rnsslo Dl~ \) DO C(l]{HEi'\TE 

0 §1i.·. l_'1'ranca {J,Jl,lLºYt."Lllho-Em 
umo, rl:ls scssõe.;;: , e, nohl'e clr,putado 
por ;\finas Geraes. a.o funcl:nnent:i,r um re-
rgwrimento 1)01' S, Ex, e pelo 
'1obrn clepnt:i:<lo pelo estn.<lo Pci.t'<1!1á a 
respeito dt1 a,posent~.rlorh1 concedida :w clire
cto1' <lnº Repartiçiio dn Terras o Colonisação, 
foz 0.sserções rcYelando espirito e1.e rectidão. 
que o orúlor é o primeiro :1 c;,pphuclir, por
que S. Ex. não ern impelliclo a esse acto por 
esIJirito ele opposiçii.o, ms.s com o fim ele 
propoec'onar occ<lsião p:m1 que füsse j ustifi-

Art. 2. 0 Revogam-se as tlisposições 
contrario 

cado o acto elo nobre ministro. 
em / E' confiando, portanto, 110 c:'ipirito ele 

recticlão elo seu amigo, que vne suieitar à 
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:-,ua illus\Turh1 :1lgnnrn:; c1111si1kr:;- çiío cr:t tle JG.000:000:'~000. Pois l1c·111. r'1 ütl a 
ções, Cel'to ele que dbs ]lilo 1lt> IJl'Of'tlllrÜllllCllÜ\ COllfuSfo. (:Ü ti lllltcrcltÜê Cllll que CSilt'.·:i., esfo 
convern·el-o dr\ r1ne fui Yictim:t ele inléH'ffm- escriptun1ç·:lo, que 11:!0 c:u pi'1dc 
ções incxa.cfa.s o JJOr el1:1,~ :t1T:1st:ulo :1 :wcus:u· llo,ic o r1rnmto foi 1h·~1mndid1J. 
o ministro da agricultum. . Mas, 1lirii.o, si e~'º em1Jregarlo 1·1·:t clc.,idio:-:o 

Vac expor em prrnms pal:tvras o pmceclt- no cumprimento ele seu dun•1\ lJill'iJW' niio 
memo q 1m tev:• o honmclu mi11istro Ll:1 agn- foi demittido n. l1em elo sr•1'd1~0 llll 11lieu '! Pois 
cultura. lJem: l10tffr;. 1~ eel'to, bemffo;encia 1l:t 

S. Ex. c1Jt••wlen, e em l1o:i ll1wa, qno clevia do Sr. ministro 1l:t :1gric11lturn., 
nomw1· rnrni commissCto ck inq1writo intra eletcrmi1m1.ln. por· s1;1·\·i~·os dr carnp:111lu:. lll'G
osturlfü· 11 q rw i:J. peüc 1Z"p:nti1;iio de Terras o sL:11lm por essu cida1füo, senii;o 11[ uu torlu:: re
Colonis:11·iw. co11!11 cem e q rw 11ff:UJtarn um fa\·u1· de Dr. 

cc,mi-·cou o nol1ro deputado por ::-.Iinas a ser Ac:cioli mno. :ü:•mHWI/', q11c foi j11:;i11nknte 
injusto parcc o SL ministrn _ rh1 agr1r11ütm·n. <1pr ci:t1li1 1do íllustr1c rnini:strn. 
DisRe S. E;:. r1ue o St'. rnm:stro lmna 110- Diz t1irnlt1onolin~1k1mtado q1v " mi;1i:d,ri: 
me:cclo p'.lssmt ües1c1Iecta n.o inspccto1~ rle Ter- infringiu " C1111stit11i ,iio p111-c11rn cstn u~iu \121·
ras e Colonistcç·~o. mitti<t npu:<etH:Lt', po1·11m· ::11'.1 :<e apm::·1itn tim· 

Não l: exado. O l10nr:1clo ministro lu\ v-is, irn·nlül:·z. 
nomoaclo n:u·a esta comm is:-c:1o trrs rlistineto:; Ai ncb nlio c:oli1e e,:fo :irgumcmto. O minic:l:ro 
cavalheiro~:: p11,r:1 pre•ürle11te, o eng:.mlleil'_o apo<cnton o D:" Al'.Cioli cum pcL·f..iL11 ,kg:\li
Jose Eustar;nio Bmml:lo; p;U'lt rnembl'os, \ L- 1la1l" Podu icl-o rlernL<l1do: talH•z o cL01 oos:.' 
cente J11s(• de CmY,11110 F1ll10, amigo rn11mo :·lter fc.t1 1• 

genro do Sr. Aocioli, e 1mus o ~:1'. Frerlcrico ':J.1! o J'c~. pr•l<ts razões jt't a1n\,;s,•n1a1l \', em 
Leroy. 1g·ualmente ccmigo do inspecto.· de '1 er- co 1i'Hl'.êl'lH ''º 1Jl'los ,r·~· 1·1ço~ tle . 
ras e Ccloniscci·;Lo. mn '· <1pu,Pnhu11lo-o, nao rnlrmgrn º' l !'ecm-

s . '. . " G .. , E 0 S . Jos·~ to:< constitncionn: s. 
, Ü ccR. ;"\~1C:~0IE:R? ODOJ>T,EIJO-' 'l.' ,,v Ü llO]JI\; tlepUt.1.ÜO 8alm pcrfeit:11m;11tc C[l_l8 

Carlos cL CM 1 alllo · os 1.lwses co11otituc10mu:s.1J:11·a tecem cxr:cuçtw 
O SR. FRM\Ç'A CARVALiro-Estc não faz p~.rt•2 p1·cci,am Lle leis 01·g:rnicas, unlimll'iccs 

ela commissiio. que :1s closenrnlnm. 
o SR. LA1rni:;;.;rmR GoDoPnEDO-Fnz parte (la O nolm.• rlepubdo :1ão s:1lJe riu:· liJi ·rni:ulo 

commissiio; glutwto a Y. Ex. o princ;ipio 1la i·f~spnnsr1!1ilirhrh: pr: s:denl'inl, 

o SR. FRAN(;A CARVALHO garanto cp:e esta 
e a verclacle; 011c;a·o o sou co!h:rn e n;l'i1 que 
n\Io tem razão nas accusaçõcs rrue fez. 

Destes tres c:wall1eiros, clous ernm <tmigos 
elo Sr. Accioli, e destes (lous um era gen~·o e 
outro empregado elo inspector rle terras. 

Pois bem, estes dous cavalheiros iicrfüarn 
demissão dos cargos que occnpaYtcrn por não 
quererem sujeitar-se êW ex1i,me, por fürçte rla 
nornea~·ilo. 

A' vista ch1 demissão que haYi:1m solicit;ulo, 
foram substituiclos pelos Srs. tenente-cornnel 
José Alipio ele Fontoura. e engenheiro José Eu
lalio ele Oliveim, ambos mililares distindos e 
muito apreciados na classe que sabem honrar. 

Continuando, disse o Sr. Larnounier que o 
relatorio tinha sido por demais lisongeiro com 
estes cidadãos. 

Não e exacto; S. Ex. ha elo ver o relatorio. 
O que o orador a.ssegura ao seu collega e ami
go é que nem o ministro, nem o governo de
sejam praticar actos nos negocios pollticos 
clandestinamente: elles desejam toda a luz em 
seus actos. Quando quizer ver este reh1torio 
ha de conhecer que traz em si a prova mais 
irre~usavel da :J.mencia completa ele idonei
dade elos funccionarios aposentados. P<tr<t pro
var a sua incapacidade basta assignalar um 
acto: a verba votada em 1891 para oolonisa-

mas qne fui pl'c<ciso fazet· 1mn lc•i ordi 1mrin .. 
rel:ctin\mente ao :.t>:su mpto üe CFU a Consti
tuii;:'lo cogit<na, niio clc:Yenclo'( c•,;::lli lei ]J<lSSctl' 

dt1 jlrim1eir;1. sessão ordilrnri:i 
Krl.o estrtbdeccu a. Con.,titui~·ilo o pl'incipiu 

ila g:1mntüi clrt represenfar;J.o da; minori.trs, 
nas ; e l)Or ventura, pocli:tm fozc•1·-se 
as g:v"antindo '" rnpresent:i,çilo das mi· 
no1·ü1s sem a. comp2tonte bi Ol'Llinill'ia '? 

Por cons:•q tienc:a, o nobre ministro da agri
cultnrn tem ele reportar-se à lei 1rnterim de 
apresenta1;õe,, parn pockr applirnr ao Dr. 
Accioli os artigos que a ello se reLeris.,em. 

Lc:rnlo os arts. ;!,7 elo regimento ela Inspe
cto1·ia ele Terl'as e Colornsaçilo e 41 rlo regula
mento chi r:·partiçilo da agricultura diz o 
ora.dor que o ministrli i1rocedeu perfeitamente 
bem, procedeu leg:1lmente, :1posc.nfanclo nq L1el
le a quem tinlta a üi.culdade ele tlemittir a bem 
do serviço pul1lico. O nobre deputado l: mais 
ren.lista qnu o proprio rei. 

Pude asseverar, pm·que o sabe ele pessoas 
habilitadas, que o Dr. Accioli conknt[l.Vl1-se 
com cc aposentadoria, e a pediu c2rto ele que 
clevü1 ficar satisfeito porque podia ser fulmi
nado pc•lo acto ela demissilo. 

lVfas, para mostrar ao seu collega por teste
m unho insuspeito á honraclti opposiçilo, citará 
umas pala vrns, não ele um membro ela commis
são, or que nunca o foi, mas ele um llomem 
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t11ssnspeito par;i, o lcctua,l g·ovt:eno, o ~apitilo- 1 cont1°n fal em1w2gitdo e não ])ro1mwel-o pelos 
ene nte Josú Ccu·los de C<Crvall10, que nmgnem servJ\'OS que prestou {t immigrnç~io. 
pócle tax .J' de su:::peito n<Cs slrns relaçl'cs com o O omd01' a.ffirmon,e tem por costume proviU' 
acttml governo. tocfos u,; srnês aftlr1mcções, que est<i, <cposenta-

Pois bem: o capitão-tenente Josú Co,1·102 Lle Llo:~n. tinlm si:l2 for~'itda e 11ãu pedicht. como 
Carv-nJho. uiscutin em hn•gos artigos a ques- afü~mon o uohre .cleput:.ulo por Alagoas. 
tão ela colonisaçií.o. (O oraclor lf] io;i 1,-eclw de l\o clrn, 1mmcclrn,to, ao chegar a estn, m-
w;i desse> aJ'tooos.) mc>,ra. recebeu a segnmte carta que pede 

. J • • ' , ' ,,· ' e l!c"ll','i\ pnm ler, pe<l1mlo farnbcm qne se faça. 
O SR. L.\.\IOl1'\1Elc-E sn~p,.tto porque com que dh se]}t msench 110 .Di111·io Officiéll 

inimigo Llo empregnclo ;1posenü1clo. (li?) · 
o SR. F1t.\c-~ç.1. CARVALirn-E' i11sns11eito e Exm. Sr. Dr. /LA. Lamounier Goclofredo. 

0 que ellLo disse & tmla a verclitclc. -Conf'C'ssu-me sum:ni1mente gmto fL V. Ex. 

0 
s T, rn'\rnn-Peçu ,1 pcüavra Sr. p1~lrLs honroms. referencias que ao meu ca-

.1 R,.t .. ~.urc - ' racter ele fnncc101mr10 publico se serv10 fazer 
preSJc eh e· no c1is1~m·so com que na sessuo ele llontem 

• fundamentou o requerimento exigindo elo o·o-
0 í"'lr. Lairnonnier: -diz qnc/vorrtoinfi:mnaçf1ossobrer,scausa.sr1ue clet2r

quanclo em nnm. 1h~ sessões pas~mlcts, o bve mmaram, rL. minha snsp2:1são e sulJscqnente 
a honra ele ''ll.Jeitar a cons1clernçao ela casa o <Cposentauorm no log;\r ele mspector geral das 
requerimento ora em discuss.ão,pcclimlo ao Po- Tel'ms e Calonisa.2ão. . . 
der Executi rn, po1· rnt2rmecl10 1lo honmdo Se. Por est;i, occnsmo, tendo fnclo mformaclo ele 
n:tinistro Üi1 agriculturn .. os claclos, o~ eselai~e- 9;1l\ q~mnclo V. Ex. tcafava desse assump.to, 
cnnentos em que s2 baseou pccra a :,uspen:<ao llL'11 d1LO o.n apartes que a aposentaclorm Jora 
e subsequente ciposentaclorio, elo inspector ele c1aLli1 ~1 im:u pedido, apl'e~so-me (já C!lW V. Ex. 
terras e colonisação, teve a 12a.l1Jacle e a. frn,11- espontaneamente occupon-se com csie fücto) 
qmcza necessc1rias para <leclr:,rar '" ~[cm::tTiê d9s em tleoli~ra1' a Y. Ex,. e o fa,ço muito catlteg·o
Srs. Depntaclos que nesse 1·equenme!lto nao ncanPllL~, que n:l:ct1vatnl:nté: a. esfa questi'i.o, 
havia ahsolutrLment2 viso ele oppos1çc10; CJ ue- em r1ue sumente fm crrrnlndo por um senti
ria <1ntes o orntlor offerecer aogoven10 cl<t Re- rnento 1le. vinga,nça pes·'OiÜ do actual Sr. rni
pul)lica unm. o.ccr1sião azadl1, i1 imlis p1·o~c·i- nistl'o ela agricc.ü~urn, não P.ecli nem incumbi <e 
para o Sr. nnrnsti·o ela agnculturn, se cle1en- quem CjlJer que, fosse ele, sol!crl<.tr cousct algu
cler ele um ci,cto pelo qmü trnlta sido accusaclo ma ;i,o mesmo SL mrn1sGro; sendo que, qn:i,nto 
pela impren,sa. Pol' essa, .?ccasii'i.o o ~r. depma- {w. ltonraclo S1'. Mareclrnl Presidente clit Itepu
clo })Or Alagoa.s, o Sr. 01G1ctcti,, afilrmou que bhca.apena;; peclt n, um mmgo commum, digno 
essa aposentaclmfa tinlm sido pedida . S. Ex. senador federal, que im0rvíesse junto tt S. Ex. 
honrou enfüo ao oraclor com alguns apontcc- ct fim ele que eu não fosse immolaclo am oclios 
mentos, de que só teYe c:mltecimento p:'lfL lei- elo Sr. mini~trn cht agriculttm1 sem ser ou
tura elo .Diario Of(icial. QurLmle lto.Je espemva nclo. 
encontrar-se com o seu collega pant esta Lliscu- Esüi, minha jusfa aspiraçfo, porém, ni'i.o foi 
são, vê surgir o vulto sympathico elo nobre safüfeiti1, sem clnvicla, pê'.los muitos afazeres 
deputado pelo e.staclo elo Rio ele .Jmieiro que do Exm. Sr. i'vfarecllal, que, quando teve de 
sempre discute com calrrm e cavalheirismo: r~solver sobi'e a situai;iío creada pelo seu mi-

Vem, pois, em peimeiro logar, ltífinrntr ca- n~stro\ei:iü:nch:u, em s;m salJedo"~'ia e justiçrLque 
tegoric<t e l10sitivamente. que estit D.posent<:- lM~,/:ev~i1 ~m~clrnl'.1<11 um pass~;do,, ele lougos 
cloria não foi dada fL pedido elo empreg<C1lo. ser 1 _ç.os ª pa,tr m, somente pelo c;ap11cl10 elo seu 

novel :secretm0 10; e tendo em attenção esses 
O SR. F1U:\ÇA CARVALno-Posso o.ssegllrar 

a V. Ex. q ne, elle pediu pi11'ticulrLrmente, 
dizendo que ílmrirL satisfoito si lhe foc;se con
ceclida. 

O SR. LAi\10Ul'\IER diz que, ainda mesmo que 
tivesse sido soliciü1di1, o n.cto do ministro cli1 
agTicultum füi illego,l, 1)01' que governo 
nenhum póde fazer favores á cust'" elos cofres 
publicos ; um governo não pócle s2r condes
cendente. Ou esse rehüorio é o culto üo corpo 
de clelicto do empregado ... 

Ü SR. FRAi\'Ç,.\. CARVALIIO-E O é. 
O SR. LAMOUi\'IER . . . e neste caso o mi

nistro devia proceder com toda tt energfa 

sel'Vit;os e particulm·mente aqnelles qm1 "º 
lado de S. Ex. prestei em defesa ela i)atrü1, 
clur~nte crnco rLnnos, combatendo no Pa.rag1my, 
conferrn-me a ctposenütcloria, que em qualquer 
outrn c1rcumstancia seria por mim recebida 
como o melhor premio ele 32 annos de ser
viços. 

Repetindo os meus ag1°acle.cimentos, tenho a 
honra ele subscrever-me - De V. Ex., muito 
atte!lto, criado e obrigado - 10 ele junho de 
1892.-.F'. ele B. ;lccioli llc Vasconcellos .» 

O docun12nto é <1uthentico .... 
G SR: BEVILAQUA - Mas essa asseveração 

ele sentimentos de vingança por parte do no
bre m1mstro .... 
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YozEs - Pi'1cle dizer ex-ministro ... 

O S1<-. BEYILAQW1. ... V. Ex. lm rle permit
tir que eu declare que não acredito nella. 
Conheço o Sr. ministro e sei qne S. Ex. e in= 
cci,paz ele semellmntes sentimentos. 

O SR. LAê<IOT.:>:mr, ... e assim está port<111to 
confirm:lClo o que disse naquella, occ:i,sii\.o, isto 
é, que aquclle empregado não tinha pedi elo 
essa a poseu üicloria . 

Ainchi. por e:;sa occasfüo, o nobre cle1mtaclo 
por Alag1'as, não s0be si ti.consellmmh1, on si 
censurando o sen procedimento, disse em 
aparte, clCJ que só depois teve conLecimemo, 
peb IeitnriL do Dia rio O f!ieiul, que o or<ecl01° 
não devio, fazer accnsações injustas sem prova, 
que devia primeiramente espemr 11 1'8l;ctorio, 
espemr que os documentos iosc;em m1yiaclos 
para poder então base::tr a accus;uJio. 

O SR. FIL\:\'\A CARVALuo - Apoiado ; es
pere V. Ex. os documentos e I1n. ele ftctíl.lmente 
reformar o seu juízo. 

O SR. ÜITIClCA cb um apíl.rte. 

O SR. LAi\IOUXIER diz ao nobre depubclo 
por AlagCias que é uma crilcnç'", mas cricrnç:l. 
que procura pautar o seu procedimento l)elo 
exemplo dos velllos, elos pratkos e üos rn
lJios ... 

O S1-ê. ÜlTlCICA - En tarn bem sou crianç'1.. 
( Jfüaridadc ) . 

O Sn,. LA~IOU:\IER diz que assim proc2denclo 
não fez mais elo que seguir o pl'oceclimento elo 
nobre deputa.do por Afag,·,'1.s em urna cbs ses
sões paso:adas; a titulo ele pedir :w Sr. mi
nistro ela fazernla <1.lgumas infurrna<,:ôcs, iez 
accusações as mais severns ao Banco da, Re
publiciL ... 

O Sl'L LuICC'\IElt lY::rguntlt ao seu col
leg~0. sempre: lJem intencionado, si aposentar 
um empregado D'1rte, robusto, t'lll concliçues 
ele pre~üu serviç·os ao pcciz, está dentro chi, 
lei. dentro ela Constituição. 

( \'<'1·ios Si·s. depntwlos inten·ompem o Ol'Cc

clo1·.) 

O SR. LA~IOU'\lER diz qrn: o govemo eleve ser 
moder;\rlo e nunca lanç::w m[o nem ele vin
gn.11çet nem de füv01" E~ta é qne e " morali
clilcle de todo o govemo lxm1 intencionado. 

O SR. OurcrcA-:VIas t) preciso saber o r1ue 
houn· ele vingtti1çit ou ele favor. 

O SH. LA!.IOC:\IElt tem ctirnb ele fazer uma 
"º honra,ilo cleput[tclo pelo estado 

do Rio Janeiro .. 

,\ com missão que S. Ex. diz foi nonl8achi, 
para rJar p;crecer nilo foi esta que úrnccionou 
no ilirtuerito, porque te commissito que deu o 
seu parecer compõe-se dos Srs . .Jose Est::tcio 
ele Lilmt Branclüo, José Alipio :,r,i,ceclo Fon
tonra Cosfalat e .José Eulalio chi Silva Oli
veira. 

O SR. FRA'\r:_1. C,\.RYALIIO - Porque os ou
tros ncl.o quizeram dar parecer por serem ini
n1igo:), 

O Sn.. LA)IOl'XrnR diz que ::tincl<L bem que um 
digno parente ele S. Ex. o Sr. .José Carlos ele 
Carvallw. nomeado ]Jara esta commissfo, teve 
conscie.ncüi,teve escrupnlos, e declarou ao mi
nistro que ni'í.o l)Ocfüi, collaborar nesse parecer, 
iiorque eni inimigo capital do empregfülo rle 
que se· trafaYa. 

o SR. FR.\:\l~c\ CARVALHO-Eu pensava que 
isso mesmo em um testemunho para a oppo
si~:ão, nrns vejo que estou errado. 

O SR. FRANÇ:\ CARVALHO- Vamos à lega- O SR. L:\nIOl":\IER diz que, i)ortanto, as duas 
liclacle elo acto do ministro ela agricultura. affirmnções que tez em uma elas sessües passa-

- , . . . . . elas continuam ele pé: - em 1° logm\ que essa º, SR~ LA):~~:rnR. · · e. no \lm, 1
1
;
11medrnto, n.posentac1oeic1 foi clacla expontm1eamente e ntlo 

S. Ex. ,·:e apr~sen.~av'." i~esta Cam,;-a lhzemlo-, foi solicifaclíl. pelo empregado; e, quando 0 
.se_ com iclaclo '.1- ex,w1rnar .ª escr1pt,t elo uan~o. mesmo o fosse, o Sl'. ministro niio devia fazer 
Nao tmha raZllo : _vem fazei· est::t cleclaraçcLO, favores á custei, elos cofres publicas ... 
ma~ est::t clecla.raçao solemne, constitmmlo-se (O o;·mlor e inte1·1·ompido por diveTsos apar-
assnn advogado desse grnmle estauelec1mento tes dos Srs. deputados.) 
ele crec11 to . 

o SR. FRANÇA CARVALHO-Conviclo V. Ex. 
a tratar da lllegaliclacle elo ,-wto elo ministro 
da agricultura. 

O SR. LAMODNIER-diz que em relação ainda 
á ::tposentadorili deste emp1·egado, aposentaclo
rüi que o orador julga illegal e que não obs
tante todos os documentos que venham ela 
secretaria, niío obstante ::t opinião dei, maioria 
de toda esta caS<1, não se convencerá nunc<L 
ele que o acto ele S. Ex. baseou-se irn lei ... 

O SR. BEvrLAQUA-i\fas V. Ex. affirma isto 
em êJ,bsoluto ... 

G SR. FRA0:ÇA CARVALHO-O ministro pócle 
aposentti,r quando o exigir o serviço pu
blico. 

O SR. LAJ\IOUNIER dirá. aos seus collegas 
que em imüeria ele aposentadoria o governo 
cb monarchia tinha muito mais moralidade 
do que o governo ela Republica. 

Essn, grande sinecura teve por fim favore
cer alguns, príncipalmente pelo governo pro
vh3orio, '" que o omclor apoiou com extrema 
cleclicação. O governo provisorio tirou a em
pregados vitalícios seus lagares, aposentando
os, por precisar ele su<L sympatl1ia (t causa ela 
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Repu lJ Lrn;on tras v ezcs rnllios corl'eli.~iona rios. 
lue1.adores peJa Repulilica,apn·sentantm-sc pe.
clinclo l:>g<w 11:wa si e emm Ltposcntados em
pregados qt~e não tinlmm iwesla1lo sernços 
releniutcs. 

O 01-ar.lm· liaten-se em t0tbs as S'.''Sões clesta 
Gamam e s2mpre se lHt cl:" lxtter co11t,rn lêS 

apos211t:ulorü1s. -:\ilo nega seu. Yoto . i:s que 
forem just.:c'; m<1S 11:1 de com':cctm· :cs 1llegrtl'S, 
meno::;' reclamadas iwlo sEr1·iço pulJlico. 

O SR FR.l.NÇA C,1.1tv.\Ut1J-Y. Ex. não r1H2r 
ler a lei. 

O :'rc Lurnm;rn:1;, GoJJOFRE!lO Y:c.s 1;ermi -
nar <es stms o1.Js::rrnçõE:s, fazendo sentir <lpe
nas ao l10m\1.clo dep11t:irlo pelo Hio cb .Jmll~iro, 
íj ue S. Ex. jnst:fic:cm 1> R,Cto do S1·. ministro, 
11do rsgul:mwnto lJaixaclo, sinão "'1·:'t 
irnrlo, S1·. FNrnci~co GLeerio, qu1• 
mon '' c"etTeta.1fa d:i :1gTicultnr:1. 

Pu:iteriormento clen~se ;e rnuui:fo do Con
promul:,ja<;:ío ,:,1, Cm1sti
quo, 1lc:,cL' qu:: na Con

nm ccrti.::o f'l'Oltibimlo 
snJ \"O em de1;erminadns ex

r1 ne J\•fü1·111ou a. sc;cre-
0 SR. LA~I0r:\"rn1~ jnlg·:1 que 0 seu dil'l'ito, n:io l1L1cle sé:r dnnmdo 

pedir 11.ftlrJll<lC: l'S, O gnn•mo C <llW nitO p(1de , 11\H ac(o rlu mi:listro cln. 
estar faz,•rnlo osk·s ~,T\ ko,. ':tgTir:L1lturn, ! du meno;; 1wc;t:L pe1:te. 

o Sn. FJL\:;p. C\RY\i.!JO-A lei ampara: .bsim, é;i n.. u0o r:•vo:ot~ cli\·er-
oste acto. · s:1s h•ts Llo p<1,ss:i.rJo, 1) cl1aunc' LlÜJ <cc: lern 

- • i rpie t~r:cm i1ll1e1·0nlcs ;w poder Jl1()dc1«1dol'. 
O Srt. L.\1roc;;;rn1t-Enüio moralts 2-o. \ i'\esb1:" comliç.ões, OSJlOla o orLLclo1· qiw a Ca-
O Sr.Fru;;t;.\C.\.IffALrro-Esse ciclacl~o foi sol-: nrnrn dos St·s. Dc11n!:Lilos, rk diswtir o 

dado e 11r2stou seniç·os em clcfoz:c do, llonm' sen 1·e1JUet·im•uto, o apoim·á. 
do, patrfa. A loi 1:ic;rmittitt a n.posent:vlol'ia. , o SR. i'R.\sc,1. CARLl.LIIO _ Até. votamos 

O SR. L.ur<>r:\"!ER p;untrá que osüt <tpo- tmlo . .- por elL:. º 

sentaclori[l, não foi solicitacla. . o Sn. Ll.'1IOU:\"IER UODOFREDO ... diz mais 
O Sn. Frt.1.:;ç.·, CAm-.1.uw-E' questi\o somo-. r1ue, qu:rntlo c:1e/<1.r ú:' Slrns m:'lo.s c:,tes docn

nos. ·v. Ex. está füzemlo q1wstiio Llo llcta.llie:' me11tos. i·et·:'t occttsfau de volt n· :'t tl'ibrnrn p<tni 
a questilo cn1)ital é rc eh legii.falatle. 'rn11eLir· o Cjllé' 1lisse 11eh1 ])l'imoira vez e aHlr-

0 Sn. LAj\IOlJNIIm traiou elo acto illegal. rn~t;·,:1 il ll•;;ali 1l:1cle elo acto · . . 
elo mini:tro eh ag1·icnHnr11, A qm•:,tilo c<1.lJi- 1 l\<w d1n. em nsLt elo\ rel_0.1.or10s e üocu
fal é que a aposentadoria é clalb uni1fünento im·nlos que llw chegn.:·em as rn:1os ,qnc Jo1 um 
ao ernprmrndo inYafülrcclo no serviço publico. :J.cto v10l:.::1to; mas, rnw olJstante os clo.:mnen-

'º . . tos, uao ulJ~t:-wte a cli:,cussilo i1:1 msa,, aJTir-
o. Sn. FRAX('A CARYALII0-0 art1ç;o cons!1- m:iú1 sempre que este acto foi um iCcLo illegl1l, 

t1:c101ml,ckcl[l,ni._:1do a C<\liotêlgem nn,c10rn1l,1rno foi cotiLru. a Constituiç-<l.o. (JJuilo úei;z; 
pode ter execuç;110 sem nnm 121 que o l'llguh1- /Jcui.) 

mente. Ningm:m mnis pedindo a p;chwm é. encet'-
0 SR. Lnroc;xrn:R diz qu3 o nolJ1'e deputado rml:>. <e cliscus,ão e aclh:la li votc1ção do rer1ue

cleve 1cmbra1·-se que a lei ci tadti é anterior it rimemo. 
Constituit;ão Fetleral. . P<tssti-ss á continuação ela cliscu,são nnic;c 

O SR. FRANr{A CARVALH0-1\Ias S. Ex. scibe i! do 11m·ece~, n. 7.:.julgonclo n~o ll:wm imüer!a. 
que estão om inteiro Yiº·or as leis clu <Wtio·o pam. ilelt.1ernço:w1.ia mcl1c'.1ç:1,o par:1. que_SeJa 
regimen que uão for21~ coutrarills ao regi- , cm; ;1c~arlo, ~ ~r ·. V1ce:Pr;s1~en_te, <l~ Repul1h~~ 
men actm\l. " 1,tze1 ces.s,11 a:; mcc11da:; de excepr,,w tonMdct:; 

. . . _ pelo decreto de I:2. ele ;clml. 
O S:cLAMOUí'\IER chz c1ue ISto e uma l}Uestao 10 -, JJ . , . . 

1 
• 

tãosimples! Quarnlofoipublic<LcliC aret<inna ela : '~J". uiwrr,ono de .c:llnJJ0> r.ci;r:ci,a ~a~ 
seerefarfa ela agTicultm'[l,, a.inda não este1v;c. d~n-,1,. de~ que e occuiJ''cl i ,: c:J Sr. 
prornulgach\ '"Constituição Fecleral. O artigo h~tti, :." 
constitucional é 1mi,is qm; chwJ-não precisa o Sr. FeHsbelllo Freire-Sr. 
de interpretaç~.o. não p1'ecisa ele ser regula- presiilente, 0 nobrJ deputado por J\Iinas Ge
mentado. A aposentadoria concedida ao Sr. raes, cliscutinclo 0 requerimento apresenfaclo 
Accioli de Vasconcellos é apenas escandalosa. pelo meu illnstre amigo, 0 Sr. Augusto de 

O SR. FRANÇA CARVALiro-V~gal e gene- Freitas, S. Ex. imputou ao par0cer cloutri-
rosa. nas q ne elle não acceita, icleas que elle não 

O SR. LA~rnuNIER pergunta si 0 ministro depende e erros que elle não commetteu. 
pócle fazer generosifades. E eu, Sr. presiclent~, sinto prorunclamente 

a ansencia elo meu nobre collega, pam exter-
0 SR. FRANÇA CARVALHO-Dentro ela lei nar as duvidas que pairaram no meu espieito 

póde; a aposentadoria. foi legal e generosa qrnindo li o extr<i.cto do discurso ele S. Ex. E 
porque elle podia demittil-o. a <.msencili elo meu collega obriga-me a não 
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discutir os conceitos elo seu discurso, contra 
os quaes peotestmn todos os principias ele cli
reito publico. E' uma clel'erencia a. que 111\0 
me posso Lurfac. 

Entro, Sr. presidente, a discutir o parecer 
ela commissilo sobre a inclica.r;1lo elo illustr:cdo 
deputado pela Bahilt e confrontar o que se 
incluo em ambos os documentos. 

O parecer cll1 commissilo ele constituiçilo 
não precisa de defesa minlm. 

A defesa. mais eloquente está mesmo em si. 
O seu autor, espirita su1Drior, conhecedor 
elo direito constitucio1ml elo regimen fadem!, 
trouxe pam este documento aquillo que os 
maiores publicistas americanos acceitl1m com 
profuuchs verdades em direito constitucimrnl: 
Bem sei que o parecer já motivou unm critica 
apaixomula na imprensa. Si me restar tempo 
p<tm mostrar a falta de fundamento clestlt 
critfca, eu o farei; por ora vou limitar-me á 
cliscussffo tht quesfüo essencial elo pcwecei', e 
que liga-se aquillo que é no requerimento 
reclamado pelo nobre deputado pelei, Bahia. 

dos actus dos outros poderes, quando incon
stiturionaes. 

Citamo a attem,>ilo do meu honrado col
lega pn,ra e.'='te ponto. 

Ao Poder Judiciaria compete, incontesta
velmente, conhecer dn, constitucionnlidade dos 
actos dos outros poderes, nilo lrn duvicht ne
nhuma; porém, relativamente á decretaçilo 
do esfado de sitio, tal qtrnl foi elaborada, no 
nosso direito constitucional, o Poder Judiciaria 
ntlo possue essa, attribuiçtlo. E relativamente 
lt est3 cctso, p1·eciso distinguir nessa attri-
lmiçffo dtrns q uesUíes, mmt qne se refere á 
constitncionnJidade do ltcto do Poder Execu
tivo, afim de ver si ficou dentro da lei. nas 
medidas de repr2ssuo tomadcts, e '" outra 
qne se refere aos actos elos imputados conspi
radores, afim de ver si stlo elementos consti
tutivos dl1 commoçifo intestina,, o que é cousa. 
muito differente. 

Qtrnndo se reclamou o hal;cas-corp1is, ba
seou-se essa. reclamação mi attribuição consti
tucional altl1mente política do Poder Jndiciario 
de conhecer dos l1ctos elo Poder Executivo, 

O requerimento pede que cessem as mecli- quando inconstitucionaes, e por conseguinte 
das ele repre~são, afim ele que os indigitados poder conhecer do cccto cht decretação do esfaclo 
criminosos sejttm entregl1es ao julgamento elo üe sitio. E' exacbtmente isto que contesto em 
juizo competente. Isto qu8r dizei' ; elle re- face. elo nosso dil'eito constitucional. 
clama pela intervenção jmlicitwüt, antes do A nossa Constituição. Sr. presidente, pan
pronunciamento politico tlo Congresso a res- tada nos mesmos moldes qne a constituição 
peita ela constitucionalidade tla dc'.creta~:ão do ctmerica1m, estabelece 11receitos muito diffe
estaclo ele sitio. Parece-me ser este o ponto rentes rela,tivamente ás quesfües que se rela
capital que se inclue no requerime11to. Nin- cionam com <J, decretação elo estado de sitio. 
o·uem 1müs do que eu nesta casa admira o tti- A eonstituiçilo americana permitte a sus
lento do nobre cleputu.clo p3la Bal!Lt o Sr. peustlo elo ha/Jeas-coJ'pus em certas e cleter
Freitas, ninguem mais arlmim os seus pro- minaclRs conclições, sendo omissct, entretanto, 
fundos conhecimentos em rela,ção tê sciencia sobre qual elos dous poderes póele suspenclel-o, 
do direito, conhecimentos cornpmrnclos niLo si o executivo, si o legislativo. 
só aqui' porém, em uma provct publica que A noss<t Constituiçilo °'ºcontrario dá como 
s. Ex. deu, qlrnnclo conco1Teu com o meu attribui~;;Jo expressa,, ntlo só elo Poder Legislrt
pmnte<tdo mestre Tobias Ifarreto l1 uma ca- ti vu, como elo executivo, declantr o estaclo ele 
deira m1 Acaclemü1 ele Direito (lo Recifo. Isto sitio. trunbem em certas e cletermimclas cir
constitue para mim o maior titulo cl<t com- cumstm1ciils, em qualquer ponto elo territorio 
petencia de S. Ex. Porém, eL~ pe90 h?ença nacional. 
11Ctra discordar ch1 mtervenç<W Jlllli:rnria, Nilo consiste só nisto a clifferença. 
IJrincipio que S. Ex. sustentti em smi, ~ncl1m- A constitni<,:ão ;1merica1m não mancht expli-
cito, discordando ipsn facto dei, ce~S<"LÇa.o chs citamente que o acto ele suspensiio ele h~/Jeas 
1~ecliclt1s extraordinari2,s, antes do julgamento co1·1m·' seja suhmetticlo á a.p1·eciaçiio elo con
politico elo Congresso. . gresso, para ser ou niio approvacla; a nossti 

Qtrnnclo, perante o Supremo Tribumü Fe- comtituiç1lo 1mtnda explicitamente que a. ele· 
deml. se impetrou o fwúcas-corpus em favor cretaçtlo do esfatdo ele sitio seja submetticltt ao 
elos cletitlos, o 1rnüor ;trgumento que se ctpre- julgci,mento do congresso. Estão aqui duas clif
senton, em ctpoio da intenenção j mliciarfa. tereiwas capit:1es, peltts qul1es devemos es
foi qne ao Poder Jncliciario compete conllocer tmlilr as qucstõei de competencia e jul"iscliçllo. 
cln, constitucionalidmlo on inconstitucimmli- Elias lançtun muita luz sobre o debate que se 
dn,de elos <tetos dos antro' poderl's; o jul- rtgiüt. 
ga.niio-se inconstit11cimrn,J o acto dn Vice-Presi- Sr. presidente, V. Ex. sabe que por isso 
dente dtt Republicet., decretando o estado de mesmo que tt constituiçilo mml'icmm é omiO'Stê 
sitio, appelltw<t-se pam o Porler .Tud1ciario, a respeito cltt competencitt clrt suspensilo elo 
por ioso mc~mo qite :t este poder, pc'h1 smt /ia/Jeas cor·7nis, gTltncle cliscussffo levantou-se, 
essenciti, pelo p:ip~l que repeese11t:t uo regi-1 qum1do ~raves acontecinwntos d~ra~n-sen ª" 
men republtc:wo lecleral, pertence conhecer quelle piêlz e que levaram <t conv1cç:w ao go· 
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governo ela suspensi"io desse direito constitu-; Sr, presidente, pa.ra se <tfilrmar como clou
cional no intuito de fimr resolvido <' qual dos trina constitucional a intervenção judiciaria 
dous poderes competia, esta attribuiç[o. Ahi 'dos teibnnaes fLmeri<;anos, para conhecerem 
está o importante artigo de Fischer na politi- ! da legitimidade das prisões dos cida,clilos deti
cal Science, que é o historico dessa discussão. 'dos, apresentou-se dous julgados nos rnsos do 

Bem sei, Sr. presidente, que qutwdo se llfilligan e Merrymwi, que entretfLnto nada 
impetrou o habeas corpiis, se trouxe uma col- esclarecem a questão. Em um caso, foi dado o 
lecção enorme de casos julgados polos tribu- habeas-corpus, por ser inconstitucional o acto 
naes americanos, afim ele provtir que estes tri- de suspensão de habcas-corp11s lJelo Presidente 
bunaes tinham intervindo para conhecer cht da Republicci, sendo ella uma attribuiç·ão elo 
legitimidade das prisões. Congresso. Foi este o fundamento da sentença 

Tratarei deste assumpto depois. de Tmmey. No outro caso, a base da sentença 
Como dizia, Sr. p1·esiclente, desde que a. con- ibi o facto do preso tor sido julgado pelas com

stituição brazileira estabeleceu explicita- missües militcues, quando devia sel-o pelos 
mente que ao congresso cfLbejulgar o acto do trilmnaes civis, que se acl1avam em amplo 
Poder Executivo da elecret;cção do estcido ele exercicio. 
sitio, ipso íacto ficou retirado elo Poder Jmli- Como se vê, Sr. presidente, não lrn ponto de 
ciario a attribuição de julgar ela constitucio- semelllanças entre estes casos e a questilo que 
nalidttde ou inconstitucionalidade desse acto. se ~tgita entre nós. (apartes elo Sr. Freitcis ). 

Pela constituição americana, o Poder Legis- Acabo ele estudar o assumpto em face cfas 
lativo não gosa ele tal peerogativa, ficando disposições ele nossa constituit;ilo. Passo a 
assim claro e evidente que não abriu-~e ex- estucfal-o :i.gom em face dtts normas esfabele
cepção alguma ao Poder Jucliciario de julgar ciclas pelos tribuna,es americanos, de não inter
º acto da suspensão elo !wl1cas corpns. Em face virem em actos políticos elo Poder Execu
da lei os tribmmes podiam julgal-os. Não lia tivo, 
duvida nenhuma. Sr. Presidente, a intervenç[o judkiarict nos 

Entretanto, Sr. Presidente, devo dizer a actos políticos do Presidente da Repulilica é 
V. Ex. : quando se 8.ppellou para a inter- um assumpto digno ele ser amplamente cliscu
venção dos tribunaes judicü1rios, por uma pe- tido. Quando o Supremo Tribunal despachou ll 
tição ela habaas-corpiis em füvor ele um dos petição ele habcas-c011J1.ts que lhe foi dirigida, 
membros do Congresso Nacional, preso e jul- entre os seus considerandos figurou um que 
gado por uma commissão militar o Supremo relaciona-se com o assumpto que vamos estu
Tribunal absteve-se de intervir, pela sentença dar· Disse o Supremo Tribmml, e a meu 
elo juiz Sweet. ver com muita sabedoria., que não tmmwa 

conhecimento da p2tição lJOr isso que 
aiI°c'ctava uma questao eminentemente l)Oli
tica. 

E entretanto. Sr. presidente, a constituiçiio 
americrtna não etbriu excepç~i"io ao Poder Ju
diciario para julgar do acto füi suspensão do 
habeas-corpus, como a nossa o fez quando se 
trata do estado ele sitio. 

Lá se diz simplesmente que o habeas-c01°1ms 
póde ser suspenso em certos e determinadas 
condições e nada mais se diz, nem sobre o po
der que eleve exercer tal attribuiç.fo, nem tão 
pouco si o Congresso está investido ch1 pre
rogati va de julgar da. constitucionalillacle elo 
mesmo etcto. 

Ora, si lá, onde uma clausula expressa não 
existia, para abrir excepção, os tribmmes não 
inter.vieram, ~orno se reclc1ma entre nós por 
essa mtervençtw quando existe essa excepção 
expressa, porque é texto constitucional que só 
;10 Congresso Nacional compete tomar conhe
cimento do acto do Presidente da RepulJlica 
declarando o estado do sitio ?(nmitos apoiados). 

o SR, AUGUS'l'O DE FREITAS-Muito bem. 
Peço a V. Ex. que tome nota ele que 

digo nniito úem a V. Ex, neste ponto, 
o SR. FELISBELLO FREIR!C- :r: eu estimo 

muito saber estar ele pleno accorclo com V. 
Ex. 

Quando se quiz combater este allegado do 
Tribmml, se disse que tribunaes americanos 
realmente attendiam a, essa circumstancia, e 
pam comprovar taes praticas appellou-se pane 
a sentenç·;1 de '..1arslmll, no caso Marburr, 
ciccrescentanclo-se, pm·ém,que l{t o Poder Jucli
cü1rio doixa.vfL de intervir nas questões c:.cclu
siaamen le politicas. 

Achamo-nos, portanto, em vista desta 
restricçfío, deêtnte rlo seguinte problema: 
quaes silo as questões politicas e quaes são a.s 
questües e:1;c/usivmnente politicas. Qual o cri
terio para destinguil-as? 

Sr. Presidente, devo declarar a V. Ex. 
que não conhe,)o um criterio pratico para 
julgar-se CJ nanclo uma q L1es tão é exclusiva
mente pofüic<1,ou quando é simplesmente polí
tica, sem ter a.q uelle ca,ra,cter exclusivo. 

O que sei é que o proprio Marclia.l, para 
quem se êtppellou publicêtndo-se na imprensa 
a sm1 sentença,o que sei é que o propr-io Mar
clmL ('.llj<t sentença está neste livro, diz o 
seguinte (l1J): 

Diz mais Marclrnl (W); 
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O SR. FELJSBELLo F1rnmE- Vt\ V. Ex .. niio 
ha interferenc:ia elo Podei· Legish1ti rn, como se 
di1 peh1 constitui1;.ão brazileira, que. no :1!'tig;o 
80, investe o Congrnsso elo clieeito de julgar 
da constituciornüiclacle do :1cto politico do Pre
sülente ela Republica, quando clecrefa o estado 
ele sitio. · 

Eu muito propositcilmente leio este trecho, 
porque qlrnmlo se quiz provar a faltn. de ca
racter politico do estado de ,ütio, se disse que 
nelle cnvolvião-se direitos indiviclm1es e que 
estes dieeitos tiravam a feiçiio politici1 elo 1hcto. 

Isto niio tem raziio, Sr, Presidente, porque 
a mesma defeza qne assim üizia, citava, para 
corrohorar a cloutrini1 ela inten'ençiio judicia-
1·i;1 nas questões politicas a opinião elo celebre 
jurisconsulto Cooley, da f!Ual conclue-se que, 
niio obstante a existencia de direitos pcejucli
caclos, isto niio dá nem tira :1 feição politic:1 ele 
um acto. Eis o que diz Cooley (liJ): UtM ques
tão .i udici:d hoje pode ser po~itica amauhà e, ao 
contrario-quando judicic1l, as cúrtes elecidem, 
f[lrnnclo l)Olitica, é entregue :i, sabedoria ela le
gislatura.» 

o SR. ALSii\'DO GAUNABARA- Este ultimo 
trecho ele Cooley foi proposit8J mente om i tticlo 
na imprensa pelo advogado. 

o StL FELTSBELLO FREIRE - Vô-se, Sr. presi
dente, que, mesmo na opinfüo de Cooley, uma 
mesnm questii.o i1ode assumir n, 1«,ir:ão j urlicia,l 
ou politica. Ent1 etanto, si nella envolvem-se 
direitos pr(\jndicaelos, elles permanecem como 
taes, em r]LllLlf!uer l!ypotllese (upoúdo1·). Nes
tas condiç·ües está a decretação ele estado de 
sitio. Qnestão politic:i., emquanto o Congresso 
elella não tomar conhecimento; qnestiio jmli
cial, depois desse pronunciamento. 

Sr. presidente, para proYm' cüncla que os 
tribuuaes americm10s niio interwem rnlS 
r1uestões politicas, lembro pane a sentença de 
Clinse, qnanclo ;1.ppellou-se pa.ri1, o tr:Jmnal 
sobre a constitucionaliclaLle tl;c lei ela recon
strucç·J,o elos esü1clos. 

O congt'esso mnericano lJ<1ixou esta lei. O 
Estar[;) ele ..VIississipe protestou contrn. n. incom-
1)eteneüi. elo congresso pm:n, leg'ishw so brn o 
assumpto e pregou a mesmG, rloutrirli1 qne 
a minori:t desta canmm pregou na ultima 
sessii.o. 

Elle contestava que o governo Federal pu
de.sse intervir nos esü1dos; e por isso aIJlJellou 
ele sua constitucimmliclade pemnte os tribunaes 
que pelo orgão (le Chase, em stm celehrn 
sentenç·a, disse (lcnr/o): «E' venlack, clizin. Clm
so, que rnclama-so ;i. interven('iio da corte", 
pelo pl'incipio ele leis incon:>tituciormes, pori~m 
niío podemos comprellemlet' como esta cir
cumsüi.ncia modific,1, o principio g·e1·al que 
pl'Ohibe ao l)Oder judicü1rio imrniscuü·-se 1rns 
í'uncçues polttica~ llo presidente. O congresso, 
dir. a.incln " sc·ntençn., constitue o mrno legis~ 

latiYo rlD governo e o pr2siclcnt.8 o nuno exe
cutivo; os 1;rilmmies niío po(lem intervir para 
suspender sna acção, aincb que em certos 
casos os actos destes dou~ r·a.mos clé' gove1·110 
ccüào sob ét j urisclicçào du poJer jrnlicüirio. » 

Ora, sr. presidente, ni'lo lm naclli. 1müs cl<1,
ro do que alli fica exposto (c12HJi1dos ; nmito 
bem). 

Clrnmo a a.ttenqão elos meus nohres collegas 
para a ultima pllrasc ele Clmse, qmindo diz 
que mesmo os <cctos inconstitucimrncs niio 
cciltem sob i1 jmiscLcçào judiciaria, por não de
ver intervir no .Julgamento de um ;1cto poli
tico ele qualquer elos dons po•leres. 

Sr. presiclenl.e, supponl10 estar provado, 
nào se'> em face da nosscc constituiçi\o, como 
em face (Ücs pr<1ticns elos tt·ibnnaes americanos, 
que o PoLler Jnclici<1rio não intervem em ques
tües politims. Ni1o quero entrar na apre
ciaçfto si são ou nilo exclusirnrnente questões 
politicas. 

Sei que, rjlrnndo se contestou o funch
mento do Supremo Tribunal niio intervir nos 
factos politicos, :1ppellou-se pcu'a a 011iniiio elo 
Story, que diz ni'w serem sujeitos a reYisií.o 
os actos ele qualquer elos dous poderes quando 
exclusivamente ele caracter legislativo, execu
tivo ou politico. Niio tleix:1 ele ter esse carac
ter o cccto ele clecrnta<;üo ele sitio, si confron
farmos a opinfüo ele Story com a. ele P;csclnl, 
fazendo " applicaçiío da opinião desta ultimo 
0scriptor·, que diz (lJ), «0 Poclc·r Judicia.rio não 
se estende ris IJ'reswes que sur·gem sob a con
stitLüçào d:i.s leis e trat;1elos, lJorque muitos 
clelles silo actos po1ilccos e tec111 que ser resolr.i
clos JJ01' 01.rt;·os clepurtaii1e11 1os do uovenio.» 

Como tive occa.sião de dizer rn1 imprensn., 
parece i1lti estar um criterio nrnis seguro para. 
julgar da mcturem üe um acto, elo que a cir
cumstancLc ele exi~tirem envolYidos direitos 
indivicl uaes. 

Reca.pitulanclo, Sr. prnsi(lente, o r1ue tenho 
dito, p<11°c:ce-me que se" const.Ltnrição deu ;10 
POLlel' Legislativo n. attribui\·:l.o üejulgar eh 
constitncionaliclacle rh decretação elo estticlo 
de ~itio. feit;\. pelo Poder Executivo, os tribu
naes nuo póclc~m, nem elevem intervir na ques
füo, ames qne o pronunciamento elo Congl'esso 
se faça sentir; pol'que se elles interveem antes 
desse pronunciamento, o que é que os trilm
naei\ iriio conhecer ~ Naturnlmente ela consti
tnici01mlich1clc elo acto. 

o SI.'. AUKSTO m: FREITAS-Não apoiarlo. 

O SR. FlcLI:illERLLO FRF.IRI" - Sei rtue 
Y. Ex. 1m: rlil'i1 que elles iriio julg;u· dos 
actos commetticlos pelos conspirMlores; porem 
qu:wdo o tnlmnal runcciona, pnr;1 conhecer 
:tetos commettidos pelos compirarlores, J'unc
cionam jogando com o clil'eito commtm e 
não com o tlireito publico ; runc:ionam ixim 
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ver si 11quelles actos merecem ou nilo uma 
pena, si são ou não actos c1·iminosos. 

Obsarvo ao meu nobre collC'ga que 
qu11ndo se imp2trou 110 Tribunal o lwúcas-co;·
pus,se appellou, pam provar sua interve1wiio, 
para a sua função constitucion11l de conllecer 
da constitucionalidade elos actos. Appellou-se 
p11ra elle como um poder político. Is~o est8o 
n11 mesma petiçilo ele ha/Jcas corpus. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS-A minha indica
ção não se refere ao habeas co1·p11s. V. Ex. está 
respondendo a considerações que foram feitas 
sobre o procedimento do governo, nms não por 
meu intermedio, as quaes eu acceito cheio ele 
duvida. 

o Sr. FELISBELLO FREIRE - Sr. presidente, 
entre mim e o nobre deputado pela Bahia 
existe pequena clivergencia. Acceito a inter
venção elo Poder Judicüwio no estcvlo de sitio, 
acho tüé que é a solução complefa e incviüi
vel. .. 

o SR. AUGUSTO DE EREITAS - Fico muito 
satisfeito. 

o SR. FELISBELLO Frrnnrn- ... o que não 
acceito 6 quG se reclcimc por essfL intervenção 
como poder político. antes do porler legisla
tivo julgar ela constituciotmlidade do acto e 
pronunciar-se sobre a questão. 

o SR. EPITACIO dá um ap11rte. 

o SR. FELISBELLO FREIRE - Mas como se 
póde reelamar isso, quando nilo SCJ sabe si o 
acto elo Presiclente da Republica é ou niio con
stitucional, quando esse lccto ainda niio foi jul
gfLdo pelo Congresso ? 

o SR. FONSECA I-IEIDIES - Nós só julgamos 
o Presidente da Republica ; 6 o unico acto po
litico. 

o SR. FELISBELLO FREIRE - Sr. presidente, 
peço aos illnstres collegas que discufamus lle 
<eccôrdo com o nosso direito. De11ois, discutire
mos si lc doutrina da nossa constituição é boa 
ou má. A intervenção judicbria que VY. EEx. 
acceitam eu üunbem acceito. 

o SR. COSTA MACHADO - Eu n<Io acccito. 

o SR. FONSECA HEBIIIES - A nobre maioria 
já tem dissiclencia. 

Ü SR. FELISBELLO FREIRE (ao Sr. Costa 1lfa
chaclo) - Nós não esfamos em clesaccôrdo; V. 
Ex .. 1m de ltcceifar por forç11 lê interveni;ão elo 
Poder .Jrnliciario, em virtude do a1't. 75 füt 
constituição. 

O SR. CosrA MAOJIAJJO - Nilo fLcc2ito. 

o SR. FELISBELLO FREIRE- V. Ex., que re
clama o voto para as mulheres, nilo pólle re
geitar a interv"mção do Poder .Jucliciario, que 
é um principio democratico. 

o ~R. COS'l'A MACHADO - Não tem nachi uma 
cousa com outni. 

o SR. FELJSDl~LLO FREIRE - o nosso direito 
dá ao Poder Executivo a têttribuiçiio de sus
pender as garantias constitucionaes e decretar 
o estado Lle sitio, e diz o art. 80 que, re
urnclo o congresso, o Presidente motivará as 
medidas tomadas, para serem julgadas pelo 
Congresso. 

QufLl é a Cuncção do Congresso ? 
N<fo ê a mesum do poder judiciaria ? 
Não 1'uncciom do mesmo modo que elle ? 
Agora, querer-~e a intenenção elo Poder· Ju-

cliciario pal'a conhecer elo gráo criminoso elos 
acontecim~ntos, antes que a constitucionali
dfLcle do acto fique firmada, isso é que não 
posso comprehencler. 

E é preciso accrescenfar outra consiclernç,ifo. 
Si o Poder Jucliciario interviesse nestas ques

tões antes ela intervençito elo CongTesso, que 
julgfL ela parte politica th causei, o seu julga
mento comprehemleria implicitamente o jul
gamento político, e o Congresso vêr-se-ltia 
privaclo de uma dlis prerog;üivcts mais im
portantes que lhe foram confüridas pela Cons
tituiÇ'ão ... 

o SR. EPITACIO PESSOA-V. Ex. figure a 
hypothese de reconltece1' ou não o Supremo 
Tribunal a crimilmlidacle dos implicados, e 
veja si a sua solução prejulga a solução do 
Congresso. 

o SR. FELISBELLO FREIRE; .. ficari11 pr; vaclo 
ele I)rCJn unciar-se rnbre esse fLcto, por isso que 
antes já se llavilt pronunciado o Poder Jucli
cial'io. 

E notem os nobres deputados que Pste é 
o unico ponto de üivergcncia em que nos 
aclmmos nesfa CJ uestão. Acceito como S. 
Ex. <t intenenção judiciaria, por isso mesmo 
que elüi üerivfL ela Constituiçito; mas a mi
nha q uestuo é ela opportunidade, elo momento 
clesslt intervenção. 

O Sn. Auc;csTo Drn FrrnrrAs-Estimo ou
vir essa clec:larnção, porque será muito facil 
convencer lt V. Ex. 

O SR. Fm,1snELLo F11EmE-Emquanto a de
claração ele estado de sitio é uma questão po
litica, e elln, tem est8 caracter até o dia em 
que o Congresso resolva approval-o ou não, 
parn mim nffo se p6cle dar a .intervençoão do 
Poder Jucliciario. 

o Sn. EPITACIO PE~SO,\-N6s não queremos 
que o Poder .Jmliciario julgue si o acto ó ou 
nffo 6 constituciomLl; o que queremos saber é 
s~ lm ou não direitos sacrificados ele cidadãos. 

O SR. FELlSDELLO FREIRE - J\'las, em que 
artigo clci Constituiçilo , encontm o nobre 
deputado a competencia conferichi ao Poder 
J ucliciarlo parn conhecer o lado clelictLwso elos 
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acontecimentos, quando o acto principal nilo 
foi julgado, isto é, sua constüuc10naliclarle ? 

Nestas condiçríes, a sua intervenção implica 
o reconhecimento clessJ, constitncimmlidade. 

o Sg. EPITACIO PESSO.\-Não citarei ar
tigo alg·um ela Constituiçifo que attribua ao 
Poder .Tudiciario essa competencia, porém ci
tarei artigo cln, Constituiçii,o que dá ao Pmler 
Jucliciario competencia pa:·a intervir quando 
haja quaJquor violação ele direito. 

o SR. FELISBELLO FREIRE- Sei que o Poder 
Jucliciario exerce attribuições para ga1«rntir o 
direito individual, qumclo pI'ejmlicaclo peb 
incmrntitucionaliclfCde de um ado ; o r1nc 
digo, pmem, é que o no:::so legislaclu1' conr,itu
inte, bem ou 1mll. al1riu excep,·ão desta a.ttl'i
buição relativamente lcO estaclo ele sitio, pm·a 
o Poder LegisLt ti vo. 

Qu[Lnclo o nobre deputado ))Or Minas afiir
ma va a intervenção cio Poder Jucliciario, mes
mo quando a questão fosse politie<t, disse que 
isto era ct pratica cl8 todos os petizes civilisadm 
europeus (id). 

o SR. FELISBELLO FREJRE ... peço licençct 
pra dizer que o direito constitmional europ('U 
não serve para nos orientar sobre o estudo tlo 
nosso direito constitucional. 

o SR. EPITACIO PESS(lA- Inelusive o direito 
fümcez? 

o SR. FELISBELLO FREIRE- Inclusive o di
reito francez, sim. Não p1'.1de servir de normn. 
para. o estudo do nosso direito. 

A nossa constituiçifo acceitou os principios 
da ?Onstittüç·ilo americana, moclehtcla em typo 
mmto clivers;J; pol' conseguinte esta alleo·cwiio 
ele meu collega não se me afigura t?r ~·alor 
nenhum. 

Peço licença para Sltlientar uma ctffirma
ção do nobre cleputa1lo por Minas, o Se. Gon
çaJ ves Chlwes, qnaudo disse que a attrilmição 
do Poder Execnti vo do deced,;u· o estado de 
sitio é nma cleleg"ç;ão do Congresso 

O Srt. FELJSBELLo FREIJrn-Decfaro, Sr. iire
siclente, que clesconlteç'o cornpleüi,mente eom
petencicc do Congresso pa1·ct delegar ltttl'ibui
ções ao Pocll'r Executivo ... Ou não entendo 
o que leio, on S. Ex. lanç>ou uma proposição 
inexacta ... 

(Trncam-se diue·rsos c11Ja1·tcs.) 

O SR. FELISBELLo Frumrn-Pa.ssemos á ques
tão que se prende com aquillo que aca,bo ele 
discutir. e que o rnen nobre amigo declarou 
que constituia a questfo mpital elo seL1 reque
rimento, e é as medidas tl8 excepção toma
das por occrcsi<lo da der;retaç,;\o elo estado ele 
sitio, ri,téqmmclo duram? 

o SR. EPITACIO PF:ss(JA- E' sobre isto que 
desejo ou vir êc opinião ele V. Ex. 

('T;·ocam-se diversos apartes.) 

o SR. FELISBELLO FREIRE-Que ellas se SUS· 
l!endem com a rostitniç~o elas garantias parece 
ser este o petm\,)nento elo requerimento do 
meu nobee amigo. 

Antes rle procurar estudar o artigo da Con
stituição que possa affectar est[1 q uesfüo, pro
curo unm elucidação na legislação e na consti· 
tuição american(L. 

Quando se susperÍtleu pela primeira vez o 
haúecis-cor1ms 1mque!le paiz, agitou-se a ques
tão ele saber si em o Poder Executivo ou Le
gish1tivo que devia exercer tal attribuiçiío. 

O Presidente posteriormente levou o seu 
acto ao conhecimento do Congresso. 

O Con<Irrsso promulgon,<üém ele outras leis, 
a l·'i ele favereiro rle 1867, cujo ultimo ar
tig·o diz ( lê ) «Esta, lei não terá applimção 
rw caso ele qualquer cicl<1clão, que esteja )Jreso 
sob a vigil<cncfa ele <mtoridacle militar dos Es
bclos Unidos, imputado ele qmclquer offensa 
militar, ou que tenlm iniciado ou ajudado a 
rebellião contra o governo elos Estados Uni
dos, <tnterior á passagem desta lei. » 

Ora, que quer dizer isto? Quer dizer que 
o Congresso americano, em referencict ás ga
rantias, e com elle os trilmnaes entenclem que 
as rneclidn,s de repressão cle:rn,pparecem quando 
são restituidas? 

Não, quer dizer que ellas vão alem á resti. 
tuiçrw elas garantias. 

St'. Presidente, da nossa, Constituição, o 
unico artigo que posso encontrar por onde 
possa estudar esta questão é justamente o 
art. 80. 

Que é que o Congresso vai julgar relati
v:i,mente ao estado ele sitio? A meu ver te sua 
attenção se dirige pa,ra dous factos: primeiro, 
elle julg<1 si as rneclifüts ele repressão do Poder 
Executivo estiveram ou não dentro ela lei· 
segundo, j ub:a. os êccontecimenlos elos conspi: 
rndores piLl'a ver se trouxeram ou não êc com
rno1,·ão intestina. Ora, parc~ce que emqrnmto 
este pronundamento não se fizer, ê1,S medidas 
de n:fo se suspemlem, para se dar o, 
intervenção judiciaria. 

São estcts, Sr. Presidente, as considerações 
ligeiras que tinha a fazer sobre o requeri
mento de meu nobre collega, considerações 
que deixam bem claro e bem patente o meu 
morlo de pensar a respeito. (Muito bem, 
11mito l1em. O orador e cmnp1·imentado e 
aúrnçaclo por muitos Srs. deputados. ) 

. O Sr_. ~spiri~o Santo-Sr. pre
s1cknte,. s1 mw fosse o rnteresse supremo que, 
na qua.hclacle ele membro desta Camara, me 
clespertli, a qnestão que mais profundamente 
prende <L <Üt"H\oão ele todo; nós pelas con -
seqnencia.s quo porlem decorrer ela sua de
cisão ; si não fosse "inda o interesse su
peerno que ligo á presente caus", corno a 
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illustre bancada, a que tenho a honra ele per-r tres compa:ti·iotas no~sos, entre elles distinctos 
tencer, porque esta questão, .como as m:tms e. benement.os c~dadaos,0 lmtallrndores da C<n1su. 
que temos anmfado, representa em s1 os tla llberclr1c~e, íuncl'1clores da Ropul1ltc,1, que 
reclamos eh~ liberdade, comretisa o progmrnma · fornm collrnlos rlc um momento_ .para outl'u, 
de um governo livre. pois que o parecer que em consequrncm elo estado ck sit10, por ter o 
faz objecto da nossa d2libemçifo tem por fim, governo clrcla.rado qne pengava_a. caurn da 
pura e simplesmente, permittir que a justiçEt Rep_uhhcl1, p~rmaneç<1m sob a acçao d0s sup-
se manifeste a.cerca. daquelks que acalJanêrn pl1c10s os mais atl'oz2s. , , . 
ele ex1Jerimeutar o guante poderoso elo goven10 Cessou o perigo, quem de _nos _podera. dizer 
ela actualiclacle ; si não fosse aind~ê o interesse que com a ])l'!'senç<t desses c1cladcws perigam 
que tomo pela. questão que ora se agitêê, em a ca.urn d:ê Republm1 ? . _ . 
consequencia elas minhas tradii;fies; si eu mio E' aclnuravcl qne se venha fazer c'.tr1i;oes de 
me visse obl'ignclo a, eontimmr nesfa enm1cla nar,'lícs civll1saclas. da. gr<Lnclerepubltc<t N_orLe 
tremcmh, lutimclo e lufando sempre rm oppo- Auwnc:tmê, c1t:~1· ta.nws escnptOl'eS ]Jarn lcczer 
siç·;lo aos govci·nos que se foram sucl~eclernlo ac1·ecl1tar que mw .e necc•ss1êl'Ja tê me,cltcla que se 
desde 15 de novemliro até á p1·esente dcür1; discute qme ellêê e illusorm e contra os rnte
eu que Ü'c1bcdhei, qne me esforcei, que me resses rnpul11lc:u10s. 
arris~m·.i pela Republica, parl1 o sen advento E a.~sim gtêstamo;-; um tempo enorme, em .. 
'' 15 ele novemhro ; eu que recusei, com o qmmto esses di>'tinctos cicbclii.os se <êclmm 
meu voto, sendo um dos 45, contm a. tentativa victinmclos pelas felJres, expondo a vida., em 
ele reintegTttr na dicüulura o illusti·0 marechal Cucully, emr1uanto se discute si o Congresso 
Deodoro, 'éle quem aliás era nmigo dedicado e tem ot1 não tem competencüt pê1ra. julgar dos 
sincero; eu que aJ cleslech:1r-se o golpe de 3 crimes políticos que lhes si'i.o attrilmiclos .. 
ele novembro dispuz-me franctt e positivm11cnte ">ião me é possi vrl füzer unm êêllêêlyse mm n
a lufar, e que no dia ~?3 rnhi para a l'lll1 cioscc elo p:1rec8r em el:scussifo, em vista ela 
arnmclo, para lufar rontrn. um golpe ele hora arlea.ntncla e dn. esc 1ssez do tempo. 
Estado; eu que não pOllia coutinuar a sust211- Qm•m fizer, entretanto,sohre elle nm ligeiro 
tcU' um governo que nfw tlcn um golpe ele exame not<irc'1 ni'io só inexactidões, mas tam
Estaclo, mas que deu vinte golpes de Estado ; ]JGm verdacleims incollerencias. 
(apoiados) en não poderia continuar a sus- Neste clebate mesmo, o illustraclo orador 
tenfar mn governo que acaba de fo1·mar uma que têca.lJou ele occupar tii.o brilliantemente a 
pyrnmide de cadaveres, planfa.nclo sobre ella attenção cl(t Camm'<ê, emricegou argumentaç-ão 
a bandeira elo despotismo e da tyrnnnia. Não é com fim ele sustental~o. e que se presta igual
umt'\ figura de rlletorictê; !ta uma verdadeim mente pn,m combntel-o. 
i1yramide ele cada veres, que se contam l)Or Fallo com verdt1dcim convicç,ão; parece-me 
milhares, rogada lPlo sn.ngue ele nossos com- que a ca.usa. 1)ela qmêl se clebêêtem os nobres 
patriotas, pela. rnalfatla.da qmstão ela. inter- cleputarlos não é a boa causa; e como sempre 
venção do governo na oeganisa~:ilo elos Estados. quem se aclm t10 lêêdo da má causa vê-se pi
Eu, que fanto interesse tomo nestti questão, s<mclu em falso e percebe fugir-lhe a base em 
1Jeh1s raz~es que a_,caiJo de dar, só sinto que as qne 1wetencle firmar-se, me animo a oppur 
mm~ms forças nao pos;iam cot-respon_cler ao <"\OS nobres deputado' ligeims consideções. 
sentunento declicl1clo, franco e dcc1cliclo de . _ 
lutar contra a. tyrannia, appellanclo p<wa este! , A, comrm~sao; apresentam!~. o y~u p~re:er 
Congresso, que é 0 poder salvador ela naçilü ~obre a mc~caçclü, diz em p11111eno lo"'l11 o 
1ll1 occ<êsião lWesente. E, si falharem todos os srcg um te ( le): 
meios legl1es, declaro lJOsitivtêmente - não « l\'os governos rcpr·esentativos moldados á 
quero ser· escravo, prefiro morrer; luto dentro feição elo typo parlccmentar inglez, o recurso 
da lei; si nilu houver lei pm·a g<trantir <ê das indicações e elos moções reprovando actos 
libenlade, temos o recurso Llos opprirniclos: cê elo executivo ou aconsellmnclo o procedimento 
reacqão, a rmcç:~o em todos os sentidos; mas, qne deve torem determinada emergencia, é 
si effectivameutB Vrêlc a dedicação sincera, cnmesinlw e Yulgar ... O cn,racteristico turnla
sem visos ele Ílltt•resses inconfessa veis. clf;chtro mental elo nosso governo e a<J contrario a se
sinc2rnmente, ninguem poderá molc.sl<11·-me, prtrnç-ão elos poderes executivo, lep;isla.tivo e 
porque em momentos em que a likirdacle juclicüuio ... A fnncç:ão do Congresso Nac'.onal 
bI'<êzileira tem corrido perigo, atil'8i posições, é fazm· c1 lei; a tarefa. elo Poder Executivo é 
viela e tnclo, nã® encarni p:erigos. applical-a. Inrnclir l1 esplrnra ele acção em que 

Nilo clescj;tl'Íê\ ter OCCDSic\o ele manifestar 2cS ell8 imJiccmdo-/11c ·nzoclos ele p;·occdcr, e 
ass8rr;ões que ac<L!Jo de <êvançar. cro rii.\jJJ'cstigio, so/Jre ser vio 1ar 

i\las, Sr. preúLlente, rnt rtuestão presente a .» 
trnüunos, pura e simplesmente ele 11nrn imli- PorL<mto, o principal estciio em que ;1 com
c<tc;ii.o, quo naturalmente serit têcceE~t i)eh1 il- missào procnm Jirnmr o sou pcu·cccr é o ex
lustro ctê1rn1rn, não permittinclo que illus- ame dct natureza eh.e indica~'ão l)]'OJ)Osta 118la 
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minoria para o pronunciamento elo Congresso 
relativamente a esta questão. 

Dahi resultou que a commissilo, aliás ciosa 
da. regulariclade elo systcma que acloptamos, 
declarasse em primeiro logar que as indica
ções são um meio commnm ele que usam as 
casas legislativas nos paizes que se regem pelo 
systema parhimentar, não acontecendo o mes
mo naquelles que, como o nosso, acloptaram o 
regímen presidencial. 

A commissão prosegue esfabelecenclo a con
veniencia cln. clescrimilnção elos i1ocleres, as
signando-llws a respectiva espltern, ele acção, 
a, elo legislativo para legislar, n. elo executivo 
para executar, a elo jucliciccrio 1mra j ulgm'. 

Ora isso, Sr. presidente, se dá em toclci e 
qunJquel fórma ele governo em que existam os 
taes poderes; isso já existia na nossa antiga 
constituição mom•rclüca e, ])Orfanto, não é 
uma creação deste regimen democratico. 

Mas o que é facto é que o Poder Legisla
tivo tem a competencia e a autoridade neces
sarü1s para ordenar mecliclas ou contrarfal-as. 

Mas,cliz a commissão em seu pccrecer. (Lê.) 
(Trocam-se diversos apai·tes.) 

De modo que a commissão ticaba ele n,ffir
mar que uma indicação não pixle ser acceita 
:velo Congresso por ser um meio de violar 
a lei. ( C1·uzam-se diversos o partes.) 

DissB que niio podia comprel1emler como 
a illustre maioria considera que uma in
dicação seja a violaçiío chc lei, SE\ia con
tearia ás normas clemocraticas rlo systema, 
quando a mesma aceitou, no anno passado 
e mesmo em janeiro elo corrente anno, 
moções ele confiança a:vresentaclos ao gover
no ... (Tr·occrni-se diversos apll1·tes.) 

Leio o texto elo parecer. Diz elle. (Lê.) 
Já vê que tenho razão pam divergir 

da commissiío, desde que a maioria a que 
e!Ia. pertence, ainda em janeiro desse anno 
achou que a moção é regular e intei
mmente aclmissivel em nos~o systema :vre
siclencial. 'fünto assim que a moção ele 21 ele 
j<meiro ultimo vizou conferir ao Presidente 
ela Republica pocleres clescripcionar:os, autori
dade clictatorial, que, aliás, o proprio Con
gresso não possuía e nem possue ; e o Presi
dente ela Republica aceitou presuromtmente 
semelhante deliberação elo Congresso. 

O acio elo governo reformando os 13 gone
raes baseou-se na moção que aqui foi votada 
a21 ele janeiro. 

Incidentemente declaro que votei contra 
esscc moção. 

Nestas condiçües, não posso compreltenclor 

nã.o são admissíveis e constituem desprestigio 
ao systema presidencial. 

Sr. presidente, acabei de mostrar que um 
elos fundamentos principaes apresentados pela 
commissão em seu parecer para contestar ele 
frente a natureza ela meclicla. que a. illustre 
minoria apresentou, com o fim ele obter o jul
gamento para os nossos companheiros que es
tão nas fronteiras elo Amazonas, o principal 
funclamento com riue a commissão quiz tornar 
nulla " medida por nós adoptacla é sem vabr, 
e,m consequencia clcc moção clcicla ao presidente 
ela republica .. 

Agora p<era ver como lrn ditriculclacle pam 
nós em poder cornprellencler á razões expla
nadccs no imrecer, leio éLlguns topicos clelle. 

(Lê:) «Estes princípios communs, a com
missão é olwigticla a recordar cleante ela 
proposta formulado perante a camara, em 
viTtucle da qual ella é chamada a «con
viclar o Poder Executivo» a praticar de
terminado acto. Si o corpo legislativo tem 
competencia para ordenar a pratica deste 
acto, a Constituição só lhe dá um recurso ele 
que elle possa lançar mão : d clecretal-o como 
lei. Si, por sua natureza, esse acto nao pócle 
ser traclu;;iclo em lei, então é que elle escapa a 
acção elo Congresso e Vtce naturalmente de
pender ela autoridade ele wn elos oitlros porle
res.» Logo acleante rliz o mesmo parecer : 
«Como se vê, pois, a funcção que a Consti
tuição reserva ao Congresso neste ponto é a de 
conhecer e julgai' elo modo porque o Poder 
Executivo usou ele uma attribuição ... Acle
ante «A Constituição fel-o juiz ela convenien
cia de decretar a suspensão ele garantias.» 
Aclen,nte diz ainda: «Abriu para esse e:ffeito 
uma excepção á regra que pauta a acção elo 
pocler jucliciario ... » 

Peçóo a attenção ela illustraela camara para 
esta asserção que está no parecer. 

Ora, por aqui já se vê que a cornmissão cahe 
em urna verdadeira contradição. Ella affirma 
que o Congresso tem só um meio unico ele 
agir, e esse é decretar a lei; e mais adeante 
diz que a Constituição abriu uma excepção ao 
Congresso pam julgar destes acontecimentos. 

Isto acontece te quem está com a má caustt, 
porq @nto querendo justificar a cada mo
mento interesses que se contradizem e não 
procurando basear-se nos interesses ger~ies, 
unicos uniformes e llarmonicos, ha de cahir 
sempre em incoherencia que muito cliflici
lmente podem ser explicadas. 

Ainda mais acleante diz a commissão (IG) : 
como a maioria votm1clo ess:• imlictição que « Domais, quando a Gamara tem ele julgar 
concedeu eco Poder Executivo faculfüule ele' o :teto clo Porler Executivo, ordenar a cessaçi'ío 
pratiGar actos que só lhe em permittidn, em' ele seus eifeitos - ainda rp-innclo pudesse f'a
estado ele sitio, em conclic;ües anormaes, venlm 1 ~el-o ... » 
agora pelo seu orgilo, a commi~silo alluclicla, l Sr. presiclentB, desde que o Congresso tem 
nJllrmar que no nosso systermt as indicações competoncia i)ara julgn,r e suspender o estado 



152 Sessão em 13 de Junho de 1892 

de sitio, tem implieitamente ele füzer eessar 
os sens e:ITeitos. 

Aqui está a commissiio negn,nclo, outl'<t vez, 
ao Congf'esso '' competenciti pam intervir no 
estado ele sitio. Primeiro diz que a Gamara 
não pócle intervir no estado ele sitio, porque 
só póde intervir decretando lei ; depois clizenclo 
que a Constitniçiio abriu um<t excepção, au
torislenclo a Gamara a intervir ; e, logo acle
ante, nega esta mesma asserção. De moclo que, 
primeiramente, ailirma que o Congresso não 
tem competencht, depois afür1mi que tem com
petencia, e em terceiro logar negrt novamente 
essa competencia. 

O parecer estabelece como questão principal 
o seguinte (lê) : 

Diz o parecer: 
« A commissilo pensa que em uma unica 

hypothese, de um acto elo Congresso, póde de
correr, como consequencüi lbeçacla, a sus
pensão das medidas ele repressão tonmdcis du
rante o estado ele sitio: <ê ela reprornç,ão elo 
Congresso ao ado do Poder Executivo.» 

E' justamente a questão que o illustre mem
bro clic commissão, rep1•esentante por Sergipe, 
que füo hrilliantemente acaba de occupar n. 
tribuna, procurou demonstrar aillmmmlo que 
o Congresso niio tem competcncia para, fazer 
cessar· <t prisiio llc1quelles que te tem soil'rldo 
em conseq nencia elo esb1clo de sitio, antes de 
julµ:ar este mesmo estado. 

Mas tendo o illustre representante rle Sergipe 
feito uma longa dissertação acerce1 tb e1c0ão 
política elo Poder JucliciRrio nas questões que 
se referem e1·i esta.do ele sitio, bem como do 
Poder Legislativo, questão que aliás nos não 
preoccupa presentemente. pois que na inrlict1-
ção que faz objecto llo tlebttte nós q nerernos 
sabei· apenn,s si o Congeesso póde determinar 
que aquelles que se acltam tollliclos em come
quencüi ele um acto resultante do cstatlo ele 
sitio, não existindo mais hoje razões que jHR
tifiquom o mesmo estado, sejam sujeitos a jul
gn,mento, de maneim a não estarem soffrenclo, 
talvez innocentemente.Como disse, a questã.o é 
outra; porém, como o illustre cleputa,tlo se oc
cupou em saber si o Pócler JLtdiciai·io pórle in
tervir no julgmnento elo estado de sitio, 
achei que ella nJ,o se vrencle clirect<1menta {1 
que nos occupa presentemente, e vor isso não 
apanhei os seus argumentos geraes. 

JVfas qtmnclo S. Ex. tratou ele investigar se 
é ou não da. competencia do Congresso fazer 
cessar os effeitos dessa metlicla tomada. pelo 
Poder Executivo qunnclo trnton rle reprimir 
uma. sedição; quando, cffectivamente, se· tmra 
de conhecer esta, questão, qtw 6 ;1 prirtcip~1l, 
disse o nobre drputt1do rcferirnlo-se n, 11m;c lei 
que se acliavn, transc1"ipfa, no-Diario do Bm
zil-em um a.rtigo escripto j)elo seu proprio 
punho, referindo-se a ess<L lei do Congresso dos 

Estados Unidos rehtivt1mentc ;\,qnellcs qnc es
t:wam sob as corn;equencü1s ela suspensão elo 
lwiJeas coipus. 

Deste :wgumento pretenclG o illustre par
lamentar concluir q no nã.o podemos decretar 
que :1quelles q Lle foram m:cnrla.clos para o Ama,
zonas venham aquijustu'icar-se. 

Das palo, vras cmi ttidas pm' S Ex. tiro u, 
minlrn argumentação, pois si no Congresso dos 
Estados Unidos tratou-se ele saber si o ha/Jca., 
c,Jr1ms tinha ou não logar, pam agnelles 
que foram en vol viclos no estado de sitio, de
pois rlc cesrndo este; si o Congresso teve com
p3tencia p<tra decr·etar a contimmç·ão da sus
pemã.o do hriúcas co;pm, não se lhes póele 
contestar a competew:ia pam i'clzer cessar as 
mccliclci,s tomadas em virtude elo estado Lle 
sitio: quem pcide mandar p6cle prolübie. 

Uma d<ts faces gern,es em que se procurn. 
encarar n, questão que constitue oqjecto da 
incfü:açào ela minoria, é que desrle que ainda 
não se julgou o estado ele sitio, não nos é 
Jieito mandar vir os desterrados. porquanto 
é prejulgar o fo,cto. 

J'IIas, Srs., é um completo engano. 
Póclem retilmente ter lmvido motivos para 

a clecl<iração elo estado de sieio, mas isso não 
exclne a ltypothese de serem colhidos como 
criminose1s pesson,s innocentes; são qurstlies 
ap;<rte, que n:lo tem a menor filü1çào entre si. 

o Sn. OLIVEIRA. PINTO-E lia graclaçi\o ele 
crimilrnliclmle, reconhecirla pelo proprio Po
der Executivo que graduou o castigo. 

O Sn.. Esrmrro SANTO-Portanto, á primeira 
vistu, e mesmo sem cifação de vublicistas 
americmrns, e1'i.Llencia- 8e que o facto de se 
querer entregar a.o julgamento do Poder Ju
cliciario os ímplic<1clos nos acontecimentos ele 
Abril, 1mchi tem que ver com a appl'Ovação 
ou repl'Ova.r;iio da parte politim elo acto elo 
governo. 

A desv<tnfagem que lia em não se attender 
á indicrtç~co é o sacrificio de lJ<üriotas que es
tão sendo victinms de delcmção pessoal, alem 
ele serem victimas ele /biires péLlustres, que a 
muitos tem atfacaclo, sendo r1ue elles a muito 
cttsto veem-se livros elos eikitos terriveis des
tas molestias, nrn.s estmgam o organismo com 
a ingestão dos meclict1mentos que são obriga
dos a tomar. 

Além disso, familias da nossa primeira ca
mada socit\l veem-se no tloloroso isolamento 
produzido pela ansencia elos sous chefes. E, 
entt'efanto ,tsmos nós,cleante deste penoso e~
tarlo ele com:1s, ele estm' a discutir a.pnramen
tos e snbtilez<ts ele fürma dmnocratica, que1rnlo 
esses nossos compatriofas n,trnvessn,m um tal 
periorlo de 2o:ITrimentos, que rnvelam ti. 1mds 
odiosa. oppl'()ssão. 

Sa·á mlmissivel, Sr. presidente, que nos oc
cupernos em aquilatar os rmüs sulitis prccei 
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tos clmnocraticos para saber êi lm nrn meio ele 1 stm acç~.o ern"rgia, nrt defesa elos direitos e li-
1woporcionar o julgamento e'" clelb,D, lt cicla- benlacle ele seu5 concidacliios. . . . 
dão:-: illustrns e benemrritos que soffrnm rigo- Tennin<rnclo, S1·. presitlrnte chrm <trnch; 
rosa prisão e clesterl'O barbaró,sem terem 8ido apeza1· cltc clívergeneia que se apr·1~senta 
interrogados ou ouvidos ! entre as dlms parcialidades elo Congre,º''º• 

Nós '"cab11mos de ver rts luüis de Matto- reputo o objecto ela presente inclicaÇ'fto de 
Grosso, em que se tra Vêtram combtttes 11ara ordem tiio elevada; confi'.) tanto no lXÜr10-
não se acceitar o governador imposto tismo, na seriedade e no rnteresse ü:i: t;itall-
11elo Sr. Florürno Peixoto. assistimos se- chcle eh canmfü que tenho plemi conv1cç<W de 
renamente as tentettivas ele se1mmr;ilo ele um que •. volvemlo os .olllos ~an1 os nossos liene
estaclo ela União sem nos importarmos com mer1tos companheiros, illnclaclores da repu
outra cousa que não sejtt saLer a opinii'ío dos blica, lJatuJlmclor:s pelei liberdade_; volvendo 
jurisconsultos amerimnos. os oll10:0 pamo futuro desta .patrm e compe-

Lá na America elo Norte, não se procnr<t sa- 11rtrtklu ele que. um rn11co me10 de consolidar 
bet' o que se pensa em questões de rlir:'~ito pu- o IJtider ó en veré•dttr fmnc::unente cm cumpr1-
blico mis outrns nacimlilliclacles, q;mnclo, por menta cb ki e obed~cer pm'amente .os mtc; 
ventura, se tüfaca a liberdade elo incllvicluo ress8s g:;raes ela .instiça e cb lnumumbcle, e 
ou a autonomia ele um estado ; nessa occa- effcetl vmnento mostra1·-so cligno elos nossos 
sião só se trR-ta de rei vimliear a liberdade e contempomneos, CJ uanto foram d1gno3 para 
s11lvar a autonomia violada. comnosoo os martyros da liberdade que os 

· t1~·w1·1,01·ros co11t·'m 11os ammes chi historiet Para provar nmda a infelicidade com que 1 '"LJ ~ - · " • 
a illustre com missão pretendeu coutest 1r a (Muito bem, muito bem. O orndor d c1onpri 
proceclencia e justiça da inclie11çib ela minm·ia, men iaclo.) 
me basta repro,!nzir textmürnentG o to pico ele Fica a discussão acliacla pela hom. 
urna apreciação que a respeito puhlicou Arn Vae a imprimir parei entrar na ordem elos 
uma das folhas diaril\s um elos t ilentos mai8 trabalhos 0 seguinte 
pujrwtes da gernção pres:3:1te, o conselheiro 
Hny Barbosa. 

Eis o topico ela nprec:ial,'ão ti que me rn
tiro : 

«Diz o pat'ecor, em nm tr2cho que vale uma 
mina ele ouro : 

«N<C propria Inglat ,rra, qu · nclo Pitt, em 
17D4, obteve a suspensão elo lwbea.> cor1nis, 
que du1'011 oit'J annos, e rpw, om r~alicl:ul8, foi 
a su,1ipemã1 ria nugna-carta., diz BLACKSTO"f1', 
que pessoas l!onvll cl?tirlas p ir lilr.;o tempo, 
«por hflvcrnm sirlo esquecirLls» (pe1g. 3 -elo 
pa,recer). 

Blackstonr, poi~, foi ~uem disse nst1s rou
:oa3 a re3peito das consequoncirts cltt politicft 
ile Pitt em 1794. 

Ora bem: BLACK,1'.IN!C, o f11,rno.so juris,~nn
snlto in~·iez, r"m c11j<J8 Coin111cntarios t ,rlit ii, 

gent; fall1 r,u ouvofallnr, nisc:en aos 10 cln 
.i ullto rle 1723 e l\10U.HEU EM 14 ])]JJ F!,VEllEil\O 
DE 1780. Pitt, a c~s 1 tem[ o, (finrfo rl'lo so
nhav:1 ser ministJ"O. O sc1.1 núnislcri·J princi
pioii cm 1D llc dc~cmuro de 17D4, olJteve do 
pwla•neoto a suspemão eh hal1eas corpn$, 
lmvü1 QUATOHZE ANN1 s QUE BLAOKSTC'NE 
DOHl\IIA NO sD;u Tüi\!UUJ». 

Além rlest;c inexacticlão, eu poclii1 ciütr ou
tras appresentaclt1s pelo illnstre jmisconsulto, 
quRmlo analysa o ref'el'iclo parecr:r. 

Pelas consicbmções que tenho adcluzido, 
vê-se quo a commissil.o ui.to foi muito feliz na 
thesé' q Lrn procum wstenLi1r. 

lvfa~ não admim C[ ue isso s0 cléss:', porque a 
cn,nô:c que ella defoncle nilo é tbs que dilo 
convicção ao bafallmclor afim cLe imprimir á 

Camara V. II 

lUWJECTO N . 24-1892 

Dctcrm'na que o i111posto elo /uma só scni co
úrado pala Uniao nos estadas que iu7o esti
vcrc;,i oruanisaclos. 

O a1t. 9 ela Constituição Federal, n. 4 deixa 
á exclusiva comp8tenciCê dos estados a decre
tação ele impostos sobre industrieis e profissões. 

A cultura,, fabrico e commercio ele fumo 
constituem, por certo, industrias e profissões. 

Assim, ele acconlo com o citado ttrt. 9. n. 4, 
a Uniào não podia tribufar a industria e com
rnercio elo fumo, porqmwto e . .;sC) direito só 
calJe aos L'stados. 

E nem collte o argumento que sti poderia 
tinu' tlo art. U, JJOrquJ a nutorisaç<J.o alü 
cüula 11 União p:wa crnar outros impostos, 
além elos que podem provir elas fontes ele re
ceitas di::icrimilrnclics no art. 7", fica sujeita a 
clausuhi de nJo offonclerem taes impostos o 
disposto nos citados arts. 7° e 9° e Mt. 11, 
]) . 1. 

E', porém, verdade que a observanc'a ele to
dos estes prec:"itos está na clependencia ele 
est11rem os estados organisaclos, fazendo por si 
e á sua cnstn os serviços, que, lltes perten
cendo p21:1, Constituição, teem esta,clo entretanto 
a cugo eh l:nião. 

~i o 2stado da Bahia está nestn,s condiçl;es, 
is Lo é, si elle .i á estú inteirnme11t0 orgmlisaclo 
e fi111cc:io1rn sobre si, pensa a cornmissJ,o que, 
com l'ohtç.Zto êl elle, bem como com rehção aos 
que estiverem no mesmo caso, eleve cessar o 

20 
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imposto, porque su entilo serú inconstitncio- Companhia Estradn, ele Ferro S. Paulo e Rio 
nal. ele Janeiro, tmcam l)acllê pelo Governo Fecleral 

O Congresso Nacional decreta: ( 2ª diScllssão) ; . 
Do projecto n. 14, deste anno (do Senarloj, 

Artigo unico. O imposto sobre o forno só dando rlireito de poder passar procura.çr\O 
sera cobrado pela Uniii,o nos estados que não poi· insteumento plu'ticular ele proprio imnho a 
estiverem organis:i,dos ; revogltd<tS as elispo- todas <êS lJessoas habilitadas para os actos ela 
sições em contrario. vich civil ( 2ª discusslío) ; 

Sala elas commissões30de ma.io ele 1892.-0 Do projecto n. 13, deste anno .• rejeitando.º 
relator Clwr;as Lo/Jato.-Fronça Carvalho.- projecto n. 51ele1891, que da cornpetencia 
Epitacio Pessoa. - Glicerio. -11lc:indo Giwna- 1io Senado e {1 C;i,mara elos Deputado.~ para 
bam.-Felis/Jello Frei1·e.-1iuuus10 de Freitas. receber a demissão ou renuncia dos respe
-Gon(:alues Chaves. ctivos membros, po1· ser· caso previsto no 

arL. ôl i1aragrapl10 unico eh lei ele 26 de o Sn. PltESJDE;:\TE elesigmi, p<êfü <Unan l tii a j mieil'o ( le l 8U:~ ( la disrnssiio ) ; 
seguinte ordem elo dü1 : Do pro,jecto 11 • 2'10, de .1891, ma,nclando re-

Vofa~iio: vertei· a D. Acldia Cl1rolnm de Olive!I'a Ennes 
Do projecto n. 201 A, coucetlümlo melltorn.- Banclüim, rC'pc1rtillarnente cen1:_ sua. filha Ade

mento de reforma ao capitffo Luiz José ela !ii1 Ennes Bnmleim, lt pensa.o que percebia 
Fonseca Ramos (discnss;lo unica) ; D. Carolina Cecilia Campos de Oliveira (clis

Do projecto n. 169, conceclenclo a p2milo ele cuss:lo unica); 
3: 600S annuaes á vil1vc1 e :filhos elo Di·. Tobias Do projecte n. 3 eles te anno., mandando 
B<J,l'reto ele Menezes (discussão unica) ; abonar ao Dr. Efüristo Nunes Pire~ n grati-

Do projecto n. 24:ó, lrn1.ol'b:mclo o Poder cação a que teultn. direito,como pc·ofessor inte
Executivo a m(Lncht1· p:1gnr a D. Erigida Fbvia rino do Externato elo Gymnasio Nacional. (Pro
cle Oli veim GonçalYes o meio soldo da md:ente jecto 11 • 199 A, de 1891, ü1ici(Lclo no Se1mdo, 
de seu marido. ele contbrmiclaclc com a 'taJJclh ,1,0 qual negou sa.ncçiío o Presirlente ela Repu
moderna (cliscusslí.o nnicci) ; pulJlü:a, e que naquella ca.mam obteve dous 

Do projecto n. :~. ememb offorecida. pelo terços dos suit'mgios presente~, ~l~ accorclo 
Sr. Rodrigues Ferrnmcles ao projecto n. rn::J de com 0 al't .. 37 § 3° da Constitrnç<w) (dis-
1891, concetlenclo isenção <le direitos ele im- cussão unim) ; 
portaçiio ás .fabricas de fü1çlio e tecidos, com- Do pro,;e<Oto n. 243, (do Seuado),_ do an~o 
pm1hia ele aguas e trafego nrn.ritimo, no es- passado, elevando i" 2" chsse a adrnm1stra~ao 
tt1do elo Maranltiio (projecto inicü1clo n:i. Ca- dos correios do estado do Amazonas (2? chs
mltra dos Deputa.elos. <"cloptmlo pr-ilo Senarlo. cussão); 
ao qua.l o Vice-Presidente da Republica negou Do requcrilmmto aprnsentaclo pelos Sr. La-
sancçlí.o) (discuss:lo unica); rnounier Goclofredo e Bellarmmo de Mendonça; 

Do projecto n. 98 A, emendas elo Senado à Discusslí.o unica do p<wecer n.10 julgando não 
propo~içlí.o da Canmra dos Deputados, que ter perdido 0 m<tnchito nesta mmara o Sr. 
concede a D. Clara ele F<tro Montes a pensão dqJutado .Jos6 Vicente Meira de Vasconcellos, 
correspondente ao soldo que percebia seu filho, ex-membro da junta goverrnü1 va elo estado_ de 
o alferes voluntario da pcüria José Antonio Penrnmbuco, com voto em separado conside
de Cerqueira Montes (discussão unica) ; mnclo vago 0 resp2ctivo logar e _mandando 

Do projecto n. 235, conc~:clenrlo a. pensão prou)cler á eleição pltrD. seu preenclrnnento; 
ele 368 mensaes a D. Olympü1 Rodrigues V<•z, Continrnwão rla discussão elo pttrec:er n .7, 
irmã·· üo ;üferes de volunü1rios da, patl'ia julgando 11[ 0 Jmver rna~eria para cleliben"Lção 
Francisco \Vencesláo Rodrigues Vaz (cliscus- na indicaçi\o para que se.J<t conv1claclo o V1ce
sfo 1mic<i) ; Pi·esidente ela Republictt a fa,zer cessar as 

Do projecto n. lll3, reg11lanclo, ele accorclo mecliclas ele excepç:iio tonmclas pelo decreto 
com o § 3° do n,rt. 72 ela Constituiçlí.11 Federal, lle 12 ele iibril; 
o governo e aclministraçffo dos bens das or- ;ó' füscuss~io elo 1wojecto n. 23, fixando as 
dens religiosas existentes, o elas que se cem-. forç.as de terra para o tmn.o de J893.; 
stituirem (2ª discussão); Discussi\o unicci elos segmntes prOJectos: 

Do llrojecto n. 40 A, suppriminclo <1S clis- N. 275, autorisa.ndo o governo ti, manfüw 
tincções entre jomaleiros e empregados elo pagar a Justini;rno .Josó de Barros, pagador do 
qnaclro, pam que todos os cidaditos estipen- Tlll'souro Nacion~ll, os vencimentos ele seu 
dlados pelo em1·io publico gosem elas müsmas emprego, él, contal' de 22 de jan1?iro de 1890 
immuniclacles, regali<1s e füvm·os 1" (cliscusslí.o); cLtó 23 do rna.rr;o ele 189 l ; 

Do peoject.o n. 15, rlest:; a.nno, cémceclernlo N. 253, lrntorisamlo o governo a nmmlar 
no 1cctncil exereicio um credito especial e ex- pagclI' o meio soldo vencido e por v_encel' a D. 
traortlilmrio de ~ 1 .4G6- 5 - O para paga- Ma'"ÍGê .Joaquim" ele Albuquerque, vmva .do Ccê
mento a Luiz Cohen & Sons, credores cl1t pitão Lamindo J os6 ela Silveira, D. Rita de 
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Cassia, Soares, viuva cio capiti:ío .Joi"lo Antonio 
Soares, e D IzalJel Hofl:'maim, mãe elo alieres 
Henriq Lrn I-Ioffmi1nn. 

ia cliscussico elo projecto n. 16 A, ele 180 J, 
j ulganclo digno de ser tomado em consiclera~oi1o 
o pro,j8cto n. 16, eleste anno, c:rmimlo o logm' 
de confei-ente para, as sulJsfanc:ias c:ltinlicc1s mi,s 
alfümlegas de l ª e 2" ortlem. 

Lovanta-so a sossuo ás 4 ltoms o 20 minutos 
da, tarde. 

';~'!,«SESSÃO Ei\I 14 DE .J()NJJO DE 18[)2 

Pre,iclcncici elo Sr. Bernal'llino ele Ca11ipos 

Ao meio-dia o S1·. presielente mamh lJroce
der á leitura do expediente. 

o SR. 1 o SECRETAIUO procedo á leitura. do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. eleputa.clo Annilxi,l Falc1Lo. ele lro,je, 
c:ommuniccmdo que,por achar-se enfm'mo, pre
cisa, que a ci1nmra lhe conceda licença, afim 
ele pocler tmtltr-se convenientemente. - A' 
commissão dB petições e poderes. 

Do Sr. l" Secrefario do Senado, de 13 elo 
corrente, remettenclo á ]Jroposiç?lo desta, ca
lJ1(1ra, dispondo que o cm·so ele estado maior 
de 1 ª c](1sse da escola milit(1r desta Cê1pital, clá 
direito á carta ele engenr1eiro geograpl10, pro
posiçüo a que aquelli1 cmrntfü nào póüe chi,r o 
seu consentimento. ln bimela. 

Do mesmo senhor e ele igual clata, commu
nicanclo, que aquella canmm enviou ic sancçüo 
os (1Utograplm.3 chi, resolnç-ào elo Congresso Na
cional, que concede <W tenente elo eotaclo-nrnior 
cle 1 ª cüi,2se João Albuquerque Sel'ejo, um anno 
ele licenç:i,, sem vencimentos, par<e pr·:1tic:1r 
em trabalhos cle engenharia.-lnteiracl(1. 

Do mesmo senhor, de li elo corrente, com
municanclo que aquella mmara enviou á sanc
ção os autograpl10s cl(1 resolução, não Si1nccio-
11:1cla, do Congresso Nacional, que concede ao 
cidafü\o Bcllarmino Brccziliense Pessm1 ele Mello, 
<1 smi, aposentadoria no ca1'go de dirnctor thc 
C:1sa ele Correc:c,:ão desta capital, com os venci
mentos a que tiver direito, resoluçào que, em 
sessão claquell[l, clat[l, e nos termos elo § 3° elo 
art. 37 da. Constituiçuo Federal, obteve rrn
quelfa. c(1mara :28 votos contm 3, achando-se 
presentes 3::l senadores. - Intdracla, 

Do mesmo senhor, de 13 elo corrente, com
muuicando, que aquell(1 camara envion à 
sancc;:Io os a,utograpl10s do decreto elo Con
gresso Nacional, determinando que o governo 

fará transportar pa.ra os seu:> estados nafaes' 
si ellas :1ssim requererem as praças que obti
verem b:J.ix(1 por incltp:wiclncle ]Jl1ysici1, on por 
conclusilo de seu tempo ele serviço, quando 
estiverem servillllo ims gmi,rnições do outros 
esfaiclos . - I n tGira.cJ;i, . 

Do mesmo senhor, rle iglml d[l,t;1, communi
c:wdo que.por officio de 9 elo corrente, füi res
tituido áquelb cam:wa, com a clevicl[l, sancção, 
o (1Utogrt1pl10 ela resolnçilo do Congresso Nct
cional, que elev(1 :1 1000 por mez, ci, pensão 
conceclicl[l, a, D. Mal'ia .rosepllina Pereira Pinto 
ele Arnlra,cle .. - Inteira,da. 
nu mesmo senhot' cltl iglml 11afa, communimmlo 
q LW, por offtcio ele 6 elo COl'l'ente, ilii restituiclu 
:\q nel!n. cci,rnara o :rntogmpho s:mccio1rndo eh 
resolução do Congresso J'faciotml, que mamla 
contar par:i, n. ci,posenütclmfa do ex-porteiro cl:1 
Escol;i elas Bellas Artes, l\fanoel Pereira cl(1 
Silveim Junior, o tempo de effectivo sel'Vii;o 
elo rm;smo no A1'senn,[ ele Guerm clestci, capittcl 
-Inteiraclct. 

Do Ilrinis'Gerio elos Negocios elo Interior ele 
1:1 do conente, trcLnsrnittinclo os requerimen
tos em que pedem pensão DD. Seraphilm da, 
Silvei, Teixeirn Gomes, vinv(1 do clezembarg[l,
doc Vic::mte Ferr8ir'u, Gomos e Cornelia Fer
reira Franç:1, fülw. elo falleciclo ministro elo 
Su11rerno TrilJrnml ele .Justiç:1 Comelio Per-reira 
Frn,nç[l,.- A' commissão ele fazenda, 

Requel'imentos : 

De Emilia Taylor ele I-Iollm1cla Cnnlla, ]Je
cliuclo unm pensilo.-A' commissão ele fazenda. 

De A. C. ela Silv" Braga, clirector da Come 
panhia Corcloallm, pedindo a modificação do 
art. 576 elo rnguh1mento da farifa ele 1890.
A comrnissuo ele fazenda, 

De Ffüncisco Ferreira Borges, fifülor elo 
conl;mcto feito pelo estado ela P[l,mhyba elo 
Norte, pam construcção elo prolongamento ela 
estmcla ele rodagem chi, Cruz elo K;pirito Santo 
elo Pilltr, pedindo ci, conversão elas apoiices da 
cli viela estaelm11 ele juros ele 9 ºlo, que recebeu 
em p:1gamento, em ci,polices chi, cliviclcc publica 
ela União.- A cornmissão ele fazenda. 

O SR. Pm~sIDE0:TE - Aclmmlo-se na ante
srüa, o Sr. Cincilmto Brag;i,, convido os Srs. 3° 
e 4'1 secrefarios (1 introcluzil-o im sala, afim 
elo presücr o com1iromisso. 

Introduzido no recinto o Sr. Cincinato 
J3rr1,gn, presta, junto á mesi1, o compromisso re
gimental. 

Em seguicb, iirocede-se á clmmfüla " qual 
respondem os Srs'. Bernardino de Campos, 
Azeredo, Atlmyde Junior, hrnl[l, Guinmrães, 
.João ele A vefüll', Inclio elo Bl'n,zil, Nina, Ri
beiro, Cci,nfüo, Pi0 clro Chermont, J\fatfa Bacel
lar, Cost[l, Rodrigues, Cnsimil'O .Junior, lloclri
gues Farmncles, Henrique ele Carvcüilo, An
i'risio Fialho, Nelson, Pires Ferreira, llfartinlro 
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Rodrigues. Bezerril, Joilo Lopes, Jm!in:llno 
ele Serpt1. Frcclerieo floegcs, Jofo Hcvihl.qirn, 
Gonc:"1lo elo Lr1gos, N:lsdmcnto, jVIi;niel Cil'd 1\1, 

Amorim Gm•cia, Epiirrcio. Peliru Americo, 
Couto Cart:txo, s,·, Anclmele, Tolentino de 
Carvalho, Gotwal vos Pe1·eira, Jorrqnim Per
nambuco, Juvencio rle Aguiar, AnrJrc'.· Cn.
valcanti. fülymumlo Barnleira, AnnibnJ Fal
cão, Me.ira de Vasconcel!o.s, João elo Siqueira, 
João Vieim, Luiz de Anclract~ Espil'ito Santo, 
Bellarmino Carneiro, Thcophilo dos Srwtos, 
Pontes ele 1IirmHl:L. Oiticim, Ivo elo P1·aclo, 
Oliveirn. V;ülaMw, Lea.nclrn i\íaciel, FelislJello 
Freire, Augusto rk Freitas, Pnnla "\i·gol
lo, Tost<t, Zama, Artlrnr Rios, Cnrcia. Pire~. 
Marcolino l\Ionrn, Sevetino Yieirn, Santos 
Pereira, :Milton, Frnneisco Soclre. Diony::'io 
Cerqueil·a, Leovigildo Filgnein1s, Baúo ele 
S. Marcos, Sebastiiio Lanclulplw, Pri:Jro Pa
raíso. Fonseca. e Silva., Fonseca Hermes, Ur
bano Marcondes, Oliveira Pinto, Virgilio Pt·s
soa, Fmnç<t Carvltll10, Luiz Mnmt, B<1ptista. 
ela Motta, Froes da Cruz, Alcinclo Guanal.m.m, 
Erico Coelho, Sl1mpcüo FelTaz, Lopes Trnvii.o, 
Aristides Lobo, Furqnim Wen1eck, Yinhacs, 
Tl10nmz Delfino, Antonio Olvntho. 13mlar(J, 
Jo[o Pinheiro, Ga.briel ele i'vfag·alltlies, Cltrtgas 
Lobato, JttcolJ ela Paixiio, Alexarnlro SLockler, 
Larn.ounier, Americo Luz, Viotti, Dutl'n. Ni
cacio, Manor;l Ftllgencio, Aristides Maüi, 
Gonçalves Ramos, Carlos cléts CliagLLS, Cos
ta Machado, Palleta, Joilo Luiz, Francisco 
Glicerio, Cc·sario Motta .Junior, Momes Banas, 
Domingos ele Moraes, Mursa, Pt1ulino Carlos. 
Alfredo Ellis, Ca,rlos Garda, l\Iorcir:1 ela 
Silva, Cinc,irrnto Bmgn., Julh ele MesqnitfL, 
Brazilio do Santos, Flcln'y Curado, Leopoldo 
ele Bulhões, Caeteno ele Albuquecque, Bellttr
mino ele i>frmlonç·a, i\farcinno ele ,\fagtllliiles, 
Carlos Campos, Scltimidt, Cassiano cio ?\asci
mento e D3metrio Ri IJeiro. 

Abre-se a sessão . 

DeixCL111 ele comparece1' com ca.usc. partici
pada os Srs.: Nogueim Paranagrn\., José A rn
lino, Hetumba, .Jos(1 Mari<:wo, Seabra., Nilo 
Peçrwha, i\fanhães lictrreto. Cvrillo ele Lemos, 
Viriato el1• Medeiros, .Joaquim Breves. ,Jit
cques Ourique, Mayrink, .Jesuíno tle "\llm
querq ue, Leonel Filho, Fl'ancisco Veiga., 
Matta Machado, Alvaro Botelho, Gonçalves 
Chaves, Domingos Rodm, Frrreir'lt Rabello, 
Adolpho Gordo, CaevaJhal, Almeicl:l Nogueira, 
Rubião Junior, Eclrntrdo Gom;alves, Ln.uro 
Müller e Menna Barreto 

Deixam üe comp:trecer sem causa p:wticipa
cla os Srs.: Uc!iôa 11.odrignes, Almino ldfonso, 
ROSêl. e Silva. Pereir<c rle Lvrn,. Vi!J:c Vi
çosa, Alberto Bmnclito. Figneirr~fh Pnc:ifico 
Mascarenhas, Fendr<C Brnmlãu, Cosll1. Seirna, 
Correa Rabello, Domingos Pmco, Feneira 
Pires, Monteiro da Silvo., Martinl10 Pmclo, 

Lop'º·' Clrn;rns, Angelo Pinheiro, Cost:c Junior, 
Fm·mmdo ;.;imas, L<Lcmcl;c Continho, Victol'ino 
:\Iontoirn. Percil·n. cht Cost". .J nlio rle Casti
Jws, Bor·ges ele Medeiros, Alcicles LilnL1, Assis 
3rnzil. Ttwmaz Flores, I-Iomern Baptist", Ro
clrn Osorio e Ferm111clo AlJbott. 

E" liüa e sem debate approvada a acta. ela 
sessão antecede.nk. 

.Entm em discnssilo, que e sem cleba.te en
c2rmcla, ficando acliachi. a votaçito, o requeri
mento elo Sr. Justiniano ele Serpa, apresen
tado e ccl)OÜtclo 1m sesslio ele 10 elo corrente. 

E' lido~ apoütclo e enl:m em discussilo o re-
11uerimentu (que fao11 sobrn a mesa no dia 11 
110 <'OJTPtltc) Llo Sr. Bc:lhwmino de .i\'Ienclor1ça. 

O ~'9:P. §a;un.paio I:<-,erra~, ao ser 
fülo o requerimento 1m mesa. entencleu peh clis
fancia em q 1w se 11clta o Sr. secrntario, que 
se trat:w" de aétm especiaes, attinentes a or
gêC11islCçi10 dos batalhões cham<eLlos patrioticos; 
porem. o requerimento trata ele otttro assum
pto,o que só muito remotamente pócle ter rela
<yto com aquelle as,umpto e, nest<ts condições, 
nilo lhe pctrece ter a importancü1 que a pri
meirn visüi, se lhe afigurou, aguarcht-se p<Lrêl 
'ºm occ<esiilo opportmm clizer alguma. cousa 
sobre o assumpto. 

O Sr. :I3evilaqua -Sr. iwesiclente, 
:1proveittcndo o ensejo qne me offerece o re
querimento do nobrn deputado pelo Paranit, 
o qual discutirei em occasião epportuna. elevo 
tlescle já, a bem ela verdade e ela justiça, re
bater uma accusaç.ilo qne foi levantada nesw. 
casa, sobre a conclucta do governo, a despeito 
fa; orclons elo nobre ministro ela marinha em 
relação a, este assnmpto. 

Realmente 6 incomprehensivel, e de pasmar 
como nm" comlnctn. correctissima possa ser 
explomcb ele mmi. maneira t[o diversa ! 

o SR. BELLARMINO DE ME7'1DOJ'>;QA-Nilo ac
cmei o S1'. ministro ; cm occasião opportuna 
accus;lrei. 

O Sn. B1êv1LAQUA - O Sr. ministro ela m:c
rinlta e '1CCHSaclo ele ter feito pressiio sobre 
opernrios elos a.rsem1es, e sobre os empregados 
elas rep:wtit;ões a seu cargo, prejuclicanclo-os 
nos seus legítimos interesses ptcra o serviço 
füi, glmrcla nacional. .. 

o SR. FlELLARi\IINO DE MENDO:\'ÇA-Isso é da 
representação dos operarios, niio e elo meu 
requerimento. 

O Su. B1w1L.l.QUA . . . a.proveito o ensejo 
elo requerimento do nobre deputado, para, 
clescle já, verberar eshi, accusccçilo injusta, 
sobre o dtt guarcht nGcion:11 e elo .iury. 

A_ veL·daLlo esta, : 

O nobre ministl'O cl:c marinha ordenou que 
nilo fossem tirados <>ltls folhas de pagamento 
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os Yencimentos dos opemrio~, qmmlo üis-1 souüav3ic:. Porque, 81·. i11•csiclP11tc, nós osb
tra,Jlidos pm'.\. os ~erviço~ üo jury 1m outro mos 2cq1:i -p:tm tracln;;ir, p8r;m1e o mundo e 
qu;1lquer serviço iml1lico gmtuito, btu é, que 1Jer<1nre ;1 l!i:iitorift, a Yonfade popular. Somos 
continuassem a percel:er seus honor:trios du- o ecl10 ela, opinião nacional, ;1 rcpresentaçiío 
rante esse impedimento detcormilrnclo pelo legitima eles~() esforço collectivo qne iürma a 
serviço publico. esstmcic1 coustitucional do regimc'n adoptaclo 

pelos prnceres de 15 de novembro. o SR. BELLARl\UNO DE MENDON()A-Isto ga
mnto a V. Ex. que niio esti1 consigmulo na 
representaçiío dos oporarim. 

o SR. BEVILAQUA - Aqui nesta casa foi o 
governo e, portanto, o ministro da m;u·inha, 
accusado de ter feito pres:311o sobre os 01Jem
rios ; quando a,o contrario S. Ex. procedeu 
com toda tt correc1;ão, não digo com gene
rosidade, porque n:1o foz m::is do que cumprir 
com o seu dever, respeitando a justir,:<1. 

Na occasiiio propria üisc:utii•ei o rnqueri
mento do meu illuske c:ollega. 

Ningncm mais pedindo a pttlavm, e encer
rach1 a discussão e acliltcla n voü1,ção. 

E' lido e ci,poiatlo pant entn1,l' em discussão 
o seguinte 

Reque1·ioiento 

Her1ueiro que <1 mesn, ela C<111mm elos Se
nhores Deputc1clos requesite elo governo as 
seguintes infonmi.ções : 

1 . 0 Si existem concessões ele engenhos cen
traes do Capió e Cunlrn!Jú no lUo Grande elo 
Norte. 

2. 0 QuaeR os concessi01mrios de 11m e outro. 
::i. 0 Si uns e outros teem ga.rnnLias ele juros, 

ou goz:im de Cjlrnesq um' fü vores elo Governo 
Federal. 

4. 0 A dafa das respectivas concessões. 

Sala ch1s sessões (ht C:1mara elos Deputados, 
14 ele junho ele 1892.-11ii,1;uet Uastro. 

O Sr. Lui~-" l'l'Inra;t (uio·rime11to r1e
rnl ele attençr7o)-Sr. prnsiclr~nte, polo proct''$0 
scientifico a que habituei o meu espírito. ath
mospllertt intellectual que prncluz os geniose 
os sctbios, fóco luminoso onde seopem a gesta
çiio elas auroras elo amor e cL1 liberdade, ini
miga das trevas,-latego pam a face dos ty
rannos, consolo para os ultimos momentos elas 
victimas, appremli a não odiar ci, não ver nos 
pl1enomenos si não um producto inillucli vel 
de leis fix:rn e invariaveis. 

Moclellanelo as a.lnms ptira os ]netas lrnmanas, 
dá-lhes essa }Jllysionomia doce e nmgnaniJm1, 
como <1 que ünlm .Jolío I-Inss, qmuiclo se refo
riu a mulher que ateavlê o fogo que o devitt 
devorar « Sn,nltt ingenuichvle ! » Por isso é 
que entro para esse prelio, omle m~tejam as 
ving::mças mais cispems, tv< Yellemencias m:iis 
clcspolielas, com a alma serena, com o coraç·ão 
elesCtlgemaclo de instinctos via, ele coloras in-

Quem oue:lec2, pois, l10 dogma flmclamenfal 
daquefüt tlleoria incomparavel, dentro de 
CUJO ambito illimitaclo gyram todtis as forças 
da activicln.cle humana, torlos os seculos com o 
cortejo clns snas dores e das suas conquistas, 
todas as chilimçõos com os seus erros e suns 
su perstiçõcs, todos CtS mortandades e heca
torn bes, arrn,sLrndo ;is mi.cionalidacles, des
tnlindo os monumentos, devorc1mlo as tra
tli~:(1es, c<11·comcmlo o rytlnml, coevo dos 
k1rbal'Os eunquistêi.clores ll elas idades torvc1s 
elos ine2stos e parricídios, nào pockria deixar 
ele trazer p:1ra aqui siniio palnsras de fra
ternidade ll p2rclão. Sob o influxo, portltnto, 
dessc1 grarnk ll nobrn doutrimi,, encarnaclc1 até 
nos mais elementares preceitos da moml mo
rler1m, venho pedir, para honra e culminancia 
ela nossa patri:i,, haja entre mís, 11,clversarios 
políticos, companheiros ele llonten, amigos 
tal\rez aman\1i\, o respeito reciproco elas ieléas, 
o tiroteio forte e energico (lo 1leLmte, mas com 
o ca,valileirismo proprio ele qnem c1·uza armas 
no sentido ele> po1' as instituiçiles a salvamento 
elo' planos do inimigo occulto. 

Pttra isso só lia um meio - c)nci!ianno
nos. 

.Tá vê tt cmnam que nas minlrnspalavras nllo 
póclem lta Yer rancor, nem paixi:Lo contra quem 
qner que seja, ttirnla que a Ll<Jr mais violenta 
a saudade mais purn~H1te me devore o coração 
ató ao ponto de poclerexclmnar, como Otl!elo, 
ao algoz dei, po,tria: « Amontm1 horrores sot1re 
ltorTOI'es, comnrntte ftctos que façam clwrar o 
céo e espaufar l1 terra ; porque na,da mais 
po(lerús accre:<cé,11ta,r ti esm clamnaçiío inier-
1ml !» 

Como rnpitar, cm todo caso, Sr. presidente, 
as palpitações que me tizm·ragam o peito, clei
xamlo que, por longínquas e inhospitas para
gens, morrt1,m de fobt'cs ou de miseria, homens 
que pertencem mais á postericlclde elo que a 
nós mesmos ? 

Como con::'.entir. ainda que obscmra palavra, 
no tripudio Lle2s:ts victorias epll0meras, á som
lira ele mna. leg·afühi,tle ensanclecicla e ele uma. 
Constituiçi1o cem ypzes n1sga,chi, ! 

Como as~istir inclifi'erente a esse especta
culo Ll0 crimes ininterrnmpiclos, a essa intor
vc-nçiio estolicLJ, do inforno nos actos ele nossa 
vich polilim. sem um p1'otesto, enYergonhanclo 
assim o,.; meus a11tepn2saclos e fazendo comr ele 
verg(;nlut os ciclacliios que me confiamm uma, 
gTtJ,nclc. somma lle sens direitos, l!oje conspm'• 
CluJos, hoje ealcados t1os pés? 

Ni1o, Sr. presi<lente, por mcüs cliscriciona-
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rios qu8 sejam os iiocleres ontlt01°1rndos levi<t
mente, inconstitncionalm'."nte, pol' este Con
gresso ao Sr. Vice-Presidente ela RcpubliCic, 
elles hão ele ter um limite, por·que mi,drc e 
maior que o universo e comtuclo está circum
scripto pelo incngnoscivel que o cerca. (ill1úto 
bem, a7Jplausos. ) 

E' miste1· que o governo sai.lJa, 1üo morreu 
neste pai~ a corn,gem, <t lucta pelos princrpios, 
a severid·Mle do direito, clefrontanclo com as 
violenci<ts da forÇil ; e miste1· que o governo 
saiba, lla neste recinto muitos que estão prom
ptos á defender com çi, sua propria videt a 
causa ch1 Republica, e ela liberdade. 

Seja-me licito, pois, pedir contas ao governo: 
Onde estão os desterrar los de 1 O de i1bril ? 

o SR. BELLARJ\ífüO DE ME:'-/DOi\'1~A - Dester
r-ados, não, degredados. 

o SR. LUIZ MURAT-Oncle estão esse'l crimi
nosos, e:::sci,s füras dam1mdas ? Em que li1pa es
consi1 e profllncla escondernm-se esses jagua
res? Em que recanto clesconhccido clci, nossi1 
1mtureza esses lobos afoleados elos instinctos 
mais sanguinarios esfüo cll' alci1tea lt espern da 
presa incci,uta e inesperüt? 

Vamos, e preciso que s. Ex. o Sr. Vice-Pre
sidente cln, Republica clign, ao petiz si estão pre
sos ou não, pFn'n, acf\.utelarmos as vidlts. 

Misera. civiiisaçilo lJrazileira, escorr.1lllo em
bryonario ele uma nacio1rnliüacle senil, em 
cujos elementos etlmicos não resoam 1müs as 
trompas conquisfacloras, que levamm á Inditi 
a tmclição dos seus galões, '18' náos veleiras 
que scimlirmn os mt1res em demanLb ele novns 
terras e perigosos ü:i tos ele ar1mcs. 

Nem entl'e os Caíres, nem entre os Znlús, 
nem entre os Buscltmans· se viu cousa igual. 

Onde parecia falado pDm ltegemonin, mne
ricana, onde toclas as fürças pi1reciam conver
gir pam dar á nossa civilistiçi"io um typo ele 
originaliclci,cle e supremacia, S3 trm1sformou 
em i1lcouce infame.onde se eles honrei, a virtude 
e se cleboclm o cm;tezanismo cezmfano. 

Em outros }Jaizes, mesmo no mso ele perigo 
imminente pam as instituiçiíes (o q uc nffo 
houve entre nós) o governo envicc pa.m c2n
tros populosos, pccrn lagares conforüwcis e 
salubres os ciclacli:"tos envolvidos m1s conspim
çiíes. Aqui, n<"ío; degredam pctr'i1 lagares onclr) 
reilmm febres mortiferas, onde faltcim tadci,s 
as commoLlidacles,oncle a morte e uma ameaçci, 
perenne aos que s-c deixa,ra,m enleiar nas m·a,
llms preparadas por um governo sem presti
gio e sem ~lpoio 1m lei, afim ele gover1mr a 
RBU bel-pmzer, f'órn, de quaesqucr intuitos 
pci,trioticos, für•<t ela ConstiLuição-lJci,se ela 
nosslt vicli1 política e soc::i11. 

Em outrns paizes, os desterraclos e detidos 
siio tmü1rlos com as homenagens e rcspéüto, a 
que teein llil'eito, e não são ccrnros nem mesmo 
no trato delicado e mncno. 

Aqui, n,)ém cfas mais cl<1morosas injustiças, 
elas <Lffronfas improprias ele !Jonrnns educados, 
elos c1pnpos ela, cortezanic1 bestificacllt uns ci,r~ 
nrnças bajuh1doms, por onde clefluem todos os 
vis instinctos ri Ll8 <.climenti1m ª" populoções 
igmwas, ainch1 ci, nrnlclacle vmrnl, a perversi
dade estlpcndiaclci,, regouga em plena, face elo 
sol que o governo foi mag1mnimo. 

Infümia! Labéo elesl10nl'oso que lia de cci,lür 
sobre os vossos filhos, sobre ·,i, Yoss<:i, rci,ça, Cains 
que não assassi1mm só seus irrnilos, mas, que 
clesltonram tambem suas inrn'í,s. (iJJuito bem, 
muito /Jcin.) 

Desejo, porém, ler it Cmrmra, Sr. presidente, 
cltms ccutas dirigidas, unm, i10 l'echictor-clwfo 
d'O Co;n/Jotc, outm ao rechwtor-cl!efe ela, 
Ci•ladc do Rio. Antes ele o fazer, quero, entre
ümto, dizer a esta, cm11tu<t que não pám cthi o 
processo indigno e rnstejante ele que se serve 
o governo parajustiílmr os seus actos de Yi111-
(l:J,[ismo e p~rsegui<;ões. Um minbtro, Sr.s depu
tados, com o sccnp:ue frio elos veteranos em 
todos os crimes, e!llauq uecitlo pelci,s vertigens 
elo poder e pelci,s zumlxtiDS elos i1cluladores, te
menclo a quedi1 fatctl, em cujo torvelinho des
a.ppareceri1 a sm1 enfa,tuaçfo pierrotnesca, 
ousou n,pp<Lrecer llontem nci, rua elo Ouvidor, 
pari1 segrec!Ltr aos ouvidos dos amigos, como 
iJma, cigl1nlt l1inch1 joYcn, lmbittmclci, ao ma
nejo elos toxicos, que as cartcis publicaclci,s nos 
dous jornacs acima, citci,do~ eram apocry
plms ! ! 

(Pausa) Torpeza sem nome ! 
Quem pensará etqui, ou em outra qualquer 

1mrte, onde haja chegado a trctdicção llonrosci, 
!las duas p2Jmc1s que com tanto clenoclo mn
pm·ci,mm <t crmsa elos vencidos, que os cerelJros 
que ns manejtim fossem c;i,pazes de trtillir a, 
verch1cle ? ! 

Como é que um ministro tem assim o des
plante ele confundir-nos com S. Ex., crim1çet 
clamnach1 qne o l!al1ito do veneno anchilouson 
r~m um rosto ele rapoz;i, uma. vclltice precoce ? 
(Jiu:to /Jc 111.) 

o SR. BEVILAQU:\.-Peço a pci,hwm. 

O SR. LUiz MuRAT- E' necessci,rio, Sr. iwe · 
siclentc, dizer ci,o governo que Torque1micla 
não fica bem em umci fürclê1 ele ma1·eclml ; que 
a. garm elo leão, lJCJ,m ferir, não precisa sahir 
,fa lminlla ele umci, espadi1. Ataquem ele fren
te, insnHem, mas com digniclacle, não ve
nlmm tmiçoeiramm1teiusimrnr i10S ouvidos elos 
trans:mntes iní'amii1s desse j aez. 

Que imagina o governo de um jornal, corno 
os que dim"iê1m01tte dizem tnrlo qminto pen
sci.m ;i.ccrca. füt sitmtção cren,dtL pol' uma oly
g<\.l'chia que tressua sangne ele negTos e em 
cnjo lmlito ai nela s0 sente o h1fo cbs srnmlci,s? 

Porque me11tir, si é extictamen te com <L 

verchult" qne lmverno~ de nmtci,1-o ~ 
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A pena elo radrwtor-cllefo d'O Coiilliaie não 1 11rometticlos no movimento sedicioso gosam 
mente, nem se vende. de regaliets que não tem os criminosos com-

Infolizmonte, Sr. presiclm1tG, n;J,o encontra- rnuns. 
mos neo;ta politica um lado moralirndor e pa- Não se os mm1Cla para. logares onclo só po
triotico. Nil.o lm lucta ele principias, mas sim clem encontrar a morte Vejam o que foz o 
de interesses, e o pl'inci1xtl movei de tudo o actuvJ presidente da Republica Argentüm e o 
que, p<tsmados, lrnvemos <lssisticlo, é esse odio qne os governos francezes fazem sempre que 
incubado desde 15 ele novembro, e que fez um movimento de reacç•ilo se manifesta con
explosão pelo attrito inc01tf'e8mvel_e illegitimo tra ns instituiç::íes estn,tuidas. 
de vaithtdes escanzel:i.das por qm1,s1 dous annos Devo lembrar a esfa camara um facto ele 
de ostracismo. Com o elemento <Llltigo, com o alfa imporfancin .. Quando Napoleão I-o terror 
partidarismo mo1mrcltico, mio temo8 brig<1.do: ela Euro1ia, callio lJela segunda Yez deante 
ttmlamos na mais (loce paz cio Senhor, elos exercitas collip:mlos, elle que havia sacri-

O SR. BELLARMINO DE MENDONÇA- O sebas- ficado tantos millrnres de vielas, arrastado 
tianismo já passou. pela st~de inmciavel ele conquistas, pela ambi

ção desenfre:1d<1. de ser o imperador de uma 
O SR. Luiz MURAT - Nas luctas republi- momtrcllia universal. Vencido, niio o manda

canas, mil vezes combater ao seu farlo · Nilo rarn para esses climas tão duros e êWaros, in
lm tormentas no céo. - · Mas qlmsi sempre a, comptüiveis com a viela elas féras, quanto 
borrasca vem elo fado dos antigos correligiona- mais com tt vida elos homens. Muitos amigos, 
rios. Elles 2iio os preo<cgiaclores clêts tempes- com suas familias, o acompanharam e, sem 
tacles, ch1s revolut;íles · ter a Europa para atravessar como um raio, 

Assim é que o povo perdeu a con:fin.nça na.s no ga.lope cio seu cavctllo, teve, entretanto, 
institniçiles vigentes e os seus olllos rolam 11m conforto relatiYo, e assim viveu, talvez 8 
assombraclos ele um para outro ponto do llo- mmos. 
i·izonte, sem saber onde está a estrelht rrue 0 A Inglaterra niio se mostrou füo rigorosa 
lmde guhw no meio dessas trevas niassi~·as com com elle, como o governo bmzileiro com os 
que '"inveja e lt ambiQãO tecm trn.ncaclo 0 ca- implicados (segundo a phrase official) no mo
minho á nossa expansao clemocraticn .. O terror 'Ciniei1lo sedicinso de 10 ele abril. Por que essa 
e a incerteza imperam, despoticameDte, irn Inglaterra excentrica e metalis;i,da o não lan
ttlma rude e generoSc1. elo povo, e ca.cb coraç·ão, ~oou a remotissimas regiões pestilentas, só, 
ao entrar o Itamarccty, transformtc-se em um com o seu orgulho sopre1mjado, só, com a sua 
covil de pm1tlieras · ( Braoos, upw·tes ·) corlla em pedaços ? O governo feroz elo Sr. 

o SR. ZAMA-Enfüo niio vou lú mais. Floriano Peixoto não seguia as inspirações 

0 SR. Lmz MURAT-E' 0 CJlle v. Ex. deve indulgentes e piedosas, c:ommuns a todos os 
fazer. governos civ1lisados ; mandou, á imitaçi'lo de 

Agora, o que é v-erclttde, dura e hmcinante n.:i.o sei que tribu primitiva, amarrnl-os ao 
verdade, e que nós mesmos somos os respon- poste de um desterro cruento, ao rigor elos 
saveis por tudo isso que tem acontecido; 0 mios solares, e ao furor dos insectos que su
estygma nil.o se apagará da, nossct memoria. e gam, lenfamente, o sangue, a Yida, a aJma ... 
a vergonlm e<thirá, como nudoa indelevcv-el, Tão longe estão elo centro elos seus affectos, 
sobre o veo impolluto que envolve a fronte á elas srn1s .familias ; füo segregados estilo da 
Republict1.. Camcteres, ideaes, sonhos, aspi- politica, dos negocios, elos seus interesses 
raçXíes, tudo está estmgailo e puiclo como um mesmo, que semelhante !lcgredo é quasi a 
corpo em decomposição. mort~. Antes os houvessem fuzilado. 

O Amazonçis, esütdo longiquo e immenso, 
Pobre Republic:.t, nasceste como U11lét cri- revolve-se em sons desertos ainda virgens 

ança aber'a em chagas ! ao pc1sso l!umano, mergulha em seus rios col-
Nin<Yuem o nega, Sr. presidente, em um caso lossaes, confümlé-se com outros paizes, e op· 

ele co~moção intestina, quando as institniçiles põe ao via,jante as suas latitudes mnicullares 
correm perigo, que um goyemo fance rniio e cts suas malarias rnortii'eras. E foi essa a 
ele meclidas excepcionaes, energiccts, liam re- região que o governo dci Sr. Floriano Peixoto 
stabelecer tt ordem, condição essencilü ele étchou para. dar corno exilio ás victirnas ela 
todo progresso. Mas isto e quand:o lttt con:- sua prepotencia tyrannic<1. ! 
moção intestilm, quando a llI'oprm mtegri- Ali ! o Itanrnraty ~enllores, é uma jaula ele 
dade elo territo!'io reclama dos poderes compe- füras ! ( úl'1r'l'O-', ú1rn1. ) . Nella encerra
tentes essas medidas de salvação, 1xn·que um ram tres anilncH.is: a raposa, a serpente e o 
paiz niio pócle estl1.r tt merc0 de. !resloucttdos l8lio mocllo. V. Ex. s<1,be, S1'. presidente, o 
ambiciosos e convuls10nnnos politicos. aue é um leão mocho? 

o progresso e imcompettivel com a. dmnct- - Eu ex1Jlico: 
gogia. Leão mocho e o leito sem jnbti, isto é, oleão 

Ainda assim,em um caso ele elestert'o,os com- sem mfl,gest<ide; Juli.o Ce~ar sem a. laure<1.. 
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Jungiclo i)ela fome, rnfégro, esqueletico, com êt a sustenfar cm Santa, Iz:i,bel a. escolta que os 
rafü a cti Htr nus ullws, com a sanlm a uivllr ncumpanlrn. Govrrno clr' parasyt:i,s, goven10 
no estomago, Cite de c:hofre nntn ovellml. sem clinl1eiroi, que depois de amordaçar a pa-

Pam quem estava lmbituaclo a roer trnncos lavm elos jorm1Iistas, ckpois ele commetter 
de m'rnres e lasc<i,s de montanirns... todos us aclos ele insmmvel clelirio de peese-

O SR. ZAMA-Devia fazer uma ]Joa cfrrm;tão.1 guições, consente que os clesterra:clos, a <[nem 
( Riso ) "' 1 clevm propo1'c10nar todos os me10s ele subs1s-

. tenciti, imquefüi,s paragens inl10spitas, estejam 
O SR. Lurz 1IliRA~T ... ao se lhe deparar tfo a étLmentar os solcl<tclos (i, custa ela sua fortuna 

lauto ba,nq uete, imagine a cn.rnri,ra iêS proesas particular. 
que não fez o escanzelado animal. 

O Srt. Z,UIA-Comeu todos. (Riso. ) 

O SR. Luiz NiuRAT-A raposa, o OLÜro mi
nistro da legi\ liclade. velha matl'eira, imnrnr
talisn,ch pelo gonio do Lt1 Fonttüne, mi,s sims 
fabula~. uo regalJofe dessa patnscach tlo Ita
maraty, im noite elo 10 akil, fez o p;i,pel que 
já lhe conhecemos : insidiosa.. intrigante, 
Cl1JJ8<tnclo iL su;i, má 18 com um rosto liypocrito 
ele inexcecli vel patriotismo, ficou a espreitar 
os pastores. no interc:sse ele q nem contit com 
os O.'SOS elo banq ucte nmgestatico. 

A serpente, essa ficou dentro eh jauli1, <1 
morder-se e t1 remorder-se, po!'que <Linch1 
sangTtLVltlll tts satyras arremessa,rltês por .TLt
venal ás foc11fürrices elo Nelson rle Oifonlxtclt
Envenenanclo turlo quanto tocava, ltl)Oclre
C8nclo, mesmo as pcclras, como tê palavra elo 
propltc,ta bíblico, es!.ilava o toxko eli1 ving<111Çlê 
e refoiçava-se, feliz, ao esp8ctccculo sanguino
lento do exte!'minio. 

O SR. PimsrnEC\TE- Lembro <lLl nolJre, clepu
taclo que está terminada a llom do expccliente. 

O SR. Lurz J\IURAT- Re<[lleiro, nest:) caso, 
prorogação ela llora. ' 

O SR. PRESlDENTg- V. Ex. ttpem1s p<)cle 
requerer urgencia com inversão ela onlPm do 
dia, e nr'ste caso manch1riL o sem requerimento 
por escripto. 

O SR. Lurz MuRAT- Pet;o mais cinco mi
nutos. 

O S1i,. PRESlDENTE- Não posso conceder. 

VozEs- Oh l oh ! 

O S1c. LmY- MuRA'.l' - Deixe-me V. Ex. ao 
menos conclnil' o discurso. V. Ex. eleve S<1bm· 
que o assumpto é ele alta relevancitt. Ligo- lhe, 
como a Gamara, como todo o paiz, cê maior 
impor-tancüi,. 

o Sg. PRESIDENTE - Não pÓ'.le contimmr. 

VozEs - Oh! oh ! 

u~rA voz - E' simplesmente vergonhoso. 

O Sit. Lnz l\IURAT - E' uma incligniclacle. 

O Sr'. AYtIDTIDES Lono el[i, um ;i,parte. 

O Sn,. LUJ'l, MuHAT-Fa.Ile alto, nolwe rlepu
taelo. falle alto. Quem responclm' ao <Lpiwte de 
V. Ex. A<[ LÜ eleve-se fafüt1• ele mmlo que tml~i, 
a caman1 ouç11. 

o t)1c ARI~TIDES LOBO -Talve;; Jmjtê um 
pouco ele exagge1·0 nas cal'tt1s a que V. Ex. 
tülrnle. 

O SR. Lu1;; MmiAT (com vehe111c11cia) - Per
gunto ao illustre leadu chi, nmioria: V. Ex., 
que é um velho homem de honm, aifüito ás 
lnclrés eh imprensa, um dos proceres ela Repu
blica, em cu.i<1 consciencia n:\o lin, ti, mais leve 
nocloa. de infamiCL ou cl8 torp2w,, em cujo co
ração nií,o se üeve ter olJlitefütlo ainda cê 110-
IJrem Llos sentimentos pel<i, clignitlacle dos 
outms, pelo inf01tunio ele tantos e tantos a 
quem devemos, em muitos pontos, a li!Jer
clitcle chi, patl'ia, pergunto a V. Ex., repito, si 
<ê smte Yos tlep11ms~8, como remunerat;ii.o ;i,os 
serviços prestados "' Repulilim, nm tumulo em 
Cuculty, V. Ex. ;'i, bcin1 clessG tumulo, cm um 
adeus de tlespccli1la aos seus amigos ausentes, 
seriei, capaz de mentir'? 

V uzEs-Brn.vo, bm vo. E' irresponcli vel ; é 
inesponcli vd. 

o SR. PRESlJ>ENTE-Peço ordem. 

O Sn,. Lrnz MmtAT-Von le1' mn dos topicos 
cl<t carta public<Mh1 hontmn pda Cidade rio Rio, 
e bastavct isto pa.m vergonha elo governo e ela 
patria. 

UM SR. DEPUTADO-E da canmra. 

o Sit. LUIZ MURAT - « füto pódc mlcultw 
como e cleslnummo este governo ; tem nos 
perseguido, como lnünmes forozes ... 

N(is est:i,mos em um bn.rmcão coberto ele 
pallta e t:nj:i,s p:wecles se pmlem chn.mn.r ttssim 
um ütp:unento com larg·as ü:·estn .. s, silo feitas 
de taboc:i,s espornela.s e Ctclrnfaclas pelos imlio~. 

O St:c. FLEURY CmtADO - E' ele mais,· 6 ex- p l · 1 t , i e iLS ires ,;1s en rn.rn '" nou /1 os mm·cego,s. 
eesso de rx1rci.:1.liclrrcle. l' 1· t 1 'e' .iWt-.:u ·~ iiL pmc;os lllúBilUito:>; cm cum11c11-

Voz;is - Queremos ouvir, queremos onvii' su.çiio não sc póde pltfür d1mmte o clili, com os 
o ormlor. pinns, especie dcl lJorraclrndos, <[llü monlem 

o SR. Lmz 'l'Iim,\T _Não p08,0 c•mcluir, cleixanclc lmb<t, si é crn::via, abre em fcricli1. 
sem perguntai· ao governo si é digno, :si é j O Src. CAiiSIA:\O DO NASCUIENTo-E airnla 
honroso para elle, que os clesterraclos este1am demoram em clar t1, <Lmmstm l 
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O StL Lmz ;\Iuc;,,\T - A ltmnidccc!e é tal O St{. Luz j\JcrruT-Não ecspomlo a V. Ex. 
quf'. a ronpil fica tmla rnofcicfa e amanhece Jit devin. Si1.lx:r di~so. 
moll1cccla. Nossa casa nilo ü:m itssoall10 ; o rio . Continuando, p:•1:0 licença á cii.mam pa1>t1 
contirn'm a encllet' camlaloo;<W1ei1te. .f;:t esta- ler <t111cla alguns trechos ele rnm1 outra rnrtct 
mos illmdos, e qualq ll8l' clia esperamos que a que nrn foi clirigi1hi. : 
ag11a. nos m varfa n. liar·1·a1'<1 e fiquemos com as t 
redes sus11ensas sobre tim htl11ê1.(;al.» « Es amos «tqui 11eticlos p01· falta ele meios 

de 1.1·<111' porte lXLl'<L Cuculty. Somos ao todo 
O Sa. BEZERRIL dit um a pa.rte. 22 p0s80êtS, com <L escolta., cf.eaelos e o Conde 
O SR. Lurz MuR.\T-V. Ex. cst<'i pam alii a ele :-->trnelelli, naturnli:oüt, que nos acompanha 

segrec~rn" ao ouvi elo do srm colleg<t, tal vez o por armzrtde · 
qn~ ,nao bnl:a cori1gem d: clizei· celta lêO paiz. «Si niio fossem 4:500:-;000 ele viveres traziclos 

(11·ocam-se a1Jru·tes violeu<os.) pelo coHLk ele Ll•opoldina, já os do goYerno 
O Sn. l'RESJDE:.<.~m--Atteuçiio, peç;o tcos Srs. I est.21.mi1n amb:1.dos lia muito.:. No ctLSO ele 3e 

deputados lltt0nc;,w. te1 1lc l"Xl'.Ctüar a orclern, prec1srtrtamos ele cl01s 

O 
e• L,, v, . _ 

0 
_ . . . n~ezes de Y1v-eres e não nos 1rnrndai·am de 

c)It. Clí\ >ILÜlt.\.T « prno daqm tem-,e J\1<1.l!i\OS nem rnr-i nm clia To nos ir-.· 1 
ne 0 ·aclo '1 pre" "<ll' '"(' '·'0 O'O\"' • 10 i' .. l ' ( ( . ' . d so li( O, 

~' '. ~''·': -
0

. " b •• :dl .. ' ou:~c?nr ~- desde q1te cla!li partimos, trxhL a sort'" eh pri-
gH,,cle CM~DCL~, llH~:?~· P~,~ci, .. t'.,w~-~~~t~r-no~. Y<tções, imLumlrnenLe consL"qnentcs das ordens 

iz. m qu .. tHO qu.i.~m º 0 E cu,np !e.e~ e e um atropeliachls, iniquas e violentas ele i1111 o·o
~l'~~'~;.efr~~·q ue acreclt.rLl11 nCLo pode1•mos resrntn· -:erno que se vingou cltt oppos1ção que eles-

"". . . . v emhn i1 ao IJa1z seus crunes 
«leremos que snb1r mchoemis, correcleirns, , · 

e vic"Cjar por logltres onrle durante 3 ou 4 clias «Nilo temos a nmis insignifimnte commodi-
nJo se encontl'i"l uma c·asn. Qne1· dizer qne L·- dncle JHlÜ;,•Lfal, como :oe devict ti. l1omens arr8.n
remos ele co~inlrn,r e dormir no nrntto ! Cltorn catlo8 brntalmente rlo um meio socia,l que 
êcCJLli todo o düt, o lngar é unm fabr·ictL de fo- lhes füw;1 certos conl'ortos. Diarüi.mente um 
bres, ele nós rosinha 1xwa os outros, a.uxiliaclo por 

«Pensa nisto: 45 dias de tn.l m<1rtyrio, ,,0111 um creaclo do r·oncle t1'1 Leopoldina. Comove 
noticü1s de ninguem, <~ntregm·s á fbrr;a das YrT a resigrrnção nolJrn e cligmL com que estes 
intemperies, sem noticias llil familia, e elos ltomeus que 01·c111mm altas posiçiies so1jaes se 
amigos, sem recu1·sos e sem libe!'Llatle. E se entJ.·e)UWt '" um mister <L riu e não estão ha
nos fa.ltar comiclc1,. q ne mormmos a fome, bituaclos. Este lagar, lmltlo de recursos, só 
porque as illlas estão innumladas eo rio trans- tem tre., casas e\ cerca cle 50 hahiltwtes. 
IJorclac!o, uão se prestm11 ct cctÇa nem á O cemitcl'io dista elo esburacado barracão 
pesccL. em que res1climos, CPrCtL ele '200 passos. Este 

«Nunctl se imaginou tanmnlm malclacle con- h1rraci",o estct cet'_enelo pela agua e a enchente 
tra homens civilisaclos: t~ unM tc;ntatinL ele ameaÇ'a snbme1g1l-oem poucos dias. A ltlimen
assassinato, clara, com a circnmstancic1 ttggra- t-1~·'10 é mi1 ]JOr falta ele carne fresca e ele outros 
VlU1to elo govm·no ter declarado que nã.o nos 

1 

recursos. . 
mm1chwê1 p:1rn j\facapá, por amor <Í. no:<sa Ha harmoma geral entre nós. Calmos, se
sa.ucle e ter lffrnclo o requinte ele eleslrnnmni- remos e firmes. agimnla.mos os füctos. Inab;L
ch"Ccle H, mtmclm·-nos dizer q uo 1Jocliamos trazer l~ vel energfa nos 1m"Cntem . a, fé 1rn Republica, 
as noss;1s familia~.» fao 8,lmlnrhL pelo crime üa lt"Crça ele 10 ele abril, 

Isto é um assassinato ou não? Houve ou mandada represenfar pelos insm1os que go
não intençuo ele acabar de uma vez po1· tocltts yermun o Brazil '? 
com llomeus illustres, aos quaes o governo te- O SR. Bl!WILAQUA dá um cLparte. 
mia'? O Sn. Lurz MenAT-Sr. pl'esidente, ninguem 

Vergonlia irnrndita, covardii"t sem nomo, 1m\1s elo que en acafa os seus i1cl versarias 
que lm ele enYolver os (itstos des'e epL,odio ninguem ma.is do que eu os respeita, mas: 
sombrio como mm"C athmospbera de sm1gue. aquelles que rei\.lnwnte se impõe a.o nosso res-

0 si~. BEv1LAQ~A -Isto é imaginaçl'w. peito e á nossa estima. Mas ha nesta Clcmara 
O SR. Lmz MuRAT-Imaginação que V. Ex. quem não merece 0 respeito ele ninguem, quem 

t t nunclc 1mt1s deveria pronunciar uma. só pa-
deve temer, porque já lhe sen iu os guan es. lavra ueste recmto. porque está servindo· ele 

O SR. BEE!LAQUA-Isto é pretençl'w. Y. Ex. pasto e risota elas cLrcllibancaclas. 
é muito pretencioso. 

O SR. Lurn MuRA'l'-V. Ex. confunde orgu
lho com pretern;.ií.o ; orgulhoso, é o que V. Ex. 
querici dizei'. 

o SR. BEVILAQUA dà outro aparte. 
Camnra V. 11 

O SR. P1rnsrne;-;TE-J\.dvirto ao nobre de· 
putado que nií.o pr'Jde dirigir-se i1esso<ümente 
lLIWnlnun depnt.aclo. 

O SR. Lurz MultAT - Estou elogiando, 
Sr. presidente. 

2i 
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O SR. PRESlDEi'\TE - Não póLle, ainda que 
seja pi1ra elogil1r, dirigir-se nomümlmente aos 
seus collegas. 

O SR. Lurz MuitA1' - Admiro ... 
O SR. PRESlDE:'\TE (com encruia) - Tenho 

obriga<,:ão de nmnter o regimento ; si V. Ex. 
não attencler ás minlms olJSGl'Ya1;ões ver-mc
ltei forçado a lev;intar a, ses.~5.o. 

O SR. Lurz MURAT ( co;,, enerr;ia) - Eu 
dizia que admiro alguns membros ,io, nrnioei<L, 
os que re<Llmento são dignos ch1 minha mlmi
ração ; outros, porém, exi::;tem ,i, quem ck:s
preso. 

Sr. presidente, depois da kiturn ckstas 
cartas, dos prr•sagios luguLres. qne alvorow1 
no recinto desta ca.mara, depms de n.graclece1' 
penhor<lclo <L attenç:5.o com que fui ouYido. 
resta-me pedir á camarn que se leYtrnte 
unanimemcnt8, que symlique üestes l: olÜ1'?S 
factos pmticaclos pelo governo, ele moela <t por 
um feclrn a esse período 1de vimlicLas, de lou
curas e clesnmnclos que fere de frente o nosso 
pacto fundamenfal e, ao mesmo tempo sc11'Lp<L 
os alicerces, sobre que assenta o reg1mcn 
republic11no. . 

Entristece a imaginação use qmulro üolu
roso de ;i,ng·ustüis e soifrimsntos. Lt:mi.1ro um 
trecho de re;;ponso c:1nfaclo por monjes e mu
llieres ciliciaclos, l[nanclo ca.llio sobre a terr:i 
esse pesaclello metlievo que se chamou o 
Dies ine. Trecho ele colera, cnjo ritllll<êl n:
sôa. pelo mundo como um pro1 esto (1 vi<fa, 
como uma apostrophe ao esLimulo. 

Quem, olhando pam esse p.tincl sombrio,n~LO 
sente constranger-se-lhe a a.lnm, üob:':i1·-sc'-llw 
a fronte e não vê atravéz chs lagl'imas es,,;as 
desgraç:~clas senhora' sem <tmp~u·o, ec1s:.ts in
nocentes criancinlrns espmHarl:t::;, a clt:111mrnrn, 
debalde, por seus pacs,cujn. I'(•c01·1la1,:ilo calm;1 
de um tal palor mortuario as suas mbc~·as, 
que lembram cyprestes f'uncbre,; delJruc;t1clos 
sobre tumulos... (Muito /Jeni; 1m1ito bem..· O 
orador e muito abniçado.) 

E' fülo e fica sobre a mesa o seguinte 

Requeremos que por intcrmcdio da mesa 
se solicitem elo Vice-PreSitknl;c tl:1 Rqmlllli;l\ 
info1·rnacües minuciosas sol.11·e os factos do
nunciaüÔs i1ela impI'ensa, do aliandono cm 
que se acllam os L1este1·1·aclo:o politicos, tL 
quem .fülta1·iam ató alimentos si não fossem 
suppridos peb gcnerosiclaclo de um Llm s::;us 
companheiros de lufortunio e bem assim 
quaes cts commoclichtdc-;s rna.teria,es llUC ness3.s 
para.geus ll 1es fac:iliü1 o gove.rno. 

SlÜD. d;1s sesst!es, M clü junlto tlc 189:2.
Liú:; JJf:urul.- Fomcca Hermes,- Espirita 

Santa.-Peclro A_;1ie1·ico.-Cw;üwu ele Albu
querr;ir,c .-Couto Ccwta:;;o.-1liol"cira ela Silva. 
-Oiivcim Pinto.-- Virrflio Pessori.~Fleiwy 
Cicraclo.-Fonscca e Silva.-11fi!Jiw! Crtstro .
Santos Percfra.-I1ulio do Dmzil.-Ca,sicmo 
do ?fu..,ciuwi11o. -TJc'lurmino i!c Jiendonça. 
-,fownóo de A1;uúl1'. 

o SR. PRES1DEKTE-Vê1!110S entrm" na 

OlWEM DO DrA 

o f""\r·. JL..t1Llln01Lu1lier C..,}odor.>·e
do (JH:la oJ'iieui! pt~cle a.o Sr: pre,;ideute 
se clig·ne ck consnlt<~r ;1 C<LlllCU'<t 81 lhe nmcetle 
urge]1e;üi, p;we,, 11;1 p1·imuim pCLrte cl:L or
dem do clüi, ele ;i,rnaulüi., tmtcis üe assumpto 
üe 1Llu1 imporfancia. . . 

O regimento c!etermin:c qne <ê urgerll'ia pe
Llitl<t clove ser ptwa. ontru dm; assun, proce
füj em confürmilll1cle com o regimento. 

O SR. P1msrnu:sTic-Pócle ser 1x1rn o mes
mo dü1 ou i1<tt'<1 o üiu. seguinte. 

O S1t. L.u10um1'1t ptodc pam a sessão ele 
anrnnhã. 

O Sr. PRIDSIDEl'\TE - O Sr. 1leputado Lt
monnier l'eqnm· nrgencia ptwa. occupar a 
;cttonção cl;i Ct111mrn cum nm a.ssumpto que 
;i,presentcirú, im sessão ele mrnm!1ã. 

Pelo i·e.dmt~nto, é peedso que o nobre 
üeput<ldo 111;111do a ,s11t1 indicação, reqneri
mento ou projecto a mesct, md!cm1clo o as
fümpto ele ciue clesej<L tmtar, c1fim de ser sub
mettido á apreciaç:5.o dct cas<1. 

O SR. LA}IOUNrnR GoDOYREDo requer sim
plesmente urgeucia. 

O Sn. PRESIDEC.:TID - Kão lJ:tsbc isto, é ne
cescmrio irnlicar o '"'sumpto de q1rn de,eja 
tr;1t:1r. Silo i0rm1ütts l'egime1llêies que núo 
11osso a Ltenn. 

0 SR. LA1\IOUN11Dlê GODOFRIDDO (pela onlem) 
requereu á mesa parn consultar si a casa 
concBclü1 urgencü1 pm·a, na sessão ele amanhi1, 
trafar de assnrnpto importante. 

O Sr. presidento exigru que o orador apro
sentasse requm·ime11to por escripio; fel-o. 
O o 1jecto do seu requerimento trata.ni de 
assumpto impm'trmte, q mtl soj;1 tt re,·olL1ção 
da Camp;u1k1,, queGinli<i por fim a divisão de 
Mirrns. Pretenclia üe~empcutm1·-se desto com
p1·nnüsso; nms, como a mes:1 creou di!Jicul
füules parn 11ue 1úí,u discutisse, desistiu. 

O l'-'lr. JI:>:residcnte-Ha poucos llills 
levmltou-se umCL questão nesta casa, a re
speito do antigo regimento que trata de ur
geneia n 

AJJJ'élseritei, por escripto, uma. (focisão 
concluindo que, }lara ser submettidct lL ur
gencia ao conhecimento da camara, era ne-
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cesario que o clqmt<Ldo offerccesse, por cscri
pto o requerimento, inclicaç,iio ou pl'Ojecto, 
object.o da urgcncirc requcrith. 

A camara assi:,;tiu a este modo cl8 inter
preLa.r. Ambos os lados da eamara aclttuam 
estci. d ecisiio justa. 

Ap1x~llo pP,ra os Srs. deputados. Niio i1osso, 
lJortanto, tütemr a pmxe estabelecicltt e fun
dada com o assentimento de toda a ctunarct 
parti tLtt2ndar ao nobre lleputado. 

Vorns-Muito bem . 

Yot:lçU.o cl<l projccto n. 2Gl A, (elo Scmdo) 
concedendo melhoramento ele rol'orma [CD ca
pitii.o Luiz .Tose d,, Fonseca Ramos (discussiio 
unica). 

E' posto a votos e appl'Ovado o seguinte 

I'rOJCCtu 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. l. º E' conceclicla. ao c:.tpifüo reformado 
do cxel'cito, Luiz .Jos ·) dct Fon,ecêL Rmnos, me
lhoramento de reforma uo posco eh! ma,101\com 
o soldo qH:: lhe competir, de accordo com a 
fabell<1 vigente. 

Art. 2. º Rerng:im-se as disposições em con
trario. 

Votaç,ão do projecto n. 169. concedendo 
unm pensi'co ele 3: 6008 mrnuac.s i1 viuveê e 
filhos do fallecido Dr. TolJi<i,s fücl'l'eto de :.Vfe
nenezs (cliscuss;\o unica). 

E' posto a votos e êLpprovado o seguinte 

Projeclo 

O Congresso Nac'onal decrefa : 

Art. 1.° Fica concedicb a D. Gmta B'1r
reto de Menezes, viuv<1 e ftl!ios do fülle
cido Dr. Tolii:.ts Barreto de :J:Icnews a pens;fo 
annual ele 3: GOOsooo. 

Art. 2. 0 A pcin,iio concecli clil. ser:1 repa r
tidci, por metade, uma à viunt e outm imnc 
m: filhos. 

}\Tt. 3. 0 Revogam-se cts rlisposi1/ics cm con
tmrio. 

Vota1;iíü do prnjecto n. 2,12 antorisauclo ao 
Poder Ex1,cutivo êl. nmmlar imgar a D. Eri
gida. FlcwiGê de Oliveira Gonçrüves o meio 
soldo Ütc patente ele seu imcriclo, de confor
midade com a tabelhi moderna. (Discussiio 
unica.) 

E' posto a votos e approvado o seguinte 

Projedo 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. 0 O Poder Executivo fica autorisado 
~t imi.ndar pagm>, da data desta Iei em deante, 
êl. D. Brigiclêi Flltviti ele Oliveira Gonçctlves, 

viuva do coronel Jose Tl10mf1z Gonc;llves, o 
rnnio soldo da pci.tente üe seu umÍ·ido, em 
cunfól'Iniclade eh talJelhi inodcrna. 

Art. 2. 0 Siio revogacllcs as disposições cm 
contrario. 

o :C:R. 13.1.l'TIST.\. IH IIIOTTA (pela o rele ui) re
q ue1· verific;i.ç<fo ela vot;tç3.o. 

Pro~:eclcnclo-se ;, v;•.riflç3.o Lht votaç3.o, veri
fictt-se terem votaclu s. favor do projecto 
n. '.24:~, GS e contr'a. :33 srs_ clepufaclos. 

O SR. PRESIDE'\'l'E : - Votaram a favor elo 
pro,jt•cto GS e contrn 33 ses. clcpub1clo<. Total 
101 com o presiclonto 10'2 clepulccclos presen
tes. 

Vou rnancl<11' proccrler á clmnmrla. 
Procedendo-se it clmmti.cla verific:i-se terem 

se ;rnsent:ulo os Srs. Canfüo. Augusto de 
F:·eitas, F1'aneisco Soclré, Fonseca Hermes, 
Luiz .\:Iumt, Ari~ticles Lobo e Flenry Curado. 

o SR. PRESIDENTE - Responclernm à cba -
maehi 113 Sr.s. deputados. Vamos, porfanto, 
pro:,;eguir rrns YOÜtç:l:es. 

E' noya,ment8 posto a votos e approvado 
por 78 votos o prnjecto n. 242, autorisanclo o 
Poder Executivo a, m<Lncbr ]Jag:.tr a D. Bri

FlaYÜc eh Oliveim Gonc;ctlves, o meio
soldo ele seu nmrido, ele conformiclacle com a 
tDJ:elllc. (Discuss[o unica.) 

Votac;.~to elo projecto n. 2, emenda offereci
cla pelo Si·. Hodl'igues Fermrncles ao projecto 
n. 1 m ele 1891, concedendo isençU.o ele di
l'eitos ele import:1.ç3.o :is fübi'icas ele ílaç3.o e 
tecidos, companl1ia de ag1ms e trafego nml'i
timo, no estado rlo Mara,nbU.0 (pl'Ojecto inicüi.
clo mi, Cmml.1"<1 elos Deputados. <tdopt:iclo pelo 
Se.nado, <to r1ual o ncc:-Presidente da Repu
blicêL negou san~çU.o) (discussiio unica) ; 

O SR. P1rnsrnE:\TE observ<:t aos S1's. clepu
t<tclos que, devendo ser submetticlo o presente 
projer,to á votaç·3.o nominal cltc Cn.marn,aquelles 
que appruvm·côm o pro.iecto, rejeitando o veto, 
respomlerU.o siu1.; e vice-versa., aquelles que 
I'('geii<i.rem o projecto e app1·ovccrem o véto, 
responderiio 1117o. 

Y<w-se procc•cler ú, <"lmmaeb ix1.ra a vo fo,·U.o 
nominal. 

Procede-se (1 vota~·iio nominal e respondem 
sin1. isto é, n1)provam o projccto n. 2 deste 
anno. e re,jeit<i.m o ·oeto os Srs.: Indio elo Bm
zil, Kiirn Ribeiro, Cantão, Pedro Cllermont, 
i\fatfa Barcellm\ Costa Rodrigues, Cttsimiro 
Junior, Rodri,rnes Fernandes, Henrique ele 
Carvalho. Anfriúo Fi:lll\O, Nelson, Pires Fer
reira, J\fartinlio Rodrigues, Bezerril, João Lo
pes, Fl'ederico Borges, José BC'1'iln.qrn1. Gon
çn.lo ele Lagos, N"sc:imento, .Miguel Castro, 
Epitacio, Peclr-o Americo, Couto Cartaxo, Sit 
Andrade, Tolentino de C;crvalho, Joaquim 
Pernarn buco, .Jnvencio ele Aguiar, Anclrü Ca
valcanti, Iütynrnndo Bm1cleira,.Joiio ele Siquei-
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ra, Joiio Vieira, Luiz de Andmde, Bellarmino 
Carneiro, Tlleophilo elos Santos, Pontes ele í'vli
rancla, Ivo ela Pmclo, Oliveira Valhtcfüo, L1~
anclro Maciel, Felisbello Freire, Augusto ele 
Freitas, Pm1lci, Argollo, Zanm, Garcia Pit·es, 
Marcolino Moura.Santos Pen~int,Paula Guinm
rães, Dionysio Cerqueirtc, Bnriio lk S. '\farcos, 
Sebastião Landulpho, Prisco Pamiso, Atllayt:e 
J unim, Fonseca e Silva, Fonseclt H erme~, Urbano 
Marconcles, Oliveira Pinto, Baptista Llti. Motü1, 
Sampaio Fenaz, Lopos Trovão, Aristides Lobo, 
Furquim \Yerneck, Tl10maz Delfino, Antonlo 
Olyntlw, Chaga.s Lobato, Viotti, Aristides 
Maia, Gonçalves Ra.rnos, Paileta, Francisco 
Glicerio, Cesario Motta Junior, Domingos ele 
Mora.es. Mursa, Paulino Cm·los, Alfredo Elli-', 
Morr:iea da Silva, Julio de Me'q ui ta, Fleury 
Cumclo, Belê1r111ino ele Meudorn;cc, l\Iarciccno 
de i\ifagalhfies, Ca.rlos Cltmpos, Sduniclt e Cas
siano do Nasdmento. ( 81 ) 

Respondemm nao os Srs.: .Tustiniano ele 
Serpa, Amorim Garcia, Gonçocüves Ferreir'1, 
Espírito Santo, Tosta, Artlwr Rios, Milton. 
Leovigilclo Filgueiras, Frémc;n. C11rrnl110, E1·ico 
Coelho, Badaró, Gabriel ele j)faga!ltães, Jncob 
dct Paixiio, Alexandre Stockler, Lnmouniel', 
Amenco Luz, Dntrtc Nicacio, J\fanoel Ful.'.(·en
cio, Co,l'los elas Clla.gas, Costa Maclmdo, João 
ele Avellar, Joã.o Luiz, C<erlos GM·cia, Cinci
nato Braga, Brazilio elos San";os, LeO])Ol•Jo ele 
Bull1ões, Antonio Azereclo e Caetano de Al
buquerque (28.) 

o SR. PRESIDENTE-EsUt tcppnwaclo ]JOl' 81, 
contra 28 votos, o pro.Jecto n. 2. tk~te mmo, 
o qu<11 vae agom ser remetticlo ao Senado. 

VOTAÇÃO DA EMENDA DO ~ENADO AO PROJECTO 
N. 98 A, CONCEDENDO A CLARA DE FARO 
MONTES, A PEN~ÃO CORRESPO:'\Dlc01'l<J AO SOLDO 

QUE PERCEBIA SEU FILHO ALFERES VOLU.\'TA
RlO DA PATRIA, JOSE A;\T0;\10 JJE CERQUEIRA 
l\IONTE.$. 

Em seguicla e i)osta a votos e approvacla '" 
seguinte emenda elo Senado. 

Ao art. 1°: ern vez ele - Fica conc~clicla 
diga-se :-Fica o Poder Executivo cwtorizaclo <t 
conceder, etc. 

E' o projecto assim emendado enviado á 
cornmissão de redacção. 

E' nnnnnciacla a ·rntação do projecto n. 235, 
conceclenclo a pen:são ele; 368 mrnsaes a Olym
pia Rodrigues Vaz, irmii dó alferes de volun
tarios chi patria, Francisco \Vence8lúo Rodri
gues Vaz (eliscussiio uniccc). 

O Sr. ]:Ci:>:itacio ]_'"'cs:>!oa (pela. 
ordem) -Acha-se, 1m ordem do dia ele ho.1e, a 
discussilo unic<t do pcwecer n. 10, julgando 

nfio te!' perdido o mm1clato nesta camcLr<t o 
Sr. Josü Vicent<: J\íeira, ele Vasconcellos. 

Este p:irecer e) acom110,nl1<1tlo de um v-oto em 
separ:ctlo, as:.;ivrmclo por tres membt'os ch1 
commissiio; destes t1·es membrns, um aclrn-se 
ausente _e os dous i·estmites teem rle ir pccm 
a comm1ssti,o ck lcgisbçiio e justiça, qne se 
reune cxtraorcli11ariamente para tmfar tlo 
projecto ele amnistia, negocio clija, urgencüc 
me clispeu:.;o ele encarecer. 

Acct·esco irnüs 11 cü·cumstanciu. üe que o 
pa.recer sü lloje é que foi clistril1uiclo aos de
pu taclos 110 acto ele entr:wcrn p:u'a. o r'rcinto · 
c'. port<tnto, é muito prnv-avel que nüo tm1lta1~ 
tido tempo rl0 estmlal-o convenientemente. 

Apron:it;i,nclo. pois, ;i, opportuniel<Ltle de lm
ver numero Jeg·al 1111, cttsa, clesej<trü1 que a 
mesa con~ult:L:-se a cêêmara. sobre si consente 
no adiamento desfa discnssfo lXLr<~ 1cnmnhií. 

O Sn. PRESilJENTE - Quando entmr em üis
cnssiio o pctrecer, o nobre doputado etpresen
t1ná o seu requorimento. 

O SR. EPrucro PEsso.\. - A cliscuss<Io pócle 
principi:c1", jnst:unonte, qrn1nclo rli'lo lrnuver 
numero par;1, vot<'cl'. 

SR. PRE~IJJENTE-Teulta p1Cciencia o illu~t1'e 
Llepuiaclo que eu não posso prever esse w.so e 
não posso inte1·<·omper a urdem do dia com 
este requerimento. 

o SR. EPITAOIO PESSOA-Isto não é tükm
çilo 1fa ordem Llo clict, é um simples reque
nmento eh orclem que apresento e não se in
terrompe a vota~·iio, porque, te cmnam não 
está no acto tle uma votação. 

O Stt. PRESIDE:'ITE-Kiio posso alterar o re
gimento. 

Procedendo-se it votaçiio do projecto n. 235, 
reconhece-se que niio lm numero, pelo que o 
Sr. presidente, cleclam adiada <t votct~o;lo. 

Entn1 em cliscussi:ío unic<L o pctrecer n. 10 
julgando não ter penfülo o nmnclato nest1L 
camrw1 o 'l'. depusado Jo~ó Vicente i\Ieira elG 
Vasconcellos. ex-memlJro cltc junta g verm1-
tiva elo estado ele Penmmlmco, com voto em 
separado considerando vago o rcsvecti vo lo
gar e rnanclu.mlo proceder á eleiçfao para seu 
lEeencltimento. 

O §r. E1:.i tacio Pessoa, vem, 
com o mnior escrupulo,tonmr parte nesta, üis· 
cussão, pllra comlxiter o parecer a1iresenta,do 
pela maiorict ela commissão lle constituiçào, 
legislaçifo ejustiça, sobr2 o facto ele liaver ou 
nito perdido o seu logar ele clepulaclo um elos 
representantes de Pernambuco, o Sr. JVIeim 
ele V<Lsconcollos. E' urna quesfüo de car~1cter 
quasi que exdnsiYamentl: inclividunl e que 
explica perfeifamente o escrupulo elo ornclor, 
Ymdo protestai· contra a doutrina, estabele-
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cida no parecer, dout!'i1m que elevo ficar per
feitamente, claxamente estaJJelocitla. 

O fücto consiste em saber si perde ou não o 
manch1to de c1Gp11ta.clo o cicladií.o eleito gover
nador ou membro ele juntas gunirnativ;.1s llos 
estados; consiste em snJ.1e1' 3i foi ou niio Gttin
gido o facto pelo :irt. ?i' ch1 ü~i ele 8 de ja,neiro 
que estn.belee::u termirnmtemente as incom
patibilida11es dos Cf1egos de arlministra(;ão elos 
estados, com CJ ualq ner cargo politico de ontem 
fedem!. 

E' em virl;mle deste a.rtigo ela lei, que se 
tem consiclemdo incompativeis nos cr1r·gos ele 
governadores ultimamente eleitos a algnns 
deputados; é em virtude deste artigo que se 
tem detPrnürnido a pPrc1;1 ele mamhlto elos go
vemaclores ele Pernambuco, ele Alagoas e ou
tros. 

O argumento ele riue s:i serviu a commissão, 
baseada no fado Lle não permittir a Constitui
ção que o Congresso v0te leis retl'Oactivêts, 
não l:em a minima proc2clencia. O u,rt. 2" 
da, lei Lle 8 ele janeiro estabelece a, in
cornpatibili1lacle entre as l'uncçues executiYas 
dos estu.dos e as Ctrneçue;s de ordem l(:cleml 
desde a investiclma. Resta a ve1'igmir 'i foi o 
intuito rlo legi,h1do1' apanll11r o acto cl<1 inves
tidura, e neste cctso o Sr. J'vieirn, continúct a 
ser representa,nte ch1 imção. Si a lei, por(~Jll, 
tem em vista rerir fnncçiíes ele um1i, cmlem 
incompatiYeis com J'uncç1-ies cli:: orrlem cll vel'
sa, niio t·m razão o Mgumento, porque o 
exerciclo do cargo ele govenmdor continuou 
posteriorment~ ú lc'Í ele 8 de j:weiro, tendo 
sido o clep1lln.1lo por Pernamlmco at,;ingidu 
pela clispusic;iio desta lei. -

O orador ac1·eclita que nJo deve ser po.sto 
em du vicl11 o intuito do legislador, sobre si 
teve elle em vist,i, a.bmnge1· 1m clisposiçiio chi. 
lei sómente o acto lh1 investiclnm Llo funccio
nario no cargo de onhn estacloal ou si, pelo 
contrm'io, teve por fim incompatibilis1u o 
exercício desse eltrgo com uutro rle orclem íe
deri1l, i-;to é, estabelecer a incompatibilidade 
entre o excercicio ele um cargo ele ordem le
gislativa e o exerc:icio ele um CiJ,rgo Lle onlcm 
executiva. O focto ele ter o legishtclor se ser
cliclo clest<i, cxpressão-desrlc 'l iiiv•ist clwa, não 
tem o :dmcnce que os 3ig1rntarios elo p2wecer 
dei commissão ele constituição e lBis lite attri
rrnimm; O legtslaclor USOU cletque[hi, 8Xlll'2SSàO 
pa,ra significar que <t lei só terfa sua appli
caç:ão imturnl deslle o momento em que o 
funccional'io ele ordem legishtti va tivesse tra
duzido pelct poss,• cL ltcceitti,ção elo C<1l'go ele 
ortlem executi vl1. (.clpoiarios). Do cont,ra1•io 
o deputado esttwi'1 a merce ele quem quer 
que tivesse antoriclacle liltstante para inve
stil-o ele funcção executivo, e seria, embora 
contra '" stm vont11de, attingiclo p2hi. i.li-•posi
ção clêt lei. (~ipoicuios.) 

A disposir)ão eleve ter applicação no período 

que decorre entre a investiclurn e o termo elo 
exercício elo cargo, pJrque elle lia ele ter fim; 
e o nobre elo clepufaclo por· Pernambnco,tenclo
se dado a revolução no seu estado em 18 ele 
d8zembro, cl cÜt em que l1Ssumiu as l'uncçlíes 
de membro ela junttt governativa, foi, ainda 
em exercicio tlesse cargo, apanlmclo pelt1 lei 
(le 8 rle j<meiro; e, não obstm1te isto, conti
nnou 11 exercel-o. 

N:'lo tem v11 lor o argumento ele um collegl1 
sobre os i'epresentantes que. tendo siclo in
cornpatibilisaclos pela Constituição, pelo facto 
de fazerem parte de directorias ele bancos ou 
companhias qLte gosmn de favores do governo, 
a,incla continmtm tt ter assc"nto nesta e na 
outm casa do congresso. Nilo tem valor para 
o caso este <ugumento, porque o decreto na 
virtmle tlo qual fümm eleitos os actuaes 
membi'os clci Camam e do Senado. dizia cleter
mitmntemente que para esslt eleição ni1o lla
verüi, incompatibilidade ele o!'dem alguma. 

A Constitrnr;ão veiu depois estabelecer as 
incompatibiliclacles, mas essci clisposi(;ão não 
potlla attingil-os, em vista do citado clecrer.o. 

Qner a in vesr.iclm'ti, ele funcriles executivfes 
nos estados tenlta, se verificado por meio de 
um acto elo poder compet~nte, por meio ele 
urna reYoluç<tO ou de uma ele1r;i\o livre, o qne 
é c"rto é que no clominio ela lei ele 8 eleja
neiro, uma vez que ellas são exercidas cumu
hLtivamente com flln~ções de ordem legisla
tiv'1, silo attingidas ix~la~ clisposiç11es ela citada 
lei. Não t"em, pois, mzão os Rignata.rios ela 
commissffa que argumentam com o facto ele 
n:'lo t21' sido o Si'. ~\feira investido elas func
çc!es que exerceu por um acto legal. O legis
h1clor não porlia descer l1 minuclencias taes: 
cibrangeu o acto clê1 accumulação e este se 
cleu. 

A le~ é clm'a. Si a Camara, porém, quer 
fazer reviver, por espirito ele colleguismo, o 
mandato elo nobt'e depr1faclo por Pernambuco; 
si êê Canmrn que1· substituir-se ao eleitorado 
elo mesmo estltclo para eleger novamente 
aquelle collegcL, faça-o, votando pelo parecer 
cht maioria cht com missão. 

.Mas, si a C1111mrn quer manter o seu acto, 
si quer respeifar ;i, lei r1ue el!a mesmo votou, 
si q ttet' SC\t' 11 guanh1 ele uma doutrina ele 1110-
1-ctlirlltde, cl2 clecencici, politica, eleve votar pelo 
pm?cer ela minorfa, pelo voto em separado, 
cleclltmnclo v'1go o logar ele deputado porPer
nmnlmco e orclemmdo l1 eleiçi:i.o. (Muito bein.) 

O Sr. Chagas Lobato,ao entrar 
no cl2bate, lembt'a ri ue se trata ele uma questi1o 
que tocci muito de perto a um nobre Sr. clepu
tCLdo, que já tomou assento na. ct1nrnra. Acce
dita qUc) elle não tem contra si a má vontade 
ela 110nraclci, opposiçii.o, e C[U81' pensar tmnbem 
que nllo é o cspirito ele opposiçJo o que leva 
a clig1m minoria a combater o parecer cll1 
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commissào de constituiçào,le;âslalJío e,ju'1liç·cc. 
PRra comba,tel-o,como o tem feito a minoria, 

deve estar posrnido de intuitos, dos q uaes e· 
orador nilü pretende imlag;u. 

Quanto '' quesfü.o chts incompatil1iliclacles 
eleitol'acs que se ttvent.a. 110 presente debate, o 
oraclol', a.ntes de mais naclti, entra em duvido. 
sobre si a ellas tmn opplicaçi:ío '" lei ck in
compa.tibilichtele, de 8 ele jmieil'o. l'so é opi
niiío incliYiclual sua. Entm em tlnvichi por
que, quando se discutiu o respectivo iirojecto. 
quer no Senado, quei· no Sl'io cliL cornmi-;são 
di1 camara, ficou bem chtro que a lei n~10 co
gitava das i11rompatibilidncles eli•itoraes, por
que e~tas tinlrnm ele ser definidas 1m lei ell>i
toral. 

Foi if,so o c1ue ficou asscnü1clo no seio chio 
commissiío. Os Srs depnta1los que então a. 
compunham podem dar testrmunllo 1lc qrnmto 
affirma o omclor. 

A incompa.tibiliclacle eleitoral pócle ex'stir 
antes elo facto ela elc.ição, o pócle vil' depoi' 
desse facto. O cicluelão pócle s0r ineomp;1tivel 
tentes ela el<0ição e pócle vil· a sel-o depois. Ma~ 
é preciso 1listingnir. Na primlim ltypotl1ese, 
cabe a lei ele incompatil>ilidfüles ; im segunchi. 
que é a ele que se trat<L a;,; ora, tem a.pplica
ção a lei eleitoml. 

Airnla applic;:rnlo ii hypotlwse a ki cll; in
compt1tibiliclttcles, a opini;\o elo or;cd01· é que 
o Sr. i\Ieira tle Vasconcellos nüo penku 11 Slm 
cacleim por lmvei· sillo inverti1lo elas í'nncc;Cíe,; 
ele membros cltL junfa go\·er1rntin1 de Per
namlmco. A lei é ele ch1t;c posterior. E mm. 
lei não com eç;-c a vigorar oinüo depois da (ht fa 
da sua, plütlicação. 

Accre-<se qne a lei não cogiion de um facto 
anomriJo como a. revolução quo foz os nwm
lJros ela junta assumirem o go1·erno Llaw1elk 
estado. A lei nã i cogitou sirúio ele 11omenç(1es 
feitas por pockres constituiclos. 

O Sr, Meira de Vasconcellos já exerceu 
as func~:líes ele memlJJ'O ela Ca.rnam elos Du1m
tados na acluu.l legislatura. Tomou assento 
e p1·e,;tou o compromisso regimental. Pol' 
const~guinte m"\o pócle perckr o sc:u log:~r ,j. 
uiío em virtude ele clisposi<?-tO expross:1 d11 lr:i. 
E es-a 1lispu,;ir;ã11 nu.o existe. 

Disse o nobre ck:putaclo Jlc•L1 Ptual1ylm q11e. 
si o i:lr. Meirn de Vasconcellos foi elei1 o ante:i 
ela promulgfü;ão da lei,mas exe1·ceL1 o seu cargo 
no clominio ckosci ki, é eviclenk c1ue perdeu o 
loga,r e qm\ a incompatilJiliclacle o ;11.tmgiu. O 
oraLlor nega. css:1 eonclusão, por isc:o que :1, 
força, ela nii.o retroactivicltcde ó que aqnelles ;1, 
quem ella. <Cttinge, não perdem o ex1~rcicio do' 
seus direi tos. 

A quesfüo e;, muito sória. Trnfa-se ele excluir 
elo s1,io dt1 c;1marn a um elas ~.·us cfümos 
membros. Comprnlu:mlle-se que isto não lrn. 
de ~uccr:cler u11icament1; porq 1w asoim o en
tomle uma Jhccr;füJ fü1 rnmara, affirnmnclo 

que o Sr. l\Ieira de Vasconcellos perdeu o seu 
logar Si SS. Exs. teem a convicção ele que o 
Se.Moira de Va.sconcellos perdeu o seu logar, 
apresentem um projecto fü: lei declarativo : 
s1) com a votação ele mm1. lei desta natnrem 
(\ <JUe o Sr. Meira ele Vasconcellos pócle ser 
cxcluirio eh crmmm. 

Argmncntn-sc com o f'acto ele haver o Sr. 
Meifü de Vasconccllos consultado a camara 
solJre si lmvia perdido o Beu mandato. Nfas o 
argumento é contraproducente ; nilo teem 
razão os que clizem que elle prova que o 
proprio dcpn tu.elo llot' Pernn.rn lm co est.wa. con
vencido de que o lia viam atLiugi<lo as incom
pat il .ifülntles clecltnaclns em lei. Si elle esti
vesse co1nenciclo disso niío consultaria a ca
mam; clecla.raria alto e bom som que se clev[a 
rnm1clM' lJrocr'cler à eleiçüo para o precncJ1;
mento ela sua vaga. 

O orarlor sente-se fatigwlo. Vae concluir, 
lembr;rnrlo ú. camara que antes elos interesses 
CllW ella llOSél<t ter ele moirn·nto, outros inter
esses mais sa.~T<1clos existem. Estes eliamctrn
se o olJsernmci;i, elo direito e tfa lei. (Jlpoi,1clos 
IJ/Uito bem, 1mdo l1em.) 

O Sr. Ca§siano do Nasci
ll1lHYil1.tü come~·a1·á fawnclo sentir ú. c:cma.l'a 
que. o regimonto lhe c:once1le 11mcc ltu1'l1 para 
cliscntil' a m;êteria, e qm'. entretmüu. StJ llte 
c11lJl» ;i pala vm fo HMHlo um q mwto de hora 
pane terminar a sessilo. N:i fornm elo i·egi
mc'nto. si 115,0 p11eler concluii· as eunsiüem
çi1es q 1rn v;w fazer, re:;ervar-se-lrn para, na 
pl'oxilrnt sess8o contirrna1· com a palavra. 

Comprel!encle a camarn. que o assnmpto é 
difficil e requer tempo pMf1 o se11 estmlo e 
exmnc. Trnta-Sl) de s:cbe,r si um deis dignos 
nrnml.11·os d<1 eanmra. perdeu. 01t niío o seu 
logm·. O nrndor 111[0 veio a.o lkbate trn.ziclo 
]>elo espírito particlm'io, mas 11ótl1\ aflir
rm11· qlle o 81'. Dl'. Meira ele Vnsconeellos 
pn1len n. sim cadeira na canrnrn, ltUingiclo 
pur incom patihiliclivles definitlas em lei. 

A lei ele 8 <le jimeil'O ele 1892 é muito 
el:rnt E!l;i. est;ü1elecC'.U no 0011 art. 1 º t1 in
compati11iliclcicle, !leseli; ;1 investidum elos ca1·

feclei·acs com os C<.1ram: estacloaes. Ko art. 
lletm·miuou qne l)(~nlerüi o c;trgu focleral, 

ele ol'dcm política, ndministrativi'L ou judi
ciaria, o cirlntlilo r1 ne a.cceitasse funcção ou 
em1ll'ego no gov-eruo 011 na t1clmiclistração dos 
estados. 

As simples leitum desses <Lrtigos deixa pa
tente q 118 o tlec'tc.io elo lc~gisüulor füi incompa
tilJilisa1· r1ualq11e1· cillaclão invesi;iclo ele cargo 
f'erll"r11l pun1 :1ccl'it<J1' uur.l'O elo qualquer· rm
tu 1·ezi\ rnl aclminist!'a~-;1o üos l'SÜulos. 

Om, o Sr. Meirlt Ü•J V~tsconcellos esta.va in
vesti!lo de funcc;f·es t:stadoo,es quando f,:i pro
mulgada :1. lei de 8 ele j;cneiro. A lei incom
patilJi!sara o exercic;io dos rnrgos feclernes 
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com o elos c<trgos estaclriaes ; o Sr. Meirn, ele 
Vttsconcellos iilcicliu nessa clisposii:·ào e nella 
se conservo11 inclnido. O caso nã.o em o ele 
retcoactiviclade clc1 lei, era o dr1 uma tlispo
siçilo em vigor contrariadtt por factos que 
existiam ao mesmo tempo qne elh. E' el:.tro 
que o S1·. Meim rle Vasco11ce los pm·rlen c1 sua 
cacleira. 

S. Ex. chvera ter renunciado o ctwgo ele 
meml1ro cln, ,junfa govcrrndiva, logo depois 
ele p1·omnlg·ftcla, a lei ele 8 ele janeiro. Assim, 
terin, continuado a fazer p:11'i;() ela Caimim dos 
Senhül'cs D:•1Jl1taclos. 

E' evidente r1ue a ki nilo qnir, incompati
bilisar só <t investidura elos cargos ; isso seriei, 
absurdo. A lei q:liz incom1:n.tibilisar o se11 
exereicio. Foi o r1uc foz, e foi por isso que o 
Sr. '.\IIeira ele V<i,sconcelLos perdeu :.t cadeira 
qnr, tinha,. 

Essa c:mvicr;ão tleve esl;m' no espidto ele 
S. Ex. mesmo. Por mais q11e sr•. <liga, Á cl8'1'0 
que si o Sr. :0.frira ele Vascoucdlos j11lgasse o 
sou direito inconcusso, não viricc 11erg1.rnfar i< 
Ca1rntm si n,indn, en1, ou nfüi representante elo 
estado ele Penmrnlrnco. 

O orador commette Ulllêt violencia contra o 
seu p1·oprio coração, nrn..:: votLt pela incom
patibilidade elo Se. '.vieira ele Vasconcellr is. 
A isso o ol1rigr1 a lei. :Sacrifim o s0u cor,v;iw, 
IJara ficar com a consci 011cin, t1 'cUlí[ uilbt. Em 
nome da lei, tlos pl'incipios, cb 8:Tiedntlri cL1 
ch1 1wop1fa Republtcn, pl'Otesb1 contra n, per
mn,:wncüi, tlo Se. l\Ieira ele Vas,,oncellos n:1 cn,
cleira de mernhl'o 1fa Cnmam elos Senl101·c:s 
Deputmlos. (~ipoiac/o,, ;nucto /Jcm.) 

Ficct adiaclC\, a t!iscussilo pela, hora. 
Vão r1 imprimir, p:1ra entmr na ol'clem dos 

trct;mll10,.::, os s:•gLJintcs: 

PRO.JECTOS 

N. 7 A-1892 

Crcri H,Jw 

8. P/IHlo e 
rio C'twio r/c 

, ;w cidade de 
.hr:·~ rlc Fdi·u, e rnrtoi·isa u s1ui inslu)f(~(:r7o e 
a r1)JC!'l"UJ'(l rfo C1'i_~rlúo pa;·ri, f[.\' r{C.\'])(~_--:a . .,· ViCCCS-

na 
em, 

sariris. 

A' commissfo ele fazenda e industrias foi 
presente o projucto de lri, <tssigrnvlo pelo 
Sr. Alfee1lo Ellis e outros, cr2;mclo cüfancleg::i.s 
1m capitel elo Estmlo ele S. Paulo e na ciclacle 
ele .Juiz ele F1.1m, Esta.do ele Min:1.s Gemes. 

Assum11t0 11ovo, q Lle estr1belc:ce mcl;cal e 
proCurnla altmw;:ão no rPgimen :tcltrnneiro (1<1 
Uniiio, o pl'o,iecto de que se traht merece St'r 
estnclado i1elo Congresso. 'OlJ o cll1plo ponto ele 
vista elos inteeesses comme1·c!,ws e elos int:•r
esses etclministrntivos, uns e outros fortemente 
vinculados a sua importante materht. 

E' elo necossiclacle reconhecer que pam o 
desenvolvimento elo commercio nacional util 
se apre,enüt a icléa da, creação de alfandegas 
semellrnntes ás que foram instituídas em Por
tugal no seculo XVII, denominadas ele portos 
scccos, e its r1ne nos paizes continentaes ela En
rop:c e l13, Americn, do Norte existem nas ci
dades de mn,ior movimento commercial e no;; 
pequenos portos fluviaes. 

O fim dessas 3,lfamlegas é facilitar a impor
faç,ão e exportação clirecta elas mercadorias e 
effeitos ele commercio e benefici<ü-os pelas van
tage.ns e garantias que estabelecem os entre
posws creados para, servirem ele deposito 
fiscctl. O negociante alli guarda, sob a fiscali
sa('.[Ü1 o responsfLbiliclacle elo Estado, os generos 
quP teem elo ser entregues ao consumo ou ex
pl:ilidos pa,rn, os mercados estrangeit·os, dis
pondo clellcs a mediria elas exigencias do seu 
negocio, sem ter que '111tecipar o pagamento 
ele direitos, nem subj8itar-se as fluctuações de 
prrços oriundos de causas complexas e quasi 
sempre inapreciaveis. 

A instituição ele taes entrepostos é, como 
jucliciosamente po11clera Bacqués, uma elas 
mais felizes e fücundas concepçues de Colbert, 
o immortal ministro ele Luiz XIV, e a ella se 
elevem o impnl:<o e o desenvolvimento que 
1lesclc o seculo XVIII começaram a tomar as 
industrias e n commercio na França. 

O mso achml,subrnetticlo ao exame ela com
missão, justifica, se não sà pela conveniencia e 
utiliclltcle d·2monstrada em antececlentes histo
ricos, como pela necessidade de aclmittir a 
exccpção ele que cogita o projecto. 

O Esttulo de S. Paulo, dispondo embora do 
excellentü porto ele Santos, quü serve ele em
porio à entnicla e mhiela de mercadorias do 
seu avanütjarlo e largo commercio; embora 
dispondo tombem ele outros pequenos portos, 
ltOS quaes afiluom muitos navios em serviço 
ele cabotagem, acha-se a braços com a teme
roscJ, cri"e elos transportes, originada de um 
lado ]Jeht insufilciencia e cleficiencia clü meios 
ele conclucção para o interior, elo outro pelas 
pessimas condições sanitarias elo seu mais im
portante centro commerciaI, que é periodica
mente rlevasfaclo pela febre amarella. 

Ao 1Jê1,sso oue avulta ü augmenta sempre a 
prosperidade commercial ele Santos, <Wultam e 
augrnentam parallelamente as clifficulclacles e 
estorvos provenientes da invasão epiclemica, 
que nJugenfat os trabalhadores, prejudica 
o commercio e perturba todos os servi
ços. Dessa sHua,ção deprimente fez com
p lo b ele se ri pção o ill ustre representante pau -
lüfa, que fundamentou o projeeto, e clella 
se evidencia que a industria agrícola e o com
mrrcio do Estado so:ffrem enormes prejuizos e 
atra.sos ; rinr as loc<ilichtcles do interior já vão 
sentinclo .~:1 incursões epiclemicas, que irão se 
alastmnclo gradativamente ; que a demora 
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nas descargas dos na vi os, a.s difficuldades de 
transporte, a agglomeração ele cargas, o cres
cimento enormissimo elas despezas e a impos
sibilidade rle segur<t fiscalisação e arrecadação 
de direi tos na, alfandega são gm vcs e vexato
rios inconvenientes que urge remediar. 

Não é icl8ntico o caso de Juiz de Fóra, fio
rescente c:clade elo Estado cl:; Minas Geraes, 
onde o projecto propõe a creação de 8'!fa,n
dega. 

Ponto principal de convergencia e o mais 
importante centro comrnerci8'l dessa vasta cir
cumscr·ipção territorial ela Uniilo, Juiz de 
Fóra, ligada ao porto elo Rio ele Janei!'o pela 
Estrada ele Ferro Central do Brazil e ponto de 
partida de numerosas vias f'erreas que se in
ternam e estendem pelo norte e sul elo Estado, 
merece, comtnclo, olJter o proposto melhora
mento. 

Pela smt riqnez;t e extensão. Minas Geraes 
não póclo, sem nocivo entorpecimento ela sna 
expansibilicladeeconomica, p:•rmanecer na ex
clusiva clependencia elo sen unico intermrdia
rio, a praça do Rio ele Janeiro ; e cc cre:tção ele 
uma a1lhndega em Juiz ele Fórn. li1Jel't:1,n\ 
certamente o commercio mineiro dos v1'lx<1mes 
e subjeiçi5es, sempre precarios pam a expan
são e actividltde ele que ca.1\·ce. Tomrwdo-oin
clependente, elle se tornal'it .1mtis prospel'O e 
futuroso. 

A idea <Wentacla no ]Jrojecto abre ús popu
losas cidades CPntraes do Bra,zil nov:1s e larg<cS 
aspirações, que o Cong'l'esso füwional deve favo
recer, a, exemplo elo que peaticam as grandes 
naç1}es comrne1·ciaes, crettmlo esla1,:iies aduanei
ras naquellas que, p2fa sua importancia como 
cen+,ro merca,ntil e posição geographica, se 
constituam natuml emporio de re~ir':es onde a 
riqueza :i,gricola, e o engmndecimento 1mde
rial carecem apenas ele estltnulo e auxilio para 
fecunclccrem . 

Essas estaçries, como as ele que tratei o pro
jecto, devem ser estabelecidas, não :-:ó como 
simples entrepostos em que, lW ('Jitencler elos 
economistas francezes, as mercadorüv; cleposi= 
tadas se consideram, por urnaespecie de ficçi'lo 
legal, como esta,nclo ainda no esrraugeiro ; 
mas tambem, i1or a,naloga 1icção, como porros 
marítimos lJOr onde possltm SPl' exporlaclos os 
procluctos ela fa voura, e ela incl ustria rmcio
naes. 

Terminando, julgtt a commissão que o pro
jecto eleve ser aclo1)taclo fal como foi apresen
tado, para. entrar na ordem elos tmbalhos da 
Camara dos Deputados. 

Sala chis commiss·)es, 13 clejunho ele 1892. 
-lrlursa, prcsiclente.-lJeil1ir1uino C:.1;'it.ÍJ'(), 

relator.-Bezcrril.-Thuma~ Dclfi.no.-31. de 
Jl!Iourn.-Joíio ele Si2iieim.-Sam.paio Ferra~. 

N. 7-1892 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. º Fica cread:t uma aJfanclega na ca
pitaJ do Estado de S. Paulo e outra em Minas, 
im cidade ele Juiz de Fórn. 

Art. 2.º E' autoriz:tdo o Vice-Presidente ela 
Republica a ma.nclar proceder á sua inst8'lla
ção, e tt occorrer ús clespezas precisas. abrindo 
o n: cr'ssario crecli to. 

Art. 3." Ficam revoga.elas as clisposiçi'íes em 
contrnrio. 

Sala deis s:•ssões, 4 ele maio ele 1892.-Dr. 
:lljl·eclo E lf ig. -Cesario dri JV[ott1i Junior. 
-Pm,/i;w Carlns.-Pi,.es Fe;Teira.-1liuraes 
BmTos.- Rnbir1o Junior.-A .. fize1"edo.
~l1forsa. - 1llmcicl11 . - Dominr;ns ele 
JlfiJnws.-LJ)Je" C1uwes.-Fr11nça C,1r0Úllw.
Ur!Jan"' iviarconcles. - .Ll!-istides Lobo.~ .A. 
G·1rdn.-Cosl11. Juni:1r.-Lwnounier Goclofrerlo. 
-Felisúetlo Fl':Jire. -.10112uim Pe?'Jwmbuco. 
-Polycm·i;n Viotli. -Ji1"is 1irles IJ1airi. -A. 1via-
1·ei1·a da Si:'na.-.!11?:.r/elo Pi1nhrtirn.-_rinf1·iso 
Fir11lio.-H. A .. de Ci,-oalho.-A. Guanabam 
-Le )nel Filho. - Vir17ilio Pe <soei. - Bellar-
111.i,io Carneiro. -C. Puleit(l .-Jinlonio Olyn
thoo.-.10170 Lopes. -Dutra Nicacio. -Frríes clci 
Crn:;. - Nilo f.Yeçanhci.- E~pi1 ico Santo.
.1thw;de Junio1·.-Sci .A.wlracle.-Amorim Gar
cici. _:_Scvel'ino Vi e ir' .-JJc~erl'it.-L.JJiiiUcr. 
-F Sc!iimidf -;liberto Br.:i.nrü7o .-Bw·r7o de 
8 ;lfurcos -('Jielnno de Aiú"quc 1·2n: -Carlos 
G11rci,1 .. -Ferreira Bom d iO. -· Cotrêa Ra~elio. 
-G-unca1ves· Ro.J1u;.i..· .-(}onçalves C'liaves.-Do-

" Porto. -D. 'Rocha. -.loao Lui:;. -J. 
.-Chagas LolFito.-Erico Cuelho.-Ce

rnr Zcw10.~JJianoel C'1e 1/w Bastos elo Nasci
men!o .-Francisco 1/11. Veiqa. -.lusd Bevilaqiia. 
-Sampaio F~n·o:s.- Thoma:; Delfino.--Cy
rillo rle Lemos.-(>1s1n J1J.,chcu.lo.-Aw;11sto ele 
Freitas.-Mi(jitel Cu.s'ro.-S. F/eury CHrarlo. 
-Pc1cifico 11Iusc1irenh<1.s. 

( PRO.rncrr:J N. ! 37 H'. J 801 .) 

Considera dcsnece.1s .. iri·i a primei1·a disposiçao 
rio p;·ujecto, e decl.'i1a r!ri compeiencia para 
emitti'I" JHwec.01· ,,o/Jre u seg11>i1ia. 

A' commissão ele constitui·;;ilo, legislação e 
justiç:t, foi presente o projecto n. 157, do Sr. 
füwcü1 Pires, pl'Oponclo: 

l º, a i·erngaç·i'lo tio decreto n. 804 de 1890, 
re1:1tivo ao p;cg11mento em om·o elos direitos 
a que esl;ão su,jeitc~s as mercadorias entmcbs 
pa.m consumo; 

zu, autoeisação rw go rnrno para restabelecer 
o decreto revogado Jogo que os bancos tle emis-



Sessão em 14 de Junho de 1892 169 

~ão iniciarem a conversilo ele sens bilhetes. elo 
accorclo c ;m o decreto n. 253 ele 8 ele mltrC'.O 
de 1890. º 

A primeira providencia já foi consignada 
no o çamento em vigor'. Quanto á conveni
encüt e opportuniclacle cln, segunda. á outra, e 
nilo a esta commissilo, incumbe emittit· p;1re
cer. 

Sala das commissões, 8 ele junlio de 1892. 
-Epitacio Pessiia, relator.-F. Olic;rio, pre
sidente.-lbqusto de Fre::tas.-Fe/is/Jclio F1·ci
ra.-Alcinclo Guana/Jani -Gm1ça!'IJcs Cli1rncs. 
-Clwyas Loúato.-F\·ança Ca1·11cdho. 

N 1:57-1891 

Revoga o decreto n. 804 ele 18:!0, rclatiuo ao 
11ogamento em ourn elos direi/os de impor
taçao 

O Congresso Nacional clecretR.: 
Art. 1. º Fica revogado o decreto ele 4 ele 

outubeo ele 1890, 11. 804, que determinou que 
fossem pagos em ouro, nas alfandegas e mesn,s 
de rencla.s lHtiJilitaclets. os direitos a que estão 
sujeitas as me rca,elorias entradas pc.ra o con
~umo. 

Art. 2 ° Logo que os bancos de emissilo de
rem começo ele execução á obrigaçil.o, que 
acceitaram, ele converter em ouro os seus bi
lhetes, de accorclo com o disposto no decreto 
n, 253 de 8 ele 1m1rço clc 1890, poderá o gover
no rcst;clJ2lecer ~i, proviclenda 1fa co'.Jrnnça em 
ouro elos direitos ele impo1-taçilo e consumo. 

Art. 3." Hcvogarn-se a,s clisposi\:iíes cm con
trario. 

Sala das sessões, 1 de setembro ele 1891. 
-Garcia Pires. 

N. 2G-1892 

Declaro. sem e/fei(o 01 rlecret.os rle R e 20 de 
cle~cmbro 1/e 1890, IJUC a1nscn!r:11·(un. os JJrs. 
Cincinato P.illO ela Silva e Tiumw~ rl0 
no Ga:;par, nos caruos 1iu sec1·ctai·io e su/J
sec1··ctariu da Faculllacle ele lliaclicin·i da 
Bahia e os 111es:nJs (uncciorvi
rios. 

Pelos decretos elo Governo Provisorio ele 8 e 
26 ele clezemlJro ele 1890 foram aposentados, 
nos cargos de secretario e sub-secrebrio ela 
Faculdade ele Medicina ela Bahüi., os Srs. Dr.3. 
Cincinato Pinto ela Silva e Thomaz ele Aquino 
Gaspar. 

Nenhum elos dous funccionarios requereu 
a apos ·ntacloria, cuja causn, não lhes foi com
municacla. 

Com inexceclivei cleclicaç:. e ::;eZ·;, por mais 
ele 30 annos, prestaram elles serviços a Fa

Camttra v. II 

culclacle - conforme a respectiva Congregação 
declarou una,nimernentc em sessão. 

Pouco tempo depois elos actos que os afasta
ram dos logm·es, que tinham sabido prestigiar, 
foram elevados os vencimentos dos íuncciona
rios da faculdade p3lo decreto n. 1270 ele 10 
de janeirn 1le 1891. 

O art. 49 clestE1 decreto estabelece que aos 
secrntarios o sub-secretarios, que contarem 
mais de 30 annos ele serviço, cabe o accre
scimo ele 50 ''/o ao vencimento primitivo; e pelo 
art. 92 as aposentadorias ser:io dadas com to
Llos os vencimentos, no fim ele 30 annos de ef
füctivo exercicio. 

Comiclnamlo que a capacidade physica elos 
apos•1ltRdos é inteira. como provam documen
tos elionos ele fé · 

Con';:iclemnclo 'que sua C<i.pacidacle moral e 
inkllectual e completa, como demonstra o 
documento honrosissimo ela Congregação ela 
Faculdade ele Meclicirni. ela Bahia ; 

Considerando que só causas estranhas, nilo 
clirectmnente ligadas ao exercicio elos cargos 
qu.' peeenchimn, lhes poderia retira.r a con
fiança elo poder publico, na occasiilo em que 
este poder er:t consubst,n.nciaclo em clictaclura. 
republicana, e justificariam l1 clecretaçilo clci.s 
apos~ntacl01fas ; 

Considerando qne as funcçCies ele seus car
gos ern.m. sobretudo, ele cara.cter profissional 
e teclrnico ; lhes roubavam a activiclade toda 
e fa;siam a prmcipal occupação de sua viela, 
não sendo ele natureza ti. influir perturbaclora
mente rn1 mamttenção ela nova ordem de cou
sas políticas ; 

Consiclemnclo que não ha, factos publicas, 110-
torios, qne Lle qualquer modo imliquem a in
tervenç5.o elos t1poscnfaclos na administração 
geral; 

Co11siileranelo que, aincl<t que existissem taes 
factos, nns em menor escala, sem ruido, sem 
l'Cpercussão. a Faculdade ele Medicina ela Ba
hia não se manifestaria na solemniclacle ela 
clé'claração qne fez, pois fünccionarios que in
Vc\dem o c2i.mpo tla viclet publica, de modo a 
embaraçar o assentamento ele novas institui
ções, não podiam Servir com inexceclioel dedi
cnçr7o e ceio a institutos mantidos por essas 
proprü1s instituiç;ões : 

E· ele parecer a com missão de fazenda e in
dustrias que sejam reintegrados os Drn. Cin
cilmto Pinto ela Silva e Thomaz de Aquino 
Gaspa1' 110? seus respcctivo.s cargos, e propõe á 
Canmra o seguinte 

PROJECTO DE LEI 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 . º Ficam sem effeito os decretos ele 8 

e 26 tle clrzembro rle 1890, qm; aposentti.ram os 
Drs. Cinci1mto Pinto clct Silva e Tllomaz ele 

22 
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Aquino Gasps,r nos ca,rgos ele c:erretario e sub
secretario d<t F;iculdade de M('clkinath fütllia, 
e reintegrados os mesmos funcl'.ionarios. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala elas commissões. 14 do .iun110 dG JR92. 
-illursa. presiclente.-T/wma~ 
tor. -J or7 o ele 
Bezcrril. -JJc!ln1·nrino Ccrrneirn. 

O SR. PHESTPJC1'TE llesign:i, para ama,11l11\ a 
seguinte orclem elo dia: 

Votaç·ào elo prnjccto n. 15, eleste mmo, con
cedendo no :u:trnü excrcicio um ceedito e;1pt;
ci<el e extrrw1·lli1mrio de <:'. l. '1GG-5-0 Jxi.l'n, 
pagamento n Luiz Cohen & Sons, cl'crlores 1fa 
companhi:i, E.str;i.il:c cli; Feno S. Panlo e l\io 
de .Tancieo, enrnpmh pelo gornrno frclern.I 
cliseussflo); 

Do projec1o n. 163, regnlando, ele <eccrwclo 

passa.elo, denmclo a 2" cLi.sse a mlministrac;iio 
dos c:mreios elo estado do A1m1zonas (:~' dis
cu~~~o); 

Do rc.querimento a.presentado pelos Srs. La
mounier Goclofretlo e 13ellarmino tle i'l1en
clonc;c1. ; 

Contiuna.ção cl<t discnssào unica elo parecer 
n lCJ, .i 11lga.nclo niio ter p0 nliclo o ma.nd:tto 
ne~t:1 cam<tm. o ~r. deputatlo Jo:ié Vicente 
:lhra ele Yasconcellos, ex-membro ela junh 
gu·,·erna1iva rJo eswJo de: Penmmbuco, com 
yor,o em sep:c1'a.do, considenwdo vago o re

logn r e m:wcL111do prnceder {\ eleição 
p:tra se~:1 preencltimc.mto; 

Conti11mv,,:J,o d:1. cli:,cussflo do pare·.:er n. 7, 
jnlµ·cc11do nico ha.vel' nmt 'l'Ía, para clelibrrac;iio 
n;i, inclicn,~:;lo pam rJlW sc•jn, co11vidado o Vice
Prn~ictc11 te cli1 Rt'Jlll l1iim a fazer cessar as 
medidas tlt\ exc::pç·iio tomadas pelo decreto ele 
12 ele aliril · 

com o § :3° elo art 7:2 ela. Constituiçflo Fecle1·G.l. 2" do projecto n. 23, fixando as 
o governo e aelminist1·a.\·iio elo~' bens clns ol'- f:m:n.s ele krTi1 pzi.r:t o anno ele 1893 ; 
clens religiosns existentes, e cbs que se con· 
stituem ('~·' rliscnssfio) ; 

Do pro,jreto n. :2:35. conceclenclo a 1iensiio ele 
360 mensa.r'.s 11 D. Olyrnpi:1 Hotl1,igues 'úi,z. 
irmã elo ::t!Jerns de volnntarios rfa, patri:t Fm11· 
cisco \Vencesliw Rodrigues Yaz ( rli,cuss:"to 
unica); 

Do projccto n. 14, clestr anno (elo Srmlllo). 
clm1clo clirl'ii:o ek poder p:is:-:a1· 1n'oc111·:1ç·ilo po1· 
instrumento partil'lll:1r elo prop1'io pnnl10 n 
tmhs as ]Jrsso:1.~ !1:i.l1iiil:aclas pam os actos tli\ 
vicln, ci v 1 l ('"' 1 discnssilo); 

Do projecto n. J:3, rlcste. nnno. re.ieifa.nclo o 
pro,1ecto n. 51 ele 1801, que eh competencin ao 
Senado e á C:t111iwn. dos Dep11ül1los pM'i1, rr:ce
lier a clemissilo m1 rennncia elos 
membros, por ser caso pn:visto no al't. ()] 
pamgr:1pho unico rfo. lei ele 2(j 110 janeiro ele 
1892 (l" discnss~w); 

Do projecto n. 40 A, suppriminclo as clis
tincções entrejornale'.ros e emprega1los elo qrn1-
clro, pam quL> toclo' os ciclaclãos estipcntli:i.clos 
pelo emrio pulJlico gosem dns mesnrn.s immu-
niclfl.cles, reg;1lias e favores 0" cliscus~ão); 

Do projecto n. 240, tk 1801, 1rn1mbntlo n;
verter a D ,\.cldin Caroli1m de Olin,im Emws 

Di~cnss:J,o unica elos se;:rnintes projectos: 
N. '.273, :rntorisauclo o governo a mandar 

r1;1,g~1.r :i, J ustinin no .Tos(, de B:uros, pagador 
elo Tltesourn N':v·ion:1l, os Yencimcutos ele 
~1.:11 a rontar ele :2:2 ele janeiro de 
1890 de nmrc;o (le 1891 ; 

N. ;?Ci:3, ;111tnl'i,:rrnrl11 o governo a mandar 
o m:·in solei.o Yetwiclo e por vencer a D.. 
.lo:1.r1uin:1 rle Allmqnerquc, viuva elo 

cn [litfí.o Lanril'1lo Josó ela Si 1 voira, D Rita de 
C.ts.,i:c Son.1'es. Yinva do capifüo .Joilo Antonio 
So:n·c:': u D. Is:.cliel IIolimann, mãe elo alferes 
Hc111·i(]11e IIoffmann; 

l" cliscussi'ío do projccto n. 16 A ele 1891, 
julgando digno ele s~r tomado em consideração 
o pr·ojecto n. lff. clesl,,, :111110, creanclo o logar 
rlr· ~on [brentP 11rtm as si tlJSti1YlCias clümicas ims 
ttlfü.nclegas cle-1" e 2" O!'dcm. 

Levmlta-se n, s2ssi\o its 4 l /2 horas. 

:23" SESsln E:\I l;) DE .JUNHO DE 1892 

Bancleim, rnpar;;iclnmcntc com Sll:J. filirnA1klin }' 1·esir/enci1i dos S 1·s. JJcr;wrclina ele Ccu1121os e 
Ennes B:crnleirn., it p1°nsflo q11e percl·bi11. D. Cn,- Jorro Lo1Jc.~ (1" 
rolina Ccc-i!Lt Ct1mpos ele Olil'eirn (tliscus,ilo 
unicn.); · t .ri.o 111e1·0 cl·.·~, o 81". ]Jn0,0 1"de11te 1na11cla IJI"oce-Do pro.ice D n. 3, clcstn anno, rnamln,nclo - " ~ '," 
abonar ao Dr. E·rnristo Nunc·s Pires a nTati- der ú. leitum do expediente. 
ficaçflo a que trnha tlirl'íto. como pmí('ss~i· in-. O Sn. 1° Sr~cmcT.\RIO prncede á leitura do 
terino elo Extenmto tlo Gymmic;io :0faciorml. seguinte 
(projecto n. ID'.! /\., 1le 18\ll. iniciado no Sc
narlo, ao qual Yll:grn1 sancl;lío o Prc:si·!ente da. 
Re1rnbllca, n n:lqnelh1 c·n.tnil.1':1. ohtcffr; dous 

EXPEDIE~TE 

ton;os !los clE1 ac:un'il(J com Oíficio elo Sr. 1 º secrrfario do Senado, ele 14 
o GLI"t. 31 f:j :l" cb 1li,:rn.;si'10 elo c·m'1'C'nti:. corn1mrnic:ando que, por officio do 

Do projeclo n. Scnaclo), do nnno Ministtwio ela GumTa 1le O claquelle mez, foi 
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restituído úquella camam um elos autogra
phos sanccionado do decreto do Congresso 
Nacional, declarando que todo o militar, of
ficial ou praça de pret. que for submettido a 
conselho de guerra e obti Yer absolvição i1or 
unanimicl2,de ele votos, será inclemnisaclo de 
todas as vantagens pecuniarias que tive!' per
clirlo em vis1;a elo processo. -Inteirada. 

Tclegrammtls : 
Desterro, 14 de junho ele 1892 - Carnarn 

Rio.-Installon-se hoje, com grande coucur
rencia populal', o congl'esso constit11ilüe llo es
tado. Foram el"itos govr·rnador e vice-govermt
clor provisorios os ciclt1dãos t 0 nente J\fanod J. 
Mac:l1aclo e tenente-corconel Elvsen G11ill1'.·rme 
eh Sil n1. Ao encerrar a sess~o". fui votw in. nna
nirnemente a seguinte rnoç~o t\O Pr~·siôenk da 
RepL1blica: O congresso constituinte elo est.etrlo 
de Scu1ta Catlmrina, im0 tL1llado ltqjc;, resol 1-e 
assegnmr pleno li.poio ao 1Jen"m1•rito Pn:si
clenL11 clit Republicct mctr2clrnl Flol'iano Peixoto 
e fazer votos para que S. Ex. continue clC's
empenltando a ixitrioticn, missfo de manter a 
integrida.cle e desenvolver o }Jrogresso eh na\ãO 
sob o influxo elo n,ctirnl regimen politico. - O 
Presidente, E!yscu Gnil!wi·111e ela Si'ivi. -In
teirnclct. 

Desterro, 15 clejunho do 1892.-Ao 111 sccre
tario ela Canmm, L. 1liacharlo 

Installou-sc hoje o congresso elo estado. Em 
seguicllt foi eleito por nrrnnimicl<1tle ele votos, 
goYet'naclor prm·isol'io e assumr t1clministnv~ão. 
-O vice-goverrmclor, tenen1e-coronel E!yscn 
G.âaSilva.-Tenente Man~et J. M11cliadn, go
verirnclor.-Int2iraclct. 

Entre Rios, 14 cl1j junho de 1892-Ao Exm. 
Sr. presidente ela Cetmn.ni, dos D 1 ptlt<1do~ elo 
Congresso Feclerctl.-Rio.-A ÜLvnnra elo cfü
tricto ele Bempostct, commlmrc<1 tL Y. Ex. e suct 
cctrnam que applcturle projelo sollre immigm
ção chi-neza apecsentriclo pelo senador Mon
teiro ele Barros.- Dr. Dclia Ceda, fazen
deiro.-Inteiracla. 

Actas eleitoraes ele Viçosa-Ci' secção. 
Ala.gc)cts-2ª elita. 
Idern-1 ª dita. 
Viçosa-3ª dit.a. 
Pindollct-4ª elita. 
Porto de Peclras-2ª rlitrL. 
S. Luiz do Qllituncle-3·l ditti. 
Pttlmeira elos Inclios-2ª clibt. 
Bello Mon te-2ª clit<L. 
AlagÜ<êS-3ª clitct. 
S. Jose dct Lage-3·l elita. 
Villa do Poxim-dita.. 
MaLeià-11ª elita. 
Curul'ipe-2ª clitn.. 
p3Jmeira elos Imlios-5ª clil<i .. 
Peneclo-2ª clitcL 
Pamllybo.-3·' ditlt. 

S. Lniz rio Quitumle-2ª elita. 
Viçosa-1 ª elita. 
Pt11·c:thvlJC1-:~·' dlta. 
Ah1só<1s-4ª cli tcL. 
Vir;osa-5ª elita. 
ViçomL-8ª elita. 
S. Josó ela Lage-2ª elita. 
Piranl1<B-lª dita. 
Porto Ctü vo-5ª clifa. 
P<ümeir;i, elos Inelios-4ª clitct. 
Al<i,gôiLc;-4ª clitn .. 
S. Luiz elo Qnituncle-1" elita. 
J nssara-Ci' cli ttt. 
S . .Josó rbL<WY--1° dita. 
Pn.lmeita dos 'rnclios-1" elita. 
Pi1'an\1as--2·t dita. 
ViçüSi1-'Z' elita. 
Mnricy-1" rlitrL. 
Aimcli<t-Ciª üittL. 
MLUicv-2t elita. 
s. Braz-3' dit:t. 
Bello 1Ionte-3 1 elita. 
Anmlü1-2·' tliü1. 
S. Miguel dos Milagres-4° elita. 
J\Jeirim (i\faceió)-13 1 elita. 
i'vluricy-3ª difa. 
An:tcli;1. 
Penerlo-1 ª elita. 
Siwt'Anna. 
Viçosa -7ª elita. 
C:umi,ragibe-1 ª elita. 
Cururrpe-3ª llita. 
l\fac'.·iÓ-8ª dita. 
PamltylJa-'1'' dita. 
.Junquciro-2ª dita. 
;\faceió - 2' dita. 
Curnrip:-1ª rlita. 
Pa,rahvlia.-1 ª elita. 
C<tlcleii'(1os (P<tlmoira)-3' elita. 
Ana1 füt-3·' üitcc. 
S. 1vliguel-:l' clitct. 
S11nto Antonio füt Boa Vista (Muricy)-

4ª ditct. 
Porto ele Pedras-1 ª clifa. 

dti 11ltinrn eleição n. qne se procedeu no esta.elo 
elas Alag1'i:ts, no clüt 24 elo maio proximo findo. 
- A' com missão ele petições e poderes. 

Actas eleitoraes ele Pontct ele Pedms-1ª sec-
ção. 

l\fawgi\o-4ª elita. 
Portel -- 4ª r.lit<t. 
Bagrc-4ª Llifa .. 
Anajiis-'1ª diüi .. 
n:i.gre-2ª dita. 
Sr\ (Be ](1 rn) --:l 1 1J i t<1. 
Br.1lr1m-l5ª elita. 
PortPl-3 1 rlitn. 
Portr·l-1' dita .. 
Portel-2,t (li(·,rl. 
l\fazag:lo- la dita. 
Bti,grn-3' elita. 
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da ulti1rn1 ele'.çfo a qnr. s0 procrcleu no rstaclo 
elo PfLrá, no dia, 30 ele <tbril proximo Jinclo. -
A' comrni:o~ilo (le petiç1!es e poderes. 

Actas eleitrmies ele Sm1t'A111m elos :vrattos-
40 secçiio. 

MnüimlifL-1 ª ditfL. 
Nofü Cruz-3' elita. 
Jarclim-2,a clittc. 
.Jardim-!ª dita. 
Jarclim-3' elita. 
Ntüa!-2" elita. 
Sant' Anna elo /.foJtos-7ª dita. 
Sant'Amm elo Jliia.tto,:;-5ª clitn. 
Sant' Amut elo Mattos-6" elita,. 
Na.tal-6ª clitfl. 
Utinga,-5ª clit<1,. 
Nova Crnz-1°clita. 
NovfL Crm:-2ª dita. 
Natal-3• dita. 
Mamhybas-1ª elita. 
Macal!ybas-6ª elita. 

ela ultima elr~ir;ilo a. (]ne se procedeu no e~üulo 
'elo Rio Grande do .Norte, no clirc 22 ele imüo 
proximo findo.- A' commissiio ele peti1;·ões e 
pocleres. 

Requerimentos: 
De Francisca AmalifL Bittencourt Ca,reloso, 

viuva elo desembal'gadot' Frn,nci"co .José C(Lr
doso Guimnriíes, l18llinclo urna, prmsã.o. - A' 
c01nrnisôão ele fozemla. 

Do capifüo !1onornrio do exercito Antonio 
José Alves, pedindo refbrrna. ele official elo 
corpo militar ele policia., onde servio 8eis ::i.n
nos, ::i.lém ele outro tempo em qne serviu em 
cliversn.s repartições clesta c::i.pifal. - A' com
missão de faz·êncla .. 

De Eutych'o :\Iondim Pest:i,1u, confer:Jnte 
aposentado elo, Alfamlcg:t elo Pa,rá, pedindo 
melhoramento r.le çi,posentadoria. - A' com
misilo de füzencht. 

Dil Thonrnz Xavier de Sornm, ;i,ntigo pra.tko 
elo estado de Santa Catharina, pedindo urna 
pensão -A' commissão-de fa,zenchi.. 

De Josc Augusto Vieira e outros, p:clínrlo 
privilegio e 011tros favores p;1.rn construcsi\o 
de uma estracl(I. de fecro ele S;i.popemba. ;·, 'llm 
do Govermtclo1', pa.ss:1mlo por fr:".iá e Penlta 
ou suas immeclia1;ões.-A' commissão ele obras 
publicas. 

O Sr. Antonio ~1...ze~·edo niLo 
preternlia occnpar iL a.ttorn;fo ela Ca.mam, 
sobre os acontecimentos ele :vüüto Gros.so,ant:s 
que a commissi'í.o tle legb!ar;u.o e just.il;<L clcss' 
o seu par::cer rnt1rn a inrlic:i.<;ilo elo seu nolJro 
colllo:rn o Sr. C<wl.ano d'' Alfiuq u ·1·que<. 

A explon1ção, porém, que tem sido feit(I. em 
torno clcst<:; a~sumpto, fal-o antecipar alguma. 

cous:i. solire a unica revolução que ::i.inda não 
se a,clm terminada. 

O seu illust.re collega,,clominaclo }Jela paixilo 
péLrticlli.ria, deixou-se unicamente gni:u· pc•lns 
noticircs dieigiclas á irnpre11sa ílumi112nse o 
tlalti o modo menos coe tez com que traton o 
povo di1q uelle esw.<lo, rebti v;1mcnte aos acon
tccimrntos que alli se clemm, qn0 encerram 
muito ciYismo, muita inclel)emlencia e muito 
patl'iotismo. 

As reprcsfLlias que, por e;s<1 occasião, se 
deram niio JJoclem ser attribuiclas çi,os amigos 
do orador, 1n:1s aos do nobre dc>putaclo. 

O que u povo matl.o-grossense fez, foi, que
rendo repellir o go VlérllO illegitimo elo coronel 
Luiz Beneclicto Pereira, rtêtirnr-se da capital E' 
ir acampar 1m vilh" elo RosCLrio, onde o citarlo 
coronel manclou chr wmbab aos que assim 
defendiam os sens direitos pam prenclel-os e 
punil-os. 

Como em naturnl, o l!rio e a dignidade 
claqnelk lJovn •m rernltar;1,m e a força elo co
ronel Bencl1cto foi repellicli1 sem a menor in
tenenç:ão elo Pre.úlente ela Republica, como 
se cli:.1 em a pn.rt•2. 

E' fal:<o que alguem tm1lrn mn.nchclo dar 
bolos <:m 1JíI1c:iaes tio exercit J. Esta invenção 
eleve-se :10 cor-oneI B;wbomi. e a seus seda1fos. 

rfüo pode lmrnr maior injuria e maio1· ca
Jumnia elo que a atiraclii. ;1. esse bravo povo 
em reh1:::"io ;co comlate, p"lo seu nobre collega 
ele lmnmchi. O que :i. respeito affirmou o no
bre tleputaelo em sen cliscmso é uma incligni
(lnclc, não elo nobr;'. deputado, mas elos que 
<1.tlulternra.m os factos para produzir impressão 
nesm ca.pit;11. Em Matto Grosso nilo houve 
t<i.es <Wt s ele sel vngeria e ninguem al!i 1bi 
assci.rlo nem comido, corno miseravelmente se 
tem rupGticlo <Lqui e, pitr'<í. provai-o, vae ler 
nm tE'legl'amstma em rcspiL a u rn lH s sado 
pelo orndor. 

Passou ~iqui corno certo riue nos quatro 
clia.s <lo comlmte cl:' M<ctto Grosso morreram 
mai::; ele ! .:SOO ))té<Smts, clescrimimmclo-"'e até o 
numero que iiiorreu em mela um elos dias da 
lut<1., como l'ez um cornmunicculte elo Pai' ,que 
:oe cli7, testemunha elo facto. 

Isto, porem, ó falsissirno, e para proval-o 
llic,t(L clize1' q LlC taes comnrnnicaçr·>es dão corno 
mortas p2~so;i.s ri ue, corno se vê elo telegrnm-
1mc que vcce ler, se,i.clmm viv1i.s. 

Por esÜ\S telagmmmas se vi~ que não mor
reram 1.500 pessoas, mas 40, ficando feridas 
80. 

Nilo lifL duvicla que n tenente Mamede foi 
lyn;lt<trlo pelo povo, nms não Jbi assado nem 
seu cachiver mutilado. · 

Esto facto se eleu porque o tenente Mamede 
pmticon ilS maiores 1i0Jencias qne se pOLlem 
im:igi1mr contm u povo, de modo que foi im
possivel im)Jr:dir a onchc popul1tr ele lynclml-o. 

Terminando, diz o oraclor que, si houve. 
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algum estaclo entre os vinte ela União que 
proceclesêe correctamente em relar;8o {e suei. 
<i.utonornü1, esse foi Matto Grosso. (Múilo úcm; 
'.1Jluit·o bc1n.) 

O SR. THo~rAz DELFI!\o-Participo a V. Ex. 
e ú. Cti,maea que o Sr. Aristides Lobo não pr.>cle 
compcwecer ic sessão por mot<vo justific'1clo. 

Couto Cal'taxu, Sá Amlr:tcle, Tolentiuo de 
Can::ilho, Gow;alves Ferreira, Josó Ma1·üwo, 
Joc1quim Permunlíuco, .Juveucio ele Aguiar. 
j~mlre Ctcva1mnte, Raymumlo lfancleim. An
nilxü Fcdcão, Meim ele Vccsconcellos, Joii,o ele 
Siqueim, .Joifo Vieira., Luiz de Andmlle, Es
pil'i to Santo, Hellu,rmino Car1wiro, Tl1eophilu 
elos Santo~. 01ticic:1, ln> elo Prado, Oliveim 

O SR. PRESIDE0:TE-Devo commnnim1· á Valh1clão, Leandro ?vfal'iel, Felisbello Freire, 
Camar;i, que hontem S. Ex. Revm. o Sl'. in- Aug11sto ele Freitas, Paulo Argollo, Tosta, 
ternuncio tipostolico dirigiu-se ti esta. casa Ztima, Artlrn1· Rios, Garcia Pires, Mar
com o intuito ele fazer urna visita ele cumpri collino :VIourcc, Severino Vieira, Sanlos Pe
mentos à Gamara elos Srs. Depufaclos. reirn., 1\Iilton . Francisco Soclre, D~'oni-

N<'io poelenelo nesse momento os meml11·9s sio Cerqueim, Lcovigil1lo Filgueiras, Ba.rão ele 
da mesco se retirar elo recrnto, porr1ue ontao S.1\fareo,;, Sebastiilo Lanclulp~10, Prisco Pa
se procedia iL verificaçilo de unm votcv;ão, foi raizo, Fonsl:ca e Silva, Fonseca, Hermes, 
S. Ex. Revm recebi elo pelos Srs. l" vice-prn- Urlmno Marconrles, OJi veim Pmto, França 
siclente e 1 º snpplente dos sccr-etarios, os Srs. Ca.1·rnlho, Bapti:'tn, da Mottn, Alcinelo Guana
João Lopes e C<Crlos ele Ct1mpos. SS. Exs. re- hn.m. Erico Coellto, Lopes Tro\'ilo, Fnrqnim 
ceberam em nome ela C:Lm<i.ra os cumpr1meE- \Verneek, Tl10maz Delfino, Antonio Olyntl!o, 
tos elo Sr. int2rnuncio ap'istolic_o · . l Batbrú,Gi\ brjel de '1Iagall1iíes. Chagas Lobato, 

Incontestavelmente cumpre '" Cmnarn retr1- Jaco11 Lltd'aixão, Alexamlre Stockler, Francisco 
buir a honrosa visita do illustrn repres211tM1te Veio·a. Lamoünier. Viotti Dutra Nic;ccio 
ela Sanü1 Sé; assentindo '' Camam, 110meccrei j\fa;~o:;l Fulvncio, Al'isticle~ MaiD., Gon~'<Llve~ 
uma commis,ão que desempc"11l1e em seu nome Ifarnos, Costa nfacliaclo, PC1lleL:t, Joilo Luiz, 
esse dever. (Appia 'SOS '/eracs.) Fmncisco Glicerio, Cesario Motfa, Moraes Ba.r-

Nomeio pam esln. commis~ilo o.s Srs _ Gon- rns, Domingos rle Morrte', Mursa, Paulino 
ç'alves Ramos, presidente ela com1mssao ele Cal'los. jJfreelo Ellis. Cal'los Ga.rcia., :;\cforeim 
diplomacia e tratados, Paula Guimltri'í.es, 3" chi Silva, Almdut1 Nogueira, Cincinato Brngtt, 
secretario, e os Srs. deputados Ba.cla.rn, Tosta Julio ele Mesquita, 13l'azilio dos Sei.atos, Fleury 
e Cesn.r Zama. Curado, Leopoldo ele Bulhões, Caetano de Al-

E' lido e fica solJre .t1 mesa., pam opportuna- Jmq uerqm', Bellarmino ele l\Ienclonçn., Mar
mente ser a.pornelo e JUlgaclo ol~Jecto ele deli- eia.no([!, Magti.ll1i'í.es, Ecllrnl'(lo Gonçalves, Fer
beração, o seguinte uando Simas, Lirnro l\IL\ller, Carlos Ctunpos, 

PROJECTO 

O Congresso Nacional (]ecrern: 
Art. !. 0 A disposição elo art. 1 º elo decreto 

n. 3163 de 7 ele junho ele 1883 a que se re
fere a lei n. 21 ele 24 ele oLltuuro ele 1891, é 
applicavel aos auimaes ele todct e qualquer 
espeqe. . . . _ 

Art. 2. 0 Revogam-se as dispos1çoes em con
trario. 

S. R,-Sala elas sesslíes, 10 clejunlto ele 1802. 
-Ignacio Tosta. -1l1llln! Cava/ cai; li. -Joao de 
Siqueira.-Prisco Paraiso.-Costa 1llucf1ado. 
-Carlos das Chagas .-Pcrnla Gui,1wn7es. 

Em seguida procede-se ic chanmcla á qual 
respondem os Srs. Bernu,nlino ele Ccw1pos, 
Antonio Azereclo, Atllayde Junior, Paulti. 
Gnimarães, João ele Avelhtr, Inclio elo Bmzil, 
Nina Ribeiro, Canüw, Pedro Cltermont, Matta 
Bacellar, Costa Rodrigues, Rodrigues Fer
nandes, Henrique ele Carvalho, Anfrisio Füi.
lho, Nogueira Paranagná, Pires Ferreira, 
Martinho Roclrignes. Bewrril, Joiío Lopes, 
Fw•cl8J'ico Borges, Josó l:levilt1qua., Gonçalo ele 
Lagos, l'li<i.scimento, Miguel ele Castro, Amo
rim Garcia, Epitacio Pessm, Pedro Americo, 

Scllimiclt. Lacerd<c Coutinllo, Cassiano elo Nas
cimento é Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam ele r:ompa.recer com cti.usa imrti· 

cipacla os Srs. Justiniano ele Serpa, José Ave
líno, Retumba, Sei1bm, Nilo Peçanlla, Ma
nbiles Barreto, Cyrillo ele Lemos, Viriato ele 
Medeiros, .Jonquim Breves. Virgilio Pe!:'sôa, 
Jacques Ourique, Aristides Lobo, Mayrink, 
JPsnino de AIIJuquerque. Leonel Filho, Matta 
Machado, Al rnrn Botelho, Gonçalves Chaves, 
Domirnros Ro2lm, Ferreim Rabello, Aclolpl!o 
Gorclo,° CarvalhaJ, Angelo Pinheiro, Rubfüo 
.Junior e Mcnna Bat'l'eto. 

Deixam de comptwecer sem causa pt1rtici
pachi, os Srs. Uchôtc Rodrigues, Casimiro Ju-· 
nior, Nelson, Alminio Affonso, Rosa e Silva, 
Pereira ele Lyra, V1llli. Viçosa,Allmrto Brandão, 
Luiz Mm·~ü. Fróes ela Cruz, Samptüo Ferraz, 
Vinllaes, Figueiredo, Joilo Pmheiro, Pacifico 
í\fascarenlms, Feneira Branclõ.o, Costa Senna, 
Americo Luz, Corre<e Rabello, Cci.rlos das 
Chagas, Domingos Porto, Ferreira Pires, 
Monteiro da Silvr1, Martinho Prado, Lopes 
Clmves, Cost:L Junior, Victorino Monteiro, 
Pereira da Costa, Julio ele Castill10s, Borges 
de Medeiros, Alcicles Lima, Assis Bmzil, Tllo-
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nmz Flores, Homero füi,ptist,t, Roclm Ozorio e 
Fernando Abbott. 

E' lida e sem debate approvada " "cta da 
sessi1o antececlen te. 

O Sn. BELLAfü\IL\O DE ME1mo:'\(~A iiede a pn.
Icwrn para mm1 explimçií.o p8ssoal. 

O SR. P1msrnE:'\TE-P01' tolemnci;i,, conce
derei a pahwr<1 ao nobre lkputctdo, Yisto ter
mos já entrado 1m !tom clct onbm (\o dia. 

O Sr. BGill,-n·Iui.c.o de ~:len
dollH:~a. a,grmle e "ºSr. pré~siclente o ter-lhe 
concelliclo :1 p.tüwm, nms S. Ex. mesmo eleve 
comprehenclcr que elle nií.o poclü1 dei:G11· de 
responder <Lo rept.o qu:.; ll1e füi (lil't\efamc:nte 
dirigido pelo nobre reprcs•?nfante ele i\fatto 
Grosso. 

Si pertencesse ao mesmo estD.110, :1ccei
taria immediatamente o repto proposto por 
S. Ex., uma vez que S. Ex. lltc gm·:rntiss.· ~' 
liberdade clcis eleiçóes. Vê, }JOI'tê1nto, o llonmclo 
deputado que , mesmo quamlu 1'1\pr-es::n
fassem um só esÜHlo, estalJelllel\ria esL:1 pt·e
liminar da gamntü1 pfü. i:1:1 ú. 11 be1·1 hrle do 
pleito, po1·qrn~, dispondo S Ex:. rfas i.1ôas 
ça.s elo governo, tendo seus t1,rnigos n<ts 
ofüciaes, esse pleito offerecerfa clescle 
S. Ex. gr:111cles vantc1gens e colloca1fa o ora
dor em unm posição lle not:t vd cll'sigiwJclade, 
princip"lmente tendo em visüt o mo:lo por que 
entre nó.3 se fa.zem as d1éições. PJ!Oirulos.) 

Mas o omdor r·eprc,enta o estado elo Pamná 
e nilo o de 1Yllltto Grosso; e uem qum· füz(;r a 
vonütde aos sens des1dfüc-tos rlo cs!aclo que 
tem lt honra de repl'esentar e que lm muito 
tempo estão clomlos por y(•1·cm :cb ·1·fa no Con
gresso a 'm.~·a. desl<e cadeira. ( fliirrridrulc.) 

Além disso, Sr. presiclt:nte. niio pótlo :wccitar 
o repto, por·rine, qmtmlo êtcc?iton est:o m:u1-
chüo, acceitou-o como um vosto d.• s:icrífic:io ; 
sabia que não se mmbm mdic:ilnPtlte 1n~ti
tuiçôes de um ptüz ~em gmw.s pc:1·turb:L<:õt:s 
e perigos. Jll'incip:dmcmte jHr'll <equelles que 
teem :i olirigt·u~;-w Lle defender os direitos dos 
seus concidfülãos. 

E sendo est,e nm posto de: s:wl'ilicios, um 
posto falvez ele JX:rigos ... 

O Sr~. J\IAI~COLl'\O Mo ORie - Posto que S. 
Ex. tem llonl'Cldo eoi:1 muito brillmntismo. 

O SR. BELLAl:nn:-10 m.: ':\IK'íDOKCA ... n:l.o 
recuará rlellr, nã() o «Ü1ftndornJ.1·i1, (m1quanto 
iúo o 1m1mhrcm enxoL:.tr :1 ticos oa a p011lu. 
do b"yonefas, e nes~a oc:c:"'iilo mesmo só 
sahir'á q u:wdo Li ver crtliillo excrnime. 

O SR. PRES!DJ<i:\'TE-Observo "º nohro depu-
taclo que deve limit:tl'-se il pe,;sm11. 

o Slt. BELLARi\mrn DE MENDO'\ç_1.-E' o que 
está fa.zemlo, e nem quer dbcutil' agom a po
litica ele Matto Grosso, 

O !toma.do depulttdo sabe os l"ços de sym
ll<Ühi<l, rle ;.;-raticlão e de grande affecto que 
o lig«1m a. esse esÜLLlo. 

o SR. ANTONIO AZEREDO-Sem dnvicla ne
nlrnmcc, e por é que l<emento que o nobre 
depul.aLl11 pense er·mdctmente a res]Jeito desses 
ac·ou Lecunmtos. 

O SR. P1msrnENTE obserni de novo ao 
nobt·e de.pntfülo que deve limitar-se á expli
cação pessoal. 

o SR. BELLARM!NO DE MK'WONÇA. termirn1 
a.grndecenclo tLO nobre depuücclo ·as palavras 
eh~ assc:11tirnento q11e ar·alJêt ele clirigil·-llle, e 
1rn111ifrstando o clc:sejo de que não hajtÍ. quebra 
d83ses sentimentos aifcctnosos que o prendem 
ao seu estado como ú. smi pessoa. (Muito bem, 
m.uito úem.) 

ORDEM DO DIA 

Votação elo projeoto n. 15, concedendo no 
ac~rnü excrcicio um crcxlito especial e extmor
cli11:1rio ele \.: l .466-5-0 pctm pGLgamento a 
Lniz Col1en e~ Sons, cruclores da Companhia 
Estrnclct ele Ferro S. Pcrnlo e füo de .faneiro, 
enc:ctmpilda pelo governo lhleml (2" dis
cn,sii.o.) 

São successivc1me11te postos a votos e appro
vatlos os seguintes a1tigos do pI'Djecto n. 15, 
deste anno. 
. Art. 1 º E' conc2dülo ao governo, no exer

c1cw ele 1892, fazendo pani isso a neces~aria 
opernçil.o de credito, o credito especial e cx
tnLonlinn.rio, (fa ri rncntia ele S 1. 466-5-0, 
r1 ne serií.o pagas "º cambio do clia do paga
mento, nfim ele ser Slltis!eito o que é deviclo a 
L:,uiz Cohen & Sons, da corretagem de r1ue 
scto c1·erlot·cs pam a Comvm1hia Estmclu. de 
Ferro S. Paulo e Rio do J~ineiro, encampctda 
pelei goi;erno 1eclern.l. 

Art. 2. 0 Revuga.m-se as disposições em con
tmrw. 
. o SR. 1\.tnSTIDES MAIA (]leia onlc(1t) requer 

fü~pensa ele interstício ]J:Lra que este projecto 
l~ntre em 3 1 (l1scllssii.o n.manlü'i. 

ConsulLalla., a Cttnrnrn concede a dispensa 
pedida. 

Y01'AÇÃO DO PIWJECTO N. l6:J, DO .\.NNO PASSADO, 
REGULANDO DE ACCORDO COM O ART. 72, § 3° 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O ESTABELECI
l11EN1'0, GOVEltNO E ADi\IINISTltACÃO DOS BENS 
DAS A~SOCIAÇÕES H.ELIGIOSAS E" DAS QUE SE 
CO:-!STYrUIREi'li. 

. O Sr. Tosta (pela ordem ) - Sr. i1re
s1dente segundo V. Ex. lm pouco acccbou de 
clm:r, a 2" discussão ele qualquer projecto 
vers:i. sobre cada, um dos artigos separada
mente. 
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Foi encermcla a discllss~io dos arts. l 0 e 2° e :3° 
sem debate. I\'a discllssiío elo art. :i• o 1hibre 
cleput::cdo pela. Balli11, cnju nome pe.ço licença 
]Jll.l'<l. cleclirmr, o Sr. Sevni110 Vü;ir<1., apre
sentou essa; emencla contendo rnateri<:. ix1~
t<1nte r·elevante. 

Pol' essa. occ:i.sião, apeesc~11tei Ll m rer1ue
rimen to p<Lm que solll'e 1.1 emenc!D. üu meu 
nobro amigo fosse 011vi1ln. a comnü:ssi10 tle 
constitnir;U.o,legi:<ln1,,i10 ü just.ii;<1; encor-rou-SL'a 
discussiío elo a.rl:igo e 1!0 reqne1·i me11to e ccm
tinuon-se na. cliscussU.o elos oULt'Cl'' elo 
prnjocto. 

Venho cliri'-!ir 11. V. Ex. <1. p21·-
gunta : O me11 req1rnritll8nto clun; ser Yo-
1.ado primeiro quG q rntlq 11ei· elos m·ts. do pro
jocto ou nU.o ? 

E, no caso de ser <tpprovnllo o rcquerinwnto 
deixam ele ser vot<vlo.·1 cH unt1·00 :u'ti.'!os 
pill'i1 o fim clél ü· com l1 emencl:c ú cumm1sc'<to 
üe legisla~:0.o ojustiçct, uu :ri1·occltll·1·-se-:1<C ;"i, 
votação sepal'arbrnm1te üos outros al'ligos 
solJre os quaes n~w houve 8menclas ·0 

o SR. PRESIDENTE - o l'llCJUül'imrnl.o sus
pende a vot0.çU.o e mesmo a cliscuss:-10. 

O S1t. TosTA-Neste c1tso, J:l'.'l;.o a ·v. Ex, 
que subrnetta o meu rcl)umimento a vo
fação. 

Em seguida e posto a voLos e :1.1Jprov:cclo u 
seguinte 

Rer1ueiro que re.mctLiclu 11, comrn issU.o 
ele ccmstituit;tilJ, e legida~U.o o o 
pl'ojecLo n. 1G3. lJam clal' p::rer;e1· ,, 
emench aprcsent11ch\ pcüo Sr. Severino \'iein1. 

S:ilct cl1ts Süssôcs, 8 clcl .i unho de 189:2.. -
l'osla. 

O SR. Pr:.ESIDE:'\TE- O prujccto nte ser re
metticlo á commissão res11edi v11. 

VOTAÇÃO DO PlWJ1"CTO :'í. 14, DESTE Ai'í:'\O, 
DA0'DO DIREITO l.JE PODER PASS.\.f{ PWJCURAr;:\o 
POR I:'\STRUMK\TO PA]{TICliLAR J)l<; PJWPRIO 
PlL\]10 A TOD,\.S AS l'ESSlJAS lLl.llILITAD:\.:i p,uu. 
OS ,\.CTOS DA VID_\. ClVIL (:~t lJl:iCliSS.\.O) 

Siío :rnccPssivamP11te postos a votos e ;1p
prnrnllos os .·mg;uinlA:s artigcs: 

,\rt. ] _ º Tmhl' ilS i1essoas lmbilibcln.s para 
os w:to--: d:t. VHl:l r;1vll]Jorle1111ms·,m· p1·02ur«wuo 
iior 1;1,:tr-umcJJto p;ut1cl!lar de prnpriu pllnl10 
pttl"i.t. ll., ·to'1 ,1111l1cmes e ext1·a-j rnlici:1Ps. com 
1101l:cres c](-'. n:1n·esün tac;iio, ~alrn a resLi·icçU.o 
1 lc q uu tmt<t a On1., li vrn 4°, titulo 48 in 
jJi';.rlC:ijJ :n. ' 

8 1." O il1strnmc1ito lJartimlar (leve ser 
no i1liom11 elo IJú-c e mencionar o 

[,1gcc1·, ;1 ll1tta, o nome do nmmlltnt · e mancla
t111'io, o olij1"cto elo nmmlaro, a 1rnturem e 
exLeusilo dos pOllünls conferidos. 

§ ;2. o Estr; direito e üXtülJ:<iYO : 

I · Ao ciclatlão b1·ltzi1ciro que, msiclindo no 
e:,tmngeiro, constituir pruc:arnllor para 0 re
p:·cs ntar no imtz, comtc11ll.u qm~ tt fü·nm ll ::e 
i1[cnticlar'.e llc· lles,1.1;1 sej1w1 :1.ttec:tachs p:clos 
l'l'~[Jl't;t;1 rns. iig:·nt::;, cons11farcs eh Re1111 bl~cét ; 

;2:. A"s. Íl(11cc10mcr:os. compeLent1•s pi11'il. a 
l'l'lll',•seJEa(,'cLIJ cliLs mumc11x1l!LlaLlüs, conforme 
srnt 01·:.:;1.nisac;;lo, di1·ectores, ;,yndico'. aclmi
nislt'\l.clores Lle soc.iccbcles, c:ongrngnc;ões, ir
m:1.1W.<1ll1·s, qnü (•stt 1·l·r0m ;rnto1·isnclus a re
}ll\'S1•nt<tl-i\, 1m cunfo1·miclade ÜQ seus esfatuLis 
e 1·ornprornissos. 

~. :3. · O ~ul1stalxllecimünto da procurnçilo :::e 
fo1«.1 pelo mesmu modo que esta. 

Art ~~- · A.; pcss1ms r1uc i1oclem pa:'.s;cr pro
l,lll'<Jl:i10 ck ]H'O'.Jl'JO llilnlrn esi;ão igualmente 
l1:1Jn.1Lê1clc1s pnr;1. 1·untra.llir, por imtrnmcmo 
p1H'tie1,tn· füito c ns::<igrmclo ,[:< set1 punlto e 
com ünas testemuuilas , ob1·igctç-r"H•s e com
p1'ornissus, q ucclq uer C[ ue sej<t o valor da tmns-

VOTA.CÃO DO PROJECTO :'í. 2:35, COf;CEDEXDO A 
PE~SÃO DE :368 MENSAES A D. OLYMPJA RO- mlico. o Üi<''ll::JSto neste artigo 
JJlUGUES V;l.Z, uurA DO ;\.LFERES llE Ylll.U:\LI.-. nito c:omp~·phflllle. llS ('il.SOS em que a. escri-

. pwt·n pul1uc<t u ll<L ,,1111.st.<mcia llo conf.i··,'cto. 
lUOS DA P;\.TRIA, ERAi'íCISCu WE.'\CESL_\.O HO~ ' -
DRIGUES YAZ (DISCu~slo E' pcHt:t a HJtCJ." ,. rejl'ibtlll1. a eim:ncla sup-

p1·e:~ffiL elas palil°ITi\s - ou elo füllocimcnto 
dB itlgmn elos sigrnd.m'ios- 1!0 :i.rt. 3· tlo 

E' posto a votos e <LDlJl'OYaclo o S8'-!'Uinte · 1 , 
• ~ i1.L'O.Jloc~.º. 11. -1, olforecidtt p8lo Sr. Sevc-

n1w \• 1eirn •. 
PRO.JEC:TO . E' po8to n .. voto:-: o :1.p11rovaclo, rn!v<.< ti. 

emeu1.h1. _.ii:;i 1 ltfica1;1 V<L offtlI'ecüla. pelo Sr. So-
Ai·L 1. º Fies. concellicla :i D. Olympi::c Ho- verrno \ 1eir11, o seguintü 

clrigues Vaz, ü·nü 1lo aW:re . ., de voluuta1·ios , Art. :'L" Os Llocunwntos civis t•itos por in
da patria, F1·a11cisco ·wcncesláo ROLlrigT1es w·11me11-,o p:1rti1.:nla1· so valem contm ter
Vaz, fallecido em cons2q Lteucüt ele_ molc-it.ü1:-: i.;eit'ilS rksd" ,1, chtt:~ c!ll i·econlvcinwnto lht 
aclqlliridas em campanha, n pens;w ele fü·m11., elo r·~·gistrn . em notcts ele falielli<\o, Üct 
men:iacs . . . . _ . ap1·rn1·11t<11;:~0 1·1.n .Juizo ou reonrciçiles publi-

Art. 2." Revogam-sü as cl1spos1çoes em con-1 Ci1s, ou do follecunento ele aluum elos sio·na· 
trario. farios. º ' º 
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Em scguicl<t e posta a votos e re.:eitacht a Y(Y['AQÃO NO)II:\AL DtJ l'RO.JECTO N. ::l DESTE ANNO 
emenda wbstitut.iva oJL·re.cicla lJelo Sr. Sevc:- )lA:\llA:\DO ABO:\Alt AO DR. EVARISTO :'-IUi\ES 
rino Vieira, ao art. 3° do projecto 14. PIHES ,\_ GIU.Tll"fü\Ç.IO A QUE TE:\IIA llIREITO 

E' posto a votos e :.tpprovmlo CO~lO PH.OPEOiSOlt L\TE:U'\O :\O EXTER0iAT0 DO 
ArL 4. 0 Eevogam-se as r:YM!\A::>IO i\ACtoNAL. (PIW.JECTO N. 109 A DE 

contrario. 1891, L\'ICIADO i\O SK'.;AIJO, AO QUAL i\;EGOU 
E' adapta.elo o ]Jl'Ojecto 11. 1,1 Flfü passcir '' SA:"iCÇ,\o o PREc;IDE:\TE IH REPU3LICA, E (~UE 

3a cliscuss5.o. ;'>;,\Ql'ELL\ CAl\fAR.\ OBTEVE DOUS TERÇOS DOS 
SUFFl\AUlO~ l'ltESE:XTES DE ACCORlJO CO;\l U 

VOTAÇÃO DO PRO.JECTO N. 13, DESTE AN:\O, RE
JEITANDO O PRO.JECTO N 51 DE 1891, QUE D/ .. 
cmIPETE:\CIA AO SEi\ADO ]<j A CAl\L\.RA 
DEPUTAllOS P,\.RA 11.ECEBEl'ê A DE)JISS_\.l) OU 
RENUKCL\ lJOS RESPECTIVOS :11E~mnc~. i'OR 
SER CASO PREVISTO NO ART. 61, l'ARAGRAPIIO 
UNICO DA LEI DE 26 DE JAi\ElRO DE 18!);~ 

E' posto a votos e appl'Ovaclo o projecto 
n. l::l, deste anuo, ficando prejmfüarlo o iiro
jecto n. 54, ele 1891 . 

VOTAC:ÃO TIO PlW.lECTO N. 40 A, JJE 18\Jl, 
surPRil\IIi\DO .1.s msTii\Cl;ÕEs E:\T1rn ns .TOR
NALEnws E Ei\ll'Irnc;.\J)OS DO QUADJW. p,\R.\ 
QUE TODOS OS CIDADÃOS llSTJPE:\TlL\DOS !'ELO 
ORAQlü PUBLICO GOZE"I JJAS l\rnS)L\S Dli\lU;'>;I
DADES, clEGALL\S E · F:I. V ORES ( 1 ª JlJSCCSS,\.o) 
E' posto a votos e rejeitado o 11l'Ojecto 

n. 40 A, de 1891. 

0 SR. FRAJ\Q.I. CARYALHO (J.icl'i onlu1n) re
quer verificação ch1 vofaçu.o. 
· Procedenclo·se á verificação tht votaçuo, re
conhece-se terem votado contm 78 e li fa,-or 
31 Srs. deputados. 

o SR. PRESIDENTE- Foi rejeitado o projecto 
n. 40 A. 

AET. 37 § 3' D.\. CO:\STITUIÇ.\.O. 

O S1'. P1msIDE:\TE - Vae-se proceder ó, :vo
fai;il.o nominal Os Srs. que app1·ovarem 
O lll'Ojecto, isto e, l'ejl'itarem O veta, respon
derão si11i Os Srs. que <1cc:•itarem o veio, ou 
rcjeil:ar:1m o prnjecto, responcler&o nao. 

Procedendo-sé\ it votc1r:i'io nomina.l, respon
dem si.11, isto é, ;1.ppronun o projedo, rejei
tando o velo os Srs. Indio elo Bmzil. Nina 
Rilieiro, Cn.ntii.o, Pedro C!1r"rmont, l\fatfa Ba
cell:t1', CosI<1. Rodl'ignes, Rodrigues Fernandes, 
Anfrisio Finlltl\ P1l\'S Fneeim, Martinho Ro
d1·;gucs, Jou.o Lopes José Bevilaqua, J\'8sci
ment.o, Sá AmlraclC', Tolentino de C}1rv:üho, 
Gcm,·ttlvcs Ferrcü·ti., .Tose Marü1110, Joaquim 
Penmmlmc:o, Jnvencio ele Aguicu', André 
Carnlctwte, füi.~-munclo Bandeira. Me.ira ele 
Vasconcellos, Joilo de Siqueira, Joilo Vieira, 
Luiz chi Ancl1·mle, Espil•ito Santo, Bellar
mino Ctwneirn, Thc•upllilo elos Santos, Ivo 
do Prado, Le,1mlro l\faciel, Felisbello Freire, 
Augusto de Freitrv, Paula Argollo, Tosü1, 
Zcum, Gtl.l'coÜl. Pires, :\farcolino Moura,, Se
verino Vieira, Smltos Pereira, Paula Gui
nmril.es, Francisco Sodre, Bar&o de Silo 
Marcos, Sebastifo Landulpho, Prisco Para
irn, Atlmycle Junior, Fonsern e Si! va, Fon
sectt Hermes, l~rbano J'vhi.rconrles, Oliveira 
Pinto, Fmnçti. Carvalho, Baptista da Motfa, 
Alcindo Grnwalmra, Erico Coellio, Lopes Tro-
vii.o, Furquim \Vernec:k, Tlwma.z Delfina, Ja

VOTAçÃo DO PHO.JECTO N. 24.0, llE 18!Jl, cob ela Paixão, Alext1mlre Stoclder, Francisco 
i\IANDAi\JJO REVERTER A lJ. ADELIA CA
ROLií\A DE OLIVEIRA EJ\i\ES BAi\!JElilA, 
REPAl,TIDA:IIENTE cmr SUA FlLlJA AIJELlA 
ENNES 11AKDEIRA, A PEi\SÃO QUE l'ERCEBIA 
D. CAlWLINA CECILL\ C_.1,,J)fl'OS DE OLIVEm,\. 
(DISCUSSÃO U:\ICA) 

Em seguida e posto a votos e approvado o 
seguinte 

PROJECTO 

Vt;iga, Dutra Kimciu, Aristicle.s Maia, Gon
çalves Reimos, Palleta, Glicerio, Cesario Motta 
Junior, Moraes Barros, Domin.'1os de Moraes, 
:\'Illl'rn, Pcrnlino Carlos, All'reclo Ellis, Moreira 
ela. Silva., Cincimi.to Brngtt, Julio de .Mesquita, 
Brnzilio elos Santos, Fkury Curado, Leopoldo 
ele Bullli.es, Autouio Azere<10, Caet<1110 ele Al
lrnq uerque, Bellarmino ele Mendonça, Mar
c:iano de Magalhiies, Eduardo Gonçalves, 
Lauro Müller, Ctcrlos Campos, Schimidt, 
LG1eerdcc Coutinho, Cassiano elo Nascimento e 
Dernetno Ribeiro (87). 

Respondem nao os Srs. Bezerril, Feederico 
Art. 1. ° Fica revertida a D. Acleli[1, Carolina Borges, Gon~;a.lo ele Lagos, Miguel Castro, 

de Oliveirn Ennes J3[1,udcirn. e a smi. filha me- Amorim GcU'CÜt, Epifacio Pessoa, Pedro Ame
n01· Adefüt Enncs Bandciru., repn rticlamente, rico, Conto Carti.lxo, Oiticica, Arthur Rios, 
a pensão qne ].Jercebitt D. Ca1·oli11:1 Cecililt i Dionysio C.'.'.'rcttrnira, Antonio Olyntho, Gahriel 
Campos ele 0!1ve;ra. . . __ /ele~ Mcigctlli,1es, Clrngas~ Lolm.t.o, Costn. Machado, 

Art. 2. 0 Revogam-se ccs dlspos1çues em con- Jmw .de Avella.r, Joao Lmz, Ca1'los Garcui, 
tl'lU'io. 1 Almeiclo, Nogueira e Fernando S1mas (20). 
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O SR. PRI(~SIJ)1i:~iiE~O n. :1 ;tcLi1Ja de 
see sanccionado por 87 votos c:ontrn ·20, o v;te. 
mi f6rma do preceito constil;uciomü. ser en..:. 
vüido "'º Sr. Vice-Pn:si<lente ,_ia Republica 
pam êt íi:mmüicbcle de srnc pi·omlllguc;üo. 

YOTAÇÃO DO FROJECTO 01. 34:1, DO SJ•;:\_\DO DE 
1891, lcLEVANDO A ;2" CLASS!c. A Aii:\Ili\!STRA

ÇAO DOS CORRJ~JOS JJO ESTADO IJO A:\íAZIJNAS 

(2" DISCUSS:\.O) 

E' posto a votos e rejeitn.do o art. 1 ºdo pro
jecto n. 243 (do Senado), fiLnmlo prcjuclicad;1, 
a emencln. que no mesmo artigo offe1·::;cen o 
Sr. Gahino Besouro. 

VOTAÇÃO DO REQUERii\I!Ci'\TO APRESE:\TADO NA 
SESSÃO DE \) DO conn.Ei'\TE PELOS SilS. L.UI0U
NIER GODOFREDO E JJJCLIAR;\JINO DE i\IE:'\
DDNQA 

E' posto a votos e approvMlo por G3, contra 
45 votos, o seguinte 

Rc111rcri11i1;;1to 

Requeremos que, pehê mes;1 rla Cu.mnra. elos 
Srs. D2pntallos, s::jn.m requisita.elas, com m·
gencia, elo Pode~' Exe.cutivo, por intermeclio 
do Ministerio Ü<t Agricultura, iní'or1mt<;c"íes 
sobre os seguintes pontos: 

1 ", quaes os motivos que determinamm a 
suspensii.o do tene.nte-coronel Francisco ele 
Barros Accioli ele Vasconccllos cbs foucr,iies elo 
cctrgo ele iuspector geml tln.s tmT~is e coloni:'<t-
ç~w e qrn1l lt cli8posi~·ito leg;il em que fundou-se 
sem ell1an te actu ; 

2", qm1.es as instrucc;ões expedidas ú. com
missií.o nomeada p;i.ra syndicar m acto.' elo rn
foritlo i'Lmcciomirio ; 

;3a, CL>pia elo rel<Ltorio ou re.léitor'ios apre8en
tados peh mesma commiss~,o ao cifavlo miuis
terio; 

Passa-se f~ 

CO>ITE;V:\ClO D.\ DI'CUSSÃO V:\'IC.\. iJO PARECER 
N. ] 0 füLGA1\DO NÃO TER l'EJ<DIDO O :\L\1\D.\.TO 
EEST.\ CA:\L\J{.\ O Slt. DEPUTADO .JOSJÍ: YICE:\TE 
i\Ecm.\ lll~ V.\SCO:\CELLOS, r:x--;,rn:mmo DA 
.JUI\T.\ (;()\'füt.'\.\TIVA DIJ E~TADO JJE P1'll.'\A:\I

BUCO, co:\I Y<lTO E:\I SEPAR,\JJ() CONS1DE11ANIJO 
\'.\(;() O HESPECTíTO LOGAR E '.IIANDAí\Dll PRO

CEDER .( lêLEtr.•ÃO PAR.\ SEU l'REENCI!BíEi\TO 

l\'invuem pcdinclo n. pahvra é encerrada a. 
discussüo. 

o SR. CASSIAi\<l DO NASCDíE:'\TO (pela ordem) 
requer nomilml par;J, este parecec. 

Consultmla, a Cctr1mm <tpprovo. o requeri
mento do ::lr. Cctssiano do :i'fascimento. 

O Sr.e ALcr:-;uo GT~j.i\,\lLl.R.\ (pela ordem) 
1w1ne1· vzTi:ica<:ilo da votaçU.o. 

Procedendo se à YerifimÇ'iüJ, reconhece-se 
terem votttclo <ê füvoe 63 e contra 29 Srs. 
clepntnclos. 

O SR. P1tESillE:'\TE - A verificação dá corno 
prcsen1: 0 s D2 Srs .. deputados, pelo que vou 
mamhir· proceder 8. clmnmcla. 

PrJceclewio-se ú clmnrn·la, verifica.-se terem 
se u.lEonfacJo os ::;n;. Pedri Cheemont, No
g-ueirn. Pccmmij·nú, Gonç<i.lo de Lê\Q'OS, Annil.Ja.l 
F<i.!cilo. iVIeira ele Vasconcellos, Milton, Oli
vei:·it V;1ll :fü\.~, Bari\.o de::;, Marco,, FmFeca 
e Sih·<L. Tl10111ê11, Dl)lftno. Baclaró, Lamormier 
Godofredn, M 111oel Ful2cncio, Joií.o Luiz e 
Dem,·trio HilJe rJ. , 

O Su.. PRE'Ill!êTrE - Respontforam á oha
rnnda ll8 Srs. de;Jlli.<1clo;. Fim adi<llla avo
t çfo do requerimento 1!0 S1·. C<issiano elo 
N<i.scimen·o. 

CO.'\TI/\1iACÃO DA IJ!SCUSSlO l:i\ICA DO PARECER 
N. 7, .JUI/LAi\DO xlo IIA \'Ell MATl~lUA PARA 
ilELTBJr:ld.<."ÃO '<A L\DIC.\Ç,\.O Pcl.l\A QUE SE.J;\ 
CO:\'VJJJAllO O YlCI<:-PJ{ESJlJEi\TE JJA REPUBLICA 

A F.\ZER CléSS.\R AS :\IlfülDAS JJE EXCEPÇlO 
TOMADAS PELO JlECRETO DE 12 DE ABRIL 

O :Sr. j'i..J.ci.iuilo Guanabara cliz 
que, si alg11 ma cousa. purlesse ainda surprellen
cler-lltc neste momento, eram sem cluvithi. o 
empenilo com que a honrudo, minoria. se batr 
i1ela victoria dcsb. inclicaçu.o. Quando a viu 

4\ os funclamentos em qlrn se itpoiou o Po· pnipost;t, nmpnrn.cfa pelo eloquente' Llqmt:ido 
cler Executivo para. aposenta.r o rnendmrnclo pc•l:t llci.l1irt qno ll snjeiton ;\. consillcnu;ito dti. 
inspector geral; r1rn1l o tempo cfa ;:erviço deste CL1.m:ir:1., t~n\ p;1J'L1, si q1rn n. illnstrc: minoria 
empregttdo; q1.mcs os en.egos qnc exe.rc1m e i1.S nf1.o ;1.lime11tn.rn 011tro inl.i1i1.o sin;\o o r!n prn
interrnpsoõcs que teve. Yoro;11· por esse l!ll)cio um encontl'O pa.rl<1.men-

! tcw, sc>m signifü:ciçil.o 110 regimeu, mns inevi-
Saln. elas scssõe.s, 9 de junho d.e J 8D2..- Lrt- tn.ve.l, jú. c1ne :is tmdicçlím, os !1ttlJitos, o im

mowiicr Godofrnclo.- Be/irlrnlino de 1lfo11· I pnlso do p:issnllO cliariamente se nrnnUbstmn 
clonr;a. cum unm ,~,nllhtde e UllléL evocC1.Ç'iIO elo pm·ht-

Gamara V, II 
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menta.rismo. J'\unrn pensou que te1fa lk uuvié" ' tirn clescmvolYicla <.l applimela 1 m um socu lo 
o.o honrado clepuÜJ.([O por Minas Geraes, a na, ni1(,:ii.o que serviu elo mocldo ú noss11 Con
cujo talento e vasto. illllstração folgo de ren- stituino ! TOlh '' ovolrn;ão elas icléas enrnpéas 
der preito, as alleg·ar:ões q no proclltziu, YeL'- mdG p<uticnlar n<to ]JÓLlo Íl' além cb coucep
clacleiras têas ele anmlrn a que se a.pc0 gou p:tm çi10 mela.]Jllysica de qmi 1xcm evititr o 118~po
comlmtm· ,i, preliminnr ([o ]Jal'Cccr, q tm rndi- tim10 ó mister qrni <e sol11mmia clie facto ;.;cji\ 
calmente nega ao Congee~so Naciomil o clin•it.o divirlida ]Ja.r:t que a 11iug11ern pel'i;e]](;a <.0 llc 
ele solicltiu" ou exigir elos outros i101le1·es qHe, clireito. u niío Jll'Olluziu ontl'a consr1 siniío c•sse 
em clael;c emen.renci;c, proceclmn clic•str 011 eh- p:u·l:un:•Jlla1·ismo que nlli está l'CH'mlo, como :1 

quelle moclo. O omrlor 11iio pot1i:1 1·~pCl'iW r1uc 1 lqn«1, o urg·:ini::mo ,tis 11<tçi'les. Qu,uti.:1. üiffe
fal dontrirm, consl'qucnci~1, fal:al do i·1•gimen l'l'n<;:L _1rn' illc':ns 1 [ ll:' clornin:n·:un o al rnn•1,;ci1· 
adoptaclo pdct Cornutu11::w. ·nesOi i 1·11contr::,r eh nac::1t1 :1 ;11:•n :m:c ! Q,,; ankcn1 lentes lm·nc
impugnadores sinão esses r1ue <.L comlmt1:ss1•m ci:un-llw :ts iirnvn.s ele que <ês <1ssc•ml.1léns são, 
pelos seus funcfamentrn, rcchnmmlo a re1·isiío por YÜ1, cln. n·g·1':1, ul.1c:mv;cntcs e clomi1mdo1«tcl 
da Corntitni<;iio pam regressrtrmos ao typo e qlw, tri11mplw11tcs, instittwm :1 moch1li1l:Lcle 
ani.m·ior. Não Y:Llem :1.rgucü1s nem C\C,~nscv,oôcs nrnis 1·n1d dos despol.ic<mo-o clc•spotismo ir
ricliculas elo dillefantismo, quando a Consti- i·esponmn·l. lmpetlie c1n1' essn. crllmniilafüi pu
tnit;ão é um livro élberto <1 todos os que sabc:m tksse cêffecfar ú, m1.ciorrnli1lnclo que surµ i:c, foi 
reunir· sylll1b:1s <'o quo l:'1 está escl'ipto é puro ui;1 elos iwimeil·Ds 1,;11i1h\clo:> da nssc:rnlilt•a, elo 
vernaculo, claro e preciso, dispc·ns:1rnlo ix1rn a PlLiladelpil ia. Niíu ;;e c11 tiz, sem clu vicb, m1-
;;m1 comprel1ernão tanto tts moletas elos cliplo- niq uilm· iL :tNsemlJl(·a, m:1s contel-:o nos sws 
mas officiaes, como as artilmrnlms hypocr·iüis !.imites; ü ó o justo titulo que os amtt·ir::n1os 
elos n.ngnres. E o que elht clispCíe l' mrncta- s0 l1onmm rle lrnvnem siclll º'' primC'.it·os n. (it
mente a doutrina que o parecer :tüi.rma.: <~ :t zc:l ·o pelic Jc·i po1·r1 ue ó ex<1da.1mmte 
inelepenclencia elos tres l1ode1·:•s, é <1. 1lelimik1.- peht c011stitniç'itO que iL srn1 autol'i<lnde r~ cleli
ç:iio da l~Spltera 1irn que '«HliL Hm li:c ele gimr, rnit:icl:L. N'Cio poücri:t carnetcris111· meJltoe ct 
sem invasf1es ou trope1:os, nascendo eh c·xacta. 1l1mfrilm qne ac:,,im se :üfü·mou elo c1ue repe~ 
observe1.ncié\ elesfa regm a. h:.1r·mo11ü1. (lo go- timlo ns (b J\faclison, no Federrdi.,ta, 
verno. que dizia q11e coni.1·:1 as :1ssembló:t~ «Sohrctmlo, 

Certo, ninguem pretende q1rn esü1 inclepm1- era C!Ue o porn, 1.e,:tenmnlianclo uma justa des
dencia sejcc o isolamenLo; q trn ella. sii'v:c para. cn11fi:mc·a., clevü0 esgot<1,1· o ars2m1J clm: iirecMt
acobel'tal' o desclem ou o rlf'.sp1·c·zo; que ú SiW. çõc•s politicmi » 
conta se leve um rompimento fornml ele; rela- Foram estas icl1;,;1s qrni domitmmm aqui, 
çõcs. Ninguem o pl'etende e o orndor meuos como lá. rm lwl'iê !1:1 lwss:t r('constitni1;ilo po
qne ninguem, porque airnfa o anuo p:t~s:Hlo, .litica ; súo est<Ls iclée1s as que estilo comi
quanclo o goyei·no que os n,:ibres clepnfaclos m1 lei fomlamenüLl. Constituímos um 
apoiavam lmscava elementos justiticativos po1lc1· imleJJLmclcmtc e :mtonomo ; vemos uma 
para o golpe ele E:-:ütdo q1w deu, clest;c mcs1mt ckll·1mção cln, 11<eç<10, unirn soliemnia; mas esse 
tribuna o omdor comli;Ltia esstt cl1Jutrilm, c1ne caracter, ele qne nos revcstim0s, vae revestie 
enfüo era, a delle e <Lffirma.Ya qmi nilo csücv;t tarnbem o Poilcr E::rncutiYo e o Pmler .Jmli
no espírito 1ht Corntituiçiío esse aiTastmnento ciario ? Como preümcler, cm til o, q1w nos sej<t 
elos dous poderes, sem relações e ;o.em com11i L1- licito imliearmos, c:om a.1·cs e tom ele supeI'io
nic;cçi'les. O que, porém, entilo, como iwje, ri1hcle, '' um desses pmlcrrn r1ue ellc füc;<1 isto 
amrmlWa e aIIirm:c óqu() esfüt rehc:iío nii.o se on r~quill11, q1w inciclr; na 1i'ip1Jera Lle füas tLt
pócle translünm1r 1m su borclina~::fo que a hon- kilmiç:õl:'s 'I ;\leclitemos, sunlrnres. O oraclor lJem 
racla minoria a.pregib o clefümici. Si pn:vale- vi' (jno se ati·:wl:SS<L um momento mn que a 
cesse a doutrina que olla sustenb1, si fossB armrcllir' de tollos os 0spiritos pr'1de conlluzir
licito á C<1mam dar orclens ao Ex<"cutivo, ellD nos aos enos m:lis fatctes, t1C, soluções mais 
deixarfa ele ser o pmler que a. Co11stüui~ii.o 
creou, PM"a ser, na phrase ele Conclorcel;, «a 
mão com que os legisladores agrnn, o 01110 
com que o bscrvmn us üetallrns ela cixcc 11çfto clG 
seus decretos.» Mas, lllfo.mente, as doutrinas 
que inspiraram a Constituinte lln]JulJlicana 
no Brazil Jomm muito cliym·saB dessas que 
gc:;r:iram o Terror e o 1.l'istll 1lespntismo eh 
Con veuc;iio Frnncem. Nada. c;c; inventou, dis
se-nos lm cliêtS o nobre llepnl;llllo pur Minas 
Gc~mes. E' vell1a como 1\.l·istotelc8 <t illé<L ü:i, 
separação elos pocle1·es. ,fa '.\Iontcsr)lüen a.pre
gmWlH1 e a defendia ! ... Mas CJlm11tu. cliJI'o
re11<;'1 entre essas aspimc;ões tlleo1'ieas e a imt-

ivfas nem melo estú. penlülo, porque lm do pé 
<ê C"nsl.itnição,que a.té :cgora, polo menos, todos 
dizem q uerGI' respeitar.Pois é'' Constituiç~w que 
se lenmü1 contra est:êimlicaçilo.(.1l]Joimlos.)Que 
se vis<L com clla ? Aetuar sobre o Executivo 
pil.l'êê q1rn elleponha presosemlibcrdaLlD L'l.µ;ir 
sobre o juelieiario pctm r11t1l os trilmnaes osrc
clctmcm ? Não o poclemos fazer·. Ifa actm qne 
nCio podemos pmtic:ar. «Unm ordem ele lt:gis
faht1·:.1 (pm·qlrn cu não podc1·ia e.mpregar o 
termo) clizin. Cl1<L:::c, q uo clesconltt'ce os prin
cipios í'Lmcl:1menLaes elo facto socin.1, nfo ent1-:1 
no oxerciciu legitimo do Poder Lcgi::lativo. » 
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Estcc indicéi,çiio é uma usnrptt~iio: nilo entrCL 1 mento, êLCcusamlo '' França, ele niio poder sm, 
no exercício legitimo elo l'oclor Legi~fativo. tomada como cx(c;m1Jlo de liberdade, O sol que 
Niio é lc.c;·<1l e niio é emmz. O Precüclente (la illmnilm o 11rnmlo não tem mios p<lra os no
Repnblica p1'.1clc desconl1ec1•h1, nilo c1urqiril-<1., lJres (Üêpufaclos ! O povo quo tleclarou os di
clecJ;imr-se ignomnte d1,lla, se.m qne tenlia.es r2Hos do homem afl.gura-~e ú 110nracln, mino
º direito de o tmzer á Jmrra, elo tribunal. Si ri<t aclclicto á oppressão ! Niio valem com
por que elle assim proco1lu., o corpo legisla- menü1rios. 
tivo tivei· a velleiclacle ele accus:il-o, teremo~ E' D.qni rinc cabe a sentençct de Dante: uaar-
entrac1o cm plena plrnse revoluciona.rüt, a da e prrssa. 
Constituiç'.ão esta,rá rota, tc1·cmo3 o ;:solpe de lvfas vnjccmos os Estados Unidos, que o hon-
E,tado Lle novembl'ü (Ls ;wcss;Ls. nulo dc]Juüulo 1101' 1\Jirms ctccciüi como bum 

O Con~resso si'1 age 11or meio tln lei. N;lo exemplo. A comtituicilu nmericn.mi é muito 
podc"1110s dn.r 01·clcn~: menos ;üml;•º Jbrmnla.1· nm'.s l'estricta elo que. '" nossci,: esta, follo, em 
convites. E o 01·ar!in· pergnnÜL, em consci1m- mtsp1ms;\o c\;Ls garnntlas eonstituciono,cs, aquel
ci<i., si a C01rntituic;iln nos antoü<ti. a. a.pprnvar- la s1'1 au(l!l·is;1 êt SllSJWllS~tO do /uiúcas-co1pus. 
mos unmlei nmmlamlo riue o PoclorExee.utivo Mas é ü"lu mctuili:•sto qm; desde que se clespoja, 
cntregne aos trilmnaes tarn e facs cicl:Lcfüos. n. n.ntoriclmlo civil chis suas prerngn,i;ivas só 

Dir-me-!1eisponclem o ornclo1· que lta cirfadiios restcc ;i, cclttoriclack rni!iL;u, inwstirlft desses ]JO
quc estão viulentados,que 11este momento pa- der'<:'S, sú impern êt lei ma.reü1J, qne lá mesmo, 
cleeem prisões e <lesterros e sem quetenltam si- inclependentc 1le qimlqucr autorisaçilo lcgishk 
do eomlemuaclos por um ,juiz,. PoiH IJcrn .o reme- ti rn, esfalmlcceritrn-sc tribunacs milita.res pitm 
dioestarú 1m Constituiçiio,que ;ti,rnlos gemnte. julgm· conforme leis rnllifares os presos por 
Esses ciclaclãos foram tÜCiU1ÇiHl s pelo ttcto tlo ordem elo presidente. Em 1863 ... o orador já 
Poder Executivo que, uu. auscncia cl1i Con- rec,•iD. exc<1.Yar factos á !1istoria lJara clocu
.ilrcsso, 1lecln.rou a lei nrnrcial no paiz ... A] mental' ;i,ssm'çõcs. Aqui 0::1 nobres deputados, 
lei marcial! com uma argncüi, ele pasmar, declamm que 

Eis ahi um elos grandes cnos elo p!trecer, elles aproveifam ú sna CiLUSa-e o Ol'aclor con
mais grave, o oracl01· quer crer, do qnc o ele fü2sa ingcmrnmente que se não apercebeu disso; 
rudimentos ele gmmmrttic<t francc·z,n, que, ele füm (bcgü. na imprensét, acoimou essas pe
foruhc em pun110. llle ;i,11ontou nm mestre-llS- quena~ notas ele estucm füo tleteeiomclas, que 
cola terrível. Estnclo ele sitio nuo equivu.le it apresentmn aspecto semelhante ás que se sal
lei nm1•clal, disse-nos êt(jUi o honrado clepu- varnm do .mrnfragio do Baltia. (Riso.) 1fas 
fado que rompeu o clelxtto; e illnstn1u 0 ití1ir- o orador ousel esperar qne haja, pD.cienein. e 
umtiva. n.cerescentando que pela Lleclarnr.'.Cío eritm·io pcim examinar as fontes que indica, 
elo sitio só se suspl~mlem os clireitos imlivi- porque o scüier ler não é mono:polio ele por
cluaes. Os liv1·os estC(o ei·rados, ou éWS oll!os tento algum e tem lealclarle bastante parn con
clos diltcttcrnti as 1iafavms mudam ele sen- fessM que css<1s citaç(1es n:lo estão eivccclas ele 
tido. cletnrrin.~·ões e ele ;wcommochrnentos que a 

Lei marci;i,l é a lei da gue1-ra, é n. êtntori- mais vulgar probidade repelle e comlemmi,. 
da.de militar investitlcc ele todos os p.1clerns que (Milito i1elll.) 
competem normalmente (L civil lXtL'<L n.garêm- Foi em 1863 ... O esüwa sus-
tfa c[Cl, ordem. Pois bem, eis <eq1ü o CJ ue u Ul'a- rienso. A penas termirmcla i1 do 37° Con-
dor W: gre,so, o deputado Valln.mcliglrnm proferiu 

O primeiro e o mais inconü:staclo elos effeitos em 1\íoant Verdon, no estado elo Ollio, um 
elo estado de sitio é fa.zer passar ~t aul~oriclaclc Yiol.ento discurso contra o presidente. Alguns 
militar todos os poderes de que estit investicb Llüi,s clcpois, o general Burnsicle, que acakwa, 
a müoric1acle civil para tt im111utenç~io ela 01·- ele assll mir o commitmlo elas forças neste e3-
clem e chi, policia interirn. taclo, nmnclou alguns solchtclos á sua resiclendét 

O segundo é o estabrüecimenLo pam a re- i1remlerem-o E n.pezci.r de todos 08 srms pro
]Jress[o dos crimes e clelictos de uma .i uri~- testos e reda.llmçües, elle foi cu11cluziclo iL pr1,~
clicçiio especial conforicla á autoricll1cle militar sença de unm commissiio militar, presiclifüi, 
Srtlvo cr1·0 ele tracluq,iio, que entrega confiado genera,l Robmt Potter, julgado e conclem1mclo 
á fornia, de mestre-escola, estas são ;1s P<Üa- á prisào mt fork1lezil ele \Vctrrcu, que lhe foi 
vras tcxtuaes ele Dcüloz ; e8ü1. é a doutr'ina desigrn1Lla iielo commanclante elo departamento, 
decorrente ele toda a legisln.çiio i'l'anceza, eles- Quem nos narr<t este facto é Blaine, Jame, U. 
de o decreto ele 8 ele junho ele 1891 que, pri- Blaine, que o folegrapho acab" ele nos <1lllllll1-
meiro, regulou o estarlo ele sitio que, como cial' que deixou o C(l,rgo de secretario ele estllllO 
(acto de r;uerrn, nmnil'esfava-se e produzhi as 1m Unüfo Americ<i.mi, e que ó cancliclêcto á pre
suas conseq ucncias, sem clcclal'açilo que o 

1

. sülcncü1 ela Reimblica, o que parece lx.tstante 
constatasse. para, nos convencer elo que, qrnwclo isto disse, 

Mas o nobre dcputaclo iniirmoll a legisla- não havia ainch vinte e cinco annos que es
çáo francezn., que lhe nlío serve ele argu- tivesse morto. E este facto 1108 demonstra que, 
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como effoito cl<t suspensão do hciuc is-corpus, 
consideram-se suspensas todas as üerrncis ga
rantbs constituciorn:ws-o direito de i·eunião, 
a li berdD.cle ch1 pf1hwra, i1 in vo 1n.1Jilidacle i:rn r
larnen tar, o direito elo jnlga1mmto pdo .iury 
-pan1 sei subsistir '" n,utoricladc; militar, in
vestida ele todos os poderes. V1;-s, liem que 
não ha üifl"erençi1 entre estaclo ck sitio e lei 
marcioJ, porque si esl<1 Í\Jfü iwoclê1mmh1, não 
se procederia ele outro 1110\lo. 

Ü orador affirrna que lliÍO e Yenl:i,cleira a 
these cl:1 opposi0ilo, que afürmn. que, ces~arlo o 
estado de sitio, elevem cossal' os sens effe1tm. 
Lê no orio'inal a olJra ele Ersl~yen i\lay cita.elo 
no parece~ e a nota Lle Blackstone, provn.mlo 
que na InglaterrD.,rms v:1rüts vezeél cm que se 
suspendeu o haúw.1s-co1·1ms, commetteram-sa 
violencücs e abusos de pocler. e de q Llü temos 
sido preservados. 

Affirma que na Franç:i, a doutrina em vigor 
é a. indicada no ra1·ece1\ isto e, r1ue, clccla,
raclo o estctdo de sitio, pouco impoL'ta que os 
actos criminosos tenlmm sido iwatirnclos an
tes, clmante ou depois, fica.m sujeitos ú. juris
üicção militar. 

Para prova.1-o, cita s211tençccS elos tribu
naes i'rancezes em varios casos e em varms 
clatn.s. Mesmo em nosso iniz isto já se prn.ti
cou e para prova, cita a lei reguliinclo o julgc1-
mento elos réos ele sediqii.o e conspiraçi\o, apre
sentach1 á camara ele 1836 pelo ministi·o 
Aguih1r Pantojcc. 

Declctl'lL que 6 indil e ineilicctz estC1. Llis
cussão, pon1ue já lia a. sentença elo Supremo 
Tribmml, que constitue direito. :0:inguem se 
pócle insurgir contra a sentenç-;1 de mn trilm
nal; muito menos pócle o Poder Legisla ti ·rn 
pretender annufü1l-a por meio elo um11 imli
ca.ção. 

O ornelor está impossibilititLlo de contirnrnr, 
pela foLliga. Vae eoncluil·. 

O nolire depufado por Jl,linas Gentes viu a 
sitmwão elo p11iz por nma lente escum. O 
abandono, o clesclem, a soliclão, cerci1mlo o go
verno. . . E fez-lhe ver que <1 solidão não e a 
paz... 8olitudinc1n ('eci1ml e\ n/.!]!Cl~ 
font .•. 

O orador acha qno esta.mos füo longe rh1. 
solidão, como ck Tiberio ... Ao contrario, nilo 
tem iclec"I ele um per iodo cm q ne se,j <L maior o 
tulmutuar dos oclios, elas p:iixões, dos interes
ses e clfts <unbiçõcs, cllocanclo-sro, contrarian
do-se, ameaÇl"lnclo tndo subverter. O ql1e se 
prr•cisa, o que o omdor pecle é r[ne áq trnlks 
que troem a. rcsponmbilicL1cle cleste rnDmento 
saibam se collocar acima cle,sas paixões nz 
solirlilo. na calma, llD. pllz do esp:ritu, c:apn.a 
de inspirR-r as boas doutrinas efficimites pam 
fomeritG1rem o pI'OgTesso e cimentarem a 
ordem. 

(O S;·. Bernan!i1w du C'arn11os clei:Jja a caclciJ'Ci 
rln 1;.uc d pelo S1·. Jor7o 
Lnpcs, 1" vicc-p1·csi•Jente. 

O Sr. }l'<'cn1seca J[-IeP2n.es (mo
vimento de iwesiclente, e real
meme para lnmenta,r que, em 20 minutos 
11pmms que. me restc1m, Sl~ja obrigado, não 
i1 fazer um esforr;o, que seria impro
úcuo. no intllito de dGstruir o eff,•ito desüt 
oraç~o brilliante, no epilogo, que aimln, ecl10a 
peloé' <mgulc,s desta, sala; mas pa,m fazer sen
tir qne a maioria ch1. C<:ll1D.rn dos Sr:-:. Depufac 
dos, offec·ecenclo ú. consideração della a irnli
caçJ,o que se deki.te, ni\o teve em mente css:1s 
intenções sini~tr~cs que llll' S~\O emprestachs 
consta.ntemente p:'los orac101·es da maioria, 
mais simplesme:ite fnzer com que, em nos8a 
p11ttfa, seja umi1 realich1.de a reivinelic11ção elos 
üirei:os posterg"Ctdos, fazer com que em nossa 
patria, urna Republica ckmocri1tica, não sof:. 
framos, noperioclo legal, no regimen constitu
cionn.l, o peso fereen\lo do mais feroz des
potismo. O qne :1 minoria quei· é que se niio 
invociuem as leis de arbitrio que clomümvaro. 
na época do tenor em Fmnça; e nos Estados 
Unidos d:1 Amorim do Norte, na éi;;oca em 
que n., União Americana. se empenlmva em 
um:"\ guerT<l ciYil, lutas fratriciclê1S imscidas 
ele um principio bn.rbm·o, qmtl o chi escravidi\o 
se h1tenclo contra a liberdmle; o que 11 mino
ria quer, S1'. presidente, é que esses i)erioLlos 
excepcio1mes üo~ l)OVOS não sejam chanmdos 
imra firmctr cloutrin:i, em nnm Republica .. 
que, 1u pluase elo hom0 11clo ministro dres reln
ções extel'ioms, e unm garça ele ê1WS ln·ancas 
que levantam o v(·:o do lodaçal ela monn.r
clri:i .... 

J\iiu queremos, Sr. presidente, que no 
desterro e no exllio, nas forü"llez11s immunclas 
este:jam peclac;os cln. soliern.nia nacioni11 arran
cados pelo despotismo do Vice-Presi1lente chi 
RPpnlJliCil ; uiio queremos ess<e importê1-
1,:<to e mlaptic,:ão ele opinWes de escriptore.,, 
que :podem reprnsentar tmlo quanto se.ia in
teresse lcg·itimo ela tyrcmnüt d·. s tempos me
dievaes, mas qur; não representam a coc1quista 
snblime cl:c liiienlacle no fim do soculo XIX. 

c"i nos uolJl'eS deputados da maiorfa, que 
teem toma.do partü neste ele bate com tlinta 
illusb·a.ç:Cw e c:om ümi.:1 ta.lento, r::.•:-;üw<1 c\1rno 
recurso, o auxilio desses tmtadistD.s amerim
no.s e Lh1.nc::.,zes, tctmbem e dado á minoria re~ 
correr a elles, niio prncuril.nclo nessas esc:1 vn.
çõc:s eh 11arlicuh. os a.rgumrntos que podem 
servir pn.m ,iustiflcn,r os actos elo Vicc-PrBsi
clentr1 ela Republic:1, mas aquelle~ que umis se 
c11sam com as _iLléas quo devemos fazer vingar 
em nossa. patem. 

Não será um escriptor desconhecido, um 
publicist11 de impo1'Lancü1. somenos, u que vou 
convidar tambem para ,1,poiar a causa da mi· 
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norh1. Cliauveau, o emimmte jul'isconsulto e 
constituciornilisla francez, em sua obm sobre 
j urisdicçiio administra.tiva, tntz um capitulo 
em que l)['ilhantemente rliscorre sobi'e a es
phera ele tteçiio elos poderes, sua imlep811clen
cü1 e autonomia. 

I\o n. 536. trnt:imlo do csfarlo ele sitio de
cretado para'" Vencle1, cliz elle que o estc1clo 
ele sitio nlí,o pode nem 8ubt1';i.l1ir os cid<tlliios 
<LOS seus juízes naturn.es, 110m obrigal-os a 
contribuic:(íes que niío tenham sido votach1s 
pelo poder legishitivo. 

Ve-se, portanto, Sr. prnsicl:-nk, qne t:'lm· 
b2rn rnmi opinião re~peitcwel vem em apoio 
clc1 minoriê1 dizer que, em circnmstanc:ill n 1-
guma, nem mesmo clurri,nte o estado de sitio, 
pC>Llem os ciüaüilos sm· aras tatlos elo j ulg11-
mento por seus ,iuizes müurCLe~. 

E que pretende ê1 mi11ori:.t, Sr. prec:iclente? 
pretende simplesmente que o Sr. Vice-Pl'esi
clente da Republlrn faça ces:cm· as medidas 
de excepc;ão com rehiçlio êlOS destenados po
liticos e presos rnts fortcllezas, para que elles 
venlrnm responder pemnte os tribmmes. 

Ainch Jm pouco o l101m11lo relator elo 
pnrecer declarou, citando clivC'rsos ca.sus de 
julgamento, que im America elo Nmü:, i101· 
occasfüo chi. sus1Jensiio ele haúen-cor1111s, um 
deputado residente no Ohio, ao terminar êc 
legislatura, p<wtiu JX1.I'l1 seu estn,clo n:1ücl, 
convocou um nwc!in,; e })rofedct um discurso 
altamente revolucional'io ... 

Em consequenci<1, foi preso e immecliata
mente sujeito a julgamento e condemnmlo á 
])l'iSãO. 

Pois si o nobre deputado é o p1·im8iro r1ne 
vem dizer que ne~tes caso::: excepcionne~ os 
presos polilicos de imp01'ta,i1c cê nilo eram, ~e
questraclos ao juizo, mas immecliatamente 
sujeitos aos tribunae~, como que1· com esse 
argumento destruir ltqnillo que vimos pedir, 
q ne outra cous<1 nilll é sinií.o a applicaç,fo ch1 
doutrina consagrach1 nesse facto lüstorico ? 

Não pal'ece, Sr. presidente, que existe in
constituciomtlidacle no nosso pedido, porquanto 
é dara a lc·i constitucional qwmclo, dando ex
traordinariamente ao Pocler Executivo a fo
culch1cle ele cleclarctr o esl.C1:lo lh sitio, ai;ti·i
lmü;ão pri vci.ti va, entrntmHo, do Congresso. 
ella (;sbl18leceu r~qui_sitos especiaes, sem cuja 
c:x1stencm ella se iwo pocl,,1·iri, (h1r, reshin
grnclo tarnbem a~ meclicbs ele cxcep~ão. 

Pt1ssaLlo o estriclo ele sitio, unrn vez que o 
Presidente eh nepublica por nm boletim man
dou revogar o seu decreto, cleclamnclo que já 
a, pa~ estava rnstc1belecich, como é que S. Ex. 
Jª rrno conffa nas suas nrmas, no seu prestin·io 
na sua força, não tem confü111cê1 na est1·~,ü~ 
de Cerro, que o pócle trazer e1i1 10 minutos 
para .ll cichtlle ... p<.tm :.tbafür ê1 commor;i1.o 
mtestma.? De rnoch que S. Ex. illeg·11lmente 
ainda conserVl1 o decreto em vigor 'é p2s:im1s 

presrts nas Jí:Jrütlezas, homens illustres pri
vados ele exercerem o immclato de que a 
nação os investira. 

Sr. iwesiclente, parece que clescle a primeira 
occasião em que ims altn.s regilíes goverm1men
faes s2 j)enson em <lffastar elo Reio desta casa 
algnns memlJros ela minorit1 e ela sociedade, 
alguns cidcvlilos que não podiam ser agrada veis 
ao governo, pri,rece que desde enfüo ás tontas 
e ús cegas tudo se fazia ne~se conluio elo Ita
marnty. 

E' assim, Sr. presidente, qne o primeiro de
creto que ltj)ptu·eceu falla.va em crime ele se
rfü;ão, mus os leguleios elo paço, com1wehen
clenclo cll'c'cle logo que o crime rle ~ecliçi\o era 
l1m crime aífümçavel, trf1tamm para logo ele 
inventar outro l'.rirne ... (Tl'ocam-sc clive1'Sos 
apní'ies.) 

o SR. CASSIAl\0 DO NASCIMEl\TO-Porque o 
cri me ela sediçiio não lJc1sta va. 

O SR. Fo:'>lsEcA l-IERi\ms-Mais para 11ota1· 
é, Sr. presidente, que o Vice-Presidente ela 
Repulilim sempre appreltensivo, já se não re~ 
corcla.ck que sob :-:na palavra. asseverav11 que 
a 01·dem se l1Cltou restabelecida llentro de 
pouco mais ele 48 horas, pois que no clin. 13 
pelri manllã,j)Ol' boletim,elle revogava a clecre
taç·ão elo estado ele sitio. 

Apeza,rclisso, porém,aincla cleixf1va como que 
a espada ele Damocles i1emlente sobre a, cabeça 
rlaquelles ele que clesejt1 va virgar-se. Affir
mava a existencia. ele uma celebre lista secre
ta, ele victimas sem designação elo dia, 
e hor'1 em que nella pudessem ser i.nscriptas ... 

o SR. BEVILAQUA-Não ha lista secreta. 
O Sn.. Fol\SECA 1-IEmms-Sr. presidente, a 

minoria vê mais elo que a maiorü1; vejo que 
esse apoio incondicional ao gove1'no arrasta 
os nobres deputados até o impossível. 

O SR. BEnLAQUA-.Já elechrei que não dou 
apoio incondicionalmente. 

o Sn.. FONSECA HERMES-A maioria não sa.be 
que em Ittrnmr<tty lia umll lisfa secreta ele 
f)ue deram noticfa todos os orgãos ela imprensa 
local, :1 prop1fa folh11 official o declarou quan
do registrou a notici'1 ele acharem-se todas as 
garantias restabeleciclas, excepto para os pre
sos, 1X1ra os intimados e para todos aquelll')S 
cujos nomes estavC\.m inscriptos. ( Contestações 
e apartes.) 

Sr. presidente, entre a minha :'lffirmativa 
e c1 clubieél:'lcle dos honrados deputados ela 
imüoria, pé'1'mittir-me-t1a V. Ex. que clê por 
arbitro o Dim·io O/ficial.( Pmisa). 

Sr. presiclente, o honrado relator elo parecer 
se debri,te eitou paro, 11poio e confirmaçií.o 

suas üoutrilms terrol'isfas êl opiniiio elo no
tavel publicista. Benj'1min Const11111;. 
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Pois bem, Sr. presirlente, nenjamin Constetnt 
é tambem l1oje o ptürono cb rninorfa. é fam
bem o ;1d vogado rla nossa, cansa, llois (~ elle 
quem diz em umn, elas 1x1giims mais liriLlmn
tes de sua penna : - « a liberdrnle inclivi·· 
dual é o fim ele toch '' sociedade lnunana; o 
arhitrio quamlo fere sem escrupulo aquelles 
que lhe s::lo suspeitos, não é simplesmente cW 
individuo que persegue, nms êL uma, nação que> 
elle êLvilta,, a um povo inteirn que elle cle
grncla .» 

O SR. ALci:-1110 GUAJ'\_\BAILl_-Sou <ln, opi
nfüo ele Renj<tmin Cunst11nt: A rliYergcncin. ~' 
que agora, não se trn.t<t ele arl1itrio, tro.ta,-se 
de uma disposiçiio consttucimml. 

O Sn,. Fox,;EcA HEJ.ums-Nfo npoirrclo: ele 
um abuso elo poder, de um acto ele prepo
tencia. 

Von clemonstr'1r que as libercl:ules incliYi
cluaes não foram respeit:ulas pelo Vice-Pre
clente ela Republica, e que n:to se deu tle facto 
nenhum dos requisitos exigiclos prfa Constitni
çã.o pa,rn. rpw fosse dc0 clarado o estado eh~ sitio. 
Não quizcra, Sr. presidente, tocctr neste 
assumpto, pon1ue a materia, cm c!iscussi'io é 
importc111tissürni,; trata-se ele curancar cltcs 
garras da morte cicl<J.cfüos qnc cu.l1irnm em 
cilada arnmcla pelo gornrno. 

O SR. Fo:--1sEc.-1. I-IERe1ms - Este boietim está 
clc1faclo do elite 13 e o decreto dataclo elo cfüt 12 
de tüiril. 

Que lis~a É\ esta? A elos clesteerarlos? (Tro
ccun-se 'oiotc1ttos 

O SR. Pn.ESlllK\TE - Peço aos nobres rlc
pulttdos que não interrompam o orador. 

O Sn. Fo:'\SECA HERMES - Acabei de de
monstrnr qtrn 110 dia 12 ele abril era. irnbli
cack nm decreto clestermnclo para S. Jorrq uim, 
Cnculty e TaLntingti, alguns cidadãos e prcn
clcnclo outros nas forl;i,lezas. 

Ora, dizer-se que o ;i,cto elo PoclerExecutiYo 
do di;i, l 3 i·cf'ere-sc '" csÜ'S, parece-me uma 
puedlichi,1le, porque, nma vez que estavam 
desi.nrmdos Oll detidos, niío podia,m esLar no 
goso dos seus direitos ; logo, isto não pc:1cle rc
forir-~e a cllcs. E _fan to assim é, que llou vc 
c1clad<1.0s prosas depms ele suspenso o esfaclo de 
sitio. 

O SR. BEYIL.r1.Qu.1_ - V. Ex., qua.ndo tcans
crcrn1· est:1. pn.rtc que leu elo decreto, ma.nele 
trnnscrevcr o qne se segue. 

0 Sn.. Fo:'\SECA I-IEinrns - Agora peço a V· 
Ex. que me diga uma cousrt. 

K:;ses citla.clií.os clesternvlos e presos foram 
ou nií.o fomm intimados i Foram. Então 
quaes silo os imcriptos '? S1'. pn~side11te, :e noss<õ constituição politic:c 

determimi, que sú cm c:cso excepeio1ml,r1na.ndo 
ha gmYe c:ommoção intestina, ou no rnso ele O SR. C,1.ssu~o no :i,1.scrMENTO- E' a lista 
il1v11sfo innirniµ·a, e\ que o Vice-Presidente cl:c inquisitorifll que lá fico1t. 
Rcpul1lico. pci1le decn:t:tr o csfaclo cll1 sitio. E. 
esta a, c<cusn. origim1rü1 e cletE;rminanb dr, 
toclos os actos que <1indt1 ltoie htism:imos e 
cl1jos eifcitos '' naçoi:io .ainda ccornocionacb 

O SR. HEYILAQUA - Essa lista foi crcada 
agora na irnagiuaç·ão ele V. Ex. 

o Sn.. ARTfIGR Rros - E' que V. Ex. não 
leu o Diario U/fici•d. (Tia outros apartes.) 

comtemph1. 
Ora,Sr. presidente, não é criYel que da ex- O SR. FoxsECA I-IJ1JR:\IES - Contimrnnclo na 

posição feita, na mcns:i,gem, ela exposi\·il_o con- rnesnm ordem de consiclerações,clevo dizer que 
stante dos jornaes, cht mirração claquellcs que me sorprcl1cnile sobrn modo que os honr;i,dos 
tuclo n,prccii1ln e Ycem so conclna rJnc lrnn- deputa.elos da. rnaiori<1 Yenliam com esta soli
vcsso r;i.zilo para acrerlitar em qnc :•:e) trnlm citUtlc cxlr:wnlinariil ferir, corno que com 
dado gmve commor:iio intrstilm, elo moclo a. chwa mortífera, qualquer tentatiYa que parta 
nulliflc,i,r as concliçües de ordem n estaiJilicln.- ela 11111101·1,i, tcmclente a rninorn,r os soffl'imcntos, 
ele politim chi l\.e.public:i,. il dor, o nrnrtyrio cless2~ nossos conciclacl:Ios 

o SR. BiwILAQUA. _o que 1118 admira 6 Yiet.imados pelo abuso ele pocler do Vicc-Presi
que s. Ex. não ~e supponlm no mar nmb clente d:1. Hcpublica. (Apartes e pntesto0.) 
tranquillu ele rnsn.s. O SR. Fo:\~ECA FfEm~rns- Tlmto esse abuso 

O SR. Fo:\'sEcA I-IJ1JRí\mS - Nem é possível ele pmler se deu, que é incomprchcnsivel que 
que seja tmquillo cõste mar pnlitico c1·caclo nesta oicl:Lclc, onde 1 :a interesses commcrciaes 
pelo Vice-Prc~iclcmtc; ifa RepulJlic;i,, ele anile o imlnst1·i:ies ele ordem tão clcvacla, onde J1a, 
vemos os espodros elas victima.s c:nrgirem tantos millmres rfo familüi,s, se tivesse dado 
clamando ju~tir;,1 (l vinii<1.llç~i,. um:i. grnvo commoç.fio intestimt (é o que exige 

l1. Constitui~·U.o), um perigo immincnte par<L ti 
Sr. presidente.interrompo n. ordem c!B con- Re1mlilica, sem r1n0 entretanto l!otffcsse, 

siclcra.çües que lcY<1 v:c foi L:i,s, rm.ra lei· o Diririo siqucr, unm luta. cmporal entre dous ho
Official, confirrna.nrlo o que Jta IJOUcn dizi:L. mens. 
(Li?). N1\.o hou rn rnnn. got:i, rfo sangue. 

O SR. ALCL'IDO GTL\NAH\gA - A trnnquil- CiL1l:t ciclatfüo continuou como Lli:Lriamentc 
Jiffaüe 1m1Jlic:i, cxigfa 1) 1ditstn.rncnto clcstr"s cm snas occup:i.r/ics. 
inclivicluos. ('l'r11crl)J1-se ca/01·osos a1iartcs.) ,~ ÍÍJ!\'ll a1·1ú1tcla., li::n·nrncla 80h as orcl8ns do 
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Vico-Presiclente da, lle1mblicD,, 1Jií.o encontrou, 
siquer, um grupo cl8 Jioml'ns <crrnaclos cujas 
tenfatirns sediciosas ella tivesse elo reprimir. 
A policia nada tern que fazr;1'. 

O SR. BEVII,,\QUA-Y. Ex. conhece mellior 
do que cm ossti historitc. 

O SR. FoNSECA H1m11rns -- E é 11or a co
nlwcm' per·ít'Í tcu1wnte, q rn' venho dizer n, 
V. Ex. q us o Vice-Presidente eh l(.c•public<1, 
;ümson; e po1' <t conhecer que estou con
venc1clo ele que n, revolue;lío ck 10 ck alJríl foi 
unm ü1rçcc tranrnda no TLttmamty. (A1Jal'ks e 
corilcsiaçrJc<.) 

o SR. JUVENClO DE Án1'IAR-HOUYO ate'; mn
sim que ninguem sabe q ucm mandou. 

O SR. BEZERRIL-Qnnm "oi. pedir ft mnsica 
foi o Sr. Miranda ele C:H'Yo,1110. (T;·own1-se 
o;,itros apartes.) 

familia receber os amigos que nos honravam 
com esrn g·entilezn,, 

netirei-me p<wa Petropolis no dia seguinte 
pelrt 1mrnltii. 

Nessê'\ nonte, reunido numero ele populrtres 
no htrgo eb Lapa, füi ela casa elo genrn1l Deo
doro um aviso, llfll'a que nifo levassem a ef
f'oito a m:1nif'estação, porq 1.te S. Ex. aclmva
so no leito eh clor, soff1fa cruciantemente. 
En":rernnto, a despeito dessas solicitações,cres
ceu o gn1po e com um:t lmnch elo musica, que 
surgiu miraculosamente poz-se a cêêminllo ! 

O coronei l\Ienna Barreto, um elos C(Ll'rtcteres 
nmis nobres do nosso exercito, um dos nossos 
nmis illm:trcs collogas ele represent:i,çiio na
eiomü e c11ie foi ticlo, por alguem, como alma 
füt conspime)'Lo, clirig'iu-so ao grupo e pediu o 
aclimnento ela mn.nifcstae:ilo. 

O SR. Bw;-rLAQUA-:\Ia~: V. Ex. lJOffjue não 
d;'1, tocl<ts as inl\Jrmaçiíes que dou O l'ai~. 

O SR FONSECA I-Ii<:R11n:s-Sr. iwesiclente, tle m'güo insuspeito a y. Ex. ~ 
imtumza ospe)Cil1Jissima c->rn, a 11111nili3star:ffo 
promovida, pelos asc,eclcts ,]0 sr. Floriano :w' O Sn. FoxSECA HERi\IES - Errt governista 
general Deoüoro. enfüo e as noticin,:i como a elos outros jornaes 

Vc:n\10 tr:tzer ú, Camn,ra o tostenrnn ho in- oram sem pro cl:ulas por fonte official, :tlem do 
suspeito ele pessocts qm: se aclnwam 111, c:csa, que <'Is circumsürncias elo meio eram rnelin
do ::01'. geneml Deodoro ns, i:ccasülo em que drosas. 
ellaserealisou. O SR. BEVIL\QUA-Era o mesmo que hoje. 

Na vesp2m estava eu 1wsfa cidade quando o SR. Foi\SECA HERMEs-Dahi por cleante, 
me foi mostmdo um ca,rt11Z em que se cmn-i- Sr. presidente, V. Ex. e a casa conhecem a 
c1av:1 o 11ovo a reunir-se no la1'go tfa Lnpc1, \ii~'torin.,por<JLie 08 jornaes a descreveram mi
afim ele comp1'imentar tio general Deodoro nuciosamente. 
pelei seu l'estabelecimento. Es,;e cttrtaz niio E' preciso notar que, dentro em meia hora, 
tmzia o nome elo quem ou ela cfo.ssl' que fazia clteg<wa '"º cC'lmpo ela Acclamaçilo, fardado de 
o convite. gencrnl, o Sr. Vice-Presülente ela Republica, 

E tissim eu e outros aclmirnclores elo venc·
ranclo fnnclador ela Rrpnl11ictt, que nos jul
g:wamo:< no elevei' dei comp:trecer á 1mrnii'es
fae;iío, vacillámos nessa recJÓluçiio. 

O SR. BEVILA•WA - Esse boletim veiu no 
CouÚJéile. 

que se ê'\clt<wa na Pieclacle. 
Que llI'esteza e que excellente serviço o da 

Estrada ! Clte;:;·uci ;1té a desconhecer a Central 
elo Brazil. · 

Não so comprehende que o coronel Menna 
Bal'reto, com 1rn1is algumas pessorts, talvez 
em numero inferior a CiO, musica, inclusive, 

O SR. FONSECA HER"ms - O Combatr negê'\ pmlff'Se p1.11· cm abalo a ordem e em perigo a 
isso. Repulilic:c.(Tn1cm11-se nwlw1·osos e vchenwntcs 

Dirigi-me, então, á casa elo Sr. general Deo- a1x11·tcs e;Jt1·e diocrsos Srs. deputados.) 
doro, a, inchtgl1r ele onde partia, e,;s;1 p1·ova ele 

11, . ' o SR. PRESIDEJ'íTE reclanm attenção. aJJreço, e :ê i aperncs lui iniormnclo ele que o 
ai.to commercio pretemli:i, ihí:'.'I' um:i manifcs- O SR. FoxsECA. HERll1ES-0 aparte elo meu 
façã,o ao geneml Deodoro. nobre colloga faz-me lembrar um üwto carêê-

Comiwehencle-se pel'feitamente, Sr. presi- ct:risttco d;, manil'estnc;·ão. Chegados os popu
clents, qtw o :tlto comme-rcio não ia promover lares e não vendo appcweeer commissiio <tl
unrn m1wifesfaçito a 11111 11omem lhê est:ttura gunm, o meu illnstre :cmigo e nosso clistincto 
moral elo Sr. gcneeccl Ilemloro, <018 7 llorns cll\, colleg:t Sr. clepn1n,clo Seabra foicum1wirnentar 
nolitB de um domingo. com moleques. fogue- o Sr. nmreelrnl Deodoro. 
tes e c\1:11'ang·,i á frente. "fes:,;'\ occnsfüo, S1'. presidente, appareceu al-

Alem disso, no vr1fül o alto commercio gnem qne corTeu l'lpavoraclo peh'I casei elo ma-
s:ce ~ws clomin;,;o::: elo, eilhtcle. reclml e cleclaron que o general José Cla-

Não ''f' ~alnii:, Jlortanio, qmi,es eram os ma- riwlo .iá se aclmva á Jrente clcts f'orc:as,já tinha 
nilbLanLl'': ", po1· isso. e1 il~·i "'tl1ir rn1 ar111:1 - tomado o Itanrnraty; e Sr.presidente. o proto
clilli;1 1m.•pa.~'i1,tl:i,, r1u<1,ndo minll:t olJl'igae~'il.o.em . gonistn, eht p:mtorninm tral1idom elo governo 
tal e1:so, 11rn, e·sü1,1· t'lll cas:1 do gemo1·;\I Dc10-j 1les<tppm·1•ce~u it;1.: trn·ni,s, como Llas 1,reva~ 
cloro, que su :tclmv:L tlooute, ptn':c co1~1 sua houvm':t surgitlo. (clparles.) 
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O SR. PRillSIDENTE-Attençilo ! (;lprwtes.) 
Ordem! 

o Sg. BEVILA.QT.:A-E como C8,]1Íl'atn lllt ci
lada? 

o SR. FoNsr:cA HRR;\rES- E' que a 10 lle 
abril lrnvia, ainda, bmzileiros r1ne nii.o se km
br(1,Vfü11 ele 15 de novembl'o, tinl1a-se-lhes apa
gado já ela memorm o proceuimrmto sempre 
incomprehensi vel, sempre duiJio elo ajudti1~te 
general elo visconde de Ouro Preto. elo mnns
tro da guerra elo geneml D0ocloro. (1',.oca,;1.-sc 
nwneJ·osos apa·i·tes.) 

O SR. P1u:srnE0iTE-A mes~1 está pBrmittirnlo 
quB o nobre llepntallo falle cl\'\pois do dn.cl'".. a 
hora; mas tlesck que os nobres deputados rnw 
permittem siq uei· que a. mesn. mantenll11 n, or
dem, serei obrigado a snspefüler a sGs~ão. 

O SR. Fo~sEcA HE1urns-"Sr. presidente, a 
minoricc não tem outro intuito ... 
numerosos cqJai"tes.) 

O SR. PRESillE:\'TE-Ncc fürIYm do regimento. 
suspendo a ses~ão. E estando llaclci. '"!tora., ele~ 
claro acliacltt a, discussiío. 

Suspencle-i;e a sessiío ,;s 4 ltoms e :20 mi
nutos, e reabre-se às 4 e 25. 

o SR. PRESIDEXTE-A mesD. fui obrigMla a 
suspender a sessão por motivo tlt1 desol'dem 
que reina V<\, na. sala. De acconlo com r1 nobre 
cleputaclo pelo Rio rle Janeiro, <1. mesa clar-llrn
ha a palccvm mt 1Jrüxima sessilo, pl1m conti
nuar o sem discurso. 

O SR. 0LIYEIRA PrxTo-Peço a imlccvni. 1J01Gt 
ordem. 

O SR. P1~ESIDlêXTE-A ordem elo dia 1Jêcl'ê1 
amanhã é a seguinte: 

Vofaç·ão elo lJal"eccr n. 10, julgauclo nilo ter 
perdido o rnandctto nesta ca.rnara o Sr. cle-
1mtaclo Jo,é Vicente :vir,it·a cb Vasconcellos, 
ex-membro ela jlmt.<1 goverrnüiv11 elo t"sktclo 
de PerrnunbncD, com voto em sep,i.raclo consi
derando vago o respectivo Jogar e m~mhwllo 
proceder it eleic;ilo pê1ra seu prnend1imento. 
(Discussilo mlicn) ; 

Discussilo unica· dos seguintes projectos: 
N. 208, concedendo a Amm J\.faria, clf1s Ne

ves Dmnasio, a pensiío mmual ele 1 :2000000; 
N. 275, autoriscwdo o governo a mandar 

pagm' a Justinim10 José ele Barros, pêêgaclor do 
Tllesol1ro Nacimnl, os vencimentos de seu 
emprego, a contar (\e 2 de janeiro ele 1890 
ate 25 ele milrço ele 18!:!1; 

N. :~53, l1ntoris:wdo o governo a, mandar 
)Jê1gm· o meio soldo vencido e por vencer ;i, 
D. Marice Jmiqui1m de Albuquerque, viuv<L 
llo Cilpitão Li.m•imlo José ela Silveira, D. Rita 
lle Cassicc Soares. Yinva, do capitão João An
tonio Soa.res, e D. Isn.bel Hoífmann. mile elo 
alferes I-Iem·iq ne Hoiimmrn ; 

3·• di,1·ussiio elo projecio u.:~25, a11provanclo 
lm parte que com1Jete ao Poder Legislativo; o 
contrncto celelJrarlo em 3 de liwereiro ele 1877 
eHtre o ministro do im[lel'io elo extincto re
gimen e o Dr. Paulino Frnnklin elo Arnaml 
(BMiío de Ccrnincló) 1X1m o alargmnento e pro
long,i,mento th rim de GonçtLl ;·es Dias, desde 
ú nm dn, Prainha atl~ ao li1rgo cb Mito elo Bispo 
em frnnte ti.o 1rnir; 

Discus~ão unica do pl'Ojecto n. W, deste 
anno. a11torisamlD o gornrno n, augmentar 
co:n ~10 "/,,ela respectivR. g-mtific8,çilo ovenci
mento de 'na.divi1l<tde do conferente aposen
titdo eht ,\Jfamlc;.rtl. elo Rio de Janeiro, Fti.bio 
Alexrrnclt'ino elos Reis Quadros, ele conformi
chcle com avi20 do :\Iinbt8rio ela, Fazenda ele 
rn ele janeiro ele 1891 ' 

[" cliRcll$São elo projecto n. 16 A, ele 1891, 
julgando rligno ele ser to1mulo em consiclera
(:üo o projecto n. lG deste anno, creando o lo
gn,r ele conferentG pa.m as substancias chimi
ca,s 1ms alfancleg~1s ele J a e 2" ordem. 

Yem á mesct as seguintes 

Daclcu·açOcs 

Declaro que votei a füvor do projecto n. 40' 
suppriminclo as clisl.incçi1es enti·e jornaleiros 
e érnprr.ga!los do quacll'o, para que toclos os 
ci1bclilos estipernlic1llo·1 pdo erario pul11ic:o go
zem elas mesnms i>rnmrniclacles, rcg-alhls e fa-

3a cliscnssilo do peojecto n. 15, cll~ste anno, : v01·e:< · 
conceclemlu no ac:trnü ex:c;rcicio um c:1·edito cs- Sti.la das seS:'<l!es. 15 ele junho ele 1892. -
pecial e ext!'llorclinario ele!:: 1.466-5-0 para 11. Jfol'e:,.(l ela s:tva. 
pagamento a Lni:ó Cohen & Sons. credorc:s chi 
companlli.a ele E~t.mcl" clü Ferro S. Ptwlo e 
Rio üe Janeiro, encarn1xccb pela Go1cerno Fe- D·' .1 o· . • . 1: ., 1· - · t dera]. J aiclD1lh que vo,,1mo, p~.o prOJGC o 

ConÜnua~·iío ela cliscns..:ffo unic<L do parecei· i n. 40 .A.' s\:ppn,11~1ndo n.~, l:1st11~cc;c'.c's e:1~re.Jo1·
n. 7, ~ulgrmcloniír~ lmvel' materfa pam . rleli-; mlm.10~ ~· ".m~re,,,all.osº ·l. q:1<1110 l'.'1r~ qn~ 
beraçao rm mcltCil.ÇiW par;c qne convHlMlo toe!~',~~. c:Hlad,,~s esüp'.mlmllo. pe~~ ~ ,,i,11~ ~·~-
o Vice-Prnsiüente chi Jfo1Jnblic:t a. ces-: n· bl!:o, '?J~l 1.'.~d,l.s mesma, 1mmui1,,,l.c,e,, 18oc1 

as merlidas ele excep<;ilo to11mdas ]Jclo clecrnto , lt,1,::; el,1 YOL' · 

ele 12 ele alJi·il: Salê.1 cbs Fí rlc junho ele 1892. -
:2" llisenssiío do projncto n. :~3. üxamlo as JJ. da Mol!a. - . (; ua;1.a/)((rn. - !l:I. Jlfa1·-

forr_'as do ten•n, pcu·a o êLnno ele 180.3 ; co111/es. - Ji'nmç a Can1ufl10. 
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ACTA E:\f JG Dlê JDl\IIO DE 189;2 

Pi'esirlcncirr elo Sr. Benrnrdi1io da Ccnn1Jos 

Ao meio-llir.L o Sr. pt·esirlcnte nmmla pro
cc1lc1· i:. leitnm do exp.;cliente. 

Declaro ter votado a füvor do projecto 
n 40 A, snppriminclo as disl;it1cçõcs entre, 
jornaleiros e empregados elo quadro, ptu"a, qne 1 

todos os cidadãos estipendiados pelo eral'io pu
blicq gozrm u[l,S mesmas imnrnniclaeles, rega
lias e favores, por achar que 6 a cb 
j usti~·a. o SR. 1 () SECIWTj_RIO })roce de {L leitura do 

Sah 1lrts sessões, 15 elejunl10 de 1892. - seguinte 
Jose Bcoifa1p1a. 

Vae a imprimir pn,m entrar rn1 onlem 
trabalhos o seguinte 

PH.OJECTO N . 27 - 1892 

A.utoi·isa. ·o r;ovci·no 
seis mc~e5 110 Dr·_ 
G dcs, 1ílH(/r.'.co 
distr:cto da 

a conceder !icc/lÇtl por 
. Anion io dos I~cis 

da li1112Jc:;a elo 
Fedem/, 

Sendo presente á com missão ele petiçõ; s 
porlerns o 1'8QUerimento elo Dr. Antonio 
Eeis Ar:1ujo Góes, medico inspector llo 1° 
clistricto üa Capital F1 clern,l, ~olicitamlo nm 
nnno de licen0a com o respecti'rn orden111lo ; 
é de parecer que o goYerno autorisC"LÜO 
conceder lW pGtici01mrio seis mezc-s 1\e licêni;cc 
com o reo<pecLivo orck:naclo.attemlenclo l]Ue ao 
requerente .i à form11 concerliclos seis ele me;.:es li
cença com o respectivo orde1mclo.e que 8111 vistlt 
elo atkst:1clo medico que juntou 110 seu rc
qnerimento, se eviclcnci:1 rptc o petieionario 
tem experimen ta,do sérnsi rnis mcll10ms em 
s2us incornmados 8 que p:1rn, seu compkto 1°e
stabelecimento sc:Lo sufficientes seis mezes. 

As:lim resolve a commissilo oíforec~mlo o 
seguinte proj ecto : 

Art. 1° Ficcc o governo antorisrulo ;\ con
ceder ao Dr. Antonio elos Reis Arn11iu (11-,::s, 
medico inspector ela limpeza elo l'' 'clistricto 
da Capital Federal, S8is mezes ele licença com 
o respectivo ordenado ptWfL tr:üar lh :ma. 
samle, onde lhe convier, em p1'urogn,r,'ão de 
onLrn, ele igrn1l ttimpo que t:w l'o1· cotweüicla. 

A1·t. 2' Revogccm-se :is cm 
contrario. 

S;i.h cl:ts commissiíes, 4 dei junho ele 189:?,.
c~~·ar Z;,luza .-lf11·cd 0 ,1·:cn JJ01·:·1cs-Jusd .Jlá-
1·iun o. 

Lev:mtcc-se a sessão às 4 1/2 horas ela 
tarde. 

C'a111al'a Y. II 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do S1·. de1müiclo .J. :\íeira de Vasconcellos, 

de hoje. cummunicarnlo qne, 1leviclo ao estado 
c1:: molesti<t c:m pcssoci ele ~na üunilüL, deixa ele 
cornplL1·ecer ús 2cssõcs de ttmanhi:t por cleante. 
-lnt:•ira(b . 

Do Sr. 1° seTc"tario elo Senado, ele 15 elo cor
rente. communicttnclo que aquell8, camartt 
0nvion :·L st1ncção os antogru.pltos elo decreto 
do ConQTesso Naciona,J, conceelenclo ao actual 
:1,imlaufe elo inspect01· da alf':imlegci, destaca
pita,!. Adolpho Fortunato 1-Iasselrnann, as 
llo11ras elo posto de c:1pitão de fragata.-Intei
l'i.1(ln,. 

Do mesmo senllor, dei12:ual data, communi
carnlo que. por oflicio elo Minist8rio da Agri
c:ultnrn, de 1:3 elo corrente, füi restituiclo 
áq ue lla, camaea, devidamente sanccionado, 
o :rntograpl10 elo clecreto elo Congresso Na
cion::l, que müoriséi o goYerno a innovar com 
T!w Ce11!'â !Jui'iwur ('o;poratitm, liinited, o 
contracto existeute para conclusão elas obras 
cloporto elo estaclo elo Ceará.-Inteii'acla. 

Do mesmo seuhor, ele igmcl chita, remettenclo 
o prnjecto 1\aquella GiLmam relativo :ws ven
cimeui os elos magistrados aposentados. -A' 
commis::oão ele constituição, legislação e ele 
us:;iç:i. 

Do Ministerio elos Negocios ela Justiça, de 14 
tlo corrente, em resposfa :to clestci canrn,ra, 
n. 4:i. els ~l elo eorrente, rcmettenclo por cópia 
os tclegT<1,mm:ts Cjl'e áqnelle ministerio 11irigiu 
o gorn1·1müor elo estado ele Goyaz, solicitanclo 
'" l'emoç·,\o elo jiüz de clirnito ela c01mcrm ele Boa 
Vista, lJ:1clttiré;I Ifomique I-Iei·meto Martins, e, 
ncc1'e2cc•nt;mtln com reforencic'I iw ultimo qne
sitll elo citado ofücio, que, não constando airnb 
a org:rnisaç~,o ,inridica do mesmo estado, nem a 
prornulgar:·<lo Lle1 respectiva, lei de orçamento, 
co11tinu:i n, m:1cdsfratum ele Goyaz a cargo elo 
governo ela Unii:to, ele ticconlo com a~ clisposi
çiíes em Yig·o1· .-A quem .lez a requisiçi'ío (o 
S1'. clepntaclo Ffoury CLmiclo). 

TelZ'.gmmma : 

Tilerm:im, lG ele junho de 1892,-Exm. Sr. 
1 º sGc;ret:wio tl:1, Cm1rnm elos Depu taclos-Rio
Eleito ltontem poe urninimiclacle govemaclor 
elo estn,do, 11m·an te ;i, Carnar:L elos Deputc1dos, 
pl'estoi hoje o compromisso constitucional e 

24 
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assumi o exerci :io. A· 
ser1,~ico~;. - Cci·-:olr1i10 rfc 1;u, 
gover;'nn,d or. -Tu te.ir~\ cht. 

H.ecgml'imr1 i I º": 
Do l~ngcnlleiro Crock;it cL 1 ~'.ú,~ pl'i-

vilt;gio,lt::.:o e. !l'o:;o n unttn~~ ü~ \"Of'\':_~~ 1:u11~. 
estrad:i. d•· lh·1·0 cL• Pl·~ri1wü·:1 ;-;d 
no J\._r;u~'Ul1Ya..-·}1_· co:uinis~r-to de 01i1';1_s 1>~-1-
blims. · · ·· · 

Do D1·. Fni.ncl:::cr1 
sentccuilo u rn u n;,::;;c. 
belt•.ci1m:11to d:i. n:: do lZi1i 

de Jr11H·iro.-,\'c: c-ommi:;.<(11>.c: tl1" s:1mlu :1ulilil'.;1, 
e lh olx:1s llll bli:;:1 :L -

Em 
respornlrm o:-: 
ilZt~•rc.do. i'1-tllr\'dL~ .funin1· 
João cl<' i'l.1't'l111, ·, Can:;\o, 

Ped.ro 
Bandeira, Ec.piriro 
Pil'es. S:111:;u~ 1 
U1·1Ja.11o '1fan·on:k,:, 

Tltrn:lclz 
füttÜWll, ÜO 
cklc1·, 'hotti. D'.Ltl':-~ 
Goneal ves H,tunrn~. Ca,i·!os Cr1<.J/_;·;!_:<. C()::;tn. 
MacÍm1lo. ['11l!í'l:;,, .To:-10 L;liz. ;;\i,·:•1·icÍ ',Icir:·iJ'i!, 
cl(l, Sü\·a,, Cin('i n;~J.o 1 ;1•;1;j':l 

1farciauo de _jftl,gc1,l!1itus, 
Forrmndo Si1rn1·1. C:U'los 
Ribeiro. · 

Amorim 
cellos .. Joiio 
Vi.riato lle 
Onl'iq LlC, A1·i:,td:•s 
Allmqm,1·q11t\ i; 01wl \L•. i.t.il. 'IL1.L·l1:1do. 
Ln,n1onni~;r~ .L\]\ ;ll'U n(1t:_:lll(). ( \'(\S Clia-
VC'~ F"l'l''•ir·l 1 ~"1 1 "ilo r_~(':·r11·[ 1 ) .Tuni<ll', 
All1:•ll1r.1 Úo1:ilo'. 'Í~:11;1:'11!;:1l,·· 1.11gdo Pi111it·i1"J. 
RulJúO .Jnnior o j\~u1rn:1. B::rrdo. 

Deix(.:Jn de\ 
pttd.[), os ~i·~. lllil 

Pedro Clt ·1·1n1111'. 

Fiat:10. \fO'..'.'itcú"• 
Furrni1·:1. '.inni 1·\1 
Almino Aíf1l11:""· 
Couto Ciit·1,,:1xo. ~;1, 
vn.llto, l~os:l e :--;ii..,~1L .Jo:-:~, \l;~1·i;1:i.1. 

Pe1_·11:tnt!H1t·o • .Jii · (:11:·i{l :'.n A~!.':1i:il'. 
~\nnil;:1 ~ i1';dcil (;, J \ln_'i i·;~ 

.Joiío ck 
mino C11rt1 ; rn. 
dn i'-.lir·<~:id;;, Oi:.i,·i 
\':d l:".11, L ';:Ili~!' 1 

: ~ j t ) ri 
~ • J \ . ( ) ( : : ) 

li':_'i i :·lt1; 

Lic'.-
1 .~-)il'U: 

.\nf\"isi, 

1\.1tg·Lt:31J1) d.o F1·;_;itn.s, Pa~~J;). A1-~r1Jllo. 

Znm~1. ~\T"r"o 1 íno ;-.ronrn. Severino Yieir8. :Nlil
.?r'irnri,·co So Ir(•, · Dyonic:io Cerqneir:i, 

s,:f:11stii\o L;1mlnlpl10, 
Fonst•c;1 n Silva, 

CYl'illo rlo Lc;
i)esrn8,, Ln iz 
lh Crnz, Al

Fel'1'n,z, 
Vi11lw(:8. 

;106 
:un(tnlliI 0; ê11nes1na jú, 

:::i:o <';: 
JO, .i lll~~;rnclo n:lo ter 

m··li.l C;1.m:1r:i, o Sr. tl::i:m
cx
lh 

:; 

1 11. };") deste <l11UO, 

:1cl.11:1,, c·x:·· "icio 11m c'l'C•rlito es-
111;1 i::l ,, O'éi1':111ni!rn11·i11 do '~· 1.-.U\:i- ~,-n p:1r11 
1M.~a1ne._\i1to ;: Luií~ {'t·!t(~ll '-\: Son;~;, crcdo1'f'S rln. 
Cn111p:inil }}:lt'a11:\. rfo F,:1To S. Pilulu e Rio 
d(' .J:;nc·i: rJ, c11cnn1i11rb \l ·111 govel'llo fü1lrr<tl ; 

C\i11li11un{;~o da di,~c-t;-:.:;l·o ~ruiea (lo prLroc~·1· 
li. 7. rn::tc'l'i:\ p;1,ra 1ldilJC-

[!l,,!·:1. '"'.i:t l'Onvicbrlo o 
\~L,~:·-:_)1·e_;:]r1cnte (1;1 He1H; ,,, D.tí'kl' ce8:::a,r 

l:1C'~ich~~~ d(• tu~11ar\;i,:.~ 1!810 zlc;creto 
d(• 1:~ 

» \ ·:. J ·~ n. :!'.i. i1xn.w1o n,,:-~ 

f'P1\.: de l,e1·t;1, 11<U'ti. () ;uu1() de 180:3 ; 

ni -'.t·.u:<~~ào 1111ie;\ <10:3 ~~c·.(·~·ui11t\\·.~ lH'ojc~etos: 

:1, 1\.n11r;, :1f;t1'i(1, da,~; ~8-
<1.n:1 \;;',[ dc; J ::!fl(l;-.;()1)0 ; 

o :.:·o,~( J'i~O :1, 1rntn<11n· 
dn T :T1 i:~. d( li' do 

(h ''.li,{J.-\ '·Wl1 1''ll-

11r: .i:111ci1·:1 rir• l:-i\!il 11.li• :2:í 
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N. 253, :i,lltorism1clo o governo :i, mm1cfar 
pagar o meio soldo vencido o poe vencer a. 
D. íVfaria. Jm1quim1, de AllJUquerquo. vinn1 elo 
capitilo Ltwrinclo Josó ela Silveira, D. TUtiL ele 
Cti,ssh SoJres, vinvn, rlo mpitilo João Antonio 
Soares e D. I8·ilml 1-Ioifornun, nüe elo cdfet·es 
Henri iue IIoff1mmn; 

3" discussão elo proiecto n. 225, approv<1nclo, 
na, partl1 que comp'.·te ao Pllllet• Ll:gi:<la.~ivo, o 
contracto colobrn.1lo em :: d1" fov::1·r~.iru de: IS77 
entre o ministro llo impl1rio elo oxtiudo n•ci
men e o D1·. l'aulino Frnnklin elo AnmLll IBimfo 
ele Cn.nimlé) pn.m o e prolonga-
menta cht nrn üo Gonc;alv1·~ Dia~:. ilc>scle a l'tta 
da Prainlrn. ató ao lal'go rfa í\füD elo Bispo, em 
frente ao nmr; 

Discussiio nn ica elo projecto n. 20 ele, te 
anno, :wtorbr.rnrlo o gcn-eruo :1 nugmm1tet1· 
com 50 º/ º ch1 respedi v<L grntific8.1Jlo o vc:nci
mento ele ümdivüla.cle li<J confi:.m;ntc aposen
tnclo da Alfancle'.!l\, üo Rio ele .J:Lneiro F<t,lfo 
Alexanclrino dt1s Rl:is Qultllt·os, d() confül'!ni
dade com o avi~o do i\Iini::oturio cb Fazencllt do 
l\J ele .i a.neiro de 1891 ; 

l" eliscussi\.o elo proj ecto n. 1 G A ele 1891, 
julgm1clo digno fü; ser to mil elo em consicleraç~.o 
o projecto n. 1 G cle,:te <Lnno, creltntlo o lngn.r 
ele con!G1·ente ixtm as sul.J~tn.nciaci chimirns mc~ 
arn1ntlegac: de· 1 a e :~·l ordem. 

Vem á meslt n, soguinte 

Dccforaçt7o 

Decletro que votei pelo projedo n. 40, quo 
suppcimia clistincc;ôes enLce jol'n:i.!ci1'03 o em
pregados do quadro. 

Sala elas sessôcs. l:""i clr1jrn1lln ck 1802. -
Pi1·r:s FeiTCi/'1[ ~ 

2-1" sn:ss;\ o EnI 17 n 1' .m:-.;rro D n: 18!1·? 

Prcsirieucia dos Srs. TJ :r1ni-dino de f:r1.d1;Jns e 
.Tuao Lopes (1" 

Ao meio-cfüt, o Sr. presidente. mancla. prn
ceclci1 à leitnrn üo exp2rliente. 

O SR. 1° S1·~·;wcT.\RIO P''Ocode á luituni. do 
seguinto 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do81·. lleputiMlo JoS<°; Yiconto :\Teirn. üc Vns
concdlos, de liojl', commirnicn,nrlo CJLIO, d1willo 
a incommorlo tln s:1111!; ('.m pe-iso<L rl1• Sll<l. fa
milia, 1wüo :'t. C:un:t.l'<t, liu;1u::1. :\.llrn rlr; r,•ti
ral'-se rlesl;a c:1.pil;:d lmt'<t o fü:ciic;. uml1• 

pre.tende rlemor::i.r-'c o tempo 
ponderoso mo ti YO. -A' 
e poderes. 

()Xigfr tií.O 
1k 

Do \Iinisterio rh "\~Ticultnrcl, Commercio o 
Olims Puliliclês. tll: ]:] elo co1·rnnto. cm i·cs
posla nn officio-destrt Cn,1narn, n. 4-1 elo 4 üo 
corrente, scientific:l.1Hlo nr1o sn1· ;ttó 
a,gor;=t <l:i.,i:· :\ -v-erlin, <lesti'-
rni.ch :ts ohras clu 11wl1;01·n.nrnnto do 11orto do 
N:tt:tL esL1.rlo elo ilio Ch·,iml't elo "0fortc, por 
11ilr1 lli::rnr c:1C'l!'<J1lo o m:ü:•1'titl encornmcnLlatlo 
na, En1·01rn .. <tpeza,1· d:J.~ i'('iter(l(.,f>es d;1, re~pe-
cti1-c:. enr:o111'.1Wnrl::. rlc c!1cgmlct rkpr•ml2 
exelnsi 1;11m•ntc :1. elas uh1·as jú. pro-

visto tlll in:1 i:-; tm·em sillD rforhts 
:ts clcnrnis pro1-trkur:ü1·; 1·ui1n:nientc•s no cn,so. 
-;\ r1rn·m L·i a req1fr1i~·ii.o (u :..;r. rlqmfarlo 
:\m11l'itn nc:1·ci:1). 

Do .'.\Iillistl'l'io rL1 Marinlm, ele 11 elo eor-
1·enLe, rcmt•ti.l'H1l:1 o iW[lw1·im1:nto em queº' 

1lc ilu _ ~L'SOil<ll ilu i\fa1·iulL<1. 
Glpital rnl[ ·iL;rn1 IL'lg'llW11to ÜG Y8JlCi

nwntos.-X com111i:1~~:0 rlc or:;amcnto. 
R ·q 11<•1·iuw11tos: 
De Vicgilio Alves üe C1u·y:0lho, perlinclo pri

Yile2in t: outl'Os fc:\'Ol't~s p:ira. con~truc\·iío, 11so 
goso rl1J l1lllit estra:h rle ferro, p:wtimlo llo 

<L~ Cil nanfi;L \\,1 e\ (t ci(L1üu de C·n,stro.-_A' 
commissiío tL:oi:J'<I' publicns. 

D:• l\rHlolpilo '~tmL:s P:T:·irn., peclinclo rli
Yersos fitrnrt's inrn lJ rksmn-oh-im:rnto chi in
clL1. trici, fal wi 1, JXBLoril e :\gT1cuL:. -A' com
mi~'ilo ele í\1zcncl<l. 

De .Tosó Cimlli:l1J da Cost:i I\Il1y1i,, ten211tc 
relcirnmclo :lo ex1:1·cito. 1wüimlo m0ll10ramento 
de rcfoem:1 .. - 1\' cornmissilo ele madnl1a e 

O ~.;;r, -;p·~'.nl'.:õ Guinr-:B.'.U,rf'LC§ -
Qu:mclo. Sr. chrguei o. e.<fa capital 

to1n:u· parte? 11os tm lin.Jlios cll1c:w1:11':t. 
11oti(:in, (lei, ll::tY:T siüo eleito lK~ln, ll1)lJl'u 

11111io1·in, de:->tnJ cc-i:~;L \li\.l':t occnpn,r u1n elos 10-
·~«1.1·1"'' •b m:·s:1. c:1iH'tHlo-m · f\ lw11rn. :18 senfar
lIW <W litclo 1lu V. E:( , n. r1inm lJêll'ti1·ular-
111r;11tn t',;1".irno ll i";.;p:·ito pcir :":·ns devarlos 
1lotes ele: cnmetl'l' e inkl s,tlm V. Ex .. 
Sr. ]lrc:siclcute, s:L11cm elos lllc'Uc3 clb~ 
ünctos colloga:: r1111: c11, comqmmto lisonje:1.clo 
p:.ir ess<t 1iro1-a ele con.;iclemc;G.o, tlcnto mais 
pn,ra d:•,:\·:rnr:cc:r-nrn. r11rnnto Cc'trct conlàilh em 
nlin!1<ti nu.::.:~~n,·i;1,~ 1n:Lnif'.<-:~ci a lnton('~to L1G 
]ll'llÍl' llis[H;lt':l. rlu ,:;irg·o i1w f.11·n. r·o;!ll.-ulo, 
ü:·ixn,nrb cl · l't.zl·l-o e11 ui\o s•'1 piet'n. 11úo 
co1TCSJlo111lm' com 1111m iml:_>.lil'«rl:•z,1. ú. hom·:1. 
com 111rn me 11 dll, co1nu p1·n1uo, \" 
dcn:111lo ]lOl' for:::1 llil 1lt']Jc1~tvilo re2tmrn11nl 
rennvt1r-so 1nensr\llnt 1 111/~ ;1, 111~·:~:1~ l'.ll teri<1, c1n 

hrt·.1·:, :1. op11ri1'i.:1tti1l<lll:: ile L1z:•1· a:l:•cL1 
tjlllc s11n cr11np1•llicl:1 J_J:•l:l. !'1•:111qa1'?.:!. ll 
CUill qnc t 'lllLO 1J:'l)('~;r!id(J ('1ll rni1il1;', \'lll'Í;), 

vi:b politk;i, cl:•,;[ll'c't:•!lr:il'":1 :· Sl'lll CI\ 1 L1·<1.c: :i.m-
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biçõcs, além elas de cumprir o meu devei', se
guindo os clicl.éLmes da minha conscieucüt. 

Devendo ter logar ;imanhã a eleiçi\.o ela, 
'mes:t. julgo conveniente llechcrar, pa,r;i, evitar 
duvidas e recrimimi,~oões fllturcês, qne es:ti,nclo 
de accordo com a nobrn m11iorüt no p11,tl'iotic·o 
.empenho ele rtpoia.r o governo 1rn ob1·1c ingent,e 
dei, consolidaçilo eh llrnublic:Cê e mlrnnten\;ilu 
ela ordem, tenho enl;1;etanto sob!'e qnc.stõe~ 
importccntes opiniões clecidi1las. filhas elo 
convic<;ões profm1cla.s e cliciacl;cs pelo estudo 
calmo e reflecticlo da sitlmçilo grcwe em que 
se aclm o paiz. 

Corno declarei z•m puhlic11i,:ão insertiL em um 
elos orgãos nmis c:Tibriosos elic imp1·c11sii, ba
hiana. estou convencido ele que 11, Tl.8pu1Jlic~L 
só se llrmará e Si.l te1·cmos pr1z, ti"Crnquili1bele 
e progresso no interior e p1·estigio no 0xterior, 
quando todos prestrcrmo3 in teim e absoluta 
obecliencilt á lei, afüistm1clo-rnJS complofa
mente elas desastradas e perniciosas pratictis 
hespa.nl10las ele e sediç,-;es cllJ 
um lado e ele e prepotcncia ele outro. 
("1710ir1clos.) 

Com a preoccupação nniGa de seguil· o que 
julgar eli) justiça e o qne enteHLkr de conve
niencia para a felicillacle ele nos~n, patriii, 
apoiando-me sempre nas iMas ele conciliaç0o 
e tolel'anl:ia, poclerni ei·rn.1·, nms ena.rei ele 
boa f6; clesttgfüclctrei. mnitas yezes a uns e a 
outros, ma.s fictwei em 1mz com 11 minlm con
scienc:ia e nào clrésmei·ecerei no conceito ele 
nossos a.migos. (JJ11ilo /p;111.) 

Nestas singeltês p-ilavms, Sr. pr;•sidente, 
V. Ex., justo corno ó, não encontrn.rit ele cerlo 
somhms ele Ytüclarie, nem 1.t pretenç·ão ele clm
mar sobre a minlm obswm iwlivi1.llrnlillmle a 
attonçào dti, Ctunua; rn1ts, simples1m•nte ct in
tenc:ào ele ser len,l e o desejo de que os clig nos 
membros clesta castL prncerhm com conheci
mento ele causD.. (!lfn1:w úc111 .. ) 

O f•"J.n:-. JEJpit•H3io JC"es."'Joa-Sr. ])re
siclente, somos portaelorGs, cm e os meus crirn-
nheirns cle banc;.tcla, ele unn <l:t Compct 
nllitc de Tecielu:s Pn.m!1vhana :t isen-
ção dos impostos ele cxp2iliente pan1 os llW.lol1i
nismos n:•ce;s;1l'ios ú. morita.gem ele um,1 fa
brim de tecidos naquelle estado. 

Si'. p1·es;Llente, a Pe1.ra.\Jylm F'Ssuc incon
testavclmen1c ;e zo1m mais cdgocloeim ele loclos 
os estados do Bmzil. 

o S1t. PIRES F1•JêRlêIRA - As csü1tisticas de
monstram q uu o Pitrnl1y é o primeiro. 

O Sn. Errr.1.cro PEsso_1_ - Entretn.nt:-i nflo 
trmo.s aimla cêlli nnm s:i fabrkêê ele tecirlo.~, e 
ainda agorn contimmmos 1m im11nssibilid de clG 
cles"l1Ylll VAI' ess~ l D.111() 1lc irnlUSi~lfa. já pm· 
causa d<i. deprcsscw persi · ten b 0 a,:·;sustadora 
elo mmhio, já p01·que niio temos (;()Hseguido 
do governo os favores que tôm sido farg<t-

mente procligalisados tt outros estados, com os 
qun.e.,, portcmto, não podemos compctü·. 

Ainda o n.nno passttclo o estado ele Pernam
lJnco reqnereu isenção ele impos';os para os 
mrtehinismos nece:.:scwios a. unm fabrica ele 
tecitlos ; esta isenção Coi concedida e aquelle 
e:lfarlo crnou [\8Sim nmis um elemento pam 
monupolism' os nos,us procluctos com pl'ejuiso 
llo mercculo ela P;crahylia,, Nós fizemos igmü 
solicita<;ão e 1 i \-emos tL infülicicbde de não 
sermos 11ttencliclos. 

O est10do ilO i\famnhão, aincla lm poucos 
ilins, por voto do Congresso, obteve isenção 
ele elirnitos pwa diver.'têS Cabricn.s de tecidos. 

l'.í\I SR. D1,:PU'L\Du-E' muito necessario uma 
m:xli(ht g ra.l. (ilpoirl!/os.) 

O SR. f<:PITACJO P1·~SSO.\-E'ra,zoavel que o 
Pocler Legisl1üivo rcp:we a inj llstiç;c com que o 
Executivo trm p1·ocecliLlo e, cleierirnlo :1 pre
sente petição, estnbeler;a a ig·mtlclacle que 
requeremos. 

Eis a peti<;ão, aeomp;111hada ele dous do
cumentos que tamliem envio;\, mesa. 

Vem it mesC\ .. é lidtt e enviada ~e commissão 
de fazenda cc seguinti" 

Rcp;·esc11laçr10 

Illnstrrn membros elo Congrnsso Nacional. 

A Compm1l1üi. de Tecidos Parahybana, pel2" 
sua clirec:toria abaixo assi~·1mcla, vem respei
tosamente solicitar elo lllustraclo Congresso 
N;ccio1ml a isen\·ão de direitos ele expediente 
para os machinismos e outrns accrssorios que 
imporüir com destino á instn1laçào da fabrica 
r11w preremle consti·uir no logsr clenorninaclo 
Til1iry, na mmarc:a de Santa Rita, elL:ste es
t telo. 

A n2cessidctde. ele imp0t't11r elo estrangeiro o 
macllinismo. as oscillct~'ões do Cl1mbio e a sua 
ltcüxa consideravel, a escassez dcês ll.nanç<eas 
e o desn.nimo elo commercio, que alliús tem 
Lte recebcl' benefico impulso clf~ste importante 
melhorn.mento, silo clifficnldacles t:ies que não 
lJülbm deixu.r ile mcr·ecet' do pa.triotico Go
verno Feclm·<Ll '" protc:cr:ão e auxilio ele que a 
comp~inhia se julgrt cn.rec:eclora .. 

Certa,mente, jámais poclem escapar ao vosso 
crikrio, illnstrw;ão e patriotismo, as vantcê
gi:ms e beneficius resultantes chi empreza que 
os supplic~rntes se cmpenlrnm, e cuja realis11-
c,·iio, fürnrncenelo a industria., o commercio e 
as classes opemrias, concorre ~1imla pfLl'it o 
progresso deste estado, nm elos tributarios da 
LJnfüo Brazileirn, qne mais precisa elo ele
mcnto falwil e industifal. 

Em ktes condi<;ões. a 811pplicci,nte consicle
rarnlo-so creclor1.L do t1pphwso publico, pela 
inic;üctiva que cncet11 nesta Cê1p1tctl, niio du
vida mer2cer, como cspem, o apoio e auspicio 
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dessa illustre co:"poração para obter a isern;[o 
que rc:~quer elo imgamento Lle direitos ele ex
pediente. 

Accresce mais que igual iseaçilo foi concc
cliclct pelo Minist,;1·io füi, Fazenfü1 em clesprtcl10 
rle 16 ele agosto elo anno proximo ]J[l,Ssaclo, it 
Comprmhia de Füv;ilo e Tecidos ele Pernftm
lmco. alem ele outrits concess ícs idcnticits que 
teem sido clecr0Utclics, relevando aimh pon
derar que sernGllrnnte füvor impoet<tl'it piLrit 
estG estado igmtlclc1cb dc1 concli1;ões, altamente 
necessm'Ü1 C) imprescincli vel em sua ind us
tria textil. 

Por estes fundamentos, pois, a Compm1hia 
de Tecidos Pamliyb1ma confia na justíc.'i1 de 
smi, protccç[o o E. R. J. 

PanihylJa, 1 ele junl:o do 1892. -Joa1J1.1i1i1 
Garcia clr; c(l~t1·0, presiclente.-,'lntonio Pintr; 
Guedes ele Costró, s •creta1·io. -illluiril1·1 E'tr;c
niu Soares, thesoureiro.-A' commiss[u de 
fazenda. 

Em seguicln, procede-se it chammlo á qmcl 
respondem os Srs. Bernardino de C:tmpos. 
Azeredo, Atluiycle .Tunior, P<cula Guim1rn:tes, 

Glicorio, Cozccr:o '.IIottn,, :\I,)i'itCS Barros, Lo-
1ir•sCl1avcs, Domingo;.; de Mrm:i,eci, Angelo Pi
nheiro, ).lursct, Paulino Crwlos, Alfredo Ellis, 
Carlos Gm·eia. i'dorcica r[a Silva. AlnY.iLla No
gueira, Rnbiiio Junior. Cinci1mto Bmg<t, Jnlio 
ck Mesquita,, Brazliio dos Santos, Fleury C11-
rnclo, Leopolclo de Bnli1Õ:'s. Crwümo ele Al
lrnquerque, Bellctrmino ele Mendonça, i\fa,r
cictno ele Magall1ãcs, Ellmudo Gonç<llves, Fer
nando Sinms, L1rnrn i\'hlll'."l', Crtl'lo·; Campos, 
Schimidt, Lacé'.rda Coutinl10, Ci1ssim10 do Nas
cimento G Demcfrio Ribeiro. 

/il1r2-se a, 8essilo. 
Deixrrn1 de comp1tr11c8l" com causa partici

pqclii, os Srs José A Yelino, Retumb1t. Meira 
ele Yas:oncellos, Sei! h"a. Nilo Peça.alia, Ma
nhãl's fü1neto, Cyrilio ele Lemos. Viriato ele 
Medeiros, Jmquim Breves, Virgílio Pe~soa, 
,faeque::; Ourique, "\ristides Lobo, M'1yrink, 
.Tcstlino ele Alrluqnorc1ue, iVfatt,i, Machado, La
rnounier, ;\J varo Botel110, Gonçalves Chaves, 
Domingos Rocha, Manoel Fulgeneio, Ferreira 
Ra1Jello, Adolplrn Gorclo, CarvaJbal e Menna 
Bllrn·to. 

João ele Avella,r, Imlio do Br<eúl, Nirnt Ribeiro, D.0 ixam de comparecer sem cansa partici
C;cntiio, Pedro Cllermont . .i\fatt1t B:wellar, pada os S1·s. Ucl1ôn, Rodrigues, N"elson, Roslt 
Cost:t Roclrigues, Cassümo Junio1>, Roclrigltes e Silva, Milton, Villtt Viçosn,, Fróes ela Cruz, 
Fernn,ndes, Henrique ele Can:dho, Anfrisio Vinlmes, Figueir2clo, Pacifico Mascarenlms, 
Fialho, Nogueira I\nanagnú, Pires Feneira, Ferreirci, Bramfüo, Costa Srnna, Cort'~)cc Ra
Martinllo Rodrigues, Bezcrril, .João Lo11es, bcllo, Domingos Po1to. Ferreirit Pires, Mon
.Tustiniano ele Serpa., Fretledco Borgl's, José triro ela, Silnt, l\11trtinho Prado Juni01·, Cosüt 
Bevilaqua, Gonçcclo ele Lagos, Nascimento. J1rnior, Victorino i\Ionteiro, Pereira da Costa, 
Alminio Afümso, \Iignel ele C1t~tro, Amo-! Jnlio ele C1tsiil11os, Borges de Medeil·os, Al
rim G1t1·cia, Epita,cio Pessoa,, P:xlro ;~Hwnco, ' ciLles Liimt, J\.:;sis Bmzil, Tlwmai Flores, Ho
Conto Carta,xo, Sá Amlnllle, Tolentino de mero Bccptistci. Rocha Osorio e Fermmrlo · 
C<trvitllto, Gonç<tlves Ferreira, Jose M:ufano. Abbott-
Joaqnim Perwtmbuco, Ju vcncio de A.::<TlÜtr, E' fülc1 e sem cleba,te approvncb a acta ela 
André C:trnlcante, Raymnndo Bandeira, sessi\o rlo dilt 15 elo corrente. 
Annibal F<ücilo, Pereira eh• Lym, Joiío de Ser- E' lida, e posta Elm discussão a acüi, Lle lG elo 
queira, João Vieim, Luiz de Andcade, Es- co1·n'nte. 
pirito Santo, Bellarmino Cameiro, Tlteopllilo 0 :'it. BELLAlC\IL\o JJE: i\In;:-;uo:-1cA- E' iima 
elos S<wtos, Pontes ele Miramb, OiLiL:icit, l rn simples redctrnaçilo que tenllo i\ -Úzer cm i·e
do Prado, Oliveira Vitllaclãu, Le1rnLlro J\faciel, 

1 11 . t 1 F ·t p 1 laçi1o a, acfa. FeiisJe o Ft·cu'e, Augus o e e ;i'e1 fls, <tu a Pelo Di111·io Of(icirll ele hoje, na parte relati-
Argollo, Tosta, Z1wm, Artlrnr Rio;.;, G<n"ci:1 va i1 reunfüo ela C<tman1, de hontem, e emit
Pires, Marcolino Moura, Severino Vic;ira, tido o meu nome entre os presentes e foi inSantus Pereira, F1·ancisco Soclró, Dionysio cluido exacütme1lte entre os dos que ni\o com-
Cerq ueim, Leovigilclo Filgueiras, Ba1·<1.o elo pn,rccerrtm com cn,ma j ustiilcetcla. 
S . .i\farcos, Sebastiáo L<tnclulplto, Prisco Pa
miso, Fonsem e Silva, Fo11sec11 Ikrmes, Ur
lJttno Marcondes, Alberto Brnndão, Oliveirn, 
Pinto, Franç<l Ca.rval110, Luiz Mumt, Baplisüt 
clct M0Lt11, Alcindo GuannJia1·a, Erico Coelho, 
Sampaio Fcl'l'az, LopBs Trovii,o, Fnrquim 
\Vcrneck, Tltonmz DeUino, Antonio Olyntlw. 
Ifacfaró, ,Joil,o l'inl1r:irn, Gabriel dto Magaliilt:s, 
Leonel Filho, Clrng<tS Lolmto, .Jacob ela Pai-

Ni'ío 81) compa.rc•ei, como respondi mais de 
unm yoz a, cl1amacb, ]Jrevenclo mesmo que 
nilo l'oSSL) ouYillo, tornei bem saliente por 
duas outrrs vezes a min1t11 presença. 

Pe('O, po1· i.s,·o tt V. Ex. qne mande fazer 
r:s~ri, rntific:11,s·iio no jornal que puhlicon os de
]J,i.tos 1b C1t1rn11·a. 

xiio, ALx<wdl·e StockLT, Fl'illh:isco Vci.:.ra, O SR. Pn.ESlDE:'ITE - A rGcla1mi,çiio de V. Ex. 
Americo Luz, Viotti, Dutra Nicacio, Aristicle,; sm·á attenclidn .. 
Ma.ia, Uonçalv-es Rmnos, C<wlos tlas Clmgas, Ninu·uem nicti~ ]J8dindo li palcwm, e ccp-
Costa Machado, Palleta, Joilo Luiz, Francisco provu,da 0 ci,cta.' 
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O Sit. Fu:\%CA Hi·:lt»rn~ -- O meu rnlleg:i, lle rosils, mas que éW contrn.rio, luebt com os 
Virgilio Pl::,so:1 . n-me p 1m coi:rn::mic:u>; elcm~11tos l'Lmccio1:arios_ congregttclos contm si. 
que, ]JOr 1íwornn1otlo em pt::;,on. de f;\1111lw .. ' Alem elas mamies[·,z,c,·oes a riue J<t ê1Ss1sttmos, 
deixo;; de comp;tt'<'cm :i. <Llgu n1:1s S(ôS,fK:s e dei- temos aiwla lloje m; que se revelmn por toda 
xará tlimb tle cornp;crect•r a de ltoje. <l. l'artc;. 

o C:~11~''. (C:t_~~~a:~~_io l~iifoit' 

sicltmto, cio: gTltH'3 prnlill:m:;s 
por b l mollo a]Jsor':ido :t 11us:1:1 
do lJem llouco 'n:1is !e;,1 p1xlitlo o 
trltfar. itlc': E n<u h llêll'l~rn rn:üs l'Dzoci.-
vel qu:1rnlo 11 m lado Ycmu:: tt si Lua(;iLo de'-

Ai111 h1 ha pouco lomos o manifesto mmmr
, cl1isl;o. rlo P:tl'it. assigmtclo, entre outros, pelo 
ant:go libeml Tito Franco ele Almeidn .. 

1~imla lwntem rei(•re o Jwnrddo Commcr 
c:o o que se deu ncst;1, idacle. -

Por occ;1silo ele mrn1 sulemnirhde relig1osa 
:1 iwimdra antoridnclt: ecclcsiaslica presente, 
em cuutmdi(;i\o com o que tinlm frito o inter
nuncio l1,postolico, vindo <t este rncinto com
p1·illlL\llÜ1,r os l'0.pl'o~entr1ntes elo j)OYO, recu
>'0t1-se IJen;.-;tH' a kwdcirn 1mcio1rnl soiJ .o pre
texto ele que coutinlw. o lemnm ele umlt seita. 

O SR. JoÃo DE S1QuEmA- Portou-se muito 
bem. 

n,gTLVlitYel ~'1n qtlí: se ;\,chc1 o p·1iz, o ca1nliio 
baixo, o t·1·0,1itu :i.l1:tl:ulo, :1s cl:1,ss('S proll'Üwi:1,A 
soffremlo c.:1ch yez m;tis. os g· '!H'l'O~ snbinclo 
t·onsitlc;r:1 voltY1cnl;1-, e tlc 01tl1·0 ln( lo Yomo:; 
tltmiJem compa.nhúros nossos. llumcms q ao 
coumo::c:o t1·:1. 1.:üll:tt'illll, afa~t;crlos rlc ;-;uu l:w. 
aüu.,tado~·; (lc:stc i·:x:iuC(;. u11L1e üovci,i·ia1n estar 
colhlJOl'<~nrJo conrnosco ... O S1t. T110'\1Az DELFil\O-Não n.poiltllo. E. a 

E:3Ütmos barnleirn. Lla patria. O Stt . .To_\.o J>!" S1qur:r1tA-Qmü 
em mm• ele roc:1,:: ! ) 

O Sn. CJGnr:ro ~!OTT.\.-- Em yrz rfo os no
bres tlepntiulos rn clirig'it'em por estu mo(lo, 
contra lll·1s o contei o gov2T11u, srn'ú, 111~1.,i-~ l'a

smcveI cgw recu11!18c;<vo1 conmo3c11 il g1·c1Yi1!;cclu 
ela. sitnnç:ão. e q Lrn ~ouper·em parei, minorar os 
males elo 

E' melhor q ne tralxülle; n comnosco p:.cra 
cleienclcr ;i, Hcpublica. e DUO venlmm, como 
ac:ilm Ü(' fozet· o nos~o illustre cofülg:i .. 
sem cxplic:1c;ito i1l:tn~i Y(3l plm1:;e~ il'llnico.s. 
or:i·ollor 1i po1· rhverso::; flj_'lai·lc::; 
.Srs. 

O Sit. Jo.\.o Dlê SH~lit:IR,\- V. Ex. r1ue [: go
vernisbc, é r1ue nüu Llcspcrbu <t tlo 
po.iz. E' iior is(!G qu soigo qne isto tutlo est:'1, 
em m:1r ele rüé'as. 

O Sn. CEsArtIO ~Iorr,\-Nii.o osl;;\. cm ma1· 
cL-~ ro::;;~;!,; 1nct~ (t Ycr(laclo é que si 21:10 o 
nito sorno:; os rc:::ponsa Y<'is, porque: ic:to ni'1 o 
1mü,: elo q uo n eonseqnenciil do enos do 1x1s
sn.du, encH qun V. Ex. e vos::o~ mnigos l)CrJi
llw.r<1.m. N1,:·1u., 

Em VC';é ele f;izr•rom-:·o rei :.cllacjiles, nós o qnn 
elevemos é 1.mballrnr p:i.rn que o ixü,.; po~rn 
enb«11· rm ::c•nrb. 11orm:1 L q 111: :-;e possa 
estalx·h·r•r :t cmlorn; " nfio fazcmclo proÜôsLos 
clesfa rntLurcrn que cliegm'emos ê\O i·esLlltaLlo 
clesoja.clo. 

O Sn. .ToÃo n1<> StQTJli:IR.\-Ni\o protestei 
contra.:--:. Ex .. édio J'ai em u.uxilio. 

o Sn .. CIO:SAfü() r.Iil'J"l'.\-PfüSé'.!.'.'llÍll(lO o Sr. 
]Jresicl1·ntc•, D Cl!l'· ~' pi"('ciso r': que todos se· 
Cü1l"l8lH,:r11n <1c (J1i:, <l nm~~~o ii1L11ili\ <los go-v-er
nis(rL~;~ coi11u 11e~ÜH ele tlizei.' (J ~ncu iH_ilJrc col-
~~ga1. <': c'.,~t:; g(r:c1;·110, purq::~~ o nosso 
fü11 (' 11(, , lj 0mc211cccr a llepuhlica, que 
lli\U 1:sle1., como:~. Bx.i1C<tlxi. de dizer, cm nmr· 

o SR. CESARIO MOTT.\.- Nilo quel'O sabei' si 
qurnn o iiediu fez hem ou nml. O que digo: é 
11110 s1 a n·cusa i1or parte ll<L an toriclacle eccle
siristica. deu-se como ó narmcla. i·eveh1 má 
nml.ar!e, :iggre::siio; (Ül'-se-hüt mesmo o oclio 
tltelogieo contra a Republica. (Jfo'tn apoia
do:;.) 

J\ liccnclcim aprescnfacla, nilo em ele uma 
seitn; em o lm1blema da RepulJ!ica r;ne o in
tenrnncio Yeio comprimentar quando ttpre
fentou-so neste Congresso, symbolis:i a naç[o 
solJer(l]m: como tal devia, ser considnacla. 

lleferimlo-me aos acontecimentos ultimos, 
não sou dominado p2la pêti:x:ão, pela colora, ao 
contrnrio si q uizesse appollar para considera
ções de ~dl'eições particulan•s, clil'ia a V. Ex. 
que conto entre os desterrados alguns amigos. 

Si tenho ar1oiilelo, si <tpoio o governo, é por
elle tem em Yista it manntencu.o ela or
e purtanto a üefosc1, ela Jlepubliclt. 

K fümlmente por entcnckr que dados os 
<lcontecimentos que todos lament<tm, outro 
não pü(leria ser o procedimento dos que sito 
rc~ponsa Ycis pelit conserva.çito elas institui çi'JeS 
e segurança llll b lica. 

Sl'. lWesirleute, ]Xtrece-rne que v<1.mos cami
nlmnclo pam a rnlm;ito desses importctrites pro
!Jlernas puliticus. 

As discrnsões desm co.1mim, o trabalho elas 
comrnissGes, tudo rcvelo. que dentro em breve 
tecá fimla.Llo a sitiiação anormal em que nos 
aclmmos, e Séttisfoiücs as grandes necessidades 
do presente . 

Ifa, 011tretanto, :.cllom das q nestões propri0.
me11to j)Oliticas, algumas ele que nlio podemos 
rlescumr ; p~·ecisamos enrnrar outras quo af
focüim gmnclemcnte ao cleseuv-olvimento, ao 
progrosso do paiz; de entre essas destacam-se as 
que :oe refcrom ú instrucção e salubridade 
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~1j;tc-uçUo duJ prt/';\1 ('.::'L)(!~~ C~MlC[j•;:>; 
81'. Jll'"~itl••1i!c, hni:o o c•11:;inar 

rão c~ntrn,vn, (·01110 \\, c:--~Sl1.r 
11os elo :·nmln.tltir tb rll• lO:llOíl:-.; 
Coust:rn1. e; c\ii;nieiê iw 
p<id:1. l1'' · c:irnitu. 
punlun· ;i, p:·11n;1, (J;1;1J1to ús l'-'í'urn1.-~~~, lt~1·edi~-,0 fFl(; dentro 
})l!blica. Pal'L;C(\ Jn·c\-c 1< 1·c1nn::; d1) thscnnl-:-:s, ~:unL;,111clo 
tlizel' í[llt• ti11l1:1. :'.:l'ic· :·'''U fi:n •'lJII1 :e ::0111~1c~ic;1ci:1, du c.Jl!:•;.;·:1, 

1in11~1, i i)i1lu llC', 1:1c-t,:JOl'<d-~ts. 
reiL·a pttil'lt co1ne\,:;11· a ~·L>c1 1 O u;1L1·0 :1>;s::1np1-,0. :-;1·. LH'e~i~lc~nLe, <pte íhz 
pl'ccirn fünn11· 11rn:c. <:ii[l::c: ("•1'1- de· um p::~ucno pmjecto, ó rd:.:.üvo :'\ 
1Jl'elie11dcr, c~.('Stlolw:1.1·. '~:·g,ui·' ,':-; ,'.fl«llHL<-.; prj;j- :-::.1 l!l11·idw!u llttlilil::t. 
cipius ela l'.~colcl d:·niocrn 1.;ca. i 'o· i~·:o :·il · 1

1 ,\.c:<iill 1:01110 u l<}<L:1d:> 1''·1·cis:1 do dii-:·ito l><•r:1. 
ÜUl\:~u ~ts ]1;1scs t)c su:t ~:'l'arnlc~ i'(lf~Jl'll1:1, · lu.ío 11'\ 1gu.!n1· ~\, Yid:1. ~~tlL:i;.1,J. a,:~sin1 -L:i1nbci1n u c~1·1Jo 
sr, lunrtou~ po1·L:1nq n, a.H(:;1·1r.1· u lJhilo .'n- 1 ('J:~;t. u11, s:).!1d<; ll:·q·;~, a. 81\:L coJ1scrva~,;1to e 
sino : clle procuro11 fa~: i· L·:' !iJ:·ln:1 do.': 1·"t 1-iíi wul.u. Tn, nlw:n nm 1Jo.s mernlJl'uS 
tum:·~, êê i·efu1·m:i. ; 1· i pw rnu- illtl j)l'O-
Ü \~O que tirou lente;-; t1;1, !ll;ticw ct:p·t<;id:idc· i: d0~;t<), eiü;tclc~. 
iJlu;~b·;H;·i'"~o~ ~iunc:utc Lu:C\J (L~ ~;: 1 L:1>c'lll 

to1·nad.n co1n a. DO\'rt uL·in~1tn1.:-i''.o 
(ht ll10Cith1cle. 

Pms J;em, Rr. 
reüwmmlor, r1c!C c0; ilc;n '!o,, c'.inn1nc;1; l.:lllo
res, os ~1~us St\Çnidor'.:)S 1n·oJ~111;u'tt:n p11r ütl 
moclo a sun, o1Jl'<L CF1C ~ :o.in u~() ~~: p ';clu :·11tc:E
cler nem us l'<''..'.ili:i 1ne11toc1. 

P:ll'é'(·e qtw , 
ele litzc1· 
lnollo <t Lor1uu· n~·l~l'::i~_:cu·i;J" u 

üc~_~\ lc r1 n e 88 tlcu Di 
elle ;:·e org0i~1isou ~ S 

1.lo SCCl'CÜC1·io (]O 
. Yiccutc ü0 Cr~.r\~a.llln. te111-se 

a j n-v:J.~~ffo chls e:Jlüc-
terpreta~·:"ío. E' cl:cru que ( ( s lll l:~ ~;. 
<1Cc1kl('nlÍi\S, :1~~Í!ll 
l11er u1n ix:s~oal Cl)tlll)l1-Ü_'11t:.~. 

Entrefanto, V. K-c. ,sn/ie quu üm1m J1011:r:rc-
clo:; muitos 1.lo~ ''i ,, !•,·i:n:; c:1Ln.-
v:i,n1 JlCni:.::lu, :lH·· 
tros 
concurso 
011tro mn 
do reLornrn.do1'. 

(·cipacidnclu _p:1ri_1, firz.~r lllll 

S-'.'g'HthlU ()(j ui SG t\nl (1i(;o ~ 

complt"io ct1m ª'' icl(::t1 

Qut~ ac:ontecru? E' q uc 
füctllchdes e~ti\o ~em 
sem o c:d;inrnlo e :t. (" é\Jll 

ccd1os. Pa,rnj c:-:.:ta. rz·.lbt'ma. tLc\·o co1nnn1nic~).r 
a, V. Ex., u, co1111ni~<io de itl:·'.t1·11c(·~\o i11et :111-

bitt llmclc ''ens mcmi.1rris tk pi·2pal':1,1· 11m i1':t-
1J:lllto üe mor.lo :1 ton1ar o cnsi'lcl 
digno eh Repubfait .. 

Antes, po1·úm, r1uc se' 
fado, convem ir i·ut\lisarnlo o 
mm~m·. imquillu r1uu cl~; n,·,,: 

E e1ss1m qrn•, na, rdol'ln:t Li,'" C]'(m.-
çií.o ele escola tle e chimie'". como 
p:imtorios pal':t "~ dn íliL·cito. 
reform:i, 81'. p1\;:,i:lt .. 11IP, qtm foi 
vet'!l:irleirn c:Dnhoc·imcnto q;ic !'.ct 1n:i,kr·i,1. Li .. 
11l1<t Llunj:1.min Ct;JLsl.:rnl;, l1\ll'fJl\(; ho.ic niio i1~:. 
coulweinvmto pel'!'l'il.o tilô twlo 1111<: 11: o ,.,._ 
facio!l'.l com os p1·ol1l:;1mis eh Yi!h, ~::m o 
co~1l1c1ci1nu11to tb,s leis que ::.·2g\'íll o Unlve1_·;--;o, 
esttt rcfo1·m~~.. digo, n~ío kru toLlo o complo" 

iI:i,, pon'•m, 11m pono qu0 não rlc-
Llo ;mn·1·no 1o~i.1rlnal : qLl[l.í1GO ú, im· 

LI l::3lÍ1t'.<ê(lü:'. 

ú ;1 l !h.n.clcga n, elos üri." 
po:itos importnA:;i.o, to1lo o (omlnrnr:o r:renclo 

(H:t!lo (; uoci\-o :ins intet'":1~:os da União; 
mi<l"l' ('l!Lrn!:mto sejmn 

impor
:·-,J~o 1H'8Ci~o8 lXH'\l, iS:-:!O os 

l;~ l)(n';1J.orlí is,rnn os (1:( 11lt:1'0·'.; :~·,·.-ja1n 
e~'='. .1:,1l11a;lcH. ÚC:-), qnc n;-Lo sc~.]H,1n con:-:u-
1ni,lo:--; ll.(lUC1 ll~'>'. (f\1~\ liO;·.sa,lll intoxicar O }_)lYVQ .. 

c_::-\:isL:..:11ci:~ ,_~n L;,,~1or·aL01:;0 n2stc1~ ea13ita1. é 
~1111 1 Oi!l c:::;:_. 1111_1)lo. 1n~~s c1n nrH1n, (i,deautLt; t~o 
cont1·nTio, o:'.~ ~:(lL12.r·a~s nq 1ü l\.JLHlern1Htdos silo 
l'Clll:·Llido::: p:tm ari;w1les cm que'º 
nc1u l'n.zu1n o:~ 11eccssr1.1'ios exan1es. 

O Sn.. C.\I\'i'_\.o - Ilt1J u1n lJl'ojccLo crcauüo 
confb·cul;cs clümicos. 

O SR. CE~A1un ~,,IoT'J'.\_ -· IIn.~ (~~ ce1·to u1n pro
.ic:et o crc'anc1u co11 L'cl'entc~ chiri1icos ; 1n~1B esses 
co1•l(ér:·11tcs pocll'm apcn:",s ftzc1· um e_\'.11me 

fo\·nn1::11· :1 cliivillfl. mas não t::icm us 

de_' .la~L i~·o~ n11tl'.• (·onf'('l''.'lll(\~ ~ 1 ;·· hz··1,_~ pre-
('it1;:dl; 'Cl'.OI'J\_T n.o Ja;1orato1_·it·: t a:i.w.Lyse:-;. 

E' ueste :Sl:Dtid1) que indico qL(U o~j ·( 1.(~tados.1 
ele :.tcc:orüo com :.1 União, :..mtorüswJos 
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a cre<:tr h\l:oratorios d0 :uml;,-,,,0 cllimic:c. mi- 1 r1uem trver fl•ito isa,liall1os 0:1 elescoberUts,que 
nexos à Alürnclega, 1mm illl]Xllir a rleCrn,rnl:c- posscw1 coneoerer dircct:um:nte para. o resnl
çilo elo fisco, e ao mesmo tompo te inlrocluc<<iio to,clo cl:'sc,jado, o fürn.lmenb po,ra snbvrn\·:\o a. 
üc milterio,s nocivas á s:wtk pnlJ!ic:i peh institutos ou :1 1m:clicos que se consn,grem 
fülsificaçiio. Yerclacleirnnwnte '" comlJ:ttel-a, A applicaçiio 

Sr. presidente, o meu estado ele s:uitle nií.o tL·sl.n. mellicb dcHi1·ii ser feita. i101· nnm com
permittc, nem ó mc~1 costti me, oceupn r' pm· 1 rnissilo,, ele cspecl:llistns, no mm.lhe pelo gov«r-
nnuto tempo :1 atten~~to tia C:cmnr<c. e t11·acb. rio;,; col'pos sc,érntificos mcchco' 

Comtnclo, qncro t\,indn. ll})l'OYeit:u· o cn~cjo paiz. 
pam justificar nmi,: um prujcc1,o que YOll npn'- S1·. presidente, aprescufarnlo estes projeci.os 
seniar, l' q1rn corr:'sponcle :e 11m:c necessi1lacle á co11sirlercc1:i\.o da Cnnmra, p'.'ÇO rle~culpa IJOr 
actrncl. V. Ex. saLe que, st t~ Hcces>m·io rntmfa1· ter tomado o SélU precioso tempo. mas fico im 
corn;tantemente os meios tk imp:,clir n. invasifo cc:rt z:1. ele qno 1kí'enclo os direitos 1los cícltc
cle molestia.s e combater as cpitkmias, não (: cli\os, o mais importccnte, qual o ela vida; 
menos n:•cessrwio comlitücl' as endemi<Ls; e si tcnlio cump1•ülo o meu deYer. (,lfüito lJe,;1; 
a cccclll, zonn, :e cada parallelu eq1rntorial. IÍWilo l1c.,,1. O o ·cdo1· 1! 

·v en :'t mesc; .. são lirlos, :.tpoi:irlos e j nlgaclos 
dt: rlcliber\tçiio e envimlos ás commis

fü; s:1uelc 1m1Jlica e ,fo orç,amento os se
guintes: 

PIUJJECTOS 

i'\. 33-180:~ 

Co1iccde aos IJOVCi'!IOs rios estcdos a (iic1,1clmla 
ele Ci'C,u, ele '.1c:c,11·clo cou1 o (eilcnil, la.úora
ton .. o:; ele aruuyscs, onne.1;os as 

O Congeesso Nacional dcl'reta: 
Al't, !." Os goYerno~ üos e''tarlos pod, rão 

cre:Ll', rle acconlo com o frder:Ll, lnJ101·n.to1·i11s 
<11· :mo.lyses, imnexos ás tllfanclegas. ele morto 
;1, rffit.:crem-s'' delh1.11dn,ções elo fü1cu, e a irn
pm·i;:i,ção üe substa.ncü1s nocivas {e s<1mle pn
lJ!ica. 

Art. 'Z." Ficam revogaxlas o,s clisposiçlíc.s em 
contrario. 

üc:Ye c01-respcmcler nma cc:l'l<L mo1hditln1l8 
morbith, a calhe umrc corre'llümle certo meic, 
de acç:ão propllyl:lticrc; e da'ºº Cj1le o estudo 
desses meios llc' eornlmte de\'e sm· tarnlJem l'S
pecial e relatiYo a, catht zona. i\I:is lia unm 
molestirc que zornlia. ele todas êtS hüitucles e üe 
todos os clüclnLlos, molestia que tem occupa,lo 
os cuiüaclos ela. 2cit"nci:1 cle,cle os tem11os 
mais remoto3 ; refü·o-nw á leprn.. 1'\inguem 
ignora quanto esta cníe1·11üclmle p1'c'o~eup~ni. to
dos os povos, clescle ;t 1m1.is remota, anti;\·uicll\:le 
n::í.o fallo já ela seque:;trar;fo, empregacl<L p:cm 
cdfüsta1· ela societbrle os irnliYicluos tctt:1caclos 
por esse mal nem tlas nwclielas cnmis. postas 
om pratica nos pless:cclos seenlos; n:J.o parlemos 
porem llc·ixa1· ele clesej 11r concorrer ix1m CJ ne esta 
molestiase não prop:cguccnti·cõ nó.'='. Gm1,,astnl
vez aos sentimentos lmrrnrnit:crio' clu povo e a 
certus pl'econcoitos 1i.cc'.rc:1 llit niio cuntagiosi-
1lacle th molesti:c que rnlo l.eem rac:ilo ([cante 
clrc descolJerta elo bacillo pD';l10genico, c1 cmto (; 
que c%1 tem-se propagado; iBto o afürnm o ch
rector do Hospital dos Lazaros, Dr. Azen:do 
Lima muito competente e illustrado;isto dizem 
as estatísticas, e a in·oprü\, imprensa o · repl'fo 
contimrnmente. Qwü é o meio clP impctlii' S:lla tl:t~ sessões, 17 ele junlto ele 18\JZ.-·Dr. 
l[Ue este facto t.;Ontimrn? Fn.zel' leis 1fr:icutt- (',;si11'fo Jlolla. 

nianas, Dihstanclo estas ]Jcssm1s da socie11ctde 'I 
Parece-me isso impossiYcl nos tempos ::tdtmes, 
com a nosSCL índole, os nossos sentimeutos. 
Creio que o unico recurso é esfabclecer urn:c 
prop;1gandn. 1le modo qL10 c:LC!a. um Jl0'8n. com
ple1rn1.1·:c1·-so rln, grn,vith:üe cb mcilr'sti;1.. F<í.<,'.iC
mos sn.l1er ao povo qrn: elb 6 cont:tgios:1; tlemo~ 
. incentivo aos mctlicos ixcr:1 r1 ue nilo ahrn
clonem o estudo clcs:-;n tcrri \'el enl'ermidfüle. 

N. 34-180:2 

/l11toris11 () r101Jcrno {( r/cspr:ndcr nl1! ({, 
rle 10:000,c; "º"'o Lu/}()1'uto1·io de 
r_ 1/â111,icrl do c111·:.;n nr'tile.l'O rla Fac 
])i,.e'./.'J 1/c S. Paulo . 

Por isso prnponllo r11rn se consigHü n ve.rba ele o Clll1gresso Nacio1ml ckcreta: 
100: OOO"i p:.11·a~ arpwllo <Jlle ti vei· descoberto ,, . 
um trnfamonto ce!fimz conti':t n. lepi·a. Mas Art. 1.'.' l•1m o ?·oven10 aut,orisaclo 8. cles-
sendo a. :1.ppiic:8,,;iío l.:1.r·rl::1., JHll'fJrne l.:i.rrlio, iw- 1 JK:rnlcr ate a quanl.w,. lk 1.0:000) cem o L:1bo
cess:iri:uncnl.t~, li:i. de ''t:t' 0 i·esult:v.!o e Yerifi-! 1·atrn·111 cl' Pliys1l::l.r ~llllrnC:c Llo cm,~o :.1rnwxo 
cai;ilo eless·'s estllllos, iiruponho rine 0~ juros' dn F:ccnlllnle de D1re1'.o cfo S. Paulo" _ 
cless:c qmi.ntir1 st~ja.m il'rnmi,Jmente appli°c:.:.clos . Art. 2." F1ca.m revo,c>;:.ccl:cs as cl1spo:sH;ucs em 
n:1. pntilic:1.r,-ffo de esLLttlus. ele nw1rioü1s r1ue coiiti':n'io. 
üv,,:1m lJülll conl1ecer :.e H:.dLU'l'~:c tl:t :;c11ermi- S. R- ::Ja.1:1 cl:\s se~s<~es. 17 du junho do 
dltcle, e o meio ele evito,1-a. ou cCJmo premio :e 18\JZ.-Dl'. Cesa1'io llJoltci. 
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o pi·emio de 
wn l1·ita1nenlo 

ef(ic 1.:. da lcpm e prori'.lencia 
ao emp,·e!fO elo cmnual ela Qtlan-

clestinarla ao 1n·eli1io. 

O Congresso Nl1cional ele ereta: 
Art. 1. ° Fica o governo autor·isaclo a confe

rir o iwemio ele IOO:OOO;s a quem êtpresentar 
um tratamento provccclamente efiicaz ela lepm 
rnorplléa.) 

A1·t. ;~." Emquanto esse premio ni'Lo for ap-
11licado, o jurn annmü ela qmu1tia destinada 
ssri" empregado: 

a) é 1mbli~<1ção ele memoeias e estudos sobre 
a natureza, tratamento ou propllyfaxia ela 
le]Jr8, ; 

ú) como premio a quem tenha feito tra
lmllto ou descoberta. imporfante, em rela
ção ao tratamento ou propllylaxia ela. molm
tü1 ; 

e) como subvern:i1o ao medico ou estabeleci
mento consagrado ao fatamento Llesta enfer
midade. 

Art. 3. 0 A a11plic<1çi10 elo premio ou elos ju
ros será feita. rnedifmte proposta de uma com
rnis~ão tle especi<üisbs, tii'Mla (Ü1S instituiçC1es 
medicas scientiík<cs, e nommul:t ]Jelo gove1·110. 

Ai·t. 4. 0 füwog<em-cm as üisposir;õ2s em con
ti:ariD. 

Srrhttbs sr"ssõcs, 17 de junho de 1892.-Dr. 
C:sari·J Jfott.i. 

O §r. s~n1paio Ferra'.?-\ di:c que 
o que tem a llizer calJe justc1ment.e dentro elo 
cnrto espccço de 10 minutos ele que dispõe. 

Como representante tle Cnpit:ü Fecleml, nilo 
p(iclo de (fo·nm illgunm esq11i v-nr-se a s2r soli
da.rio, inteimmenLe, com cert:t ortlem de in
teresses e necessitli1des, em relação ci. repar
tições publicas deste ost:1rJo. 

Entrega it Cairnmt llos SenlHwes Dep1lt<eclos 
11rna d.o Llifforentes crnprng:1<los 
das C<w:üazi:1s ela. Alfünrb.~:1 <ln. Capit:tl Fe
deral, que tem ct ltonrn cl2 i·ecelxir. 

Esses em pregados são 1'unccionarios pnblicos, 
ele long:t rb.t:t, sito sulimettidos ct nrn sen·i<;o 
arcluo; fun~cioimrios q ne toem vencimentu 
insi;:rnifíc:tnte o JXltcimonioso, foncciona1·ios 
puhlicos, do.-: r1rn1·•s, por assim di~cr, dep:énde 
<t elevação e n.'1gmento de rec:•ibs, pot'flllD 
são clios a quem esb inenml1itl:t o. Yeri(ica<;ilo 
e ex:mw ele en lr:i.cb cl:i. nossn. importa,;i1o. 

Assim, pois, solida.rio com elles, vae <epre
s2ntar à Ctcnrn.ric elos Senhores Dê]Jl.lbclm 
um:i. representaçilo, om qtrn esses foncciona
rim ptédern ao Cüngresso ti.ugrnento de seus 
ordeno.dos. 

Carnarn. Y. lI 

Precisa dizer á Gamara e ao Sr. presidente 
qm esses funccionarios dirigiram uma repre
sentação ao Pocler Executivo, e que essa re
presenta.ção, precisa dizer, ha uma petição 
que foi f'a vora velmente despachada, como 
constn. ele documento appenso ao relatorio do 
Minis ter i o eh Fazenda. 

O ministro desp::tchou que eram procedentes 
as razões em que se fundava, e providen
ciaria para que no plano do orçamento futuro 
que fosse apresentado ao Congresso, na pro
xima reunião, fosse a tabella augmentada. 

Nestas condições. esta representação tem 
já por si o apoio do ministro. porque S. Ex. 
afirmou categoricamente, em despacho pu
blico, que cc essBs funccionarios assistia o di
reito ele reclamar maiores vencimentos. 

Ditas estas palavras, peclB p<era que o Sr. pre
sidente maneie publicar no Diario O/ficial a 
mesma representação, para que siga os seus 
formos rngulares (Muito bem). 

Vem á mesa, é lida e envia.ela á commissão 
ele orçamento, a seguinte 

Representaçlio 

Aos Exms. Srs. representantes da nação -
Permitti que p3rante vós venham os confe
rentes de capatazias, apontador e seu aju
dante, pedir augmento ele seus vencimentos. 

Ao Poder Exefütivo já impetmram esses 
funccionarios a mesmc1 graça, petição que foi 
clespaclrncli1 mm1clanclo·os aguarelar a aber
tura do Congresso que resolveria contem
plando o augmento requerido. 

O,; p2ticionarios não podem dilatar por mais 
tempo as a.gTur<i.s ela posição lJrecaria em que 
se lcclmm, e, em desespero de causa, veem 
subrnetter ao alto ci:iterio de Exms. Srs. o seu 
pedido, esperando que lhes faça justiça. 

E para que vejais quão mesquinho é o or
clemulo r1ne percebem, a par elos muitos e va
rfaclos atfazeres ele qne são encarregados, 
Lleixai que os snpplicantes vos façam succinta 
re3enha Llos mi:stéres que sobre si pezam. 

São elles, Exms. Srs., os encarregados das 
descargas e conferencias ele todas as mercac1o
rias que import:t a nossa alfandega, trabalho 
esse que. p<i.r2ccnüo material, exige no em
tiinto toda a <ett8nção, é a chave inicial, por 
IJem dizer, ele todo o movimento desta re-
1xtrtição. 

A desL:ar.::<e ele bor clD elos sa veiros para o 
cii.es, a conl'erencilt ela quantidade de volumes, 
a.s suas respect.in1.s marcas, o apontamento 
desses volumes que seguem uns para este, 
outros parn aquelle, e ainda outros para 
aquelle outro arnrnzem; os termos a lavrar 
diiriti.mente das que se acham com a varias ou 
repregach1s, o cuidado que não descarregue 
algum Yolume do inflammavel, a nova confe-

25 
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r.encia nos armazenspm'a que foram enviados, E' denotar, Exms. Srs., que os supplican
smi n,rrumaç•ão e empilhamento n,!ti ; tudo isso tes a vós se dirigem revestidos de maior re
feito com a 1rnüoc ordem e regularido,de, com speito e fCcatamento, simples e unicamente 
a. maxima cliligenci11 e todo o Z'.'lo, sem qlw p11ra vos pedir, entr2ganclo ás vossas sabias 
possa ser permittido o menoc eri tü voco, do dechões, ri ue serão por forçn, justas, o obje
qual p<xl?ri11 Ol'iginar-se sér:11s difficuldacles: cti1'0 a, que almejam. e jamais tentcuiam, por 
eis, Exms. Srs., o tralxilllo cheio eh responscc- nBio ele clesorcbm, greves, ou qualquer menos 
bilidl1cles, affanoso ele q uc se encf\.rreg:im os dignos ele seu caracter e offensivos ele seus 
supplicante:<, f'onvindo nofa.r que todos esses lwios e seus creclitos de f'unccionarios zelosos 
mi3teres silo desempenliaclos a,o dcstdJrigo do e de paes dt> familias, que todos o são, sendo 
tempo, Llc pé ,,ernpre, sob acção de sol ar- que é elefanta justiça o que vos requerem, 
clenfu, ou c:111 VlL c1ue qucênclo Citlle muito fort8 que o proprio Sr. inspector ela alli:u1clega 
é, CllÜS:t dei .. ~uspc"m,:uo elos scniços: sei·viços n,s,im o informou na petição que anterior
estes cujo f\c~:umulo é ele tal ordem que os mm te dirigiram ao Sr. ministro da fa
snppli tmtes, em numero de trinta e nove, nilo zenda. 
j)Odern, nmtocia1mente, dar vn,ziio, portanto se E Exms. Srs., condoer-se-hão, por certo, 
torna penoso o cumprimento ele sens deveres. dos supplicantes e reconhecerão que as diffi-

. E, quando exlrnustos ele cansaço, depois de culdacles ele viela, pelo excessivo preço de todos 
terem traballinclo assiduamento clescle oito ho- os generos ele consumo, não excluindo os ele 
ms ela nmnhii até ús quatro horas ela tarde, primeira e imprescinclivel necessidade, cada 
sallcm esses empregados dei repartição e reco- vez mais aggra va e torna verdadeiramente 
lhem-se f\O seu lar. onde deveriam encontear o pcnosn, a posição desses funccionarios, que 
cbniorto e o cle,canço ele sna~ lidas, veem-se com o que auferem elo seu insano trabalho 
obrigo,clos :i eximir-se desse clescanço, que lhes nüo tiram os meios para subsistencia e ele 
~eria S<tlutar e irncess:wio, p<Lm continuar no clill em dia, veem-se cercados das maiores ne
cl8scmpenilo :ündci ele seus cle'rnres, pois que cessidacles. 
o tempo na repartição lhes e diminuto para Os supplicantes, Exms Srs., sem as garan
"· cabl1l satisfacção ele todos elles; e alü, em ti;\S de todos as funcciona.rios, pois não teem 
s~ms caseis, ás noutes e nos d'.o,s em que llles direito á aposentadoria nem qualquer licença 
cleviril1m ser ele folga, é que vão conferenciar mesmo para tratamento ele sua sande, visto 
as follias, que os ofüciaes extinctos füziam, que são empregl1clos jornaleiros, veem-se ain
pois que so1Jrecarre2aclos ficaram com esse da mais privados elo sen já magro ordenado 
serviço, serviço esse que. além ele eleman- nos dias feriados, em que não f'uncciona a 
d.ar longas horas de trabo,1110, requer toda alfandega, o que mais lhes torna difficil os 
attenção, zelo e cuidado. seus encargos onerosos. 

E tudo Mo Exms. Srs. pela minguada E quer pelo seu proceder, quer pela vida 
quantice ele 5$ e 4:), que e o que percebem, afanoza e atropellacla que teem, quer pelo lu
conforme a classe l" e 2" a que perten- gm' que occupam, são os supplicantes, por to
cem. elos os lados por que se lhes encarem, dignos 

Desigualcbcle esta já sem razão ele ser, pois de melhor sorte. 
quer de uma, quer ele oLttra classe, trabalham Isto exposto, Exms. Srs., veem perante vós 
os SUPlfücrrntcs irmilmente él assumem as · . pedir os 37 conferentes ele capatazias, o apon-me~m11s e ignn es res1)0J1Sit bifüfacles. 

O Exm. ministro da füzemla 1em attenclido ütclor e seu ajucllinte, que decreteis sejam 
l el<:;vCLdos os seus vencimentos a 50 °/ 0 sobre o a. conc:ene1·cs peL ilios, qmrnclo Jw, poucos clüls · b d 

nmmlon der:ir o.s vencimen!Oô, faes ,;umD 0 que um perce em, contan o-se-lhes para seu 
elos eIÜI)l'll;~:tdoc; :h: !WlêIÜLt-mol'ÍlHlGL êtlfarnle<>a. JY1go,mento, toclos os dias elo mez, sem clescon-

~ · · to dos 18rif\clos. cl!ô Scmto:J, o dos tmimli:Ltclor:'s da mc~rnrn Ltl.-
famlcga, o elo opcmi'io dei, est.l1c·ão ma- Impondo-se pela forçn, elas circumstancias, 
ritim<i cla ele Fl'rro Centml ºe 0 ele nilo :tcllcweis p01' certo demasiado o pedido 
tanfas outras claôses que a, elle tccm se diri- elos supplicantes, aguarelando cheios[cle confi
gido; quanto aos sup11licanks,po1'em, resol rnu ança que clGsta vez, com o vosso deferimento 
pela procedencit1 de seu ;:eüiclo que fossem obterilo emfim justiça. 
contemplcvlos no plano elo orçamento que Rio, 6 ele junho de 1892.-0scar Lindgrin. 
por vós eleve ser decretado. -Jor!o rle .1tluieicla Sam.pa'o.-.1lnnibcit Jvias-

Os supplicantes, porém, cada vez mais on- crlren!ias.-T/,1Jd1'irjo Carlos Cesar.-Bento Jose 
eraüos. pelas difficulclacles actuaes ela viela, Tnma.osos.-.Joi7o rf.onçalves Cruz.-Eduarclo 
veem 1111p2trar-vos que vos façais sofüitos Pinto de A1"m(jo Corrêa.-G. e. Navarro 
no seu pedido, decretando quanto antes o J111ifor .- Ilcle(bnso ele Nloraes. - Virgílio 
augmento que vos requerem, 8em o qual tor- Pinto ela Silveira.- Manoel Simplicío ele 
nam-se-1!1es os encargos ele que na sociedade Oliveira Vallim.-Lui::; ele Oliveira Silva. 
se revestem completamente impossíveis. -Eclgard Cesar Plaisant.-Epíphanío Bona-
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1·ato de Barrns .-João Bernardo Pereira Ba
ptista.-Roberto Gonçalves ele Siqueira.-José 
N[ac 11a·lo de Olioeira Leao.-Antonio 1vI. da 
Silva Costa.-Luiz Telmon .Amando. -A. 
Couto Soares .-Leopoldo J. Fetreira Horta. 
-Fetnando Henriqiie de Senna 1viotta.-Regi
naldo Bezerra do Amanil.-Braiilío JY[eclina 
de Oliveim.-Joaqiiim Jose dei Fonseca Ramos. 
-Jose Francisco Alves Cardoso. 

SR. PRESIDENTE.-Vou submetter á camara 
alguns projectos que estão sobre a mesa e 
que ainda não foram julgados objectos de de
liberação. 

São apoiados, julgados objectos de delibera
ção e enviatlos á commissão de constituiçEto, 
de legislação e de justiça, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 30 -1892 

Regula as providencias a adaptar ao ser de
clarado o estado de sitio e depois de siia 
suspençao, confere jurisdição especial 
aos conselhos ele giwrni, que cessarei com os 
demais ~!feitos ela declaraçao, quando nao 
for esta approvada pelo Congresso Nacional, 
sendo restabelecida a competencia elos tribii-
naes ordincirios. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 Declarado pela autoridade compe

tente o estado de sitio, na conformidade dos 
arts, 34 n. 21 e 80 da Constituição d~t Republica, 
o Poder Executivo nomeará o commandante 
da praça ou os das praças que houverem sido 
clecretadas sob a lei marcial, e o conselho ou os 
conselhos de guerra que houverem de julgar 
os accusaclos pelos crimes de conspiração e 
de sedição, ou por crimes connexos com os 
dessa natureza, commetticlos depois ela decla
ração do estado de sitio ou antes dessa decla
ração, si t1 tiverem directa ou indirectamente 
determinado ou moti vtido. 

Art. 2. 0 Pu blicacla, a declaraç[o de estado 
de sitio, cessará em relaçEto aos acrnsaclos por 
crimes de sedição e conspira,ção ou por cri
mes connexos com os dessa natureza. a juris
dicção dos tribunaes ordinarios ; podendo a 
autoriclacle militar avocar para os conselhos 
de guerra o conhecimento dos processsos já 
instaurados por aq uelles tribunaes contra os 
indivíduos indiciados em taes crimes. 

Art. 3. 0 Ainda depois de suspenso o estado 
ele sitio, os. conselhos ele guerra nomeados na 
fórma e para os fins indicados nos dous arti
gos precedentes, continuarão a julgar os 
accusados ele crimes ele sedição e ele conspira
ção e os ele crimes connexos, commettidos du
rante o estado ele sitio ou q11e hajam directa 

ou indirectamentc determinado ou motivado 
a declaração da lei marcial. 

Art. 4. 0 Para todos os effeitos do processo e 
julgamento pelos conselhos de guerra, serão 
equiparados aos militares os civis ele qualquer 
cathegoria que sejam. 

Art. 5. 0 Os conselhos de guerra poderão fa
zer prender, processarão e julgarão os co-au
tores e os cumplices nos crimes a que se refe
re esta lei, ainda que os indiciados se não 
achem ou não sejam encontrados na praça 
declarada em estado ele sitio. 

Art. 6.0 Não approvacla pelo Congresso 
Nacional a declaração ele estado de sitio feita 
pelo Presidente da Republica, cessarão imme
diamente todos os effeitos decorrentes claquel
la declaração, restabelecendo-se em sua pleni
tude a competencia dos tribunaes orclinarios 
para o julgamento elos crimes ele que trata 
esta lei. 

Art. 7. 0 A jurisdicç[o conferida pela pre
sente lei aos conselhos ele guerra não terá effei
to retroacti vo. 

Art. 8. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões ela Gamara elos Deputados, 6 
ele junho ele 1892.- Annibal Fàlcao. 

N. 31-1892 

Torna applicavel aos animaes ele tocla e qiial
qiier especie a clisposiçâo elo art. 1° do de
creto n. 3163 de 7 de julho de 1883 a que 
se refere a lei n. 21 ele 24 ele 
ele 1891. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 A disposição do art. 1° do decreto 

n. 3163 de 7dejulllo de 1883, a que se refere 
u lei n. 21 de 2,4 ele outubro de 1891, é ap
plicavel aos animam ele toda e qualquer es
pecie. 

Art. 2. 0 Revogam-se as clisposições em con
trario. 

S. R.-Sala elas sessões, 9 de junho ele 1892. 
-Ignacio l'odta.-Anclré Cavalcante.- Joao 
de Siqueira.-Prisco Paraiso.-Costa .il1a
chaclo. -Carlos Chagas. -Paula Guimarães. 

N. 36 - 1892 

Consicle1·a governos municipaes (art. 5 9 da lei 
n. 35 de 26 ele janeiro deste anno) somente 
os eleitos OM constitiiidos em virtude ele leis 
clecretaclas pelos congressos dos respectivos 
estados e clci outras providencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 São considerados govemos munici

paes, nos termos elo art. 59 da lei n. 35 de 26 
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de janeil'o deste anno, e para a exec:uçií.o ela 
mesmlt, sómente aq 11elles qu:i ti rnrem si elo 
eleitos ou constituic.los em virtude rle leis de
cretccclas pelos Congressos dos respectivo' es
tados. 

Art. 2. 0 Nos estados ou municipios em qrno 
o governo municipal tiver siclo Ol';2<ttüze1do em 
virtude de decretos que nilo forem os vot;ulos 
pelos respectivo.o; Conl!l'essns, cornpdil'i'í.o á:,; 
ultimas camaras eleitas :is at1.ribni0()cs confü
riclas pela lei n 35 i1s camaras, intemloncias, 
ou conselhos, etc. 

Art. 3. º O govermulor ou preslclrnte q Ll8 

dentro elo oito dias, cont'1clos dn, cLcü1 em que 
tiver conhecimento oflicial ele lw.vci' ·rng·a 011 
vagas na represenfaç<!o elo seu esb1clc< ui1o 
cumprir o disposto nos arts. 17 § :3' tLt C::m
stituiçiio rlct Republica e 61 ela Iei deitol':tl, se 
considerará incurso nas penas do art. 111 elo 
Cocligo Penal. 

Art. 4. 0 A pena ele que tmfa o :crt. 48 cfa 
lei n. 35 de 26 ele janeiro fica sulJstituich 
pela prisão de dous mezes a um anno. 

S. R.- Sala d:is sessões, 4 ele junho ele 1892. 
-1l!fartinho Roclri;;iies.-lJastos cl~ i{usci1,w11io. 
-Couto Cartaxo. -Caelaiio ele 
.A. Ccwa/canti. - Bcllar111.ina rle 
com restricções. 

N. 37-1802 

Declara conlntrias ao rtri. (jo 

biira, as nomc:aç·:cs feitas para a magistrntura 
rlo:i K;t:11los e q no não rnc;dliram em Juízes de 
üit·eit,o ,., r!l'sc:mb:1.l'g«1clor "S c'i:í.;tontes ao t'•mpo 
ern q llC foi promulgacLt a me.mm Co11:3litui
çi11J. 

Art. 2. 0 Os .i aizes de ilireito o clesmnbai·ga
llorc•s c1mi mfo l'omm :11Lnittülos 1rn orgci,nisa
çi1o rl:1. m:1gístr·nt11rn. rlo., E~LCtdm, e que fomm 
p1'•_1te1·irlos por imli 1·i1luo: estranl10s iê nmgis-
11·:ünm Yii:1lici:1. ii::'m dirníto a. pedil' ao 
Supt-:·rno Trilm1m! Fetl0i'1il a smc conservaçi1o 
nus lo"\'itl'eS que ClXill'r·i:1 ·11, JlOS termos elo 
:i.rt. :JO da da fü·publica. 

,\rt. ::J _ º O l'ocler só cled:irará em 
clisponi1.1ilicl:\rlc, i·xu·:i, sc·r :pago pelos col'res chi 
Uniil.u, o .iui;1, de tlireit,o ou l12s:'mba.rgac.lor 
que, nií.o semlo <1.pl'On:itado na magistratura 
elos Estados, lJrovm· q u) foi substlttliclo por 
omro ma.gistraclo nas mê·s1mi,s condições de 
p1·der2nci:1, ou que empregou sem resultado 
o recmso ele que tratei o :wt. 2° desta lei. 

"~rt. ~1. 0 Revogmn-sCJ as clisposiçCies em con
trario. 

Cc1m:cra elos D21mtaclos, 9 ele junl10 ele 1892. 
~]usl:.n),1lno de ~'-J'er·pa. 

N. 38 - 1892 

.ilutorisa o a quantiri n.e ... 
ccs.,·cu·i,l prt· a a ele iona casa p~a·a 
o 'l'ri.ú1.mlj,l d o J11,1·1; de1la capitcrl 

transitaria' da Co11si:'tai1 17o dn o Com:Tes:io )hcclonal resolve: 
as nonieações 7Ja;·a u. ·nuu;i.,·{nlinra cs- , ._, . . 
tados feitas coin c:alusico dos 11ia;'.strrd 11s 1 .'U'G. l. ° F1c:1 .. o go\Tor~10 autorisa~lo a dos
existentes 00 tcoipo c1,1 )Jronw!rptçi7o d!l peLClee '.' qirn,ntm que for nece:>-arm p:~nc a 
mesma Constituiçr-7.o; concede a este~ 0 riircito :1cqL11oir;:co (Li unm ca~:ê, que se preste a iunc
de peclii· rio Sitpre1iw Tribwwl Fcdcml a 1 c1~"11.:11',. Lk~,;nteinonte, o Tribunal do Jury 
sua conservaç!lo nos logm·es l]tW CJJerciw:t e lleoLa mpltccl. 
dâ outras providencias. 1 Al't. 2. 0 Rovogmfas as disposições em con-

tra~·io. 
Considerando que o art. G'' eh' . . , 

transitorias cb Constituiçi1o fui no t. s.:êln. d:ts ::J clG .JlllltlO de 1892 .. -:1in 
intuito üe mlv'.u' os~ direii.os aclquirld.o:iclus 11 1

;
1
; _,,. ,,, , ,, 

11:iumo ~~ 1Tª:·-A./i::11,1'.eg 
mng1straclos ate ont:'o existentes, o tb ev it:u·. L';º. ~/w111~1º Dvl/1.w.--F1'.11]1u1i li e1 ,i.ech. 
um grande acceescimo dli clospezct impl'Jdu- t -~,oi,:e> :L rou1w .-1luuu;ta Vinhacs .- LttB úe 
ctivn pam os cufros eh Uulilo; "Luii mie. 

Considerando que o ci:.:.vio <Htigo, s2mlo do 
caracter imperatirn, JllLO to a N. 39 - 1892 
sação d:c irnt.~i~tratm':c i111'l com c'.xcl11-
slio dos j uizes do üln·itci e ck;:;c:nt' om Co,iced~ a11u1 isi:'. 11 a'1s in ?iJ?itluos im11licaclos 
exol'cicio na él)OL:nÜt'.:)::;rt il'JS 1nom.11W:tf.oii a1·i11, H/us, realisadas no 

Considemndo , q :t() :1, eh U.:m· ia 1!3 e 17 ele (,; uc1·u,:1·0 de.;le anno 
dispo.-<ir:i1o l'i:1m e lel'111:u:mt:i 1J1. 
em muitos est:i,rlo'' füi 
tura com :1 (lXclus:ín 
os j uizes d 1

: direito u 
vía,m ser prefb·lilos: 

O CongTe'SO Ncêcimml tlocrda: 

Art. 1. 0 Silo contmrias ao nd. C\" 11:1s c1ispo
siçõe.s transitorüi,s cl:ê Constituiçi1o ela l~erm-

O Co·1gT2s.<o ='foc:imrnl decreta: 
A l'Llgo rnti co. Fi co,m <tmnistlctclos .todos os 

imli vicluo' q llc\ teulmm :ciclo proc,:ssaclos ou ~e 
aclwm rc~ponrlemlJ cc proc:esso por terem to
nm:'.o p~cn0 tlirecta ou imlircct:c nos movi
mentos- :11·mados que tl veram l: 1gar 110 esfaclo 
do Ce:wi1 a lG e 17 ele fo\'8l'eiro do corrente 
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mmo, e em perpet110 silencio os prnccssos de 1 /11'1. C. 0 i\ilo ~1·1fül :vJmiltiilos :"e matricul::L 
qrnllqu~r natnrezct que, por rsso mokrn. k-. c111 r:;t.:ildccirnent.os iie insLrm:1fw iii'inmria, 
ulrnm mlo rnstrrnra.rlos, ou outl'o~ r1ue 11c~:scs ! s:•cm11\;~1fa 1111 ou imrticula.-
~G t1:nlrnm ongm:HhJ. rl::,n:·n1 s1·1·;Lu no exe1'"i10, 1rn mari-

S;i,h das sessCi:'s, J 1 de junho do 180:2 _ nlt:1 e 11;1. r0Licfa,1k·m p:xlcrilo tomar iiosse ele 
1Jui!a1·m:'iw rlc Jfeurhnr,::1. · _ _;;, 11wr;l ('uclhu cm1n·e;.;·o jlniJ:ico r1ualqu::r os illllivicl110s que 
Bastn elo 1\'mcc11;c;1in.- Jfa,·1i11!to HorlrúJtrcs. rn1u:q·1·1:~entci1·1·m ;ttic~l:aclos Cllt certirJi\o ele 
-"i1izo1·i1i1 Gurcia. - lmliu elo Jfra~ ii. YiH'Clll:1r::1u un tb lYHêCt;inccçi\o em tmnpo 

E
' i· l· ( • 

1 1 1 
. . nnncn. antcr·io,· n. cinco :11mos. 

l( O apo,ar O pe O 11\llllC'TO . l e a~::ngna- ·1 d. ·-1 " 11' 111'1""L-·tOl'("' (]O" 0 st·11. 0 lec'111e11to' tllns) . 1 . 1 1 ' l l l'1 - . ,, ' . •. ·' " u ,, '·' e IJ•, . l ' ' ~ 
,. t ·- , . Jll f'.êêl o o_J,Jl:c;.o e 8 e e 1 JC•rar;ao 8 on- fülwis comrn0Tci:t0·.s, os dirnc(ores d:; acaüe-
~.~;1~;~e ª commiss:w 1..co s:mde llllbllca 0 se- mi<:s, rle collegios, ifütitutos de instrucçii.o, 
0 º' eo!nm:1mbmtes Llos corpos de exercito, ma-

rinli:1. policiil, os cltel"" ele rep:1rtiçi\o oii.o 
PRO.JECTO N · 40 -1S91 ol11·ig:Hlos '" fazer v:rccinar ou revacc.inar as 

8.elmm sob a sun. clirecçã.o ou 
To1·1w oi1riqotorias e uvcinaçao e a rcwcciHi- rnb ]Jl"ll:\. elo incorrerem na. multa 

çc7o m JJra~il e cl!i outms 2i1·oi;iclencius de 100.·:;0QO. 

O Congresso Nri.cion:ü rlccretcc: 
Art. 1. 0 A Yrtc2inar;ilo contrn a varíola e 

nbrign.t.oriu. p:tra todos os lrnl1iL:1.11te:; tlo J3razil. 
IJem como 11 rcvacc;n;i.~:i\c1 denfro elo p2l'ioclo 
nmximo ele cinco mrnos 

P:1ragrn.pho unko aq nelli1,s 
])'Ssotts que os r:1êclic11s clct;l:U'c\l'em não ctni
rem ser Yaccinaclas. IJ::rn ;1s:-im l!iM'a a r(:YêLC
c'rmç:ão as pc:ssms m:üo1·c~ 1!2 GO ann, s. 

Art. 2. 0 O offüi;\J elo "egistro rlc" nasci
mentos, no momento em q Lte e~l;e für recl:t
maclo. cl:trit unrn extmhicla du Hill 
lil-ro ele fali'í,o, em q 1w co;1ste o nome, ii.lade, 
1mtumlül::Lcb e pti,ternirhtl8 conlH,•cich elo l'f'

gistmnclo : ness::L p:qJcleta lia \'t:rii, nm logar 
destinado a declc1rttl'«1c~ r:•l;üi n1s «1. Y8ccina.l'<fo. 

§ 1. º Dentro de;· .~eis mezcs a ' elo 
que üüla o t11·t. 72" rnr:'" trnzicb. :w 
n. cleclarnç:ilo, do v:tr:.:i11:t1lor, d.· que <e cti;rni:ct 
foi vaccilrncb, rrnm:0 ro rle JlllS1.ul:ts q 11e a111·0-
vei~u, ek. · 

§ Z. º No cnso elo ni\.o ter ltrt vi elo Y;1ccimv·ão 
por cam.a ele Jorr,:1 m:1i11r, rleverit consl;i,1· 'ela, 
]J:\.j)E:lrc!tn, roclenclo vnLi\o S''L' rc110'.-'1tlo o 
pr:tzo, que nilo excc:clcr-;"· 1lc h\3.) mezcs iln Jll'O
l'Oga veLs. 

~ 8. 0 1\..s tLt:~ 
cientes s1:;r:J.o em 
roí ncidc•nci lt. 

§ 4.ri ?"Tn 1nesrnn, 1n11lLli iuc1rt·erú, o Yaeci
mul11r oJli.-i.d q1w ll:\11 quizl'l' i':.c.zei· n Yneci
rmr·ii.o, nem dec!arm· <> n10tln1 n:1. pap?leta. 

Art. :l. 0 Os pn. s, tll'so!\S o os c[ue ~u:cs 
vezm fi1.c:rc'm im~m·1'l1 1·:10 1111. multa rio ~ :3." 

Art. ,1." O ofllcial 11.c rl'g·istro rlari\ gl'a.
tnitn,me11 te :c Ilriml'irn l'Cltir!iio, ckvenclu rn-
cebcr pd1\s 5<000. . 

Art. S. º certirlõc:i C:cl.<:is, l:cm como 
pl'los attc·sta.<lO'> ;n~Llicos, q11c; o f'cwem, os 
se11s :rntorcs. ;ilem füts p·nêls l't·imi.n:w:,, inco1·
l'et\t1> 1m mnlt:J. tl1; :30ll') l' pcnlco clu cmpl'cgo 
pulilico que excrce1·em. 

Parngr:1pl!o nnico. Si a resist211ci[l, for feifa 
pelo SlllJodinnclo, maior ele 21 mmos, sobro 
elle indrliri" '" nrnH::L. 

Art. 8. º Os Yctccinmlores oflici:les terão um 
livro em que se!'ilo registn1.elos os nomes dos 
v:i.1:r:i11ctrlo:::, senüo-lllC's cntregnc um clo
cnmcn1·0 qne vrnve :t Y;cccin•rç·iJ.o quando 
YOH,n.l'em s ·r verificado o resultado ela 

ou revac1·ilm1·;lo. 
Prm: g1>:i.Jlllo n nico. Os ~êêccinaclos on revac

cim1cl11' que nilo Yoltttrom serio multados 
Clll ;)1-;(J()O. 

Art. D. r· O :~ornrno provülenciêwá, em re
e<pr"ci:1l, o modo por que iiroceclerá 

Yi1ccin:1r;ií.o em domicilio. 
Art.. 10. As pe:oso;u que se oppuzerem á 

Yaccitm~·:fo e :'t l'<'Yrv·cin:cç·ii.o dentro ele cinco 
annos :oc6o m u lt:crlns em 100.~000. 

Art 11 . A v:1ccimçilu p.icle ser L'ita. pelo 
mu.licrJ oíllcüi.L ou por qmüquer outro; o attes
t.a1lo que comi 1·c1· o di<1 lh Yctcc:ümç:iio, o seu 
resul t:rrlo e p:vsmlo por pesso::L conlwciela
nwn t ' irlonen, i11·eenclle º' iins exigidos por 
est:c lei. 

Art. 12. As multas scrii.o cobrnclas de con
l'omli11acle com o decreto n. G8 de 18 Je cle
zemln·o 1lc J88!J. 

Al't. l:J. J ;ev-ogm11-se as disposições em 
con tr:vio. 

SnLt das sessues. ele outuliro ele 18!)1. -
l'io.-C. Pa!iclla.-Ccrnrio llfolla.

C@l17o.-O!iccim Pinto .-Cc1rDa!hal.-11l/re
do E!!is-F1.'.'i .J.1e!io F,-ei1·c-Paula G uinw1·aes 

Pcsso" - .No1p.1cin1 Punmaguâ.
. - C.11.:lano de .Aluw1uerqiie.
o.-L11cerda foutinho.-Lopeo 

de Jfenrlonça- Eduarcls 
Gn11 -Fe'i'nando Sinws.-Pedl'o Velho 
_ Pires.- Jl-rtliw· Rios.- Pacifico 
j[asc:11·cnlvl.,.- i}1ntos Pe1·ei1·a. - Do111inqos 
l'oi·to -:llvn;o Bote/110.-Fcrreira Ra!Jello. 
-Jlrilcrico Li1:;.-Jfanoc! Fiilgencio.-Gabriel 
de 11Iaqal!u1cs. - Cosia Scnna. - Biieno de 
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Paiva.-Carlos Chagas.-Roclrigues Fernandes. 1 zilio dos Santos, Leopoldo de Bulhões, Mar
- Virgílio Pessoa. - Domingos de 1vforaes.- I cüino ele Magalhães e Eduardo Gonçalves. (7~ .) 
Retumba. - Paiüino Carlos. - Filrq_uim Respondem nr7o os Srs. Ind10 do Braz!l, 
vVerneck. Pedro Clrnrmont, Costa Rodrigues, Henrique 

E' lido ( apoiado pelo numero de assio·na- ele. Carvalho,. ~nfrisio Fialho, M'.'rtinho R~
turas) e não é julg<tclo objecto ele delibera'Ção, ~lr1gues, Justiman,° ele Serp.~,Nasc1m~nto, w~
por 66 contra 41 votos, 0 projecto, apresen- 5 uel qastro. Am?11m Garc1,,1,, Ep1tac10, Pe vro 
tado pelo Sr. Espirito Santo na sessão ele 10 Amer~co, Tol~n~m~ de Carvalho, Gon~.ªl. es 
do corrente, declarando nullas as reformas Ferre:ra, Jose l\ía.rrnno.:. Juvenc.10 d~ Abma_r. 
elos officiaes elo exercito e ela armada, que ti- Anclre ca:alcanti, Joao ele. ?1qt~e1ra, Joao 
veram loO'ar desde '24 ele fevereiro de IB9\ Vietra, Lmz ele Andrade, Espmto Santo, Theo-
t , t f t ' plnlo elos Santos, Pontes ele Miranda,.Augusto 

ªe es ª ca a. ele Freitas, Arthur R10s, Santos Pereira, Fon-

ORDEM DO DIA 

Votação do parecer n. 10, julgando não 
ter perdido o mandato nesta carnara o Sr. 
deputado José Vicente Me.ira ele Vasconcellos, 
ex-membro da junta governativa do estado 
de Pernambuco, com voto em separado con
siderando vago o respectivo logar e mandando 
proceder á eleição para seu preenchimento 
(discussão unica ). 

o SR. PRESIDENTE - Para a votação do 
parecer n. 10, lm um requerimento do Sr. 
Cassiano do Nascimento ( o,presentaclo na ses
são de 15 do corrente ) pedindo que a vota,
ção seja nomina.l, o qual o,inclo, não foi jul
gado. Nesse sentido, vou consultar á ca
rnara. 

Consultada, a carnara approva 
mento para a votação nominal. 

Procede-se á votação nominal. 

o requeri-

Respondem sim, isto é, approvam o parecer 
n. 10, os Srs. Nina Ribeiro, Cantão, Matta 
Bacellar, Casimiro Junior,. Rodrigues Fernan
des, Nogueira Paranaguá, Pires Ftrr•eira, Be
zerril, João Lopes. Frederico Borges, José 
Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Almino Affonso, 
Couto Cartaxo, Raymundo Bandeira, Pereira. 
de Lyra, Bellarmino Carneiro, Oiticica, Ivo do 
Prado, Oliveira Valladào, Leandro Maciel, F"
lisbello Freire, Paula Argollo, Zama, Garcia 
Pires, Severino Vieira, Francisco Soclré, Dyo
nisio Cerqueira, Barão de S. Marcos, Sebastião 
Lanclulpho, Prisco Paraisa, Athayde Junior, 
Urbano Marconcles, França Carvalho, Bapüsta 
da Motta, Alcindo Gucwabara, Erico Coelho, 
Sampaio Ferraz, Furquim Werneck, Thomaz 
Delfina, Antonio Olyntho, Gabriel de Maga
lhães, Leonel Fil110, Chagas Lol)ato, Francisco 
Veiga, Americo Luz, Viotti, Dutra Nicassio, 
Aristides Maia, Gonçalves Ramos, Carlos das 
Chagas, Costa Macha.elo, Palleta, João ele A vel
lar, João Luiz, Francisco Glicerio, Cesario 
Motta Junior, Moraes Barros, Domingos de 
Moraes, Mursa, Paulino Cculos, Alfredo Ellis, 
Carlos Garcia, Almeida Nogueira, Rubião Ju
nior, Cincinato Braga, Julio de Mesquita, Bar-

seca e Silva,Fonseca Hermes, Albet'to Brandão, 
Oliveira Pinto, Lopes Trovão, João Pinheiro, 
Jacob da Paixão, Lopes Chaves,Angelo Pinhei
ro, Moreira ela Silva, Fleury Curado, Caetano 
ele Albuquerque, Bellarmino de Mendonça, 
Fernando Simas, Carlos Campos, Schimidt, 
Ls,cercla Coutinho e Cassiano do Nasc:imento. 
(44.) 

o SR. PRESIDENTE- Responderam-sim 71 
e-n!lo 44 Srs. deputados. -Foi, portn.nto, ap
provaclo o pa.recer n. 10 e prE{judicado o voto 
em separado offerecido ao mesmo parecer. 

Entra em 3ª discussão o projecto n. 15, 
deste anno, concedendo no actual exercício, 
um credito especial e extraorclinario de 
~ 1 . 466-5-0 para pagamento a Luiz Cohen 
& Sons, credores ela companhia Estrada de 
Ferro S. P<tulo e Rio ele Janeiro, encampada 
pelo governo federal. 
~ingnern pedindo a palavra, é encerrada a 

discussão. 
Em seguida, é posto a votos, approvado em 

3° discussão e enviado á commissão ele re
clacção, o seguinte 

ProjP,cto n. f5 

O Congresso Nacional ele.ereta: 
Art. 1. 0 E' concedido ao governo, no ex

ercício de 1892., fazendo para isso a necessaria 
operação ele credito, o credtto es1)ecial e ex
traorclinario ela quantia ele .~ 1 .466-5-0, 
que serão pagas ao cambio do dia do paga
mento, afim de ser satisfeito o que é devido 
a Luiz Cohen & Sons, ela corretagem de que 
são credores para com a companhia Estrada 
ele Ferro S. Paulo e Rio de .Janeiro, encam
pada pelo governo federal. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Continuar:ão da discussão unica do parecer 
n. 7, julga{ido não lia ver materia para cleli
be!'aç~o na indicação para que seja convidado 
o Vice-Presidente da Republica a fazer cessar 
as medidas de excepção tomadas pelo decreto 
ele 12 ele abril. 
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(O Sr. Bernardino de Cwn.pos deiJ;o, a ca-1 .A pronL de que.· sfo Yictinms de. 1n.1ni1:il.o. é 
deim clci presidenci•r, qiie d velo q11e uns estii.o de~tetTC\clos em regiões inllo~-
Sr. JoüJ Lopes, 1º vice·prcsiclcn'c.) pfüts com risl'.o ÜP vicb e outl'Os clcstn

buiclos p"l:J.s íi:Jrti1lews q1ie, totlos oakm. teem 

O S , .. Fonseca 'Eier1rn:1es depois 
de algurmi,s proposições explicatiYns elo s:'u 
intuito ao tomar parte no debate, entra no 
nssumpto em discussão, começ.ando por c:on
tradictar alguns topicos elo clisc11rno profet•iclo 
na cmterior oessão pelo relator do parecer. 

A indicação, segumlo pensa., não é mnis elo 
que o uso do direito gi1rnntido pdo art. 3-1 ela 
Constituição. O Poder Executivo s<'imonte pl'1de 
decretar o estado de sitio, excepcion:i.lnwntc, 
quando o Congresso nuo esteja füncciona.mlo, 
em caso ele grave commoçu.o intestina. Reuuülo 
o Congresso, clesapparcce cssfi füculclacle o por 
ümto, por força. de lei. desapparecern os seus 
effeitos, isto é, todas as mecliLlccs decorridas elo 
estado de sitio excepcionalnwnte clecretaclo. 

O relu.tor ela commissão entenclr; que a mi· 
noria quer n,nnull<J,r o aresto elo primeiro tri
bunal do pa.iz ; mas, não é esta n. q uestii.o. O 
que se quer é que o Congresso,por um projocto 
ele lei cul-hoc, defina o estmlo ele sitio Isso e 
uma puerilidade da camcwa,que o orctclor não 
póde aclmittir. 

O unico meio aclmissivel, no seu conceito, 
resumia-se em, reunido o Congresso e elm
macla a si a nttribuição que lhe é privativa, 
fosse tomado conhecimento elo esfado de sitio 
excepcionalmente decretado em sua n,usencia 
pelo Vice-Presidente ela Ri2publicn,, sendo este 
conviclRdo, não só a mo ti va1· o seu acto, mas 
tambem a entregar as victirnas <1panlmclas 
por esse acto. 

Não comprehencle que ainda estejam i mercê 
elo ViC'e-Presiclente os desterrados e presos po-
1itioos. 

Si o Congresso pócle o mais, pôde o menos. 
Si pócle decretar o estado de sitio, si pócle to
mar contas ao Vice-Presidente pela clec!'etação 
elo estado de sitio, e não póde convidar a este 
por delicadeza a cumprir os deveres qne lhe 
são impostos pela Constituição, o orador não 
sabe qual eleva ser a attitude do Congresso 
nas circumstancias de que so trata. 

Medida ele repressão é medida ele policia 
mais 011 menos violenta e energica, segundo 
as circumstancias occasionaes. 

Desde que a medida ele repressão reprimiu 
a manifestação contrn a Republica ou contra 
o govemo ( aclmittido que tal manifestação 
se tenha dado), restabelecida a ordem, res
tauradas as garantias, eleve por força ele lei 
cessar essa medida, que, a continuar, deixa 
ele ser ele repressão para ser de punição. 

Mas os cidacluos que se acham tolhidos em 
sua liberdade não estão sendo victimas ele 
medida ele repressão, e sim de punição, a:pezar 
de não ter o Vice-Presidente tal faculdade. 

conllicões de commotlillcule m ni lo cliwrsas. 
Hol1ve unm gr:tcbc;ii.o; i)l'esiclin um Cl'iterio 

m1 clistrilrnic:ffo clessa,: victirnns, conslclm·acla.s 
mrnts nrnis ºe 011t1;<Ls menos culparL:s ; e por
tanto h'é\W-.'e ele puni<:uo inc:ou'itituciomü. 

Cont-:st1. q1w s2,jn, lc ll'i m:uci:tl o est:tllo ele 
sitio. como ciJllrmon o reLtl>.11· chi, cummis:o;ão, 
e l'n trc 0\1 tm~ 11omk1·nçt1:'~ a pt·esl'.nt:c a opi
niilo tlo ::;e. sewulor Campr1~ Sillles. r1n2 
Rffirmon na tdiJmu1 .~8r o e.-:tado clc' sitio l\llltc 
lei intcrmelli:nfa cnti·c o csüu!o de ll<U e o 
üe guerra. 

Pi\SSa ic rospoml •r lLO me·;mo reLüor lhe 
comrnissfto (que iin-ocon in·ecc·clcntes Listo
l'icos ) fazcnclo l1omlencç(}es s( l1fü as llü íi·an
cez:i.s cle 1814, is:~o, 1848 o 1870, no intuito 
ele sustentm· a iwl«~i\(:ii.o. 

Quanto ao fücl;o ;nvocllclo i1clo rebtor i<. 
q nem responde, de terem morriclo no esq ue
cirnento elo carcern presos i1olitkos nortc
t<.rner;c<J.nos, é elle inteiramente justificn,tivo 
da attitucle da minorfa, por quanto ess2s 
presos morreram no alJamlono, por nilo ter 
h<wido um Congres'O digno que reclanrnsse 
elo executivo a sua libercll<.de. 

Os factos r2lembraclos pelo relai.ot' rdati
vos á Ind1lterrn e m Estados lJniclos elo Norte 
não teem~calJimento, pois der<1m-se em e}JOC<lS 
tenebrosas, ele grande e Yiolentissimas corn
moções, que nfto p6dern ck boa. Ce ser com
pflraüas ás conclir;ôes actuaes do Bra.zil. 

Esternle-se ainda, em largas considerações 
justificcrndo i1 attitmle da mmoria. . 

Expõe em larg'OS traços os honrosos predi
cados que em varias espheni,s ela aciivich1cle 
tem manifest<u.lo muitas clat victimas ele que 
trata a inelic<.1<;ão. 

Declara que votará contra o projecto da 
amnistia. 

O que quer é que os presos e desterratlos 
sejam julgados por tribunal competrnte. 

A apprnvctção ou reprovaç:iío elo estado ele 
sitio em imcla póde influir sobr8 a roalisação 
desse julm:J.mento; porqu:.mto pócle nii.o ter 
lrn. viclo ra.zão para a clecrctaçilo de tal estado, 
mas ter havido crime ou clelicto por parte 
de algum ou êêlguns dos actuaes p'·esos e 
desterrados, e póde ter lia vi do razões ele 
ordem superior para o acto do governo, mas 
nem todos os presos terem o meomo gráo de 
culpabilidade e haver mesmo quem esteja 
innocente. 

Termina em longa peromção,caracterisando 
a situação actual em tres palavras: traição, 
sangue e tyrannia. 

O Sr. Garcia Pires- Sr. presi
dente, si neste momento algum sentimento 
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me domina, faz vibra.r o meu coração· (\, eu 
vos asseguro, o interesse que me inspira. a, 
sorte iios nossos conciclaclãos colhidos pelas 
medidas que tomou o governo a 10 e 1:2 de 
abril. Conto entre elles alguns aos quaes 
dedico sincern, e grúta affeic;0o, vejo em mui
tos a representação de inolvidarnis serviços 
prestados a plLtrüt. (ii71oiaclos). O meu corn(·ilo 
ele amigo e de patriota slLng1'[l, ao \·el-os en
volvidos em tão negros lLr.oni;ecimentos. 

Com taes sentimentos, Si,. presidente, mi
nha posição nesta, triburm será isent'" de toda 
paixão; não venho em apoio elo gove1·no não 
venho em ttpoio ela opposição. Tomando pttrte 
neste debate tenho como unico fim exttminar si 
perante o nosso direito constitucional o Poder 
Executivo tem competencia para modificar. 
aggra vanclo, attenuando, ou n.irn llando. os 
effeitos elas meclicla.s tomadlcs 11 10 e 12. de 
abril, desde que o Congresso Nacional avocou 
o conhecimento elos fc1 e tos, e niciou o pro
cessso para o julgamento rhi actos elo go
varno, na fórma do art. 34 § Zl ela Const
tuição ele 24 de í'evereil'o. 

Entendo, Sr. lJresidente, que oponto ele 
discussão deveria ser esto : procurnr o<tber 
se o Poder Executivo tem com11etencia 
para fazer aquillo que nós lhe con vi clamo.-< 
tt fazer. Deveri<c ser este o p-nto de vistn, 
sob o qual era inclispensavcl estudar a imli
caçEo c"Lpresentacla pelo meu illustraclo amigo 
e compcwlteiro de representttç·i\o, o Sr. Dr. 
Augusto ele Freitas. 

Os illustres deputados que se teem empe
nhado no debate tem revefaclo prnfnnclos 
conhecimentos ela historia parlamentar,e prin
cipalmente d<t historia parlmnentar arnel'Íca
na ; mas S. Exs. não í'erimm ainda o wr
cladeiro ponto da questão. 

Sr. presidente, o principio esttibelccillo na 
Constituição nós encontramos na combimv:l"w 
dos arts. 34 § ZI, 48 § 15, e 80. 

Enumerando as attr·ibuições pri vtüiva.s elo 
Congresso Fedem!, diz o art. 34 § 11 ela 
Constituição ele 2.4 ele füverniro : 

qne houver sido decla.rado pelo Poder Execu
tivo, ou se.ns ag-r1it··s, cit. art. 34 § 21. ~endo 
re~ponsn,veis pelos nbmos _ commetticlos as 
nntoriclneles qno tenh;un ot·clena.clo ta.es rne
dübs. Yó-sn c111e :i attrilrnie:ão eh clec-Jm·:n· C'lll 

estado cll' sJio r1ualq uer ponto do tc.l'l'ito!'io ó 
prirntiv:t elo Congr:sso, qno o Executivo sü a 
c•xerc:o nos c:i.sos ele s:tlrnrJí.o publica., 11:1 o.u
S!'llC:Í<t llo Cungrc,,so; porta1Lto, clestlc que o 
Conµl'e~so s:o i·etmiL, u torne conltrc:imc•ntlJ dits 
rneli ic!as empr-'gi1 rln.s }Je.lo Execnti vo, cesrn, 
Ioda a compctenria (\o Executivo, sua juris
clicc;i\o :fic:i iirnvcn i:i.. 

O Sr. Fo:\sEC.\ l [1m1\ms - A poi<ulo. Esta 
é n. vertLHleim doutrina .. 

O Sn. O.\RCL\. Pnrns - Es!a tlteoria, nií.o é 
nova .. Yenrnl-a consngT'1cL1. em 1:oclas:1s consti
tui~'urs elo~ p:i.izes que c"gitamm elo mtiulo ele 
sitio, clescle 1791. 1m Frau~·ii,. 

A mesma constitniçiio de Podug;LJ orga
nisarlti, sob :i,s inspira(/.es elo Rri D. Pet11·0 
4", e 1° im per;tdor elo 13razil, iirinc:Í}B 
que nós os l11·azileil'os não 1m(l:•mos ccm
se1'Vl11' po1· strns 1 crnkucias alJsolntista s, as:oim 
se exprime no~ :i:1 elo :1rl;. 1-15 : 

«Nos casos ele sc1Jiç:i"lo on ele iu vasiín dt) 
inimigos, ~i a ~egm:rn1::1. rlo Estado exigi!· fJUI' 
~e.;am (lispensnclm: por tempo cll'knnin:J.clo 
a.lg·rnrnt elas fü1·m:1lirlc1rlcs r1ne g:u·,i,ntem ;i, 
lil.)enlacle irnlivitltrnl, o Poric1· Lc'}i;/alico 710-

1/•n"ri dccrcí1!1' por acto especial. Entretanto, si 
us cô1 te.; í1é7JJ e.'sticcrcu1, 1'euni'la~·, e a ;)llli·:a 
coi"1'er iuio1.;·ncrile yier(r;o, o governo pndcróJ 
tomar esta mc:::1n:i, pr:•cau~·ilo, como mcrfi,/a 
7n·oi:irn1·i1i e inclispen:;:wel, sn,,pc;ncleuclcí-:i. 
lleseb fjllC ce,se :i, ncc:e-sirlwle vrue11tc ql:c a 
tenlm (ll:i;cTrnir1ildo. 

Dever:\, em toclos m c:1sos 
cu 1·tes, logo q ll8 esti ve!'em 
todo motivado cl:cs e outms meclirfas 
lll'eventivas r111e tiver 01·clenado, e toclcis :1,; 
antorida.(lrs enc::ur('p;cteL1s da execur;ilo cless:1, 
01·1lern :.;eri"io res11011SC\H'is p2los abnsos com
meUi(los » 

,i._ constituiçilo arg-entina,no n.17 do nrt.8G. 
cnp. 3', fixando :is attribniç1!cs do Puder Ex
ecutivo,dispõe:«Decla.rn,r· em estado d• sitio um 
ou ma is ponlos elo territo1·io ela. Naçilo. no caso 
de; attCLq ue ext~rnri, e por prnzo limitado, ou
Ginrlo o Scnrulo. 

l'\03 casos de comrnoc;ão intestiim si1 tem cst.:1 
faculdade qnanclo o não se aclt<t rc-
uniclo, 1wrq1w ,; J!IÚ·r.uica rlcsic 
coipo. O presirlente s1:J o. exerce com as li mi· 
tar;ões d o art 723. » 

« Declarar em estado ele sitio um on ma.is 
pontos do territorio nacional, nn. emergencüc 
ele aggressão por forças estrangeiras, ou de 
comm.oçao intest.imt.» Ma,s, como póüe acon
tecer que, na ausencia elo Congresso, cujos 
trabalhos são perioclicos, lmj'1 alguma invasão 
estningeira ou !Jru:ce commeçr7o intestiniL, 
art. 41 § 15, que ponha, em imminente pe
rigo a patritt, art. 80 § 1°, exercen\. o Poüer 
Executivo essa n.ttribuição, e porque nesse 
caso elle é subsidiaria elo Legisl<tti vo, o S"U 
exercício soifre as limitaç1:Jes (lo§ 1°ns. 1 e 2, 
e logo que fbr reunido o CongTesso. o Pre
sidente da Republim llJe rolaüu·ú. mofü·an
do-a,s, as medidas de excepçào r1ue l10nve1·orn 
sido tomadas, cabendo ao Congresso <"L füo 
culclacle ele approvar OLl suspender o si tio 

Ora,,assim 8, si a n.ttl'ibuiçilo ele cleclC1mr em 
estilclo rlc sitio um ou nmis pontos üo territol'io 
ó pri vatií':i, do Cong-resso,Ri reuninrlo-~o este, o 
Poder Executi.-o perde tocl:t a. sua competencia, 
que sig-niftcaç;ão tem esta imlicaçilo, que effei
tos pócle procl uzir '? 
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O Poder Executivo cleclaron rm estaclo de 
sitio lJOl' 7:"2 horas o Distl'ic:to Fodcral; rennin
clo o Congresso, o Vice-Presidl'nte dc1 Hepn
blic(t, em ~lN mensagem, r··hüon os acontec1-
mentos e EtS meclicbs qne :idoptou.O Congresso 
tomou conhecimento cl~ôse rehtol'io, uii,o cc111-
sideron <:l. exposiçiio nos formos lJl'ccisos cb 
Constituiçii,o, exigiu as provas em qne lmscon
sc' o Presicknte <l;1 Re1111 bllc0. para clecla1'<1 r o 
estciclo ele sitio. E:'ses clocumentos foram Pl1l 
origi1ml remei.tidos êW Senado, e ele li'.t vieram 
à nossa secretcwia. 

o SR. S,l ANDRADE-Consta qne 11~10 VÍCl'êl.m 
os originaes; mas céipias authenticada3. 

O SR.GARCIA PmEs-~ilo faço caberlal clisso. 
Constou-me, não vi os documentos. Esses clo
cnmentos, originaes ou cópüis autllenticada~, 
foram confiados a respectiva commissii.o que 
estudando-ás. ji1 fornulou o sen ]l<Wecer: log·o 

O SR. MmuEs BARROS - O Congresso julga 
o cstarlo ele sitio, cl;;creta a mnnistia, não 
convitl8,. 

() Sn. GAnc11. PmE~ - Diz bem V. Ex. ; 
o Con.c:T·c.~rn n~o convicln, as rdaçiles entre íB 

iincl: ·res irn lJlicos niio so exe1·c()rn IJot· este 
meio. O Po1kr Exec;utivo tem su:~ cspltcm 1le 
aci;ão, o nusso ckve1' ó ve!ar pwa que elle 
nito os limites constituciona.es , 
tendo p:im esse fim os meios coercitiYos que 
" rnestrnc Constituição nos conre1·e. 

Temos tle julgar o acto, não po:lernos con
viíLu n. q u ; Cêlle proccclt1 desta ou tlaquella 
fomm. 

O Sr:. Foi\"SECA Jigmrns-Si V. Ex. diz que 
este meio niio é regul<U', que outro indica'? 

O S1t. G.1.1;cn 1 Pnrns - O nohr3 deputa.elo 
CJlWr CJL!G lhe inrlique outro meio? 

o Congresso 1\acimml j:1 entrem no conheci- O unieo qne conl1cc;o regul;11\ ele accorclo 
monto üo acto elo gov1'rno, .i<'1 iniciou o pro- com os iwincipios co113titucio1mes, ó o julga
cesso pam o julgamento 1lelle, e totln, <1 jm·is- mento do acto Llo ;.wverno. Dm0 -s2-lrn u1m1 

·dicção, e toda <1 competenciil elo POller ExecutiYo elas tl'es llypotl1c.'eS ~· 
está suspensa a respGito 11esses actos. l ª, 0 Congresso approva ]Jum e sirnples-
Gdos.) mente o neto, e os detentos teriio de reSflOll-

Peegunto a V. Ex .. Sr. 11rrsicknte. que eler pe·ante o Trilmnal Jmlil'.iu.rio; 
resposla. cleveric rfar o Vice-P!"esidcn(/J eh l~e- :2 1

, o CongT. sso não amirova o acto do go
pu l1lic(t à Camam elos Srs. Deput;c.Jos, si esta ,-erno, s~; rne-sc o proc2sso ele rcsponsabilichule 
indicaç;iJ,o for approv<t·b ~ Não nos iremos elo Vice-Pl'~siclentc clct Eepublict1: e o~ accu
expril' a. rncc·Lm0 uma lieÇl.o elo Poder Exe•.:u- saclos almhl yir·CTD responder perante os tri
tivo? Nilo demonstraremo:·: com e:se voto, CJHC bum1"' · 
ignoramos as n' ssas êêLti·ilmiçõcs con:;tituci- o',~~ Congr:,sso approva o acto, e concedo 
onaes '? 

1 
a :mmistia, o n2ste mso foi tmlo lançado em 

Nilo entro m1 qurstii.o ele stüer si o Po1ler • P8~"getno esq1;~ciment? · . . 
Judiciario tem competencia JJO C<,so vee:.rntl'. ·~.'\~",.. conllq~: 0;1ti,o" mern'.. P,c:o .ci;~c este: 
no eSÜcÜO actlrnl, pctra j nlg;tI' OS incuJ 11allos, cllc "~l:~,\O' llOÜel ,1, yr O\ ~l .,111:~1ta.cll1c11c\'\O, "d?:s 
ou os actos elo Poder Executivo. 1 n~lJ1e:s dqmt.,iclo,, Jfü\,:; e este11L nnproflc.:11'1, 

Creio que é qnestiio que rl •ve ser ventilacl<i m\O Jll"Otlnz1r<1 re:mltado <:llgum. 
quando nos occ.:uparmos üos ac:.os 1.10 governo. O Sn,. S.l Ai\DRADE - Para a si tirnçiio 

Mas , como mnito se tem fafüvlo solire 
1 

anomala cm que estamos, este ó o unico 
isto, sempre clirei que, em minli<e lmrniltle 111810 · 
opiniiio, o Poder Jmliciario st"i niio sertt clm- O SR. PEDRO Al\rnnrno-0 Congresso col
maclo a cxe1uT a sm1 acc;ifo, si o Cot1gresso loc.:ccr-se-lw, em posição fa.Jsa, füienclo este 
conceder amnistia sos accmaclos. (Apoi rcz.i,.) convite. ( lfo outros '2nrtes. ) 

Va,mos julgar o lado politico cüi qnestão, o Sit. G,\.hCL\. PmEs- A argumentação 
conhecer dt1 legitimitla1lc rlci clecectnção 1lo ele v. Ex. 6 origirml. 
estado de sitio, rnsolver si qrnmclo essa rnedicl:ê o Poder Kx:ecLttivo niío ó competente para 
excopcional foi clecrtJt<ub lHwin. efftc:cti \'11 me,1to torn<tr estci. d.elibera.çiio, o CongTcsso 11a1b füz ; 
g'rnve commo<;ão i11testi1m, qnc siginill1:nsse porlan~o oln·igue o Congtec'SO que nilo quer 
imminenb pe1·igo para .c Patrin, si l)t\. 1lec:<e- cumprir 0 seu dever, o outro pocle1' qne o 
fação chts rneclich1s preventivns foi exc1xlicl1t a cumprn. 
att1·ilrniçilo que º' ConsLituiçilo conforn <10 1\ oüi V. Ex. mtüs, qne il't'oga unm gT<We 
Poder Executh·o. censurn não si'1 à Jll[tioria, corno à minoria. 

N<lo vmnos, porém, n.purar o g-ráo de re-
sponmü1iliclêule ou ele crirnin:1liclacle elos que 
fora.m nJmmgiclos 1Je1'1s meclichis. 

Essa é que é a tütribuiç:illl do Potter Jt1-
c1icia.rio. 
As~im, nilo posso chcr o meu voto à incli

mção. 
Cumara Y. JJ 

O SR. C.\SSL\NO Do R\SCDIEi\"TO - V. Ex. 
é solilhn·io comnosco. 

CI Stt. GARCL\. Pmg" - O nobre deputado 
<1.rt'1tc;üt-me pn1>cc um terreno que eu clcsej a Vcc 
m-it.cc1', ]lorc1uc vim <e e,;t<c tl'i!mna no pensa
mento, m1 firme resolução de manter il 1fü1i01' 

2G 
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calma; desde que, como disse no começo, o 
unico sentimento que me dominava era o in
teresse que me inspiravam os cletentos. [)irei 
á Camara o unico ponto em que fui solidario 
com o nobre deputado. 

No dia em que entrei na Camara apresen
taram-me os nobres deputados um requeri
mento para assignar, solicitando do governo 
os documentos e provas da conspiração. 
Assignei e votei o requerimento. A Consti
tuição me fez juiz do acto elo governo, enten
tendi que era defficiente o relatorio ou men
sagem do Sr. Vice-Presidente da Republica 
para a elucidação dos factos. Não fui eu só 
quem agsim julgou-o, a Camara inteira aclo
ptou o pensamento, divergindo apenas no 
modo; o proprio Senado assim o entendeu. Vo· 
tamos todos. Mas,pergunto ao nobre deputado, 
em que outro acto, a não ser este de uma vo
tação em que se confundiram os votos da 
maioria e ela minoria fui solidario com S. Ex.~ 

o SR. CASSIANO DO NASCli\fENTO - Hei de 
dizer como e quando V. Ex. foi soliclario. 

o SR. GARCIA PIRES - Acceito a pro
messa ; mas ernquanto não chega a occasiãà 
de ouvir essa demonstração , prosigo nas 
considerações que ainda tenho a fazer. 

Não me julgo, Sr. presidente, no direito de 
pronunciar um juizo sobre os actos do governo 
antes de conhecer os documentos que se 
acham em poder ela Commissão. 

Eu fazia parte da Gamara na sessão extra
ordinaria. V. Ex. eleve recordar-se ele que no 
dia 20 de janeiro esta cidade despertou aos 
gritos de rebellião elos presos recolhidos á for
taleza de Santa Cruz. Espalhou-se o terror 
por toda. c1 cidade, por todas as camadas, e 
penetrou nesta e na outra casa elo Congresso. 
(Apoiaclos.) 

Na noute desse dia reunimo-nos, nós que 
sustentavamos o governo, nestc1 mesma sah1, 
e depois ele profundo estudo da situação, re
solvemos suspender as nossas sessões, aindct 
que trabalhos urgentes e de maxima impor
tancia pedissem solução final. (Trocam-se 
muitos apartes.) 

o SR GARCIA PIRES- No dia 21 o illustre 
deputado,o Sr. Serzeclelio,apresentou á Ca,mara 
a sua moção. Devo lembrar aos nobres de
putados que <Üé "ºdia 20 luctamos com gran
de clifficuldcides para conseguirmos as votações 
de materias indispensaveis, porque os nobres 

. deputados retiravam-se elas bancadas para que 
não houvesse o numero exigido pelo rngimen
to. Recordo-me ele ter ouvido elo illustre Sr. 
José Mariano que esse era um recurso parla
mentar.. Entretanto, apresentada a moção, 
embora impugnada pelo nobre deputado o ~r. 
Seabra, a minoria permaneceu no recinto e 
fez numero para a votação. 

A votação foi nominal, e della se vê que 
deputados que até áquella data votavam con
tra medidas necessarias á administração, con
tra meios de governo ... 

o SR. FONSECA HERMES-Não apoiado;clemos 
até creclitos illimitados. 

o SR. GARCIA PIRES-... quci votavam con
tra leis de meios.,. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Votei 
os creditos supplementares, menos o que res
tabelecia a legação da Santa Sé. 

o SR. GARCIA PIRES-Não estou discutindo 
a responsabilidade individual: nos corpos col
lectivos a responsabilidade é de todos, 

Proseguindo, votaram essa moção. 
E' que nós todos, Sr. presidente, reconhece

mos no movimento de Santa Cruz gravidade 
excepcional. Não vimos alli uma simples re
volta de presos, mas um facto de alta signifi
cação. Si não fosse tão alta a importancia que 
demos áquelle acontecimento, cer:amente não 
suspenderíamos os nossos trabalhos, deixanclo
os incompletos. (Cruzam-se muitos apartes.) 

o SR. PRESIDENTE- Attenção! Quem tem a 
pa.bvra é o Sr. Garcia Pires. 

O SR. GARCIA PIRES-Nós que votamos essa 
moção, nós que assumimos a res1Jonsabiliclacle 
de interromper a sessão legislativa, nós que 
demos a esse acontecimento proporções tão 
graves, seriamos uns levianos, si porventura 
emittissemos qualquer juizo sobre os actos 
praticados pelo governo em virtude dessa 
moção, antes de estudarmos, de conhecermos 
os motivos em que firmou-se. (Apoiados; con
te,trrções e apartes.) 

O SR. PRE:JIDENTE-Attenção! 
O SR. GARCIA PIRES-Dizia eu, que seriamos 

uns levianos si pronunciassemos qualquer 
pensamento sobre os actos ele 10 e 12 de 
abril antes de estudarmos os motivos desses 
actos, desde que, como diz o governo, elles se 
prendem, ligam-ss intimamente aos de 20 de 
janeiro, são élos de uma mesma cadeia. 
(A.porte>.) 

o SR. GARCIA PIRES-Os nobres deputados 
esqueceram-se, talvez, elas palavras do Sr. 
Serzerclello. Ellas aJü estão nos nossos annaes 
para dizerem que quando votamos aquella 
moção não considera vamos os factos da Santa 
Crnz tão simples como V. Exs. querem hoje 
fazer crer . 

O Sr. Serzeclello dizia que aquelles factos 
eram a manifestação de espiritos irrequietos, 
de ambições doentias. 

E os proprios termos da moção explicam a 
sua razão ele ser. (apwtes) (crimiose- cliversos 
cipartes entre os Srs. Fonseca Hermes e muitos 
Srs. cleputados,) 
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o SR. FONSECA HERMES-A 21 de janeiro 
V. Ex. arhava-se habilitado parajulgar assim 
os acontecimentos; não está hoje ~ 

o SR. GARCIA PIRES-NO dia 20 de janeiro 
achava-me nesta capital, acompanhei os 
acontecimentos de perto,conhecia o pensamen
da população, rui testemunha das suas apre
hensões, participei dellas. A 10 de abril 
achava-me no meu estado, longe do scenario 
onde se passaram os factos, tive delles conhe· 
cimento pela imprensa, p2la imprensa que em 
um dia elogiou as medidas elo governo, e no 
dia immediato quebrou oconcerto de suas 
vozes para censural-as. 

Não duvido que V. Ex. que aqui perma
neceu, que comservou-se no theatro elos acon
tecimentos, tenha exacto, perfeito conhecimen
toclelles, esteja habilitado para exercer a 
grave funcção ele julgador. Eu não, não posso 
emittir juízo seguro e consciencioso. 

Mas dizia, Sr. presidente, quando fui in
terrompido, que os proprios termos clcc moção 
davam a medida da gravidade da situação, 
das nossas aprehensõens, elos nossos temores. 

Dizia essa. moção: 
«A Camara elos Deputados,consicleranclo que 

já se acham sanccionaclas as leis eleitoral e de 
responsabilidade, e bem assim a lei ele meios 
com que deve a nação ser governada no pre
sente exercício, principaes fins para que foi 
convocada a actual sessão extraorclinaria, e 
bem assim, considerando mais que no perioclo 
que atravessamos necessita o governo ele ser 
energico e prompto em sua acção, evitando 
disturbios previnindo a anarchia, e reprimin
do as ambições irrequietas daqiielles que vi
vem ela exploraçao e da de,onlem, de modo a 
assegurar a confiança e o respeito álei espera 
do governo em que amplwnentP, confia, e que 
sente-se forte pelo apoio ele toda a mção, 
o emprego ele todos os me'1os, iiWsmo mais 
enerqicos, que as circunstancias aconselhem, 
afim ele manter a ordem, pmúr sevcramento, 
os que teem tentado, on vierem a tentar per
turbar a paz e tranquilidade publicas, resta
belecer o regimem verdadeiramente federa
tivo, conspurcado pelo ado ele 3 ele novem
bro, e consolidar a Republica .. » 

o SR. FONSECA HERMES - Julguei tão ab
surda, a moção que me retirei elo recinto, 
e não votei. 

O SR. GARCIA PIRES - O dever elo depu
tado não é este. Si consicleroua moção absur
da, deveria ter protestado contra ella pela 
palavra e pelo voto. 

o SR. FONSECA HERMES - Era mais digno 
retirar-se do que votar a f'a vor, e si ma,is 
trinta tivessem imitado o meu exemplo, a 
moção não tinlla vingado, 

o SR. GARCIA PIRES - As palavras elo no-

bre deputado justificam o que eu dizi.a ; os 
cornpanl!eiros do nobre deputado considera
ram tão graves, ti'io m r linclrosas as circuns
tancias, as conclicçues cl'" RepL1blica, que não 
quizeram imital-o retirando-se do recinto. 

o SR. FONSECA HERMES - Não convidei 
ninguem. 

o SR. GARCIA PIRES - Sr. presidente já 
disse, não posso com irnparciálidacle e criterio 
emittir meu voto nesta questão antes do estu
do elos documentos. Kão voto esta moção; 
porque seria precipitação sem utilclacle pratica. 

Econsicleranclo ainda sob um novo ponto ele 
vista, que mais clirectamente affecta a SS. 
Ex. que são republicanos historicos, propa
gandistas, do que a mim que venho ela ma
narchia, não voto esta moção, porque seria 
despir-se o Poder Legislativo ele attribuições 
privativas suas, para presentear com ellas. o 
Poder Executivo. Que significa este convite 
do Congresso ao Vice-Preseidente da Republica 
para praticc1r um a,cto,que em fasees elos prm' 
cipios aonstitucionaes só pertence ao Con
gresso~ 

o SR. FONSECA HERMES-Então V. Ex. está 
ele acordo comnosco em que o Congresso eleve 
mandar cessar oseffeitos do estado ele sitio? 

O SR. GARCIA PmEs-Nào estou ele acordo 
V. Ex. ouviu cantar o gallo, mas não soube 
onde. 

Que significa este convite smao o re
conhecimento ele atlribuições do Poder Execu
tivo com a mais nota vel violação elo art. 34 
ela Constituição, sinão arrancar-se elo Poder 
Legistativo uma elas suas mais importantes, 
mais graves, mttis delicadas funcções~ 

E por outro lado, a indicaçào não irá pre
venir o espírito elos j uizes, que se elevem pro
nunciar sobre a criminalidade elos accusaclos ~ 

Pois então! O Poder Executivo declara que 
houve uma, conspiração, prende e deporta ci· 
daclãos cleclaranrlo-os culpados. O Poder Le
gislA,tivo, antes ele tornar conhecimento elos 
factos, manda submetter a julgamento os ac
cusados, não confirma por esse Iaclo implicita
mente as asserções de Executi 1ro ~ Não aggra
va pelo menos os inclicios que colileu o Exe
cutivo, e que o auctorisaram a essas meclillas? 

Até este momento os accsaclos teem contra 
si unicamente o j nizo elo Poder Exccuti vo; 
mas si nos os manfüumos comparecer a barra 
elo tribunal, pude p<1recer que confirmamos, 
esse juizo, pó!le parecer que entendemos 
que houve grave comrnoção intestina ela qual 
farão elles os promotores. 

Quero conservar-me neutro entre o go
verno e os presos, quero conservar o meu 
animo tranquilo. não pronuncio juizo que 
possa elo quaiquer fürrna influir no .Julgamen
to, antes de conhecer os motivos do acto do 
governo. 
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O SR. SA ANDRADE-Depufaç,}es approYam 
o acto do governo. 

o SR. ÜARCL'l PIRES - LOll\"8,C]() Deus nilo 
veio a capit:1l um tG!egra.mnm llll:JU. LouYaclo 
Deus :1 licção ele ;24 ele novembro em mcm es
tado f,_1i muito prov-eitos;i, e os tekgnunmas 
ele 3 e 4 ele novembro ni'lo se repetiru,m. 

O SR. Fo'l'SEC_\ HERMES - Dou para bens 
a V. Ex. 

o SR. TIIO:IIAZ DELFINO-I-fa, outras cleputn,
ções muito dignas. 

o SR. GARCIA PIRES-Perdoe-mo onobro de
putado. Salvo n,ponas a minlrn testada. Na,o ac
cuso a ninguem. (Varias upai'tes interrn lilpem 
o orcrclor.) 

estrangeiro sem recorrer ao credito, t~.m re
gnl<i,risaclo os sem s:·rviços internos, vê clesen
vol ver-se pro1ligio,;;1rnrnlt:3 stm prn1lu1,:uo, sna 
irnlustei;1, nito wffre cri:"e economica.. S<imos 
Yictim<ls s1'1mcnt1;, Sl'. 11:·csid:;nt:;, 1l;i.s mi\s c:i
pccula1Jíes qm; sG r:1i1nilb:1bm pl.'.!CLs desm'
dens, 1JeL1s commoc;ões, pelos bmttos, por fal
sos tcle~rn.mmas. Somos Yictimt1s da falta de 
p:üriocismo ele muito:3, e da ambir;:'ío clesre
g-l'alla. Somos victim:1:i elos jogadores clCL Bolsti. 
(!1711imlos. e J«IO . ) 

Convil'jccrnos os nocsm esforços para resta
belecer ;1 ";mnqulllithi,1le uo interior, est:i,1Jel2-
ç;tunos a 11:.i,rmonict e a t·oncorclia na fümili:1 
b1·rczileir:1, acliemo.s ns nossas aspirações, es
queçamos essas <1m1Jir;õcs. 

o SR. C,\.SSIAKO DO NASCBIE:'olT0-03 nossos 
odios, e venha ele lú. o exemplo. o SR. GARCL\ PIRES-Dizia eu,Sr. presidente, 

que t1incla p01· esta razi1o não poi_lia acceitar 
a inclicaçifo. Não concorrerei para augmentar O SR. G_\RCL\ P11ms-A que vem esta in
o numero dos accusccclores dos meus inlelizrs terrupç;ilo do nolJrn 1leputado? Não empre
conciclacfüos. guei o pronome rn1 pl'irneira pessoa do1 plu-

Sr. presidente, a C8'mara elos Srs. deputa- rn,t ? Esrpieç;,1,mo., os 11oss~1s mlios, sim, os nos
rlos cl ·ve compenetrar-se ela grande respon,,i,_ sos odios. 
biliclade que lhe cc11Je nos acontecimentos. o Sn. C_\SSL\i'\O no NASCrnIE:\'To-1fas, que 
Deste recinto po,rte a palavrn chi, wclem. 0 exemplo venlm de lá da maiorio,. 

Ouvi o honrado rleputmlo pelo Rio Grande . . . . , 
rlo Sul, 0 Sr Cti,ssiano tlo Na.scimento, clir,er, O SR. G;\RCL\ Pmr,-;-Qne ms1stencm 8 estc1 
qminclo apresentou 0 recnerirnento, CJllCõ cu elo nobr"c u1:Jp11tc~~lo em 11:tcnomper-me com 
üi,mbem assigi1Gi, gue lu~t:1Y;i,m0,1 com clnas tc;es ttpt~1~tes 1 Nao tenl10 fallaclo cles::qm1xona-
gr.a,ncles cr1::ies: a crise polit1ct1 o a cns:; eco no- I clctl~'.8ll~~- · e•, , ,. , . , : , 
mica. So as~1m, 01. v1e01de11t.e, so ,i, somb1:i, ela 

Peço licenç:l a s. Ex. riarn, clizer-llie qne p:1z, podcl'811~os fazer ren_tsc2r a vich1 social, 
lncttm1os apeims com uma crise\ ::L cris:; roli- proc:pernr e 1ortificm' o tr;1balho, mspmu <1 
tico,. ("ipoi!lclo<.) confü1nr_-ci,, r;·conqmsbr~ o alnlado cn~clüo, e 

Esta perturbação porque passamos cm nossa consol:dar as 111st1tmçocs. 
viclo, economica não é outm cous<e m<1is do que . Si a '.nrnlm_vm tivesse _al'i·um valor, algum 
a conseq uencia fala!, necessaria, inevitcwel prest1g10, se_rm esse o pc;cliclo qne em nome chi, 
elas commoçCíes e abalos politicos. p:ür_m clmg1rm ~os 1~1lmc:s deputaüns. ., 

o SR. FONSECA I-IER:\IflS-Apoiaclo; cle:c:de que 
o Vice-Presidente da Repnblica não garcwür a 
tranquiliclarle, o cambio lrn elo descer. 

o SR. CASSIANO DO NASCD!El\'TO-A crise eco
nomica tem intümi, connexão entre si, eu pro
varei. 

o SR. GARCL\ PmEs-Não contesto Cl'S<1 CO!l

nexão entre a crise politic:1 e 8'S pertm·Jx\,l;ões 
econornicas, cles1le qne digo que esta.s sito prn
clucto chu1uellas. Acceito ilindc1 o ti.parl.1\ do 
nobre cleputci,clo pelo Hio de .faueiro. O Vice
Presi1lentc dn. Repnblicct eleve nmnter " trn n
quilicladB no interi01·; mas pD.rn, isso ó neces
sario <[Ue ni'lo se,jn.mo.s os 11r'imeiros ,i, rprnrer
mos tirar ,\, nm autoriclacle o irnce:lslwio p1·es
tigio. 

bizia en que ec;sa. pert11rba1,fo economicr1 
ern resultadu ela c1·ise politl<.:c1. Não solfrcmos 
crise economicct. 

A Rc1m blic;i, que, 1lmilc o s:m inicio, tem sa
lisfoito com CL proverbial pontualicl:ccle que at-
1,estarn D,s nossci,s trndições, s1ms obrigações no 

N<w Yoto a mcltcaç-cw, u bsolutamcnte rnw o 
posso votar, porque consiLlero-a inutil, itrnf
fic:i,z, sem r2snltcLLlo IJI'cctlco. Qu:i,nclo a com
missu.o a.p1·esenü1r o SL'll trnball10, procurnrei, 
1m meclicL1. Lhes minhas Jol'ça,s, dar com a rna
xinm ise11ç·[o ci, minllct opinião. Ate agom 
penso r11rn tofa est<t üiscmsií.o é p2rüu, do tem
IJO (l/p·1i01ios) necesscwio imro, outra:' questõc-s 
cl:1 nmxillm import::tncia. E' inutil estarmos a 
foll1enr escl'iptores :uno1·ic-anos. 

O Sr •. CAssuNo Dn NAscnmxTo-Os rscri
ptm·es americ<urns são ci tmlos pelos iJl nstres 
oni.dm·es eh rn:1iorin. 

O SR. G.\.RCJA PmEs-:'füo me refiro <1, nin
gu21n. 

O S1:. C.1.SSL\NO llO l'\_\.scnrn;-;To-V. Ex. ,lia 
pouco, Ya1Tet1 :i, :ma testada, n(1s a.;_;·m·ci, va1°re
mos a 11oss:1. 

O SrL CLl.RCL\ Pmfiês-Von concluir. O meu 
voto contrti, est;i, ill(limi;fo só tem esta signüi
Cc.1r;ilo: comiclern-a im1)l'oficrn1, e sem resulfado 
pmtico, e si ci,lgum resulta.do provice della, 
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Será o d"' alienaçiio ele uma attribuiçl\o priva
tiva do Poder Legisl°'tivo. 

E eu, embora venha da rnonicrclüa., niio con
tribuirei nuncii p"'ra o enfmq l!ecimento elo 
elemento democmtico. l(M!'''º vem · ·muito 
bem! O orne/ar d muito 

Fica a discussão a(liaLlr1 p2la hora. 
Vae a im]Jrimir o segnmte 

N. H-1892 

A pprova a,s eleições retdisadas i10 estci.do 
do Pará e reconhece clepufado o Dr. Augus
to Montenegro 

Sendo presente 8, comrniss[LO tle pctiç13es e 
pocler'es i;2 autl1enticas das adas ela eleição 

para um clepllt[lclo federal, procedida, no es
ta.elo do Pa,rit no .dia 30 ele abril elo corrente 
anno; e verificmvlo a mesma commiSSitO que 
mi. mencionacb eleição foram olJservacl:i.s toLl[\s 
as ll:mna.lidc"tcles legaes,obtenclo o Dr. Augus
to Montenegro G.614 votos, peb apuração :i, 

qne prncedeu <l. commissiio,não constando pro
testo algum; é de p:i.recer que sejam appro
vadas êtS eleiçêíes constantes das referidas au
tl1entic:i.~, reconhecido e declttrado de1m
tétclo o Di'. Augusto Montenegro. 

Salas cbs commis;:õm, 15 de junho de 1392. 
-Cesar /Sanul.-Fr·erierico Bui·ges .-Baptista 
da Jllotta.-Lcoaet Filho.-Josc J'vlaricino. 

Vão a imprimir para entrar na ordem dos 
tmlrnJl!os os seguintes 

PROJEO.-J:'OS 

N. ;28 - 1892 

Refor ma o plano geral elo oTçcmiento ela Republica, ele ter minando o moela ele organisar as leis 
ela receita e clespeza piiblica 

A commissã.o de orçamento ctt C1umi.ea dos Dep:ita,rlos teve de esttJdar as circtJmstancias 
em que se ach11 o pai7. p.rn1 dnborar as !ois Llt receitn, e clesp1na publicas, em cumprimento 
ao pceceito constitucio1rn.1; jnlgo11 1le conveniencia, enteetanto, antes de for1nnl<Lr es.ses 
projectos a see snbmettiilos it co11sidee1tçõ.o eh C1i.mm1, offeraccr á SLm apreciilçiio Uifüt jll'fl
postn, para mudn' ;is for·m·JL1s ató a.'!Ol'<t soguiila,s 11csse prnce~';o; pede permis~i'Lo p:i,ra clar 
os motivos que a~tum\1111 no sen patec,"r e j 11sti1iccw1 ll innovaç<io rprn propõs e riue julgtt 
ele vantag&m pir11 o sorvi'.'CJ d i. rJecrot11çito Lln, clespe1,:1 publica, explicando ao m~smo Lmpo 
a raziio Lle alglllnas da~ disposições contidas no projecto. 

A Gamara sabe que a Constituiçiio rle 2-1 ele fevereieo cle 1891 transformou completa
mente o regimen em qiw vivi°'m o Pc1r!amento e o Porler Erncnlivo, regi:nen ao riunl se 
nclaptavam as leis c;ne cleterrninavarn :.t form:t Lle 1liscntir '' yot:ir as leis da receiL1 e clespeza 
1m1Jllcas, dentro elas Currnulns clecl<11°;1rl:1s 11a Constituiçi'Lo politica do Imperio, ainda, não 
mod1ticaclits no regimen republicano forlerntivo em qne e~tmnos. 

E' assim r1ue as leis cb 15 rfo rlez,3111lJro de 18:30, qne determina o modo polo qual deve 
ser :i.presentado o balanço dn, re1oeita o dcspezn, il. lei de 4 de otJtulJro da 18:31, que determinrt 
cumpr'ir ao Ministro rJ,1 Fazcmh, 1u qu did·ule ele prnsiilente do Tribunal Llo Tl1esouro, 
ac;sig1rnr o apre:'entar annnalrneute, nté o di°'8 elo maio, li, ,\ssemhlén, Geral Legislatirn, 
junt:1mrmte com o seu rchttorio, a. contt. gcn\l ela receita(" clespor,a tlo Thesoul'O Nacion:1l no 
am10 iim!o, e o orç:wionto 1b J'Cccit<1 o deôpez11 do 1111110 füturn, bem corno o nrt. 13 dn. lei 
ri. 90 clR :J 1 de Ollt11l1ro de ]i):J:í, a qiw sa rnfol'iu, pua modiílcal-o, o decreto n. 2887 ele \l ele 
Dgosto do 1870, d:Io fornrnl:1s it<l· fjllt\ILS no regim'êll ch:s rehcçõ2~ entre e> Porler Le!Úôlativo 
e o ExecntiYo esl<ilwkciilns JlnLt. lei l':rnLLlmontn l elo rngimen :w qual et"ào cleóti11i1clc1s. 
Si compar:1rmos, enll'c::rnto., as 1füposi<;ões constitncion:ws de nm e do onfro regime11 
veremos que, nrnd«das i\S circmnstancias em qno se acham os dous porlere~, e:;sas leis 
l1receituaes tla conslitniçfo imper'iill estito toll1ts i·1wogacl11s, attenta a cliversiclacle elas clis
posiçõos cb constituiçilo repnlili1:ctna, riue ni'ío reconhece ministros responmweis, em relações 
rlire.~t:is com o Poder Legislativo, mas mnilím·es do Preddente da H.epnblic;t, incumlJimlo 
exclu~ivamentG ao Congresso Nnciomll decretar' as despezas e impôr os tributos necessarios 
ao S3rviço publico. 
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O art. 37 da Constituição uo Imperio diEpõe no n. II que principiará, rnt Cam:ira dos 
Deputados, a discussão das propostas feitas pelo Poder Executivo; no art. 55 dà a formu~a 
d~t remessa dos projectos ao Senado nos seguintes termos: « A Camara dos Deputados envia 
h Cctrnara dos Senadores a proposição junta do Poder executivo (com emenda,s ou sem ellas) 
e pensa que ella tem togar 1> ; no Capitulo 3°, instituído o Tribunal com o nome de Thesouro 
Nacion,ll, para encarregar-se da receita e despeza dtt FaZBnda Nacionttl, está o art. 172 
determinando que o Mimstro da Fazenda, lrnvendo recebido dos outros Ministros os orça
mentos relativos ás despezas de suas repartiçêes, apresentará annualmente na Camara dos 
Deputados um balanço geral da receita e despeztt do Thesouro Nacional do anno antecedente 
e igualmente o orçttmento geral de todas as despezas publicas do anno futuro e ela impor~ 
tancia de todas as contribuições e rendas publicas. 

A Constituição republicarni, muito ao contrario, dispõe terminantemente no art. 34 que 
compete privativamente ao Congresso Nacional: orçar fl receit<i, fixnr a despeza annualmente 
e tomar as contas da receifa e despeza de cad:.t exercicio financeiro(§ 1° ), regular a arre
cadação e a distribuição das rendas federaes (§ 4°), regular o commercio internacional, bem 
como o dos Estados entre si (§ 5°), crear e su pprimir empregos publicas federaes, fix,1r-lhes 
as attribuições e estipular-lhes os vencimentos ; assim como prohibe aos ministros com
parecer ás sessões do Congresso, p3rmittindu-lhes unicamente communicar-se com elle por 
escripto ou pessoalmente em conferencias com as commissões, (art. 51), mandando que os 
relatorios dos ministros sejam dirigidos ao PrJsidente da Republica e distribuídos por todos 
os membros do Congresso. 

Sendo assim, entende a comrnissão que curnpr3 decretar a lei regulamentar da con
fecção dos orçamentos, julgando chegada, a opportuniditde deste trabalho na presente sessão, 
quando vai ser orgmlizMla a lei que deve reger o exercicio de 1893, justamente aquelle que 
se segue ao periodo firmado pela Constituição parJ, a organizaqão definitiva elos Estados, o 
fim do anuo ele 1892, o que presuppõe a perfeita uiscriminação elas rendas federaes e esta
cloaes, entregues aos Estados os seus respectivos serviços. 

Entende a comrnissão que a proposta a que se refere o art. 3° n. 2 da lei n. 23 de 
outubro de 1891 será apenas a apresentação elos clctdos em que se dev0 firmar o Congresso 
Nacional para formular a lei que é p1'ivativamente da sua competencia, elevando essa 
proposta harmonisar-se com o plcrno traçado pela lei que deve ser formulada para a 
contabilidade publica a que essa proposta deve estar sujeita na fórnrn, do mesmo artigo. 

Por não haver essa lei, não se podendo considerar como taes as subordinadas as 
disposições do pacto fundamental do antig·o regímen, é que a commissão de orçamento 
entendeu ele seu dever formular o projecto que subrnette á apreciação da Camara, acredi
tando que póde ser convertido em lei. 

§ 

Tendo de se decretar as formulas elo novo orçamento, a Camara dos Srs. Deputados 
verá que a comrnissão rnor!ificou profundamente o plano do anterior regímen ; precisa 
dizer a razão por que assim o fez. 

Não é facto estranho a ninguem que o maior defeito dos orçamentos do regimen pas
sado era não exprimirnrn elles nunca a realidade do equilíbrio afür1rn1do pelo Parlamento; 
votados ordinariamente com saldos, a despeza exc0deu quasi sempre a receita,, aberta a 
porta larga das despezas com os creditas snpplemBnt;i,res e extraordinarios, autorizados 
pelas leis ns. 589 de 9 de setembro de 1850 e 2.348 de 25 de agosto de 1873, que destruíam 
todos os planos, desconcertavam todas as combinações p.na que a verdade dos orçamentos 
decretados pelo Parlamento fosse uma realidade. 

Submettido á prova o systema, mesmo no periodo republicano, já podemos affirmar 
que o orçamento primeiro da Republica se liquidará com deficit, corno os outros trazendo 
o desequilíbrio tão funesto á regulariclade dit distribuição tlas rendas publicas e 'ao credtto 
do Estado. 

P_ó~e-,se affirmar com os mestres da sci~ncia financeira que uma boa lei de orçamento, 
o eq1~tl1br10 real das renr!as com a despez~ sao a b:<se da prosperidade de um paiz, succedendo 
perfeitamente o cr>ntrar10, quando o deficit se torua o re.~·imen permanente pa!'a uma nação. 

Aquelle em que temos vivido outro não é 5,9não o gasto excessivo, além das receitas al
cançadas, embora a prosperidade sempre crescente do paiz, preparando-se urna divida tlu
ctuante em c,Lda exerc1r~10, a accumular-se com os exercícios seO'uintes até formar quantia 
respeitavel, que se salda com um emprestimo, augrneutando o f já en~rme; al"'arismo da 
divida con~olidada, a absorver mais da quinta parte de todas as nossas receitas."' 
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Para dar prova irrefutavel desta affirmação, organizou a commissão os qurtdros que 
junta a esta exposição, para poder sir examinados mais detidamente pelos legisladores e 
onde a eloquencia dos algarismos esmagará o nosso O[ltimismo de povo pertencente a um 
paiz derrrnsiado rico, é verchele, mas que mnitojá t~m abusado do seu credito preciso de 
sustentar, hoje mais que n1rnca, quando elle entl'a em perio lo de gr'1n<ie activ1dade in
dustrial e precisa de attrahir capitaes para o de;;envolvimento dos elementos enormes de 
prosperidade que possue. 

Tomou a commissão para base do seu estudo o período de 20 annos da nossa viela finan
ceira e oITerece á Cn,mara as tabellas que org1tnizou e que Perviram ao seu exame, ftfim de 
poderem todos acompanhar as observações que passa a expór; os exercicios são os de 1870 
a 1890, ultimo balanço definitivo que possuímos, por estar o de 1891 sujeito ainda a liqui
dação. 

Vera a Gamara que duas ordens de algarismos oITerecem os b·1lanços comparados: 
aquelles em que os d3positos e as reml.1.s com applicação 0>pecial eotão in.:lui,Jos, e aquelles 
em que essas rendas, bem c;orno o movimento de::;,;es recursos, são excluído,;. 

Discorda a commissão da intrepretação dada ao,; fins dos depositas feitos no the
souro publico, quando se os computam para, os balanços definitivos dos orçamentos; 
sobe de ponto este seu mo.ia rle ver, qmmdo se fazem incluir, nos balanços definitivos para 
a comparação da rec;eita e da clespeza nos exercícios, os depositas provcmiantes dos lastros 
para as emissões bancarias, que nunca poderão entrar no movimento elos recursos publicas, 
por diversas e valiosas razões que a commissão se abstem de mencionar aqui. 

Como, entretanto, os balanços estão ft:itos com a inclusão e com a exclusão desses depo
sitas, argumentará com ambas as hypotheses, que mais augmentam a sua convicção, de que 
o actual systema deve ser condemnado para os orçn,mentos do Brazil. 

Tomando o quadro n. 1, comparativo da receita e :la despeza nos dous decennios de 
1870 a 90, de um exercício com o exercício anterior, a Gamara verá que, dos 20 exercícios ahi 
contemplados, ha 6 em que as receitas produziram mais que nos anteriores e em que as des
pezas foram menores tambem que as do precedente, parecendo haver saldo em favor do 
T hesouro publico. São os seguintes : 

(') 187i-72 Receita, a, mais que o a,ntel'ior 
i879-80 » » » 
1880-81 
1883-84 
1885-86 

1888 
( .. ) 1890 

12 .821: 687$310 
12.440 :798$'lH 

7,730:772$>31 
3. 142: 034$592 
8.80:i:256$i27 

21. 028: 827$010 
123 .102: 076$867 

Despeza maior que a anterior 
» menor » » 

1. 478 :685$231 
23. B:i :218$035 
14.432:618$'>68 

52.J :873$273 
2. 221: 2461!;85 
7. 453: 0311 137 

57 .108: 481 167 

Para esses algarismos animadores, porém, todos os outros exercícios se liquidaram com 
desproporção em desfavor da receita, lia7endo alguns até em que as receitas foram menores 
que as dos annos anteriores, ao passo que as despezas foram extraordinariamente aggravadas. 

Temos os exercícios em que as despezas excederam as receitas com augmento de ambas. 

1872-73 Receita a mais que o anterior 
1874-75 
1877-78 
1878-79 
1881-82 

1889 

8. 872: 179$063 
2.2í0:418~563 

11. 8.S1~ í2 l$77 I 
4. ·,12: 27:!$510 
4. U!k.J: ,u3,.;1,17 
21.023:~27$010 

Despeza a mais 22. 170:681$900 
5.133:710$829 

17. 687: ()5 l::)()!14 
28. 073:2845578 
4. 224: 9õ8$186 

48.000:000$000 

Temos, ainda, orçamentos em que a receita diminuio da do anuo anterior, entretanto 
que a despeza foi augmentada: 

1873-74 Receita menor que a, a,nterior 
1875-70 » » 
1376-77 
1882-83 
1884-85 

5. 932: '179$130 
3. G29: 807$962 
i.2i0:~9S$3U 
7. 975:401~891 
8.701:094$727 

Despeza maior que a a,:i.terior ,, 79:5 : 832$520 
189: 808$019 

10.2"9:654$416 
8.900:2ii~ô42 
4. 960: 7 i1$515 

(')Todos os a,lgarismos dos quadros que dão este resultado são estractados dos relatorios dos ministros e 
outros documentos officiaes. Os referentes á receita, e a despeza, acham-se nas ta,bellas ns. 1 e 2 de H,elatorio 
Rodrigues Alves. 

(")O exercicio de 1888 é compara.do com o de 1885-86, por ter. sido o de 1886-87 composto de tres semestres 
por cv.usu. da, muda,nçv. do v.nno financeiro. - ' 
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Estes algarismos estão sem du vi1L1 longe cfrt vercfacle, que pórle ser conhecida com o 
e3tudo do qnadro n. 2, omle se verific1i, qne a realidade é muito mais desanimadora; ahi 
estão ns cif'rns da receit:i, e desp2za cornpar·acl:ls cio mesmo mo lo, mas excluidos os depositas, 
qne si'ío vercLvlei1°00 emprestinrn3 uns, :1, se1· r·estituiLlo.:; a qtmlquer morne:1to, e outl'Os estão 
confüitlos i gmmfa tio Thesouto e ni'ío potl)rn sei· tonmclos para termo de comparação com a 
despeza, por nào pertencernm no Est:iclo, que dellas não pórle nem 1leve clispôr. 

De::íses poclem ser comi:lerntl:is como li11L1iLlados füvorayelmenle p1cr'" o Thesouro, mais 
que nos annos anterieres os segu':ntes: 

18·70-í1 Receit:i. a rn:-tis que ::t do exe1_·cicio ::uiter:or 
1879-ôO 
1sso-:01 
1S81-S~ 
1883-8'; 
18.S5-:)[i 

1800 

Despeza a. mais i .506:'1R1$3'Lj 
a menos 31.335:00li:SS8,) 

11.530: 1180$37'1 
a. mais 8S7:5;~(/$7!i0 

i.219:1105:'313 
4.87.2:731$88:Z 

33. 007: 228~772 

Em compensação, porem, lm outro3 exer"ir;ios em q11e a despeza sobe excessivamente 
além da do anno anter'.or, em proporção desmarcacb com o augmento drt recGila; temos os 
orçamentos: 

1S7;2-73 Receita. a. mais que a do exercicio anterior 
1.S74-70 
1377-78 
1~78-79 

188\J 

7. gg3: AG/.-::772 
2.111:Gs:,sooo 

10.Hl:!HcOO•i 
2. 5S 1: :--)2s:;oou 
0.!.1:i2:212Si50 

Despez::i. a. mais ,, 20.32'l:GS '$\! l 
4. :n 4: 4,3 ::>$2iD 

1:J.G9i:7!4o;:J!i8 
28. !176: il)(íf; 183 
38.771:'178~375 

I-fa exercicios em que, apezar ele grancle accres~imo na receita, a despeza, augwentou 
em notavel algarismo ; taes s1o os Lle: 

1S73-71: Receita menor que a llo exe1·cicio anterior 
1S75-7ll 
1 S76 77 
1882-83 
1834-S:i 

Despez8.. o, meno~ ... ,, 
~ mais ...... . 

)) ······· 

A comparação clesses d:1clos serve parfl provar riue, na decretação do orçamento, não se 
attenrleu aos enc:tr,:iOS do Tllesonro publico, augment,tdcs 0L1 diminuiJo,; no exercício anterior, 
bem como que ni'ío tem presidido ils finançns Llo p;Liz o grnwle principio 1·egulaclor da despez11 
publica e finnatlo como l'Ogra mi, suionci<1 econo!11ic«t : ni'ío se decretar despeza public:1 de 
ordem alguma, sem ser imrneLliatamente clecretarJo t.ambem o meio Lle l!civ0r a rc!!1cla que 
cubm ess:t despBh1t. De tal modo r1ue os orç1wrnnto::l liqnidam-s:1 com deficits, augmentarn-se 
ns despezns sem calculo, surgem º" mell10r11111311tos, aJgnns hypotileticos, sem conta e a 
receita é augmentnclri, sem proporçifo, nem com certez:i, ele que os impostos em Robrecn.rg-a 
produzam esse elfoito, ao p•1sso que a clespez1 ~egue em c\ispar:crla ri, augmentnt' os 011us elo 
Estado, a pesar mais e muito solm:i o contrib11inte, quer ~oiJ a fórmJ. rlG novos impostos, quer 
sob o llisf'arçarlo expediente elo pnpel-moefa, riuer· sob o,; onus de emprestimos a exigir 
maior contrilrniçiio p:irc1 :1cnrlir nos juros e á amortizaçiio. 

Pód1,-se :diit'm11r que outm não t'm sido a vid 0t d11 naÇ'lí,o brazileir>ci,, ao menos nos vinte 
annos cujos exerc.icios n, commissiio tomon p:w1 estuilo. 

Convém riue nl\o nos illmLnnos com 1\S vaut1ge:1S f]ue possam ter aclvindo ao Tllesouro 
Pnblico elo facto ele lmvel' exercicios favoraveis em que, suiJintlo ct receita, a Llo~poza tenha 
cli:ninuido. 

Póde-se o11s3rv11r que os oxer1;icios em rpw üd se deu, ror;:w1 precedidos ele outros em 
que a de~peza subiu :i, :1lg11r·isrno cxtraor:Iiirnrio acinm elas n:1tt,riores, ele modo que a 
diminuiçi'ío 1h despem é apenas il~usoria: o ~y~,t0nn p:·,1.l11ún. sempt'e o excesso d11 despeza, 
a oner11r 1mii:3 o Thesonr·o, com ri n:'i:o o p:xfom occrilt:u· o; a.lgilr'Ísmos 111.liaute expostos. 

A Cam11m póclo ve1· os eff8il.os 1leplon1veL1 tia politie1.L fürnncein s3gui,\;1: os alga
rismos ahi esUo oloqnenl.os, i1~ri:f11hvuis p1n,,1 prontt' qrnnto et'l':tdo terno:; m1d11,rlo ; o 
accrescimo enorme Ll:t nos;:i, rlivirli1 p1t:ilic:1, ,t, 1011g,1 o ni'ío mais po.;sivel rle eLtsticiliarle 
lish dos tributos com que e:0l;\ soli1·eLo<t!'r'og:t,lo o povo IJr:11,ileiro, :1 clifficulr.hLle quasi in:mpe
mvel do equilibrio cntrn ;i, recr,it:i, o ;1 1[0,q1eza pnlilicas. a negação ab:;olnta da verdatle dos 
orçamentos nccus:1,la pelocJ bal~.n1,io.s delirlitivos de to Jos º' orç1tmentos, com oxcepção de um 
unico, em com pJ.raç:fo com :e dBipem rlecretatla pelo podei' competente, são rn:üs que sulllci
entes para condemnar o systenrn ele conCecção dos orç:1mentos que a monarchia pal'lmr1entar 
segui o e q1B a RepnlJlicrt presidencial niio deve adaptar com os mesmos vi cios e defeitos. 

Tomanclo os quacll'OS ns. 3 e 4 e estudando-lhes os algarismos, a Camara Yerà que, nos 
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19 que ahi estão indicados, de 70 a 90, não se podendo estudar o de 1886-87, por constar 
de tres semestres, ha a maior diversidade entre a despeza decretada e a realizada, dando-se 
a mesma cousa em relação á receita. 

Nestes 19 exercicios a despeza realizada (quadro n. 3) excedeu sempre em 18 exercicios 
a despeza decretada, variando o exceHso desde a quantia de 60$822, do exercicio de 
1872-73, até 75.586:821$775, do exercicio de 78-79. 

Podem-se grupar os algarismos crescentes da despeza, a mais que a decretada, com os 
exercícios correspondentes : 

1872 - 73 ...............•..................... 
1871 - 72 .................................... . 
1888 ..•...................................•... 
1885 - 86 .............•..................••... 
1871 - 72 .................................... . 
1884 - 85 ..•.•...........•...............•.... 
1875 - 76 ......•............................. 
1880-81 ................•...........•....... 
1883 - 84 ..•..................•...•.......... 
1881 - 82 ......................•............• 
1874 - 75 ................................... . 
1876 - 77 ......•...•...........•............. 
1889 ......................•.................. 
1879 - 80 .......•..•....••.•................. 
1877 - 78 .............................•....... 
1890 ...•............•..............•......... 
1278 - 79 ................................... . 

60S822 
5.974:292S;253 
6.160:8768612 

14. 927: 2füJ%273 
15.839:512$253 
19. 699: 1068155 
21 . 778: 700$587 
23 .125: 336$901 
24.433:235$012 
25.189:975$530 
27.605:167:!;858 
28.889:635%733 
33.017:017S619 
34.675:301s211 
45.610:655S592 
66 .114 :346$291 
75.586:821$775 

Para todos esses enormes excessos aos decretos do Poder Legislativo só podemos 
offerecer um exercício, em que a despeza realizada foi menor que a orçada : o de 1873-74 
com a despeza a menos ele 393:531$231, o que é bem pouco para oppór aos algarismos 
antecedentes. 

Si examinarmos a demonstração n. 4, comparativa da receita orçada com a arrecadada, 
chegaremos a conclusão um pouco di:fferente, mas de vantagem para combater o systema, 
ahi teremos exercicios em que a receita arrecad11da não attingiu á orçada, os seguintes; 
por ordem ascendente nos alg11rismos: 

1 1882 - 83 menos •••D D•• 0 O D a O• O 0 O O 0 D O D O •D• 754:812$000 
2 1872 - 73 )) .................... ~ .. ., . 2.950:936$327 
3 1873 - 74 » ........................... 8.731:455$000 
4 1875 - 76 » •....•.... ···••<>••····· •• 6.661:983$000 
5 1885 - 86 » ........ ~ ................ 4.773:677$490 
6 1876 - 77 » ... ········. ········ ...... 8.263:840$000 
7 1884 - 85 » 

••••••••••• .............. & 
12.997:698$229 

Em opposição, porém, a esses exercicios, que poderiam ser causa ele perturbação, si não 
fossem compensados, accusando elles uma diminuição ela renda public11, por causas que 
a:trectassem a prospericlacle do paiz e fossem symptoma claro da estagnação das suas forças 
procluctoras, podemos apresentar com satisfação os doze exercícios seguintes, em que a 
receita arrecadada produziu muito mais que a orçada, desvanecendo todas as suspeitas e 
firmando os nossos creclitos de n11ção productora em via de prosperidade: 

1 1874 - 75 .••.•.........•...........••..... 
2 1883 - 84 ................................ . 
3 1879 - 80 ................................ . 
4 1870 - 71 •.................•....•...•..•..• 
5 1871 - 72 ................................. . 
6 1877 - 78 .................................. . 
7 1878 - 79 ...•.....•.•.........•........... 
8 1880 - 81. ................................ . 
9 1888 ...........•.•••••...........•......•• 

10 1881 - 82 ...• ; ......•....•....••.•••..•.•. 
11 1889 .•...........••.•••••....•••.••....... 
12 1890 .••.......•............•.....•..•....• 

Camara V. II 

551:250$000 
1. 483: 311 $480 
2.259:108$000 
2.558:559$463 
5.486:595$501 
6.177:274$000 
8.758:802$000 

10.118:363$000 
12.247: 9108710 
12.345:622$000 
12.860:626$777 
47.810:414$495 
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Está excluido destes balanços o exercicio de 1886-87, por contar tres semestres e não 
poder ser .cornp'.lrada ''receita e a despeZ<ê orçada.e decr_eta~a. . . . 

Quer isto d1wr que tcS forças producto"as u1 Naçao, a qual foi pecl1cla [\ qtrnnt1a ne
cessaria aos serviços diversos da sua despeza, satisfoz á espectativa, quasi sempre; si 
c:1Usas momentaneas perturbamm a sua economia procluctorn, não deixou ella. de correspon
der à previsão dos legisladores, no maior n11111ero dos casos, dando testemunho irrefuü1vel 
elo gTtwde valor dos seus tlleso11ros, ,l 1, graneis força cht su'L riqueza em augmento. 

A pre,·isão legislativa e a prmlencia executiva dt1s leis orç:1rn0ntarias deverião attencler 
com o rnaxirno escn1pulo às condições Llctor"s da maior ou menor pro:J.ucção dfCS rendas 
e acudir à dimiuuiçEw, instigar o augmenio, aí1m ele sanar os effoitos das causas prepon
derantes, p::tra o desacerto elos calculos orçamentarias. 

Vejamos si attenden-~e a estf\ lei econornica, quanto á distribuição ela receita. arrecadada 
nos 20 exercícios que estão servindo parn. o est1ulo dr1 commissão. 

Tomando o quadro n. 5 o nele estão e,-;peci :1c:,1tlas toda a receita e a despeza comparadas, 
excluídos os clepcsitos e a remela com applicaçii.o especial, tiniremos a prova inefutavel 
de que, desde 20 a.nnos, pelo menos, n rngimen cLi naçilo !J1'azileira tem sido o rlo deficit 
orçameutario, tão prejudicial á economia nacional; nem julgn ~l commissão de v;111tagem 
entrar aqui no desenvolvimento tListt1 Lllese e me enumeração elos prejuízos incalcuhweis 
que esse regirnen traz para o paíz e parn o Thesouro publico. 

Desse <JUaclro vor-se-lrn que, elos 20 exerci cios apontados, 19, '" quasi total idade, 
liquidou-se com deficits, varia veis na seguinte proporção: 

1 (1871 - 72) com o deficit ele ................ . 
1 (l870- 71) com o cle(!cit de ................ _ 
3 com o deficit ele 10 a 20 mil contos: 

1881 - 1882 ........ " ........ " ....... .. 
1880 - 81 ............................... . 
1872 - 73 ............................... . 

g com deficit ele 20 a 30 mil contos: 

1873 - 74 .................................... . 
1874 - 75 ....•.........•.........•........... 
1883 - 84 ...................•.........••..... 
1890 •••.•••••...•.••......................... 
1882-83 .. - •..........•...............••.... 
1889 .......•.•..••.•.....•....•.....•..•..... 
1875 - 76 ............•......•..•..........••. 
1886 - 87 .•.......•.•.•....................•. 
1885 - 86 ...••............................... 

3 com o deficit ele 30 a 40 mil contos: 
1879 - 80 ...•................................ 
1876 - 77 ... - •.......................•....... 
188,1 - 85 .................................. .. 

294; 178<;960 
4.188:996$705 

10. 533: 0268330 
11 . 50G: 727;);;~190 
12. 694: 3~i9$149 

20.081:325:::;769 
22 . 304: 085$9\)8 
23. 813: 0488;57li 
24.25:2:374$093 
24.752:065~743 
26. 10·1: 83:-lS08D 
27.442:001$282 
27.583:1878828 
28. 347: 376::;li95 

.30. 916: 442S9GL1 
::is. 064 :5L7$321 
38.444:135$316 

1 com o deficit ele 43.315: 117$669 (1877 - 78) e urn com o deficit de 70.709:755$852 
( 1878- 79). 

Si tomarmos o quadro n. 6, em qne n8, totalidade ela receitc1 e das despezas estão 
incluidos.o~ depositas e as. rendas com fepplic,lção especial, não temos razão para ju'.gar ele 
modo m[clS favor'<wel as cifras qL1e elle nos apresenLL Veremos dos resultados alli apurados 
que, dos 20 exercícios computados, 17, apenas tres ele menos, liquicl1tram-s9 com defict> 
que variam na seguinte escal'1 ciscendente : 

1 1870 - 71 .•....••.....................•.. 
2 18813 - 87 .....................•...•...•.. 
3 1880 - 81 ................................ . 
4 1881 - 82 ••••••.•.•...••....•..........•. 
5 1872 - 73 ..•... - •.•.....................• 
6 1873 - 74 ............................... . 
7 1874 - 75 ............................... . 
8 1883 - 84.' •.•..•...•.•.••..•......•.•..• 

2. 3:i7: 732S678 
5.867:287$875 
7.308:4398011 
7.483:6843)057 
8.743:359$112 

16.471:670$762 
19.364:863$023 
19.688:392$7"15 
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9 18S9 ..................•......•........... 
10 1885 - 80 ....................... " ..... .. 
11 1882 - 83 ............................... . 
12 187;5 - 76 .............................. .. 
13 1879 - 80 ......................•....•..... 
14 1884 - 8S ................................ . 
15 187ti - 77 ............................... .. 
16 1877 - 78 ......................•......... 
17 1878 - 79 ..............•.................. 

21.567:536$313 
23 .3lil: 694:547;5 
2:ci. 360: 300S5\JO 
23.484:479S001 
29. 371: 5Ci0~-m4 
34 . 3110: 189:";u87 
34.944:4313728 
41 . rn3: 464;~595 
65. 007: 57f·$663 
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Apenas tres· exercicios se liquidaram com saldos; o ele 1871-72 com 3.555:1458823, 
o de 1888 com 5.507:58ti~)930 e o de 1890 com o de 44.336:056$387; si attenilermos, porém, 
ao movimento elos depositos neste ultimo exercicio, veremos (jll8 os depositas ascenderam 
à cifra ele 11-1: 829 :841SS85, por e,;U:irern computados na cifra total ela receita os lastros dos 
bancos emissores áqnella época superiores '10 saldo clemonstrarlo e portanto a deixar patente 
que esse tambem entrou n~' g-eneralic111de dos antros, deixando sómente, para sei· ljquidados 
sem deficit mais um qne o unico do quadt'O n. 5 em que não estão incluiclos os clepositos e 
a renda com applicação especial. 

A causa efüciente ele semelhantes resnltac!os, a Camar11 poderá vêr no quadro 11. 11, 
organiz11clo no Tllesonro Nacional, por so:icitação cb conmüssilo, e onde se verrnca a 
anormalidade do systenrn seguido na confecção clo3 orçammltos: vot8.va-se a despeza clrnmacla 
orclinaria, em que a cifra era fixada; orçava-se a receitcc e comparava-se esta com aquella 
para deduzir a conclusão elo equiliL1río orçamentario, mas decrei>lYarn-se ao mesmo tempo 
despezas corresponclent~s ao.s creditas extraorclinarios e P,Speciaes qne desorganizavam o 
supposto equilíbrio, al1rinr.lo-~e nrnis unm í'i\l nila ~t outras despezas, além do orç::unento, por 
creditas supplementares autorizados. 

Muito emboea as leis ele 1) ele seteml1ro ele 1850, ele 20 de outubro ele 1877, ele 3 de 
setembro de 1884, ele 5 ele nov,3mbro ele 1880 e outr·,1s tenham procurnrlo cermtr a abertura 
dos creclitos das m,1iores cautellas p::m1 não pr·ej nclicarem esses o desejado e não alcarn;ado 
equilibrlo orçamentario, muito embora a lei rle CJO rle outnbro ele 1882 tenlrn restringido o 
limite cios creclitos suppleme:itares, firnnclo o seu maxirno em 5.000:000$ e só poderem 
ser abertos depois ele passados nove m3zes elo exe1·cicio, pócle-se chegar a prova de que esse 
ma:s:imo foi sempre excedido, si altenclermos á somma. rlos cretlitos extm-orçamentnrios, 
abertos nos diversos ex0rcicios e fóea das previsões legislativas. 

Nem julga a comrnissão necessario fazer o e::;tu,Jo comparativo desse excess,J por exercl
cio, bastando a eloquencia (lo quadro organi7.;1clo ú. vista do baLrnço deliniti"tO de cada um. 

Si sommarmos torlos os deficits do quadro n. G, em que est<1 a somnm elos deficits, exclui
dos os depositos e a renda com applic<1ção especial, a nação brnzi:eiea pocleri clrngar <1 
evidencia de que, em 20 annos, o seu regirnon orç11me1Jta.rio liq nirlou-se com a cif'ni co
lossal ele 483. 748:084.s;]'.}7 de pt·ejuizo acima elas suas rendas, apezc1r elo suffocante systenm 
tributario que mais e sempre mais exige-lhe cantrihuições. 

Nem se nos opponlm a contl'adicrn ele não soa ex,1 .. et<1. esta cift'<1 ultima, alleg-ando qne 
os deficits se resol Yem uns nos outros, vi~to que o rle um exercicio é absorvido no 
exercicio seguinte: a isto dá resposta completa o quadro n. 7, que re1,resent<l os nossos 
emprestimos de 1870 a 1890. 

Si fosse verdade que uns orçamentos salclasse1n o ciefkit elo orçamento anterior, corno 
em boa theoria financeir<c rleve succecler, a nossa diYida fundada não dever·ia estar augmen
tada, on rrccnsccria nm pequeno algarismo a mais relativo <1s clespezas í'eitas com serviços 
extraorLlinarios on representativos do s11Jdo pam os orçamentos tle6f'nlcados. 

Esse quadro 11. 7, pam o qtrnl a commissão chama especialmente a nttenç[o da Camarn, 
elos Srs. D 1 putado:s, onde estão c11tnlogaclos os nos~os emprestimos rle 1870 a 1890, rleixa 
conhecer qmd o systema seguiclo p,tra acmli1· aos enormes encargos da clespeza sempre a 
crescer, em desproporção com a receita. Delle sr, vê a toda eviuencia que os apuros do 
Thesouro fornm saldados sempre <1 custa elo credito do Estado, empregando-se nestes 20 
annos todos os recursos conhecidos para 1111ver dinheiro: emissão ele apoiices, papel-moeda 
com curso forçado e emprestirnos externos. Sómente nos annos de 1872, 1882, 1884, 1885 e 
1887 deixou-se de recorrer ao expediente costumado ; em compensação, porém, lm os se
guintes annos, em que foram contrahiclos m11is de um : 

1870 - Dous emprestimos em apolices. 
1871 - Um emprestimo externo e outro em apoiices. 
1877 - Dous emprestimos em apoiices. 



212 Sessão em 17 de Junho ele 1892 

1879 - Dous empr;;stimos em apoiices. 
1886 - Um ernprestimo em apoiices e outro externo. 
1889 - l:m emprestimo externo e outro em apoiices. 

Sabe-se quo "(larn, o anno de 1890 ji1 houve uma emissão de apoiices, afim de pagar a 
compra da Estrada de Ferro de S. Paulo e Rio de Janeiro, no valo1' ele 10.000:000$, o que 
accusa a continuaçi'io dos expedientes, como norma de vida financeira. 

Não ha duvida que grandes serviços tee111 sido feitos com parte desses emprestimos; 
mas, devendo haver reproductividade no uso do credito do Estado, havendo augmentado as 
rendas publicas, era ua mais elementar previdenGia que as amortizações se fizessem dentro 
das forças elos orçamentos, acautehmdo futuras emergencias, em que o Estado tivesse 
precisão ele ]Jôr à prova_ o seu credito, como aconteceu em 18G4 a 70, não usando de 
expedientes sinão em circums tancias criticas, p8,ra as q ua_es deve es tn,r lrn,bilitado pelo 
não abuso nas épocas de prosperidade. 

Analysando esse quadro, chega-se á conclusão de que não se encontra algum desses 
20 estudados em que o credito elo Estado não houvesse siclo posto á prova, visto que temos 
just'1mente 20 emprestimos (i11clnindo o de 1890) pa,ra 20 exercicios passccdos. 

Si quizermos estemler o exame ao rruadro n. 8, chegaremos á evidencia de que, desde 
1828, isto é, lrn 62 ;urnos, o Brazil contrahiu 52 ernprestimos pn,ra supprimento das suas 
clespezas, o que dil mais de um emprestimo por anuo e meio de vida orçamentaria. 

Convém proseguir uestn, marcha, neste systenm de viela financeira, com os recursos que 
possuímos, nação nova e de reconhecidos elementos de prosperidade, corno somos~ 

O quadro n. 7, no qual estão catalogados os emprestimos co2trahiclos no período to
mado para estudo e unicamente para supprimentos de cleficic, accusa um accrescimo á 
divida publica, do valor de 321.426:067$ em n,polices, 40.000:000$ de pa,pel-moeda e 
45.963.700 libras esterlinas que, si é verdade não se poder aífirrnar haverem sido todas 
alJsorviclas ]Jor supprirnentos de deficits, porque no perioclo foram resgatados os empre
stimos ele 1863, 1865, 1871, 1875 e 1886, no ele 1889, é tambem verdade que essa divida, de 
~ l2. l 91.9u0 em 1870, esta,va elevada a :t 30. 321.200 em 1890 (Rel. Ruy Barbosa, Annexo, 
ta8ella n. 4), apezar c!ti,s amortizações que são feitas annualmente ; isto prova que parte 
dos emprestimos tem sido applicada ao serviço ela despeza, o que se pócle facilmente veri
ficar clPste facto e elo Rolatorio Lafayette PCJreira, em 1884. 

Estudando esse relatorio, encontram-se com effeito 8S seguintes parcellas de empre
stimos externos, como recursos de orçamento, que fizeram face a deficits dos exercícios: 

1874-1875 - Producto do emprestimo externo ele 1875 ...........•..... 
1878-1879 - Producto do empre;,timo nacional de 1879 ............•... 
1882-1883 - Producto do emprestimo externo de 1883 ........•...... 

43.957:667$000 
49.945:627$000 
35.063:113$000 

A somma total dos emprestimos em ouro contrahidos nos dous decennios é ele: 

(') Contrahiclo em 1871. ................................ . 
)) » 1875 ................................. . 
)) )) 1883 ......•.........................•. 
» » 1886 ....•.........•......•............ 
)) )) 1888 ................................. . 
» » 1889 ..........••...................... 

Importando em ........•..........................•.. 

:t 3.459.600 
:t 5.301.200 
:t 4.599.600 
:t 6.431.000 
f, 6.297.300 
:t 19.875.000 

f, 45.963.700 

Descontados, na melhor hypothese, os emprestimos de 1886 e de 1889, feitos para re
sgate dos outros ou ;e 26.172.100, teremos reduzidos os emprestimos em ouro ai 19.791.400, 

que, calculados a 10$ por t:, podem dar a cifra ele ...•.• 
que. junta á dos emprestimos em papel ....•........... 
e apolices acima ..............•..................... 

clarão para a cifra da nossa divida nos 20 annos e para 
supprimontos de deficits .. ...•..••...••.••••..••.• 

total dos deficits pelo quadro n. 5. 

197.914:000$000 
40.000:000$000 

321.426: 000$000 (") 

559. 340: 000$000 acima ua cifra 

(') Helotorios-João Alfredo, tabella n. 6 e Ruy Barbosa, annexo, tahella n. 4. 
(º) De~preiadas fra cçifos. 
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Convém notar que deste balanço estão excluielas as parcellas represeotativas ele anxilio 
aos bancos em 1875, no valor ele 9.148:500$ e em 1885, ele 23.000:000$ ele p:.tpel moeda, 
assim como a quantil1 de 143.894:700) em apoiices e 73.389:505 de papel-rno2dJ, para 
despezas da g·uerra do Paraguay1 como se poderia pensar, porque estas são do exercicio de 
1865 e 66 e aquellas elevem estar resgatadas, segundo os contractos, pelos bnncos. 

Si a Gamara quizer estudar o quadro 11. 8, verit alli a lista de todos os nossos empre
tirnos contrahiclos desde 1828 e para supprir deficits orçamentarias, pelos tres meios, já 

muito gastos, de equilibrar rendas: emissão ele a polices, dita papel-moeda, emprestimo 
disfarçado e emprestimo externo. 

A cifra não é animadora para quem quizer estudar com patriotismo as nossas finanças; 
as cifras das nossas dividas para supprimento de deficits desde 1828 devem ser assim 
especificadas: 

Apoiices ....... , ...........................•....... 
Pc1pel-1noeda ...................................... . 
Ouro ..............•.....•........••.............. 

429.745:000S;OOO 
91 . 929: 520;~000 

i 45.963.900:000 

Deduzindo dos emprestimos externos a som ma ele Jô 26 .172. 900, elos emprestimos Bm 
resgate e calculada a somma restante a 10$ por ;C tel'Gmos : 

A polices ..................................•........ 
p,i,pel-moecla ..........................•.•.......... 
Ouro .....................................•........ 

Somma a de:Jpeza com supprimento de cl0ficits . .•...•.. 

429.745:000:1500'.l 
91.929:520SOOO 

197.908:000SOOO 

719 582:520$000 

Convém notar que, nesse computo, não está comprebendicla a divida ele papel-moeda 
e apoiices ela gnerra elo Paraguay, J18, importancia de 217.284:2053;, o que elevaria a 
cifra das nossas dividas paea as clespezas cios orçamentos a 936.866:725$000. Sabe a com
rnissão que grande parte dessa cifra não pórle ser rigorosamente aceita como gasta para 
despezas ordinarias do orçamento, visto que representa, em parte, a amortização e os jneos 
dos emprestimos e parte o impulso claclo pelo Governo ao clesenvol vimento material e moral 
do paiz, prorluzinclo esse augmento das rendas publicas, que subiram, ele 7.240:0008, em 1826 
a 205.000:000$ em 1891, e no rroprio perioclo estudado passaram de 95.885:278:';061 em 
1870 a mais do dobro, em 20 annos, prova real da pujança elo grande colosso ela America do 
Sul a correr veloz na s0ncla larga elo progresso, como nação rica e elo mais prospero 
futuro. 

Quem lê, entretanto, os balanços da nossa divida actual e sabe que a nossa divicla intema 
fundada era, em 1869, de 231 .'J50::3oos e subiu a 542,088:100$ mais do dobro; que a emissão elo 
papel-moeda, de 220.3613:3518 em 1878, apenas està reclu:dcla a 167.611:397!!;500, apezar dos 
resgates dos emprestimos aos bcmco~, havendo, além disto em circulaçilo 346.1 L5:960:;; 
de emiss[o ba.ncaria, ele curso fo1'çado, autoriz:1do pelo Governo e não mui1o bem ampara.:. 
elas, que a cifra ela 110ss11 divida extema, de t: 12.191.\JOO, em 1870, subio a t'.29.750.500, 
mais elo duplo apszar elas conversões e elas amortizações feita:', que toda a nossa cliYicla fun
dada monta actrnllmente á cifrü de 1.007.215:497~500 (um millli:ío e sete mil contos, 
demonstração n. 10, que o serviço ela nossa divicla só por si, absorve a cifra de 42. 000:000$ 
mais da 5ª parte ele todas as rendas elo orçamento, retirados ás inelustrhls e aos melho
ramentos parit satisfação elos compromissos a5surniclos no passado, não eleve deixar ele re
conhecer que convém parar nos excessos em que vamos e limitar as nossas c1e,;pez8S aos 
recursos orclinarios elas fontes de renlla, cniclando de melhorar o nossrn systema tributario 
]lara alliviar o contribuinte l1razileiro de impostos sómente autorizados em tempo ele 
calamid::icle nacional, ou mesmo reservar esses recnrsos para quadra em que o pa
triotismo entre em gr:1 nele escal:.t no concurôo dos cidadãos para o erario pulilico. 

E' yerclade que j:1 foi clitrt algures: nós somos um paiz novo, de grande fntnro, mas 
OJ?prim1clo com todos os tributos explorados polos j)aizes antigos e ainda aggranclos pelos 
v1cios do systema tributario que elles, nela long·a serie ele annos de experiencia, já puderam 
melhorar e usuf"rufr' com Yantagem. " ~ 

Cumpre limitar a febre ele gastae ; conter as impaciencias por melhoramentos que 
devem vir paulatinamente, acompanhando o desenvolvimento ll::is forças procluctoras d:.t 
nossa riqueza e trazendo 0111 vantagens immediatas a reproclucçCT,o do capiü1l empregado. 
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Em fin;i,nças, não e o melhor meio ele augmentar rendas o augmento dos impostos e e 
das mais deplora,veis consequencias sacar sabre o t'nturo, augmentanclo despezas, sempre 
firmados em qu,J n,s remias subirão sem a proporção exacta entre aquellas e estas. 

E' dominacb por estes pensamentos, com <1pprehensões sobre a desproporção em que 
tem subido, nos ultirnos mmns, a despem, lmvenr:lo necessidade, para acudir a essa, de 
ag·gravar impostos ate com 60 °/o aelcliciona.es, como foi preciso na ultima lei elo or1)amento, 
que <\ commissão organizou o projeeto ele lei que tem a l!onra de snlJmetter á consideração 
do Poder Legislativo. 

Decretar no orçame:ito todas as clespezas '"realizar pelo Poder Executivo, incluir na lei 
annua ela distribuição elas rendas todas as V8rbas referentes aos differenles serviços a cargo 
do poder publico, sem omittir alguma, deixando aos crncarregados clG fazer 11 distribuição a 
largueza necessaria pan nilo prejudical-os á falta de meios, e o ii.le<Ü em finanç;1S; não 
deixar verbn, alguma. da despeza a clesco]Jerto eh nece,;saria receita, provendo com a rnaxima 
prob>Lbiliclacle ou mesmo certeza ;1 bsoluta as possíveis necessidades do serviço par<t mell!oral-o 
nos diversos ramos ela arlministrnção, seria c.JlJocar o Poder Executivo nas circumstancias 
de poder gerir a fazenda puL1lica ele modo seguro paro, encaminhar o paiz a um futuro certo 
de prnspericlacJe, ele firmeza do credito, sem os esbanjamentos naturalmente a tenütr aos 
que querem deixar o seu nome ligado aos melhornrnentos publicas. 

Esse !ou vn, vel desejo de deixar a p11ssagern pela administração assi gnalacla nos melhora
mentos materiaes, a attostftr aos posteros a boa vontade, o patriotismo, o interesse pela 
sua patria, é entretanto a, causa, talvez principal, elo augmento sempre crescente elas 
c!espezas ele anno a anuo, sem o cuiclafo irnpre~c;nclivel a quem eleve lembrar-se ele riue o 
credito e grande factor de recursos, m:1s com a conclição inilluclivel de não se a!Jus:tr 1.lelle. 

E' por isso qne a melltor lei elo serà aciuella qne mais corrigir a tendencia 
natural de torlos os goYernos p1u<e além dos recursos offereciclos pela receita pubica, 
limitando a t'aculcfacle rl8 dis]Jender, sem estreitar, corntuelo, os meios ele acção dos execu
tores da lei . 

Verbas su01cientemente dotadas para 1lar a lrrrgueza bem entendida ao Poder Erncutivo, 
prohibição absoluta d:: alterai-as com seeviçcs no1'os, r]e cujn. utilidade immediata seja unico 
juiz o administrador da fazeDLln, sem o exame minucioso do Poder collectivo, o Parlamento, 
provadas e reconhecidas pelos tl'<111lites constitucionaes as vantagens delles resul lantes para 
~1 nação, nenhum serviço I,ovo creallo sem os recnrsos para execntal-o clecretaclos 11a lei, o 
mais escrupnloso cuirlaclo em "ão cleixm· que :ls clespews exced:l!n as renrlas publicas e 
teremos, cumprindo estes preceitos, orçamentns equilibrados e o crerlito elo Estado firmado 
em bases soli1las garantit' a prosperidade elo paiz. 

Esse ,,ntretanto, está longe ele ser alcançado, não em nosso paiz, unica-
mente, nrns no gTancle tlleatro do mundo titrnuceirn, oncle as nações se apresentam a disputar 
a preferencia em c1ual melhoe aLlopte a lei que mais previdente sejt1 para resultado tão 
aproveibvel. 

Os cliversos systenrns ele organizar orr;amc:ntos e que a commissãojulgu, não s0r neces
sario nem opportuno desenvolver aqni, não viSclm outros fins: conter os excessos dos que 
gornrnarn, ovitanclo 1J 1lespercl:cio, corrigindo o esbanjamento, restringindo a propensão 
natural ;\os assomos elo patriotismo bem e mal entendido, ús accommoclações elos ptltronaclos 
e aos favores [Jessoaes :1 custa do Thesouro pnLlico. 

Estudando os diversos systemas seg·uiclos pelas nações n,cleantaelas pnfit adaptar o que 
tem a honm de sulJrnetter á c.unara,, e1 comrnissão não se deixou dominar por preferencia 
absoluta, por algum clelles ; nem elles nem o preferido realizam a perfeição no modo ele 
fiscalizar a distrilrniçiio das rendas. · 

O serviço orçmnentario tem exigencias que niio poclem ser previstas na confecção elas 
leis ela roceib e clespeztt e~' ;idministração não eleve estar desarnrnda dos meios d:; acudir ás 
circumstancias extraorclinarias possi veis ele occorrer no decurso elo exercicio, deixando 
desorganiz8r o publico serviço ou perturbar-lhe a marcha regular, porque a meticulosidade 
das disposições legaes não lhe permitte ~.lfastar-se de regras fixas e invariaveis impostas a 
situações dependentes ele causas occurrentes. Dar-se-lm que, sob o grande pretexto da 
salvação publica, os abusos encontram caminho aberto com a impreviclencia elos legisladores 
e alcança·se o resultado C'Jntrario ao desejado, assumindo o governo a responsabilidade elos 
gastos a mais, autorizado pela urgencü1 do perigo para a causa publica e mais ainda para 
os desvios que á sombra do bem publico se praticam. 
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Dabi, porém, par,t mrnt limitação hypothetica das clespezas, clecretanclo-se strictan10nte 
as previstas e certas, mas autorizando as possiveis de acuclir ao bom juízo individual elos 
que governam, é crear dous orçamentos pai'<1 uma só recefüt : um riue se SQlda com as 
regularizações da lei, e outro que escapa i fixidade pelo legis'.ador, assim como foge ele 
vez à grande fisL·alizaçiio do contrilJuinte, cl0sorga1lizM1llo todo o equilíbrio e linnando-se no 
credito do Estado, deixando :iem limitações aquillo que deve e nilo póJe deixttr ele ser 
previsto pelo poc~et· competente. 

Mais l'azoavel, ele muito mel110r aviso serà o syslema, preferido pe1<1 commissão : desde 
que, na despez[I, publica., h::i. uma parte co:1lrncida, certti, legalmente fixad,1 e uma, pa1•te que 
não pócle s0.r prevista, por depender ele cil'CLlmstandas occasionaes, no decurso elo anuo 
financeiro em qu0 a lei vai ser· execubvfa, o orçmnento est:1 por sua naturez11 clivicliclo em 
duas pcwtes q un ntrJ a cleeeetação da despez,1,: uma ele terminada <rntecipaclamen te como pócle 
ser, a outra sujeita à variabilidade e apen:is avaliada para as condições normaes elo 
perioclo. 

E como podem úccorrer factos que altere•n e$S') normaliclatle, justo é que o Poder 
Executivo fique 2rmaclo d.o direito de acudir ao serviço que se - impuzer, quando mudarem 
as condiç.ões cm que entenc:ou o Poder Legislativo dever o orçmnento ser execut::ido ; mas 
que todas : de3pezas inevitaveis para os serviço~ tlecretaclos por leis que elevem ser cum
pridas, obrig·cu;ões certas e conbecid,1s pam o Esü1Llo e em que o seu credito está ern;1enlmdo, 
bem como us rlespezns imprevistas, por clcpernlerem de plwticulariclades do meio e cl[I, occa
sião em que vão as outras ser feitllS, todas ellas entrem no computo geral da clespeza, sejam 
incluidas nos cornpromiôsos que o Governo tem 1le satisfazer em nome ela naçii.o, sabendo 
esfa quanto eleve entrar pam o Erario pniJlico, nms tlxo esse quantwn, conlleciclo o peso do 
sacrificio pedido ao povo con tri buin te. 

Tenh 1, a, nti.qão conlBf'imento ele todas as vorb,:ts, elo. cifrn exacta a que devem chegar 
os compromis;cs 110 Estado rluraute o anno; na espher,t ele acção r,·m que deve exe1·citar-se 
a aclministr<ir;.ào, tcnlm elL.i, traçctclo:; com ll lll<Üs pel'feit11 cla1·ezlc os limites elas al!torizações 
orç2,rnCJ11 l<1ri::is clefin i1Jos lei tle modo c;;i,ro, eopecific1trlo, sem amplitudes inconvenientes 
para permittil' os abusos, mas sem reotricções clenmsi<1clas que prejudiquem o serviç.o ; que o 
povo contribuinte possua os elementos de fiscalização por demais necess[l,rios sobre o 
procedimento dos que governam, fisclcliznção benefic;1, qnanclo bem enten füh1 e exercida 
com o pRtriotismo de ciíladàos ele um p<Üz livre, i1ssegurlêdora elos direitos de to1los que.se 
- succeclem no pocler e voltam á vilb paeticnhw, oucle vão gozar elos direitos e thts regalias 
que aos outros proporcionRrmn. 

D8 um~ 11rnoccupaçifo devem e.stur clominmlos os legisladores : as leis elevem ser for
muladas de nwdo '' offerecer aos que as -confeccionam, todas as rsgalias ,Jo e:rnecicio elo 
seu direito ([e ci1l:vfüos qrn111cln rleixarem ele ser legisladores e executores pi!ra entrar na 
classe de simpled govenrndos. E' epllemer>c a posiç~Ó do governante, mas duradoura. quasi 
permanente, a 110 ciclnclão, suj:iito asofl'rer o;; 1nc\os effeitos de nma lei prejucliciill, em que 
elle prop1_fo te11lrn c0Ea1_orwlo, nrns [lpto pam exigir ll,S vantagens que lhe- prJporcionmn 
as garan trns leg:i es. 

T:-tnto nwior se1·á o direito ele se reclanmr essas garantias, quanto maior foi o empenho 
daquelle qne, sJmlo gover:iant8, legishldor ou interrerinclo elo qualquer mOLlo no meca
nismo da nclrninistração, procurou clnr n º" se;1s conciclacfüos l:trrh,1s Llo seu lJatriotismo no 
regímen prescripto : estes principias são n;uito mais irrefntaveis, ele muito maior cipplicação 
no regímen rnpnblicano, em que o g·overno so rB\'eSa pill'l\ todos os cicladfos qno rt elle 
chegam, som excepção de um só, em periodo certo e curto. 

A lei que íix<1 a despeza eleve, como toclDs as outras, vis[l,r o futuro e garantir : ao 
Governo o direito ele orn:aminlrnr o serviço pubü:o do mo:lo mais vc1ntiljoso ao desenvolvi
mento dn, Nação ; flO povo, aos cidadãos em gerfl l, o direito ele fiscalizar a todo momento, 
sem ser prnciso recorrer senão á propriu. !oi, a clbtribui0ão ela fortuna publica, salJemlo ao 
certo t1 sornm:,, dos s~crificios rine :t gestfo dos seus negocios lhe exige. 

O qne n. commissão IJro11õe, cliviclindo o orçamento ela clespeza em fundo permanente, 
pll,rte vaeLwGl e ~onsignando um fundo ele re~erva não é urna innovação; essa clistincção 
existe já, disfarçada, no systema seguido até hoje. ' 

Nas leis orçamentarias que nos legou o passado regimen, vê-se isto evidentemente do 
quadro n. 9 lm, uma parte ela clespeza cletermin1da e rixa no orçamento e votada annual
mente pelo Parlamento ; lta, po1'ém, uma parle das clespezas, tambem clecretada, que escapa 
á comparação com a cifrc1 totccl ela receita e tracluzicla em creditos extraordinarios e espe
ciaes üxaclos pelo Poder Legislativo e ha mais um fnuclo de reserva com antoriz 1 qàu para 
despezas elas verbas para as quaes as leis ele 9 ele setembro de J 850 e '25 de agosto 
d.e 1873 concediam faculdade de abrir creclit0s supplementares. 
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A ministros responsaveis de um poller inesponsavel convinha esse direito amplo de 
gastar sob o pretexto ele imprevidencia do Poder Legislativo ; maiorias parlamentares 
davam-lhes facilmente a approyação que lhes faltava para legalisar os actos : quando lh'as 
negavam, por nii,o solidariedade particlaria, passavam os ministros, mas o poder ficava e com 
elle as despezas q ie desorganizavam os orçmnentos, produziam os deficits constantes e 
augmentavam a divida publica. Responsavel o Parlam~nto pela decretação das despezas~ 
em vista da sua exclusiva competeucia, na fürm8, da Carta, Constitucional do rBgimen actual, 
não eleve aceitar systenm de Uo más corn;equencias. 

§ 

A 1listiucção entre o fundo permanente do orçamento e a parte variavel não significa 
tanto a lixiLlaJe d0 s clespezas na primt'ira categoriét classificmlas ; trndu_z antes que ha 
uma parte cl,1 despeza publica a que o Estado é fatalmente obrigado, a vista ela organização 
dos serviços necessarios a engrenagem social ; quer os recursos consignados na receita 
produzam toda a receita orçada, quer esta nãG corresponda ás previsões do Poder Legislativo 
as despezas se hilo de fazer, hão de ser cumpridas as determinações legaes que decorrem . 

. da responsabilidade do Estado ; taes são as elas verbas indicadas nas diversas lettras do 
art. 2° tio projecto de lei que a comrnissão submette a sabedoria da Camara, obedecendo 
nessa disposiçilo ao systema acloptado pelos orçamentos inglez e italiano. 

Por su:i, 1lxidacle, asseilte nas cl;spcsiçõos das leis que crearam o pessoal para o serviço 
e para as exigencias delle, comprehenrle-se a nenhuma precisão ele submettel-os á discussão 
todos os annos, quando el!es não podem soiirer clis(}ussão, por serem execução de leis : 
servem sómente para clifficultar o exame elas outras verbas que dependem de votação 
annuetl pela sua variabíliclacle, tomando tempo nos legisladores, inutilmente e prejudicando 
a discussão de outros assurnptos importantes entregues aos trabalhos legislativos. 

Si, entretanto, alguma disposição d«s leis existentes for moclilicada ; si o serviço 
se extinguir ou se moclilicar por causas que alterem a verba a elles consignada, a 
commissão de crçarnGnto, sob informação do Poder ExGcutivo alterará a cifra total do 
fundo permanente, indicando a razão ela modificação. 

Orçada. a receita, desta deduzido o sen•iço com o fümlo permanente, o Poder Legis
lativo poderá com mais clareza e melhor orientação estudar o que sobra dos recursos 
orçamentarios, comparal-os com os clespezas passiveis de alteração e usar dos meios, unicos 
conhecillos para equilibrar os orçamentos: reduzir estas, augmentar aquelles, de modo a 
Jirmar o füo desejado e tão pouco alcançado equilibrio. 

Com este systema tem-se afinal a cifm o mais approximaclo possível ela, verdade 
quanto aos dispenclios annnaes, sabendo o Executivo quanto lhe é permittido gastar e a 
Nação qual a somma exacta das contribuições que 1118 são pedidlts. 

Fimdisará ele uma vez o systema elos abusos le:;aes, porque fecha-se o dique aos cre
ditas supplementares e extraordinarios, porta alJerta pelo proprio Parlamento que auto-
riza esses gastos fóra ela cifra clo orçamento, inutilisanclo o equllibrio, po1' si proprio garan
tido a Nação, mas JLlgrantemente enganador. 

A Gamara tem, nas considerações expostas, os motivos pelos quaes a commissão lhe 
propõe a approvação dos art. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 elo projecto ele lei. 

Fundamentaclos os pontos cltpitaes do p!ano de reforma apresentado e estando já 
longo o trab!11l10, a commissão pede dispensa á Gamara de não entrar em longas considera
ções sobre as demais disposições elo projecto, peclbclo, entretanto, permissão para justificar 
ligeiramente algumas das indicadas. 

Na disposição elo art. 7° e seu § 1° entendeu mais seguro, de melhor previclencia 
iirmar a base elo nltimo orçamento dGfinitivamente liquidado para o orçamento por org·a-
11izar, com as amplificações dos paragraphos, parn os casos excepcionaes ali mencionados e 
de circumstancias possiveis de occorrer. 

Entre os diversos systemas seguidos: média c!os tres ultimas exercidos, média dos cinco, 
o ulti.rno com accrescimo de urn:-i porcentagem, previsão simples em vista elos aconteci
mentos para augmento ou diminuição, aceitou o que offerece, poe lhe parecer mais seguro 
para uma boa orientação. E' assumpto que sujeita-se a discussão e em que esta melhor 
resolverá. 
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O mesmo nifo acontece quanto aos §§ 2° e éi0 elo mes'no artigo, em que as disposições 
justificam-se peb simples leitura. 

Depositas ele bancos em lastro ele emissões não podem deixar ele ser excluiclos da receita 
reral, bem como a renda com ap]Jlicação especial ; os primeiros elevem estar confi::telos á 
honorabilidade do Thesouro Publico, unico logm' onde a lei entendeu estarem bem guar
cl::tclos parn não ser desvi::tclos para fim algum outro, senão aqnelle a que são destinados ; 
os segundos são recebidos para fim especial, como lt sua rubrica o inclic[t e sómente para 
esse elevem reverter : o Thesouro Publico é simples clepositario ele ambos e port::tnto não 
deve escriptural-os na sua receita, por que de facto não o são. . 

Quizera a commissão pode1' estender a disposição a todos os depositas ; mas reconheceu 
que os demais são entregues ao Thesouro por empr0stimos e a juros, o que presuppõe o 
manejamento dessas qum1tias, sendo ch.1 maior equidade que, pagando juros pelas sommas 
assim advindas, o Estado se utilise clellas para as suas necessiclacles. Neste ponto a com
missão aceitou o systema, seguido llté hoje ; nadlt innovou, senão consignar em umtt lei 
pernrnnente uma disposição que apparece, invarilwelmente, nas disposições gen1es ele todas 
as leis annuas. 

§ 

Por haver abolido os creditas extra-orçamentarias, creando o fünclo de reserva, a com
missão entendeu não cbr no poder execntivo a füc'.llclacle clG gastar esse fundo como bem 
entendesse ; estaria prejuclicaclo, si assim fosse, um dos abusos que ella quiz evitar com o 
novo svstema. 

Os creditas supplementares e extr:i orclinarios estão com o seu limite maxirno na cifra 
votada annualrnente pelo parlamento, mas, mesmo clentro ela cifra fixada o poder executivo 
tem verbas determinadas para abertura desses creclitos. E' este o meio ele corrigir passivei& 
tendenci::ts para futuros excessos, com o r1ue terá o proprio executivo o modo de conter impa
ciencias e solicitações, armado como fictt dGs cli,;posições legaes contra si e contra os outros. 

A commissão entendeu que, organizando lei para novo systema, deveria trasladar para 
as disposições desta, as da lei anterior, evitando referencias que clilTicultam a fücalisação 
pelos interessados e a propria execução . 

§ 

·" A disposição do art. 10, eleve dizel-o a commissão, com toda franqueza de que tem usado, 
à Gamara elos Srs. Deputados, considera-a essencial n.o systerna. Um elos maiores elementos 
para a desorganização do serviço orçamenhllfo é a votação de mecliLlas, ú ultima hora, na 
ultima discussão elos projectos ele lei e, quasi sempre, ela lei do orçamento. 

Já passou a proverbio a pllrase - caucla elos orçamentos, rine é o abrigo a que se 
soccorrem todas as rnecfülas ele amplitucle no gastar e que, entretanto, escapa,m ao estudo, á. 
reflexão e ao maduro exame elos legisladores. 

Além elos perniciosos effeitos que trnzem ao orçetmento esses adminiculo3 desorga
nizadores, é evidente c1ue elles trawm o vicio de origem de não passar pelos tramites 
regiment:.ies que elevem sujeitar i1 prova todas as resoluções ele um po'.ler soberano como 
é o legislativo. 

:\1edidas ela maior importancia, que mereceriam as luzes, a correcção, a amplificação 
ou a restl'icção elos confeccioml.llores das leis, que poderütm ser convertidas em sabios 
procluctos da soberania legislativa, siül sacrificadas a amil votação ele afog-acli1110, que 
inutilisa o pensamento muitas vezes Lle quem as concebeu e vem produzir, na pratica, os 
mais deploraveis efl'eitos. 

Juntas ás leis annuas, o poder executivo não pode destacal-as do todo e, on terá de 
exercer a attribtüção constitucional sobr8 todo o ;irojecto, o que seria a dictadnea financeira. 
ou su\Jmette-se e deixa ficar a lei com disoo:;ições nial cabiclns, inconvenientes, clesor-
ganisadoras. · 

Cumpre eliminar de vez esta má praxe ; a commissão consigna essa disposição, inclis
pensa vel ao plano do projecto, com lants. lfü\.is satisfação quando sabe que o patriotismo do 
Congresso Kacional já despertou-o sobre a convenienci::t ele cornlemrnu o systerna seg·uiclo:: 
ha sobre a mesa ela Camaea uma indicação no mesmo sentido. 

Camara V. Ir 28 
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§ 

Su1Jrnettenclo i1 consider8ção do parlamento os motivos que infiuiram no animo da com
rnissão do orçamento para oíferecer i1 sua apreciac;ão o novo systema 2, seguir na confecção 
elo orçamento da Repu!Jlica, a comrnissão acredita ter cumprido o seu dever, concorrendo 
para que seja urna verdacle e traga melhores resulfaclos a lei chc distribuição ela receitei pu
plica, produzindo os salutares eífeitos a es1Jerln do patriotismo e da sabedoria dos represen
tantes ela naç·ão. 

Tem por isto a honra de o:fferecer o seguinte projecto de lei 

PB,OJ:ECTO 

O Coui:;Pesso Naciomtl decreta: 

.\.rt. 1.0 

O orçamrnto ela receitn, e n, ftxn.çifo eh Cedem! serft o feitos, annualmente na 
fórma do art. 34 § l 0 d,t Constituição, em clnns (lístiuctas e relativas, urna i1 receita e 
a outrn. ás rk:spezas publicas, attendillns ~\S bises olforecidas pelo Poder Executivo na pro
posta quo 01wütr li Cnrrmru dos Deputudos, em cumtirilneDto ao n. 2 do art. 3° da lei n. 23 
ele 30 de ontubro ele 1891. 

Art 2. 0 

O projec;to de lei, quo rl0v0 ser offerccido à :\pt·eciação ele ambus us cusas elo C01:gresso 
Nacion:il, rlesL1c tl'\\, rfas disposições sul ire ~i - publicu, as yerbas destilrncl11s aos 
segui11 tcs ser vi<;os: 

ci) ,; uros eh di vi1fa publica consolidada 
b i Sn bsi·.lio rfo ?resülente e elo lo 1_Ja H.epu1Jlim e üespezas com o sen trata-

mento ; 
e) Yencimentos dos ministros ele E·,tado ; 
d) Snl sidio rlos senadores, e cios clepntallos, iJem como os vencimentos elo pessoal elas 

secreün'i:1s rlns d nas Ce1rrmrns, ajud:1 ele custo ilo vinrla e volttt rlos rlepntados e senadores ; 
e) Vencimentos rio Corpo Diplonntico e Consular no e:;trangeiro ; 
/) P"''':llll8LllO dos contmctos feitos 11elu E:st:1,1[0 com CIIJIJrGZC\S e CO!U!JC\Bhias, SUbVell

ÇÕeS cc outc·os r1ue derivem ele contracto:i perfoitoô e ac,tbatlos em que a responsabilidade elo 
Estado esteja r2conl!ecicla e cuja tlespeza ]Jr•ssa. ser rlet0rminacla ann1mlmente. 

p) pe11sio11istas e aposentados, na fórnm rfas leis em vigor e cujo direito esteja reco
nheci:lo e certa a obrigação rlo Estado; 

h) consigT1uç·ões p:1r::c o seniç.o cla justiç:<1 fetlernl, bem como para as secretarif\S elos 
triimnaes o juizes ct cargo elo orçan18nto ela Ueião; 

i) 1:011signações parn. o pessoal rlus secret:n·fas rle Estado, bem como para o pessoal das 
repartições tJ ilbtituições a c:irgo dll, união e cujos Yencimentos este.iam fixai.los lJor lei. 

Art. 3. 0 

,,s verL:1s clestinarlns aos serviços 1lo 8.rtigo antecoclente constituirão daspeza perm[l
nente do orçameato, enlramlo unicamente a cifra total no computo da lei para <Wi.l.liação 
das cle:ipe6c\S pulJlicas. · 
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Sómente Dm consequencia, Ü·3 lei Drdina,ria po·Jerilo ser alteradas as verbas consirmaclas 
aos serviços elo fundo perm:rnente. 

§ l .'' O 1:oder exewtlvo, na propost;i que enviar, anmmlrnente, à Gamara dos Deputtcdos 
far:'t rnenç·ao eo;pecial llas clesp«zas accresciclas a algumas tlas verlJas indicadas no :crt. 2° 
ela pre>e11te lei e pedirá n augmento on a inclusão ela quvntüi accrescicla, elo que o poder 
legislativo tonrnrá conhecimento, na occas'ão de fo"mulm· o Ol'çamento do futuro exercicio. 

§ 2. 0 Extincfa a obri,.;açi'ío para o Estado, por qualquer motivo, o porler executivo 
dará disto conl1ecimenlo :'t m0s1rn1 Gamara, que exclnirà, uo projecto de lei, do fundo per
manente, a quantici par:c tal serviço destiEada. 

Art. 5. 0 

Tocb onti'a <Jcspew, incl uilb na proposta do voder executivo ou tlecretada pelo Con
gresso í\'11ciomil, constituirá o fundo v11riavel 1Jo orçamento e será su bmettida '' discussão 
por mini~ter10:; e ap1·ovaclft ::i smi consiguação, formam outros tanto~ ccrtigos ela lei ela 
despeza geral ela Republica. 

Art. 6. 0 

A roceitfl, geral 11a Republicfl coustitnirá assurnplo cl10 outra lei que será proposta 
anrnrnlmente e em que serão inckida,; toch:s as foute~ ele reserva, com especifi.cctçl\o ela 
quantia orçitda. :iara, cada unm. 

Art. 7. 0 

:'\o c0mpnto cht receita elo caclf1. exerc1c10 11eYerá ser aceita a cifra elo rendimento do 
ultimo exe1·cicio detinltivamente liquidado, accrescentamlo-se-llrn unicamente o proclucto 
orçaclu tios im11ostos novamente crcados, dos ~1ngmentaclos e rl,1qu8lles que, pm· nova 
re;:culmI1e11t:Lção rlacla no ex0rcicio corrente. cleve1·em fa~e1' augmcmt<n' ,,, cifra alc~rnçacla. 

§ 1.." :<i, por 11nalquer circnmstancia ext1·:wrcli1rnria, nlgunrn ci<l'i verba.;; Lla receita 
houve1· soiii'itlo mocli fic>1çi10 sensível no ultimo exerci cio Lll'ti11itivament0 liquiclaclo, o podei' 
executivo í~ll'<\ 1iislo sciente ao legisl::itivo, na sna proposta, justilifümclo-o, para ser tomado 
em eom;iilerução pela C,rnrnrn elo; Deputados. 

§ 2. 0 Os clepositos c1os lJancos em Listro ci" emissucs, bem como as rendas com applicaçi'ío 
especial quo forern si1o e:xcluiclos :b receita e dcspez!.t geral do exercicio, p:tssanelo 
<e ter urac;ão e es11ecial, de cnjo liquido não é licito ao ,_,overno 1lispor 
seni'ío para us fins 1t qne, ]Jül' lei, 1iouYerern sido clesli11aclo,o .. 

§ 3." 08 de1mtis clepo:3ito;; reeolhidos ao tlLQsonru contimrnrfo a ter escripturação es
pecial ~iam o seu movimento, pmlcnclo ser np11Jic11rl0::; à deBpeza pu1.ilim os S3,[1los que re
SLJ!tnrem rlo m1con tro elas entraclas e sahicla::; ; Jentclos os excessos elas restituições ao 
balanço do exercicio. · 

.. l\.rt. 8. 0 

Par1ê as verbas varhveis e cujas consignações não forem sufilcientes pam o sorviço 
clecretnclo, r1@1 corno p:w:i, ontms qne accre~:cerern iis )ll'evisões orçamentarias, é cre~1clo um 
fundo de reserva, annualrnente fixado ncc clcspezl~ g·en1! e que entrará no computo geral 
elo orçm11eGto. 

Art. 9.o 

Sómente clentro da eifrn vota.Ja para este fnnclo roder~ o governo nlwir creditas supple
mentares '" exlraonlinarios para as verbas seguintes: 

Minis teria elo interior : 
Soccorros pu1.J!icos. 
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Ministerio elas reluções exteri0res : 
Ajudas do custo ; 
Extmorrlinarias no exterior. 
Ministerio clrt Marinlm : 
Meclic::irnentos e ntensis dos ; 
Soldo de officiaes e praçns reformadas; 
Munições de 1Joci1 p:irn, susteu to e dielrt Lbs gLiarnições dos rnwios da armada; 
Mnniçõlls navrtes para os c1so::> fortuitos ele aYDTia, naufrag'ios, alijamento de objectos 

ao mar e outros sinistros; 
Fretes por clirl'erença ele cambio e c;o:nrnisslí8S ele saque, tr2lti1me11to de praças em portos 

estr::rngeiros e cm Estados onde iiJo li<L l!os11it10s o enl'emrnrias p:tra, despezas de enterros; 
Eventuaes pelas pass:igens autorizaLl,ts por lei, ajurJci,s de custo e gratiilcações extraor-

dinarias tamliern L1etel'rniiucL:s ror- lei. 
MinisteriD ela Guerra : 
Medicamentos, llietas ll ntensis ci de p:'et nos l10spitaes; 
Grntiíicaç:ões de voluntarios e e pnimios aos mesmos; 
Etapas além da importancia ; 
Forragens e felTrtgens nos ; 
Etapns elas prnças invLlli1Lls e ,;oldo elo::; ofTieiaes e prac;fls refonnaclos; 
Dietns, mechcameotos, Htefüis e etJp:1s ilinias a colonos; 
Transporte de pe,1ças. 
Mtnisterio ela Agricultura: 
Gnrm1tins c;e juros i:\3 estracbs c1G fa1To e ::tos eng-en!io; centraes pelo que exceder cio 

decrefado : 
C01-rei'o geral. 
M'.nistr'rio rJa Fnenrfa : 
Juro,; da divid1t inter1rn fonchub, c1n:rnc1o fór' consolichlcla a clivi.da Jluctuante ou fó1' feita 

alguma operação ele crccito; 
Juros dn, tli\-ida inscr:ph1 rechm,1dns além rlo cdgarismo orçado; 
Feitio tle notas lmra a Caixn. d D .\rnor1iz'1ç:fo; 
Porcentagem cb diviei<i arrecaila(li1 8 além chi, cifra consigrnHla; 
Di fforenças lle mrnlJio com a rerncss" cl8 fo1,ilos p;ira o pagamento dos juros e amorti-

zação dos empmstirr;os, hem como p:1rn. os das apDlices dejm'o em onro; 
Juros di 1-ersos e elos bilhetes tlo t lic~onrn, atém ela votada; 
Commissõe;; e correl<tgens além rLt sornnm c:onceclicla; 
Juros do emprestimo elo col'rn do" reclamarlos além ela quantia votada; 
Juros elos clepositos elas C:üxas EconDrni1;.ts e Montes cl3 Soccorro, si excederem ao 

credito votado ; 
R,eposições e ~·estituiçõ3s reclan1CL1_L18 rdó1n ,.las consignações; 
Paragrapl10 unico. Os cre:lito', rle qnalrJlrnc naturew, serão aiiertos por decreto elo 

}lOder executivo, sob propo.sta do :ninistro d:i, l'~partiç~o peb qual correr o serviço, ouvido o 
minisfro d:i, F\i,zernla ci approvado pelo TriiJu~id ,Je Coutas, Jli'OpJsta em qne este dernons
trarà cl necessitlade elo Ct'eclito e"" :'«ZU8:i ele ordem pnlJlica que aconselham a medida. 

Art. 10. Nenhuma despem ser:': inclni1fa n:1 lei :urnu:.i.l do orçall1eIJto respectivo sem 
que teê1lm sido decretaLh em lei or1liu:1ri:1. 

Pu1»i.gT~cpl!o nnico. Si, de Yotrv.lo o 01çunonto geni.l da Republica, for decretada 
algum:i, lc' qna mo:lílique a:i Ye1·;1as cio orç :mcnto, o ]JO'lCl' executivo agLnrclará que o 
Congresso desi;:;·ne ftln1lo para a smt e':ecn,'ão. 

Art. 1 !. A propost<1 do podar exc:cutivo ;, Cam::tra dos Deputados, ele que teata o 
art. :3.u § 1° da lei n. :2:1, ele 30 de outnbro ,[o 18'.Jl, dever{:\ ser entregue [1 mesa da Camara 
no dia clu abertuen elo Congrcs·;o. 

Art. l;?,. ReYogam-se as em contrnrio. 

Saln, elas sessões 11:1, commiH:lo ilc chi Ccunara dos Deputados, 17 ele 
junho ele lSD.S.-JiJNlCS li [i"J"IJS. - oi 1 ,,;cirl(I . - L-;il:e Oiticíca, relator. - Demetrio 
Ribei1·0.-1llúc;·t0 Brn11r'o.-A,-i,·rcc/e, Jfai:c.-SrJo:ri,io Vieira.- ,.frtfmr Rios. - Leopotclo 
de B1dhües. 
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N. 1 - 'fübdht da rcccit11 e dcspcz:t comn:crnh com o CXfü'\iCIIJ anteriúr rncl11sivc cs dcpositos (*) 

EXERCI~'IO RECEITA 

1870 - 71. D:>.835:278~061 ................. . 

1371 - 72. 103.70G:\l65~01 ~fois ............ .. 

1372 - 73. '117 .J79:i4.5:)GGG i\fo.is .... 

1873 - 74. 1ii.G·1G:GGG833G :\Ienes .. 

1S74 - 75. 113.SS7:1S:iê101 ~fais ... 

JS75 - 76. JOJ.057:377$112 Menos ........ 

1876 - 77. 108.7'17:078$S31 l\lenos ....... . 

('0:\Tl'.\IU.\ÃO 

GU:.\l O A.:'\'l'ERIO H 

CQ)íP.\lU.ÇÃO 
:.\I.\.IS ()U .:'IIE:.'\OS co:.r o 1·:xrrnc1cro 

: • .:\TEillOR 

lo ' .. - .. 1°. ,.,_ 1 . ·> .Ul•.J: .y1;-..,J ti 

10>.r,i:,rn;:s1s \fais ............ · I 
-127. ~3:22: :JO·í$71." :1Irtis •............ 

1,f, 78: GS'iS23i 

22.170: G84Sü00 

;J. D32>~1'J.")t30 -1~~. llS: ::l::17~2J') ~Iais ...•.......• 

3.133:710;:)S2D 

3. ~l2J: SOi$ )G2 13:3. ·l íl: 3.JCi:)l-tl ~Iai~ . . . . . . . . . • . . . iS0: SOS~Oi3 

1.210.2)S . ..::3L1 J,~:J ::,0t:310~J3\J "\I<"lis............. 10.2:'íO:G5:í~413 

1~77 -78. 120.632.:GO~)~üOS Mais.............. H.SSJ::J2~i:)T/7 1Ci1.87(J;ii0::-::2D3 i\Iais ........•.... 17.687:659$344. 

1878 - 7D. 123.14'1:878$118 ?\1ai~ ............. , 1.312:27:?..:sw l\JO. l52:4J.JS)7S1 ~Iai;,;............. 2:3.773:284~378 

1879 ~ SO. i37 .5S3:G76:;;732 :\Iais..... • . . • • . . . . ·l~ ..í í.O·. 7 JS~'.ll-1 l'.iJ. ~J.'::>7 :23J:~7·íü ~fenos • . . . . . • . . . . 23.1UJ :.2tS.~033 

1880 - Si. H5.21ô:li1\J~2GI ?\lais..... .. .. . . . . . 7 .730:77;:?$):3J ·Lí2.5:21:3SSS278 }.Jenos ... .. . .. . . . 14.432:tj483-íG8 

1881 • SZ. 149.2ü5:SC:iZ$'107 ~Iais,. ........... ·: 4.040:/ilfü~HI i5G.'i·1D:J.'tG.~·Hi4 ~I:üs............. ,L22í.:938$i86 

1882 - 83. i42.2S9:457:;;:5rn ~Ienos ............ [ í' .97G:40í~~S\Jl .rn-).J-!~l:7.)3:~10J ~Iais ............ . s. ooo :2HSG'12 

1883 - 84. i4J.43i:·rn2$0SS }iais .............. ; :3.112:03-i.--;->72 16J-11D:SS"í~SS3 :ircnos ..... h •••• 520: 373$273 

1884 - s:s. i35.í30:3U7~3()1 ~~Cll()S ........... ] 9.701:0Dí$727 i-:-o.070:3'.l:$4iS Mais .......... .. 

1885 - SCi. i!t4.533:6"i3.<183 ~:ais ........ 2.221:246$48:) 

jSSJ - 87. 2Ji.13í:li01$710 ;3 seme~tres (' :trld. 

1888 ...... iG5.501:4S0~198 Cornp. co;u e, de8t) S2i~Ol0 1C0.:3Ji:7J5832G ~[eO<lS •.JUC o rle 
·!SS:> ......... . .. 

1889 ...... i86.73S:i79$513 i\Iais .... .. .... . .. 21.173:309<0!) 20).305:Hí$82G llfais. .... ........ 48.000:000$000 

1890 ...... 309.840:256$380 Mais ............. 123.i02:07ô$Sô7 23).)0\:i9J~9JT1fais ............ . 37.108:4Scl$i67 

(*) Relatorio. Rodrigues Alves, tabcl!as m. i e 2; quanto ao exercicio de i870-7i, pôde ser consultado 
.qualquer dos relatonos de alguns dos ministro~ da Fn,zencla rtnteriDres. 
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N. 2- Receita e rles11cza nos rlous <lccennios de 1870 - 1890, compamdas com 11 do cxercrcro anterior, 
exclui d.is os rkpositos 

RI': CEITA 
:'.\L\JS 

OU :.JENOS 

10i.;2·)ti::JJJ$J01 Mais ..... . 

10J.iSO:O;l3?373 i\fais .... .. 

10i.3 !9:3fi$000 ~Jenos .. . 

103 .. ·,51: 2õOS000 · lvfai> .....• 

99.333:0'7;"000 ;1Jenos ... 

97.7:31: 160.~000 '.lenos ... 

i08.177:27-'i.;-;000· 1:fais. 

H0.7:iS:802$000 Mms 

H9.217:i0l"000 lvfais ..... . 

127 .070:333:)000 lvfais ...... 1 

128.037:G22~000 Mais ...... 
1 

12S.20í:!J,)··$000 i\Ienos .... : 
1 

1.30.H4:01b\SO Mais ...... 1 

1.20.051:701.~771 Menos .... 
1 

125.27.'5:72;2~.)10 }dais ....•. 
1 

209 .'161 :652$292 

1.50,61i.2:g10.)733 

195.010:414$405 Mais .. , .•. 

20i.605:131$3S3 Mais ... , •. 

CO)IPARAÇ:\.O 

co:.1 o l<:XERtICIO 
ANTE RI OH 

EXERl'ICIO 

iS70 - 71 ....... 

ú.!f01:3i1$í40 iS71 - 72 . •..... 

7.SV3:4ü7;S772 1872 - 73 ...... . 

7.7\JO:Ji~~273 tS73 - 7-L ...... 

2.13i:GS:>;-;JOOliS7i - 1:1 ...... . 

4.213:213~000 1:37'i - 7b ..... .. 

1.G0i:S57~000 i8it) 77 ...... . 

10.4íi:1iií~~01JO 1~17 - 7:). ..... . 

2.'d1:32S~O:JO !SIS . íJ ... .... 

s.1i:,s:30;i<OOO 187) - so ......• 

LSGl:231<0JO L3S! - 82 .... 

73l:G:J387tíi 1882 - 83 ...... . 

2.2:JS:123Ç2l1 iSS3 - SI ..... .. 

i0.3J2:30.l$109 183'< - 85 ...... . 

5.22l:020{13;) 1883 - ~G ...... . 

Dous exercidos 
com trcs semestres 

atldicionacs 

.................. 183') - 87 ...... . 

................. · riSSS .......... .. 

9. 412:212$159

1

18SD ........... . 

4i.4S0:513<737 18'.JO .... ....... . 

DESPEZ-'>-
~[A.JS 

OU :'llE:N:OS 

100.0H:2J2$7G6 

10t.~S0:7/.1<4U i\Iais ...... 

121. R7.1 :4.G:28-.:22 :dais .•.... 

125.85):33,)$99) :\Iois., .. , 

123.780:013~282 Mais ..... . 

135.800:077>;321 'Iais .... .. 

1)1.4 12: 391$369 Mais ..... . 

1S:i.!i:G~::S57$S.J2 :.\Iais., ..• 

i30.i33:530'9'.):) Menos .. 

13S.583:0J0$590 ~Ienos .. . 

i31.170:ill8S330 'lfais ..... . 

15.2.<.JJS:O:_:í38Tí3 ~1Iais ..... , 

1S1.257:0G0,~033 :Uais •....• 

fiS.493:837.~0S7 ?ifais ...... 

1:S3.G23:0JD.~205 Menos .•. 

227. OH: 839$120 

147. 300; 981$141 Menos .. . 

186.165:1159<816 :\Iais ..... . 

219.232:788~)88 l\Iais .... .. 

CQ).I[>.',RAÇÀO 

CO:\l O EXERCH'IO 
AN'l'GRIOH. 

l,;)03:.\81$!345 

20. :J23: G8S.$i 1 i 

303: :iJ2,~o::s3 

4.:374:405$229 

92'1: :68;2$284 

!l.02ô:65JS03'> 

29. V73: 163S1S3 

3J .335:00!l$S83 

it.5:00;1,'30$376 

837:557~740 

13 .487: 405$413 

i.299:005$313 

4. 238: 777$032 

4.872:737$~82 

6.232:117 $76 

38. 77't ;!178$375 

33. o J7: 228$772 
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N. 3 - Receita dos rlous dccenni os, comparnib :i orç:irla com a realizarh ( *) 

EX:ERCIC'IOS 

Dissolvida a Gamara serviu 

1870 • 71 

1871 - 72 

1 '72 - 73 

a do anno anterior ... , .•. 1Sí8 • 7/1: 

Jdem idem ......... . 

187-1: - íS 

iS75 - 7'3 

1875 - 77 

1877 - 78 

1878 - 7) 

187.J . 80 

Vigorou a anterior ....•.... 1880 - Si 

1831 - 82 

1)82 - 83 

Idem idem .......•.• , ...... 1SS3 - S\ 

1SS·i - Si 

Idem idem .•.•....••..•... , 1SS3 - 83 

1836 - SI 

18SS .•..• 

188J ..... 

I<le1n ide:n •••.••••••••••.•. 18JO ••••• 

RECEITA ORÇA D.\ ItECBIT.\. H.EALJZ.-\DA A :JIAIS 

93.326:718$.ílS 

ü5 .soo: 000$000 

·112 .131: 000.~rJOO 

112 .13 l: ººº·'ººº 
103. ooo: ooo.:;ooo \ 
103.000:000:0001 

10:\.000: ººº~ººº. 

102 000: ººº·'ººº 
102. 000: OOOt:OOO 

113.033:000.'Ü :o 

116. 953: ººº·'ººº 
H6. 592: 000$000 

128. 960: 'ºº·'ººº 
128. 960 :700~000 

1'13. o\'.): 400.<000 

132.019:/ioosooü 

132. 881: 00Jô000 

138. 3J5:000'000 

'147 .200:000$000 

147. 200: 000$00) 

[1),883:273$051 2. :)58:530S'tG3 

101. 28ü: 39:,~ -.01 5.486:5J5~50l 

109. lS0:033i:'í/3 ................. . 

!Oi.3QD:"í!i3SOOO 1 ................. . 

103.111:2508000 

9'.l. 3:JS: o !73000 

07 .i"3i:160,-;000 

103 .177 :274$000 

1iO.TíS:802:';000 

ii:J.21.7:103$0)0 

12S. 937: 622~000 

123 .20í :9,8$000 

130, 1.\"l: 011$180 

120 Oíl:701~771 

12) .273:722~510 

3 se 111estres. 

150. 042: 910~710 

160. 000: 625S777 

195.010:41 l$\95 

551: 2õo.<ooo 

6 .177: 2718000 

S.75S:S02~000 

2.2;)9:103$000 

l0.ll8:3i3$0)0 

12.3\):622$000 

1.483: 311S4:3ü 

................. , 

12.247:9i0$7t0 

12 .830: 623$777 
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2. Q:SO: 0:33$321 

8. 731: .\5.)~000 

G.63l:DS3~0JO 

S.233:8\0$000 

7.)ÍJ :812<000 

12. ~·97: 13J8$22D 

6.773:677$.\90 

("') Para n receita. e Uespeza orçadas, consuHe-se a synopse dDS trc1.ba.lhos da Ca:n~ra dos Depu~ados, dos, 
trabalhos de 1839. 
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N. 4 - Despcza nos dous deccuuios compar:ufa :t dccret111la com a realisada 

EX.ERCICIO 
DESPEZA 

ilECl'{E'I'.\DA 
RI::ALISADA 

1870-71.......... 9L100:000$000 i00.074:2DZ$7GG 

1S71-72.......... S3.7H:2G2$i5S i0i.5S0:771i$\ii 

1S72-73.......... 121.874:402~000 121. 871 :4G2S822 

:Serviu a anterior .. 1873-74... .... . .. 121:871:402$000 121.4SO:S70S7GO 

1874-73.. .. . .. .. . 98. 250: !GSSi40 125. 855: 335$993 

iSTí-76.......... füi.001:317,;GS:J i.23. 780:018$282 

1876-77.......... 106. \Jil: OH$3í'8 13.3:800:6772321 

1877-78.......... 10:i·SS1:736$077 151.-1V2:3912Gli9 

'Idem idem ......... 1878-70. ...... .. . 103.S81:73G$077 l)i.463:557$852 

1870-80. . . • . . . . • . 113. t13S: 243~630 150. Ll3: Yí0S96G 

Idem idem ..... ,. .. 1880-81..... ... . . ii5.'i'í8:213i'GS9 i38.;J83:090~3:10 

1881-82. .... .. .. . 1H.280:673$000 130.470;G'!S$:330 

1832-83..... .. . . . 120.8.23:823$0.!í 1J::2.D:SS:OJ3:)7-'.~3 

.Idem jdem ........ 1883-81.......... 120.823:823~04.\ i3.J..257:060SD:JG 

1884·85.... ...... i3S.79G:730~932 158.493:837$0S7 

ldem idem ......... 188)-86.......... 138. 795:730.$932 153.623:099$203 

1SSG-S7, ........ . 

· Tres semestres .... 1888 ........... .. 

1889 ........... .. 

.A mesma de 1889 1890 ........... .. 

137. GOB :671$'t'J.5 Tres semestres. 

Hi.230:101$S3í 

i53. H8:442$297 

153. 118:442<297 

147 .300: 9S1SHG 

186.165 :4:í9SS16 

219 .262: 788$538 

393:531~231 

A ::'.118.IS 

5.074:292$766 

13.839:512$253 

()0$822 

2"/ .603: 167~858 

21.77S:700$387 

28. 889: 633$733 

45.G10:653$592 

75.586:821$775 

3'i.G7J:307$277 

23. 123: 333~001 

2í. JSJ: 973$330 

23.131:228$699 

2i.433:235$012 

19. 699: 106$153 

ili. 027: 269$273 

6.160:87GSG!2 

33,017:017$619 

Gii.114:316$291 
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N. 5 -Receita e despeza compltrnrlas cm rlous deccunios excluídos os (lepüsitos e a renda com applica1ão especial 

EXERC'ICIOS RECEITA DESI'EZA 

tS70 - 7i. ............. . 95.883 :278$0ô1 100 .074: 292$7àG 

1871 - 72 .............. . 101. 286: :,95$)01 101.580: 774$/i11 

1872 - 73 .............. . 10J. 180:013$673 121. 874 :402$82~ 

1873 - 74 .. " .......... . 101. 3D9: 545$000 "121. 480 :S70ô769 

1874 - 75 •.•..•..••.••.• t03. 53"1 :2002000 125.855: 335$9.JS 

1875 - 70 ..•............• 99.338: 017$000 12ü .7.lO: 013$282 

t87G - 77 ................ . 97. 736: tôO~OJO t35 .SOO :1377$:321 

1877 - 78 .............. . 108.177 :27!1,000 15L492: 39"1~66D 

1878 - 79 .............. . 1 lü .758 :802,:000 181. 4133: 557~852 

1879 - so .............. . H9.217: 103$000 H50.13:J: "i50$966 

tS80 - Si. ............. . "127. 076: 363$000 38. :íS3: O:JO$."'>!JO 

1881 - 82 .............. . 128.937:622$000 130 4íO:G18$330 

tsg2 - 83,. ............ . rns. 205: 0sssooo 152. aos: 053$7 43 

1883 - 81 .............. . 130 .44 \: 011$430 t54.257 :0603067 

1884 - S5 .............. . 120.0"i1: 701S771 158.49;) :837~085 

t8S5 - Sj ............ , .. 125.275: 722.~5!0 153. 623: 099.·~205 

3 semestres 1886 - S"I •. .............. 20:J.!i61: 6"\2$292 227. 0\4: 839$120 

1SSS ................... . t50.G~2: 910$710 147.3JO:D81S44"1 

1889 ................... . 160 .840 :600$000 186 .165: 450$81G 

1890 ..... ···•·•·· •...... 195.0W :414$495 219. 232:7SS$3SS 

Cirnara V. II 

DEFICI1' 

4.188:9J6$705 

294: 178~910 

12.694:3:J9S149 

20, OS1: 325$769 

22. 304: 085$998 

27 .442:001$282 

38. Oô~: 517:32-11 

43.3b:H7o6G9 

70. 708 :755.3%2 

30. 910:442$966 

11.506: 727S590 

10.533:026$330 

24.7.52:065$743 

23.813:01%576 

38.444:"135S316 

28. 317: 3768695 

27. 583: 187$828 

25.321:000$000 

24.252:374$093 

483. 7 48: 084$197 

SALDO 

3 . 25 "1:929$269 
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N. 6 - Receita e (fos11cia dos duns dcecnnios de 1870 a mo, incluidos os dc11ositos e l'Cllilas CUlll applrcaçã0; 
· cspccitd 

EXRF.CICIOS RECEITA DESPEZA 

1870-71. .•.•..••.••••.•..••..•...••. 

1871 - 72 .••.•..••....••••.•.....•••.• 

10i. 333: 401S959 103.G73:134$647 

108. 706: 965$701 10j. 151 :819~878 

1872 - 73..... .. • .. .. . . •• . •. . . . .• . • . . • 117 ,j79:145$636 127. 322: J01877S 

1873 - 7L...... ... . .. . ... .. . . . . . . . . . . 111.640:666$536 128. ii8: 337$298 

1874 • 75 .......................... , • . 113.887: 1S5$i04 133. 252: 048$127 

1.875 - 76 ... ., 0 ........... • ,, • ,, • , •• 1 o. 109.~IJ/:377$142 133.Hi:S56$143 

1876 - 77 .• .••••.. •• . • •.• • •• . • • . . • . . • . 108.747:078$831 143. 691 :510S559 

1577 - 78... .• • • . • . . • . .... • . ••. .. • •. . • 120.632:605$603 161. 370: 110.i203 

1878 - 79. • • . . . . • • . . • • • . . • . • • • • • .. . . • . 125. H!i : 878$ 118 190. 152: 454$781 

1879 - 80. . . . • • • • • . • .. • • • .. • . . . • . • • . • . i37.:í85: 676$732 166. 057:236$7-16 

1880 - 81.. . • . . . . . . • . . • • . . . . . • • • . • • . • • i't5. 216: 149:;)237 152. 524: ·JSS:)27S 

1881 - 82... .• ••• . . • .. . • . • .• • . . • •• . . . . 1!<9.2G5:862i/107 153. 7 49: 54G$4frí 

1882 • 83........ .... . • .• • •• . •. ... .. . • H2.289:457$51G 155, 649: 758$103 

1883 - SL • . • . • • . . . • • • • . . • • • • • • • . . • . • . H3 • li31 : 192$088 16). '119; 834$833 

1884 - 85.. . • . • • . . . • • .. • • • • . . • • • . • • .. • 135. 730: 3J7$3G1 170 .070: 5D5$4!1S 

1885 - SG.. ... . . . . . . . .. .. . .•. . . . . .. . Vi'J:.533:G:.í3$48S 107 .81\J: 347$903 

1886. 87 •.• ••••·•·••·•· ...... .•••• .•• 254.43·1:40!$7!0 260. 30 ! :ô89.)5S5 

1888 .• •••·•••· ....................... . 1G5. :íG4: 4SOS49S 160. 056: 803$561 

1889 ................................. . 186. 738 :17il$51': 208.305 :7153826 

11E:FICIT 

2. 337; 732$678 

\l.743:359$112 

16.1171: 670$762 

1\1. 364: 863$023 

23. 48'1: 470$001 

34. 944: 431$728 

41.7 46: 054$595 

65. 007: 576$663 

29.371:550$014 

7 . 308: 439:f0 u 

7 '483: 684$057 

23. 360: 300$)90 

19 .688: 392$745 

3i. 31,0: fül~OS7 

23. 313: 6'J4$\75 

5.867:287$Sí5 

21.567: 536$)313 

1890 ................................. . 309.810:256$38(1 255.50\:1Q9$993 ................. . 

SA.LDO 

3. 555: i 45$82~ 

5.507:583$937 

4'i. 336: 056$387 
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N. 7 - Emprestimos 1rnra sup11rimento das dcs1rnza,s nos dous decennios de 1870 ~ 1890 

J~XERCICIOS FDr DO E~IPRESTD<IO A POLICES PAPEL-:HOEDA 

1870 .......... Compra ela ilha das Enchadas...... .. ... .... .• i.703.800$000 

1870 .......... Resgate ele bilhetes do Thesouro...... ... .... . . 25.000:000$000 

1871 .......... Empresti1no externo ............................ , . , .. , .. , ...................... . 

1871 ..... ., ... Orntorio junto á Caixa da Amortisação ........ 

1873 - 74 -75 •. Pagamento it Couopanhia das Docas da Alfan-
de3·a do Rio de .Janeiro ..... ............... , . 

:i875 ........... En1prestirao externo ...................... , ... . 

600$000 

2. 73'1: 667$000 

1876 .......... Supprimento de deficit......................... 8.600:000$000 

1877 .......... Diversos serviços.............................. 30.000:000$000 

1877 .......... Dote ela princeza D. Januoria.................. 1.200:000$000 

1878 .......... Supprimento de deficit ........................ . 

1879 .......... Consolidaçêío da div'da ftuctuante........ ... .. . 40.000:000$000 

1879 .......... Emprestimo MCional.......................... 51.885:000$000 

ISSO - 82 ...••. Per1nuta das acçiles da Estrada de Ferro da 
Bahia........................................ 608:000$000 

1883 ... ...... , Emprestimo externo .......................... . 

1886 .......... Consol[r!ação da divida ftuctun,nte.. .... .. .. .. . • G0.000:000$000 

1886 .......... Emprestimo externo ......................... . 

1888 .......... Idem idem .................................... . 

iSS:J .......... Idem j,.Jem ................................... .. 

t8SJ .......... Emprestimo incerno ............................ i09.GD4:000$000 

40. 000: ººº~ººº 

A polices................................ 321.426:0.li~OOO 40.000:000~000 

Não levadas á. conta por deverem ter sido res
gatadas: 

1875 .......... Auxilio aos bancos .. ; ........................ . 

1885 .......... Idem iclenJ. ......... , ... , .................... . 

Deduzidos na melhor bypothese por terei:i sido contrahidos 
para resgate dei outros : 

Emprestimo de 1888 ........................... . 

Idem de 1889 ................ ., ............... .. 

Somma. dos emprestimos ..•....•... .. º. 

A polices ................ .,............. 32i.li26:057$000 

Papel-moeda........................... 40.000:000$000 

Ouro a 10$000 por ,.;.. •• .. • • .. • .. .. .. • • .. • .. ... 197 .914:000$000 

359. 310: 067$000 

9. i 48: 5003000 

23.000: ººº~ººº 

OURO 

;f; 3,459.600 

;f; 5.301.200 

;f. 4.509.600 

;f; 6. 431. 000 

í' 6. 297 .300 

í' 19.875.000 

;f; 4:\.%3.700 

i: 6.2J7 ·ººº 
;f; iJ.873.000 

;f; 26.172.300 

.e iD.791.000 
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N. 8 - Emprestimos contrahidos pan rlesp~zas orçi\mentarias desde 1828 

EXERCICIOS FDI DO E:.IPRBSTDIO 

1828 - 1832 Suppl'imento de rlefi,c·il .•.•. "° .••. '°., ..•...•...... 

i830 ~ 1883 Pagamento ela clivit1a inscripta ................... . 

1834 e 1835 ldemidem ....................................... . 

1337 e 1838 Suppr·imento de deficit ............. ,, .• , ......... . 

183) Jdem idem ...... , ...................... , ........ .. 

1839 

1840 

1841 

1841 

1842 e 1843 

1843 

1843 e 1844 

Despezct <lo :'rserntl de C+uerra ..... , ........•.... 

Suppriu:.ento ele llcí~cil ...•.... , .......• ......••.. 

l<le1u icl1~1n,, ..... , •..•.•..•..•...•..•.•.....••.•.• 

lden1 iclen1 ••• , •.••.•..•.•.••...•...••••.••.•...•.. 

Supp:-imen~o de âc/icit· .•.....• , ..••..•..•. , . , ...•. 

Dote e enxoval da vrinceza ele J oinville ... , •...... 

1843 a 1846 Supprirncnto de deficit .... ...................... .. 

1844 e 1815 Idem idem ............................ . 

181:4 a 18118 Idem iclern •.•.•..•..•.••••.•..••.•. , ...•..•.•.... 

1846 Idem idem .... , ............................... , ... 

A POLICES 

13. 496: 6003000 i 
1 

2. 107: 000$000 1 

119: 6008000 1 

5.861:400$0001 

i. 01s: ooo:;;coo · 

303: 0003000 

4.103:600$000 

················ 
5.:li3:1100$COO 

................ ! 

i. 720: 000$000 1 

1.lt 95: ººº"'ººº 1 

2. 3 H: 000.)000 1, 

1.,;00:1iOO:])oooi 

336: ººº"ººº 

PAPEL i>IOEDA 

ll.075:000$000 

4. 704:52osooo 

1. 150:000$0001 

1840 
1 
P~gamento ele resgate de papel-moeda e compra 

de meLaes............. .•. . . .. . .. . .. . ... ... .. . .. . . . .. .. . .. .. . . •• . 40.000:000$000 

1851 - 1853 Supprimento de cleficil................... ... .. .. . . 5.213:000$000 

1860 - 1862 Permuta das ac<;ões ela Escracla de Fe1·ro ele Per-
nambuco ........ ,.............................. 2.466:000~000 

1860 • 18fi3 Idem idem da Bahia.............................. !6G:000$000 

1860 - 1872 Idem idem de Pedro II............................ ii.32S:OOO>:ooo 

1861 • 1862 Resgate (1e papel-moeda do BancJ do 1Jrazil.., ••. 

1863 rtesgate de prezas, de panei-moeda e de bilhetes elo 
Thesouro .•......•........ , ...••.........•....•. 

1863 Emprestimo externo •.....•...•.. , •••...•.•..••.•. 

1864 EncG.mp.::u;ão da Estrn.tla União e ln 11nstriri ....... . 

1865 Resgate ele papel-1noe<la e casamento llas prin-
cezas ..•..•...............•..................... 

2. 150: 000.~0001 

5 .890:000:\)'100 

............... ·i····· ......... .. 
3.161:000$0001 

i 

1.228:000$000
1 

1865 E1nprestimo externo .•.......•.•• , ••..•....•..•.•••......•...•.• , .•.•••.•..•..• 

18GS ldem nacional. .................................. 
1 

30.000:000$000 

1809 Pagamento dos terrenos da Lag<la ................ i 30:000~000 

1870 e orn pra ela ilha fas Enxadas ......... , .......... " I i. 705: 800~000 

1870 Resgate de bilhetes do Thesouro ........•..•.... 1 25.000:000:3000 

OURO 

ce s. 885. soo 

:r 6,885.300 
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1 
EXElWICIOS FDI no E2\IPHESTDIO APOLICES l'APEL MOEDA 

1S71 E111prestl1no externo .•••..••..... ,, ..•..........• ,. 

1:)71 Oratorio junto ú Caixa da Amortização .... , ...•. 600$000 

1873 - i87:-J Pagamento á Cornpn.nhia l1ati D1jcas d.'1 Alfandega 
elo Itio de J;:i,,neiro ••......••..•.. , ..••••.••••.. 2.731:000$000 

1375 En1prestin10 externo ......•....•.....•...............••........•.• , .•.•. , •....•. , 

1Sirl Suppr:mento do deficit ................... ...... • 8.600:000$000 

1877 Diversos set·viços........................ .. . . . . . . 30.000:ooo~ooo 

1877 Dote ela princez~ D .. Tannari:i..................... l.200:000$000 

1878 Supprimento de cle(icit .....• , .......•..• ,, .•.•.... 

1879 Consoliclaçií' dei divida tluctuante.... ... ......... 40.000:000$000 

1870 Emprestimo nacional....................... .. .. . 5l.SS5:000$000 

1380. 1.SS2 Permuta elas acç<Jes rlci. E. de F. rh Bahia........ GOG:000$000 

1833 

1886 

l:~rnpresti,no ex~en10 ...•. , .....•..........•...•.. 

Ic1e1n icle;n ....................................... . 

1886 Consolirlaçito 11a divicb ilúctuetnLe................ 30.000:000$000 

1338 

1889 

Ernprestü10 ex:te~·111J .......•..•....•.•...•....••. 

lde111 icle.n •..•.•....•.........•..•..... , ..• , .•... 

1889 Idem intel'no ..................................... 109.(114:000$000 

10. 000: ººº~ººº 

------
429. 145: 000$000 !li. 02:J:õ20$000 

:NÃO CO!\IT'UTADOS 

186.) - 1872 Guer1·a do Paraguay. , ...................... , .. 

1867 

186G 

1875 

Iclen1 icle1n .......••..••••.... , ..•...•....•. , •.••. 

1den1 ide1n •. , •. , •.••.••..•....••...•...•.. , .. , .• , • 

Auxilias a.os bancos ...........•....•........•.... 

143.894:700$000 

1885 

50. 000:000$000 

23. 389: 505~000 

9. HS : 500$000 

23. 000: 000.3000 

105. 533: 005$000 

Idem idem ........................................ 

1 

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

1 ·· ----2~i9~.-3-32_,:._7_35_$_0_00 ___ _ 
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OU3.0 

:C 3,459.600 

;f; 5.301.200 

:C 6.5Q2. 600 

:C G.431.000 

:C G.2UJ .300 

cC rn.87.í.000 

;f; 45.%3.700 
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N. 9 - Divida da Rc1rnblim dos Esta(los Unidos do Brazil cm 1892 

* Papel 1noec1a ...••...............•.. ........... , ..................... , , . 

,,.. .Apolice : 

Segundo a lei de 15 de novembro de 1827, de 6, convertidas em 5 % e 4 % .. 

De 6 % do emprestimo nacional de i86S ........................... , ..... . 

De 4 % % do empl'estimo nacional de 1879, ........... , .......... , ..... .. 

De 4 % do emprestimo nacional de 1889 ............... , ......... , ..... .. 

**"*Ouro : 

Emprestimo de 1883 a vencer em 1802 .. ........ , .•...................... , . 

Emprestimo de 1888 a vencer em 192.5 .. ..... , . •li•••• •••••.•. , ••••••.••••• 

Emprestimo de 1889 a vencer em 1943 ................................... . 

Sommanclo ................................... . 

que calculadas a 108 por ,e ......................................... .' ..... . 

~·oinma total da divida ...•........•.•..• g,,,,, 

Relatorio Rodrigues Alves - pag. 46, 

Idem idem - tabella n. 12. 
••• lclem idem - htel!a n, 8, 

388.210:100$000 

15. 047 :500$000 

28. 156: 300$000 

109. 694: ouosooo 

,e 4.083.900 

,e 6.047.200 

2 ,626.-íOO 

29.759.500 

157 .6!1:397$000 

512. OOS: 100$000 

2J7. 595: 000$000 

1.007 .214:497$000 
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N. 1 O - Demonstra~ão dos creditos sup11lcmenfams, espiciacs e cxtrnordinarios nos exerci cios de 187 0-71 a 18 88 

"' " " ~~ 
~" CREDITOS 

~ Q ESPECIAES 

""1 o" 
~ 

g 

i870 - 1871. 2.477: 669$535 22. 245: 182$133 

1871 - 1872. 2.3Gi:S08S168 782: 812$37.\ 

1872 - 1873. 2.946:443$214 331: ~ºº~ººº 
:1873 - 1874. 4. 386: 832$227 2.J04:7278757 

18711 - 1875. 7.448:318~575 iJ. 765: 670~%\ 

1875 - 1876. 3.883: 1DS282S 63: 908: 3.23SG92 

·1876 - 1877. 5.M2:743$7t7 i0.<\83:19'i~647 

1877 - 1878. G.082:/fl!1~SOi t'1.S:17: 7,íi~!1Jl3 

1878 - 1879. 5.G3G:S92,;:m li. 007: 310$G32 

1870 - 1880. -10 .17D: O:í530 \O 7. 27.S: 068$870 

1880 - i881. G.330:358~203 20. 039: 081$303 

1881 - i882. 2.G81:132:)8·H Ç). 2'J4: 303~760 

1882 - 1883. 828: 72'1~037 31. 133:573~831: 

1883 188L ~.123:332$-íSD 17 .332:SJ2~53S 

188'Í - 1835. 3.010:97;)~54\ 8. rn1: 203~575 

1883 - iSSG. 523: 393$530 9. G07: l8t3$12'l 

1886 - 1887. !i:.7'70:252$310 15 .1137: 3ií~)G30 

.1888 •..••••.. 524 :030$810 7. ·'L88: 982~63;? 

"' o 

" "/J._,.<, 

~~ 
~µ 
3 çr; 

"s u P'i 
8 

" "' 
20. i68: o '<8'646 

9. 335: 600~849 

iO. 824. •í.32S509 

10.23s: 193.~222 

7 .193:3.±7~180 

2.272:7i9;j3G7 

S .• 631:503Q97S 

21: !HO: 373,)000 

i2. 5:JS: 692~872 

4.2ô2:00D$3:í7 

.2. 102: 1í83,) í70 

1.183:900~338 

i.5:í9:221')70G 

i5 :0003000 

50:000,;000 

GOG: JJ2~213 

300: 000.,000 

SO;\I\lfA 

44.890:000$31" 

12.1S0:311.$3Ji 

14 .102:375.3723 

17. i30:D5SS206 

30.407:34JSOJ9 

77. 06"3: 2 12$087 

21 .777 :-±-í2S34.2 

li2. 880: 589,257 

22.202:890$101 

21. 717: 033$266 

28.Gi2: i22;3QSG 
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98:934:207:485 

101. 009: 381$446 
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iOS .282:274,MS 
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116 .176: 57.JSlt23 I 
134.liiS:178S'JO'>, 

132. 30.):691$038 

ifti.204: JU1~5l~2 

143. GiS: S<\3SS06 

208. 014: 980$115 

113. 762:68367201 

i 

TO'rAL 

i29. 7 33 : 285$322 

98. 291: 892$404' 

113. M7: 648$255 

116. 031i :265$691 

131.416:729$)45 

182. 600: 389$853 

i33.0:i9:716$390 

i49 .8GO ;997.~313 

i2ü. 32.): 005$480 

138.31":999$179 

H7. 359: 339$248 

132. 636: 302$885 

1li7. 939: 698$571 

132. 779: 879$035 

13 í.126: 770$661 

io3. í7a: 425$480 

229. 729: 102$27 4 

134.075:697$162 

74.840: 138~300 2GO .707: !112~3151123 .G61 :561'307 459 .203 :345~322 2. i55 .838: 200$436 l 2.GiJ.017:04,)$778 

N. 41-1892 

Aiitorisa o qoverno a concecler á 
Fabril e Inclitstricil, e Constrnctora os mes
mos favo1"es concecliclos d Companhict Inchis
trial ele Co.l e kforrn.ol'e d e Caranrlahy, hoje 
Compcmhia Progresso lndustrúú de Ct1-
ranclahy. 

Por aviso n. 75 ele 30 ele julho ele 1889 foi 
·c0nceclida á Companhia Progresso Industrütl 
ele Carandahy, antiga Companhia Industrial 
ele Cal e ~farmores, um[L tarifa especial parn, 
o transporte ele cal pela. estrada de ferro, assim 
concebida: 

B;:cse fixa-O v;:cgão com lotação ele 9. 000 
kilogmmmas. 

Base uniforme-558 por vti,gão até as estações 
ele S. Diogo e Gambôa. 

Vigoram para as est11,çôes intermediarias as 
taxas ela farifa n. 5. 

Para gosar dos mesmos favores tem re
querido ao Sr. ministro ela agricultura, a 
Compa,nlüa F;:cbril Industrial e Constructora, 
com s&le nesta capital e possuidora tle uma 
íhbrica üe cal estabelecicfa em sua fazencla, 
tambem em Caranfüi,hy Estado ele Minas Ge
raes, no kilometro 430 Estradn, ele Ferro 
Centr<ü elo Brazil, linha do centro, mas, ape
zar das boas inl"ormaçCíes que tccm acompa
nhado as petições, o S1,. ministro da, agricul
tura as tem indeferido pelti, razão de estar 
essa concessiío na clepemlencia do Poder Le
gislativo, a quem agora é dirigida outra peti
ção requerendo aquelles favores. 
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Acredita a commissão que o espírito pro
teccionista que levou o governo a conceder 
aquella tarifa especial á Companhia Progresso 
Industrial não teve o intuito ele investil-a, ele 
um privilegio ou concessão exclusiva, e füo 
somente collocakt em comüções ele poder com
petir no mercado com os productos ~imilares 
q_ue são importados do estrangeiro, e que é 
de inteira justiça que se estendam os mesmos 
favores á requerente ; pois que o contrario 
seria approvar a desigualdade e injustiça, pro
tegendo-se com favores indirectos a Companhia 
Progresso Industrial e negando-se á Fa,bril 
Industrial e Constructora, ambas explorando 
o mesmo ramo de industria e até collocttdas 
na mesma localidade. 

Deferindo, pois, a petição junta a commis
são apresenta á deliberação ela Camara o se
guinte proj ecto ele lei : 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. ° Fica o Poder Executivo autorisado 

a concede1° á Companhia, Fabril Industrial e 
Constructor11 os favores const1111tes do aviso 
n. 75 de 30 de julho ele 1889 em que se esta
beleceu para a Companhici, Industrial ele Cal 
e Meu-mores ele Caranclally, hoje Progresso 
Industrial ele Caranclahy, a tarifa especial para 
a exportação ele caL 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala elas sessões, 17 ele junho de 1892. -
Mursa, presidente.- Bezerril, relator.- Tliu
màz Delfina. - Joiio ele Siqiie1:r{•.
Ferr,i:::. - B. Carneiro. 

N. 42-1892 

Autoris(t o governo e; emittir ate c1, gucmtia ele 
100.000:000$ em opalices do valai· ele 2003; n 
1:000;,.j 1101·G cmpreslímos ás cmpre:;as ir,clus
tricws · e:!Ji.5tentes na Republica. 

prosperidade para todas as suas fontes ele ri
queza e por conseguinte o aperfeiçoamento e 
progresso para todo este povo, sem duvida 
fadado para, um grande futuro_ 

Ninguem desconhece que a crise ele com
mercio, que a precocidade ele muitas empre
zas inclustriaes, que ci, depre~são constante e 
accentuaclamente descendente elo cambio, o 
grande regulador e slipremo padrão do 
credito irncional, tem provindo dos erros 
passados, da ausencia ele plano unifor
me e methoclisaclo por parte cl11s t~clmi
nistrações que já se foram, elas incon
gruencici,s ele medidas incertas e inefficazes e 
sobretudo clci, falta ele tino e patriotismo na re
gulamentação elos elevados interesses publicos 
ele Grelem economicci, que foi o que caracterisou 
os governos que fomentaram o jogo des
enfreado e todas as especies ele operações vexa
torias nos tempos em que as aspirações ex
ageradas para o levantamento brusco de 
grandes fortunas corrirtm parelhas com as 
emissõeB agitaclamente distribuídas ele mune
rario inconversível e sem gamntias. 

o que ninguem ignora tambem é que nessa 
época, se clava, como prova da nossa prospe
riclacle o numero extrnorclinario ele estabele
cimentm de credito, a incorporação inces · 
sante ele emprezas collosaes, a encommencla 
:precipitada de machinas numerosas, ele appa
relhos imlustriaes aperfeiçoados e <Üé de ma
teria prima para trabalho, quando é certo que 
o progresso não se opera aos saltos de uma 
singular ;i,crobacia e quando sem capital real 
e effectivo, levantado sem alarma publico e 
calcula elamente distrilmido, jámais se poderia 
alcci,n0ar o bem estar seguro e a prosperidade 
certa e sem refolhos enganadores. 

As consequencici,s não se ftzenim esperar e 
o que é lloj e uma d urn realidade é o estado 
vacillan te e medroso d os in teressaclos, a indif
ferençoa elos que em tempo constituirám o seu 
ni:lo invejado conforto nas fortunas phantasti-

A commissão ele fazenda, ela Gamara, tendo camente feitas, accrescendo a tudo isso o cles
recebiclo por ptwte elo Chefe elo Estado a men- animo elas classes que produzem, rodeado elas 
sagem especial cbtacla de 27 do mez findo, que condições affiictivas do trabalho. 
conc1·etisa o seu modo ele ver a respeito elas Eis, porém, que surge o cuidado ela admi
inclustrias nacionaes em face elos embaraços nistrnç5o e que para obviar a essa penosa si
que as cercam neste momento, não tem ne- tuação já desponta a preoccupação patriotica 
cessiclacle ele aclcluzir cletalllaclas comicle-. do Governo, querendo tirar elas veredas in
rações no Renticlo ele aceitar inteiramente os· vias elo erro e ela inercia o interesse nacional 
intuitos elo Poder constituído. clisperno por toda a parte. 

Movido por sentimento patriotico e desejando A boa reconstituição elo trabalho acompa-
cooperar sincera e lealmente para que de.rnp- nhanclo ele garantias a permanencia elo salario 
pareçam ela nossa viela economica os gra vames certo. <1 protecção opportuna ao que produz, 
e os tormentos que uma política desastrada e ao que explora, ao que commercia, ao que ex
umaadministração cheia ele incertezas atiraram trahe, ao que forja, ao que especula licitu,rnen
sobre o trabal!10 e sobre o capital, logo depois ela te, ao que age emfim como um elemento 
gloriosa conquista elas instituições republica- ci,ctivo e concurrente para o movimento ela 
nas, o que está na consciencia public<1 é que riqueza nacional, na preoccupação ela melho
este Governo com o seu illustre chefe sómente ria da sorte e ele condições, que é um senti
almejam a tranquilliclade para a Patria, a mento até certo ponto egoistico, individual· 



Sessão em i 7 de Junho de 189~: ~33 

mente considerado, mas que., desenvolvido em 
massa, abrangendo toda a esphera ela activi
clade nacional, constitue o caracter de um 
povo, eis o que surge já como um pensn,mento 
digno e como umn, aspiração nas altas regiões 
ela governaç:ão publica. 

Nesssrts condições, rerrnscerá sem cluvicla tê 
confin,nça acompn,nlrnda elo soce'\O, (fa tran
quilliclacle geral e ela cooperaçfio sã e probi
dosa no mfürço ingente ele servir ao paiz. 

Que o credito já renasce tambem. existe a 
prova evidente na prompüt execu0ão ele um 
negocio financeiro em concliçGes Vflntajosas, 
levado agora a effeito pelo illustre Sr. mi
nistro ela fazenda na casa bancaria mais po
derosa ela Europa. 

As emprezas de toda a natureza, as inclus
triaes ou commerciaes já se movem elo seu 
marasmo, estimuladas pBfa seriedade e mnor 
com que o Governo deseja enfnmtal-as nas 
suas torturas e nos seus sentimentos e tudo 
isso como que vae marcando uma noYa phase 
de vida, fazendo descortinar horizontes menos 
tenebrosos e apparecer no espírito o prenuncio 
de dias mais lelizes. 

O plano da mensagem, e.xposto com preei
são e segurança, é c;imples e reduz-se apenas 
á emissão de 60. 000:0008 l)Qr meio ele /Junds 
ou apoliees ele divida interr!a, com juro ele 5''/" 
annuaes, resgataveis a,té 10 ;i,nnos certos e 
cujo proclucto será com a maior discrição 
applicaclo pelo Governo te todas as industrüis 
do territorio da Republica, com a maio!' se
gurança pti.ra o Thesouro, de moclo tt fica,r 
patente a urgencia elos emprcstimos imra as 
emprezas necessifaclas, regulando-se o sorteio, 
resgate e outros detalhes por meio ele oonve
niente regulamenfaçllo. 

E' evidente, á vista elo est<.tllo actual ele 
cousas, que o Estado não pócle deixar morrei' 
em pleno desamparo emprehendimentos se
rias industriaes e que por motivos superveni
entes ele ordem inevittwel aclmm-se a bra
'.;OS com diflkuldacles terri veis e ütclaclos 
ao desapparecimento e á ruína. 

Não é, pois, com a preoccupação ele pratica 
de socialismo e pela escravisti.~óão n, systemas 
absolutos que se ha de encarar as circumstan
cias anormaes da viela inclueitrial e do traballlo, 
quando é certo que ao Estaclo cumpre velar 
continwunentB pela prospericlacle geral, que 
afinal de contas é a concretis"çào da que é 
constituifüi, pelo conforto o pelo bem estar ele 
cada um. 

Abrir desorclenad"mente as "rcas do The
souro e encher ele beneficias os que até aqui 
teem explorado com ganancia e se arruinado 
ou procurado arruilmr victimas incautas, 
não é por certo o escopo de um goYerno q Lle 
só tem conhecido o honesto e o justo. 

Assim sendo e quando é certo que o plano 
ela mensagem evita a subversào, e outros 

Cannr[l, V, II 

expedientes já provindos de disposições le
g"es, já oriundos da administração superior 
im execução cl8sorclenaclc1 elas leis, entende
mos que é inteiramente aceit<1Ye! o que nos 
propl1e o illustre chefe elo Estado e o digno 
Ministro da Fazenda. 

Para ci.ssegurar um serviço de real procecção 
ás industrias e emprezas, o Governo lembm ao 
Poder Legislativo medidas que irão produzir 
benefico influxo solJre o mpit;i,l e o trabalho, 
tudo clepenclenclo elo processo. elo mocliis (a
cienrli simples e sem complicação. 

FMemos neste tocante umn,s ligeir"s ponde
rações; lembrando que nada importam quanto 
ao pensamento geral da men~agem, m"s que 
podem talvez influir para a discussão, no de
bate a instituir-se, 

E' ;i,sstm, po1' exemplo, que, si, qun,nto ao ca
pifal ele sessenta mil contos ele reis,nos 1mrece 
sufficiente parcc acuclü0 directa ou inclirecta
mente as industrias que demandem clinheiro 
com urgencifl, para afüst"t emb:1,raços, quanto 
ao typo do pttpel de credito a empregar se 
nos afigura mais vantctjoso o dcuent1we com 
Yalor certo ele 200$ cach1, um, que representa 
menor somma ele úumerario do que a apoiice 
ou o !Joncl com o juro ele 5 º/u annm1es, que 
n"tlu·almente terá o valor de um conto ele 
reis. 

Accresce que o recebimento nas estações 
publicns, tambem lembrado na mensagem 
como cmweniente e nece:'sr11fo, bem como a 
ftwilidmle ele circulação gel'al, ~e dariam com 
muito nrnior somnm de vantagem iiars. '' de
úen1ure elo que pê1,ra a apoiice. 

Outro ponto em que nos parece rn,.,'1orar os 
delineamentos apresentados é a affinimção ele 
que tudo se poclel'ia obter sem a necessiclêi.cle 
cllc intermediação, por parte elos est:i,beleci
mentos bancc1rios, nns op •mções a fazer-se e 
nos emprestimos a ser utilisaclos. 

E' verdade que os bancos intermedicwios te
riam umt1 responsabiliclccde directc1 pam com 
o Estado e nesse caso seria clesnecessaria a sua 
interrnnção constante para com os futuros 
mutmwios. 

ilfas, pDrguntamos nós, si só essa respons(l,
biliclacln determina a preferencia para o sys
tema " pôr em pratics., por que não o repudia
remos, tendo em vista as vantagens grande~ e 
ponderosa,s que se clarào com a ausencia da 
intermedi"ção elos lmncos ? 

E' certo que o illustre Sr. Ministro d" Fa
zenda referindo-se ao p;crecer brilhantemente 
enunciaclo pela digna commissão que apre
sentcrn1 o seu juizo sobre est" questão ma,
xima, cEz que a intermediação liancaria fri.r
se-lüt1 por uma quota ele commissão, paga 
pelo iwoprio mutuaria no momento elo em
prestimo, pa1'ecenclo assim repudiar o paga
mento de commissão pelo Estado aos lmncos ; 
mas, é isso mesmo que vai onei'"r a quem se 

30 
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quer proteger, protegendo-se a quem se vai 
espontti,neamente procurar para a interme
düi,ção. 

Assim pois, nos parece que, sem preoccupa
-ção ele socialismo, o Poder constituiclo que nos 
administra justiça, que executa a lei, que con
fecciona orçamentos, que lança impostos, que 
cobra-os nas estações fiscaes, que emittemoecb 
inconversível e simplesmente fiduciaria, que 
regula interesses importantissimos e eleva
dos por méra administração, em virtude ele 
suprema delegação da vontade geral, não de
veria estar inhibiclo ele iwacticl:Lr actos serios 
·e lícitos de uma protecção sincera. 

Sem embargo do prestigio ele alguns esta
belecimentos bancarias capazes e competentes, 
pelo seu prestigio e pela honorabilidade ga
nhos e conquist1:Lclos 6, somlmc elos escrnpuloo 
e hoa comprehensão elo seu dever, o que e 
exacto é o lucro ela commiss.ão pelo Estado, 
com a sequencia elo clesapparecimento desse 
encargo para o muttmrio. 

Assim, não vemos inconveniente em que, 3i 
pudesse o Governo por si, clirectamente, 
soccorrer as industrias, por meio ele pe
quenos conselhos ele funccionarios publicas 
·das secç1:íes competentes, nomeétclos ou desi
gnados pam esse fim, que se incumbissem ele 
todo o processo do emprestimo desde a sua 
·elabora,ção até ao seu pc1gamento, ficando acl
-stricto á orientação e clirecc,:ão elos seus supre
mos superiores hierarchicos, que serfam nesse 
caso os ministros ou os Gornrnadores nas suas 
respectivas circumscripções, tudo de confor
midade com a regulamentar;ão elo Poder Le
gislativc. 

Quanto ao prazo elo recolhimento ou resgate 
'Clo titulo ele divida interna 1)01' emissi\o elo Go
verno, entendemos que podeifa ser ele vinte 
annos, tempo mais do que sufficiente para se 
fazer l)equenas amortizações quasi insensiveis 
e portanto menos pesach1s, C'.)111 a grande van
tagem ele se poder espaçar os prazos dos em
prestimos, operando-se assim com mais fücili
dacle lê circuhtção elos ditos titnlo,s emitticlos. 

Occorre ponderar que, ao em vez ele se fazer 
um_a _emissão completei, ele tocla a quantia ,1, 
em1ttir, sob o typo de apoiice ele conto ele reis, 
pocler-se-hia operar a emissão elos dcbcnlu.1·c,, 
ele 200:-:)000 com a responsabilidade do Estado 
pouco <-L pouco e con fbrme as exigencias dos 
emp1'estimos solicifaclos-tenclo estes titulas a 
valorisaçã,o facilitada, thLs JlrD}Jrieclades elos em
pregos e ficando assim com unm dupla garan
tia, a elo Estado, ficluciaric1, e a outra real pelo 
privilegio da hypotheca. 

Tudo isso 1~ o processo propriamente cli:L rea
lização elo plano elo Governo e ptu·a elle e para 
suei, perfeição contribuirão, sem duvida, as lu
zes di:L Cccmara dos Elrs. Deputados em o amplo 
e largo tleb,1te que será instituiclo dentro em 
j)OUCO. 

O que é preciso executar e quanto antes é a 
protecção aos que carecem della. 

Regularisar o trabalho, nmnter um salario 
certo e seguro é na propria phrase elo grande 
combatente elo l)roteccionismo, HcnTi Geor.IJe, 
fo.zer prosperar as incl ustrias, tornando-as ro
bustas e cheias ele viela. 

A tirar sangue novo ás arterias onde cir
cula.va a viela por um processo ele artificio 
creaclo pela especulação e desenvolvido pela 
ganancia, ei:> o que é urgente e indeclinavel. 

Para tudo isso é necessario a isenção ele es
pirito elos patriotas, a lealdade elaquelles que 
cles~jam servir eifectivamente o paiz, fazendo 
recahil' nos que estejam realmente precisados 
os auxilios Llos estados e a sua protecção. 

A iniciativa elo Governo não é uma meia 
promessa banal e enganadora. 

A' illustre C<1mcwt1 elos Srs. Deputados 
cumpre fazer o resto, tendo sempre em vista 
que a Republica, a sua permanencia, a ordem, 
o progresso e o futuro desta grande Piltria 
dependerão talvez em grande parte ela fomen~ 
ütção elo tmbti.lllo e da riquem. 

Temos i:L accrescentcu que, si a emissão vai 
aproveitar <1 todo o territorio ela Republica, 
sem exclus[LO ele qualquer especie ele empreza 
industrial, é Justo que seja ensaiado o apro
veitamento ele mna somma maior, <linda que 
isso vá custar um grande sacrificio para o 
Estado. 

Si os intuitos ele protecçi:Lo são leaes e sin
ceros, o tenütmen a pôr em execução eleve-se 
escoimtw do exagero ela timidez, quando é 
cel'to que somente o credito elo Estado é que 
V<Ü ser empregado como força. activa na re
moção elos grandes embaraços que cercam as 
industrias, e os riscos inherentes á attitude 
elo Governo somente poderiam constituir mo
tivo ps.ra grande pendencia na e-xecução das 
mediclfls a empregar. 

Cumpre ainda ponderar que, si ~is emprezas 
imlustriaes, futuras mutuarias, vão cercar os 
seus contractos com o Governo ele serias e 
imprescriptiveis gamntias, não haverá abso
luta convenicnciGL em se preferir a emiss[o 
simples elas i:Lpolices pela de cle/Jcntiwes elo va
lor certo de 200$, como titulo privilegiado e 
hypotlleclcrio _ 

Assim é que, si com as apolices com cliffe
rentes padrões ou typos, se pócle obter a 
tnmsferibiliclade facil, a circulação clesassom
brath e por conseguinte a movimentação de 
capiü~es que repousam, niio vemos motivos 
para condemnar a sua emissão assim feita. 

Nestes termos, e clescle que a commissão ele 
fazeml<L i:LSSim reune mais positiva cohes[o 
ele vistas e concrefa mais accorclach1 unifor
midade ele pensamento, deliberámos formular 
o projecto infra, pam ser submetticlo á patrio
tica e judiciosa considemção ela Camam elos 
Srs. Deputados. 
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O Congresso Nacional decrnta: 
ArL 1. º Fica o Poder Executivo autorizado 

a ernittir at,é 100.000:000$, em <cpolices do va
lor de 200$ a l :OOOS, afim ele utilisar o seu 
prnducto. ein emprestímos ás emprezas indus
triaes existentes em todo o territorio ela Repu
bhca. 

§ l • º Estes títulos serão necessariamente 
r~sgataveis até 20 annos da data de sua emis
sao, e vencerilo o juro ele 5 ° / 0 annuaes. 

25° SESSÃO E:\I 18 DE JUNHO DE 189;?,. 

Presúle;icia elo Sí'. Bcrnaí'clino ele Campos 
e Joao Lopes ( i" vice-presidente) 

Ao meio cfüi o Sr. pl'esiclente manda pro
ceder á leitura do expediente. 

o SR. l" SECRETAlUO procede á leitura do 

EXPEDIENTE 

Oflicios: 

§ 2. 0 As a polices emittidas em virtude desta 
le~ serão recebidas em todas as estações pu
bltcas da Republica pelo respectivo valor elo 
seu padrão. 

§ 3 ·º Estes títulos serão emitticlos de con- Do Sl'. 1 º secretario do Senado. de hoje, 
forrnidade com as solicitações de mutuo e cornmunicamlo que, por officio elo Ministerio 
serão transferi veis independentemente ele con- da Jnstiç8, ele 13 elo corr·ente, foi remettida 
t.ractos, escr;ptos, termos ou quaesquer outras áquella camttra o autographo promulgado da 
formalidades de registro. resoluçfo elo Congresso Naciomtl, conceclendo 

Art. 2, º,Os emprestirnos serão feitos pelo ao cidadffn Bell8rmino Brazilíense Pessoa de 
Governo c11rectamente ás emprezas indus- Mello aposenfac1oriét no cargo de director da 
tnaes c'.e qualquer natureza que já existam Casa. ele Correcr:ão 1Jesta capit<ll, com os ven
constitmdas e demonstrem a sua l)l'ecariechtde cimentos '' que tiver direito. - Inteirada. 
de condições. Do Ministerio dos Negocios ela Guerra, de 14 

§ 1. º Para o fim desta lei serão oro·anizados elo corrent2. enviancloo requerimento e mais 
conselhos de funccionarios de Fazente que se papeis em que o c<elJo de esquadra relbrmado 
rncumbam d~ todo o processo mutuo, sob a su- do exercito J\Iiguel Gonçalns ela Silva pede 
perrntendenc1a do Governo 1m Capital Federal ao Congresso Nacional unm iiemi'ío, por estar 
e dos Governadores nos seus respectivos Es- impossibilitado de angariar os meios de sub-
tados. sistenci<i.. - A' commissão de fazenda. 

§ 2. º Os emprestimos serilo ajustados 8 rc- Do :VIinisterio das Relttções Exteriores, ele 
gulaclos,pagando os mutmi.rios umjuro nunca 17 do corrente, em resposta ao ofücio desfa 
excedente ele 8 °/

0 
ao anno. camam de 12 do corrente, enviando cópia da 

. § ,3. º As sommas provindas de contractos cori'esponüencia trocada entre aquelle ministe-
hq1;1Hlaclos antes da clédt1 do termo elo resgate, rio e a k'gaçrio de França, sobre a reclama
ser'?'o _empregadas para 0 resgttte geral ela çilo n11resentarla pela Empreza Constructora 
ern1ssao. elos Melhonunentos eh Barra do Rio Grande 
_Art. 3. 0 Pam garantia dos emprestimos se- tlu Sul.-A quem foz a requisiçilo (o Sr. 

mo ex1g1clas todas as propriedades, immoveis cleputaclo Demetrio Ribeiro ) . 
ou valores de qlmlque1' especie, pertencentes Actas eleitoraes de Rio Pctrdo ( 1 ª e ;~a sec-
as emprezas imlustriaes. çõe;:), Rio Pardo, Santa Cruz ( 2ª secçffo ).Cas-

§ l .º Poderão tambem ser aceitos como tPllo (Conceição), S. Miguel elo Veatlo ( sec
garantias,,, títulos. hypothecarios ou apoiices ção müca '!, Barra do Rio Doce ( 3ª secção ), 
estacloaes Jª em1ttidas, CUJO serviço financeiro LiDltnres ( lª, 2ª e 4ª sec(:ões ), S, 'Miguel elo 
esteja em dia. Veado (município Alegre, secção unim ), da 

§ 2. 0 Serão considerados títulos aproprü1.- ultima eleição a que se procedeu no estado do 
c'.os para garantia dos emprestimos as apo- Espirito Santo,no dia 30 ele mtüo proximo fin-
hces estacloaes garantidas pela União. do.-c\,' commissüo de petições e poderes. 

Art. 4, ° Ficam revogttdas as disposições em Actas eleitomes ele Barra Grande Uª secç.ão), 
contrario. Japaratubci ( 3" ), J'Vfaragogy ( secç·ões 

ns. 1 e Z, 2ª ), Limoeiro 1, lª. 2ª e 3" 
Sala das commissões, 15 ele ,J·unho de 189?.. ,,r sccr·õe~ ) , C:'1nar''' -,º,'t' ])e. ( '.,"" e 4ª ,,'eCçLles elo .'2P 

-J1iursa, presidJ nte.-Scunpaio Ferraz, rela.- ' - '" ' ,, , ' ' 
tor.-Joao ele ,) iqireirn _ JJella;'í!lino Cm·- cfatricto), Pitt:'sabnssú, Pianhas, ( 3" C'ecção ), 
neiro.-Tlioma:; D

8
lfino.-Bczer1'il.-JJiarco- Agua I3mnca ( l'' e 2ª secçlíes ), ~faceió ( l& 

Zino 
1
lioura (com restricção). secção ), Paulo Affonso ( 3

1 
sec1;;ií,o ), Pilar 

, ( 1 ª,2ª,3ª e 4'' secções). S. Braz ( l" e 2" sec-
o ,SR. PRESIDE;\ITE designa para a ordem' r:rles ), Porto Calvo ( lª e 2" secções), Limo-

.do dia de amanhã a eleiçuo da mestt. eiro de Anad~a. ( ia e 3" secções ) , S;ilomé ( fr' 

Lennta-se 8, sessão ás 3 horas e 50 minutos. 
secção), ela ultima eleiç~o a que se procedeu 
no t"staclo elas Ala;;,oas, no dia ;z,1 tle irnüo p1'0-
ximo findo.-A' commissão de petições e po-
deres. 
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Actas eleit:,raes tle Assú, Poço-Yercle ( 6ª 
secçi'lo 1, PajE•Ü ( 4ª secção), Gaspar Lopes ( 3" 
secção ), Assú ( 3 1Aª e 7,, secções ), C:wapebús 
( 2ª secção). Páo elos Ferros ( l". 2', 3• e 5 1 

secçôes ), Páo elos Ferros-Luiz Gomes- ( 4 1 

secção ) , Portalegre ( la, 2", :3' e 4ª se.cções ) , 
Mossor1) ( 4ª secção), da ull;inm eleição que 
se procedeu no estado elo H.io n1·nnde do No1·
te, no dia 22 de maio proximo findo. -A' com
missão de peri ções e poderes, 

Requerimentos : 

Fialho, ?·fogueira Paranaguá, Pires Ferreira, 
Martinho Roclrigues, Bezerril, João Lopes, 
Jnstinilwo ele Serpa, Frederico Borges, Jose 
Be,-ilaqmt, Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
Almino Affonso, Miguel ele Castro, Amorim 
Gm·cia, Epiütcio Pessoa, Pedro Americo, Cou
to Cn,rtaxo. Sá Andrade, Tolentino ele Carva
llto, Gonç;llves Ferreira, José Mariano, Jo
aquim Pernambuco, Juvencio ele Aguü1r, 
André Calvacmlte, Raymunclo Banclcim. An
nilxil Falcão, Pel'eira Lyra, Joifo Vieira, Luiz 
de Andrade, Espírito Sa.nto, Bellarmino Cn,r-

Da Emprew. Inclustrial deMell1ommontos no neir·o, Tlleoplülo dos Santos, Pcmtes ele '.\Ii
Brazil, cesc<ionaria cln, Estr:irlo. de Ferro ele São mndn,, Oiticica, lvo do Prado, Oliveira Valla
Franci~co Xa Yier a,o Commercio, per lindo. :üém dão ,Leandro Maciel, Felisbello Freire,Augusto 
de outi-os üwores, a concc:ssi'lo ele 11m ramal ele Fl'8ifa.s,Paula Ar·gollo, Tosta,Zama, Artlrnr 
que, partindo cln, Estirn, se !lirija á cilfacle elo Rios. Garci;t Pires, Marcolino ele Moura, Sern
Mar de I-Ies1xmlla, no estado de Minas Geracs, ríno Vieira, Sa.ntos Pereira, Milton, Francisco 
e dahi pctrri, entroncar-se na estação de S. Pedro Sodré, Dionysio Cei'queira, Leovigilrlo, Filguei
da Estrn.dn, de Ferro Unfüo ou cm suas pro- ras. Ba.rffo de s. Marcos, Sebastião Lanclnlpllo, 
xirnicladcs, o outl'Osim pedindo a nrnchmçcl elo Pr.ísco Paraisa, Fonseca e Silva, Fonsem I-Ior
ponto termin:ü ele S. Francisco X<iYier para mes. Urbano Marcomles, Alberto Branclii.o, 
um ponto elo littoral a oeste rfa estw::iw nm- Oliveim Pinto, França Carvall10, Ba1)tista cllt 
ritinm ela Gambmc.-A' commissão ele olirns Motfa, Fró2s ela Cruz, Alcindo Guamtl·ara, 
publicas. Erico Coelho, Sampa.io Ferraz, LopE;s T1·0Yão, 

Do cone!l'o Amador Bmmo ck Barros, ve- Fnrquim Vverneck, Vinhaes, Tlwmai Del
clinclo que' isento do pag:imento ele im- fino, Antonio Oirntho, Baclaró, João Plnheiro, 
posto ele tmnsmissão e tlo rlecirm~ o Asrio Gabriel de j\fagalltães, Leonel Fill10, Cllaga~ 
Isabel, destí1mdo a educar a infüncia clesv.üiclct. Lolmto, .Jacob ela Paixi'lo, Alexandre Stockler. 
-A' commissão ele füzencla. Fnincisco Veigfl, Americo Luz, Viotti, Dutra 

D. Jonnna Amalia ele Anclracle, profos,:wa Nicacio, Aristides Maia, Gonçalves Ramos, 
publica. julJilacla, })eclinclo mell10mmentn ele Carlos elas Chagas, Costa Macllaclo, Palletn, 
jubilaçã.o.-A' commissão de instrucr.·iio im- .Joilo Luiz, Francisco Glícerio, Cesario Motta, 
blica. Moraes Barros, Lopes Cliaves, Dommgos ele 

De Tlleeeza Florentina Cm1talice, irmi'l rlo / l\Ioraes, Carvallml, Angelo Pinlieiro, Mursa, 
capitilo ele fragata Francisco FfaYümo ele Paulino Carlos, Costa Junior, Alfredo Ellis, 
Canfalicc), pedirido uma pensilo.-A' commis- Carlos Garcia, Moreira da Silva, Almeida No
são ele fazenda. gueira, Rubião Junior, Cincinato Braga, Jul!o 

Do cn~·enheiro Pedro Nalasco Pereira cfo ele Mesquit(C, Brazilio elos Santos, Fleury 
Cunlrn, ·pmtestanclo contm 0 requerimento Cmaclo, Leopoldo de Bulhües, Cac\tano ele Al
protesto do Yisconcle ele Carvallmes, ,1 respeito buquerque, Bella1'mino ele Memlonça, Mar
de um p?clido ele concessão feito pelo primeiro ciano de Magalhães, Eduardo Gonçalves, Fer
para uso e goso ele u1m1 estrétcla ele feno, que, nando Simas, Lnaro Muller, Carlos Cmnpos, 
partindo elos. Francisco, em Santa Cat.lrnrilm, Scllimiclt, Lacerda Coutinho, Camiano do Nas
termine mt no~sa fronteira com '" RepLcblica cimento e Demetrio Ribeiro. 
do Pltraguay.-A' commissão ele olJras pu- Abre-se a sessão. 

blicas · Deixam de comparecer com caLlSlL partici-
De Manoel Caetcmo clct SilvaLara e outro.'. pacla os Srs. José Avelino, Retumba, Seabra, 

concessionaríos ela Estrada ele Ferro de Tau: Nilo Peçanlm, Manhães Barrew, Cyrillo ele 
baté 8,o Amp<1ro, pecli111lo a ligação, entre si, Lemos, Viriato de Medeiros, Joaquim Breves, 
ela Estracl;1 ele Ferro ele T<mbMé ao Amparo e Virgilio Pessoa, .Jacques Ourique, Aristides 
ele Sant' Anna elo S'1pucahy-mirim ao Piauhy, Lobo,Mayrink, Jesuíno de Albuquerque, Mattcl 
nas cliver,;as dos estctclos ele S. Paulo e Minas. Mccchado, Lamounier, Alvaro Botell10, Gon
-A. comrnissão ele obras publicas. çalves Chelves, Manoel Fulgencio, Domingos 

Em seguida procede-se ~' chamada, {t. qual Rocha, Ferreira Rabello, Aelolplto Gordo e 
respondem os Srs. Bernardino ele Campos, Memm Barreto. 
Azereclo, Atlrnycle Junior, Ptwla Guimarães, Deixam ele comparecer sem causa pelrtici
João ele Avellar, Indio BrêLzil, Nina Ribeim, pacla os Srs. Ucltoa Rodrigues, Nelson, Rosa e 
Canfüo, Pedro Chermont, i\fatta Bacellar, Silva, Meira ele Vasconcellos, João de Siqueira, 
Cost.1. Rodrigues, Casimiro Junior, Rodrigues Villa Viçosa, Luiz Murat, Figueiredo, Pacifico 
Fernandes, Henrique de CêLrvall10, Anfrisio Mascarenhas, Ferreira Branclão, Costa Scnna, 
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Corrêa fü1bello, Domingos Porto, Ferreira Pi
res, Monteiro da Silva, }fartinho Pra11o, Victo
rino :Monteiro, Pereira da Costa, Julio ele Cas
tilhos, Borges de Medeiros, Alcieles Lüm1, Msis 
Brazil, Th01m1z Flores, Homero Baptista, Ro
cha Osorio e Fernando Abbott. 

E' lida e sem debate approvacla a acta cht 
sessao ftntececlente. 

O Sr. Cantiio-Sr. presidente, o Sr. 
Dr. Lauro Sodré, logo que foi eleito e assu
miu o cargo de governador do estado do Pa,rá, 
dirigiu-se a est<1 cr1mara apresentando a smt 
renuncia ela cadeira que, tão digna e brillmn
temenie, occupava nesta casa. Isto teve logar 
no principio ela 1 ª sessão orclinaria clcstti 
legisltüura, isto é, no armo passado. Entre
tanto, até hoje a camara não se tem promm
ciado <1 respeito dessa renuncia, isto é, si é 
acceita ou não, como ore, costume e como se 
tem p1"ocecliclo em caws irlenticos ; ele sorte 
que, até hoje, não se sabe si está abel~ta ou 
não a vagri deixada por aquel!e illustre rnprc
sentante. Ao passo que a vag<c elo Sr. Dr. 
Serzeclello Corrêa, por ter sido nomeado mi
nistro, j i1 esta preenchicln, pela eleição a que 
se acaba ele proceder no Pará, não obstante 
ter se dado depois ela do Sr. Dr. Soclré, que 
ainrh não o estil. 

Venlto, pois, peclir a V. Ex., de confor
midade mm o § 1 ° elo art. 61 da, lei ele 28 de 
janeÍl'O, o qual determina que qualquer elas 
duas camaras, em que se der a va,ga, se dirija 
officialmente ao governador elo estado respe
ctivo parn que mande proceder á eleiçi'to; 
venho peclir a V. Ex. que faça cumprir a lei. 
Creio que a renunciei elo Sr. Dr. Lam'o Sodré 
está affecta á commiss[l,o ele constituição ; e, 
portanto, peço tL V. Ex. que interponha o seu 
prestigio para que esttL commissão dê o seu 
parecer e a camara se _pronuncie a respeito, 
pam que possa ser preenchida a vaga aberta 
pelo SL Dr. Lauro Soclré. 

Antes da lei de 28 de jr1neiro não se consi
derava vaga a cadeira elo éleputaelo, pelo facto 
ele qualquer membro desüi camara ser eleito 
governador ele um estado, isto apezar ela Con
stituição ; mas elie renunciou e, portanto, 
desde que renunciou, parece-me que se deve 
acceitar a renuncia, e tratar de completar a 
representação do estado, que tambem tenl10 
a honra ele representar. 

E' esta a recla,mação que faço a V. Ex. 

O SR. PRESIDENTE-Devo declarar ao nobre 
deputado que effectivamente o Sr. Lauro 
Sobre renunciou a sua cadeira ele deputado, 
mais os papeis concernentes a esta renuncia 
acham-se todos aJiectos á cornmissão de peti
ções e poderes. 

O Sr. ~~ug·u1sto de]:<-., rei·tas lJecle 
a palavra para apresentará consicler;cção ela 
Camam um requerimento ele maximo, im:por
tancia. 

Como é rnbido, um representante elo Rio 
Grande elo Nort·; e outro da Bahüt apresenta
ram no Senado projectos reDulatlores elo 
estado ele sitio e que nest<t Cama~[I pelo dio·no 
representante ele Per1mmbuco,füi ~_present~clo 
um outro prqjecto de lei no mesmo sentido. 

Pi'1de~'e clescb já aYaliar os inconvenientes 
ela existcncia ele tres projectos da mesma na
tureza sobre um a,ssumpto ele tão alta impor
tancta. Acontecera que qm1rnlo venham os 
_projectos elo Senado vae o da Ccurnira para o 
Seuaclo. 

Para evitar este incmffeniente, e attenta a 
urg,cncia, ele regulamentar o artigo consti
tucional referente á materia,lembra a nomea
çilo ck umct commissão mixta, que, tomando 
em consiclemçáo todos os prnjectos ele lei re
ferentes ao assurnpto, elabore um unico para 
ser discutido. 

E' este o requerimento que su bmetto á 
consideração ela Canmra. 

Vem à mesa, é lido e apoiado para entrar 
em discussão o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que a Gamara, por intermeclio ela 
mesrt, convide o Senado a nomear uma com
missfío m[xta, que, examinando os cli versos 
iiroj ectos de lei offereciclos em ambas ri,s casas 
elo Congresso, pa,rn o fim de regular o estado 
de sitio, Lll~ o seu parecer, apresenümclo um 
projecto que sirva ele 1J<1se para êL discussão. 

Sala elas sessões, 18 ele junho de 1892.-"°lii
(/lt0Go de Fi·citas. 

O Sr. Tho.m.az Del:f'.ino-Sr.nre
sidente, tive occasião ele apresmitêLr <1 111.esa, 
desta Gamara um projecto ele lei, de ac
corclo com outros representantes elo Districto 
Federal, estabelecendo rigorosamente a com
petencia elo Poder Executivo para perdoar e 
commutar penas êLOS reos conclemnaclos pelas 
justiças deste districto. 

A Constltuição de z,1 ele fevereiro, no ponto 
em que dá a norma geral para, os tribunaes 
federaes, irn secção 3", naclêL dizendo sobee a 
justiça desta ciclêêcle, dá entretanto a~trilmi
çCíes ao Poder Executivo para perdoar e com
mutar as penas dos réos julgados por êêquelles 
trilmnaes. 

Os Cjut\ soffreram condemnação pelos tribu
naes locaes ela cidade elo Rio ele Ji:tneiro, niLo · 
sendo estr1 porção do territorio sinão Uln es
têLclo incompleto e em transiçifo,teem difliculcla
de, na mudez ela lei, em dirigir os recursos ele 
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graças ás autoridades competentes. O proprio 
governo sente-se, consta-me, embaraçado 

Mas no projecto ele lei que tive a !lourei de 
assignar houveinaclvertencia quanto ao modo 
por 'que foi ter á mesa, e ele outro lado, lia no 
senado um outro projecto que organisa a ma
gistratura geral e a local, e nada impede que 
tal organisação seja tambem e:otudacla nesta 
casa. 

Nestas condições, p?ço a retirada do proje
cto de lei no seguinte l'equerimento. (Lê.) 

Vem á mesa, é lido e apoiado ptlra entrar 
em discussão o seguinte 

Requerimento 

Requeiro a retirada do projecto que tive a 
honra ele enviar á mesa ela Camara,cle accordo 
com outros representantes do Districto Federal. 
e que estabelece rigorosa,mente a competencia 
do Poder Executivo para perdoar e commutar 
pena.s aos réos conclemnaclos pelas justiças 
eles te clistricto. 

Sala elas sessões, 18 ele junho de 1892.
Thoma;:; IJel/ino, 

brar-lhe agora, como declarei da primeim 
vez e das outras em que füJlei, aquillo que 
denominei o cumprimento do seu dever para 
pagamento de uma divicla. 

Sr. presidente, ji1 devo ter despertado a 
reminicencia dos meus illustres collegas. Tra
ta-se elo requerimento do Sr. Pedro Antonio 
ele Paiva, que devia fazer parte claquella re
fação que generosamente o governo proviso
rio fez manter para que, ás expensas do 
thesouro publico, fossem garantidas as pen
sões individuaes dachs pelo ex-imperador. 

Os documentos apresentadas á Camara pelo 
Sr. Pedro Paiva, demonstram á evidenci8, que 
elle tinha pleno direito a gosar claquelle fü vor. 

Em vão appellou para o governo ele então. 
Reunido o parlamento, appellou para o 

pa,rlamento, certo ele que lhe seria feita jus
tiça, eno emtanto, Sr, presidente, até hoje 
ainda espera, que o reconhecimento deste di
reito lhe seja feito ! 

Como tem sido diflicil restabelecer a verdade 
de uma demissão que talvez fosse involun
taria? ! 

O que elle reclama não é um favor, e sim 
um direito, como já tive occasião ele expclr a 
Camara. 

O Sr. Bevilaqu.a - Sr. presidente, Peço a V. Ex. que dê as providencias para 
é muito simples o que tenho a, dizer. que este requerimento tenha andamento e 

Sou mais uma vez o advogado elos pobres ; que assim esta divida do Congresso s~ja res
é um outro octogenario carregaclo de bons gatada. 
serviços r1ue app2lla para o meu intermedio, Tenho concluido. 
afim de solicitar cios sentimento~ ele justiça e Vem á mesa, é lida e enviada a comm1ssao 
de generosidade mesmo da, Camara a sua ele fazenda o requerimento de José Jacintho 
attenção pcua este invalido elo serviço dr~ Rocha Lima, inspector aposentado do Instituto 
patria, o cidadão José Jacintho ela Rocha Benjamin Constant, pedindo melhoramento 
Lima, cuja pretenção modesta e justa creio de a1Josentadorii1. ' 
que r1 Camam attemlerá, desde que tenha t 1- -
conhecimento dos documentos vcüiosos com En ra em e iscussao o requerimento elo Sr.Au-

gusto ele Freitas apresen taclo na sessão ele que elle a f'unclamentn,. 1 · 
Este honradissimo velho foi po1' muitos lOJe. 

annos, um verdadeiro fac-totwn nos variados 
serviços do lnstituto elos Cegos, hoje Benjamin 
Constant, zelando cniclaclosi1mente gr~ncles 
interesses momes e materiaes do respeitavel 
estabelecimento, certamente merecedor elas 
sympathias ela Canmra e ele todo o paiz. Confio 
que ll1e fareis justiça. 

Agom, Sr. presidente, é opportuno a.pro
Yeitar esta occasião, para lembrar um appello 
quasi ele igual natmeza que tive de fazer 
ainda quando a Camara funccionava na Quinta 
da Boa Vista, em S. Christovão. 

Sr. Presidente, náo pctreça a V. Ex. que é 
11ma accusação que eu tenciono fazer á illus
tre mesa. Não, senhor ; estou certo ele que 
motivos naturalmente de ordem muito ele
vadc1 determinaram falvez o esquecimento, si 
esquecimento houve, deste requerimento que 
tive a !1onra ele a1iresenfar, pelo qual te
nho diversas vezes fallaclo e pelo qual ainda 
hoje <tbuscireicla a,ttenção cb cam para lem-

O Sr. Francisco Glicerio cliz 
que estando acleantacla a discussão no Senado 
de um projecto ela commissão de justiça da
quella casa do pa,rlamento, parece-lhe que não 
ha mais logar para nomeação ele uma com
missão mixta lJara tratar deste assumpto. 

As commissões mixtas em geral são no
meadas para iniciar a discussão ele um as
sumpto ( apoiados) ; desde que já foi objecto 
e estudo ela commissão especial elo Senado, 
desde que naquella casa elo parlamento já 
discutiu-se o assmnpto, lhe parece que não 
tem razão ele ser o requerimento elo nobre 
deputado. 

Nestas condições, vota contra o requeri
mento do nobre deputado pela Bahia. 

O Sr. ..c'\_u.gu.sto de Freitas 
entende que as considerações que o nobre 
deputado acabou de fazer com relaçfo ao rc-
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querimento que o _omclor ctpre~entou á consi
cleracão da casit sao Lle todo improcedentes. 
s. Ex. aifü'ma que a discussão no Senado 
está adeantacl<t, quando o orador pócle asse
gumr a S. Ex. que ainda não entrou na 
ordem dos trabalhos. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - Foi até dis
cuticht hontem pelo Sr. Catunda. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS foi informado 
hoje por um digno ~euaclor de que entrará em 
discussão na prox1ma segunda-feira ~ pro
jecto da Constituição em snbst1tmçao aos 
apresentados pelos representantes do estado 
ela Bahia, e Rio Grande elo. Norte. 

Nessas condições, o motivo do seu requeri
mentci foi este: havendo no Senado tres pro
jectos para regular o estado de sitio e havendo 
sido na Gamara a.presentado um outro pro
jecto no mesmo sentido, é natural que o ora
dor justifique esse requerimento, mostr~nclo o 
inconveniente que acarreta estli d1scuss<Lo em 
ambas as cttsas do parlamento. Mas pede a 
attenção elo nobre deputado por S. Pa.ulo que 
impugnou o requerimento l?ªra a seguin~e 
ponderação que vae fazer: Sr a Gamara mw 
tomar a medida que o requerimento olferece 
ela nomeação de uma commissào mixta que, 
estudando os quatro projectos, dê parecer 
sobre elles, a consequencici inevitavel será que 
o Senado approvará com as modificações con
venientes qualquer dos J)roj ectos naquella 
carn apresentados e rm occasião em que este 
projecto lá s,presentaclo e modificado vier para 
a Camara,terá estci mandado o seu projecto de 
lei apresentado pelo nolJre deputado. 

o SR. FRANCISCO GLICJ;;RIO-Mas espere
mos. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS aguarelava 
esta resposta elo nobre deputado por S_. Paulo 
que quer negar· o seu voto ao requenrnento. 

Pede licença aimla pccra ponderar: S. Ex. 
está illucliclo quanto a,o papel elas commissões 
mixtas. 

As commissões mixtas não são destinadas a 
iniciar qualquer trnbalho ou discussão no 
parlamento. Admittindo que no Senado se 
tenha iniciado a cliscussJo deste projecto, uma 
vez que se apresente outro projecto elo mesmo 
teor, nada, inhibe a Cmnara ele fazer o Senado 
sustar o exame deste projecto e concorrer 
parn a nomeação ele um(\, commissão, afim ele 
estabelecer a ordem mi discussão. 

O Sr. ~4...lcindo Guanabara 
lembra que no Senado foram apresentados, 
por dous illustres semldo~es, dous projec~os 
sobre amateria, que constitue ObJecto cl<t m
dicação do seu i.llustre amigo deputado pela 
Bahict. Esses dous projectos foram á commis
são ele constituição, legisla~:ão e justiça elo Se-

nado, que estudou e apresentou um substitu
itivo. Esse substituttvo entrou em discussão 
no Senado; e o Diario Official ele hoje prova. 
que essa discussão está acleantacla (!i?): 

« Continúa em 2" cliscussão,com os substitu
tivos o:fferecidos pelo Sr. Virgílio Damasio e 
p2las commissões reunidas ele justiça e legis
lação e ele constituição e poderes, o ctrt. 1° elo 
projecto elo Senado, n. 8, regulando o estado 
ele sitio. » 

Por consequencia, a materia já está no Se
nado em discussão acleantacla, e não se vae 
iniciar, como disse o illustre col!ega elo ora
do e. A commissão mixta. proposfa pelo nobre 
deputado pela Bahia, teria razão ele ser, si se 
tratasse ele iniciar o estudo desta quesfüo, si a 
outra, casa do pcLrlamento já não tivesse con
siderado o assumpto, si não estivesse já apre
sentado um projecto, cuja discussão vae aclean
tada, e naturalmente em poucos dias estará 
conclui ela. 

Assim. quando esse projecto vier a esfa Ga
mara, a commissão de constituição, legislação 
e justiça. a quem foi presente o projecto do 
illustre deputado por Pernambuco, o Sr. An
nibal Falcão, cotejal-o-ha com o projecto do 
Senado e apresentará o resultad0 elo seu es
tudo, lrnrmonicamente, sem perda ele tempo, 
sem atropello ele ordem nenhuma. Por conse
quencia, o requerimento elo nobre deputado 
nào vae pur ordem á discussilo, pelo contrario, 
vae estabelecer a desordem. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS- Como é que 
estabelece a desordem ? 

o SR. ALCINDO GUANABARA-Sem clu viela, es
tabelece a clesorclem e faz perder tempo, visLO 
que no Senado está encaminltacla e acleantacla 
a cliscnss~w elo assumpto. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS- E a Camara 
que fará neste tem1)0? Discutirá o projecto elo 
nobre deputado por Pernambuco? 

o SR. ALC!;'-!DO GUANABARA-Dentro ele al
guns clhcs o projecto do Senado estará na Ca
i.nam; será então occasiâ.o clelle ser remettido 
á commissão ele constituição e esta o tornará 
em consideração, estudando-o conjunctamente 
com o projecto elo nobre deputado por Per
nambuco. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS- Quero que 
V. Ex. me diga si a cornmissào eleve abafar o 
projecto elo nobre deputado por Pernambuco ? 
(Ha outras apartes.) 

O SR. ALCINDO ÜUANABARA- Quantas vezes 
tem esfa camara discutido simultaneamente 
com o Senado qlrnlquer assumpto? Uma serie 
ele vezes. 

o SR. AUGUSTO DE FgEITAS- Não melem
bro. 

o SR. ALCINDO GUANABARA-A organisação 
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llos serviços Cedemes, por exemplo, foi discu
tich simultaneamente em ambas as ce1maras; 
e assim outras questões foram tr;i.ziclas i dis
cussão aqui e no Senado. 

Ainda lm poucos dias, a questão elos actos 
praticados pelo Porler Executivo em 10 e 12 ele 
abril foi levanta.clci. simultci.neamente no Se
nado e nesta camara; e entretanto n, minoria 
nlio propoz a nomeo,ção üe unm commiss.ão 
mixta 1J<1m o estudo elo a.ssumpto; e sena, 
talvez, ocrnsfüo de nomeai-a, porque a Con
stituição diz que cabe 110 Congresso julga.1-os : 
seria natural o o,ssocio,mento das clu<ts ca
maras. 

Assim, IJO;s, rara, não }Jrolongar po1' nmis 
tempo este debo,te, termina as srn1s con
siderações acroeditamlo que o modo corno vae 
sendo encaminl1aclo este assumpto consult8, 
perfeitn.mente os inteeesses ela orclem e do 
apl'ovei b1mento de tempo. Nestes termos. 
vota contrn, tL imlic11çiío elo nobre deputado 
pela Ballia. 

N'inguem m;i.is pedindo a palci.vrn, e encer
rada a. discussão. 

Posto a Yotos, é i·ejeitaclo o requerimento do 
Sr. Augusto do Freitas. 

O SR. FLEURY CcRADO (pela onleín) requer 
verifimçfo eh votac;li.o. 

Peocedenclo-se á verificação ela votaç·iío re
conhece-se ter sido rejeitado o requerimnto 
por 70 contra ,15 votos. 

E' pos;;o 1i. votos e approvn.tlo o requerimento 
elo Sr. Tl1omaz Delfina 11presentaclo n;i. sessão 
ele hoje, pedindo a retirada do projecto que 
apresentuu rw. sessão ele 4 do corrente, est11-
belecenelo ti. cornpetencia elo Poder Exeentivo 
para percloo,r e commu.ü1r penas impostas aos 
condemnaclos pelas justiças do Districto Fe
deral. 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇÃO DA ~IES A 

O SR. PRESIDENTE annuncia a eleição elo 1 º 
vice-prnsiclente. 

São recolhidas 114 ceclulas. 

João Lopes ............. . 
Tolentino ele Carv;i.llto .. . 
Gonçalves Ferreira ..... . 
Glicerio ................ . 
Em branco ............. . 

73 votos 
38 » 
1 » 
1 » 
1 » 

114 » 

E' reeleito o Sr. João Lopes 1 º vice-presi
lente. 

O SR. PRESIDENTE-Vou mandar proceder a 
eleição ele 2º vice-presidente. 

Proceclenclo-se a eleição recolhem-se 88 ce
duln,s. 

o SR. PRESIDENTE-Entraram na urna só
mente 88 ceclulas ; convido, portanto, os Srs. 
cleputaclos que nilo voü1ram a virem á mesa 
en Lregar ci.s suas listas. 

o SA. SEVERINO VIEIRA (pela ordem) lem
bra que é rneli1or procecler-se a chamacfa para 
'" eleição, porque as2[m se verifica, ci.o mesmo 
tem1Jo, si 1111 ou nilo lm numero. 

O SR. PRESlDENTE diz aue se não cler re
Rnltado o meio q Ll8 incliêou, proceclerà na 
con('ormiclade elo :ü vitre do nobre cle1mtado. 

Procedendo-se a. elei~'ão ele novo peh1 lista ela 
cltam1cla silo recolhidas 106 ceclulas. 

Viotti ......................... . 
Augusto ele Freitas.· .......... . 
Severino Vieira e A. Stockler um 

voto rncln. um ............... . 

72 votos 
32 » 

2 » 

106 

E' reeleito 2º vice-presidente o Sr. Viotti. 
o SR. PRESIDENTE- Salvo reclamaç1lo vou 

mm1cla.r proceder simultaneamente a eleição 
dos secreta.rios, isto i é, recolhendo-se numa 
urna as ceclulas pCLra 1° secretario, noutw1 

de e n 10 . ,ze ·... . ·e_ pnra 2° secretario, e numa 3" }Jara 3° e 4° 
. 'l I 1. "' • io.a ª '; l ·' secretarias . 

uue e occu1Jml11 pelo .~r. ' p d l . 1 . - 1 11'st~ ela cl1a-,,u,,,_,.,, .. ,,, ) roce em o-se <" e eiçao pe a. " 
· macla recolhem-se 83 cedulas. 

O SR. PRESIDENTE-Vae se proceder a elei
ção do presidente. 

Procedendo-se i eleiçiio, siio recolhidas l'.~l 
cedulas. 

Bernardino ele Campos .. . 
Gonçalves Cha.ves ....... . 
A ris ti eles Lobo .......... . 

75 votos 
45 » 

1 » 

121 » 

E' reeleito o Sr. Bernardino ele Campos que 
occupa, ele novo, a cadeira da presiclencia. 

O SR. PRESIDENTE- Recolheram-se apenas 
83 ceüuh1s. O Sr. 1° secretario vae proceder a 
leitura dos nomes cbs Srs. deputados que 
cleixLi.ram de votar. 

o SR. 1. o SECRETARIO verifica terem clei
xaclo de votar os Srs. Indio da Brazil, Pedro 
Cllermont, Costa Rodrigues, Martinho Rodri
gues, Justiniano de Serpa, Gonçalo ele Lagos, 
Nascimemo,Miguel Castro, Epifacio, Tolentino · 
lle Cavalho, Gonçalves Ferreira, José Mari
o,no, Juvencio de Aguiar, Anclré Cavalcanti, 
Joiio Neiva, Espirita Santo, Tlleopl1ilo dos 
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Santos, Ponte8 elo .:\Iiri.Lml<t, Lem1clro Maciel, 
Alwusto de Freita.s, Tost:1, i\farcolino Mo~1PC1, 
Sa17tos Pereira, Milton, IPovigilclo Filgueiras, 
Fonseca e SilvC1,FonsccaI-Iermes, Olive1rn Pm
to Alberto Brnndão, Fróes ela Cruz, LoposTro
vão, Vinlmes, Bcuhlró, .Jolio Pin\1eiro, J<:·
cob ela, Pa,íxão, Angelo Pinl1eiro, Costa .Jum
or, Cincilrnto Braga,,Be!lal'lnino elo M:·nclonç:<t, 
Fenmndo Sima~, Lci,tu·o Muller, ~drnnwt, 
Crissiano do Nascimento. 

O S1cc. PRE~IDE:'ITJ<J - Fica <ecliacla a oloir;[o 
de socret;wios. 

Vem à mesa a seguinte 

Declaraçao 

Declaro ter esütclo preson te à sess:lo do sal_J
baclo ultimo e ol.l ixn· engTwo rnou nome 11-
gum entre os C1usentes no Diririo O!ficial. -
Sal:1 elas S2ssões, 12 c ln .i nnllo do 180:~, 4 º ela 
Republica. - Josd JJcuilaquci. 

Vão impl'imir ao seguintes 

n. 8 ele 18[)2 

( 2·\ sessfto ) 

O Congre~so Nacional resolve: 

Artigo nnico. F~c<L o gov~mo lLntorisa~lu l" 
concecles ao cida(ho Antoruo Vrnnmi, <.ou
ça.lve~ Fmga, Jiel do tllesom·eü·o ch1 Cctix2t 
ele Amol'tisaç[Í/J, seis mezes Lle L1ce11ç·a com os 
vencimentos de se.u emprego, pant çuo puss<c 
trafar ele sua saucle onde ll!e convier, i·evo
gaclas as disposições em contrm·io. 

Sa,la elas commições, 14 ele junlio ele 1892.
Leoviloildo Filgicei;·ci.- Frde' e/(( Crnz. 

Do Projccto nº !J8 .:1 de 18D1 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1°. Fim o Poclei· Executivo autorisaclo 
a conceder a D. C!Gtm t1e Faro Montes a pensilo 
correspondente ao soldo que l!ercebi~ seu fill:o 
o Alferes volunfario ela Patria Jose Antomo 
ele Cerqueim Montes, morto em combate no 
Paraguay. .. . ~ 

Art. 2, 0 Itevogam-2e rts tl1spos1çues em con
tra,rio, 

Sala das commissões, 15 tle junho de 1892. 
"'-Leooigildo Filgueir'cis.-Fróes da Cru;. 

Cam:na V, lI 

Do projcclo ;i . .iu 'J de 18[) 1 

Congresso Nacional decreta: 

Art. l. º Fica concedida a D. Grata Bar
reto ele Menezes, viuva e filllos do it\Jleciclo 
Dr. Tobias Barreto ele Menezes, a, pensão an
nual ele 3: ôOOsooo. 

Art. :~.º A \ienstlü concedicla será repar
fülo pol' metade, unm para viuva e outra para 
os fültos. 

1\l't. 3. 0 Rovogêcm-se as disposições em con
trario. 

S<ehi, das commissões, 15 de junho de 189;2. 
-Lcoviuilrlo Filgueiras. - Frocs r.la Cru~, 

Do prnjecto n. 242 ele 18D1 

O Congresso Nacional resolve: 

Ari. l. º O Pocle1· Executivo fica autorisado 
a mandar pagtu·, da data desta lei em cleante, 
a D. Brigada Flavia de Oliveira Gonçalves, 
viuva elo coronel José Tllomaz Gonçalves, o 
meio soldo da patente ele seu marido, em 
coníbrmiclacle da tabella moderna. 

Art. 2. º São revogadas os· disposições em 
contrccrio. · 

Sala das commissões, 15 de .iunho de 1892. 
- LeJvigilrlo Filgueiras. - Fróes da Cru~. 

o SR. PRESIDENTE designa para 20 do cor-
rente a seg·uinte ordem elo cfüi,: 

Continuação ela eleiçlio dêi, rnem. 
Traball10s ele commissões. 

Levanfa-so a sessão ás 2 l/'1 horas da tarde. 

ZfJ'\ :,c;ssi\o E~I 20 DE JUNHO DE 1892 

Presidcncia dos 8rs. Benianlino de Campos e 
Joao Lopes (1° ·vice-vrcsidentc) 

Ao meio-clüi, o S1·. presidente manda pro
ceder i" .leitum do expediente. 

O S>z. l 0 SECRETARIO procede á leitma do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. deputado Miguel Joaquim ele 
Almeiclc1 Cc1stro, de 20 elo corrente, commu
nica.rnlo, que, tendo necessidade ele retirar-se 
desta capital, por motivo de molestia em pes
soa ele SlUl familia, pede a camara que lhe 
concod.a a respectiva licenç-a.-A' cornmissão 
de petições e poderes. 

31 
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Rer1uerimento de Alexandre Rodrigues 
Barroso e outro, pedindo privilegio lJC'r 
90 mmos e outros favores para uma estra,da 
de ferro entre o porto de Camamú e a cidade 
de Matto Grosso. - A' commissão de obras 
publicas. 

qucrque, l\fott<t i\facllaclo. Alv:cro Botelllo, 
Gonçrtlvcs Clmves, Correa Rabello, Domingos 
Roclm, Ferreira Rabello, Adolpllo Gordo, 
ilienmt Ban·eto. 

Deixam de comparecer sem causet lJartici
lJach os Srn. Uclloét Rocleiglrns, Casimiro .JL1-
nior, Nel~ou, Conto Cartaxo, Ros:t e Silva, 
Gorn;·all·es Ferreim, JuYencio de Aguiar, Ivo 
do Prado, llfrtrcolino iVIoura, Milton, Leovi
clo Fiigueiras, Villa Viçosa, Alberto Brandão, 
Luiz Murat, Fróes ela Cruz, Sampaio Ferraz, 
Vinhaes. Filgueil·eclo, Ferreira Brancfüo, Costa, 
Sm1mt, Amm·ico Luz, Domingos Porto, FBr
reim Pire~:. Monteiro ela Silvêt, Martinho 
Pmdo, Angelo Pinheiro, Moreira ela Silvti, 
Leopoldo de BnlllõeP., Victorino Monteiro, Pe
reim da, Cost:1. Jnlio ele C<1stilhos, Borges de 
Mecleiros, Alcides Lima, Assis Bmzil, Tl10maz 
Flore~. Homero füiptista, Roclta Osorio e Fer
mmclo Abbott. 

E' liclc\ e posta em discussão a acta. 

O "°'r. G-01H:alo deL•<,g·os diz que 
na acfa ele !:ontem deparou com a am:cmcia ele 
r:eu nonrn, qucrnclo é certo que esteve presem te 
até ao fim eh ~e:'::::iio, fanto assim que votou. 

Pccle ao Sr. prosicfante que mande fazer 
essa i·ectific<Cçiio 11~1 acta. 

Em seguida. procede-se 6, chamada, à qual 
respondem os Srs. Bernardino ele Cmnpos, 
Antonio Azeredo, Athayde Junior, Paula Gui
marães, João ele A vellar. Indio do Brnzil, Can
tão, Pedro Cllermont, i\fatta Baceller, Costa 
Rodrigues, Rodrigue~ Fernandes, Henriqne 
de Carv<tlho, Anfr'isio Firdllo, Nogueira Pa,ra
naguá, Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, 
João Lopes. Justiniano de Serpa,, Frederico 
Borges, José Bevilaqua,Gonçalo de L:1gos, l\'as
ciménto, Almino AiTonoo. Miguel de Citstro, 
Amorim Garcüi,, Epitacio Pessm, Pedro Arne
rico, Sá Andrade, Tolentino ele Carvalilo, José 
Mariano, .Joaquim Pernambuco, André Caval
canti, Raymunclo Bandeira, Annibal Falcão, 
Pereira Lyra, João ele Siqueira, Luiz de An
drade, Espirito Santo, Be!Iarmino Carneiro, 
T!Jeophilo elos Santos, Oiticica, Oliveim VnJla
diio, Lmnclro Maciel, Felisbeilo Fr2ire, Au
gusto de Freitas, Paulo Argollo, Tosta, Zmna, 
Arthur Rios, Garcia Pires, Sevel'ino Vieira, 
Santos Pereira, Francisco Sodré, Dionysio 
Cerqueira, Barão ele S. Marcos, Sebastião 
Landulpho Prisco Plcraiso, Fonseca e Silva i O SR. PRESIDE:\TE-Será attenclicla a reclt1-
Fonseca I-I~rmes, Nilo Peçanha, Urbano Mar~: 1mtçiio elo nobre Lleputado. 
condes, Oliveira Pinto, Virgilio Pesrno,, Fran- -"finguem mcci~ pedindo a palavra, é appro-
çct Carvalho, füc]Jtista ela Mott:1, Alcindo Gua- vaclc1 a acta. 
nalx1ra, Erico Coelho, Lopes Troviio, Furquim 
\Verneck, Tl10maz Delfina, Antonio Olyntl10, 
Badaró, João Pinheiro, Padfico l\fasclcrenhas, 
Gabriel ele Magal11ães, Leonel Filho, Chagas 
I,ohato, Jacob eh Paixão, Alexandre Stockler, 
Francisco Veiga, Lamounier, Viotti, Dutm 
Nicl\.cio, Manoel Fulgencio, Aristides Maia, 
nonçalveR fütmos, Carlos clcts Clrngas, Cost8. 
Machado, Pc\lleta .. João Luiz, Francisco Glice
rio, Cesario Motta, Moracs fü1rros, Lopes 
ChaYes, Domingos ele Moraes, Carvalhal, 
Mursa., Paulino C8,rlos, Costa Junior, Alfredo 
Ellis, Carlos Garcin., AJmeicht Nogueirrt, Ru
bião Junior, Cincirmto Braga, .Tulio de Mes
quita, Brazilio elos Santos, Fleury Curado, 
Caetano de Albuquerque, Bellarmino ele :vren
donça, Marcin.no (]e l\fagalhiies, Eduardo non
(."ol vos, Femamlll Si mas, Lauro Muller, Carlos 
Campos, Scllirni1lt. Lacel'd.a Coutinho. Ca~sim10 
do Nascimento e Dernetrio Ribeiro. 

A bre~se (t sessCTio~ 

Deixam de r:ompêwec2r com musa p:1.rti.ci
parJa os Srs. Nilrn Ribeiro, Hezerril, .Josó Ave
lino, Retumbo., Meira de Vascon!?ellos, .João 
Vieira, Seabra, ManlüLos Blt1Tdo1 Cyrillo ele 
Lemos, Virfato de l\focloiro:,, Pontes de Mi
mnclll, ,foaq11im BnlVc\S, .Jncqneci Ourique, 
Arjc.ticle;1 Lolio, J\fa.\Tink, .le::uino rle Al.bu-

O Sr. Gonçalves Ran1os, como 
orgiío ela, commiss[o indicada para visitar e 
comprimentar o Illm. e Revm. Sr. Inter
nuncio Apostolico, vem dar contas ela sua in
curnbencia. 

A commissfio procnron S. Ex. Revm, e, 
cenclo por elle recebichi, dirigiu-se nos seguin-
tes termos (IG): -

<ôíonrnnhor-A Gamara dos Deputados elos 
Esfaclo~ Unidos do Brazil,por nosso intermedio, 
sanda V, Ex. Revm. e agradece a. honrosct visita 
que V. Ex. Revm. dignou-se füzer-lhe. A Ga
mara dos Depnfaclos, fozenclo votos peht pros
periclaclt: do poder. de que V. Ex. Revm é 
mui digno represent8,11te, offerece, Monsenhor, 
,,, V. Ex. Revm. as homenagens as mais 
~~inee1·as r, ::-t~ :.:n,ncla<_,'. 1Je~ as 1ne_·üs respeitosctS.»· 

O imminentc Sr. internuncio, com u, genti
leza, digna üe tilo preclaro representante da. 
8(1.ntn. Sé, respondeu ú commissão nos seguin
tes termos ( lG): 

«Acreclitaclo pela Santa Sé junto ao governo 
elo Bmz[l, ora tlo sem l'estricto dever ir a.pre
senütr rnm; ltomcmagmw ú Gamara doê< Depu
tados, por ~:er ella uma das mai~ elevadas 
urnnifcc:tac.·õos do poder e cl:1, autoridade, sendo 
mui to gmto i1el.a:: prova:': elo curn.icle raçilci que 
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lhe foram dispen:mdll:'. fazia sincei'o,, votos 
pela pmsperidade rlo Brazil e p1m que :i Ca.
mllra dos Srs. IJ2putctLlo~ dote a, naçao de 
leis si1bias, quo prornoHun '' :ma folicillacle. » 

O SR. P1ms11JE:\TE-A camam fic;i intoi
rada. 

O §ll.~• ]_i'leurT Curado-Sr. pre
sidente, apesar de ,{éJrnr-rne algum tanto en
commocl:Lclo, v-enlto cumprir um rlcvcr. 

A camm·11 eleve se rr.conhr do que apresen
tei um requerimento pBclinclo cert<ts iul'ornm
ções ao governo sobr0 :1s occnrrenciu.s que se 
deni,m n;i, cicbcle de Boa-Visl.a, e d[) l'º'SO 
destas inl'orm<tçues Y811!10 solicitar a attcnçi1o 
da casa por alguns momentos. 

O SR. NrcOLAO Tor,n:;;rr;-;o-V. Ex. ji1 rece
beu as informaçl)es? (Ha ·n;n ª1'ª~ te.) 

Em resposta ao n.p:trte. do meu illustre col
lcga, t13nho a, declarar que eslt1s informa~·ões 
só me foram entrngnes no sn,blJaclo, o por um 
accaso (i:Jrtnito cu as recolii elas mi1'.Js elo cli
rector ela secretaria, o Dr. Homcio. 

Sr. presidente, si por um lado eu elevo me 
rejuliil:i.r po1· ver que o governo correu pres
sm'oso a corres]J:1nclt:t' as vistas ela (rnnan1, o 
prestar as informaçôes req nerillas; por outro 
lado, mais um;c üe(;ep1:i10 as.c::cüt<1-mc o 1wimo, 
por Ye1· qne ess:i,s infürm:1çl!os constitlwm 
um11 wrnsiva ao meu requerimento, annn
larnlo-o rm seus intuitos e frnstr;uiclo-o em 
sons effeitos. 

E '~empl'e com desprazer Sr. pre~ill~nte, 
que as questões elos ost:ulos JXcra o re
cinto desta canmm; e 6 pJr isto ([UL\ tenho 
guardado systlrnm:üico silencio sobrn a poli
tica ele Goyaz, oncle n. legu.liclacle tem feiw 
uma edir:i1o lJrillmnte elo toths as violoncüi,s 
conllocidàs e por so conlicc0r. 

Comprolrnrnlo quilo imp01t:rni.e ó o :ccüml 
momento politico e•. como l't>clam:1, :i. a Li.ew;i1o 
ele todos p:Ltrioüts pllra r1ue.-;Wes elo n.füt tl':ui.-<
oewlenci<L poli tica. :__ < le o relem geral. 

Mas, Sr. nresiden to, Y. Ex. lm ele rccor
clo r-se ele quê dous pontos csüül2leci nesse re
querimento; no 1 º pergunt:w:1 ao Sl'. milii:i
tm füi,,iustiç:iqnacs os motivos que lmvbm 
deterrríinado a r2mo~i10 do juiz de direito 1hi, 
comllrcr1 c1:1 Doa-Vista ixtm a conrnrc:i, tlo Rio 
Verde. A resprsta, elo Se. ministrn th j nsfü;:i 
füi 11.p1·csPnL:11· tcl1~g1·nmmn.s <lo gon•rn:1.llor 
de fo.eto do (;oyn.:i:, lleclammlo que aqndlc 
juiz u0.o pollict :dli continuar crn virtucle de 
oflicios que lia.via rcc:elJiclo 110 pl'omotol' e do 
jniz munieip:1J claq ul!lliê comarca ; e cleclarnu 
1müs que não est:'rnclo ainchi orgm1istitla a 
nmgisti·ai.nrn. rio l'St8,<lo, a (•Jlo mlJí~1. C1zcr a 
J'8ll1DC,ii.O. 

To]nos aqui um Llo d_iruiLo, Per-
gunto :i V. Ex. si 
mr-•in~ !lc lJUO ):1.u~'(t\',( 

lcn tar :1 r. ag·C'i tar os c:m clicbtos 
nos circuhi eleitort1es '? Pmgunto a. V. Ex., 
si veri1ic11cla a responsabilicladc elo Dr. 1I:1 l'
tlns nos t1ctos dit Bon-Vista, si a remoçit o cm 
um meio leg:ü ele punir 8ste magistrado'? 

Ainda qtrnrnlo a nm responslllfüclacle cst~
vcsso verificllchi, nesse c11_so cllo dcvü1, ser 18-
-rado porn.nt8 os tribunacs comp2tentes, devi:t 
ser pi·o:coosllclo, clcYiR. ser jul~·;a1lo; e é pn.ra 
isso que rn'Js tomos lois de respo11rnbillcl11dl1 de 
magistr:itnrn; nnnca cleviu, fcr simplosmcmto 
removiclo, porq1rn si c"1le e mn man j1liz, si 
elk co1nentin r1ue se afarmnssc a sua comarca. 
e nli co1T8>Se u s:rngnc, si elle csfavll impli
carlo nas ucctirreii_cias tfa Boa-Yi8ta, li sua rc
rnor;3.o pam Rio Verde, 113.0 é pe.1mliclaclc 
que o alcm1ce o, om logar ele ser um ]Jeneficio 
]J<U'tc estes povos, foi um mstigo. 

Tenho cm mi1os um jornal- a Foiha do 
1'iorle-orgam imparcial que se puiJliCll 1rn ci
clmle elo J'()rto N;i,cional, ao norte ela Go.rnz 
oncle veem narra,clos ri.s occureenci<1s chi füm
Vistci e clomle se vt\ que o digno i11iz ele rli
n:ito füi, com11rci1 não tem ;ibsolutamonto 
cnlpCI, nem pl'iclo ser levC1c11i, :'t confa elo clign o 
mri.gistraclo o cl1oque de lJllixõos poli tlcas que 
im e logcu naquclh1 e tele.ele: 

Peço licença p'cfü ler um trecho ela J'ol!w 
elo iforte (/ rJ): 

«O correio iluvüü elo Tocm1tins, cheg·ii.do n. 
22 ncst:J, ciclncle, foi portador rb. cles:1gmcl:nel 
noticiic ele que <1 comarca do Bm1, Vtc't:1 ;1clta-sc 
alarrn::tda. solJ a impressão elo factos tumul
tuarios e attcnk.torios eht paz commum, prn,
tic1rlos po1' grupos ele sediciosos. qno teem 
ci.trnz do 8Í cilcíes politico:i sedentos ele re1'0-
lmi10. 

Na noute de :20 elo ícverciro, 
rntr(11ella cidade éêlgumas que ibmm 
elo llistl'icto tfa Pl1il:tdelpllia, c:oncluzinclo ccrcn. 
do 4CJ ltonw11s, os qmi.cs com lJtttl·o;,; cu11Liu
geu tes clirg;;,clos 1lu i u tc:riot\ /llrm1H·n.m unm 
Jim:a elo 80 sob as orcleus rio coro11cl 
Cal'Los G. chefo elo p;uticlo demo-
crata. 

O parlido 1mcional crmsogu[u rennir ;~ce.Je
rn.damente 50 homens, (;(1mmanclar!os pelo te
nmite-coronl'l Fr<i.ncisco P8rwi, 1füposto n, re.
pellir <es 11::;·gTessues ele que era ccmeaç·acll, o 
Dl'. IIenriq uo I-Icrmeto j\fa.rtins, 

Este citbrlil.o, por mnor a smi, existem-ia c·m 
p2rigo, l.e\"O <ll" pnss:u (la, c:i:,a. cm qnr n·si1h' 
pm'<1 n. tlo .Toi1o Acc:tcio, ll8ixn.mlo t'lll 
tÜJ:m,Jonn aq 11dLa (] nc não 1110 offceccüt se-
g'lll'CUV':L,; 
' Alü,' g1.mnlmlo pl'lm ,seus 
se <e té :i.o clia :25 . 

Nesse 1lin. ibi-llie pccliclo, ,fa il:wl:c elo coronel 
Cal'los, o ~011 CllllllJ<cn'cinwntu cm uma re-
unif:.o 1m m:::t do tcnrnte-coroncl Pm·n;c. 

Es~él, J'etrnfüo ten) :'1, 110UÜ', coi!COl''-
I'c'Hdo ~t ('iL=i i·,odn;~ o.~ , Ütt ri.--· 
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dade. O que ahi se propoz ao Dr. I-Iermeto 
foi, segundo nos cornmunicararn, para S. S., 
como iuiz de direito da co1mwcc1. consentir 
que se queimasse o livro da revi~fül do jmy 
ou ser reformado o tmlJal\10 da junt:1, con
templando-se pessoas exduilhi.s, afim ele fic:1r 
cle,te morlo inutilisaelo o sorteio marc:1c10 para 
o dia 29. 

O Dr. I-Iermeto repelliu :1 i1ro11osta, dizrmJo 
que, nem sa,crifimnclo a sm1 vicl8.. nunc:1 
acceitaria semellmnte 1rngocüv;i(o crimino~a. 
infame e deprimente ch1. dignidade de um 
juiz, tanto mtüs, q m1nto :1 i·evisiio tin 11;1 pas
sado em julgado sem lmver r2.clmno.1:[íes em 
tempo, tonmndo parte ndl:1 como promotor 
um dos chefes üemocrat:1, test8lmrnha da i·e
guln.ridade oliservmla em todo o servi<;u. 

Em seguidn., o Dr. He1·moto retirou-se. » 
(Suss111To nn sal:x.) 
Sr. presidente, n[o ssi si 6 por ser membro 

da opposiç[o q11e não mere(,'O, por l>Mk eh' 
meus collegas cb maiorict. :c consiclenl<;ilo vtll
g-ar ele ser ouvido nestt1 casa. 

O S1i. PrrnsIDicNTE-Per;o attençiío pm·:i. r1 ue 
se possa ouvir o orado!'. São os p1·oprios ami
gos ele v. Ex. que nuo permittem v. }~X
füzer-se ouvir. 

o S1t. MARTIKIIO Romm:m:s-E' de :tll11Jo~, 08 
lados ; V. Ex. niio e j nsto. 

O SR. ARrm:R R10s-·v. Ex. clwme ;\ or
dem quem estiver füm 11elllc ~ pemniP o regi
mento nuo lm amigo~ m~m :1c1Yersarius. 

o Slt. FLEUllY CCHADO- Sl'. ]Jresi1.1ente, 
V. Ex., pelo trecho c1ne ncoJJo ele lcl', Yé que 
ao juiz de clireito cfo. comm·cri, se pro11oz qlrn se. 
queimasse o liwo da i·cmtiuo elo jury e ma.is 
tmbalhos ela junta ou se reformtt.~se CS:'e mes
mo tmb8.lho. Elle. niio querendo Lcceit:n üll 
proposfa criminosc1,c1rn1111·in o ~:eu doYCl', mpul
limlo cr.iminoso conchn.vo, mmitm1llu-sc no ~eu 
ca,rg·o, sendo ameaç;ido rle ser deposto, ele morlo 
que, si o name do juiz ele clil'cito e envo.Lviclo 
nessê1s lamenüweis o:•currencia:<, foi lJOI'qL18 
elle soube zelar peh1 au toridaclc de que esfa,ya 
investido e pelo respeito á lei. E qun1 ~oi ll 
consequencin? A remo<;ilc pan1 trci.rn1uillisa1· 
a comarca ! ! 

E' este o unico fa.cto que immecliatam211te 
envolveu o nome do üigno ,juiz de üireito cl:1, 
comarca nessl\s occuncnciFts. A consequen~fa 
foi n. remoçilo elo .iniz rk rlireito 1l;1 Bm1-V'sta 
par:1 mmi. comarca :1 :360 lcguas rk Llisürncia. 

V. Ex. lia de se reconhu que formulei no 
men requerimento um segundo pedido P<1ra 
que o ;.:o vemo informasse por que motivo fez 
seguir para Boa-Yista a forç.a · fücleral, clei
xtu1clo de p:wte a l'orça poliri:ll. A Jürç:1 po
llcü1l rl e Goyaz, vosso asseg ur:1.r :1 esta c:1-
ma m. em sufficiente,nào só }mrn. fazer :1 gu:w
ui<;[o cl:i. mpital, como pam ser envüLcla uma 
p<Ll'te p:n·a a l'idaclc ellc Boa-Vist:1 ; cntretani.o 
11rniio pro11osit'1lmente eul'iou-se a força i'é
lleml. 

Pcl'guntei qual o motivo por que tinha. sido 
po~tt1 i1 margem ;1 forç.n. policütl ele Goyc1z e 
enviach11Jé11'<'· n, Boa-YiRta ;1 força federal. 

E n[o me fui respomlülo, qmm11o mais rnso
:c rnl seifa empn·gar. em caso e](~ falta lle força, 
a ele Lnlin., irn guarnição e policiamento ela 
c::1vital,c: s;i en vi:1r imra Boa-Vista força exclu
~il';rnw.ntl' estadoal; como se: tem leito em 
todos o~ estados e é rle 0.cconlo com a Consti
tuiç:ií.u, que só permitte ;1 inter1e1·e1m:1 ün. 
.fon;n. 1'cllernl nos negocios do est:1c10 medeanto 
reqnisiçfi.o e nos msoo; prec2iürnclos. 

Qtrnncto a. nrnioria lev;wüwa accns;v';(íes' 
nest.:1 Cfts:1, no govel'no elo St'. Bar[o de L ncena, 
~olire cmp1·cgo ;le fo1·ç:t iecleml em serviço rlos 
eslnüc'. o minisLro 1la guerra, o Sr. Froü1, ex
pceliu n.os comm:mcln.ntes elos clistl'icto~ mili
fare~ 01'1\ens rigoros;i.s que estes imnsmittimm 
<tos comm:mrl:i.ntes rle corpos, llarLc não forne
c1>r1'm l't1rç.:1s ((•1 ler'1.es 112,quelle::i estados onclc 
já lrnvia constituiç[o votada. 

Mas cm Goya:-: _jú. 1rn.v-ia. consLituiç1Lo vota(la, 
.iá havic.L o ,</ovenmdol' eleito, que foi deposto, 
lrn.v-ia leis m·g·anic:cs ; tudo isto desc1ppareceu. 

IIoje é governador de Goyaz um illustre 
deputado anrwxo à banc~1c!D. dci S. Paulo, o 
Sr. Dr. Buthõe:.: J:wrlim, cujo nome peç~o li

pam dcclin:cr e ri ue sinto nií.o es tll,r pre
pa.m me rlizer si e.o;lit ou n[u constituiclo 

o esta!lo elo Uuya.7.; si tem un niLo uma cunsti-
tuir;fo votafüi., :i.Lnfü1 r1ue ob e ::iuhpreticia.
rne11t2 ,unm constituiçilo que o povo clenominou 
electrim, feita em menos de vinte minutos, 
imrn. invcj;~ de Eclison e de todos os prodigios 
ela pltysien. mockl'lm. 

Quizcra. saber ~i ha ou n[o unm consti
tuiç[o em vigor, si está ou n[o eleito o go
vernador e si es;;a constituir;ão (a de 1 elo 
junho) l)~l'mitttJ t1 remoção de.iuizes ele direito 
ao talante do Sr. ministro ela justiça.. 

Q11imrn ~:tber si o goverrnulor ultimamente 
elrito ncl rn, regul:u que s1~ considere ainrla, 
ir:constituirlo o e.0Jli1tlo rCe Goy:1z, elo qu~ü é se
cret~,rio o 1Jl'imeiro magistn1.clo. Pergunto, Sr. presülenté·, si fLimfa esti\. 

em vigor o chi. rnmor;~.o elos .i nizes rle 
clireitc1 que não a~·1'culn.vam nos d1efes poli
ticos cb localill:tde. 

SJ'. p1·e::iidc~11te, Jm vii1, um ;::egumto pontu 
solJfD o q mil rlese.i:cv:1 olJtcr esclarecimentos 
<lo govemo, escla1·eeimentos que n[o foram 
remetti.clo:". 

O Sr. ministro cb j u.sti~·ti. mm dizo1· que as
c;iJn in·occcleu }JOi'que niio 11<0 alli org<.1nisr1çilo 
.i m\ici <i l'i:t. N0.o lw. porf[ tte a. legalicli1c1e des
tnü u :i r[nc r:xisti:1.; nilu lm por·qne torl:1s as 
lnis ([ lle n«1s Jizemos em <.;Ongres8o muito le'"ltl 
foram nulli:flctcdas. º 

Mas, Sr. presidente, 8. meu Yel', e voltando 
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ao segurnlo quesito elo requerimento, íl. razão 
pela qu::ll se remetterílm üm:íl:o feclerrtes 1mrr\ 
a cidade ela Boêt-Vista, é umct raziio tolhe es
pecicd,que direi aos mens collljgT1s: li força, fe
deral é armncln, á ComiJbin e a a.rma Com
blain fülla hoje mais nlto Llo qne o ::<uffragio 
universal; a 11nna Cmn1iln.in ele;:i:e os ~·oyer
naclores e fü,r, n,s con~ti btir:líes e as leis' orga-
nicas, e a polkia est:i .. :irmâch ú. . a.1·rrrn 
visivelmentu inierior. (Riso ; uein; 
apoiw/os.) 

Como deputado por Goyaz, Sr. pre~ülente, 
quero levantar o meu protesto. O nobre mi
nistro ela justiça é lmsto.nte corajoso ])<tr:i Yit' 
chzer que não existri le[ org:mic:1, .iucliciarüc 
no meu esü1clo e C[ ue por isso S. Ex. lez :t 
remoção! 

Sr. presidente, ainclo. tenho do levantar 
duas prormsiçíles, que aqui foram larn;aLlas e 
CJ ue não ouvi, porque o gove.rnaclor de .Goyaz 
qu:mclo fo.lla ning·nem uuve, e nrw compre
ltenclo orador que üüln na calJaÇG, (l'r:sn); elle 
declarou que a pollt1c:1, rle oclioc; ba Yitt ces
sado em Goyaz pm·que eu ,iil não tinlm inter
vern;fo im lJolitica clesse esfai,clo. 

Sr. presiLlente, eu me clcsltomaria hoie ele 
cer semelhante intei'Vençiio, porque a.Ui "tcm
se commetti1lo os maiores abusos, porque ;üli 
tem-se l'eito a Lbrç:i, L'elleral intervir pam 
apoüw '' politica rlo iwtun,l gonm1aclor, por 
que alli tem-se ass<übüo os cofres pn blicos 
para p:tgarnento ele empPe;::«1tlos quo estivE,
rmn 10 mezes retimclos do servi,;o ; fez-se 
]J:1g:1mento :co procnradm füwl e ao the~ou
reiro do Tllesouro Pulilico estíldo:ü 1lt' todos 
os vencimentos. como se esti·rnssem pl'esrnt.cs 
e exercendo o carg·o, quando tinlwm s'clo cle
metticlos e cbpois foram reintegmclos; alli tem
se commetticlo abusos gmves quo 11:10 veem 
a ]iello citar para 11:10 l'ebaixat' '" :i.tteneií.o 
cht rnsa, om preoccupacla com a~surnpws 'ele 
magna importa.ncia. 

. r11r Srt. DEPUTADO-E é este governo que 
dtz est:w gnarclarnlo o Thosouro. 

O SR. FLEURY CcRADo-Alli, Sl'.presiclente, 
esta em v1g01' unm constitu;çí\o electricn., e 
me consicler:wia clesllonraclo se tivesse ele 
trn.nsform<tr(1oya.z em um11 rn,sndefarnilüi.con
vertenclo os seus filhos cm rnens tutell:\Llos, s[ 
tiwsse ele t~xereei·. n0D o govemo q no mei'ece 
:1,quelle esta.elo cheio de foLuro não um o·o
verno qmi Gomprellenclesse o se{1 cloYaclo fu
turo polit.ieo e economico. mas um governo 
exclnsivo e perseguitlor. · · 

Por isso, Sr. prosillcnte, governo clG oclios 8 
o que está sendo exercido p8lo meu co!leo·tt ele 
re;present:ição e não o qne foi exercid~ ]Jor 
mun clnr:.tntc 10 mezes. (Muito /Jen1; mHilo 
ue111.) 

Tenho m~js a 1lecltwar, termimirnlo, que 
contm Frei Gil, ttcc11saclo ele curnplice nas oc-

currnncias cl8. I3oct Vista, não foi apresentada. 
prov1t nJgrnrn~ e tttl1 os poclc;res pulilil'Os e o 
Sr. ministro cln, justiç:c culpo.mm ao juiz ele 
clirni to e não ao virtuosíssimo clominimno Frei 
Gil. 

Tenho dito. Ufuito liem; 11wito úem.) 

O s·r. Pereira de Lyrn- Sr. 
pPesiclen te, estn,va no proposilo ele 'não vir a 
tribun:1 clestCê Cmnarn, para agitar discussões 
piutir.l:lrh1s, pr1n1 envolver-me cm quest11es 
que pucll~2stim ferir a susceptibiliclacle ele meus 
compa.nlloiros, ainda~ mesmo meus aclverstwios; 
e muitas vezes tive ele conter os impetos ele 
minlrn imlignação ou ele meu entlrnsiasmo 
quanclo :u1ui se discutiu a i)o!itica elo estaLlo 
c:n0 t"nllo "'llonm de representeei\ cc política 
ele Pernambuco. 

Mas, Sl'. pre3iclente, cheg·ou o momento em 
que nilo me posso mais contei·; enclieu-se a 
nmlicl:t e o trnnsbortl11mento foi inevitavel. 
Chegou o momento em que não elevo por mais 
tempo conserva,r-mo em 1:!il1mcio, sob pena ele 
pocl.m· ser consi1ler:ulo suspl'ito pelos meus 
correligionarios claquelle est<lclo; é preciso 
luctar, e luctarei em defasa elos interesses 
elo partic1o a que pertenço, em rlefosa elos inte
resses ria proprfa representação ele Pernam
buco. 

Não pe:1se, porem, a Carnara elos Depu
ta.elos que en venha fazer requerimento ou 
reelido ele inlbrmaçi10 :to governo; não, senho
res, não quero reviver aqui as praticas clo re
gimen pm'Ütmenbr, Llo qual sou convencido 
mlver~(],rio, i-enllo agir clentro cl11 lei, üentro 
chi, Com:titniç·ilo, Yenlrn pedir ao Poder Legis
lativo unrn meüicla efücctZ e decisiva com o 
fim de pllr 11111 p<1r;Lcle:ro ao despotismo (los se
nhort~:-\ µ:overnaclores ele PStfülo.\que estão pre
juclicm1do os intere,':ses ela represenfação na,
ciunal; vonho fürnlmente o1forecer à consicle
mr:ão ela Camnm um pc0 ojecto de lei que 
obr:gue o.s governaclores a eumpeirem o pre
ceito constituciomü, que lhes impõe o dever 
lle mandit,J' proceder a eleição logo que So clê 
;1lgnma Y<lga nos respectivos estados. 

N:1o q nel'o intcrviL· no que se tem passado em 
outros estados, mas cü·cumscrever-me ao ele 
Pern0.mbuco, anele ti situação é anomala, irre
gular e iierigo-::i, ú, m:i,rcha lhe administração 
e cht politic<e claquella porção elo territorio 1rn
ci01ml. 

~r. presidente, quando se deu n, revoluçfw 
ele 18 ele rle;;embro, que teve como resultado a 
cleposiçiio tlo govemo affeiçoo.clo ao golpe dG Es
tado e tt proclamac;·.ão ele mmi, junttt governati
va., não fui elos que mais applaucliram aquelle 
;1contecimento; porque, mocleraclo e CG,[mo 
por natureztt, preferfa um:t solução amiga
vel e pa.cifica, aíim ele evitm· a effusão ele S<tn
gue penrnmbucano. Mas, depois elo facto con-



216 Sess1lo em 20 de Junho de 1892 

smmnaclo. e urna Ycz que o p:irtido rcvolu- clempublica, onde tudo levava. a acreclitar-se 
cionn.rio que havia conq11isfado o poder era o no triumpl10 ela, c.liapa assignafü1 pelo clirecto
mesrno p[1:"tic10 republicano que or;i llel'cndo, rio do p[uticlo republicano, o Sr- Annibal 
niío 11odin. deixa,r de apoi<w ns adas ela juntei, Falciio, com seu irmão e mais llm amigo 
que alli govern011 dm·mite ulguns mezes com apresentam unm, nova, chapa, contrariando os 
criterio e ptüriotisrno, cleixtrnclo o estado orga- intuitos do mesmo p<crticlo. Mas quem eram 
nizaclo, até }1 eleiç~io elo govel'!1a.dor. os signatarios desta cha,pa? O que pretemlü1m 

Para occupar esse eleYaclo mrgo muitos com a sua é1prese.ntação '? 
nomes oram irnlicaclos ; nomes üe repnblicrmos Nilo em certamente auxiliar o partido re
sinceros que lia viam se bcLticlo iiehl icléa, ou a publicano, porque, a.o contrario, no seio tlcste 
tinham acceito, nomes de cmreligionarios com lJartido é que elles deveriam lrnurir elemen
influenci:L no estado e serviços ao partido, tos para üizel-a trinmplmr ; mas, como os 
nomes de pernambuc:inos conhecidos polos i'!ignnfarios da chapa. niio podiam ter a pre
sem talentos e por sua:; Yirtndcs cívicas. J tençiio de ter em seu fü, or a maioria do par
Nenlrum clellrs, 1iorém, fui accGito porque, í ticlo, porque, além do Dr. AnnilJal, os outros 
acima do tudo, 111'1s querfamos um nome que· dons signo.ta.rios carecem absolutamente de 
podes:1e congraçai· todo~ os elementos rrpn- influencia no estado, tL consequencit1 logica é 
blicanos e garantir a harmonüc e '" estabili- que esst1 chapa só- podia ter como resultado 
clacle üo partido. Neé1tf1s comlições fbi lembra- prejudicar os interesses do partido republi
do o Dr. Barbosa Lima, que é penrnmlmcano. cano em proveito elos nossos adversarios. 

Quem melhor elo que.º illustrc cidadão, que 0 SR. ANNIBAL FALCÃO dá um aparte. 
no Congresso Constitumte e nesta, Camara . , 
soube sempre impor-se à considm·ação elos seus .o SR. PEREIRA DE LYRA- Cllegarm ht: 
collegas pelo seu elevado talento, pelo seu ir:- D17'.-s_? que o íim cl~ nova cl~tLpa e1~fl ev1ü~r il 
flexível caracter o pelr1 Sllrl notavel iilustra- 1, ele11;'10 ele ,um c1claclilo, que rnw devia msp1rar 
ç[o, poderin, offerccer 1rn1is solida.s i:w.rantias e 1, conJmnr;a a Republica, e alinde-se ao Dr. Ulys
inspirar maior confü1n~êJ, aos perna'.inbucanos? /ses Vi~mm. Mas. ~;r. presidente, como é que se 

Quem mellior do que Barbosa. Linrn lJoderfa pode fazer r1uestao lle pessoa quando se sabe 
consolidar o 1rover110 e ccppardlrnr o pa,rticlo que e._sse camliclafo repres"'.nta uma poclerosl1 
para resistir aos emkües de podernso:; e a'Te- fmcr;u.o do ~mitigo partid.o liberal, que desde a 
gimentaclos aclversarios? proclamac;ao da Repulihca 1clent1ncou-se com 

Entretanto, Sr. presidente, o illustre gover- o partillo republil:ano ? 
naclor não correspondeu i1 claque!- O SR. JosE MARIA:'iO - O Sr. Ulysses ainda 
les que o ele~·eram, ou porque não conhecesse não t1clheriu. 
bem as condições eh política. de Pernambuco, 

l t 0 Src. PEREIRA DE LYRA - Nfo.].UlL."0 ne-
OU po1·que so e eix11sse arras ·ar por suggestões u 

estranhas. cessaria 11 cloclancção ele haver a.clhericlo, e 
me parece que este TJ!ysses Vianna ó o mesmo 

O SR. AN:\IR\T. FALC:Ao-Tsso é uma injm·ir1 que clirige nesfa capital um importante orgão 
que V. Ex. faz ao Dr. Barbo,:1 Lim~1. ele lJllbliciclaclo rm clefez(l (lo actnal governo 

o SR.PEREIRA DE LYRA-N<lo tem razuo o no
bre deputado ; nã.o íicaria. lJem ao meu cnr:i
cter, nem é dos meus lmbit.os injuriar :e q nem 
quer que seja. o, a.inda meno~, te um c:ld:ul:lo, 
cujas virtudes acal:o üo exaltn.r, porque sou o 
primeiro :t reconhecei-as. ( Varcos 111wrtcs én -
tcn·ompc;,,. o oímlor .) 

Se. iwesiclente, chegando em Pernambuco, 
o Sr. Barlmsa Lima encontrou dous partido,; 
perfeitamentri orp:anisaLlo~ : o l!<H'lido auto
nomista, ternlo :1, fro;lte o illnstre e prestimoso 
chefe poliLieo Dr. Jos6 :i\far:::rno, e o pa,rfülo 
r2pulJJir.;;mo. tendo corno cltelb o niio menos 
illustre e 1lcnoclculo perimml111cm10 Dr. Mar
tins Junior. FiJm destes n[o existia alli outro 
iiarticlo. Nessas comliç·[cs o sen pa1i2l devi:t 
ser, on governai' com o ptwtiüo que o elevar:1 
ao poder, ou resig·nar o governo pn.1"<L nií o .ir 
ca,hir nos Dmc·.os üos nosso~ acl ver.,cn·ios. 

Caclli. um d:Íquelles partidos orgmlisou slm 
clin11a, e, qrnwclo esperavmnos um iileito eul
mo, sem Yiol0 11ci:cs, sem perturbaç[o ela or-

e füts novas instituições, (Ha lhuei·sos aprértcs) 

Sr. presidente, quando estava twlo clisposto 
para que tivesse Jogar a elei~:lo e faltavam 
<Lpenas quatro dias, o Sr. Barbosa Lima 
adiou-as, sem que 1mra isso houvesse motivo 
sufiiciente. 

lhr Sn. DEPi:::TADo-Foi parn evitar a fraude. 
O SR. PEREJRA Dlê LYRA - Chegarei lit. O 

Sr. B:1rbosa Lima cm sua portaria de fülia
mento flllog:c duns rnzues principaes: que não 
liaviii necessicll~de elo preenchimento das va
gas exiskntes, e que as cleiçües c~tavam 
semlo viciadas. 

A Jlrimeira razuo é absoluta.mente in::rcceita
V8l porque, ninguem üirá ele bm1 lê que niío é 
necess(lrio o preenchimento ele vagas abertas !ta 
muitos mezc•s, qu::rmlo todos sabem que n, iei, 
marcando nm certo numero ele representan
tes em relG~·ão com a popnla.ção elos e~taclos, 
julgou-os necessarios para bem garantir os in
teresses esta.cluaes perante a União. l'das, ainda 
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quando se podesse considerar desnecessario o 
preenchimento ele uma vaga existente na Ca,
mara, em relação ao Senado '" razão dada pelo 
Dr. BarbosCL Lima,<ündCL é mais imprncedente. 

S. Ex. esta-''" no seu dit-cito chi pensar 
que Pernambuco não precisava de represen
tantes, uma vez que S. Ex. lá estaVéê para 
garantir o estado em todos os seus multiplos 
e variados interesses; nós outros, porém, re
presenfantes da nação, temos o clcver de lhzer 
respeitar a Constituição elo paiz, e exigir que 
se restabeleça o élo da :l'ederação despedacaclo 
com a ausencia do estado de Pernambuco no 
Senado, neste ramo elo Poder Legislativo em que 
o estrtdo mais poderoso e o estado mais fraco 
e mais pequenino se confundem no mesmo pé 
ele igualdade, constituindo assim a verdadeira 
fraternidade que é o ideal da democracia; no 
Senado em que se tem de debater as mais 
importantes questões elo actual movimento 
brazileiro, como sejam analyses das medidas 
extraorclinarias tomadas rielo Poder Executivo 
e toe las as questões relativas ao estado ele sitio, 
tt anarchia elos estados, o quem salJe si a 
responsabilidade do Presidente da RepublicCL. 
E é nessas condições que o honrado governa
dor de Pernambuco vem dizer-nos que não 
julga necessario o pre2ncltimento chis vagas 
existentes no Senado. Pois isto não é preju
dicar evidentemente os interesses da repre
sentação ele Pernambuco, afüstanclo-a da coope
ração a que t9m direito nas graves questões 
ela actualidacle? Não é querer collocar-se 
acinu da soberania elo estado que, sei, tem o 
direiro de julgm~ chl opportunidade ou incon
veniencia de se fazer representcir no Congreoso 
Nai;ional? 

Quanto á outra razão, que S. Ex. tinha 
em vista evitar que as eleiçôes foss2m frauclu
lentas,por mais sinceras e honestas quo fossem 
as intenç·ões de S. Ex. o illustre governador 
devia lançar mão elos meios que l lte facultam 
as salJias clisposiç·õcc.: da lei eleitoral, mas mm
ca hwç-ar mão de um recurso arbitraria, como 
é esse do adiamento. Em todo caso elle consu
mou o sw acto ele franca hostilidade ao parti
do republicano, cujo cltefü, sempre criterioso 
e prnclente, evitou que se desse no congresso 
estaclnal as scenas que não foi pos3ivel evifar 
ngorn, procurando convencer aos mais exal
tados cln necessidade ele contemporisar com o 
governador do estado na espcran~:c1 lle vel-o 
melhor inspirado se::n1ir o verclacleiro caminho 
ciue lhe traç'a va o dever üe corresponder ás 
csp8ra111;as do congresso que o lin vht eleito. 

Mas, Sr. presidente, si oLltros motivos não 
existissem pCLm provai· a excütaç-ão de cspi
r1to em que se achavn, o Dr.füwbosa Lima.bas
tam dous actos seus, um que precedeu e o ou
teo que seguiu-se ao adiamento. O primeiro 
foi um decreto, mantendo tt liberdade ele voto, 
o que é um absurdo, pois todos sabem que niio 

é isso attribuição elo governador, e ele um 
governador que havia collaborado na lei elei
toral por onde iam ser feitas as eleições, lei 
que é uma garantia para a liberdade elo voto 
e a verdade elas urnas, lei dentro ela qual ha 
todos os recursos para evitar a fraude, ou 
para punil-a, si ella não tiver sido evitacfa. 

O outro ttcto foi uma portaria, na qual o 
illustre governador orclemwa que :cs camuas 
ou intenclencias municipaes que não hou
vessem recebido em tempo o decreto ele adia
mento deixassem de remetter as actas elei
toraes. 

Om, sendo essa portaria expedida um clia 
depois elo o,cto elo adiamento, eleve-se pre
sumir que, ao chegar ella ás mtlos das inten
clencias, já estas tivessem noticias elo adia
mento e, por conseguinte, não procedessem ás 
eleiçõos, ou, no caso ele terem procedido, e 
aincht não terem rernettido as actas, deixariam 
de remetter; portanto, esta portaria foi inutil, 
irrisoria e alisurcla e nenhuma outra cou
sa póde exprimir sinllo o desvairamento ele 
espírito elo ltonraclo governador. (Apartes e 
protestos). 

Sr, presidente, o Dr. Barbosa Lima tem 
feito em Pernambuco, sob o ponto ele vista ela 
economia e ela moralidade das repartições pu
blicas, uma administraç-ão tt mais criteriosa, 
amais honesta, a mais seria e a mais eco
nomica que talvez já tenha tido aquelle es
tado; e por esta razão, afim ele que poclesse
mos tírar ele seu govemo os grandes resul
tados e as salutCLres medidas que elle nos 
poderia lJ!'Oporcionar, o partido republicano 
em peso, pelo seu orgão na imprensa, e pelos 
seus representantes no Congresso, continuára 
a apoial-o e clefonclel-o apezar elas demissões 
elas autoridades policiaes, desde a elo chefe ele 
policia ate a elas autoridades subalternas elo 
interior, e a substituição dessas mesmas étnto
ridacles sem amliencia do partido, corno é de 
costume entre todos os iioyos e em todos os 
paizes. 

0 StL A:\:'\IBAL FALC_\o E OUTROS SRS. DEPU· 
TADOS clão apcwtes. 

o SR. PEREIRA DE LYRA-Approxima-se no
vamente a época da eleição, e, tres dias antes, 
contra toda a expectativa, sem que nós espe
rassem;is, com revoltante surpreztt, a.pparece 
norn tlecreto ele mliCLmento. Por que? não sei. 
Sob qne fundamento? ignoro. 

Sei apenas que, ouvido o governador, este 
declarou que assim procedera no interesse do 
JJ1uticlo republicano, declararão que, sendo 
transmittida ao clirectorio elo mesmo partido, 
teve em resposta uma contestação formal e a 
afürmação ele que o partido havia sido traJüclo 
e que o fim cio governador füra evitar a todo o 
tmnse fL eleiç•ão de um dos camliclatos que elle 
guerreava ostensiYamente. E era assim que o 
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governador cumprh1 o seu programma ele não O Sr. Aun:ibal Falcão pronun
intervir, e desfecliava mais este golpe no pitr- eia, um discurso. 
tido que 0 es~'.ol!~era. . , Sfo lidas e smn debate approvaclas as redac-

,Dessa ve~ ío1 1l~1Pos.s1v~l co~:ter ,ª ~oue1:t~ çf,es dm; p!'Ojecto:< n. s, deste n.nno, n. 08. A, 
pr est~s a t,rnnsbor elM. Ca1:-i~rn e SenMl~ re 160 0 242 elo iW!lO paSSildo, que :fbra,m " im-
voltaram-se contra, o governador, fazendo 1 ,· ·r .1 •8 ,, ,:-10 le l8 elo cot'"eii·te 

t , - i 1, íl ~· , · , . I pr 1 m1 n, , ~ "~' e i . Y? a.1 ,moçoes Le cesconmnv1 qu,1SJ po1 unci.-, E' lido, i'cpi>i:iclo, julgaclo olijecto de clelibe-
mm1dctcle · - " l ,. , 1 n·ts··,-i·e' cl" l'1ze11d·" e "' · - ti B. · . l'iWélO e e1nrnco ,\~ cm11 ,,, ~ e ,,, "' 

. .J.,m 2 que ~?'1?'1~ ª?:º~~ .. c.'1 .º ~r ·, :aroosa ele 'orçi1mento, o seguinte projecto oil'ereciclo 
Lima . Que »Jtl1,1ç ,\O cle~0 ra.~ad,1 erearnm ·lhe 1 ,, S , , ''leX'l lcl 'e stoc]· ler e Al v·1rn Botell!o 
os se11s ·1mic·os eco relliei · , 2 s·tu .. :-o fo 1'·1 ])e o., 1 ~."' · <1 1 "· "· ' · · 

• . • _ e . o " ' l ~ .• IG~ .:'. .i. at;c\ '. ~'" n·1 SC>i~"ÍO de 2 ele outubro elo ltll!10 JX1SSi1clO. s1tuaçao msustentavel, pos1ç:ao mcompativcl ' '· ''·' · · 
com o caracter impollmo claqnelle i!Iusfa>e 
cidadão, que só tem uma sahicla eligni1 e 11011-
rosa-a renuncia do mandato. (1lfHitos r1partcs 
prolon9ados abafam a vo~ do orar/01'.) 

as 

N. 3·2-189:2 

no i.,itw'to de animar 
ar;1·icola e pntoril Sr. presidente, llm amigo elo illnstre gover

nador de Pernambuco disse-me que el!e tinltrl 
um clefeito - defeito que eu niio conltecil1-, 
o defeito ele ... (que me perdoem a expre~sãoi O Congresso Nacional decreta : 
ele emprenllar polos ouvidos. Pois bem, meus Art. 1. 0 Nas esLrn,clas elo ferro cht Liüão fi-· 
senhores, o ultimo acto elo honrado gover- cam reclnziclos i1 motade os prO\'OS elas tarifas 
naclor ele Pernambuco eleve ser o prnclucto de actmces de transporte dos proelnctos chi. granelo 
urna dessas concepções tuirieuli1res ele que Javoura, e rerlnzidos á terça parto os preços 
S. Ex. é passive!. üas tarifas actuaes de transporte elos proelu-

Si füllassom as paredes elo gabinete do go- ctos da pequena fayoura. 
vernaclor, si fossem conllecidos os te.!egrnmma,s § J .u O governo 1fo:tingnirú. ontre os pro
e as conficlencicts trocadas, estou certo com- cluccos dc1 Jiequena e gritncle lavoura. 
prehender-se-lliit quaes foram o~ venlmll'iros § :?.. 0 O governo nniformisar(l as faxa.s d<:~ 
motivos elo nefasto <icliamonto. transporte pelo prec:o mínimo 8dual elas ta-

Concluinclo, Sr. presidente, agradeço á Ci1- rifas. 
1mwa a benevolencin, com c1ue ·ouviu-mo e .Art. 2. 0 Serií.o transportados livres de des
chamo a sua attenç·ão lJClra o projecto quo YOU pezas os instrumentos, maclünas de lavoura. 
apresentar, baseado no § .3 1 do art. 17 da e os roprudnctores elo cria<:iio de gado. 
Constituiçfio Federal, em Yirtucle elo rjlial o Pamgmpllo nuico. Esfüo comprollondiclas 
governei em cujo estado cler·se algTtm11 vagc1 e 1m c!isposi~·ão deste artigo as machilms moto
obrigado a mandar proceder inuneclüi,tamonte ms rlostimHlas a esi abelecimentos agricolas. 
a eleição para o seu preoncllimento. Art. 3. 0 O gov(:rno fará augmentarem-so 

Este projecto tem por fim evitccr que os . os meios ele transporte nas estradas de forro, 
governadores continuem a illuclii' unm clispo- 'desde que existam l)roductos a serem trans
sição constitucional, que é rnná gêtrantüi, p<1ra l)Ortaclos, afim ck não clepreciarom-s10 por de
os interesses dos estados e os direi.tos elo Con- mora, ou estmgarem-se p01· eífeito elo tempo. 
gresso. (.Llfuito bem, muito /Jcm.) Art. 4. º Ficilrnsupprimichis as arrrt<:C,,;onagens 

E' lido e fica sobre a mesa pitm ulterior de- elos prndnctos da lnrnur;i, e elas rnachinas e 
boraçií.o o seguinto tios instrumentos destinados {1, proclucção agrí

PIWJECTO 

O Congresso N'::tcional resolve : 
Art. l. 0 O go1'ernador, cm cujo estado dó1'

SB alguma vaga, deve providenciii,r 1leutro de 
um mez, afim de que sejct a, vaga preenchida. 

Art. :2'0 Si o govemctclor dlm:rnte este praso 
niio mandar proceder a eleiçiio para preen
chimento da vaga ou vagas existentes, pócle 
fa,zel-o o congresso estacloal. 

Art . .3. 0 O adiamento só poderá ter logar 
no caso els guerra, commoç.ão intestina ou 
calamidade publica. 

Sala th1s sessões, 20 de junho de 1892.-Pe
reira de Lyra. -Bcltarm!no Canieiro, -Ray
mimdo Bandeira, 

cola. 
Art. 5." A cal e outros calcareos destina

dos aos clistricto,; rm·o"es serão isentos de cles
peza ele transporte. 

Pctragmpl10 unico. De igual isenção goza
rão os estrurnos cltimicos destinados á lavoura. 

Art. 6. ° Fica.m supprirnidos os impostos aclua
aneiros do todo o qualquer ingreclionte cbi
mico, sementes, muchls. etc., clostinac!os ao 
melltoramento clc1 industria ag-ricola .. 

Art. 7. 0 0 governo 111flnclará demarcar 
irnmediatamente os terrenos pertencentes á 
TJnifo em lotes de dous a cinco hectares 
quando margimws a estracfa,s elo .ferro e de 
rodagem, ou proximos ele estações e paradas 
das vias elo communico,ção pei'Lencentes á Re
publlca, ececlel-os-ha clirecta,mente iis familias 
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de nacionaes ou ue estrangeiros qne queiram 
~deuicar-se á lavoura. 

§ 1. 0 A cessão destes terrenos será feita 
}Jelo ))reço mini mo ua, lei ele terras. 

§ 2. 0 Esta distrilrnir;i'ío serit feita segundo o 
numero ele }Jessoas da, familia, viüiclas }Jara o 
trabalho rural, 

Art. S. 0 Serão fornecidas gTatuitn,mentc. 
n,oc: novos lavraclore:; ns sementes ele tocfa, ti 
sorte, que reclamarem. 

Aos antigos lav1·aclores ~:e fornecerfo, tam
lJem gratuitamente, as novas sementes, lCirnla 
não cultivadas. desde que as reclamem. 

Art. 9. 0 Será creaclo no Districto Fecleral 
um posto zootecbnico pttra o cruzamento 
gratuito elas mças existentes, com e::1ttüões 
escolhidos e alli tratado'., especimens elas ra
ças bovina, muar, cavalhi.r, ovina, porcüm e; 
de aves diversas; constituindo isto unm grnnja 
mmlêlo. 

Art. 10. Ficn, [1,Utoriimdo o goYemo a 
crear uma escola primaria rm'<Ü em cachi uma, 
<las freguezias rurf\,eS 110 Districto Feder~ü ; 
escola que terá um protessoqirimai·io e outro 
ele cultura pratica e os recursos neces:mrios 
ao bom exito ela instituiç<io. 

Art. 11. E' igualmente o governo antmi
zaclo a crear uma, escohi, ele a,gricu ltnm ]Jl'<t
ticil, para prepara.r opernrios llo c:tmpo e. pnn1, 
o rnellt0ramento das cnltma::: exi:::ten tes e ele 
outras novas. 

Paragrapllo 1mico. O posto zooteclmico 
servirá ele elemento para o ensino pratico 
nesta escoltê. 

Art. 12. A CniiLo 8,UXilüi,rá os concursos 
regionaes ;1griLolcts de criaçf\,o, com o fim lle 
serem dados pwJmios pel8,R commissões rnrae:' 
aos procluctores C[Ue apresentarem melltores 
specimens : 

a) premio de um animal ele c1fa 8,0 expo
sitor do melllor prmlucto ele ui.chi r:tç<t ; 

b) premio de 20:;; ;cté 100.é; pelo melhor sp2-
cimen de cada ))hÚ1ta, util clestilmll:c cc grande 
consumo publico, sendo tlemonstraclo provir 
ella de cultum regular ; 

e) premio ele 1008 até 200s ''º propriet<n·io 
do terreno que, em menor icre1i. eneerrar :1 
melhor e a mais almmlante cultlll '[1, de mcb 
planta util, sendo um qmtrto ele hectare o mí
nimo dessa área ; 

ri) premio ele um i.nstrumrnto Llos mais 
aperfeiçoados de lavoura., i1 escolha, elo lavm
clor, áquel!e que j:1 empregar em sua cultura, 
elos melhores instrumentos e metl1oclos; 

Art. H. Igualmente se constitnirií,o pre
mi os ele :?OS a 100~ aos proprieta.rios ele nmt
tas que as conservarem, fazendo os tmbalhos 
necessllrios para o melhormnento e incremen
to LlêcS ag ua,s . 

Art. 15. o goYerno manclará estudar es
pecialmente quaes os auxílios C[UB })Odem ser 
dados aos primeiros occu11antes ele terras in· 
cultls. p:wa cultívD.H1s. 

Acºt. !G. O governo mandará estuclllr flS 
lmses ))1r<i e;, organizaç·ão de um cocligo 
l'i.1ral. 

Al't. 17. Serão puhlic<1dos gratuit0.mente, 
mi lmpnmrn Nacional ou rn1 C[1sa 11:\ Moella, 
tmballtos escolhidos, sobre econoii.~Í.ic rural, 
semlo Llestinaclflsestas obr8,S ao ensi!:c .. escolar. 
{1 propa;.mncl8, agronomica ou ~,, in vestigaÇ'ão 
de novos recursos rnraes. 

Art. 18. O governo rn[l,nclará publimr e 
distribuir l)Ol' torlci.s i\S escolas pu1Jlims cl?s 
eotaclos e do Districto Fecleral, por mtermecl10 
dos presidentes e govemaclore8 dos estaclos e 
ela Intemlénci[l, dei Cn.pital Felleral, bons livros 
elementares ou fuml:1rnentaes sobre a llgricul
tlmc e cl'iaç~w de gado. 

Parngra,plrn unico. A clistrilmição d.estes 
liHos se fará fa,mbem ás í\,SSociações ele la-
voum. 

Al't. li) Fic<i c1ea'la unm commissão te
clmicfl cb cinco rnemheos, que se incumba ele 
indicar <e cmlii momento aos po1lercs publico, 
tocb e q1mlquer medich1 necessctri[\, ao incre-
111c:nto da l:woura e crfar;ão. 

§ 1. 0 Esüt commissiío fonccionará na Ca
pitcü Fedeml e será incumbida, sob conheci
mento pro1wio ou in1i::mnações elos c01mc10s 
nm1es, de tmlos os assumptos êc que se refere 
est<c lei. 

§ :2. º Aos m:::mliros clest[\, cornmissão, que 
sáYirilo gT<ünit:.1rnente, a.bonará 3, Uufüo 
passagem em todtis as estradas ele ferro. 

Art. :20. Nii,o serão considerados no caso 
LlG receber os auxilios dispensados pela pre
srntc lei os prop1°ietflrios ele qmlquer clistri
cto, quo nilo tenl1am constitui1.lo a sua com
mis<i.u rnml. 

Art. 21. Fica o governo i.\.utorizaclo a fazer 
as op8rar;ões ele credito necesscirias pn.ra '" 
cxecuçilo eh presenle lei. 

Sala elas S8ssues. 30 ele setembro de 1891-
A. Stoclda1·. - rilvaro Botelho. 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇÃO DOS SECl\,E'l'ARIOS 

e) premios rle rnecl:ülrns ele lironze, imcta, 
e ouro aos expositores que, 11<1,S romlições 
acima, preferi:'em estes 8,0S premios em es
pecie. 

Art. 13. Serão constituidos prernios de :20.;:; 1 O SR. PRESIDE:-<TE-De accordo com o alvi
a 100$ aos pro:pl'ietarios de morTo:': Llescnlva,-] tre tomado pela mesa na sessilo anterior, 
elos que o.~ repltintarem metl10clicamente com; vai-se proc:icle1· simultcmeamente <'.i eleiç.Zío 
ftoresto,s. 1 elos secretar10s, 

C"nrn1·a V. U 32 
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·As ceciulas para l 0 e 2° secretarias deverão 
ser se1mradas e as para 3° e 4° deverão con
ter dois nomes. 

(O Sr. r1.~cl'ed? deixa a cadeira de t 0 sc
cre!ai·io.) 

ELEIÇÃO DO 1° SECRETARIO 

São recebidas 109 ceduln.s. 

Azereclo ........•............. 73 votos 
Lamounier ................... . 27 » 
João Pinheieo ................. . 1 » 
Mesquita ................ ,. ..... . 1 » 
Em.branco ................ ,. .... .. 7 » 

109 

E' reeleito o Sr. Azereclo, que occupa de 
novo a respectiva cadeira. 

(O Sr. Bemardino de Campos deiJJa a ca-
deira da prcsidencia, que d pelo Sr. 
Joao Lopes, i 0 'Oice-1Jres:clente.) 

O Sr. presidente annuncia a apuraç·ilo da 
eleição do 2° secretario. 

(O Sr. Athaydc Junior deixa a cadeira de 
2° secretario.) 

ELEIÇÃO DO 2° SECRETARIO 

São recebidas 109 ceclulf\s .. 

Atlmycle Junior ................ . 
Fermmrlo Simas ................ . 
Em branco ..................... . 

72 votos 
;~s » 

() » 

109 

O SR. ATJIAYDE JUNIOR occup<c de novo a 
ca,deira de 2° secretario. 

O SR. PRESIDENTE annnncia a apumç,ão cb 
eleição elo 3° e 4° secretarias. 

(Os Srs. Pai.tia Guimarcles e Jolio de A·vctlar 
deixam na mc;:;a as respectivas cadeirns). 

ELEIÇlü DOS 3° E -i0 SECRETARlOS 

São recebid<J,s 109 cerlulas. 

Para 3° sccrerario 

Paula Guimarães ....... . G8 votos 
Ca,rlos Cf\mpos ......... . 28 » 
João ele A velh~r ........ . :3 » 
Em branco ............ . 10 » 

109 » 

Para ,to secretario 

João ele A vellar ........ . 
Fleury Curado ......... . 
Em branco ............. . 
Zm1ia, Paula Argollo e 

Caetano de Albuquer
que, um voto cada um 

São consiclemclos supplentes 
Ccimpos e Fleury Curado. 

Vae a im1)rimir ptwa entrar 
trltball10s o seguinte 

70 votos 
26 » 
10 » 

3 » 

109 » 

os Srs. Carlos 

na ordem dos 

PROJECTO :\'. 22 A - 1892 

App<o·ua os actos do governo referentes aos 
acontecimentos de 10 de abril e constlinles 
dos decretos de 10 e t2 do mesmo me:;, com 
·tioto em sep!!rado, e concede amnistia a 
todos os cidadaos detidos e deste17ados ]JM" 

(01'ça elo clecreco de t2 ele abril do corrente 
anno. 

A'commissão de constituiç,ão, legislação e 
justiça foi remettido o proJecto de amnistia, 
já approvaclo no Senado, em favor elos cicla
cl~os presos e deportados em consequencia elos 
clecrc;tos de 10 e lZ de abril deste anno. 

Em face ele um assumpto tão grave e que 
affecta umf\ somrna enorme de interesses, a 
commissão julgou necessario conhecer os moU
vos que teve o governo para decretar o eshido 
de sitio, afim ele bem julgar ela conveniencia 
publica da amnistia, e para isso requisitou o~ 
documentos e provas que o Senado para o 
mesmo fim e sem i)rotesto ele ninguem tin!Ja, 
requisitfCclo, quando i sua commissão de 
constituição foi entr2glle o mesmo projecto 
para drcr parecer . 

Si a, urgencia que se inclue na questão em 
si podia occasionar a rejeição daquillo que a 
commissão reclamou, pondo a salvo de prote
lações respeita veis direitos da liberdade indi
vidual, niio deixam tambem os interesses da 
ordem Jmhlica ele influir poderosamente no 
espirito da comrnissão, em busca, de apoio se
guro para emittir o seu juiso sobre uma me
dida ele alto alcance politico, i}Ual seja, a am 
nistia. 

Si ele um laclu os interesses ela lil1erclade in
clividmü inspirnm o maior escrupulo á com
missilo e fazem elo projecto um f\Ssumpto de 
1rnüor urgencüi, dei ouwo h1c10 os interesses eh 
ordem publica fazem convergir a attenção da 
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commissão p~i,r:i os motiüos cl:i suspens[o de j de um delicto,de um c1•ime,a suspemão de toda 
gl\rantias, tmshulci,dos em documentos, afim p2naliclacle, q1ml será a sua expressão si, pro
cle elhi, poder julgar com acerto do conteúdo mnlgmla ante~ipadamente, o Congresso julgar 
do projecto e ver si os elementos com que SB depois inconstitucional a acção elo governo? 
aspirou um movimento revolucionario per- A amnistia não quer clizer,parece á maioria 
duram ainda, ou si se acham dissocitidos e da commissão, que um delicto, um crime não 
sem acçfo. foi commeticlo. Ao contrario, ella presuppõe a 

E, si pelo lado das disposiçêí2s constitucio- exis:-ei;cia desse ?rirri,e, cl~sse de~~cto, qu~ ;s:i 
nacs analysar-se ainda o assurnpto, ~1 maioria procurn esq:1e~e~ e ls~~t~~ da, ac~,10 .1ud~~~a1,1a, 
da commiss[o não cornprehende como se ccJnce~emlo-a.I o.s ben., s1 a,ss1m e, o c01:0 resso 
possa antecipae a discuss[o elo projecto dB nao" pode }1~rr; dev:e, ~1nçar esse esq1~ec1rn~nto 
amnistia por factos que motivaram a decreta- s~l;re t,i,e, i'.1c~os ,~n,L~ ele ca.r:lrncel-o .. ,_ de a,na
ção do estado ele si tio e medidas de repressão, l.Y s~l-os para.] ul 0 a1 cl,1 constituc10nalldade cl a 
sem que a, constituciornüiclacle destes actos acçtw c~o g~v:rno: E~le~ torn~m;;se um ele
tenlla sido julgada pelo poder competente. E mento rn:hspensa~el p,cfü tal .1ul".ªmen~p-
a simples enunciação elas disposições consti- . E _a vei dado de~ta dont~ma unp.;e-se '" con
tucionaes comprova 0 asserto ela comm'.ssão v_1cçao ele todos, s1 a eoteJarmos com os pr1~-

. . . _ . c1p10s que elevem reguhlr a mtervençao 
Sendo rncon~es_tavel. a attribmç:.LO do C_on- judiciaria na decretação do estado de sitio. 

geesso de_amn~stiar, c1rcnmscrevendo, porem. Em tiresto firm:.i.clo pelo Supeemo Tribunal, 
essa attnbmçao a clel1ctos que levaran~. o quando se llle impetrou o habeas corpus em 
poder pu1Jl1co a decretar o estado ele smo, favor elos cidadãos detidos elle reconheceu a 
a.mai~r~a ela_ commis~[o pens<t que aquelhi, incompetencia de sua, inteivençi1o, emquanto 
atr1bmçao nao se pode exercer antes que 0 congresso n[o cumpeisse o disposto no lWt. 
oCongresso julgue chê constituciornüiclacle cht 80 
decretação do_ estaclo elo sitio, em vista das ora, si 0 Poder Jucliciario, baseado em ra-
segmntes razoes: sões incontestes, clesistin de ma competenci:.i, 

Neste julgamento, o Congresso ni1o amüysa p:.ira julgar os clelictos elos conspiradores, em
sómente as medidas de rqJressiio que houve- quanto o pronunciamento elo Congresso não se 
rem sido tomadas pelo Poder Executivo, mas fizesse sentir sobre o procedimento elo governo, 
ti,incla si os factos que motivaram taes medi- como o mesmo Congresso pócle ti,mnistiar,antes 
das produziram a commoção intestina. desse pronunciamento? 

V!í-se por ahi que 0 Congresso não l)ÓÜe ele- Ninguem, em 1Joa fé, pócle contestar a clou-
sistir do conliecimento destes factos, não p:ira trimi, elo aresto. Questão eminentemente poli-

1 d l · · 11 tica, como sej:1 o acto ele que se trata, que não 
ju gnr, como 0 Po er Juc icmrio, 31 e es são obstante envol,-er direitos irnlividuaes. não 
ou não clelictuosos, lJoi·ém si, como um poder IJenle esse caracter. colloca-se fora da alç:.ida 
politico, no intuito ele ver a influencia que 
elles exerceram 110 meio em que se clermn 0 si judiciaria, emqmmto é um acto politico. 
por essa influencüi correu, ou ni\o, a patria E' este um principio qne tom dominado os 
imminente perigo 8 si a, commoção intestina, tribunaes nos p:iizes regidos por instituições 
. govorna.mentaes iclenticas ás nossas e que refoi a sua consequencia. sultci, ela elalJomção do nosso direito constitu, 

Parece ser esta a funcção politicado Con- ciomü. 
gresso,em face ela decrefac;ão elo estado de sitio O ctêracteristico. si as,im nos pmlemos ex
pelo Poder Executivo. Niio só, pois, os actos prirnir,do Poder Jucliciario é conhecer chi, con
do governo c:ihem sob a jurisclicção legislativa stitucionaliclaLle elos actos elos outros poderes. 
como os actos elos imputados conspiradores. Corno supremo interprete ela Constituição, a 

Si assim é, como pócle elle intervir pam sua intenenç[o é reclrcmatllt quando direitos 
amnistiar antes de cumprir 0 disposto 110 julgam-se pr"'jmlicatlos por actos dos outros 
art. 80 ~ i1oclercs. O nosso legislador, porém, abriu 

Si no julgamento cl<t constitucioni1lido.cle ela 
acçiio cxecntivlL, o Congresso verificar nestes 
factos a influencia que aos olhos elo governo 
elles assumiram so1Jre a ordem publica, e en
tão julgar inconstituciomü a clecrntaçifo do 
sitio, e verillcado nesta, hypotl1ese que a am
nistia .iá tenha sido prnmulgada i1elo Congresso 
qual fica semlo então a, sua venlacleini, ex: 
pressão? 

Não ternlo ella o valor de uma absolvição e 
sim trnduzinclo simplesmente o esquecimento 

t.11mi excepção para o acto da decretação de 
sitio, cuja cons~itncionafülaclo só póde ser re
conl1ecicla pelo Poder Legislativo. 

Esta disposição torim a quest[o eminente
mente poliüca. fl~m ela al~«uh judicimfa em
riuanto depende desse julg1Lmonto. 

Que os tribnnaes americanos não inter
veem no julgmnento dci,s questões políticas, é 
o que ensinam Story, Curtis, Pasclwl, Bryce 
e os mais tmtorisados escriptores de direito 
constitucional. Ahi estãotambem, como prova, 
os innumeros julgtulos dos mesmos tribunaes. 
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Si appellarmos u.gom para as pratic<1s poli-1 Sendo-lhe elles entregues no dia 10 pelo 
ticas elos paizes cultos, a commiss:1o não deix<1 presidente cln, Gamam, ella iiassa a estudal-os, 
de encontrai· ahi materiaes valiosos parCL a 1 trnzendo ao conhecimento da mesma camara 
doutrina que sustm1tci. o resultrido dos seus estudos. 

Em consef[ncncia elos movimentos ele insur-
reiçilo dn. Fmnça em 1870 e 1871, 0 pmfor Acon 'ecimcntos nnlcrio1·cs ao clia 10 ele abril 
publico poz em execnçrl:o as merfühls o,s maü< 
severa~ ele repressão, principalmente em 
Pariz e em nfarsellm. O e'taclo elo sitio foi 
declarado, presos e clcporfaclos os cidacliios 
que tinhmn promovido a insurrei:,·ão da. com
muna. Os tribunaes ent1·0.rnm em foncçi!D e 
quando já se <1chavmn comlemnaclos e l\bsol
vidos muitos clelles, só em 1876 iniciou-sB 
então o movimento rle uma politica de cle
mencic1, psb llpresentação á Camar<:i dos 
Depuü1clos ele clivemos iirojectos de amnisfü1. 
Depois ele uma larga e acre cliscussão em rorlrc 
elo pln·ecer ele LeHoml, qus negccva iL amnis
tia, estt1 não foi concedida, porque dfas ra
zões politicas fizeram com que os represen
fantes dêc rn1ção adias.sem esm meclicl<1,, em 
consideração aos leitos interesses ela oi'Clem 
publica. Sómente em 1879 mereceu n, medida 
te llpprovação clê1 representação nacimml. 

Qm@do it commissão ;1ppel\J, pa.ra c:stt; facto 
d<1, llistoric1 politim chi, Fmm;a, nilo e" pitr:t de
longar e ret<wchcr n. mGcfüla, de clemmci:1. qm~ 
ellci julga necessm'i(l, p:1m o 1:0''º momento 
politico. Simplesmente, Plli1 enl':i,rn, rn~.qnelle 
facto urn lado que proc.um rnlienü1r e é que 
sómente qum1clo os actos praüc<Hlos pelos in
surgentes .lbmm clc.vicln.inente <tmllysi1clos e 
julg<vlos pelos poclrres publicas. é que vein a 
convicc;ão do, 0mnistü1. Et1tfü nós, ao contra
rio de todas as norm<1S politicas dos outl'os. 
pllizes, elll\ é o p1'imeiro ctdo elo i1tult1memo, 
sem que ninguem Clllllte~·a cl<t gfüvicla.cle elos 
acontecimentos. 

Nos Estado> Unidos, suspenso o tlirr:ito ele 
habuas-cnrpiis em 1861, por iniciativ11 üo pl'8-
siclente ela Repnblictt, qLHtnclo o p<ÜZ se ttgit<ê va 
sob o movimento ~ecces~ioni8to,, só1m:ntu 
em 1863 Yeiu o poder competente <tmnis
tillr os implicl\dos no movimEmto revolucin
nario, e llssim mesmo com exclusões, depois 
que o Congresso têpprovou os "ctos do pocler 
executivo ele suspensil.o ele e dcts 
medidas ele repressão tonmdus contra f1Cjuelles 
que promovemm o desfo.llecimento e 11 morte 
clli União. 

O mesmo deu-se lll\ fnglaterm, qlrnnclo foi 
suspenso o direito ele /1uúe11s-co1111t'', mlo 8enclo 
clifücil á commi;<são buscar na historiei poli
tim ele muitos ontrns piúzes füc:tos pi\m com
provllr a sua doutrina. 

Base<1cll\, pois, nestils niúies, n. maioria. Üii 
commissiio resolveu reriuisita,r üo govrmo os 
üocumentos comprobi1Lorios ilos seus l\ctos, 
não só pamjulgllr de sm1 constituciornüic1acle, 
como p<•ra estudar ;i,s conveniencias politims 
cli"I amnistia. 

Poucos dias llepois ele ter n.ssumiclo o go
verno elo Estmlo o ;cctwü Vice-Presidente diê 
Republico. e de fornmr-se '' nova sitlm9ilo po
litka, icpoialla em elementos o,clversos '181t1m
t:ào que mltia com a. tcTmulhtç[o dit decretação 
elo est<1c10 üt) sitio. por occasião da, dissolução 
(\O Congresso Kaciorn~l, o espirita yublico 
principi<1.ni '" sei· clesagrad0,velmente impres
siorrnLlo com os rnmo1'es ele pronunciamentos 
'mminentes. 

Succecli<1m-sc e circuliwl\111 os boatos ele 
1woximos movimontos revolucionarios, cujos 
(Lirectore~ 11 opini~~o publica apcmtl1Vi1, tra
zendo n;:;sim em sobres111to continuo a popu
lar:fio destlt c<ipifaL inquieta e apprehensiva 
pel;cs incert<,:zas do dia lle amanhã e peht in
stc1bililbcle Lh ;<ituação, em face das exhibições 
irnliscretas rlos seus 8Arnrsarios. 

Ao·itava-se, então, no seio elo governo o pro
c2cliZnento que cllc devia l\Ssu111ir em face ela 
sitnação commercial ela Com1mnhill Geral ele 
Estrnclas Llr Feno, em posição profünclmnente 
p1'c'Cilril1 peltt mni:isão ele dc!Jcniui·cs, que mon
tava em mmt avnltll(hi, somma. Ao mesmo 
tempo que o governo discutia :ii devia vir, ou 
não,tm auxilio clest[1 companlüa, publimvl\111-
se 11s cleclamçf:es do banqueiro inglez sobre o 
empr2stimo rtue se clizici, ter elli1 contrallido. 
j.s clecl:1rnções do bc111queiro quasi que coinci
clim11 com a, resoluçiLo elo governo de lhe não 
presta.r ncnhnm tn1xilio; e entào uma gmncle 
somm0 de interesse'' sc:ntiu-se prolunclamente 
prej uclic1tlht e ao mesmo tempo mlliores pro-
9orc;:ões é\Ssumictrn as hostilidades latentes con-
~ro. os representantc:s da situação. . 

Quando nos relCrimos a esta compllnhrn, 
não temm o intuito de, inquirindo ela etlliolo
:_;·1ti dos movimentos. consicleml-os como um 
;;Jfoito ele unm caum economica .. 

Referimo-no~ a este üwto, porque dos inqne
l'itos pmcerlidos pela, autoridade, const.t dos 
,'oc:urnentos, como ver-se-ha depois, que l\S 
, ws111t-'.1"1.' tla revolução correriam por confa de 
um dos interessados nella. 

o que 8 facto, porém, e que o espirita da 
popnlaç:io desta ciclacle vi via excitado pelos bo
atos eh~ rnm1 revo:uçlí.o irnminente, C(T<tSSl\Vé\ 
esse múo estw geral, ele qur) a primeirll mani

füi i1 su lJlernc:ão das Cbrta.lezas de 
Cruz e Ln,g·e nos dias 19 e 20 dejaneiro, 

so h n. clirecçft.o rni.litar de um sargc:nto q Lte 
mancléWit i:ltinmr o cilefe elo Estado para 
deixar o governo, dando-lhe pllra isso um 
prazo Lle yi11te e quatro llofüs. 
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Na manhã elo dito 19 '' 1i:Jrfakzt1 ele Sw Lt 
Cruz sublcivtwa-,3e, ,Qob <1 clteli<J, elo stugento 
Sylvino de Maceclo, e "este movimento ciosso
ciava-se a, foel<üeztc da Lagc'., senclo o~ sub
levctdos nilü SLJ te guarni~:Ko !h1s me:mrns for
talezas, cnmo os sens lJL'esos, ficamlo privRclos 
elo seu com1mc11clo e !letiLlos os oíiiciacs a cuja, 
guarda estn, mm ellas entl'egues. 

Qne e'S<1 füblcva(:ão era. nm movimento de 
hostilidade ]JOlitica contn1. o g!werno, ([ ue se 
]Jroc:uravti de]Jor,previam-o todos os cloc~nnm1-
tos 11ue a commis:ão leu nos tmtos de rnquento, 
procerlielo pellC eommissão cl0 symlimncia. em 
um volume nmuuscripto de 263 íls. Sylvino, 
chefe do movimento, convich1do })Or cidttclllos 
de cütas ]latente' do exercito e nwnll11·os, do 
Congresso, plLra levanü1r n, r2volta, ctssisüu, 
seg,urnlo elle mC'srno cledM'cl, a tres reuniões 
poÍiticas, uma clellas mi, rull cb Impemtriz, a 
que assistiram 109 pcssoRs. 

E no procedimento riue assnmill ll<t fortn,
leza estava convicto rle que seri:c acomp<t
nhado pelo seus cl!efos. como elle intitula, 
não só ]Jelas forças ele terra. como F?las für
!JRS ele mcW. 

l\farcado o moYitmmto Ftra aq uello dia,, 
tarcle llle chegou um eonÜ''llYiso, iL 1 horn tfo, 
madrugadlC do dilC 19, r[lmmlo jú impossível 
ern deter a reYoltR, cm franco comec;o rle exe
cução. 

A commissão tmnscreYe a([lÜ as proprias 
palavras elo sargento s~·hino, 110 inü:1·füga
torio que lhe foz a commissilo cfo inq uerito êt 
21 ele janeiro.As respostas do interrogaclo er;un 
clc1clas por escripto, em visü1 elo seu estn elo ele 
Sctude. Esce interrogcüorio consta ~" fü. 80 elos 
autos. 

Dcpo'.s ele responder ciuacs os seus mdhoto;•,: 
auxiliares sulm.Jterno:~ n;1, suble1caç[o, tlis:'e : 

1." Que o fün thL sulJlevcwào ern, fazer com 
que o Vice-Pr\"sidentci lla RepulJlica renun
cilCsse o cargo, entregando-o ao genernl Deo
doro e, caso este rnio o quizesse, se nomeM'ia 
uma junta composta elo general Almeid<t füc1·
reto, Salclanlm cl<t Clanm e Alvim ; 

2. 0 Que as pessoas estrCLnltas dêê fortaleza 
que apoüw<1m eram o general Almeichi Bcw
reto, Dr. José i\íaritcno, coronel Olympio 
Ferraz, SD.ldanha drt ClarnCL, e outros nmis, 
cujns nomes ignon1, ; 

3. 0 Que esteYe em confüreucia com.tocloc< mc·
nos Saldanha üa Gama, sendo i1 primeira con
ferencia na rua lfa Irnpei·tttriz, rnfo SRlienclo o 
nome chis outras rnas em que Llen1m-se :1s 
chrns outms reuniões, por uão conhecer o Rio 
LleJaneiro; 

4. 0 Que coniiou o plano eh revolt<t a todos 
os inferiores, menos alg:uns cujos nomes de
clina ; 

:S. º Que to elo~ os cllefe.s bmto ele ma1'. como 
üe term, conhecem o pl,1110 ; 

o.º Qm1 nenlmmCL recompenslC espemvt1 
lClcri,rn;ar deôsct snblev:tçiio, sinllo clel'encler a 
patrhi, eonfra as violencias elo goven10; 

7." Ql~e n[o recebeu clinheirn algum ; clisse
lhe, porem,o genernl Almeida. füureto que Jrn
vm 18.000:000:<;c;1so o governo rnsistisse; 

8. º. f:liio s.abe :i, 11ue:m Cêttribuir a traiçfo de 
q~e 101 v1ct1m:.t, porem, si clelh desconfiasse 
rn10 se rndterh no negocio e seria ate 0 pri
meiro <L denunciai-o ; 

9. ºQue conb Y<l, com fod<t lC forçlC ele terra, 
menos o 9' repmlmto e o 5° regimento de arti
lharia COm OSl)~incipaes !laYiOS ela esquadra.Que 
coulrnç:eu tr<c1ç:ao LlaS forças ele terra na noute 
ele 20, q uanclo começ:on o tirotP'o na i1raü1 do 
Ptco. Qm1ndo a eS([Lmclrn fundoav;c perto da 
furt:1leza, Rcreclitou m:üs em um comprimento, 
do 11ne em yrepamfavo ele llostilidacles,porque, 
:'il cl1:d;o e~t1ve"'"' convencido, bombitl'detLVCL lt 
ctdi\Üe o vt:cb Vtc " p;iss<Lgem de forç<L:J paru, 
f\itliel'Oy ; 

10. 0:3 primeiros homens com quem con
vm"''ºu rn1Jre8~te negoc10 for·a,rnoD1·.Jose i\fa
rili,no, tenente Agnello, o Sctrgento I-Iermo
geneo, ~:enclo <1pre~,enbclo por :i,ciuelle tenente 
:10 coronel Olympio Ferrn,z, qu~l ckcfarou es
tcLr prompki par:1 romper a qrniJquei· hora. 
F;L!hL nas i·eun;t:e:·; a q uc as:::btiu, ficando re
solviclo rebentar elle <L l'i.:voluçiio e diz que o 
trtüdor foi o coronel Fermz ; ' 

l l . Que foi <evi~;tclo no di<L do movimento á 
1 horcL eh_ nout::'. p;trci, :cclütl-o, respondendo 
CI ue l''to mto or:L mm" ]JO~si vel, por!J ne e~tê1-
v:111'. todo~ em ;mrnt,s e 1rntndon pergrn1üi,r iWS 
c\1elc~ ''t poclm cont<u· com t;odos, <W que 1mch 
re~po!lllet'<~lll. Reconheceu enlXí.o ;e tmiçllo. 

1:2. H.cC8h~u telegramma, no clia 17. elo sai·
genl.o I-Icrmogc;neo, clrn1mimlo-o it ciclacle,o que 
fez no mesmo cl1t1. O motivo deste chamado 
01-c1 ix1rn se lhe dizer que o Saldanha estava 
nlC cidacle. Esse tekgram1mL foi queimado 
Clssim como outros pa1)eis. ' 

13. SttlJe que houve uma reunião em Cas
caclura, porém, ([UO nilo foi, a ellc1 por nilo ter 
sido convicllCdo. 

14. Contesfa o facto do ter receuiclo um 
officio do chefe SalcllCnh:i, da Gama. 

1 :S . Nilo . se le mura qual a pri meim )lessott 
q~1e o ccnv1dou para <.t revolta; lembra-se, po
rern,d~ C\UO,donmnclo uma nuute no qu;i,rtel do 
7" de m[m1tarrn, tmtou-se cfo;to. Tel'mina-s8 
n,qni o seu pr·imcic·o depoimento. 

. Acare;,Lclo Sy l \'ino L:om os infrriores que o 
U'.)Udm"Cllll m1 revolta, confü·1rnc o seu Lle
ponnento e a responsabilidade que elles toma
ram e, em face do tenente Agnello, que pro· 
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curou isentar-se de sua conparticipação, 
Sylvino diz que elle é o unico Cê1UStLclor ele 
sua desgraça. 

Este inquerito termina-se pelo ix1recer da 
commissão a fis. 107 v a 109, e diz que na 
sublevação da.s fortalezas ela Lage e Santa 
Cruz estava um plano politico para depor o 
Vice-Presidente cht Republica, tendo para isso 
o sargento Sylvino allicütdo forças m l1dlrnsii:o 
dos inferiores dizemlo-llles n que ú frente do 
movimento estavam corpos do, gu:.1rnição, a 
policia ela capit[11, a gu[Lrniçilo ela fortaleza ele 
Villegaignon, alguns navios da esquadra, os 
generaes Dsocloro Almeic~t1 B[l,rreto, Saldanha 
da Gama, Dr. Jose Mariano ('') e muitos oifi
ciaes elo exercito e chi, armadct, citttndo o 
coronel Olympio Ferraz. 

Diz mais o parecer que, victorioso o movi
mento.assumirilt o governo o geneml Deodoro, 
passando-o depois a uma junta governativa 
composta do genernJ Barreto, Saldc1nha e 
Dr. Cesario Alvim. A com missão diz, que 
Sylvino disse nunm ter visto nem Salcltml!a, 
nem Cesario Alvim. ("'*) 

Contimrnndo o inqucrito. a commis<ão, em 
parecer de 10 de fevereiro, chega its mosmas 
affirmações do parecer anterior, citando mtüs 
os segnintes nomes como coparticipantes da 
revolt[L: Pedro Paulo cl::c Fonsecet Galv:ío, 
Vicente Osorio de Paiv-a, c:ipitiles Antonio 
Leite Ribeiro Junior, N:1poleão Felippe Aché, 
Fortum1to de Senna Di[LS e Dermov<ü da Fon
secLt. 

A commissito ilo c011stitnic:ito tmnscrnvc 
ainda o interrogatorio de ~ylvino, <JUe constet 
dets fls. 198 e que diz: 

1. 0 Que obedecia a um c'iefc com quem 
conJ'erenciavn, promettenclo--!11e <1,poio cm 
outros pontos onde dovcri:1, fambcm romper 
a revoluç,ão ; 

2. 0 Que o Dr .Jose i\farfauo e cornncl Fc.rrH.z 
disseram-lhe que já lmviam depositado mil 
contos ele réis; 

3.o Que a ultim[l, conforenci8, ti.vem log[Lr no 
!lia 16 na charutaria d[I, rua elo Ouvidor ; 

4. 0 Qus receberam um billleGe elo tenente 
Agnello clizemlo-lhe que adiasse o movimento. 
clÍeganrlo-llle eNte iJil11ctr, 110 rJ in, !K, Ú, l li ora 
ela noute ; 

5. 0 Que conferencü1,r:1, com u geneml Bu·
reto, coronel Ferr«1,z e outro,,; 

(') Seus nome8 veem 110 pal'ecer. 

('') Até então Sylvino não llaYi[I, falhulo no 
nome do geneml DGocloro. 

(" •') EstP :rmrecer tem :; d:d{1, de ~29 r1e ja
ne!l'o, 

6. 0 Qm: o Dr. José Mar.Lanocleu-l11e para co
piar as s2nlms e lllémifoqto que entregou n. 

7. 0 Que 11 senlrn,-corno vaes -quer clir,er o 
«homem chegou» o que este homem ent S[Ll
dnnha. 

Nas fls. 210 está outro interrogatorio ele 
Sylvino, que a commissito passtt a extrnctnr. 
Diz: 

l." Que O documento appenso aos [l,Uto.>, 
escripto º' ln,pis,ern. um::c declaraçiio que escre
veu p<wa dizer os log«cres onde conferenci:wn, 
com o Dr. José M<Lriu.no, Olympio e Agnello: 
em ClLS[I, elo coronel Olympio Ferraz, no sem 
qlmrtel e n[I, clrnrutmfa do Ouvidor; 

2. 0 Niio se recorch1 do clü1 em que teve rt con
ferencia com o De. José i\fariano e general 
Almeich Barreto, mas recorda-se que füm 1rn 
rua, junto á clmrut:-iria,, além de outras con
í'erenci<1s q11e teve no quartel do 7° ; 

3. 0 Que obedecia, :tum chefe de mar-S<tl
:lanlm-e 11 um chei8 de terra-Btu1·eto-· 
nunca porém, est:mdo com aquelle e falbcl~ 
sobre revolta; 

4. 0 Que José nfarhno e Barreto nunca lhe 
fcühmm em Sc\lclcmlm ; 

5. 0 Que á conferencia da l'U[I, da Imperatriz 
iJ,SSistimm 109 pessms ; 

6. 0 Não conheceu o retrato ele Almeidt1 fü,r
reto, em um:1 serie ele photograptlias que lhe 
romm n.presenfadas, onde se ach<WéL o retrato 
llo mesmo general. 

Em face c1isto,6 impossivcl contestar que na 
sublevação das fortalezas de Santa Cruz e 
Lage esi;[Ly,i, o inicio ele um largo plano' revo
lucionario,que se estemli[l, a alguns esta,clos, no 
intuito cfaro e vizivel ele depor o Vice-Presi
rlente eh Eepnblic:i,. 

Funcciona va enfüo o CongTesso e. dominado 
por ,i,contecimtmto:s ele tanta gravülacle que 
era pr2c1::Jo repr1m1r, ]mm lL'ir' a sJlvo o prin
ci11io ela n11i,oridacle, enecrrnvn, no cli:1 ;~J ele 
ne1ro, '"" füM: sessi-1e0 com a, mor;iio n.o governo 
em q11e n~LO lhe delegando nenlmm;i, attri
buir;ão, todavia chamava su::c <Lttenção p(l,ra as 
temlencms Ü() UJll(I, :cn[Lcchia, que se tormwa, 
pr8ciso donrnr com tocl:1 a energia, em defesa 
dos altos intcresces ch1. ordem publica. 

( ) Esti\.o 11os n11tos P'iÜ:s üocrnncnt,is : 

I\walJens 
Vens mmml1L~ 

Signilim.r;iies 
Rc;IJ~nü1 mmmliã 
H.elJenfa, hoje á nontc 
Ni'io façm11 fogo sem orclem 

110SSi1 

Eu nfo vou Ordem e rJiscipfüm 
Qrntrnlo vem: i\litrnlamos J'or·çlc, eLc. 

O üocumlJnto 6 a, intiimwão ao clrnfo do E~
fatlo pm· ~.vlvino pa.1·n, rleix'tr o gon'.rn_o, c1Í
trPgm1c10-o ''·º genei::tl IJeorloni. 
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Niio obstante as pr0Yi1,s irrecnsa veis que clie-] generaes ;:;igmctarios rlo manifesto, '" um poder 
garam ás miios do governo, clct politim · c.;onstituitlo ela Republica, superior llieral'clüco 
ela sublevaçiío dlCS fürtiüezas e ela. cornpltrtiei- clo proprio exercito. N;l,o parece á commisslio 
paçiío ele altos personagens da politict1 e do ter sido o amor ela lei o intuito domin;mte elo 
exercito o governo nenhuma. providencia,, procedimento elos generaes. Aos seus olhos o 
tomou sin1o vencei· <c mmrcltii1 domando a manifesto,aproveit11nclo a questiío presidencial, 
snblev11çiío. Nenl1um11 rneclicln. foi tomada niio e mais do que uma opportuniclacle que 
pelo governo contra, aquelles cuja responsabi- niío quizemm perder, para lançl1r um cartel 
liclacle 6 inconteste, i1or declamçiio do propeio de desafio ao chefe de Estado. 
Sylvino. E foi ao,sim que elle foi comprehencliclo pelo 

Dorninacl11 ;i, sublcv<1ç<'ío,ni'io deixou todavi11 a espírito publico, cujas lcpprellensões assumi
l)Opl1 laç<'ío desta c<1,piüü ele ser sempre impres- ram tmi.iores pi"Opor·r;.ues, clescle o dia em que 
sionada pelos boa.tos ele rcvoluçiío. 1bi elle publicado. A todos ou a quasi toclos o 

Não e só isto. A c<i.pital ele S. Paulo era o manil'esto era o signal da revoluçiio. 
tl1eatro ele acontecimentos gr11ves r1ue relien- Tomou-sG ella immitrnnto p2ra.nte toelos os 
favam no fim elo mez ele nrnrço, e cujo obje- espíritos. Realmente, na. noute de 10 ele ll.bril, 
ctivo era a deposição elo presidente elo estado. entrou elléi cm começo ele execução, pelos 

Pela leitun1, dos documentos que fe1: a com- aconteci1IJE)ntos que a commissi1o passa n, es
missão dos autos ele inqueri to, proc:ecliclo pela tuclar. 
autoridade policial tle S. Paulo,em um volume 
ma.imscripto ele 263 Jls .. íic:i. prova.elo não s6 que 
esse movimento attenüwa contra a estalJlli
clade elo governo cstMloal, como relaciomwa
se com mn movimento na ü1pital Feclernl que, 
nilo obstante frustratlo pelas forças elo governo, 
Yencenclo a rebelli;J u elas lb1falczas, toda vié'1, 
seus chefes niío desistirrm rlo plano de, a custa 
ela füt•ça armachc, clepr1c o Vice-Presidente ela. 
Republica. A commis~lo refere-se á pulJJicti
çito desses documentos no Joinal do Commcr
clo. 

Que os chefes da rebellfüo ni'io cle<istiam elo 
intento clB promornr n, r.;volnç,D.o contra o 
governo, provam-o os acontecimentos sub
seq_uentes. 

JJomirrnchi. a conspirti.çiio ela, mpital ele Siio 
Paulo, ti popultiç8.o clesta c11pitlÜ füi impres
sionada por um manif2sto assignado por trezo 
generaes, publicado na imprensei,, no dia 5 ele 
abril, em que leV<1.l\.Llll ao Vice-Presidente a 
intinm1;ão í'oenml ele procellcr it ci:'it,•ão lWC
siclenci11l, como cumprimento ele um artigo 
constitucional. A primeim cousci que n. com
missão salienta uesse iiroccdimentu impru
clent::l elos signafarios do nmnif'esto, portatlo1'es 
ele a.llas patentes elo exeecito, cujo clever 
principti.l era a.cti.tar a C\Utoricli.tcle e rnio 
violor a legislaçiío mil.it11e que proltibe que 
militares promornm e <tssignem collectiv"'
mente petições, a primeim cousa que a com
missii.o s~dienta, como rlizin., ó n. incompeten
cia elos signatariti::: do Hmni lestu 11, exigir o 
cumprimento 11u um artigo 1hL Constituit;iio, 
sobre cujo ver1hi.doil'll espiri tu pairam as nm
iores duvifüi,s, !Jem StLlieuü1,cl~i.~ im tliscnssiio 
qus foz a im1wensD, sobre o assumpto. 

Em face destas ela vidas, so n. nm poder con
stituirlo com1Jr"tia interpretar o artigo chi, Con
~tituiçiío e u;'ío a mmnln·os elo c'l:e1·~ito qltc, 
poclcndo exercer indivitluaJmente o 1lireito de 
mterprntaçiío so!Jre texto constiiucimml, todc1-
vi(L niio a poclt>m impor, como füemm 06 

,ivodcciu1cnlos elo d:"! 10 

Um jornal dest11. capital Diario de J>lolicias 
noticiava na manhã elo cfüi. 10, uma manifes
tação que se projectava fazei· mi. noite deste 
mssmo clü1, ao g:e1'.eral Deodoro, cu,jo estado de 
sande era grav1ss11no, segundo declamçCíes ela 
imprensa. 

Não deixou ele provocar a nmior aclmiraç.1ío 
uma tal noticia, em vistct elo estado elo mani
festante, agonisante e ji tendo ate recebido os 
ultimos srrcramentos ct1 igreja. 

Entretanto ell11 realisou-se, tendo nella to
mado parte cidadãos que niio podiam ignorar 0 
estado gmve elo general Deodoro. 

A commissiío cleixC1. ele descrever o occorriclo 
nessa manifestação, limitamlo-se a transcreYer 
que clell3, - o disseram os jornaes clesfa ca
pital. 

Assim, o lol'lial do Com111e1·cio Llo dia J l de 
"'bri.L clizill,. 
. « O Dr. Smi.lm.L,_no discurso t} Ue pronun

c.1ou _na mantLesü1,ç,10 <W Sr. general Deodoro, 
clep01s ele atacar com ét maior violencia o 
governo do Sr. marechal Floria,no, cencitou 
o povo a ir depol-o e n,cclamar o Sr. marechal 
Deodoro. 

Deliben:do . a fazer cess<n' tle nn;a ~ez · es~ 
tas constantes explora,1;·ões,que só trazem eomo 
rernltaLlu ahrmm· a pupuhtc'UO u perturbar a 
imz. o St· ·. nmreclrnl Fllwia.no, de <wcorclo com 
us seus mm1stros.' reso 1 veu empreg;w as mais 
energ1cas e decisivas medidas afim ele acabar 
com os elementos pei·turbaLlores, que tanto 
nml nos teem feito.» 

Sab;J o· g~1·e~·11; ~gm:,. 
0

CJU
0

aes
0 

siÍo ~s ele
men~os pertnrlJculores, cumpre mnpren·a1· a 
maxrnm energia, tanto nmis qumito tev; llon
tem prorn tla acllie:,;ão <1ue llle prestam as 
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forças ele mar e de terra, ú,s quaes corre o camadas ela sociedade, revelou-se cheia ele 
dever de manter a ordem e fambem o apoio justa inclignaçào, ante a origem dos ultimos 
que encontrrL na opinfüo publica, que quer o snccessos, set•ia occultae lt verclGtde, empre
paiz tranquillo e feliz e que mio púde estar stanclo it cligniclltde nacional sentimentos pouco 
á mercê elos que tudo apeoveitam pam con- pci,trioticos. 
élemnaveis exploeações.» Não; toclct a genfa conclemnou esse treslou-

0 mesmo jomal ele 12 dizia : carnento inexplicavel, que nem se estribou em 
«A necessichtcle do emprego ele mcLliclas em:r- um peincipio são, e nem pócle encontmr pre

gicas, contra pessoas que gOSlLV<J,m ele c:érüts texto ao menos para aJfastar ci, energfa clcL 
immuniclacles, levou o governo '' l<tnçar mão conclemnttç~w YibraLla ele todos os lados. 
elo meio extremo elo est<ulo do sitio, semlo ht- E foi assim qne os jornaé•s ela manhã tive
vrado e assignado \lontem. ás 4 112 horns eh mm a m;üs a viela, pracura, e foi assim que o 
manhã, o clecreto í[Ue damos na rubrica com- clcsgra,çaclo acontecimento da noute antet'ior 
petente. tornou-se thema exclusivo ele todas as con-

E' como dizemos um l'ec:m"so extremo; mas, Yersas. ob,iecto unico ele todas as expansões 
si o governo, a quem cumpre empregar todos sinceras ela alma, brazileira, patriotica e inspi
os meios para garantir a ordem e a paz e pre- mela, cheia ela conv-icção de que é tempo já 
venir a reproclucçào ele scenas que üwto nos para a Republica seguir o caminho da orclem 
amesquinham aos olhos do estrangeiro e aos e da estabilicllicle iirogressiva. 
nossos proprios, deliberou clelle lançar mão, füts linhas ra1)iclas com que fechámos a 
teve para isso fortes e ,instificculos motivos e nossa clescripção ele homem, esti1 expressa '" 
sem cluvida fundou-se nilo sú nos ~factos que se opinfüo elo paiz, franca e cornlemnatoria para 
clernm ante-hontem nesfa ccipit"l, como mi os responscweis desse desvario, pois outra não 
certeza ele out'.'os que s:\ passaram em seg1'eclo l)Odia ser a pfllavra ela folha que tem mi,s 
e que pocleric1m trazer funestas ccmsequencias. trnelições elo seu passado a trilbi, elo seu pre-

Que a ac~·ão energica elo govemo consiga sente e elo seu futuro, como tem na pessoa do 
por uma vez, acabar ?ºm os e~ementos pertnr- seu reclactor chefe as lições do patriotismo e 
badores da nossa socielhtde, sao os votos sm- elo 1leyer ciYico. 
ceros de todos quantos desejam a felicidade Isto dito, não nos resta accrescenfar sinão 
deste bello paiz que tem clea;lte de si o irnüs que no momento actual é preciso deixar ao 
auspicioso í'utnro. » }lOcler publico todci a liberdade ele acc;ão de que 

Dizia tambem a Ga~eta ele }{alicias ele 11 : elle mrece, e confiar lealmente no governo, 
«A noute cle llontem foi de verdaUeil'o }lanico certo de que à necessarü energia de um mo

nesta ciclflde. Pelo bulício, correrias, gritos e 1 mento angustioso elle StLberá juntn,r a pru
movimentação de tropas e ele populares, poder- dencia, 8 a reflexão. » 
se-lüa, atlirmar que a revoluçiio estavn, na O Diario ele Noticias, ele 11, disse: «Apre-
rua. » texto de se fazer Ulllêt rnanifestaç.ão ao mare-

Da mesma rnaneirtL exprimia-se O Pah: clrn1 DGodorn da Fonseca, os opposicionisfa,s 
«E' bem ele ver que U Pai:; reprova, aberta e mais exccltmlos, os intmnsigentes, tiproveiÜL
f'mncamente tfü successo, que só póde ter si elo mm-se dei ocmsião parn, tcnfa1· i1erturbar a 
inspirn,clo por absoluta falt:c de patriotismo e orrl.em e ametiçar tt tmnquillicln,dc publica. 
desejo de assoberbar o governo ela Repu Jlim Reunidos no largo ela Lapa, Lhtlli s2guiram 
na sua administração, conYulsionando <J, socie- para a cam elo marechal Deodoro, onde o Sr. 
üac1e brazileira, já sob a pressão ele temerosos Dr. Seabra; em linguagem ameaçadora e pro
receios. Si uma parte da nação pensa que o vocL1nte, de1)ois ele aggredir o goYemo, fallou 
governo tem commettido erros, não é certfl- aos rnanifestflntes, concluindo o seu discurso 
mente armanclo imposições desta, ordem que concitando o lJOvo a ir ao p<tlacio Itamaraty 
cada um tem o Llireito ele patentear o seu depor· o Vice-Presidente. 
·desagra,do. Follla republicana, antes ele tudo Em seguifüi, o Dr. Pardal Mallet, propondo 
'O Paiz nf\O prestigia tcrnmvas nem coacções que se eliminassem os discursos e agissem 
ao poder publico. A liberelade não é o direito daquelle momento em cleante. 
de cada um fazer o que lhe aprouver. ja o ............................•............. 
1]isse nestas colrnnnas o nosso illustre mestre, Confiamos que o govemo, que tem claelo 
o Sr. Quintino Bocaytrrn, e nós o repetimos provas ele energia, saiba cumprir o srn dever 
agora. E, si. para snfibcar taes actos ele eles- e garantir a ordem publica. » 
vario, o governo precisa ele movimcmtos, ele Voltando á questão no dia 12, disse: 
energia, tenlrn-os a tem})O e a hora ... » «E' pnblica e notaria D, impruclencia com 

Na erlição do dia seguinte, Yultanclo ao que se ltouvemm alguns oradores e grupos ele 
mesmo assumpto. confü·mcLVlt O Pai~ a strn e umnifestantes, 1m noute, de 10 do corrente, 
a apl'ecia,ção geral lleste modo: levm1fanclo gTitos sediciosos e pmmovemlo a 

«Negar que a opinião publica, nmnifestada cleposiçD,o elo Vice-Presidente da Republicn,, 
l10ntem por toda a imprensa e em todas as que para elles jà não o era mais. e sirri o 
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bravo mar·eelml Deodol'O da Fons13ccc, a quem seu conhecimento, pelo ctcpitão João Vell10 ~os 
explomvam tão cnrnlmente, sem ao menos se Stmtos, ajufümte do l 0 lJ<1tall!ão de inüint".:rm, 
lembrarem do esfriclo melincll'Oso ele sua sande. que alguns in18riores do mesmo bataillao e 
Deante dessa tentativa estupicla, mal trnr;ada, outros individuas que a elle j{1, tinliam per
impruclente e ridicu!a; cleante dos aconteci- tenci 1Jo, alliciavo,m p1'aças para uma revolta 
mentos políticos que se cle~enrolam ; deante dos corpos da, brigachL policiDJ, contra o go
da situação do pa,iz e estabilidade das noss2,s vorno e nesta mesma dafa nomeava o mesmo 
instituições constitucionaes. o governo nilo tenente-coronel, o major Joaquim Ignacio 
podia conservnr-se impassivel, tornando-se Baptista Cardoso e cn.pitão Bernardino Au
indispensavel p01· isso umo, providencia ener- gusto da Cruz pa.ra ;:i,brirem um r:goroso in
gica, no sentido cl13 poder garantir '" 01'1.lem e a querito sobre denuncias tão graves. 
tranquilliclêi,de, ele modo JJOsitivo e seguro.» RcuniLla no mesmo, dia 8 a commissão ele 

O .Jornal do Bra~il, cle1jois üe minucioscc inquorito, passou a ouvir ao capitão João 
noticia elo que se passou até it chepachi, clm Velho elos Santos, que disse: 
nmnifestantes á casa elo marechal Deodoro, «Que 110ntem dia 7, communicara-lhe o 
disse, na sua, edição ele 11 : smgento-ajuclante Americo Valladares ele Cer-

« Alü cltegrwclo, o Dr. Joaquim Seabm, queira que, ha dous mezes mais ou menos. 
deputado peht Bahia, em logar ele) felicitar cm o ex-sargento ele cavallaria da brigada Leonel 
nome ch1 reuniilo o rnareclml Deodoro. pro- Cavalmnti de Araujo, procurava muito no 
feriu violentissimo o insultuoso discurso con- quartel tW l' sargento Fernando Monteiro 
tra o governo. o principalmente contra a pes- Lisboa e ao 2° stwgento Hermenegildo Ferreira 
soa elo chefe do Estado. O 81·. Seabra concluiu ele Queiroz. ambos do 1° batalhão de infün
o discurso proc:lairnrnrlo o mareclml Deodoro faria da brigada. Desconfiando destas repetidas 
presidente d:1 Repu:Jlica, e convidando o iiovo visitas elle séi,rgento-ajuclante, alcançou a con
reuniclo :1 ir bm:mr o 7° batalllilo e, com elle fiançtt dos inferiores para conhecer o que 
f'ratornisanclo, tomar de assalto o 1mlllcio Ita- i entre elles se passavci, e veiu a saber que no 
marn,tv. J\o Dr. Se<1bru, seguiu-se o Dr. Pardal dia 3 de maio dar-se-hia um movimento hos
ilfallet~ que declarou que não era mais til ao governo, nilo reconl18cenclo ao Congresso 
tempo ele lallci,r, tendo cheg<ulo o momento ela a sua ;:i,utoridacle, no qual tomariam P'"rte 
acção. » subalternos elo 3° regimento de artillmrici, de 

J\ 12 foram estas as suas palavras: campanha, um ma,jor elo 24° ele infantaria, o 
«Os acontecimentos de que llontem foi the8,- coronel Fmncisco da Rocha Callaclo, comman

tro esta capital. emocionando profundamente dante ela fortaleza de Santa Cruz e o coronel 
os espiritos prudentes, que acima de tudo Osorio ele Ps,iva com o seu lmtalhão, praças 
collocam a paz e a ordem publica, dilo a nota do ]"e 'Íº ele cavallaria. Que o movimento 
ela exaltaç:ilo ele animo em que se acham al- seriei, dirigido pelo general Almeida füirreto, 
guns elementos da noss<1, sociedade, collocanclo auxilüiclo pelo cmonel .Menna Barreto, o 
o problema da morto ele uma situar,,iio politiccc major Sebastfüo Bm1deira, a quem caberh o 
no terreno füi, lucfa armada, com o ql1e mixl<1, comnmnclo elo l 0 bafallti'ío ela, brig"cht, ca
temos a ganhar, siniio o doscrecfüo no estmn- bemlo ao comrnando elo coronel Menna Bar
geiro ; esses elementos se deixaram clomimw reto os outros esquadrões ela brigada. O sar
por um excesso ele paixilo, em vez de abrir a genta-ajudante de combinação com os infe
propagancla na tribuna e na imprensa. cliri- nores prenderiam todos os officüies da Dl'i
gida pela acçilo Llas irléas e Llos principias, gada, matando-os, si resistissem, contando-lhe 
para firmar-se na consciencili, imcional e res- o ex·sargento Leonel, no dia da publicação elo 
tringir o apoio moml inclispensavcl á perma- maniibsto elos generaes, que ci, revolução par
nencia de qualquer situação. » tiria fambem elos estados, já tendo ella rom-

Eis a opiniã,o . que ê1' imprensa exteI'!mva piclo em S. Pcmlo. (11utos do inqucrito lia 
sobre os acontecunentos de 10 de abril, cuja /JrirfClrla de fl'. 3 a U.) 
clescripção minuciosu, a commissão abstem-se O rmrgento ajudante confirma perante <1 
ele faier, pul'que Jí:e:,;clJs se :tclmm no espil'ito commissão llo inqueri to o depoimento rlo ca
publico pelei, leitura que delles fez 11" impren~a µitilo Velho, <Lc.:i·e,:ceufamlo qne os revoltosos 
de l 1 de abril. disrunham Lle a vultiub quanti<1 e de :200 bom-

Qmtes os responsaveis por esse movinwnto? barJ elo dynnmite e que, segundo dizia o coro-
Qual a sua verclacleim signifimi,ç[o? 1 nel Menna B:wreto, não se devia querer o 

Eis o que passara a commissão ê1' estudar, concurso elos officicLeS, porque este, negocio 
folheanclo para isso os documentos que tem em devüi, ser :feito pelos sargentos (ai1t. cit. fls. 
milo. fh 8). 

A 8 de abril o general de brigatla .To~co O 1° sM'gento Fernando confirma os depoi-
Baptistci, da Silva Telles, em oliicio dirigido ao rneuto:i <mtel'iores, Llizentlo, porém, uào dar 
tenente-coronel Francisco Agostinho ele Mello credito o.o qne lhe diziti o :;argento Leonel, 
Souza Menezes, communiclwa ler chegMlo ao em cuja rnilo viu um cartão de visita do 

Ci1mu.ro. V, II 33 
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major Sebastião füwdeira, chamarnlo Leonel Sr. Dr. clleCe de policia pelo Sr. Dr. 2'' dele
á sua residencia, outro do coronel Solon pi1ra gado, na residencb de Leonel.» 
o mesmo fim, antro elo general Almeidi1 Bcir-, As llecfaraç.õrn feitas pelo cl<trim-mór José 
reto, tendo o cartão a inicial R e unm mrta elos Santos Oliveil"n,, do regimento de cavalla
de Sebastião Bandeirn <W almimnte Eclu,irclo ifa mencionado, combinadas com as do tenente 
vVandenkolk, apresentando-lhe Leonel. Eduardo Jose fü1rbosa Jumor e major Antonio 
cits. fls. 9 a. 10). , Fcc;rnncles ele Cctstro iYieneze,;, patenteiam ter 

O 2º sarg·ento Queiroz diz ignorar os depoi- o alferes-secretario do 7° b:i,talhão de linha, 
mentas anteriores, assim como o ex-sagento Carlos .Jansen ,Junior, se combinado com 
Leonel. , . 1 aquella praça pan1, alliciar-se aos cãmn,raclas 

Julgando a commissão dispensa vel o extra- do regimento e tomarnm p:irte na insurreiç·ão, 
cto ele cn,clt' um dos depoimentos, tran~cre;ce procedimento que promettera aquelle clarim, 
textualmente o parecer ela com1rnssao, as mas que chsse em smi,s cleclarações não pre-
fls 21 : . _ .. . ) tender levar :i, effeito. 

« A vrnta di1S declaraçoes das t1s. 3 a 1 O e , ........... , ........ , .................... » 
11 a 16 C) e a n,c:i,r ação ás fis. 20, é n, com- 1 Aindct no intuito ele saber dos Tesponsaveis 
missão de parecer que o individuo Leonel pelos acontecimentos ele 10 de abril, a com
Ctwalcanti de Araujo, ex-2° sargento do 1 º es- mis~ão )Xcssa '" estudai~ o inq uerito feito pela 
quadrão elo regimento de cn,vttllaria, ela bri- 4ª delegacia ele policia desta mpit<'ll, constante 
gada policial desta capital e actualmente ele um auto ele 04 folhas. 
empregado na Estrada de Ferro Central do No intuito ele conservar a fidelielade dos 
Brazil, conforme denunciou o s0rgento aju- clocume11tos, a commissão transcreve textual
dante da infüntn,rin, da mesma brig'Ctda, Ame- mente o parecer da, autoridade José Camliclo 
rico Valladares ele Cerqueira, serluzimlo o Pimentel de Duarte, annotanclo-o nas refe-
1 º sargento Fernando 1\1onteiro Lisboa, 2" sar- l'encias que. elle füz: 
gento Hermenegildo Ferreirn, ele Queiro1. Ju- 1 « Demonstrn.dlc pelo primeiro inquerito a 
nior, soldados Fern8'mlo Antonio de Castr·o e existencüi, da conspiração, que só loi mallo
Luiz da Franç.a Rodrigues pam reunir ele- grada no momento de sua exliibição na 
mentas, na supracitacln, brigada, ptwa nm noute de 10 de ab1·iI1prnximo passlldo por terem 
premec~itado movimento hostil ao governo do, i falllado_ a ultima hora elementos lJoderosos, 
l'l,epubhca, recorrendo a p!ianüist1ctcs lJI'O- com cu.10 recurso esperavmn os chefes obter o 
messas, para conseguir seus lJretenciosos in- alme,jaclo tr,iumpho, .pareceu ::\, lJOlicin, que pro
tentos, não trepidando cornmetter o n,rro- segumdo em Slrns mvestigações com mümo 
jado crime ele propor ao soldado Fernando mais repousado, depois ele passados os transes 
Antonio ele Castro. acima menc onaclo, o ClS- do primeiro perigo, lJOcleria ainda colher mais 
sassinato do actual chefe da nação ; amplos esclarecimentos acerca do g-rande crime 

Além claqueHe sargento estar de combina- politica, Jelizmente alJortado. 
ç.ão com Leonel e senhor da planejada secli- Nesse intuito for:un tomados os depoimentos 
ç.ão, o sargento-ajudame Americo Vallaclares de diversos outros indivicluos, que maior 
de Cerqueira, que já lm algum tempo della ])artici1mção ou conhecimento tiveram im 
desconnando, buscou meios de certificar-se criminosa tentativa. 
de tudo, fingindo-se alliado aos refüridos Esses de1)oimcntos E-ão os que consfo,m do 
sargentos Lisboa e Queiroz e posteriorir_ente presente prosegnimento do inquerito. 
a Leonel. Dessas Yarias peças se deduz à toda a evi-
.......................................... dencia: 

Segundo affirmou Leonel ''ºs supracitados 
inferiores, dirigia a sedição o nmrechal José de 
Almeich Barreto e de accordo elle Leonel es
tavam o tenente-coronel Antonio Aclolpllo (la 
Fontoura M nna füwreto e major Seb,i,stiiio 
Randeira, tendo a commissii.o sido infornmcla 
possuir a 2ª delegacia (]e policiét desta c8'pit<ü 
um cartão de visifa deste ultimo com o nome, 
a lapis, daquelle tenente-coronel, o qual cartão 
foi encontrado na busca dada por ordem do 

Que uma, eslrnnclosa conspiração tinha sido 
tw1mad<L )Jam cle_pôr do seu elevado posto o 
actual v ice-Pres1clen t0 dct Republica, Jls, 10 
11, 23 v. 0 seguintes (1); ' 

( 1 ) o documento de lk 10 e o auto ele 
p21·6·lmtas feitas a,o capitão Tl10maz Cavtclcanti 
elo Albuquerque, que diz : 

« Que ~" 7 ltoms clct nou te prese,ncion elle 
respondente ele sua cascc, no Arserial cht Gtkrra 

. . , a, p:tssagem pela Glorfa de grande massa po~ 
(*) Dep91men~os elo 1° sargento l\fanoel .ele 1 puhcr que ióe dirigia para Botafogo, e mais 

Assumpçao e Silva, do 2' sargento Jmquun t<wde foi convidado pelo ministrê1 eh guet'm 
Cancl1do Pnnentel, do soldmlo Femando Anto-

1

· para comparecer ao ministerio e ethi receber 
mo de Castro e do :;olrlatlo Luiz elc1, Frtrn<,'a Ro- instrncçile~ refaüva~ ;í, rnanu/;onçito do rcfo
dngues. nclo arnen~J, sedam 9 e lres quartos dêC noute, 
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Que essa conspiração tinlrn ramificação em diversos outros pontos ele> paiz, folhas 10 v., 
43 V. (2); 

visto que a m<tuifosfaç::lo tinlia-se transfor-
1rnulo em mim sccliçilc;., pois alguns elos mani
festantes, tornando clai·o;:; os seus fins, tinlmm 
cl8clarado por di~eltrso.'i que em chegaclo o 
momento de collocar o g"lmcml Deodoro 1rn 
iwesidencict da Repnl1lica e depúr o general 
Floriano Peixoto. 

« Qtie e:1st1s cleclcwações foroJn foiÜlS p2los 
Srs. Drs. Jose Joaquim Seabra e Parchl l\Ial
let, tendo este declarado que era cl1eg;2c1lo o 
momento Lle aca1J11r com as pahwrils e eJttr:u 
no terreno ela acção ... » 

A testemunh:J,, para provar que se tra1rn1Va 
uma revolnç.ilo contm o govGrno , qm: 
tinlm relações com a revofü1 118 S. Cruz o 
com a revolução de S. P<Lulo, esj}erando-se 
pa.m isso sumenb o momento azac'.o, diz q lte : 

« OuYiu declarações neste senticlu ieibs 
pelos cirlacfüos Pardal Mnllet, Dl'. Campos ela 
Paz. Dr. J\fanoel La vmdor, José do Patrocinio 
e outros que certclmcnte eram os implicados 
nesta. sodfoi1o, mas cujos 11omes ignm'<L ; 

«Que sabe com certeza ter o Dl'. ~fanoel 
L2wraclor convitlacto <Llgumas pessoas pêtrn 
tomar p<wte cm unm revolrn;iio contra o 
governo elo nrnrechal Floriano » 

Esse depoimento r': confirmado pelo de ou
tras testemunlms. 

O documento de íls. 2:3 é o auto de pel'gnn
tas ao g·uarchL-livros Jo:lo Fonsc(,·o., HílJe.íro 
Bastos, que, segundo üiz, muito antes úe 10 
de abril sabia uão 8Ó JJelos joruaos Co;nhie, 
Novidades, Cidurlc tio leio e Olltros, como p·2las 
palestras na rua do Ouvidor, que se tranmvtt 
uma revoluç·ão coutm o Vice-Presidente da 
Ilepublica e que, imlo '' uma reunião convo
rnda por José do PL1trocinio, João Clapp e 
Dr. Campos di1 Paz, na Ciúarlc ria Rio, ouvira 
discursos p1'onu1wiados por esses inclivicluos 
cm q no dis:;eram estar lll'Olll]Jtos pn,m :i.gir 
I1rntilmcnte contrn o nml'Bclml Florürno 
Peixoto, e que Sltbc ~e razürn grnmlcs oifertc"ls 
de dinheim por pai'ti; de <dguns banqneiros, 
}Jonclo o Dr. Manoel Lt1 vrador (1 disposic:i'io 
elos revolucionarios '' sua bolsei,. » 

D'édli em doante <L testcmunlrn pllssou a 
descrever os acontecimentos dei noute de 10, 
confirmm1do n dcpoimnnto ele> c:npitfo Thomaz 
C;wnkmtti. 

lJiz umi,; t1UC' std1iil, clinforme espallia.Y:tm o 
i;r.mcmtemcoronel Memm l:larrol.o, .fose elo Pa
troeinio o Parclrü l\Iallct e outros cujos nomes 
nilo se recorda, quo os reYoluciomuios cont;1.
vam com o l", 7J, e 2c1'' batn.lh(!cs de infanta
ria1 2u de infanta,ria de e parto do ;23j 
1k linlia, e fJUe em Yistê1 de unm con[ereucia 
entre o tenente-coronel Memm Barreto e um 
gerente. clu Uoycl Rrazileiro, ccrntav:un Lam
bem com o pcs:<oal clc"Ota. com 11a.nlü;1,. 

Disse mais que sab:; terem si claclo em cli
~rnrsas reuniêíes, a que conconüw1, Pegumlo 
llle informaram, nJtas patentes üo exrdto e
d:1 nrnrinltit. como o marechal Barreto, almi1 
rante \Vandenkr1lk, general Cfarimlo, coron e 
Jacques Ourique, tenent(;-corunel l\Icmm Bar
retto, e o senador Pinheiro Guedes que, se
gu·1tlo llle disseram, pa,ssava telegrmmnas 
parn, l\fatLo Grosso, ::tconsellla,rnlo que ni:lo 
apoiasse o gon·rno elo marechal Floriano, o 
qual pouco ele veria clnrar ». 

O coronel Pedro Nunes Ba.ptista. Ferreirn, 
TiLtl1arinrlo disse que, pel;1s 2 horas chi tarde 
do clü1 10, ii:Ji prncm'l\do pelo capitão refor
mado Antonio Il:1ymlrnclo MirRmhL ele Cacrn,
llto, que vinhi1 contratar <L rnusic1' elo bata
lltiLo parn, unfü manifesttwio poli tica, l\O 
nrnreclitü DeoJoro, ao q Lle respomlern-llle o 
coronel que SLI o farh11101· ordem elo Qmut,•1-
Geneml. Que indo em seguida ao palt1cio 
ItaimmLty agradecer ao mt1r·eclrnl Florii1no a 
srn1 promoção. comrnunicam-lhe o occorriclo, 
approHmclo o marechal a recusa que tinha 
feito. 

Vol!tmdo rmm o quartel e est::mclo cm 
conversei, com os oíficü1e~, convidou·llte o te
nenfa Semm Dias para unm conferencir1 em 
particulae em que ct1mmu1ücon-llte ter sido 
co•1viclallo pcU'l1 urna revolução que tiulta ]JOl' 
lim depor o gorn!'l10, '"º q Lle não mmuiu. Em 
Yistft (Usto seguiu o rornnel Taumrimlo pêLl'êL 
Itllmamty pna commnuicilr o occoniclo ao 
111'11·edml, que não St:11clo encontrado voltou 
parei, o c1uartol, oncle mais ttcüle recelx:u 
ordem ele saie com o k1.~lllhifo e to1m,r posi
çfo em frente li secn;fa1·ü1 da gnerm. 

Sendo pergnlltallo pelo delegado si iL musicn, 
e~ütn1 ainda no quartel na oc:casião em qno 
s;1.J1iu com o iJl1La.l11~.rL rcs1Jonclcu r11ic nito, 
porque tiulm seguido eh~ :s ]JtU'iJ, ús ti llOl'étS 
parn o htrgo th1 Lapft, cuja ordem lhe foi 
tl\1nsmit~ich vcrbalm:nte lXllo tenente Cl11'
l'ill10 Lle ummlo ele S. Ex. o Sr. ajudante 
ge1wral, e que o mesmo tenente estcwa elo dict 
no quart2l gL·nerul ». 

(:~) O clocrnm:nto diL 11. 43 r': o clepoinrnntu 
do llli\:or Coriolano ile Alencastro, que, depois 
1[(: fillla1· elo pli\DO rcvoluciornwio por meio de 
uma 11;1, .Riti·ada, üe Ferru Cuntr<Ll, 
!Ji'CüC que ai.lül'litm Clll YiSÜI. rfo.S lll'OVi1fo11cicb 
lll1dlLs em tempo, quer P"lo. rc•p;1rtiç"i\O da 
policia 1lesla capital, quer pela de Nitlleroy, 
d1sSl\ q1;0 tentou pol' cl uns rnzes cutrnr na 
cilsll cl<L rwt th Trn1icnüriz. onda se foziam ;1,s 
re\J!Ü(·rc~ politicas e onde s~; tmtou dlt n:volfa 
dos preims ele Santa. Cl'l16 8 que füi im 1iedido 
pcl:i. pmü•im, qnc lltn pedia a smlw. Di:<ôc 

nmi} 11uc o,: con:,pjr'1r.lorr•:: 11ilu i"itzi~un rny.,terio 
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Que devia, irromper nesstt mesmtc noute de 
10 elo passado mez, fi. 25 v. (:3) : 

Que seric1 logo augmentada a sublevi\ção 
pelo i\UXilio de grande força sa,Jüda elas fileiras 
do exercito, fis. 29 v., 56, 60, (il (4) ; 

Que esse auxilio tinha sido ibrmalmenl:B 
prometticlo pelo general Solon, coronel Olym
pio Ferraz e coronel Piragibc, fls. 15, 16, 17, 
18, 35, :38 V .. 44, 46, 47 V., 50, 50 V., 51 V., 
55 V. e 60 (5) ; 

da conspiração, e que souh:i i1or um Fuão aos rovolucionarios, os qlrnes, CC1,So vencessem, 
Macleini, empregado no Banco elo I3rttzil,. tei· terittm manchi,do i'uzfüu~ os mesmhros elo go
ido Pardal Mallet descontar um cl18que assig- verno. » 
naclo pelo Barão Moniz üe ii.rccgão pe1ra as « Que Pnrclal Ma.llet declarara '' elle 1lepo-
despezas da conspiração». nente que nn noute ele 10 ele o,lJril, quamlo se 

« SalJe que o Conde de Leopoldina forneceu o,clrnva em 1h:nte á casa do general Deodoro, 
ao coronel Piragibe dinheiro, pondo it slm dis- recebera por inkrmedio cl9 um amigo seu tc 
posição a quantia vinte contos d8 róis, 110 noticia de aclw,r-se o general Clo,rinclo no campo 
Banco ele Credito Reral. de Santa Anna, à frente elo 1° e 7° ele infan-

(:3)' O clocumento ás ils. 25 v. é o final elo taria ; 
depoimento ele João Fonseca Ribeiro Bastos, « Que José Carlos de Carvo1llo confirmou a 
que diz: decfaraçã.o ele Jansen, com rnfação à entrada 

« Que no dia 10 ele ci,lJriL em um elos ho- elo coronel Solon im conspiraçilo; 
teis ele Caxambú, o nmjor Felippe Nery Pi- «Que o ca1Jltão-tenente Gonçalves Leite fam
nheiro, passando pelo relogio, e corno fossmn bem affirmou o i'têcto de terem os coroneis So-
10 horti,s ela nouk, disse : A c;sta ltor<J, deve lon 8 Ferraz recebido aquellas quantias ptix·a 
estar deposto o homc;m, com isso rei'e~"inclo-se tcs clcspezas ela, revoluc:il:o. 
ao im,recho,l Floriano. » O documento a fi. 60 é o depoimento elo 

Que soube desse facto por um negoeinntc ele c01)itiio Thornaz Cavcdrnnti Lle Albuquerque, 
Caxambú e que clelle otêlJe a oflicialidncle elo que, cl3pois de ter relafaclo ouvir do general 
5° batalhão ela guo,rcla nacimml. » Almeida Barreto ter sido con vicbclo velo te-

('1) O clocumemto ele ils. 29 v. ó o clepoi- ncnte-coronel Menna Barreto p<1ra collocar-se 
menta do tenente Fortunato ele Senna Dias, á :Crent8 llas forç:as revolucionarias, ao que re
que, tendo sido chamado pelo aHeres Carlos spomleu qne ütriEt si ellas pa,ssassem pela 
Jansen Junior, que esto,va em c:ompm1hia elo frente ele: suei, case1, não se prestanclo, po1·em, a 
capifüo José Xavier de Figueiredo Brito, ]Jara o,licial-as disse que elles cleclararam contar 
tomar qualquer cousa rn1 confeifarfa, alli en- como 1°, 7° e ;24 tle infantaria. parte elo 23 th 
contrar\1 o capitão do 7° Ju-v-encio Rodriguc~ mes1rni, arm:1, e i\l;s·unsba,tall!Úes clti, gaanlo, 
elos Santos, Jose Elysiu tlos Reis e outros pai- nacional. entrn os q mies ei tti,vti, o tcn:ciro. 
zanos, e elles então commurüc8.rn.m-lhc qne ice (5) O documento a 11. l:S é o rlqioimento do 
haver uma manil'estci,c;i'Lo <W 111<tr'8dial Deo- l" tcnento tle artillr<nfa Glcrnentiuo Fermcmles 
cloro, occasii'ío prop1fa para a l1epos~ç:u.o do Guimo,rães, um dos ollicittcs que :1companlta
mareclml Floriano, e que dles dese,j:w:1m rnlJer nlinrnm os desterrados no vupo!' l'crna11ib·iico, 
si poc1iam contar com a parte Llo 24°. Nada re- disse c1ue ouvira do D1·. Pm'Clal l:fall8t ter o 
sponclemlo ele positivo, Jansen e Jtn-e11,2io d.is- coronel Olympio Fel'raz fornecido à redacção 
seram-lhe que fosse ao 7° üe infantarüi, füllcw üo Co!libate 10 ctwaliinas, accr·2scentando o 
com o commanclante tenente-coronel Ferraz. mesmo cloutor ter conspirado contrn o gover
S<chinclo juntos, elle clq1onente procurou qual- no e cuntimml'i" '" fazcl-o; 
quer pretexto e seguiu pttm o seu qmutel, «Que o Dr·. Cam11os elo, P;J,;1, dissm'cc queuma 
oncle communicou o occor1'ic1o ao com1mt11- 1l:1s co11~ns de q Lle Linllêt muito peza,r eni, de 
dante. » um disclcl'SO que fez " 16 ele novemlJro elo 

O documento de íl. 56 i\ o clepoimento llo 188\J, ex;üücnclo o tr:üd01· Solon; 
2° ternmte de artillmri<t João Ve~pncio de «Qnc os c:or·oneis Fe!'raz e Solon, segundo clc
Abreu e S1lv[1,, que clis~:e qlll\ Linlm Jl>iw Ji<wlt: 1 l'!1i,m o mpitií,o-tenenfo Jus() Uonçalves Leite, 
rla escolta que tinlm Jcv:ulo os üc:sknnlios o,tó 1 tinltam recelJido <WLÜtall<1~ quantia::; lJ<J,r;.1 cc 
Manáos e que, esrnmlo com o i\li'ercs hnscn, rnvoluç[o ; 
ouvira a clechmçilo de fJU2 o corom:l Olympio « Que José Carlos de c,1,rvalho tinlm tlclo 
Ferrci,z recc\bera dos revolucioíi11rios :0 r11rnnLiu. ume1 confürm1ci:i, cm <.:asa de Solon sobre o a.s
ele trinta e seis contos Llo róis l' o c01'0Eel SolLm :oumpo da conspiraçào, entmmlo nesta ocrn
n cleqmcrenü1 contos p:rn.t ;i,pplicrn· ;i, rnvolu0iio. sião um individuo :i, quem Solon entreg;1rili 
Que o coronel FetTar- lornccen lW Co1núwe clinlteiro, dizendo si precisar mais venha bus
dei carabinas, o rJlle l'um cle]Joi~ confirmado cetr,» 
por Panbl.l\fallet, quo ilO se.<r;umlu tlia ele vin- O documcmto Lle 11. 17 e o clepoimento ele 
gem di~scm o,clla1· nmii.o i1ouco as i\fa.rtins F1·,rncisco Cruz L[Ue, ckpois ele te1· fal
providencüi,s tomaLl;i,::; pelo gw.·emo em rell\Ç'~o lci,Llo no convite que tez o c"p;tilo teibrmaclo 
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Que a revolução começaria pelo assassinato 

Ca.rlos ele tal ao ertdete Fnmcisco de P:1ula 
Cisneiro, pam trabalhar mt Escola Militar, em 
favor de umr1 revolur;[o que se projectava 
contra o governo, disse que durante a, viagem 
ou vim :10 Dr. Pltrdal Mallet q ne elle e seus 
companheiros tinham sido trahiclos pelos coro
neis Solon e Ferraz, os quaes fazü1m parte dos 
revol ucionarios. » 

«Que o plano ela revolução, segunclo disso o 
Dr. i\fallet, era de, quando voltassem de C1Sa 
do mtueclml Deodoro, ao imssar a massa po-
1mlar pela, rua elo Senador Da,ntas, o coronel 
Ferraz manclarict fornecer armas aos popula
res e a frente clella e do seu batalllão nmr
charia para o Campo da Acclamação, onde 
acharia o coronel Solon e o general Clarinclo, 
reunindo-se as forças armadas pelos clirnctores 
tla Geral e seguiriam solJ o commanclo do ge
neral Clarindo a depor o nmrecllal Floriano ; 

«Que qum1clo chegou elle Nicület ao portão 
do 7º b<1talltfw, reconheceu que havia sido 
tmlüclo pelo coronel Ferraz, fimnclo algum 
tanto desanimado ; mas que nüo espern,ndo 
igual traiçi:ío por parte do coronel Solon nem 
tlo general Clarinrlo, mio se oppoz tt ma,rclrn 
que segni<1m para ii prcwa da Acclamação, 
oncle nflo vendo Corças fugiu para, a casa, onde 
foi preso. » 

A testemunha confirma o facto da entreg<1 
das mrabinas pelo coronel Ferraz {L rechwção 
do O Combl&le, e c1iz ter ouvido ele José Carlos 
de Cêu'valho que os conspiradores foram tm
hiclos pelos coroneis Olympio Ferraz e Solon, 
l1pemr ele terem elles conspiradores gasto mil 
e tantos contos ele réis e que (l,S reuniões se 
davam em cas:1 elo gonernl Barreto, que ticon
selhava :1 elle testemunlrn e setts camaradas 
que n[o se mottessem em política para não 
succecler -lhes o mesmo. 

O documento ele íl. 35 6 o depoimento elo es
tudante ela Escola .Milifar, Francisco de .Mo
raes Clwalcante, qrn· disse ter acompanhado 
os desterrados, ouvindo por essa ocrnsi[o di
zer o mpitão tenente Leite ele Castro que os 
verdadeiros autores e responsaveis pela revo
luçflo não tinlmm sido presos e que ao con
trario tinham sido promovidos pelo rnare
"<lml Floriano. 

O documento clefl. 38 Y. é o depoimento do 
2° tenente ele rwtillmri'1 Sozefreclo Fmncisco 
ele Almeida, <1lumno ela Escola .Milit(l,1\ e que 
fez p<1rte ela escolta que acompanhou os des
terrados. O sou depoimento confirma o de seus 
coilegas. 

O documento ele il, 46 6 o depoimento elo 2° 
tenente Antonio Duarte Bem tes, que tambom 
fez parte da mesm:1 escolta. O tlepoimento 
confü'm<1 os mlteriores. assim como os depo
imentos elo alleres Sellastião Lacerch1 ele Al-

elo Vice-Presidente clcc Republica, fls. 20, 21 v., 
26 V. e 44 V. (6); 

Que para o seu elevado posto se faria vol
tai" o presidente resignatario, general Deo
doro ch1 Fonseca. fls. 40, 4~ v, e 59 v. (7); 

E' que por fim forl1m maJlogrados todos 
esses planos subversivos da ordem e iwofun-

meicla, á íl. 47 v. elo 2° tenente ele <1rtilharia, 
Antonio Augusto ele Moura, á fl. 50, elo te
nente Gustavo Adolpllo ele Vasconcellos, á fl. 
51 v., elo 2° tenente João Vespucio ele Abreu 
e Silva, a iL 55 v. 

O clocumento ele il. 60 é o depoimento do 
capitão Thomaz ca,vHJcanti üe Albuquerque 
que está acimdranscripto. 

(6) O clocurnentu á fl. 20 é o depoimento elo 
coronel Guilherme de Barros e Vasconcellos 
que dechrou que na noite ele 10 ele abril, viu 
em frente ao quartel-general, um individuo 
apontar com um revolver para o General Flo
riano Peixoto, segurando elle clecfamnte no 
lJraço deste mesmo individuo, de1)oiment oque 
é confirmado pelo elo cabo André Porcino ela 
Costa, :fls. 21 v. 

O documento ele fls. 36 v. 6 o depoimento 
elo sargento .Jm1quim Domingos Carneiro, que 
cliz, achando-se á noute, em um cercado em 
S. Christovão construido pela Companhia Villa 
Isabel, vira tres indivicluos a conversar so
bre o plano ele assassinarem o major Jm1quim 
Ignacio cln, Sil Vl1 Cardoso, um ajuclante ele or
clens do rnareclrn,l Floriano e o mesmo mare
chal, sendo encanegarlo parl1 isso um cre<Mlo 
ou em:pl'egaclo elo marechal que elles clrnma
ram pelo nome ele gringo. 

O clocl1mento ele :fls, 46 v. é o depoimento 
elo major Coriolm10 ele Alencastro,que diz con
sfar-lllo o p'.ano ele assass.inato elo general Flo
riano, Custodio Josú de Mello e coronel Joilo 
TeUcs, prevenindo disto ao chefe ele policia. 

(7) O documento ele fls. 42 é o depoimento 
domesmo major Alencastro, que diz que as 
reuniões políticas elos conspira1.lores davam-se 
ora na rua dcc Canclelarfa, esquina elo becco 
ele Braganç·a, om no sobrado cht rua da Impe
mtriz n. 104, ora na rua de Leste junto ao 
quartel de policia, resiclenci<1 elo major Ban
deira, sendo qne nesta ultima to: elle depo
nente fürprcllencliclo pelo general Alrneich 
Bane.to, João Neiva e i\'Iennn, Bai'reto. quanclo 
observavtt tlS pessoas que salümn da casa, cli
zenclo então o general Barreto ao coronel Go
mes .Maclrndo-aquelle cmmllm nos estú es
preitamlo, elle ni:ío veiu aqui por bom. 

O documento ele fis. 59 v. é o depoimento 
do Tlt01miz Cavalmnti de Allmquerque, que 
disse ter ouvido do D1". Pardal Mallct, José elo 
Patrocinio, Campos da P(l,Z, Amaro Bezerra e 
outros que ou o general Flo\0 iano vrocedh á 
eleição presidencial ou füzimn a revolução. 
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dam<:>nte criminosos pela traiçiio uo,': allucfülos 
comnmmh:mtes elos lmtall1ões, que a tempo se 
retn1Jlimm do seu :tml<Cz intento fl. 18 (.'-!).» 

No pl:mo revolndonario figm·a um facto 
de maior import:1nci:1. q1ml seja o ª~'sas:'irmto 
do :1ctual Vice-Presidente tht RepnllliCi1, se
gnmlo consta das cleclM·:1çlíc:"i cll' w~:temun~ms 
no inquerito aberto p2La autoricla(le policial 
formando um :iuto üe 41 fls. No inqucrito 
da brigada po licici l, os elos guar-
das do chefe do EstD,clo a esrn facto 
que e corroborado pefas üeclaraque~ das kste
rnnnlms constantes deste:: autos e que a com
rnis$[o passa a estnclar. 

Assim diz Antonio .José ela Sil vrt :'lfaia. lm
gageiro da Estrada de Feno CentrnL no dia 
17 rle abril, que soube por TLeoeloro Ber
nardo da Cru:r,, m1xili:w de trem e seu conlw
ciclo ter vindo de S. P~tulo um iucli viclno en
carregfülo elo assassilmtci elo nrnreclml Flci· 
riano e elo almirante Cnstodin de i\Iello, temlo 
como remuneração a q110,ntin. ele 50 codos, 
fazendo e:oü1 me8nm pl'oposta a clle Throclol'o 
e a sEm amigo Rornrio notell!o, de 
l' clü:cSG. 

Este, em seu de1)oirnrnto fls. n a !J v., disse 
qne no dia 14 ele abril, inrlo et~:~isti1' a :-«i:hiclci, 
elo vapor Pc•ivimlwco, E·m comp:rnliirt ele l\fa
üureim,encontrou-sG com lleruanlo Tl~eocloro; 
rel8riu-lhe este haver o plano ele as.sas.,i1utó 
do Vice-Presidente 11wcl1i,1ruf,J Jiíll" uen!e ri,; 
afta po,içr7o,dizemlonmio: que :i,pre:::ental-o-l1ia 
;i, D2sousarte, guarda do m·m:cz~m que era o 
11wndnt1l1'io rlc:;sa r;crlirJ. Dirigirnu!-se a De
sous:irte, que, confirmou- llw» o que lhrn ti
nim 2iclo dito po1· Tl1eodo1·0. Nesrn. o'Casiilo foi 
apresentado a frineu,q ue c:,taH'c pre,.,ente.e clis
posto a acceiü1r ossem: :'l'l'Yiços, irü commn
nicar islo ao seu comp:tclre Antonio eh Costti, 
cnc[l,rre.c::tclo de toelo o mm'a•Jm em 
Il'ajit, princip[tl auxiliai· l'l\\-oluciona1·io:.:, 
seu braço direito. como 1!1e ch:cnm·rn liineu. 
Que o plitno do assassin:ito e>l'n, espomr o Yice;
Pre~"idente om S. Chri::toi-ão. omlG co~tunu-,,-;1, 
ir si'imente acompanlla.do por um ca1Jiti\o e 
:clli sei· apunhalcêdo l)Or l:omens rlisfürçrcclos. 
1Jm clia depois tleSSiL confet•rnci:1 foram elle:.:, 
Bem:i.rcl•J, Tlteodon1 e j\farlm·ei:•:i. ;1 
elo !\Iaclureirn e alü e!ll·nn tr:u·a111~:''" com 
neo qHe lhrc; comm•mic:ou qu"" 1~nton:o rla 
Co:ir,:i, tinlm iclo a f.:. P:wlo lC'v:n" dinheiro n.m: 
filhos rio Dr. La.w:1dor·. 

Allicrto Angnsto 7\Imlureira em seu 1lepoi
monto ~' fl:>. l O. diz ter :1ssi:.:Litlo :\, propost:c 
foi ta por Bernardo Tlteoclol'O elo a.~:3t1S~inato elo 
Yicc-Prosiclen te e elo ministro c[[t marinlm o 

confirma o depoimento de Botelho pela leitura 
qm; delle foz a antoriclmle. Acrescentou que no 
tlü1 mesmo em que depunlrn ( 18 tle abril) soube 
pm· lrenio q uo logo que Costa chegasse ele S. 
Pnl1lo se lhe comrnunicar;a e a Botelho afim 
ele ser marcatb uma rcunfüo onde s:; cklibe
rassG so 1Jr2 os meios tle levar [!, effoi to o assas
sina to do Presidente, desde que .iú e~t:wa 
morando na ciclltcle. 

Thcorloro Bermurlo ela Cruz, em seu üopoi
mento :i: fls. 13, confirma estes depoimentos 
dizendo ter sido con viclaclo pm"a tomar pll,rte 
nesse Jllltno por Desousart. que lhe communi
cci,r:1 que o eabcr;a, o encarregado era Antonio 
cb Costa., rn;1,ncle\t:irio clo:l conspiradores. Disse 
mais. que no dia, 9 encontranclo-s0 com Felix 
ViBllet, ;i,companlrndo ele Scimi v:i,, Manoel Men
des e Pedro üe Ccü1in:1, empregados ch1 estrada, 
tlisse-llte que se prep::crasse e esti v"s"e m·m:iclo 
purq ue no di:i seguinte lrnvia ll:irulho, 

Antonio ela Cost:1 Büi:fülo, em '·seu depoi
monto á J1s. 18 diz que é a.migo do Dr. Lci
vr:i.clor; que a mala que lhe é aprnsentarla per
tence ;e elle tcs::rnnunlm; nacltt diz solJre os 
cl2poimentos, :icrcscentamlo que nào sabe ex-
11liccu0 lL phrns l ela ca1·ta que llie r~ dirigida 
por Luiz .Jacomo ele AlJrou o Souza, cm que 
diz poder elle testemunha utilisar·t>e do offe
recimento que lhe fez um ar:1ig·o, q trnmlo 6 
c:e.rto ter cli':o ser ~reüor ele J:icomo. N;i, bm:ca 
chclla pelei, :cmoriclaclc em casrt ele Antonio tla 
Cost8., encontrou-se uma c(:Jpia ele tdegTamma 
pa.ssaclo por Borliclo ao Dr. LaH:idor, refe
rentG a um armnjo por parte ele Jacome e que 
conc01·dêi, com ci, mrta do mesmo .Tacome êc Bor
litlo, uma lettm ele 30:000:;', mn lJilhete assi
gnaclo por Pinl1~:iro em que füllci: ele su8peitas, 
Llou:3 revólvers carr2gaüos e gramle numero 
de 1Jalh1s. 

N:1 lmsc:i da caSLi de Irenio Thomaz ele 
Aquino, rncontro;1-se clmts meias folhas tlo 
pn11el onde Sli aclia.vam escriptos Yersos scdi
dosos, uma guia rlu chefe ele policia autori
sando a entt·a.d<.L de Irenio no A1Juir/cib·.m e Ria
cfnrefo, revelando ter-se: elle communicar.lo 
c:om o~ pre:oos políticos e princip[l,lmente eom 
o Dr. Lnm(lor, (') dous l'evólvers, um em
lirulllo ele plcpel pa.rdo com oito !'eYólYers 
novos e lli n:r:-;as cap.,ulas. 

Em seu depoimento Irineu diz que os oito 
revólvers fol'~Lll1 comprado.s pelo seu compaclrc 
Cosra, q:w nilo receb.?Lt (~111 Slli.t carn visitrt ele 
i\faclu1·tcirn e Botell10, com riuem nil,o fülh lm 
mais (b quatro clüis, Que 111!:0 conhece i\ID,rln-

(8) O documento de Jls .18 ó o depoimento do ( ) A comrnissilo de Constituiçilo nilo poucle 
a.lumno lfa escol;i, militar <}fortins Frarn.:i';co encontr:1.1· o.s 1'umlarnentos rks1a opini:1o Ll<1 ;rn-
C!'UL~, <1cirna transcri11to. toriclade. 
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reira nem tle vista, assim como Botell10. Nega 
ter tomado lXtrte em qualquer cccto sedicioso 
contra as vielas elo Vice-Presidente e minis
tro da marinha. 

Gusta,vo Desournwt em seu depoimento a íls. 
28, diz que não conhece J\Iadueeira, e sim Bo
telho e Theocloro, que .julga s::ms inimigos, que 
nada conversou com elles, que ni1o conhece 
Antonio ela Costn, 0 que não tomoll parte em 
nenhum acto seclicioso ou plano ele ass~tssinato 
contra o Vice-Presidente. 

Antonio ela Costn, Borliclo em seu depoimento 
a iis. 29 nega ter dado embrulho qualquer te 
lrineo, nega que o sentido da carta preste-se a 
interpretação contrttria a elle cleclarante, 
sendo Jacome seu devedor. 

A medida de sitio é mmi metlida de segu
rançc1, ele prevençifo. Ella ni1o deve ser pos~e
rior á lucfa revolucionaria,. "\/ão tem o intmto 
ele punir e sim ele prevenir. E ahi está o con
ceito de Alcosta, \Garantias Constilucionacs) 
que diz: 

« A faculdade de declarar o estado ele sitio 
pócle ser usada, não só no momento do ataque 
ou dct commoçii:o, como tambem com imiis 
emcacin, e folvez com mais proprieclatle para 
prevenir essct commoção ou afaque .» 

Si é este o espirito da medida, quem póde 
julgm' ela opportuniclalle ele pol-a em effecti
viclacle '? Quem possue esse critcrio ? 

Ahi estão como resposta as palavras de 
Story, quando diz: «Quando a lei dá um 

Na mala pertencente a Antonio dn, Costa poder clescricionario a uma pessoa, afim de 
encontrou-se, além de outros objectos, carWes que o exerça a seu juízo sobre certos factos, é 
ele visita, um elo tenente José Carlos ele Car- ele regra que a lei o comtitne o unice e ex
valllo e cautelas com 40 º/o cl10 entra,da, per- cl usi vo juiz da existencia de taes füctos ». 
tencentes ao Dr. Lcwrador. d Applica,ndo estes princípios, aos actos o 

As testemunhas acareaclas perante a auto- pJClP1\ em vista dos acontecimentos de 10 ele 
riclacle confirmaram seus depoimentos, uns abl'll, a commissilo conclue que esses aconte
:sustentando o que já tinham dito e outros con- cimentos l'oram elementos constitutivos cla
tcstanclo. _ 1 qui_l~o que a Const~tuição e:ige como _ju~tifi-

Ahi est,ao os factos narrados pelas testemu-
1 
catn a ela decretaç,,w elo est,tdo de sit10,_ que 

nhas, segundo consta elos documentos dos 1 as suas mecl1das ficaram ~entro elas ex1gen
autos e que a commiss<lo deixa de commentar c1as const11uc10naes, por isso mesmo que o 
pela clareza com que 2ão expostos e pela disposto dos §§ 1 º e 2'' do art. 80 foram res
conftrmação que mui tos clelles ti \'eram nos peitados· 
acontecimentos ele 10 de abril, que tanto im- Em face clisto,a commissão propõe a appro
pressionaram o espirito pulJ!ico desta ca,pitlcl. vação ela decretação do estado de sitio e dos 

De posse o governo elo plano ele conspiração 
que era urdido entre uma f'rltcção, profunda
mente hostil e adversa á actual situaçãc1 polí
tica; conllececlor já elos acontocimcmtos da su
blevaçào elas fortalezas de S:mta Cruz e Lage, 
cuja feição política, cujo intuito claro e ma.ni
resto ele clepôr o governo, ficaram patentes, 
pelo inquerito aberto em jmrniro; o governo, 
logo que o movimento conspiritclor começou 
na noute do 10 elo abril, tendo tres dias antes 
soffeido te intimação de trese generac~, que 
motivaram os actos de 7 ele nbril, comprnhen·· 
deu que começa,Ya te transformar-se em facto 
<tquilLo que de lrn muito ehbornva,-so e então, 
como elemento ele clefestt, inspirado pelo sim
ples inslincto elo conserva<;ào, recorreu áo; me
didas extremas ela, clec.rett1çilo, do estado de 
sit:o e suas conseq uencfo,s, pê1rti, cl01mu a con 
spiração que já se icclmva em comer:o de ex
ecução. 

Obrigado n, manter as leis e a defonrler a 
Constituiçiío, cumpria o goYerno o seu dever 
iicanclo inactivo, em face de um moYimento 
revoluciomtrio cujo intuito era clestnür a pro-
pria, lei ? -

Devia intervir quando n~'º pudesse mai>L 
conjurai-o? 

actos elo governo a elie referentes. 

Tem a commissi1o, porém, o dever ele exter
nar-se sobre o projecto ele amnistia. Compre
hernlenclo a commissão que é ele mais vanta
gem mna politim ele paz e ele concorclia, 
que qualquer outra; comprehenclenclo que a 
ordem publica talvez não soifr<e :perLUrbações 
com a restituição elas garantias aos cidadãos 
solJr.J que recahiu a acçiío elo g-civerno nada 
priv:.cnllo que, si acontecimentos graves e sé
rios, vierem ainda perturbar a paz publica, o 
Congresso paute seu procedimento de accordo 
com esses acontecimentos ; a, commissão ap
pmrnndo o projecto ele amnistia elo Senado, 
propoe à appr-ovação da Gamam a seguinte 
emencl:t ao mesmo projecto: 

A Cttnmra, em cumprimento do clisposto 
elo art. 80 e elo n. 21 elo art. 34, resolve ap
prov:u os netos elo governo referentes nos 
acontecimentos da noute ele 10 ele abril e con
stmitcs elos decretos ele 10 e 12 elo mesmo mez. 

Felisvcllo F,-cire, relato1'. - Gliccrio, presi
dente. -Fiwiça Carvalho.- Cha7as Lobato.
Dutrn 1Vicacio.- A.lcindo G1ianoúara. - Epi
tncio Pe,soo (vencido, com voto em separado). 
-1lllqusto de Freitas (vencido com voto em 
separado), 
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VOTO Ei\I SEPARADO 

O parecer firmado pel::1 m::1iori::1 ela, com
missão encerra em si doutrinas que nilo pa
recem inspiradas nas regras ele direi to, tisser
ções que, não traduzindo uma justa apreciaçào 
elos elementos ele prova e B:iclare,2ilnen1;os 
prestados pelo chefe ela nação ao Congresso, 
para que poclesse este bem julgar da situação 
politica elo paiz no momento em que tiv~eram 
logar os acontecimentos qne cleierminamm a 
clecret[l,ção elo esfado ele sitio e consequente 
applicaçào ele medidas de repressJo,imprimem 
por outro lado o caracter ele constituciomes 
a medidas que, por sua woprh essencia, tl'a
cluzem a violencia exerclcl:i, contra o direito 
individual não contempladas entre aquellas 
cujo emprego a Constituição faculfa ao Poder 
Executivo em um momento excepcional cfa 
vida politim do paiz, qua,nclo cumpre-lhe 
salvar a nação ele uma commoção intestina, 
medidas que teem o caracter de penas, e cuja 
applicação só aos tribumes cabe. 

A doutrina, ora lev::tnfacfa pefa maioria 1fa 
commissão com o vigor ele nnm convicção 
profunda, formDccla no estudo da, natureza elos 
actos, que vão ser mbmetfülos á criteriom 
deliberação ela, camara - o da rla
cre!aç!7o do estado de sitio e o projccto (/e am
nistin - doutrina que condemna por injuri
dic<t e inconveniente aos interesses rnwionaes 
qmJquer deliberação sobre o projecto ele mn~ 
nistia sem pre vio julgamento do acto politico 
praticado pelo Vice-Presidente da Republic<t,é, 
no entender ela minoria, insustenta,vel unte 
o estudo refiecticlo clDc amnisti[\ como acto po
litico, elo seu alcance em relação ao aconteci
mento que aifecta, injustiüm vcl clmnte do 
caracter ele tribunal político, que tem o Con
gresso ao proferir um julgn,mento sobre o 
acto elo chefe ela nação, qum1clo exerce ::i, at
tribuição, que lhe confere o ai't. 80 cfa Con
stituição. 

A amnistia não presuppõe, como pareceu á 
digna maioria, a existencia de um crinw. 

Quando, após um acontecimento, que p·Jr 
sua imtureza aifecfa á ordem social. trazendo 
perturbações ele nrnfor ou menor gravidade, 
o Poder Legislativo a decreta, inspirando-se 
nas conveniencias ela sihrnç,;:í,o politica elo mo
mento, aconselhado pela convicqão ela firmeza 
das instituições e elas segnmnçrts ela ordem, 
impede que o poder competente no mecanismo 
politico averigúe a naturezn, do acto, que a. 
determinou, investigue [\ erlmimtliclacle, que, 
porventurn, encerre e!Le e a responsiJ,biliclacle 
de quem quer que o ltouvesse praticado. 

Não ha uma a,ffirnmtiva em um decreto de 
amnistia, q uanclo votado ti,nteriormente ás 

investigações judiciarias, de que iim crime 
existe e de aue os seus autores sii;o co11heci
dos : ao contrario o Poder Leg'i8lativo decre-
fanclo-a, obsta a elo Pocler Jncliciario, 
cuja missão l~ da cJJistcncia elo clelicto 
e ·;·ccanheccr o seu nirtor. 

Na hypothese, aceeitanclo a Canmmo projecto 
elo Senado, cessariam incontinenti as meLlida,s 
ele repressiJ,o, sob cuja <iocção ainda se acham 
clivemos cida1lãos, a Llespeito ela restauração 
cln,s ganwtirts constitncionaes, ficando inllibido 
o Pocler Jnclicici,rio ele estudar os acontecimentos 
cl:i, noute de 10 ele abril e apurar a rrnponsa
biliclacle dos ciclacfüos detidos e desterrados 
por forç2, dos :1ctos, que, no entender do chefe 
ela, nação, determinaram a commoção in
testüm. 

E' este o alcance ela amnisti::t, pmposta no 
projecto, que por fürirni, alguma aífocta o 
acto politico elo Vice-Presidente chi, Republica. 
que muito menos embamça a Rcção elo Con
gresso no julgamento politico que tem ele 
proferir. 

Decorre:<se a responso,bilidacle elo chefe da 
nação, dos actos que c::nlSaram o abalo dR 
Ol'dem publica e nfio clR decretação elo est2,do 
de sitio e elas medidas ele repressão <1ppli
cfas, e razão teria a maioria ela commissão 
em Jier;itar proferir um voto, que traduzisse o, 
ret:ponsabilidacle elo autor ele um acto, por
ventura, já esquecido p21R amnistia. 

Julgando, porém, o estado ele sitio o Con
gresso Nacional apenas aprecia o moela, pelo 
qmi,l o chefa ela nação julgou d:i, situação elo 
paiz, e n,s medidas ele repressão que tipplicou 
p<1r:1 conjurar uma crise que cliz existir. 

E'a legitimidade do motivo pelo qual foi exer
citado um direito conferido ao Poder Execu
tivo o que mlle sob f1 mmlyse elo Pocler Legis
lativo convertido em tribunal político. 

Diversos são os factos em strn essencia, di
versos os tribunaes competentes parn, os jul
ga.mentos. 

Amnistiando os cidadãos implicados no mo
vimento dei, noute ele 10 ele :1bril, o Congresso 
impede a acção elo Poder Judiciaria : julgando 
o estado ele sitio, profere um voto sobre os 
ti,ctos do Vice-Presidente da Republica, que 
firm,i,rá, um p1•ecetlentena viela constitucional. 

E si um acto criminoso podia ter tido lagar, 
sem q1rn todavia arrastasse o paiz a uma com
moção intestina, que justificasse a declaração 
elo si tio, medida excepcional ; si o chefe ela 
nação póde mesmo, na llypothese ela ex
iswncia ele uma grave commoção, applimr 
medidas outra8, que não aqucllas, cujo uso 
lhe confere o preceito constitucional; si o 
Poder Juclicü1rio, qualquer que seja o voto 
politico do Congresso, <tpprovanclo ou repro
vtmc1-o a declaração elo estado de sitio e as 
medidas ele repressão que delle decorrerem, 
eleve sempre intervir para averigtrnção cln, 



Sessão em 20 de Junho de 1e\'J2 265 

existencia elo acto criminoso praticado no 
meio social. e no qual C1ssentou o Poder Ex
ecutivo o seu procedimento, a consequencia é 
quB a amnistia tem sempre uma expressão, 
impeclinclo o proseguirnento de investigações 
.i ucliciarias, ainda 11uanclo a ella succecla a 
condemnaç~io, por inconstitucional, elo acto da 
declaração elo sitio e Llas meclid<1s de repressão 
applicaclas. 

O aresto elo Supremo Tribunal Federal tra
zido a esta, discussão i:iela digna maiorüt ela, 
commissão é, no enfomler elos signatarios 
deste voto-, dizem-o com profundo pcsa,r, 
antes um desvio elas rigorosas normas, qne 
elevem inspirar o julgamento elos attenta
clos commetticlos pelo pocler contra a llber
dade individual, elo que uma sentença, que 
por sua sabedoria, ueYa firmar a doutrina 
constitucional. 

A historia, dos acontecimentos políticos ela 
França ele 1870, ela America e da Inglaterra, 
onde foi a maioria procurar elementos que 
justificassem os seus assertos, ao em vez ele at
testar a necessie18,cle ele um prévio julgamento 
elo acto político elo chefü ela na1,;ão, cleixa ver, 
é claro a todos, que sú üwcle, decorridos 
alguns annos, o interGsse naciomü permittiu 
naquelles paizes, o esquecimento e uma po
lítica de paz pela amnistia, que larga porfa 
abria para a reconstrucção sociELl. 

E om s,poio elo nosso parecer , seja-nos 
licito invocar n autoridade elo Senado, que 
por unanimiclacle ele votos, approvou em tres 
discussões o proj ecto ele amnistia,, ora sujeito 
ao estudo clesfa commissi\,o, sem preoccupi1r-se 
com o prévio julgamento elo acto político elo 
Vice-Presidente, sem mesmo haver prnfericlo 
o voto que lhe cabe, como ramo elo CongTesso 
Nacional, juiz elo estado cl8 sitio clecbraclo 
pelo Poder Executivo. 

Em concluzão , como logica illação elo 
exposto, a concessão ela amnistilL pela, imtu
rezn deste acto ele subido interesse político, 
pelo elevado alcance Llesta attribuição sobe
rana, lJela ordem ele relações que regufa, incle
pencle do julgamento lJrévio do acto da clecltt
ração elo estado de sitio e sobre o projecto 
approvaclo pelo Senado púcle a camarn livre
mente proferir um voto, sem que Jique to
llü~la em sua acçã~, para. o julgamento pos
ter10r do acto pol!t1co do chefe da nação. 

lI 

deficiente tt prova, offerecill"' pelo chefe da 
nação em "'Poio do seu procedimento. 

A desordem elas circumst[\nci[ls apontafüts 
nn, mensagem presidencial, como elementos 
vctliosos de convieção, a,s vagas allega,ções ele 
testemunhas ele credibilidade cluvidosa, con
tra alguns elos cidadãos detidos tt a,u
sencia absoluta ele uma, refer~ncia, si
quer a,os nomes ele muitos outros, contrn 
os qua,es foram ap1Jlicaclas severas me
didas de repressão, e mais que tudo n, falta 
com1Jlefa . ele elementos, que __firmar pudes
sem 11 iclea de uma commoçcLO intestina no 
Paiz na noite elB 10 ele abril, motivo 
Pnico capaz de legitimar a intervenção do 
uoder Executivo e justificar a suspe;:s5,o das 
ga,rantrns constitucionaes, principio que res
peita e proclama a digna maioria ela commissão, 
com quanto chegue a conclusões estranhas 
esquecida, talvez, ele haver affirmado, que ~ 
conspiração, em cuji1 existenc.üt real accre
ditlL, abortou no momento ela acção, por fal
tarem aos chefes do movimento os elementos 
ele l ucta anteriormente clispostos para a segu
rança elo attaque, convence-nos tuclo isso, que 
a orclem publica não foi alterada ele modo tão 
excepcional, que urnct verdadeira crise social 
se manifestasse, que a acção orclinaria elo po
der publico fosse ineffic<1z para a conjuração 
elo mal, que as formulas garantidoras do di
reito devessem ser esquecidas, que a, lilierclacle 
devesse ser violentada, que o estado ele sitio 
devesse ser clecretaclo, como o ultimo elos re
cursos garantidores ela salvação ela ordem e 
salvadores elas instituições alJah1clas. 

III 

Se passarmos "'º estudo elas meclielc1s de re
pressilo applicaclas pelo c]lefe ela nação, ainda, 
inconstitucional revela-se o seu i1cto. 

Sem de~cer a uma, analyse minnciosct da 
prova, contidti :10~ documentos snj eitos n,o es
tudo ela commrnsao, tralx1lho que não caberü1 
com vantagem nos estreitos limites ele um 
yoto, obedecendo como deve, em c1ssurnpto ele 
tal inr1,gmtucle, c1 preceitos ele rio·01' exi•i'ivel 
seja-nos permitticlo asseverar apenas cfi_1e é 

. Nã1~ hesitando em ordenar a detenção de 
ciclachws garantidos por immuniclacles pt1rla
menfares, ttntes mesmo, cumpre dizel·o, ele 
declarado o estado ele sitio, que, no entender 
d.o Vice-r;resic~ente, suspencl~ todas as garan
trns, e ate, apos a sua cessaçao, quando já res
tauracli:i a, lei .constituc10nal, o chefe elo paiz 
por sobre a 11 berclacle opprimida, ainda fazia 
pesar a demissão ele professores vitalícios das 
faculchtcles ele medicina e ele clireito a demis
são ele membros tambem vitalícios 'elo slrnre
mo tribunal militar e as reformas ele tocl~s os 
militares ele terra e mar, presos ou desterra
dos, elevando ~lest'arte, com uma coragem 
que contrista, a categorb ele medidas ele se
gurnnça pu~lica, t1consell1aelas pelas circum
sta,ncias elo mstante, verdadeiras penas defini
das na lei e cujo emprego jmnais lhe cabe. 

Era o castigo que descia elo ciJto, confiscando 
no .sm~ curso m~is um direito, abu,tenclo ainda 
mais íunclo a lei para saloar a lei. 

Camara V. II 34 
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E' a violencias de fal natureza., traduzidas 1 seu procedimento, como si« ri pronm!gaçlio do 
na suspensão ele garanti<1s, quando uma crise edaclo de sitin nr7o se deue;se chegcv sómente 
politim não irrompeu elo meio social, caracte- ante wna fnsii1Teiçl70, wna rnvolla, wna revo
risaclas pelo emprego ele medidas de penali- lwao ou no caso em qiie o amotinamcnto e a 
dade, condemnadas pela Constituição, cue scdiçr1o pe!a continuicr1cle no tempo. pela ame
límitou a acção do Poder Executivo ao eh1- aça de ugyrcwcff-se e passai· â in.mrreiçlio, de
prego de rneclicln,s de repeessão definidas no mon>trem a irie/ficacia al.Jrnlut1i dos meios orcli
art. 80, que os signatarios deste voto não narios de repressao» ; já por ser apresentada a 
podem prestar o seu apoio, sem que sintcim, approvação dos actos do Poder Executivo, sob 
perdõe-nos a bonrad<1 maioria, abatidtt a sua a forma, de emenda a um projecto de lei, meio 
consciencía ele rept'esentantes da naç·iío, sa- íeregular, porquanto, acceita esta, seria con
crificaclos os seus dever2s de membros de um fundida com o proprio projecto de amni&tia e 
tribunal que julga, firmada a sua connivencia sujeita á sancção do Poder Executivo, que por 
nos attentados contra a liberclacle, contra a tal fúrmc1 convertia-se em pm'te, cujo acto era 
lei e contra o direito, cujo respeito é a julgc1clo ll3lo tribunal político e juiz, que pela 
base unirn ela ordem social e do engrancle· sancção teria de homologar uma sentença, 
cimento elas instituições políticas. p01' ventura conclemnatorfa elos seus proprios 

Acima ele uma homenagem ao poder, falsa actos. 
g<1ranfüc ele uma ordem, que não edifica, ar- Em taes condições, julgadas procedentes 
rimada sobre os destroços do clirei:o inclivi- pela C<imara as considerações feiü1s; acceita a 
dual, ha a restauração ela lei constitucional, sepafüção elo voto sobre o projecto de <1mnis
ponto para que devem c01rrnrgir os esforços tia,, ela discussão sobre o acto político elo vice
cle quantos empenham-se pela verdade elas in presidente dn, Republica ; persuadidos de que 
stituições livres. '" approvação elo estado de sitio por este cle

IV 

Concluínclo: 
Convencidos ele que os interesso;; políticos 

aconselham a clecretaç~ão ela, <Wmistia, finrn,n
clo-se des1;'arte a pêt7, im:Jlica pelo esqueci
mento dos acontecímemos da noute de l O ele 
abril e impulsionanclo-se o rlesenvolvimento 
elas instituições repnlJlicanas. é nosso p0,recer 
que deve ser acceito iiela Carnar;1, o projecto 
approvaclo no Senado, tormmdo-se, porém. 
extensiva a quantos, porrnntura, estejam li
gados a taes acontecimentos por laços tle co
responsa bili ela de. 

Neste sentido propomos a seguinte emenda 
ao projecto: 

Artigo. Ficam i.qualmentc amni<tiados torlos 
os ciclaclaos ligados aos rrcontecim.c1itos rlr1 
nmtie de 10 de abril por laços rle co-respon
sv/Jilid .. ele. 

Quanto à emenda oITerecicla, tlo proje~to 
pela digna maioria cl;i, commi&são, é nosso 

clani,do, não p6cle ser feita por um projecto 
de lei. aclstricto às normas constitucíonaes, 
afim de cvitar-s2 a anomalia apontada; con
Yencidos de que ao Poder Legislativo ordinado 
calx:,na construcçi:í,o elo direito interno do paíz, 
resolver sobre os meios regulares de bem 
cumprir os preceitos constítucionaes : 

Propomos, que seja convidn,do o Senado a 
reunir-se á CamMa elos Deputaclos,afim de dar 
cumprimento ao disposto no art. 34 n. 21 da 
Constituição. 

Salt1 elas sessões, 20 de junho ele 189;2,.
Aiir;usto de Freitas.-Epilucio Pessoa. 

N. 22-1892 

(SENADO) 

Ccnccde amnistia a tocfos os cidadaos detidos e 
clc,tcrr.nlos por força do decreto ele 12 de 
aúril do correnle anno. 

parecer, que deve ser el!a rejeitada pela Ca- o Congresso füccional decreta: 
mara, já por envolver a approvação ele actos Art. I .ºE' conceclicla amnistia a todos os 
inconstitucionaes pratic:ldos pelo Vice-P1·esí-
clente da Republica, quer ,1ttenda-se á na~u- cid:icliios detido' e desterracl"s por força do 

decreto cb 12 ele abril elo e 11TE.mte anno. reza. elas medidas applicadas. quei· <1prec:ie-se 
0 movimento perturbador procluzirlo im noute Art. 2. º Revogtirn-se as clisposiç:1-1es em con-
de 10 de abl'il e pe.lo clteJ'e da Nação, que trario · . 
naquelle instante, refere a mensa,gern, « ·aii( Senado Federal, 8 ele Junho de 1892.-
no apoio do povo, n" ria rlisc /plina dci PruclentJ .l. de 31oroes Barros, vice-presi-
força as solidas de dente.- ]0110 Pedro Belfort \Tieim, 1° secre-
que 1lispor p 1!1'11 manter· u. ordem», 

1 

tario. - Gil Di1ii; Goiilrirt, 2° secretario. -
annnncíado como symptoma ele uma 11.ntonio Nico(1ío 111onteiro Bnena, 3' secre· 
possi vel com moção, de con.,uraç:üo clifficil tario. -Doin:nuos Vicente Gonçufoes de Sou~a, 
pelos meios ordinarios, capaz de absolver o 1 4° secretario. 
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Vai a imprimir p<Wil entrnr na ordem dos 
trrtbetl110s o seguinte 

PARECEll 

N". ];) - 1891 

Consillera vc;,c;o o cargo de Presidente pela 
renuneia elo cfrlaclao eleto e estar vreenchido 
o mesmo can10 pela successc7o constitirciunol 
do Vice-Presidente. 

O art. 47, que manda elegei\ pelo mesmo 
corpo eleitoral e mecleante o mesmo processo, 
o Presidente e o Vice-Presidente; 

O art. 41 § 3°, que exige as mesmas con
dições ele elegi ~ilidade para os cargos ele Pre
sülente e Vice-Presidente; 

O art.. 43, que prohibe a reoleição ao Pre
sidente e ao Viee-Presiclente que exercer a 
presidencia no ultimo anno elo periodo presi
dencial; 

O art. 47 § 4°, que estabelece as mesmas 
restricções els elegibilidade para os cargos de 
Pr2sidente e Vice-PresiclEmte; 

O <1rt. 50, que prohibe serem os ministros ele 
Em desempenho clet tarefa que llle foi com- Estado eleitos P1·esiclente ou Vice-Presidente ; 

metticl[\, a commiss:Io de constituição, legis- O art. 45, que prolüiJD ao Presidente e Vice
fação e justiça examinou detidetmente a se- Presidente sallir do territor·io nacional sem li-
guinte indicação : cenço, do Congresso ; 

« Indico que a Gamara resolva. sobr.:i os se- O art. 1° § 2' das disposições transitarias, 
guintes pontos : que colloca bmbem na mesma plana o Presi-

1 º si a renuncia tlo cargo de Presirlenb ela clen l.e e o Vice-Presidente eleitos pelo Congresso. 
Repu1Jlica, feita p2lo cidacfüo para ellc eleito, Mas, tenclo o nosso legislador acloptado 
constitue caso ele vctga da presiclencia. tod.os os preceitos elas Constituiçõe; Americana 

2° si dada a vaga, du, p1·esiclencüi, antes cl0 e Argentino.,que equiparam o Vice-Presidente 
decorridos dous annos e existindo o Vic2-Pre- ao P1·csideme, não poderia, sem grave erro de 
siclente, deve tei' logar nova cleir,ão para pre- logica, recusa.:' a conclusão conticl<t naquellas 
enchimento ela mesma rnga. » premissas, isto é, o direito do Vice-Presidente 

Ao l" quesito responde a commiss:Io su2cecler ao Presidente, em qualquer epocêê 
aillrimttivamente, pois que a, renuncia eviden- em que vague a presiclencia. 
temente aelrn-se compreltenclicla nos termos E' cena que, considerado unicamente em 
amplos e genericos - poi· qwilqucr musa - de sna lettra, o ;i,rt. 42, à pl'imeira vista, parece 
que usa o 11rt. 42 ela, Constitui(,'.[o. prohiliir que o Vice-Presidente succecla ao 

Ao 2° responde negativamente, pelas razões Presidente, quando se cler a vaga deste cargo 
que vae expor. 1.lenko elos dous primeiros annos elo período 

Diz o art. 41 § 1 º que substituo o Prcsidenfo presidencial. 
no caso ele impedimento, e succ·ecle-lhe, no de Mas, como já ensinavam os jurisconsultos 
falta, o Vice-Pres:clente, eleito simultanea- romanos, scire leqcs non est verba earwn te 
mente com elle. nere sed ui;,1, ac 7Jrolestutem. 

Identico preceito Fe encontra na Consti- Confeontando-se o art. L12 com o art. 41 
tuição elos Estados Unidos ela, America, do § 1 °, ver-se-ha que, sem attrilmir ao le,gis
Norte, que foi, como devia ser, a principal laclor o mais irrisorio elos absurdos. não se 
fonte ela nossa. poderá attenclor unicamente á lettra elo art. 42. 

No art. 2° § 5'. cletcrmin:1 ella que, no caso Cumpre que na interpretaçilo deste artigo 
clEl cassação, mo1·le ou clemissilo elo Presiclente remonte-se ao seu espírito, apreciando seus 
ou de sm1 impossibilidade de exercel' por qual- motiYoS e elemento liistorico. 
quee cansa os dm"eres e os (Lircütos ele seu Com effeito, si por clisposiçilo expressa elo 
cargo, estes passarilo ao Vice-Presidente. art. 41 ~ lº, somente póLle substituir o Pre-

E esfa clisposiç[o, com n, qual fambem se sidonte ou sncceder-lhc o Vice-Presidente eleito 
conforma a Constituição Argentina, parece sim11lt:.tneament.e com clle, pergunta a com
preferivol sobre to1los os pontos ele vistt1. missão: qne ümi o Vice-Presidente que por 

Si o Vice-Preoidonte, eleito simultanea- errone:.t intelligencia do art. 42 seja eleito 
mente com o Presidente, represent,i,, como sepetraclamente? 
este, a vontade naciomi.l e pm' esse motni é- Sc•nclo·l11e ;i,lJsoluto.mente prolübido substi
ll1e üquiparaclo a todos os rrcspeitos, por que tuil' o Presidente e succ:êcle1·-llte, que papel 
nií.o lia ele sul1stituil-o ou suc::eLler-!110 em representt1rit elle no scenario político? 
qLmlquer opoca, em que se d0 ti, vag-i1 dct pee- E' crivel que o legislaclor mande eleger um 
iLlenciR.? Vice-Presidente e pagar-lhe subsidio pnsa 

De que a nossa Constituição, imitando as nada fazer? 
elos Estados Unidos e da Republica Argentina, Den,nte destas interrogações, torna·S3 evi
equipar;i, o Vicc-Pre:<idente no Presidente, cliío dente que o art. 42 relcre-se á llypofüese ele 
prnva rxlrnberante diversos artigw, entr2 os vagt1rem os dous rnrgos ele Presidente e Vice
quaes citei, a commissi'ío: 1 Presidente, não havendo ainda clecorrid.o dous 
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annos do periodo presidencial ; e nessa hy]Jo
these, para iln]Jeclir que succeclesse ao Pre
sidente qualquer elos substitutos mencionados 
no§ 2" do ;wt. 41, nmnclou que se procedesse 
á nova eleição. 

Entendida por essa forma, a clis11osiç'Cco 
do art. c12 é muito sabia e cr.iteriosa, 
pois que não podem ser eqmpara·1os 
ao Vice-Presielente funcciomwios c;ue suli
stituem o Presidente, não por eleição elo 
povo, mas em vil'tude da lei. 

Seria mna inconveniencia permittir que 
qualquer desses funccionarios exe1'cesse a 
presiclencia por mctis ele elous annos. 

Para olJstar que fossem elles iguctlaclos cto 
Vice-Presidente, a Constituiçilo menciona-os 
em paragrapho se]Jamclo, nilo Illes chcnclo o 
nome ele Vice-Presidente, da Re]JulJlim, nem os 
direitos inherentes a este cargo. 

O emprego ela conjunctivr, ou em vez ela 
copulativa e foi sem duv.iela um erro de im
pressão, facilimo de esm]Jar aos mais escru
pulosos revisores. 

Forçoso é escolher entre llS proposiçues elo 
seguinte dilemma: 

'ou recon11eclor um erro de impressão no 
a,rt. 42, ou attribuir ao legislador urna irriso
ria contradicção, offol18ivtt do senso commum. 

Haverá quem hesite na escollm ? 
Folga a cornmissão ele ver que, ernlJora por 

meio ele argumentos diITerentes dos seus, o 
illustrado senador, o Sr. Elyseu l'vfal'tins, sus
tentou a mesma interpretaç·ão que acaba de 
dar flOS ctrts. 41 e 42, como se vê elos se
guintes\trechos do seu discurso: 

«Precedentemente, no mp. I d[\, mesmo, se
cção, art. 41 § 1 º, tratando elo Poder Execu ti
vo, a Constituição diz que: « Snústitiw o pre
sielente, no caso de impedimento e succecie-lhc 
no ele falta (hypolhese occtiiTcníc) o Vice-Pre
sidente eleito simiillancarncnle com elle. )> 

Temos, pois, bem explicitamente expressas 
as eluas hypotlrnses da investiclura elo Poder 
Executivo pelo Vice-Presidente ela Republica; 
semlo para notar que, no caso ele (C\lta elo Pre
sidente, a Constituiçifo emprega o verbo svc
cecler. que, em linguagem teclmicet,tcm ':igni
:ficação clifferente da do ver1Jo substit11i1'. 

Com eITeito, um empregado ]JUblico svl1stitue 
a outro no seu impeclimento, o que desperta a 
icléa ele teinpornricdrule ; snccerie-lhe no logar 
por promoçilo,accesso on ontro qnalquer meio 
legetl, qum1c10 a vag[\, se abre rlc/Znitioauientc. 
(Apoiados.) 

Succerle-lhe, occupando o log:ar que:: pr1ssa a 
ser seu. 

No§ 2° cló supracitl1do art. 41, a hY]Jothese 
ela SlllJstituição ou ela succ:essilo já 0 outra. 
Tratn,-se ahi do Vice-PresiLlente, cujos :mbsti
tutos ou successores não veem da mesma ori
gem,- o cmITmgio directo ela nação- e não 
são, como elle, simidtci11e1;,mcnle eleitos com o 

Presidente, por todo o tempo do perioclo presi
dencial, como determina o citaclo § 1° elo 
mesmo artigo. 

Ora, o logar ele Vice-Peesiclente ela Re]Jublica 
não está vago ; ocCU]Jet-o o cicladfo que para 
olle foi eleito llOr tem]Jo certo e determinado 
(§ -1° elo art. 43). Logo, e8tá logicamente ex
cluicla a llypotllese de novt1 eleiçilo ]Jresiüen
cinJ, Llentro elo res]Jecüvo período. (Apafo
dos.) 

Si a vag·a ou faltet, e, porürnto, a successão 
abert:t, fosse 110 cargo ele Vice-Presidente da 
nepublim e não houvesse etinelct clecorriclo o 
11mzo de cl011:3 ;umos, então sim, a nova 
eleiçl'10 seria imp1'escinc1iwl, c:;:-vi do que clis
]Jfie o art. 42 da ConstituiçKo, afim (leque o 
poclee su prmno não fosse occupaclo por tanto 
tempo JJOr :1quelles que não receberam a, sua 
investidura tla mesma origem, como o Pre~i
clente e o Vice-Presidente eleitos simultanca
nwnte. (Jlluilos opoiwlos .) 

O mt. 42 da nossa Constituição não pócle, 
]Jor';anto, ser invocado, em a]Joio de sua opi
ni.ão, por aqudles r1l1e comlxttem et inclicetc;iío 
que or1i se discute. (M1titos opoimlos .) 

Tratet-se de uma hy]Jothese diversa e não 
elevemos sujei i;ar a outra bem distincfa ús 
consequencias que clella decorrem. Seria illo
gico quem assim proceelesse. (Mi1itos apoia
dos.) 

Em apoio do pensamento ela commisstío, 
aco(le ainda o elemento lüstorico do art. 42. 

No pê1,recer sobre o projecto que serviu ele 
fonte áquelle artigo, a res]Jectiva comrnissão 
usa, da co]Julativa e em vez ela conjtmctiv<L ou, 
como se vê elos seguintes perioclos textuaJ
mente transcri]Jtos: 

«O '1rt. 39 clêc Constfaüçi'í,o, prevenclo a 
eventualillaele de fültiêrem o Presidente e o 
Vice-Presiclente da llepulJlica, chama succes
sivmnente ft cmbstituil-os o vice-presidente do 
Senetelo, o presidente dn, Cmmcm elos Depu
faclos e o elo Supremo Trilm1ml Federal. 

A commi8suo, consielermlllo que, si fal 
eventualielaclo se eb1' no começ~o Llo p0rioelo 
riresidencicll, lJOderá succeder que a imção 
tenhlê per cl18i'e, clurante 111na longlt interini
eb(lB, talvez em criticas circumstancias, um 
ciclaefüo que não se Rd1a investido de um 
carg·o electivo ou que não Jüra eleito na pre
visão lle v'r occu]Jar definitivamente tão ele
vaelo ]JOSto, a,cceitou uma emenclci, sulJstitu
tiva, que remove semellmnte inconveniente. 

Por essa emencb se prescreve que, no caso 
ele YRgruem os cargos lle Presidente o Vice
PresiLlente clíl, Repu blic8', antes ele elecorriclos 
dous terços elo perioclo i)residencietl, proceder
se-lla {1 nova eleição.» 

Objectmn ainclêL que, si no cor]Jo elas clispo
sic;ões clefinitins, determina a Condituição 
que ao Presidente succecle o Vice-Pre~iclente 
em qualquer epoca elo perioclo presiLlencial, 
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inutil e redundante é <t clisposiç8.o transitoria 
elo art. 1° § 2° relativa '10 Presidente e Vice
Presiclente eleitos pelo Congresso. 

Facil é responder a esrn objecção. 
Tratando ele rmucar o modo por que deves

sem ser eleitos o Presidente e Vice-Presitlente 
ela, Republica, o nosso legislador teve ele e~
colher um elos seguintes systemas: 

O ela eleição ]Jela a,ssemblfa leg·islativci,, 
:J,[lü]Jtliclo pelas Constituições das RepulJlims 
Fra,nceza, do Urugu:1y e rhi, Suissa,; 

O da eleição iior Ull1:1 junta eompost'1 lle 
eleitores, íJUe cada um clos estados ou provin
cias nomeia para e3se fim especütl, syst<'ma 
:1Llopta.clo pelas Constituiçõ2s llo< Estados 
Unido:> da Americtt elo Korte e lfa Republica 
Argentina; 

O ela eleição p"'m suffmgio popular e dire
cto, acloptmlo pelei, Constituição cL.t Bolívia. 

Preferiu o nosso Jegislaclor o 1Jltimo sy
stemo,, sem dnvicla o mais (!emocr<Ltirn, mas 
üi,mbem o ma,is susccptiyel de conflictos e i1er
turlmçõcs. 

Reconllec2nc10 esse perigo, não quiz o nosso 
legishêllor que o systoma preforiüo füsse posto 
em pratim immecliatamente, e por isso acl
mittiu proYisorio,mente a, eleiçEo pelo Con
gresso. 

Tendo, porém, acloptaclo nas clisposições 
trnnsitorias um sysl;erna diverso elo estabele
cido pelas clisposiçL:es definitivas, convmlm, 
pane evitar cluvichts, expressmnentc declamr 
que ao Presidente e Vice-Presidente eleitos 
pelo Congresso a11plico,vo.-se tambem o preceito 
elo art. ,11 § 1° estatuiclo rm.m o Presidente e 
Vice-Presidente eleitos pelo snffmgio popufar. 

Eis o rnoti vo po~· q uc:, 1rns disposiç/irs trnns
itorias, mui scibici,mentc: determinou o nosso le
gislmlor: 

1°, que, promulgada a Constituiçilo, o Con
gresso, reunido em assembléa geral, elegesse o 
Presidente e o Vice-Presidente ela Republica; 

2°, tiue o Presidente e o Vice-Prnsidente, 
eleitos por eSSêê forma, occnpassem a presiclc:n. 
eia e a vice-presidellCÜc ela. Republiccc clurnntc: 
o primeil'o período pmsiclenci<iJ. 

Aind:1 um argumento mui valioso. 
Com a sábia clis11osição transitoria elo art. 1 '' 

teve por fim o legisln.!lm· evital' cunfüctos e 
pe1·tm·lxv:1-,e~ que 11ece~rn1'ianwnte se dal'iam, 
prn·mittimlo-se a eki<:~10 1lo Prnsicle11tc cc Vicl"
Prcsidentc da Rcpublic:1 IJOl" snffr<1gio 11irn
cto do povo, antes do reg'lllar i'uncci01mmcnto 
dn.s t1ovas instituições. · 

Orn, sendo certo que, para cornecução lhc
quelle fim, tol'1m va-se indispensavel um IJfüZO 
não muito curto ; 

E accrescemlo :finalmente a circumstancin,, 
que não podüt llêê:,S:11' despercebicl11 mis mem
bros do Congresso, ele ti,cJmr-se em eomlieões 
mui p1·ecc11'Ü1s a. ::mude elo cicfacfüo que , oc
cupa va ci, cttcleira clct pr·esidencia ; 

Não devia a CoE>ti.tniçi'io aclmittir CJ ue dcn· 
teo do primeiro pei·iodo presidencial, l10uvesse 
nova eleiçilo ele Presillente e Vier-Presidente, 
sinão na. llyp0Gl1cse, mais difficil ele realizar-se, 
de: ficm'em vagoc: aquelles dous cargos. 

Assim, pois, f1iJer em face elo art. 42, bem 
entendido e combümdo com o lUt.41 § 1°, 
quer em Ül/óe elo art. 1° § 2° das disposições 
tmns:tOl'ias, e períeitclmc:nte fundado e logico 
o pai:cccr 1fa cornmissi'lo. 

Observa aíncb cc commissilo que si, cm vir
tuile elo <1rt. 42, pudesse lrn vm; al::rnma du
vida quanto ao Presiclente e Vice-Presidente, 
eleitos pelo suffragio popular, essa cluYicla se
rfa imclmissivel qmmto ao Presidente e Vice
Presi1lente eleitos pelo Congresso, pois que a 
respeito destes é expresso, e tcmninante a dis
posição tmnsitoria elo art. 1° § 2°, dizendo que 
elles occup:1rii.o os seus cargos durante todo o 
primeiro veriodo presidencial. que. e.:c-vi elo 
§ 4° elo art. 43 termina a 15 ele novembro ele 
1894. 
Termilmrá chamando a attençilo eles ta illustre 

Gamara pam a sábüi. resolução elo Senado, 
que depois ele proficirmte debate <êpprovou por 
27votos contra setf\ o ltuninoso pêuecer da com
missilo ele constituição, legislaçilo e justiça, 
que conclue pelo.s seguintes termos: 

« A do c:i,rgo ele Presidente: cln, Repu-
blica, a 23 ele novembro ele: 1891, <1cha-
se devidnmento preenchida pelei, successii.o 
constitucional elo Vice-Presidente, a quem cabe 
o respectivo exereicio até 15 ele novembro ele 
189c1, termo elo primeiro perioc'to presiden
cial».-Frauça Ccuvailw, relator.-P.Glicerio, 
presiclente. -Dilll'o Nicaciu. -"11cimlo C!Hana
/Jcrn.-Felis!JcL/o Freire.- Char;r1,s Lo/;alo .

Freitas ( veneiclo ; perante: cc CcêlWWlê 
clai·ei ets mz1}CN elo meu voto e exporei os mo
tivos pelos quaes fui impedido ele justifiml-o 
êlqui). 

Indicaçao 

« IDLlicr: que a Cci,nmra resolva sobre os se
guintes pontos: 

l º, si a. renuncia elo mrgo ele Pr2siLlente da 
Republicil, feifa pelo cidadão parn, elle eleito, 
constitne caso ele vaga dei, presiclencüi, ; 

:2'1, si rlada "' v<1g<:1, ela. presiclencia :wtes de 
deco!'ridos Llou~ ci,1mos elo perimlo presiclcnciêi,l 
o cxistimlo o Vice-Presülente, eleve ter logar 
nova eleiçi'lo pci,m preenchimento chi, mesma 
vaga,. 

s,i,hi, das Nes~ões, l :3 ele junlw ele 1892. __,__ 
1Lrislidcs JJ1aia. )> 

o SR, PRESIDE:'-/TE designa pam :J, Ol'llern Llo 
clic1 ele 'mmnllã traball10s de c:ommissões. 
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ACTA E~I 21 DE JUNHO DE 1892 

Presirlencia rlJ Sr. Bemardino de Campos 

Ao meio-dia o Sr. presidente mamh1 lJroce
der áleitura do expediente. 

O SR. ;3° SECRETARIO servimlo ele l 0 procede 
á leitura elo seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 1° secretario do Se1rndo, de 20 elo 

corrente, envianclo o projecto claquellci ca
mara quB autorisa o governo a prorog<ti' por 
cinco annos o contracto ele 18 ele junho de 
1887 com <t Associação Sergipense, par:1 o s2r
viço ele reboque a vapor nas barras de Cotin
guiba, S. Cllristovão e Es'..ancia. - A's com
missões ele obras publicas e ele Ol'Ç'<tmento. 

Do mesmo senhor e de igual data, remet
tendo o projecto daquell:J, camarn resfa,bele
cenclo o l\Iinisterio da Justiça, que foi unido 
ao do Interior pehi lei n. 23 ele 30 ele outubro 
de 1891.- A' commissão ele constituir;iio, ele 
legislaçiio e ele justiça. 

Goyaz, no dia G do corrente mez. - A' com
missão de petições e poderes. 

Telegramma-Natal, ;w de junho de 1892.
Presidente Congresso. - Rio. - Encerrou-se 
hoje sesôilo orclinarfa Congresso estadoal sendo 
votada umwimiclade moção confiança pleno 
a])OlO governo.-Sauclo-vo~.-Governallor Po-
cfro \rclho.--Inteiracla. - ' 

Req Ll2rimento ele Galxiel ele Araujo e Silva, 
1° o!Iicial aposentado ela secrefaria da guerra, 
peclinclo melhoramento de aposentadoria.
A' commissão de fazenda. 

O §r, André Cavalca:nti-Pedi 
a palavrn, Sr. presiclente, para me clesempe
nliar eh incumliencin. ele que i'ui encarregado 
por pessoas que se interessam, como eu, pela 
so1·te dos rnnccionario~ publicas, tt cargo elos 
qlmes se <1clmm os serviços chis differentes 
linlrns telegrcqilticas. 

Tivernm el!es <Wgmento de vencimentos, 
conforme se veritlcct elo orçamento vigente; 
entretanto niio o perceberam até agora, e 
continuam imletlniclamente a ser preteridos 
em sua justa pretençuo. 

O SR. Nrw PEl].\0:1IA-;\fuito justa. 

O Sr. Al\'DRB CAV.\LCANTI - Si attenclermos 
á natureza elo s2n'iço que esses füncciomirios 
s<Io obrigados tt prestar dia e noute, pri vctclos 
muitas vezes, peln. affluencia de traball10. dos 
seus commOLlo:' e gozos, comprehencle-se que 
o accrescimo ele venci mentas voüido po1' esta 
Cmrn1rl1 eleve aprovcitm' immeeliafamente 
áquclles em favor ele quem se decretou a 
medida. 

Do :Ministerio dos Negocios da Guerra, ele 17 
do corrente, enviando os requerimentos e 
mais papeis dm ofilcütcs elo exercitei Luiz Ce
lestino ele Cn,stro, Leopoldo Roclolpho Pinlleieo 
Bittencourt Firmino Lopes He,,.o Scrrrio Ter
tuliano Castello Branco, Henriq~l~ ele Ollv·eira 
Bezerra, José Carlos Lamaignére Teixcim,Ma
noel clr1 Fmgo, Barreto, Liberato Angusto ela 
Silva Ribeiro e José H.oclrigues ele C:cstro, que 
pedem contar antiguidade ele nosto ele 7 ele O SR. OnrcicA-A commissfo. de oeçamento 
janeiro ele 18'.JO. - A' commissi\o ele mai'inha cle;1 110ntem parecer a respeito, mtincl11nclo 
e O'uerm. . abl'ír creclito nece~stcrio pam 11aga1' esses ven-

Do me.,mo ministerio, ele 18 elo eorl'Cmte. i cimento:,, que cltwctm-se a 600:000~000. 
transmíttinclo o i·er1 Lrnrimcntu e nmis impeis O !'1:. AxriRi:; Cxv.1 LCANTI - Folgo ele uuvir 
cm que o capitão do col'po ele esLvlo m:.lim' o rrolJi·e clepnln.du por· Ahgfü1s fazer scme
cle 1" classe Antonio Vo,sconccllos de i'vfonezes, llla.ute clech11<;v;ií.o, e a.ssim, accwtel<tclos os 
pecle conta.r antiguiclaclc cl8 posto de 7 de ja- direitos clê\. cl<J,sse que tenho a l!onrn ele defon
neiro Lle 1890.-A' commissilo de marinlm e der neste momento, deixo ele mandtll' á mes" 
guerra. o rnquerirnento que tlz, soliciümclo informa-

Do mesmo ministerio, ele igual lhLta, cm vi- ti1es do governo, por intermeclio elo Ministerio 
ando os papeis em que o preparaclor-c:onser- do Intrt'ior, no sentido ele saber qual a causct 
vaelor do gabinete ele rninemlogfa e geologict de scmell!antc omissi1o. 
da escola ~upcrior ele Guerrn. l\fanocl Pinheiro 
de Cmnpos .Junior, o tfo boifwica e zoologia 
da mesma escola ELluardo Mn.rcolino rht Pai
xão e o ele clümica eh escohi militm' dcsfa 
capital João Antonio Pinto de '\'limmh, pedem 
ql.le setrn vencimentos 2ejmn cquiparailos aos 
dos funccionarios ele igual catt<gül'ia ehts esco
las civis cltt Re;mblictc. - A' commissi\o ÜC\ 
oeçamento. 

Actas eleitoraes de Morrinhas 1) ª secção) 
Tlomfim (lª e 2" sect:õcs), Parnnallylm, d:J, ul
Li!mt deição tt que s·5 procedeu no estado de 

O S1\. OITJCTC.\-0 govprno julgou-sr· iucom
JJ~tenLe pci,m <elJl'Íl' u c:reclito supplrmeutn.r e 
clieigi11-se ao Poder Legislcdi vo peLlimlo-o. 
A commissCl.o ele orçamento apresentou :seu 
parecer 11011tem. 

O SR. A'.\'LmÉ C:\V.ILC.~NTI-Confonnanclo-mo 
com ;i,s explicar;ües chrlas pelo nolJr·e clcputado, 
P'"'' 'D cê ou tl'O (LSSU111 p to. 

Tenho, 0r. prnsiclente, em minhas mitos 
uma pcLi(·i\o 1!0 Sr. HoorL superintcnrlontc tb 
Compiwl:ia Recife é\, 0. F1-;111cisco Penrn.mlrnco 
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Railwn,y, limitecl, reclamando eontm a ex
igencia que se faz ela mesma cornp;rnhia, da 
qual é digno superintendente, no sentido Lle 
ser pago o fiscal do governo. 

Não resultando, diz elle, dos decretos 
n. 1030 ele 7 ele agosto de 1852 e ns. 1:245 e 
1:246 de 13 de ontubro ele 1353 unrn ütl obri
gação para, a refericla companhia, incorporada 
na Ingi<1terra, ele conformidade com os de~re
tos citados, não lm razão para se exigir esse 
o nus. 

UM SR. DEPUTADO clit um aparte. 
o SR. ANDRÉ CAVALCAKTl - Entendo, Sr. 

presidente, que ella não pócle ser cornpellicla 
a. isso, e que n,s disposiçiles contirfas nu regu
lamento que bn,ixou com o decreto n. 390 de 
20 de junho ele 1391, não lhe si1o applic;weis, 
desde que os deveres e obriga,ções da, comprt
nllia se acham consignados em um contracto 
regulado poe lei, e que unica,mente por elltt 
se deve reger, 

O superintendente fez a sua rccla1mi,ç,ão ao 
respectivo ministro, e este por sen despacho 
disse que recorresse ao Poclor Le·üslati rn, e 
então dirigiu esta petição que envio à mes:t 
para deJiberar como for de 

Vem á mesa, é lid;i, e enviadt1 ~t commissão 
ele fazenda <t seguinte 

A' illustre Asseml!lóct Legislativa elos Es
tados Unidos do Bmzil- A Companllia 
e S. Fl'ancisco l_)crnn,1n.l:nü~.> ]?,rtilLcay, 
incorporacla em Inglaterra C\ estabelecicla no 
Brazil em virtude dos decretos n. lO::lO ele 7 
de agosto de 1832 e ns. 1:243 e 1:246 tlc n de 
outubro ele 1853, pBlos qul\es se tem restr:ct[l,
mentG regulado qmmto a, seus deveres e cli· 
reitos pam com o governo brazileiro, nào en·· 
contra em nenhuma das rlisposiçSes rlas ci· 
taclas leis a obrigação ile conconm· pti,ra o 
pagamento da fiscalimçi1o geml cbs estmdas 
de ferro ela União, como foi estipulado no l'e
gulamento qne baixou com o decreto n. 399 
ele 20 de junho ele 1891 . 

Constituindo il,S leis soh a re das quaes [\, 
supplicaute se orgnnisou um vcnladi:iro c011· 
trac:to ele caracter bilateral,nào (, comc,ntaneo 
com os princivios gemes de direito que seja o 
mesmo contracto moüificRdo e alte1';1üo no 
sentülo elo sobrecarregar de 1müor onus mmi, 
das pat'tes, smn prüv [o accortlo e anmu•uc;ia 
dasta e por simples inici;tlivct cllt 01.H1"C1 
con tractan te. 

A supplicante, respei toscwrnnte, pomlern 
11uo <1. prú.tica 1le 8emdlla.nte ''ystema c011-
;olituiriét unrn 11uebnt da. fo elo;; coutmcLo:i e 

pol' isso, fü·math uo direito quG lhe assiste, 
vem confiadamente rnquercr a. esta illustre 
assembléa a revogação dlt disposição elo rele
riclo rcgula~1ento, co'.1cernente ao yagamento 
clê1 fiscahsac,:clO ou <llrns a declaraçno clci, isen-

da supplicante ele um onus a que ella, se 
desobrigada e solJre o qual, já tendo re

clarmtclo ao Poder Executivo eh União,obteve 
º· clespacl10 ele recorrer ao Poller Legisla
tivo. 

Peclo clef1•1·imento.-Caro, 1 I ele junho de 
189:2.- \Vctls Hoocl, snperintemlente ela com
panhia. 

O §1·º Paula Guin1arnes-' Sr. 
presidc:11tc\ tenho a homa ele apresentar á 
consHleraçao cl<t ct1sa nma representação de 
clrstrnctos methco' .e plrnrnrnceuticos adjuntos 
elo serviço Strnitar10 do exercito, pedindo ga
rautrns e augrnento ele vencimentos. 

. E' do .todR, a justiça o que requerem os pe
tic10mw1os. rfa verrlacle, na situacão actual 
süo muito minguados, são ate riclicu!Ds o~ 
vencimentos que aufer2m os a1Jjnnctos do ex· 
ercito, tendo todos o~ onus da vida militcu 
sem as vantagens que compensam rnus incon'. 
venientes. Por mmi, clisposiçào sin~ulcir, os 
<1djunctos rnlo podem pedi1· liceni;li,, nem para 
tnültmonto de scrnd~, porque ipso f'ocro per
clom seus logm"es ; mw teem elles o direi to de 
adoecer ! 

Jit no lclmo passaclo tive a honm de apre
sentar á Gamara algurnltS considerações no 
S'.:n~.itlo de serem attencliclas as justas queixns 
do~ funcc101wr10s lL que me refiro. 

. Peço novltrnent~ iL Camn.rfl, e especi<ümente 
a nobre comm1ssao de marinlm e o·uerrL"1 

. +· - b 
que exammem. a 1Jec1çao, estando certo que 
em v1süt cl;1, .Justiç,,t elo requerimento será 
elle attenclido. 

Não sendo agora. a occasião ele entrar em 
nrnis longas ~onsicleraçõ.es. termino pedindo et 
\! Ex. que 1!e o convemente destino {t pGtição 
qn2 apresento. (Lê) : 

Vem à mesa, é lida e enviada ás commis
sões de nrnrinlm e guerni, e de orçamento, 
a seguinte 

l'etição 

lllustees representm1tes ela irnção : 

Os. ctküxo assignados, meclicos e plrnrnrn
ceut1rns adjuntos 'lo corpo sanitario do exer
cito, mt glrnrnii;iio ela Bahia, 

Consider;i.ndo que os vencimentos c1ue iicr-
cebern, 1: são in:rnilkiente:·; para occorrer 
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ás suas mais vitaes necessidii,des, em virtude l\iulino Cc1rlos, Alfredo Ellis. Carlos ª'"reia, 
do alto preço por que actm,lmente são adqui-. Cincinato Braga, Julio de Mesquifa, Brazilio 
ridos os generos inclispensaveis ~" subsisten-; dos Santos, Marciano de Magalhães, Sclümidt 
eia; . Cassiano do Nascimento, e Demetrio Ribeiro. 

Considerando que nem por molestia lhes é. Deixam ele comparecer, com causa partici
dado o direito á lkença necessciria Dara seu pada, os Srs. Antonio Azereclo. Athaycle Ju
tratamento; ~ nior, Cantão, Rodrigues Fernandes, Amorim 

Garcia, Miguel Castro, Retumba, João Vieim, 
Se;ibra, Pontes ele Mimnda, Oliveira Valladão, 
Felisbello Freire, Meira de Vasconcellos, Ma
nhães Barreto, Viriato ele Medeiros, Joaquim 
Beeve3, Jacques Ourique. Aristides Lobo, May
rink, Jesuino de Albuquerque, Matta Ma
chado. Llimounier, Alvaro Botelho, Gonçalves 
Chaves, Corrêa Rabello, Domingos Rocha, 
Viotti, Ferreira Rabello, Cesario Motta Ju
nior, Adolpllo Gordo, Eduardo Gonçalves e 
Menna Barreto. 

Considerando, finalmente, que não lhes foi 
êoncecliclo o monte-pio- aliás extensivo a to
dos os funccionarios pnblicos, civis e mili
tares, ficando, em caso de morte, as suas fami
lias sem o menor arrimo, 

Pedem que na presente sessão elo Congresso 
vos interesseis no intuito ele serem-lhes ti,ug
mentltclos os vencimentos para 3:000$, a saber: 
2:400$ de ordenado e 600$ ele gratificação; ser
lhes permitticla, a lic8nça 1)01' molestia justifi
cada pela junta medico-militar elo estado em 
cuja guarnição estiverem em exercicio, per
dendo neste caso a gratificação; b2m como o 
monte-pio em identicas condições ás que fo
ram estabelecidas para os dos ernprega,dos 
civis ims repartiç.ões sujeitas ao Ministerio da 
Guerra. 

Assim, pois, convictos ele que as considera· 
ções acima expostas certamente hão ele calar 
no vosso espirita justiceiro, do que tendes 
dado irrefragaveis provas, e confiados no alto 
prestigio de que merecicfamente vos aclmes 
cercaclos, esperam que haveis ele envidar todos 
os vossos esforços para o bom exito da justa 
causa que ora collocam sob o vosso benefico 
epoderoso patrocinio. 

Bahia, 14 de maio de 1892.- Dr. Antonio 
Henrique A.foares dos Sanios.-Dr .. Arthm· de 
Figueirerlo Ra/Jelto. - Dr. Francisco Iloinem 
de Ccwval!w.-Dr. J'i1anoel ::>ecunclino de Sti. 
- Pharmaceutico Lino .Anionio Ferreira. -
Pharmaceutico Frcmcisco Fortunato Bodr:'
gues do Lago. 

Em seguida lWocecle-se á chamecla á quaJ 
respondem os Srs. Bernardino de Campos, 
PaulaGuimarães,João de Avelar, CctrlosCam
pos,Fleury Curaclo,Henriquedc C<1rmlho. An
frisio Fialho, Bezerril, João Lop2s, Frederico 
Borges, José Bevilaqua, Gonc;:1lo de Lftgos, 
Nascimento, Tolentino do C;uval110, Gonçal
ves Ferreira .. José 1fariano, .Joaquim Perna.m
buco, Juvencio de Aguiar Ancll'é Cnva
lcanti, Pereira Lyra' Bellarmino Carneiro, 
Theophilo dos Santos, Oiticica, Tosta, Zama, 
Milton, Francisco Sodre, Barão de 8. 
Marcos, Sebastião Landulpllo, Prisco Paraíso, 
Nito Pecanha, Urbano :Marconcles. Oli
veira Pinto, Baptisfa {Ü1 Motta, Antonio Olyn~ 
tho, Pacifico l\fascarenlws, L<mnel Filho, Ch.a
gas Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre Sto
ckle~, Dutra Nicacio, Aristides 1faia, Glicerio, 
Dommgos de Moraes, Carvalhal. Mur'Scc, 

Deixam ele comparecer, sem causa partici
pada, os Srs. Ucllôa Rodrigues, Indio do 
Brazil, Nina Ribeiro, Pedro Chermont, Matfa 
Bacellar, Costa Rodrigues, Casimiro Ju
nior, Nogueira Parana,guá, Nelson, Pires Fer
reira, Martinho Rodrigues, Justiniano de 
Serpa, José Avelino, Alminio Affonso, Epi
tacio Pessoci, Pedro Americo, Couto Car
taxo. Rosa e Silva, Annibal Falcão, Ray
mundo Bandeira, João de Siqueira, Luiz ele 
Andrade, Espirito Santo, Ivo do Prado, Leandro 
Maciel, Augusto ele Freitas, Paulo Argollo, 
Arthur Rios, Garcio, Pires, Marcolino Moura, 
Severino Vieira, Santos Pereira, Dionysio 
Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, Barão de 
Vilht Viçosa, Fonseca e Silva,, Fonseca Hermes, 
Cyrillo de Lemos, Allmrto Brandão, Virgílio 
Pessoa, Fr<tnça Ctuvalho, Luiz Jl;Iurn1;, Frúes 
da Cruz. Alcindo Guanabara, Erico Coelho, 
Sampaio· Fmraz. Lopes Trovão. Flll'f]Uitn 
Werneck, Vinlrnes, Thoma:r, JJelJino, Figuei
redo, Baclaró, João Pinheiro, Ga!Jriel de Ma
galhães, Francisco Veiga, Ferreim Brandão, 
Costa Senna, Americo Luz, Manoel Fulgencio, 
Gonçalves Rcunos, Carlos das Chagas, Costa 
Maclmclo, Domingos Porto, Palleta, Ferreira 
Pires, João Luiz, i\1onteiro ela Silva, Martinho 
Prado, Moracs Ba,rros, Lopes Chaves, Angelo 
Pinheiro, Cosfa Junior, Moreira ela Silva, 
Almoidli, Nogueira, Rnbião Junior, Leopoldo 
<lo Bnl\1(-ies, CcLcLftno (le Albuquerque, Bellar
rnino Lk Memlow;a, Fernamlo Sim<cS, L<turo 
Milllm.', L:ccerch Coutinho, Victorino Monteiro, 
Per2im eh Costa, Julio de Castilhos, Borges 
de Medeiros, Alcicles Lima, Assis Brazil, Ho
mero Baptista, Rocha Osorio e Fernando 
Abbott. 

O SR. PRESIDEN1'E - Responderam à clia· 
macla 56 Srs. üeputados. Não ha, por con
segumte, numero para se abrir a sessão. 

Convido os Srs. deputados presentes a se 
occuparem com os trabalhos de commis
sões. 
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Vilo a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

-<iutorisci ci 
auqnui1ito 

omrm"""º'º rle fa, 2,\ e 

rle 1801. 

dos Teleqra
com n lei u. 11] ele 

A commissiio de ori;mnento,tenclo em vista a 
petição cfüigicla ao governo pelos telegraphi11tas 
de l", :?;e e :l' classes, ex:a,minou-a cl8ticlamen
te, e, porque consiclera que os i·eferido' func
·eionarios teern direito aos vencimento,; que 
reclc'tlmtm e ll!es füi assegurado em disposição 
expressei constante ela lei Llo orçamento em 
vigor, é de parec?r que seja adopü1clo o se~ 
guinte proj C"cto ele lei: 

O Congresso l\acional decreta: 
Art. 1.° Fica o governo autmisaclo a abrit0 

. desde já o credito supplcment:cr necesstirio 
para ocrnrrer it8 dcspez<Ls com o pagamento 
elo angmento ele vencimentos a que teem cli
reito os telegraplüs1;as ele l t, 2ª e 3' chisses, 
~la Repartição GernJ elos Telegmphos, ele con
formichule com a lei n. 2G de :30 de dezembro 
de 1891. 

Art. 2. 0 fü;yogam-se as llisposiç,ões em con
trario. 

Safa elas commissêies,:21 de junho de 1892. -
JJloraes Barros.-Demetrio Riúei;·o.-.!fríhur 
Rio.,.-Leiie e úiticica.-Seocrino \!iei1·a.
Aristides Jiaici. -Leopo'rlo de B ulhrJes. 

N. 44-1892 

Aictori,;a o r;over110 a co;;c 0 cier 
Con1pcrnhiÚ Jiouya;ia de 
Jlani construir 11.nw linha 
estciçao ria Rcssaci oo Jl01·ta 

A' comrnissão de obras publicas e colonisa
ção foi presente a peti1ylo dn, Companhia Mo
gyana de Estm1las de Forro, na qual pede ltn
tori;m~iio pam prolongar ti sua linlrn ferrert têo 
porto1leSrtntos, no estado ele S. Paulo. 

A peticionaria não pede garantia, ele juros e 
nem outros farnres do gornmo lia Uniüo e 
compromette-se a respeitar as zorn1,s priYile
giadas das vias-ferrercs já existentes. 

E' umlt linha dupla, d1; bitola, ele um metro, 
que a companhia }Jropõe-se ;1 construir, que, 
"(lartínclo da estação cht Ressaca ou outro ponto 
mais cmrrnnientc de sua actual linlta. ter-
mine no podo de Santos. · 

E' ele incontestavel vantagem o melhora
mento que a, companhia pretende leYar a 
effeito, sem onm algum para o governo ela 

Ca..nrnra Y. II 

l:nião, mormente mi, Gpoca ,wtual em que o 
im port<L1ite. porto cle Santos a.clla-se sou a 
pre~silo de uma grande crise de trn,nsportes, 
ele cujas conser1ue:1cias resente-se toclo o es
tado ele S. Paulo. 

A commissão é, JJOrtmlto, ele p:uecer que se 
submetta i1 rlelibernção elo Congresso o se
guinte projecto de lei: 

O CongTesso :'\acional decreta: 
Art. 1. ° Fica o Poder Executivo autorizado 

;1 conceder permissão it Com1JtU1hia l\logyana 
rle Estradas ele Ferro ptwa construir unm 
linha cluplD,, ele bitola ele um metro, ela esta
ção e],, Hess<Lm ou outro ponto mais conve
niente ele suei C1ctual linha ao porto 1le Santos. 

§ 1.' A compJ111hia não tertt direito ele pe
clit·, em tempo algum, gru'antü1 ele juros ou 
outros favores elo governo d;i, União lJara a 
linlrn fenea ora conceclicla; 

§ :2.º Si <1 linlw, orn conceclicla percorrer 
zonas privilegimlas ele outms e.straclas ele ferro, 
niio pmleri1 rernber ou cle:;ern bn,rca,r pa,ssn.geiros 
on mercadorias, cobrando frete, salvo accorelo 
com a com panllia o n com pcwhias privilegiadas . 

§ 3. ° Ficti marcado o prazo ele CJ uatro annos, 
ela, 1fata Üêc presente lei, para conclusão ele 
toda a linha. 

Art. 2. º ReYog<Cm-se as disposições em con
trario. 

Sah1 elas commissões, :21 ele junho ele 1892. 
-A.rito;iio Olyntho, presiclente.-Domin:1os de 
J11orcws, i·el<Üor ,-F'elippe Schimiclt .-Urbcino 
ilicll"Condes.-Joa2nim Pernam/Jgco .-Josc Be-

Vão a imprimir os S8guintes 

PARECERES 

N. 16-1802 

Rcco;ihcccnr/o rlcpntcrrlos pelo estado rle A.lagiias 
os S•s. Rod1·i,;o Corrêa rle Araujo e Eu
clides Yicim Jlalta. 

Presentes à Commisêiio de poderes 02 au
thenticas das eleiç/íes procedidas no estado 
elas Alagó'1S, para preenchimento cl<ê vaga ele 
dous deputados fecleraes pelo mesmo estccdo; 
e peh1 apuração p1·oceclicla, veri.:ficm1clo <L com
missfo que obtiveram votos : Dr Rodrigo 
Corn~a ele Arau.io 5.61~3 ; Dr. Euclilles Vieira 
i\falfa, 5.650 ; br. Manoel de Ara11jo Góes, 
2.~(51 ; Dr. "Yfanoel Antonio Sn11arclo, 2.205; 
hnYemlo as refericbs eleiç:3es corrido regu
brmente sem protesto algum ; é de p'trecer : 

1° Que sejmn approvaclas todas as eleições 
procedidas no estado elas AlagôRs, no dia 24 
ele maio proximo lJassaclo, ]Jelo preenchi
mento ele Lhrns Vt1gas de clepuütclos ao Con
gresso Nacional ; 

;~0 Que sejam reconhecidos e proclamados 
deputados os dous candidatos mais vofaclos, 

35 
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Dr. Hocll'igo GJrrôa de Amujo e Dr. Enc!i1l2s 
Vieira '.falta. 

Safa das Commissões, 20 tle juEllo 
de 1892.-Ces1J·1· Zai11ci -P1·cr!crico Bo19c<·.
Baptista da JlloUa.-Lconcl F'il/10-.To·J Jl11-
riu.1io. 

~. 17-1892 

nn11ct.e11<:ia do 
pa;·a 1Gu1a via-{e1''J'ea 
C1·uJcs rrn po'l'to ele S. 
P11i!o. ( 1-'eiiçao do 
11lval'CS Cunisiro de 

A commissií.o de obrns publicêtS e colonis'1-
ção a 11_uem foi presente a i12tição elo enge
nlleiro ciYil Francisco Alv'1res Cordeiro ele 
Araujo Feio, na qual pecle coneessão de uma 
via-forreo" (Jlle, partindo (b cidade ele Niogy 
elas ('ruzes, vá terminar no porto de Slío Se
bastião. no esto"clo de S. Paulo, vem lfaI' o seu 
ptuecer. . . . . . 

A linlla fürrea pro1ectacla pelo petic10nar10, 
sendo exclusivamente situacht em territorio 
de um só est'1do e ele seu interesse exclmi YO, 
entende '1 comrnissão que o pedido deve ser· 
dfrigido ao governo do estado ele S. Pl\1Jlo pot' 
ser rle srnc competencia '1 eoncessão solicitada. 

Tal é o seu pareccl', que sujeitêc a delil1e
ração do Congresso. 

Sallc das commissões, 20 clejunl10 ele Jfm'2.
.4.nto11io 01,untho, presidente. - JJ0,,1fr,11os r/rr 
j)forw:,,, relator. - .TosrJ Bevi!ag_1.w. -[il'iJ'.1;10 

lvlorc1mdcs.- Joaqwm Pcnwm/!11co.- Feli1,pe 
Sch111idt. 

N. 18-1802 

.TiilJa 1u7o ser contmriu (10 reiJimen const:tncio-
'/ia?- a 11iat01·ia ela ria indic11~~r7o 
d o Sr. 1lup11tr1clo 

A commissl'to ele constituição, legislaç:i'o e 
justis·a, á qual foi presente a indicação do 
Sr. deputado Caetano ele Allmquerq11e 

Attenclenclo '1 que não contraria ás normas 
do regimen politico acloptcLClo pela Constituição 
qualquer pedido de informações sobre factos 
que '1ffectem a ordem publica, nos est1Ldos e 
sobre os '1ctos ela aclministraçifo, é ele pm'ecer 
que sej<t ap11rovaela éL mesmn, incliear;iio. 

Sala das sessões, 18 clejunllo ele 1892.
• 4.uqusta de Ji\·eil11s, relator.-E'pitacio Pessw1. 

A nrni01fa el'1 commissilo aclopta o presente 
parecer aceresc211ta1.las ao final as seguintes 
pcthvras:-qu'1nto á sua primeim parte. 

Sala dascommissões,18 ele junho ele 1892.
Giiccrio, presidente. - r1lcindo Giwna/Jara. -
Fclisbe;/o Freire. - C!rnljaS Lo/Jato. - Dutm 
lYicacio. 

Reqneiro que o governo remett'1 á Canmra 
infürnrnções sobre os gt'twes acontecimentos 
qne se teem dado em '.fatto Grosso, e bem '1S
sim qne providencie com a rnaxinm Lirl'Yill'1de 
no :"enticlo cl2 cessarem as lamentaveis repre
sali'1S que se teem dlldO e ~e estilo dando na
qnelle estn.clo e que tanto teem impression<iclo 
o espirito publico, pelo muito que oflenclem os 
seuiimentos cl'1 hunmnicln.cle e os intuitos elo 
regirnen repu blic<t1rn. 

Sal'1 clccs sessões, 11 de junho ele. 1892. -
Cr.letano de 

"N:. HJ-1892 

J111r1" o Conijl'Cs'o _Yuc::o1rn 1 

1·esolver sobre o d e 
por Thoma: 1/; 

C,'X'-pi·ru;a elo 1.']D de iJ1, 'i&nlar~a,. 

1\. 0 commissão de constituiçiio, lt1g-i:>lação e 
justiça foi presentB a petiçilo ele Thonmz ele 
Aquino elos P<1,ssot1 GueLles, ex-pmçct do 13° 
b'1talhão ele infanfaria, sentenciado nülita1' 
no presidio de Fernando de Noronlm, impe
tl'amlo penfüo parn o resto chi pona ele gales 
lJerpetua,s a que .foi conclemn1iclo em 18813. 

O supplicante provou com tlous n.ttestaclos-, 
um üo juiz ele direito ela c01m11·ca ele Fer
rmnclo de Noronlm, outro elo cliredo1' do pre
sidio, que tem cornluct'1 exernpLu\ Sllnclo até 
empregaüo uo.s trn,b'11!10s ele cscl'ipta. da sccre
faria. 

Em face, porém, ela LÜ'posição elo al't. 48 
§ 6'' Lltt Constituiçiío, '1 commissão é ele pa
recer que o Congresso N'1cional é incompe
tentu para se pronunciar sobre o assumpto, 
que constitue a.ttl'ilrnição privativCL üo Poder 
Executivo, '1 quem elevem ser enviclclos os pre
sentes documentos. 

SaJa elas commissões, 20 ele junlio de 1892. -
A.lci11do G1w11.a/Jara, 1•elatoe.-GliceJ'io, pre
sidente.- Cha1ris Loba 10.-D/ltm Nicacio.
Auq"sto de Frcitas.-Epitacio Pes:;oa.-Felis
/Jc!to Freire. 

~. 20-1892 

do Con(Jrusso Nacio
conccder o esta/Jcfeci:nento de wn 

hydl'a-.ti ico 1iara tm11spo1·te de 
mercadorias entl'e Santos e Jw1diuhy, cm S . 
I'mrlo (1Jeliçi7o rle Jlfor,iJlm S11ell & CoMp.) 

A cornmissão de obras publicas e colo-
nisação a quem füi presente a petiç[o ele 
Morgan Snell & Comp., na fJU'11 pedem con
cc3s[to ptim estabelecer um « conductor hy
clraulico » partt tmnsporte ele me.rc'1clorias 
entre S<11ltos e Jnnclially, passa n, d'1r o seu 
pa,recer. 
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Pa1'a execução elo :<eu syst81rnt üe « trans- Discussão unica elos seguintes _projectos : 
porte ltyclraulico » requerem os peticionados: N. 208 conceclenclo a Anna Maria Llccs :{eyes 

1° Despacl10 livre ele direitos elos mate- Damasio, pensão annual ele 1 :200$000: 
riaes necessm'ios ; N. 2G, cleclttrnnclo sem effei to o.s tlel°1°etos ele 

2° Direito ele clesapropriaç:ão por utilidade 8 e 26 de dez2rnbro (le 1890. que aposlmtarnm 
publica; os Drs. Cincinato Pinto ela Silve:, e Tl1omaz rle 

3° Uso e goso ele sua concrssão pri,-ileg'iatla, Aquino Getspar uos cargos ele S'.'t;rlltario 
pelo tempo de S8ll privilegio, findo o qual e w 11-secretario ela Faculcla.do <le Mediei mi ela 
goscná ele urna zona pr,;Yi!egiacla ele carh lado B,1 l!ia,e reintegrados os mec:rnos fl!nccional'ios; 
dft linha; K. 20 d,~ste anno, lrntorimmlo o govemo a 

4'' A ílici!ldade de cons~ruir o seu systema ai:gmentar com 50 " 1 cb respectiva, g;mt'fica
cle tran~port; por si ou poe compapltia que çilo o vencimento ele inacf.i virlatlr: do con(eren
organiss.1·em. . te aposentailo clct A!famlega elo Rio ele .faneiro, 

Os petieionarios assumr•m algumas obrw<l- Fabo Alexandrino elos Reis Quadros, ele con
ções-clrcntre elllts o, p1·mc1pal u '' clt; est~d1ele- formiclcccle com o ;wiso tlo Ministcrio rla Fa
cerem tarifas inferiores iLS üa:J esl:rallas ele zench o HJ ele janeiro ele 1891 ; 
fürro. :3 1 rliseussi:w clc1 projecto n. :22:i, appro-

A linlm que pretemlem esbibelecer, s 1nclo, vanclo, 1m pn,rto que cnmpeto :10 Po lm· Le
no territorio elo estado ele S. Paulo e, portanto gishlti HJ, o contracto cekbrnclu em :J ele feve
cle s:m exelusivo i1Heresse, entr:mtle a com- l'eirn úe 1877 entre o ministrn elo impel'io rlu 
miss~.o que ao governo elo e-;t,aclo ele S. p,1nlo extincto n;gimen e o Dr. Pn.ulino Fmnklin llo 
compé;tr:~ a eonc2ssão solicitadti. A1mmll (Darilo üe Crmirnlé) parrt o afarga-

Sltht elas commisões. :'2.Ci de ,innlw ele 18'.)2. mento e prolong<emenio 1la nm de GOJll;n.lrns 
-Ant>J,iio O'yiltho, pr»•:-:iclente. _ JJouiin:;os rle Dias, 11c:sde a nra cb Prainha icté ao bl'c:o fü1, 
1lloi·uc.;, i·c1atm.-.To.12 11i1,i l'crncii11úui:o.-U1·- j\füe do Bispo, em front·0 lW mar; ·· 
/;ano Jfrt/'co,ic/cs.-JOiJ B~citwp.t11.-F. Sc!1i- l" cliscussi\o Llo projeeto 11. Ili A. do 1891, 

jnlgn.nclo digno ck ser tomatlo em consiclera-
midt. - . t , l t l . çao o prOJGC .o n. ]IJ, 1 me anno, crcarn o o 

O SR~ PrrnsrnENTE'-A orclem elo dm pa.rn, lognr ele conforeni:e p:ira ris sdistancius chi-
am<~nlm e <~ s~~-t'.1~te :" .. . . , _ . ,_ l micas !1il~ nlfan1lr:gns ele l" e 2 1 urü2m. 

l· .. i.0 ,t~ -1/:~ hor,i,.o ou ante~. DL Discussao UlllCl\ elos seo-uintes priiJectos: 
unirn do parecer n. l•L ilpp1·0Yn11- " 

elo as eleiçi'1e'' realisadas nu estado elo Pará e N - 275. n.utorimmlci o gm'erno êl 1rntnclar 
reconlir;cenclo deputado o Dr. Augusto :\Ionte.- pccgar <1 .Justinin.no José ele Barros, pag-étd0t' 

d11 Tllesouro 1\acionnl, os vencinwntos ((e seu 
emp1'ego. ct cont<U' ele:?. elo janeiro ele 1890 
até 2:1 de março ele 189 l ; 

negro; 
Contintmc.;iio tht Lliscussilo 1mica do parecer 

n. 7, j ulgantlo niic~ lia n~r nmteifa p<tm deli
ber<v;ilo im mcl1caÇlLO pilnt que S8.Jêê co11"1Üaclo 
o Vice-PeesidentG cllê HP1mblicêt a fazer c:ess,i,r 
as medidas tle excepção tonrnllu,s pRlo decrnto 
de 12 ele ah1'il; 

2·' cliscus3ão tlo projecto n. 23 deste anno, 
fixando a:3 ful'ças ele t:'r-ra. 

2' parte ás 2 l/2horas ou rmtes-Discussilo 
unica elo parecer n. consHlern,nclo vu')o. o 
car1;0 de Presidente da re;nmcta 
do ~:irl 1d 11o e'cito e est ;;· o );t1• .. -.,'F1UJ 

SHCCCSS({,r) rfo rice-

N. 253, c\lltorizamlo o g-ovei·no te mandar· 
pagn,r o mrio soldo veneiclo e pol' vencer a 
D. Mnriii Jonrgiiim ele AllJnn,noqne. Yittva elo 
crtpitiío Lanrirnlo José cl<l Silveira, Dº Rifa ele 
1.J;is.,ia Soares, 1-iu"'' 1.lo cncpit;1o Jouo Antonio 
Smwes, e D. !nilrl I-Ioffnmnn, mili elo alferes 
Henrique Hofftfüum . 

271 SE%\O E~I 2;2, DE JUNHO DE ]892 

Prc.>ide;icia do 8l'. Be1'iwrdino rle 

2 1 cliscussilo elo project:1 n. 22A (do Se1wclo), 
approvamlo os actos do gurerno rel'ereutes aos Ao meio clict o Sr. presidente manch proce-
acontecirnentos ele 10 ele alml 0 const<rntes elos cler it leitura elo expeLliente. 
decretos ele 10 e 12 do mesmo rnez, com rnto O SR. l" SECRET.l.RIO peoeecle á leitura elo 
em separado, e conceclenclo amni'itict a todos os segninte 
ciclaclão3 detidos e clesterrn,rlos por força elo 
decreto ele 12 ele abril do corrente anuo; EXPEDIENTE 

]" discussão do projecto n. 28, deste anno, Of11cios: 
refor1mmclo o plm10 geral elo orçamento da _ 

· Republic;1, determinando o modo ele orgam- Do Sr. 1 º secrnta.r10 
sar CêS leis dei receita e clespeza publicl\s. . corrante, commumcanclo 

elo Senado, ele 21 do 
que, pm officio de 17 



276 Sessão em 2~ de Junho de 189~ 

do conente do Ministerio ela nuerra, foi re
stituido áquella cam<tm, o cnitographo sanecio
naclo elo decreto do Congresso Nacional, que 
autorisa o Poder Executivo a, reorgttnisar Ya
rias repartições elos Ministerios da Gner:ci1 e 
da Marinha.-InteiraLla. 

Do mesmo senhor, e de igual Llata, commu
nicando que. por officio do Ministerio ela 
Guerro ele 17 elo corrente, foi restituído áquelht 
camam o autogmpllo sanccionaclo ela resolu
ção do Congresso Nctcional. concedendo ao 
tenente elo corpo de esfaclo-1rntior ele 1 ª cla,sse, 
João Albuquerque Serejo. um anno cb li
cença, sem vencimentos. -Inteirada. 

Do mesmo Sr. e ele iguaJ data, communi
canclo que, por officio elo Ministerio dtt Gueera 
de 17 do corrente, foi restituído áquella 
camam, sanccionado, o autogmpllo do decreto 
do Congresso Nacional, que autorisa o go
verno a dar transporte pelra os seus estados 
nataes ás praças que obtiverem baix<t e ore
requerem . -Inteirada. 

Do :Ministerio ela Instrucção Pulilica, Cor
reios e Telegraphos, ele 20 llo corrente, en
viando a seguinte mensc1gem. 

Senhores membros do Congresso Kacional
Norelatorio que me apresentouernmaio ultimo, 
expele o :\finistro Ü<ê In~trucção Publica, Cor
reios e Telegraphos a necessidade de nm cre
i:lito extmorclinario de 1.968:000:'; (mil no
vecentos e sessenta e oito contos ele reis), 
pa,m occorrer ás clesp2sttS com di Yersos ser
vir;os urgentes, conforme se acha especificado 
im demonstmcçilo ctlJaixo: 

'\ão tenclo sido contempladas as verlJas elo 
orçamento da despesa desse min[sterio para 
o corrente exercicio na tabella que ac,nnpa
nhou a lei n. 36 de 26 de janeiro ultimo, não 
p1º11Je o governo abrir creditas supplementares 
pm"a aquelle fim. 

Competindo, porém, ao Poder LegislatiYo, 
á visüt do disposto no § 4° elo art. 4° da lei 
n. 589 ele 9 de setembro de 18:50, cm via·or. 
ele accorclo com o art. 83 da ConstituiÇão, 
resolver sobre ct concessão ele creüitos extra
ordinarios, submetto o assumpto á vossct ctpre
ciaç·~io. 

C8cpital ela Republica elos Estaclos Unidos elo 
Brazil, 15 de .1unho ele 1892. - Plorimw 
Pei:.;oto. -A' commissão ele orçamento. 

Demonstração das quantias em que lse descLobra o credito extraordinario de 
1.96:S:OOOli>OOO para occorrer ás segi.tintes despezas a fazer-se por conta do ~vlinis
terio da Instrucção Publica, Correios e Telegraphos. 

VERTIAS NATUREZA DA DESPEZA 

) Para 
iJ Externato do Gymnn.sio Nacionnl. 1 f lei n. 

no corrente exer·cicio de aug111ento ele 
:tos lente~, de n.i.;col'd,) com o rt"rt. 3º § 2·) 

de 30 de dezem1ro de iS Ji ..•.•....•.....•... 

2J Ext~rnato do Gymnasio Nacional. Idem, idem, idom ... .................... , ................. . 

( 
Telegraphos ......................... t 

Instituto Nacion11l de Musica ....•.•. ) 

Obras .•.....•.•...•.••...•........•• · 1 

Pn.1·[1. pagn,~11ento no corrente exe1·ciclo de augmento <lA 
vencimentos aos telegl'aphistas de ia. 2a e 3 ~ clas;-:.;es, 
r1e :iccoL"do com o <lt't. :}o ~ :f 1 r .. VIII da lei n. ~O de 
~JO de dezem 1Jc-,, <le '1S9 l.. ~ .............................. . 

Pa['a colloeaçti.o (!e urn q;rntrn fio na lin:rn. Lelogt'aphic<t 
geral entre Yizt::u o J:i.guarão, par:1 aLtender ;10 consi
dei·nyel angrn1::1nto de telc:gr:t1J.lll1as Un Set'd<,~o ir1terin1· . ... 

Pa1·a. com:trucçi.Lo (1a llnl.a telegTaphica. de Ulierahn. a 
Cnrwnb{1, nos de i"-\JZ 1 1()03 e f.~04, mate1·i:d 
e gratili.cação ao ............•.•......... , ...... . 

e.xel'cício de GOO poltronas 
concertos do Instituto ~acional 

por tr:i1· ~idn o predLo muirn 

Para ns despüzas com as oln·as de achptaçã.o dn Qninkt 
r1a Boa-YisLa, para nelln, funccionar o ~Iuseu Nacional 
e mudaEç~a deste estabelecimcuto pa1·a nquelle proprio 
nncional ........................ ......................... . 

\<: ººº~ººº 
0 :000.:000 

Õ40:000'000 

730: 000 'ººº 

30: 000$000 

J:JO: C00,<000 

S:Hnma . .................... .- 1Iil novecento;o:; sessenta e oito contos ele r(}is..... ...... .... i.9,)8:000~000 

3a secr:ã.o da. Secretaria de EsL3.do dr.. l\Iinistcrio <la ln<-;tl'UC'.;ão PulJlic::i, Correlof; e TelegraphoR,31 de mttio 
de 1892.-- O Director, J. Rodrit.rues J3ai'7FJ.-;a. 
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Do \Iinisterio cl::c Guer'.'a, de 20 do coITentc, 
enviando o requerimento em que os empre
imclos ela Inteneleneü1, de Guerra. allegnmlo 
falta de recursos para ma SLlbsistencia, pe
dem prei'erenci11 no c1nclc1mento ela petição rll1e 
em nmrço ultimo dirigimm <LO Congresso, so
licitando augmento de vencimentos.-A' com
missão ele 01'çé1111en to. 

Do mesmo rninisterio ele 20 do corrent8, en
viamlo o rer1nerimento em que o gnanfa, da 
Escoli1 ~1iliüt1' clest11 capital, Joar1uim Sobrnl 
de Carvn.llto. pede que os seus vencimentos e 
os de seus compc1nl!eiros. se,iam er1 ui1x1rados 
aos dos empregaclos de igual catllegm·ia. da 
Escola. Polytecltilm,-A' commissão ele orç-:i,
rnento. 

Do mesmo senhor, ele igual dafa, em·ümclo o 
requerimento e mais pepeis em que Augusto 
Alberto Le::il da Cunhct, bihliothecario ela Es
cola. Superiol' ele Guerra, pede ao Congresso 
Naciorntl itngmento ele vencimcntos.-A' com
missão Lle orçamento, 

Requuimentos: 
De Ann:t Margaricln. ele Amlracfa ,Jardim, 

viurn elo Dr. Antonio da Silrn Jardim, pe
dinrlo urmt pensU.O. -)e' commissilo ele fa
zencl:i,. 

Hermes, 1\ilo Peq1111lt<t, t:rlxmo i\farconde~. 
Cyrilo de Lemos, Oliveira Pinto, Virgilio 
Pessoa, França Can-1\lho, Luiz ~Iurat, B:i,p
tist<i. cl11 i\lotta, Alcindo Guanabara, Erico 
Coelho, Samp~tio Ferraz, Lopes Trovão,Fur
quim ·werneck, Vinhaes, Tllomaz Delfina, 
Antonio Olintho, Baclaró, .João Pinheiro, Pa
cifico MasCêU'enhas, Gabriel de iviagalhães, 
Leonel Filho, Chag:i,s Lobato, Jacob ela Pai
xão, Alexandre Stockler, Francisco Veiga, 
Lamounier, Americo Luz. Viotti, Dutra Ni
cacio, :\Ianoel Fulgencio, Aristides Maia, 
Gonçalves H.twrns, Carlos elas Chagas, Do
mingos lloc;l1a, Cost11 Maclrndo. Pcületa, 
.J oiJ,o Luiz, G licerio, Ccsario ~Iotta .Junior, 
Moraes Barros, Domingos ele l\fomes, Ccu
Yalllo. Angelo Pini1eiro. 1'\'Iurm, PM1lino 
Cm·los, Cc1st8. Junior. Alfredo Ellis, Cci.rlos 
Garcia, :\Joreim dê1 Silv:i,, Almeich i'íogueira, 
Rubfüo Jnnior, Cinci1mto Braga, .Julio ele 
Meoquita, Brazilio elos Santos, Flemy Cu
rado, Leopoldo ele Bulhões, Caetano de Al
buquerque, Bellarmino ele Mendonça, Mar
ciano de :i\Iagalllães, Ecluarelo Gonc;alves, 
Fer1mnclo Sinrns, Sclürnic1t. Ccissümo elo 
i'\a.scimen1J:J e Demetrio l\ibeiro. 

Abre-se ;1 sessão. 

De Cybele ele i\Iem1onçi1 Souz:i l\Ionteiro, Deixam de com1)ai'ecer com c::nirn partici-
peclinclo eh'ffação ela pens;l,o que 01':1 percebe. p1cla os Srs. Pcwla Guilmwii.es, José Aveli
-A' commissào ele fazeml:i,. no, Gonçcüo ele Lagos, Retnmlm, J\Ieira ele 

De J. L. Kenecly, pedindo isenÇ'ãO de rli- Vasconcollos. Joào Vieil'a, Seabra, ~,fanl!ães 
reitos os 1mderhtes importados e clesti- B:i,rrelo, Viriato de Medeiros, Joaquim Bre-
1111c1os inslallação clu Collegio Amerimno 1m ves, Jacriues Ourique, Aristides Lobo, May
ciclade Lle Taubn.té.-A' commbstêO de fazenda. rinK, Jesuíno ele Albuquerque, l\fatb ~faclul.-

Ern ~"'guicla procede-se ;í, clmnrncb, á qmll elo, Alvarn Botelho, GonçaJves Cllave.~1, Corréa 
respondem os Srs. Ber1rnrdino Lle C:i,mpos. Rabello, Ferreira füi.bello, Aelolpl10 Gordo, 
Antonio Az2redo. Ataycle .Junior, João Avelhr, Lauro 1\Iüllec e Memrn Barreto. 
Carlos Cttllll)OS, Inclio do Brazil, Nina fübeiro. Deixam ele comparecer sem causa partici
Ca.ntito.Peclr·o Cllei·mont. i'.fottc1 Bacell;n\ Costci. pnLht os Srs. t:cllu:i, Rodrigues, Rosa e Silva, 
Rodrigues, Casimiro Junior, Hotlrigues Fer- Pontes ele :\Iirandti, Alberto Brandão. Fróes 
nancles. Henrique ele Carvalho, Anfcisio el11 Cruz, Figueiredo, F\3rreira BrancfücÍ, Costa, 
Fialho, J\ogueira Par:1nagu:'1, Nelson, Pires Senna, Domh1gos Porto, Ferreira Pires, Mon
Ferreirn,, Martinho Roclrig·ues, Bezerril, .Joilo teiro chi Silv<t, Martinho Pmclo, Lopes Clm
Lopes, Jnstiniano ele Serpa, Freclel'ico Borges, Yes, Lacenla Coutinho, Victorino í\Ionteiro, 
José B1wihquo, Nascimento, Alrninio Affonso, Pel'Cira 11'1, Costa, Julio ele Castilhos, Borges 
Miguel C:1stro, Am<)l'im Epitacio, ele :\Iedeiros, Alcicles Lima, Assis Bl'azil. Tho-
Pelll'D Anwrico, Couto Carfaxo, ,\.mlracle, irniz Floces, Homero Baptista, Rocha Osorio e 
Tolenlino de C;wvalho. Gonçalves Ferreira, Fernando Abbott . 
.José i'lfaricmo, .Joarpim Pemamlmcn, Juvencio E' lid<t e posta em discussão a acfa elo cli:i, 
üe Ag11ht1', André Ccw<llcanti, Haymumlo 21 elo corrente. 
Bandeira, Annibal F;tlcão, Pereim Lyra, O Srt. CLu:cL\ PmEs reclanm conlm a omis
João clB Siqueira, Luiz de Anclmcle, Espil·ito são elo seu nome na acta. ela sessão ele llontem. 
S11nto, Belarmino C;i.rneiro, Tltco1Jllilo elos , , p, ,, , , . , ,,_, , , ,;-- _ 
Santos, 01t1c1ca Ivo elo l'rMlo. 0!1ve1r:i. Val- O Sh. hl.BIDL:\TL -1. reclJ,mac;.,w do 11cO 
lacli'ío, LNtmll'~ Mttciel, Felisbeilo FreÍl'é\ j ~r~,deputaclo sera tomada n:i, denrla consccle-
Augusto de Freitas, Panla ,\rgolo,Tosta,Zmmt, , 1 cl~'.1 º· . . , 
Arti1m Rios, Garcia PÜ'G::i, Marcolino Moura, j ,,Nmguem 1111msp~tlrnclo ,:i,,~ah·ITn. e o.ppro
Severirn Vieira, Santos Perci.m. Milton, Fr<in-. >ctctt a ,tcti1 Jo cl1,1 ,.,1 do coueHte. 
cisco Sodré, Dyoni:üo Cerqirnir:i,, Leovigililo i O SR. A:-;Pmsro FIALHO pede par<1 ser clis
Filg1.ieit';,1,s,,D;i,ri'í,o rlE', S. ::VIarcos, SrbastfüD L::cn- 1 pensaclo Llc membro ela commissi'lo de. obras 
rlul11!10,PriscnParaiso, Fonsec110 SilYa,Fonsec<i.' pulJlicas e coloms<eçfo, para a qual foi eleito. 
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O SR. PRESIDEi\LE -?\oml'io pa,m substituir 
o S1·. Anfrisio Fictll10 o Se. Imlio do Bmzil. 

O Sr.La,:n1ouu:ier Godo:f'2·edo 
diz que o comprimisso de l1om\i, que arnumiu 
perante a C;1marn, quando il'mtre clepntmlo 
por Minas Gemes, seu arni.!!:O e companl1ein1 ele 
banmda o Sr. Leonel Fil.ho, nml orient:tdo 
trouxe ;\, clebat.e mrnt q twsfüo que cliz ú. 
vidtt intern;1 ele seu estn.clo; isto e, it SU(I sopci,
r<wi'w, e, aincb mais. a justir,·r1 e .'a.nticbde eh 
caus;t q llo vem del'encL•r, a.!Iirnrn som medo de 
coutestcu;:iíes, ct muscc ele 1:01.los os mineiroc'. 
a integriLlaclo, a indivijJiilicladc do nosso ter~ 
ritnrio, ju~tillcam ele modo cn,iJ;ü o pleno o 
seu comparocimento ú trilmna. ·vem com a 
maior fideli1lade r)ossivel, com o es1iirito ealmo 
e sereno rr:cowlar os factos. como elles se de
ram, para que acamara, iioss;t sol1rc elles pro
nunciar-se com i'rnnqueza, ej t1sti~·r1,. 

D2pois ele narrar como foi foitél a rev-olnr;Zlo 
do, Campanha e como foi aeclamacla a ,inntn. 
revoluciornwia, cliz o orador riuc foi contC's
taelo p~·lo nobre clepufado por }Iinns Gfa':w-:. 
quamlo affirmou que a jnntil,, par<t «xecuç·uo 
ele seu plano criminoso. tinlta lanç•ado m~o ele 
violenc·ias e arbitrarieclacks, ltojr~ yem com 
documentos esnmgaclOJ'es proYar i1 C;irnnra 
que :1 jnnta revo! uciona1fa ni'lo s1'1 prcüicou 
toda a sorte de violencü1s e· amear'~S corno ate 
chegou á tenktiva cio crime. , 

O SR. Jo.~o PINHEmo - "~te ao crime 
mesmo. 

O Srt. LAnIOl'.i\'llm GrmoFREDO vac rlemon
strar com documentos incliscuü \'eis a sua 
affirmaçllo. 

:>;a cirliicl8 ela Carnp;mlm reuniram-se :30 
inclivicluos,que por si clecrehuam '" sep;J,rnç·i'lD 
elo estaclo de Minas Gerrv,·s, fo1'111:1rnlo ui;m 
junta revolucionaria. 

Pois bem : esta j n n t:"I pilm rcn lisar cs to 
plano, '.'Ontra o qual tirotesbrnm toclos DS mn
nicipios, como a Cmnarn pócle ver elos tclc•
gmrnrnas pitSSaclos lmra o () Pai~ e Cocei({ rlc 
1\'otic:11s, lm1ç·ou mão el'Js meios 08 1müs arbi
trarias e arnea1:on a Estrncli"I clD Ferro 
Minas e Rio de clynamite si êt diroctorin, não 
se subordinasse i ma. rnnt:ule clic:tatorial. 

Entre outras provas que corrohomm o qnc 
aillrmou, vae ler a circular clirigicla p1"los 
revolncionarios ao sup1rintenclente ela Estmcb 
ele Ferro Minas e Rio. 

O documento que vac ler à Gamara e iwten
tico e está assignarlo pelt1 propria junh1,e para, 
elle chama especialmente ti, attenção cln, 
Camara. 

« Campo,nha, 30 ele janeiro ele 1892. 

Cidadão superintendente ela Estrada ele Ferro 
Minas e Rio - Tendo o povo ele áquem Rio 
Grande tomado a, resohtÇlLO ele separD.r-se ,.Jo 

esta.elo cle Miuas Gcraes, para. constituir o es
tilclo ck Minris rio Sul, que amanliã será em 
todas as localidiêcles proclatmtclo,-nós, aliaixo 
assignaclos, seus eleleg«tdos em commissuo pam 
a rea!is0,1;il.o clesti"I resoluçi'lo, nuo querendo, 
quanto [)OssiYel, prejuclica.r as propriedades 
llitrticulares e poLlcnclo, claclas certas circum
st a:1ci as, ser coa,c_:ülos r,. fazer saltar pela dy
m,mite :i cstrn.cl:"I CJUC füo digna.mente super
intendeis, ix1ra eYii:ln' qne t1d emergenciiL se 
üt~: Yos pedimos, si quereis resgmucl0,r e re
saln1e º·' int.eresses dt1. rnesnrn estracfo,, a ex
ect1c;Ll.o immcdiatiL e sem clemora alguma dns 

medidas, até ultl•rior clelilJeraÇ'ão 
noss;1, que vos será em tempo communi('acla: 

1°, suspcmcler :i. expedição ck cgmesquer 
fole~Tmnmas com clestino (IS estmclas ele forro 
Central e Paulistas, tlesde que taes tele
grnmmas ni'lo scijam assignaclos po1' um de 
nos; 

:2\ retrn· totlf\s as malas de correio que ti
Yerem 1le saliir por esso, estrn.ela prtm qual
qner localiclaele, p2rinittindo apeims a ex
pecliç·~o elas que para este c'tculo ele Jlinas do 
1\'1 d Yit'.l'Cill ; 

3·'. reter, guardando-as nos cofres 1lcssa 
companl1ia., rJmlesquer qnantü's provenientes 
cl.e irnpo:itos c11•reutclaclos por essa t:stracla por 
conta e ordem elo g·overno de Ouro Pl'eto; 

'1". 110 caso de ,:(,s requisitar esic guYen10 
üe Ouro Preto meios ele transporte para 
q1rne:"qucr ('orças suas, negal-os t;:r111inante-
1112nte, .2ommunicanclo·-nos ffte facto por tele
gmmnm clirigi!lo smn tard:1nça a .Jose I-Iono
rio Ximerws elo Prado, em Tres-Cornc:ões; 

fürnlmente, toma'" quaesq m•r outras 
qne estejam d1• accorrlo com o 

espírito e " intcmc;uo deste oflicio. 
Isto fazendo, terni:-; prestado a estrada Minas 

,\Rio serviço íncêi:i1rnwel, pois, YD:l gar:1nti
rnos, que elllt assim atmvessará '°em o menor 
alialo :t crise politica em que nos acltrm10s e 
eujEt cliirc1çuo será curt:ssima. 

Samle e frn.tcrnidade.-JI1n·tiJ1imw rhé Fon
:wcrl Iiei' B rm1//r-:o .-Jfunoel rlc Oiêceirn 1111-

dí·orfo. -Josd Lui::; I)o1npc~i da Silva. 

Ni'lo fica alti: depois de ler outros c1ocumen
tos. i1el;1 junl.a, intimando as in
temlencias e antoriclacles imliciaes <1 rende
rem-se no pro.zo ele 24 horas, e aos collecto
res para nilo nmis remetterem pam Ouro
Preto os s:"ll:los mTecadaclos, o oratlor p:1ssa~.a 
trat;u tla attitmle elo governo ele Ouro-Preto 
om face elos acontecimentos e elos meios em
pregados i1ara clominal-os. !l'Iostni, a córrecção 
ela Presi1knte ele seu estado em toda esta 
quesfüo e <1 concluct<1 regular que tem a 
forç:"I pnl1lica, 1rn missão difücil que lhe foi 
cuntiacla. 

Historia o que se pG.sson com a forç;J, pu
lJlica, em caminho i)am o L!Jeat.ro elo crime e 
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aifüma que si não fossem cts meclicla,s clepre- VozEs-Oh ! oh! 
caução tonmrla~ pelu sen cmmmrnclonte em o SR .AUGUSTO DE FP,EITAs-Exporni eom in
ehefe, a soldadesca toda teria morrido vic- teirn clareza toclo o alc<1'nee d<1 clelilJeraçi'lo ela, 
timas ele desastre na, estrmla ele ferro, porque maiori<c tb commissão. A proposito ele urrm 
na Estnção da Soleclatle é·stltvam algnns itali- quesfüo que não vem a pello tmzer nu conil~
anos arnmclos ele cunlms ele a~o e c<üxas ele cimento da, eamara, temlo o omclor m1 sesscco 
dinamyte, que quando l!l'f~sos e interrog idos üe s:thbculo, que terminou ás 8 1 ;:2 110Hki cht 
confesscll'<lll1 qlllé 8lli se ac\Jrtvn,m panl G\r- noute, vofaclo contra o ptcrecer n~1·c:::ent<telo 
remessttr pelos ares o comboio qlm comluzia il pelo ;1obre cletmtaclo pelo füo de J_<1neiro .º 
força, por meio üa L1ilmm~'tc. Se. Franr;c1 Carvalho, solwe tt ele1çao pres1-

0 omclm' não :1ccusa e nem atirn pttra o clencin,l, e declarado naquelle mumento que 
µ:ovei'no ihhm1J a responsé\biliclcicle ele todos a importii.ncia ela, 1mLterin. ·rleSl\java 
esses :tconte.cimcmtos;_ ape1ms diz que o minis- que " Camarn tivesse conltecimenw logo, 
tro elo rn;terwr,qne rnw conl;ece pessoalmente, elos motivos que o levavam n :tconsellu.u· 
tem em i;c1clo rnso a cumpllc1clctde elo . ~!leuc10, 1 comn i·iµ:orornmente constitucional ct eleiL;,ao 
porque tuleron que o~ reYoluc1omino:' e :1te pMcc pr·eenclümento ela vaga :tbel'ht pelar~
ptu,entes seus especnlnssem com o sou nome e rnrncict tlo nmrnclml Doocloro rh Fo11seca, cle1-
com o seu prestigio ofücinl, sem que ele sim xn,nclo ele' trazer n<t sessão Lle seµ:umla-feimos 
parte houvesse uma ~ó cleclctmt;ão cm sentillo motivos clusse yoto, disse ao digno meml:1ro 
contrario, rc·lator c)(I, com missão que os ti-a'.1:tll10s que 

Que o governo ela l:nião, na sua men:o;a,gem, llio lHJ,\'iarn sido entregues no clüi anterior 
Recusa ª'' c'ens cornpanl1eiros ele luctas corno os emittir o se11 pa1;ecer, não l!H':' e1\1, pos-
unicos rGSI,lOll~iWt'is ]Jel<t revolrn;iio cht Cillnpa- +,rn,zer naquel Ie clü1 .. 
nlm,quD n:w io1 mais elo q 1rn urrw, arma Lle L?Ytêtla it comrnissão rnfa clecfarat:Jo, ella 
comküe contrn: as instituisrles republicanas, decidiu riue o deputado que YOfa contra opa
Esca J:larte Ll<t mensagem 101 clesme11t1cln, pelo ree:cr, que é apoiado peh maioria, ou clú im
propr10 governo, 8, ponto ele gal<wdoar com meLliatamente os motivos elo seu Yoto, arrn
patentes rla guarchi rmciomtl todos os men1l.11'os soamlo-o, ou emi\o s1\ terá o direito 1le ar
tht ,junta 11 até de nomen,1: para r:lelegaclo Lle nrnml-o qnctndo a mnioria tfa commissão 
paliem cl:.1stt1, capital o cltele de pol!cm elo novo diL-llle iimzo que não pócle ser augmentctelo 
estaLlo · nem rliminuillo, e que pócle ser ~\ té ne-

Cont;'a l'Stit parte da mensagem protesto,.º gitilo. . 
orndm·, cm ~eLt nome e ew nome tle seu~ icll11- · De modo que, Lliz o ora1lor, "'conseqnencm 
gos, rliz:niio <lll mesmo tempo que não P "le ilisto é que o cleputaclo que é venci elo 110 seio 
consentir que ,se procure .cI'llnmar 13111ocentes, ele nma commissiio, e que clesejn, os 
qminclo os verdacle,1ro' Ct'1m111osos 2ao premw,- rnoti vos em que se firmou FH::C votill\ si não 
dos em vez cli~ casi1gaclos. fazer imnrncliafamente o seu c1rrnzoaclo 

O oraclor,cL·pois du outras comiclrrnçCies, ter- com. o seu direito clei:emlente 1fa von-
mina o Sl'U Lliscurso conviclanclo os mineiros :cc tilcle Lla ma10rm, que lhe clam um prnzo mais 
tmballlitl' com toclo e,c;f'on10 e energin, i11:L1 ou menos longo e quo póLlc até iwgal-o. 
integritlatle e indivisi!Jili1h1fo ele seu telTitorio. . ) 
porque ''1'1 assim aqnelk eslaclo nnitlo,pro:::p8ro Por maiores que sejam ·i,s "it'n·,J~s que 
e feliz continuará lt ser 11 e:<trelh1 mais IJri- lhe merecem os honrnclo~ ;1{·e;;1b~,o~, cl:~ com
llmnte ela. constellaç·iio lJrazileirn, mis~:ilo, de cujo seio faz p.trte, por maior que 

O Sr:.. AcocsTo DE FREITAS (pela onle111) ;::',ja 11 aclmiraçilo riue trilmta <LOS seus rltgnos 
pediu a ptthwra pam solicitar ''º Sr. pre- m0miJros, o Sr. presitlente cornpreher~Lle q~1e 
sidente um;1 inte1·pretaL;ão i1. disposü;ão 1.lo 001mlor represm1Lc1 naquelfa, comnussao nno 
regimento, inteqwetac;ão que,füm:mclo o pre- a pes::oa incli \'iclual, mas it idéct da. minorüt, e 
cedente e cbnclo tt conhecer a venbcleim aquelle que representa uma icleêê não pócle ter 
cloufrina ela lei, posm1 p1l!' ouLro biJo gar:rntil' o s~·u direito snlJjugaclo pela vontade 1.lo c1uem 
os dirnitos Lla mínoritt tlestct casn. qne1· que seja. 

A com11li:i,ião de eonstituição e legislaç·,ão, Lle Pensavo, que quando o regimento dn casa 
que faz pitrte, na ultinm ele suas sessl1cs, que clizitt que ús commissões ertt dado pmzo ele 
teve logm· ante-!1011tem, declarou, por nmio- l'í Lliils para emittir o seu parecer sob1? qual
ria, contra apemts o~ votos tlo omLlor e elo quer projecto ou resoluções levados ao seu ~o
nolJre deputado pcht Pr1.rnJ1yba o S1·. Epitacio nlrecimento ( art, 106 ), e quando no artigo 
Pessoa, que o deputado que assignar vencido seguinte especifica o parecer cbquelles que 
Ulll parecer SÓ pócle justificar O seu voto no assignam parn dar O seu voto decisiYO, O 
prazo que '" maioria ela commissão lhe der cleputG\clo que é vencido üvesse o Llire~tn de, 
parn ("xpencler ns suas ntzões por escripto. doutro elo prazo ele 15 dias, :ip1·escnt.rn' os mo
(Sensuçao.) ti vos elo m~u voto, motivos estes q110 sendo 
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a~111ext1dos ao parc~c1·sc:rimn lcYaLlos it cli:'cm-1 zi!es ü:i, c_ommi~silo ck: justi~'" cm relaçilo ~\S 
sao cl<i Gcum1m conJnnctamentt,. olJserYaçoes Limas pela nobre clepuüulo. 

riras, acceitar esü1 núrma dc conclucü1 no' O Sn. P1rnsrnE~;TE-:\uo p1'ille l)CJrqne cL 
seio de urnn. cornmissilo (JUG representn ;1 ce- mcza. ni1o tem '' füclllcl;1clc ele aJtenir o ordem 
lula, si assim se iiócle dizei·. da Gamara, rc elo dia. 
cornmissi\o que representa rm p21111eno es'e 
trabalho de clabomçilo das leis. <Hlmittirnlo 
esta opiniilo draconiana. 11ue ni\o pócle ser li

PRDIEIR,\ P_\RTE IH ORDE~I DO DIA 

vre 11uamlo a m:i,io1·ü1 ela cmmnissilo cl;'t rnn Yotaçilo Llo p;ueccr n. 1± approrn.nclo as 
prazo. 6 SêGcrifirnr um direito elos represc~11- eloitiíes re:tli:'<ülas no e:<laLlo elo Pm·á e rec0 .. 
tamcs tb minorüt,, sacrific·io este que tem ul1ecernlo tlepataclo ,o Dr. A11gusto Montene
occasiiío de clií:e1' ú Gamara. com o maximo · gro. (Discu~sii.o unirn) 
respeito, rmnca o attinginí.. · Em :o:eguicb e posto '" votos e approvaclo o 

O SR. Z.urA-Ess11 doutrinn. niío p:'idP see se:~·11inte 
parn. r1 uem cunlrnce os princip:os; o.s v-e11cidos 
hão ele sugoitar-se <l. vontade ela lnrüoria. (Ti·o
ccun-se oHti·cs apa1·lcs). 

Appi·ova as 
J)arâ e 
JJ101ilc,Je:;J'O. 

K. 1-1-JS!B 

rca7is(ldas no E3iaclo elo 
rlep1rtaclo o 1JJ·. Aiiuusto 

o SR.Al1GUATO DJ•; FREITAS-diz ljlle a m;tiori8. 
da cornmbsilo ni1o impediu que o orarlur ürs:;e s. 
razão do :;eu voto. mas quiz que a Llósse por 
uma concessiio ele pn1zo. Pelo seu clireilü o 
orador nilo p611e sulnnetter-se ao la vm n ue os 
nobres elepufados Llrt maiorici, ll1e dispensáram. 
Acceifa e ~.êgTMleco tod:is as atten~i!es pes2c1cces Sendo presentes á cornmis~ií.o ele iietiçõe~: e 
a si mesmo füitas; m:ts, como represerita11tr) pmleees 127 m1tltentic:is ela': actns ela eleiçifo 
cfa rviç:Jo, nunc11 p:xle.rit acceitar, peirque tem pam um tlepubclo fer1eral, proceclicb no Es
um rlireito que gamnte as suas icll'ª'. íl Sr. farlo elo Pará, no dia 30 ele abril elo corrente 
yJresiclente compl'ehemle o alcance que va.e auno; e verificando a mesnrn cornnüssii.o que 
proferir• sobrn a interpretc1~iio regimeutal E na mencion:cch eleiçiío fornm 0bservu.clas to
pecle que clG com urgencia essa interpreÜt\·ilo .. elas <cS rorm:i,liclacles logaes, obtemlo o Dr. Au
porque cln clelibernçiio ele S. Ex. clepencle o! gnseo Mont2.1wgro 6.614 votos, pela a1rnra
seu p!"oc:eclimento no seio 1h1, cummi::'silo elo 'ção a CJlW prnoeclea <ê commb5iio, nfo cons-
Constituiç:ilo. t:cnclo protesto é ele pn.recer que sejctm 

O SR. PRESIDE:\TE-Darei ama.uh~ a cleci- a.ppr1Yrnclas as consfantes elas releri-
são t:xigicla pelo nobre deputado; niio 0 fai;o rl:1s <wthentica~. reconltecielo e cleclarndo de-

t 1)lltclllo o Dr. Au.~·tLsto '.\íontene~.n-ro. presen em2nte por achar-se adcantml.;1 a hora " · 
elo expediente. O SR. P1rnc;JDE;\rn-Prochuno deputado pelo 

est<1Llo elo P:1rcc, o Sr. Augusto Montenegro. Fica sobre a mesa pnra. ulterior 
o segnintc O §r. CnT1tf!.o (pela nnlcm) diz qne 

aclm-se im f\.ntc-sah o St'. clepnt;vlo Monte
negro. que <tcaba ele ser rcconhecic1o pela Ca
mara e j)ecle que nomeie uma commissilo parn 
intrnduzil-o no recinto. 

Requeiro que a. mesn. d:c Gamaro,, inteqwe- O SR. PrrnsJDE:\TE-Conviclo os Srs. 3° e 4'· 
tando os artigos 107 e 169 tlo reg·imento inter- secn·tarios para receber o Sr. cleputado Au-
no decliue : gustn :vrontenegro. 

· b E' introduzido no recinto o Sr. cleputaclo S1 o mem ro ele commissão que f,)r Yenciclo 
na vofa<;ilo de um parecei· fom 0 üii-eito ele ,\ug·usto Monienegro, qne iwesta junto a mesa 
dar 0 seu ·rntocm semtraclo dentro do'i 13 dias o rcspectirn compromisso regimeut<ü. 
Collcº l'•los· IJelo t" 10- · . - Gontinuaç·Cí.o da cliscnssilo unica do IJarecer •::t ~e ar.. / Cl ~omm1,::;m1 plll'<L 
emitfü parecer sobre qmlquer lJrojecto, <tfün j~~1~~1:l~l~:~i~;~lf;;~~ii~a;~1~:1 1~~~ri;i ~~~~;,-ic\:~á~ 
ele ser o mesmo mmexaclo ao parecei· e com : 
elle conjunctamcnte cliscuütlo. o Vic('-Pl'e~iclente da He1111hlim n. fo.zer cessar 

os mccliilas rle excepr,:il.o toma.Lln.s pelo decreto 
ele 1:2 ele alJril. Sal;i das sessiíes, 2:2 junho c1e 18D2. -.:lzrr;us

to de Freitas. 
O Src. Arn:rsTo nE F1rnn.1.s (pela orcl(;)n) -

O Sn.. FRAYcrsco GucErc10-(1Jufu Peco a. retirada tla minlm inclicctc-i'io sobre a 
consulta. ao Sr. Pre~iclPnte :<e e::t:Jmlo ~:,go- 1. (.ru~l n commissiío elo constitui.c:iio: de legisla
tacht hora elo expetliento iimlem cbr m; ra- ç·li.o e ele justiça eln.borou o parecer n. 7. 
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Com:ulta1fa, a Camr1rn, uilo consente m1 re
timda pedida, pelo Sr. j_ugusto tle Frnit;1s. 

O SR. PREêIDE'ITE- Continua, portanto, a 
discussilo uaica do pc1recet' n. 7. 

O SR. C.\ltLOS G,\.l~CL\- ( Peh Oí'dem ) re
quer o encermmento 11<11liscussãu. 

Procecl1:ntlo-se c1 votrv;J,o elo requel'imrnto 
de enccnmnento, Yeriflccc-se terem Yotnclo a 
fürnr 68 8rs. ch:putaclos e contr;1. 43. 

O Sn. PRRSIDK\TE - Está encerrachi. a Llis
cus.silo. Yae-se proceder <1 votn,ção do p:i recer 
n. 7. 

O Sll. A'IGELO Pr:\1rnmn- (Pda re-
quer qnc a votação seja nominal. 

ConsLtltl1ch, <1 C<1marn, nilo approva o pe
dido para <1 Yota~ão nominal. 

Em seguida ó posto ~" ·rntos 8 <111pro·ntdo o 
parecer n. 7 deste anno, 1(;) com missão 1le ccm
titui1;ão, tlc legisla,;üo e. ele justiça. julgamlo 
não liaver mo,teri;:c lJM<.I rleliliernç·ão im imli
Cl'H;ão para que seja convirl:i,do o Vice-Presi
dente ela, fü'1mblic;i, <1 fazer cess:w as m2clid:1s 
de excopção tomadas pelo clec1·eü1 üe 1:2 tle 
abril. 

O S1'. CASSL\:\O DO :\.\SCDIE:\T() n;·-
dcm) requer verificc1<:ilo do Yot.aç·fw. 

Procedendo-se :\ verifirnç-ão. reconhecR-se 
terem vorrtclo a. favor do parecer n. 7, IJS e 
contra. 43 Srs. deputados. 

2ª DISCliS~ÃO Dn PJW.JECTIJ :\. 723, JHés·n: .'c"-::\0, 
FlX.\:\IJO AS FORl,'AS JJJ" TERR.\ P.\11_\ O Ecé
ERCICIO DE 1893 

o SR. PRESIDE::\TE:-Estc°L em diSWS'ão o 
art. 1 ° d o pmj ecto n . ;2:1. 

O §r.]3ellarn1.ino JH.endouur:a, 
depois tle justificar a wa attiwcle ele dec:idicl<t 
oposição á politica seguirl;1, pelo actu:t! go
verno da Vnii\o, e ele l'Xtorn:tr largas comi
clernçõe.s politicas, provowüo por inct·ss:mtc~ 
:tpartes, entra na amtlys2 elo reJatorio H[ll'e
sentc~llo ;10 Sr. Vice-Presidente tla. llepulJ!ie<t 
pelo seu illustre seci-etario 1fa past« da 
guerea. 

Comb;üe vigorosarnelltC n rcformn 1!0.s 
neraos que representar:crn ao goYerno 
União no sentido de impcL~ir a conti!l!w1;:lu 
1l<1 id:•rnmçiio indebit;1 ela. fol'1;;1 l'e1kral ll<.l 

politica dos esüulos e de cumprir-se a Conotl
tu;ção c1uanto á eleiçJ.o p1·esicle.nciaL 

Mostrn que usamm üe um direito e C11m
priram um cleYei' qne C1 Constit11ii;ão })J\ ,,_ 

crern, 1~c acconlo com :1, comprelleusJo :1ctu:1l 
tla SLlbm'llinaçJo. iliscipli1m e miss:10 110 e:-.:e1·
cito nas naçõcs mais :1diant:1clas. 

Demo11stm que, airnla mesmo que se pu
desse attrilrnil' feição üeliduos:t a es,;a rupl'e
sent:lL;ão, não poderi<l, e!Lt il· <llt•m tle um:i, 

Cu:11n:·a Y. II 

simples tmnsgrnssito di~cipliJm:·,pe!'Ceitmnentc 
capitulmln no reguhunento respectivo e como 
tal apen:1s lJassiv:l de admoestação, reprelten
são, cleten~·ão uu pl'isão, ni\o podendo est:i, ex
ceder ele 25 dücs . 

A refornm,nos termos em que foi decretada, 
niío se apoümclo em nenltunm clisposiçilo ele 
lei, nmnifost:cmen~e co11trn1fa. :1 Constituição, 
e, na Opiniãu elo Ol'adol', O miÜOl' attentaclo 
'l lle se tem commetfülo no paiz contra os cli
rei'.oi', gamntias e imm11nicl:clles cousagraclos 
no nosso pado l'unchmemltL contm as mais 
rcspeitaveis clas~e:-: socia,e·<, im11orü1, na mais 
pTavo 8.ifronta e ltimüllmção, impostas ao 
exercito e a1·1m1.tla. 

Proiliga ch'.missão, conjunctmnente inflin
githt. clrn cargo< 1lc conseliwiros de guerm,até 
enfüo consi1L-r:tdos vitalícios e g:crnntidos por 
tlisposi("l.o cunstiLucion:tl. 

Ex1x1rnle-se ailllb em l;i,rgas con2icbraçue2, 
Gn:tl~·santlo on t:ros wpicDs tio 1·elatorio, sem
lll'e inü:rrrimpiLlo pol' freq aente' ap;u'tes. 

,~cl1·ertirlo pelo Sr. ]Jresiclente tle que a h01«1. 
esi:it esgotada, p;1ssa, a nccnpcn'-se exclusini,
ment.2 llO prnjee:to tfo lei de fixaçiio de forças 
ele tena ,cornbn.te algumas tle suas disposições, 
a1)l'esent:1 r.liversas ememla:::,q ue jnstilk:1, rela,
ti Y:unente llüS pontos inpugnnclos, e alltlitivos 
mltmisamlo a revi,oão gerccl üas promoç.ues, ;l 

dos officiaes reforrrnu.los inconsti
tuciorrnlmente, a reorganisltÇito 11:ts e:scolas 
militares sobm cliv2rsas 1mses, <t n'Ctificação 
nas elos oiliciaes refor::rndos compnl
soriamcn to, cm onlr:m e re.'Opei to ú prcccclen-· 
chi, corresponrknte ils novas llLcl1om'rrm1;ões dos 
}JOstos ele gc>nemes, a iguala~'ão dos princípios 
de an~igui1lacle e e,;tudos nas prornoi;Cws dos 
postos ele ;,enente a coronel 1rns :n·nrns tle ca
Ya lbria e infantm'ü1.. 

;\;1 de seu discurw cit:i. trechos 
do ela mai01'i:1 llo Cong1·esso 
'NllciormL concit;rn1lo os seus pilra 
o curnvl'imento elo-; compron1isôOS que oste11-
siY:unente ;1,;sumiram pernnte <l rmr;:fo, e 1mra 
a su"kntit('i:.O doô princípios nclce ccnsiclera
dos eomo 1·cgnlaLlores cl:i. politic:c, que victo
riosos den·riam segnit', e que, jJOl'Ücnto, cle
-:iam ser 1l1:•sLlr~ '23 de novembro a nornm de 
eomlnct:c elo go1-0r,10 e tlos que u apoi<lm no 

\a.cional. 
solJ1·e :1 mes«, imm opportunamcnte 

c;srnm <epOillclos e entntrem em 1Jisc;ussão, as 
segLJintes 

IC:IJE:\DAS 

_ _l)o JJl'Ojcclo r/,c ft;! de (!:1;a~~ao rfc /ún;as ]Jct'/a 
18[)2 

"°\o n. l" do Mt. 9": Supprinm-se. 
"~º n. :?.'' elo mesmo artigo: Suppl'ima-sr. 
,\o 11. 3' elo me.smo artigo: substituam-se as 

3G 
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pahwr1is clestle ossi;n co1;1~ até ao fim pelas se
guintes : « desde que SCJ<Un mvest1dos das 
respectivas füncÇ'ôes. » 

Ao n. 4' do dito art.: suppürna-se. 
Ao 8 i2" elo cLto art.: sU})prima-sc. 
,\o§ 3° idem <iccrescente-se: e lts disposi

ções do art. go rla lei n. 31()9 tle 14 ele ju11llo 
de 188:3 e art. 12 do decreto n. 1351 ele 7 de 
fevereiro ele 1891. 

Ao § 2° do art. 1" ela proposta., em Yez i1 e -
até 1 . 200 praça:0, e liga-se - <Lté GOO pr1w1s. 

Ao art. 3·1 chi proposüt nccrescente-se : 

n.clrnrem em postos inferiores serão promo
Yiclos nas vagas que forem occorrenclo, sendo 
suas promoç,ões classificadas nos principias 
regulmlorcs, correspondentes á qnalichtcle e 
numero clcss<ts Yaga.s, observada a ordem ele 
collornção qu0 legitimamente ll1cs com11etir 
p<êri1. '" p1·omoçiic1 ; 

"~ o IJsec' nmcü1 clD reqnisi to ele in tcrsticio 
cofüidcrncla, pl'irnorclial, ainda nos msos 

tle merecimento ou sc1·,·iç·os relevantes, si nas 
chü<is 1llts promoções exLotiam nos quadros 

ofilciC\es qüe tal cornliçiio satis
fizes,em, não importando que esse requisito 
ten]ll\, :'iclrJ preenchido no proprio corpo ou ar
ma. ou fi'caclelles. ele accorclo com os termos elo 
;ut. 9º ela lei n. 31G9 de 14 ele julho ele 1883; 

§ 4° O goYerno, porém, não pmlerá preen
cher os clm'os actualmente existentes 1üém elo 
e:trecti\'O ele 20.000 ilomens, sem qne seja 11e
cretafü1 a ,-erlJ<1, neces,aria ou se cli' non1 01'-
gaiüsac;ilo ao exercito, rnlvo circumstarn;üi, ·:) As repCl.raç-ões 01':1 decretadas não com-
extraunlinai·iit. prcliencll>m os offici:ws que ja se 1"1clmrem 

clefinit[Ymnento füra. elos quaclrns elf12ctiYos ou 
S<tla d1ts ele"rnclos aos i>ostos clu genemes. 

larmino de 
. . .~1t. A revisão será feiüc com a nrnxima 

F1cc·m igrntlmente ;eolJre êt mie:'ª para serl'm iJniYiüacle u:•lo Co11~el110 Supremo ?.'lilitar ou 
apmados e entnu·em em chscussao os segrnnte~ '; por seu s~1ceecbneo constitucional. ao qunl 

ADDITIYOS 

· o 1:11n;r;10 l'ecleral e1JYiará todos os 1locumen
Lo~ e e~dan·c:imentos necessarios. 

Art. O tralmllrn de revisão será publi-
cado, logo ri ue fol' concluiclo, conjuncütmente 

Adclilioo no .;;·o icctn ele !r;i de 
/01·tis ·de tei'rn 1w1·a 

dcc.< com 1i reli11:ão nominn.l elos officiaes cDmpre
lien1litlos 11os muneros IJ e e elo art. , im qual 
serão menciona.elas as dafas dos 8,ccesso~ que 
teve cada um destes. Art. Fic:1 o Poder Execnti YO a.utorisaclo 

a mandar prncecler com urgcncü1 ú l'CYi3ão 
geral elas promoções rmlis:tclas no l'Xcrcitu 
desde 15 du noYemlJro ele 1889 até ;~,1 ele 
flwerciro Lle 1891, com o fim ele 1·cp~1m1· as 
preteric;ôes clellns resultantes, obsllrntclas as 
seguintes regras : 

,~rt. O governo attenclerá ús recltrnmções 
comproYnclas que forem êtl)resentacl:Ls até seis 
mezr,; ckpo[s de~sn pul1liC'r1,ção e cuja iroce
cll'ncfa lor rec011 lleciilt1 por aquellc tribumü. 

Saht das ele junho ele 13g;:,. -

a) As com as clausuln.s-sci'c;r:,1·' 
distrilmicbs, nos postos sn- Al't. Firn. o Poder Executivo êt11t01'isacl~, 

principias ele C'J11 11bserrnncin. aos arts. 74 a 77 cb Constitm-
0 nos postos ele: 011 2·· c:<cO, <e rernt1·~T<H .. nos postos e.m·dtvos ql~e 

tenente à l'apitilo ]Jdos ele rinti,;1.âda,/c u '"- i ílCL:np;c':mn os ,ofltcrnes reformaLlos p01· moti
ti[dos, guardadas as proporçfícs que entr:: Yos extr1mltos a, s1rn 1~ontacle, fiira elos casos 
esses prirn·ipios estal1elecem n lei n. 585 dr• !i . peh ,legrnlnç;w em v1go1· e sem ob
cle seternliro elo 1850, 0 regnlrunento appl'C•-, sel'V;111c1<t dcts Jormal1LlE1des nelh proscr1ptas. 
vaclo pc:lo clecreto n. 772 de 31 ele mar1;0 · Art. Os ofüci1ees promovidos nos claros 
ele 1851 e a lei n. 1042 ele 14 cles8tembro resultmites dessltS reformas aue, com te rein
cle 1859; tegTnçi\ll, f\cnrnm ex:cedemlo" aos respectivos 

li) Os offici8CS promovido~ eom pret~riçi\o qlwdl'OS, serão consi1lerados a::rg1'egt1clos e iriio 
de seus rnmarnclns e a estes aYantajaclos em , llelles occupanclo ns vag0"s ele seus lJostos 
postos não 11ode.rD.o ter noYo accesso em- actlmes a proporção que forem rllas oc:cor
quanto os pl'ekriclos niio forem elevados aos nmdu. 
postos que (J~ pl'imril'os actm1lrnentc' occupn.m, "\rt. Nas paJentes de reforrnMlos dos ge
descle quando os mesmos pre",,e1·idm retomarão nero.os cujas reformas, voluntal'ilts ou não, 
a devida pl'e,·e1lencia ; üverem sido effectmtllas ou nmnclaclas com-

e) Os oflic:ictes prcjuclicaclos CJ ue se acharem prehencler como cornpulsori'1s, nos termos elo 
em postos iguaes ttos oceupados por oquellE's clec:1·cto n. l\J3 A ele 30 ele janeiro de 1890 e dn 
que os prrtel'irmn contai·ão as antiguiclcides resollu;ão elo Congresso Nacioml ;;ob n. 29 de 
precis<.tS pam retomarem os lognres que reh1- 8 de .ianeil'O do corrente anno, ser:10 rectifica
tlYcclllOEto <t esi:es lhes cabem. e os que se elos para <itt2ncler-se [1 correspomlenLc alte-
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ração ele dr:nom'.nat;Des, trazida aos postos cl10 
ofüciaes g1 neraes pelo clec1·cto n. 350 de 19 de 
abril claqudle anno, ele modo ;1, resalvllr-se o 
direito correlato de precei.lencia militar que já 
haviam a1lquiriclo. 

Salêt rfas sessues, de junho c13 1892.-
Bcllar 111 i;10 de ille•ulonça 

Art. Ficct o governo fodeml antori:mrlo a 
rever os i·cguh11nentos chts escolas rniliüu·e-<, 
sob as segw nks bases : 

a) H.eorganisação elo ensino, com n, 
possível ele tlespezas, sob ns Jxi,ses 
do regulamento de 1:2 ele n.bril de 1890. no 
ponto Lle vistu, eh ordem natur<tl üs :mcc1\ss~1u 
e clependcucia mutua das m:1terins ; 

b) H.eclução a, oito n.n:rns lectiYos Llc2clc o 
primeiro elo curso pre1):lrdorio clte o ult.i1110 
elo curso superior ; 

e) Divisão em dous cursos rniliLlLl'es: geml 
ou elas tl'es armas e de estmlo-nrn:or e cm:,te
nllaria. militUL' ; 

d) Exl.ü1c0~0 rlos periollos de\ c;tcleirns; 
e) Ensino pl'atico pamllclo ao r.lleol'ico d0;sile 

o inicio <tté o fim elos cstnclos; 
() Imletermina~ão de idade pa.l'it n. nntri

culet elos oilici;tes e prn1;:is cue ti n~rem mais 
de q un tru annos de se t-vi1:0 ua füeim ; 

q) Fusão füt Escol;t Snp:.•rio1· de Guerm com 
a, militar ; 

h) Extúrmto parei, os ofliciae~·alumnos. 
Snlct das se,sues, 22 ele .!unl1u ele !89:2.-!Je!

/([J·,,!ino de Jft'n,{o;iç,i. 

.A-~lddiL~o (flJ /),'(~jecto rle lei ele 
çus ile te1·i·a f](ti'a 

Art. J\. meüt<le <lns vngi1S elos postos ele 
tenente coronel clns m'rn<is elo ct1v;1.lln,:·ia o 
infüntm·in. sr-rá preencl1iün, 1L•scle iielo$ 
ofüci:ies q1rn tiverem o rc·specti rn cnr~o. 
1hcclos os Fmcipios e uutro.s rc:quisitos 
leciclos pn.rn, as prnmor:iles, emr;namo 1'õxisli-
1'em irns mesnrns tLrnms ofliciaes sem ;i,q uellD. 
llalJilitação. 

Salit LlitS sessões, üe junho de 189:2.-Bel
larmino de illc,1donça. 

Fim a. cliscuss:Io adiada pela !tom. 

SEGUKDA PARTE DA OH.DEl\f DO DIA 

tlesüt Camarn im1ü; competenk.s, mai~ lmbi
üw.rlos ic tribrnm e que, p01·mnto, po1liam dar 
nrniol' Llesen rnlvimentu <t este que 
jul;w gmve ontr,1 us nmis gr;1;ves. 

O Sn .. ruvK\CIO Diê Aun.1.n - /1 e:: UC·'1 está 
em muito boas mãos. 

O S1:. J.1.cnn 11.1. P.\.1x:\o - Entl"c.úuito, Sr. 
iwe,iclc•nt2, .ii1 q111; son obl'igallo a r::q1ernlLT o 
rneL1 prnsmnentu. pl'Ometto à Citll1ill«t s<c1' lJre
Ye, niio abuc;at· Lli1 nrn attcnçilo, 
me o m;\is po,,;ivd á matei-ia em 

p,,dirnlo 1lrsculpn, peliL desordem q \18 :;e possct 
nol:a1· ll<t' i1li'·i1.s, plõht 1le:rconca.te1mçiio dos ar
g11nwntos lo, ccmfü1clo !1<1. 1Jrnnrnlenl"c1. quea 
Ca111<Ll"<t :iemprc rlispe11sa ;ws rm1clor2s noYii;os, 
\·oa l'lllt'itr' no ê1,'1cmrnpto. 

St·. a cummissão rle con,,titui~ilo, 
o e .i 1_lru o p:trccc;1· Cjllc se clis-

'I'cl cl.imlica1;ão Lk um tli,;1.incl1> eollega, 
iaent:Dm)J:mhcii·o eh rep1'ê'-Sent;\1:ão. Pl'Oeurei, 
Sr. prn:"illeuce. cLsréo l()go, :«ckr it mziio c1essc1 
indirn1;ão, rJLml a sua uLiliclade, qual o seu 
illcnnce, q1mc;s a.s Sl;ns con:<er1urucias, c1u11l o 
s1•u flm; uta:3, ~:r. presicle11re, por m:üo1· es-
1<11\:u r1uo on íize,rrn. 1101· irn1ic,1· trato que cu 
desse ;J, im1gi1mç·iln, 11~10 11 pude con,eguil'. 

O SI{. .. ~m:iTllJES 1\hn - Fumbmcntei a, 
indicação ;1 e 

O Siê . .J.\c1m Jl.\. P_1.1x:1,o - Pc"ocurei ''il lic·r si 
se tmtiCnt cl,1, inteq1rct:11;fo ele um :Lrtign con
sr,i tm·ionn J. ll1<1.S. lc"mJirnn1_lO·llle cb 1]Qlt1.L"Ína 
rp1c· ap1·~·mli. rndíiqu:·i r111e uão po,fot ''1' chi· 
11 é'i:o1' tL: i11tol"]Jl'etn1;i'to, pul'(jllu in1erp1·ct,a~'itO 
,1.11ti1ri1: lci1, ,::J p1'1clc1 f:'e1· 1 liHl:i. pr lo propr~u po
rlel' a ;1uem compete fozn 11 lei. 01•;1, c'i ct 
C:1.mam nii.o e rnn porler constituinte, não p1'illo 
ii1 cc·rp1·2üu· autl1entimnwnte ~t lei Constitu
ci:nrn !. 

Tt'i1í}U'-~.ci,-lla. de n1na 
ili\ 1 ? Enl:Jo <t Cam,~ni, te Tá por 
q tll: Lo elas ª' 1·ezc:' CJ uc " Ci111rn1·n l:em ele tles
e1nol nc;r um vrincipio cn11,tiencLnml ele: rc·sol-
101· ~ol.i1·c q1wlr1 ner complemento tlo 11 nrn cli,.,

,Lt constil1liç·ãu. p1·ecis:t ele fcizer nma 
tem '1.l" c·::htl1eleca unm rt"!ü'<1. e nesse 

cnso tem nrccssiclacle tle inrerpl'etar cloutri
n;tlmemc ''· Cons:;ituiç·ãu, 

::\ão se t1·n 1 a .. Sr. l)I'CSiLlrnie.de um ciso 1_1E•s
te,:. p()rc1ne a. Caman1. ni\o tem n2c:>ssiclacle ele 
applicm" it constitncioml. 

DISCUSSÃO U!'ílCA no PA1rnc1m N. 15. COi\SlDE- A applimr ('SSilS clisposi1'l'ies 
R.\.!'íIJO VAGO o CARGll DE I'HESIDEí\TE D.\. rm- 1rn e;o;pecir curnpet~. ao Pr:•;:icle11te tlit fü·pu
PGBLJCA !'ELA RE:\UNCL\. JJO ClDXDIO EJ;E!TO l1lic:;t e eonse;rninlemente rt s. Ex. é qllO rn,be 
E ESTAH. PREEi':CHIDO o ~lESoID OAlWU l'EL.\. inLerproL;1r. 
st:CCESSÃO COí\ST11TCIO;'>iAL DO VICE-PRESl- Sinto. St·. pr~siclente, qmi êt illmtre com-

missão ele constituição e j ustir;a, composta. ele 
jmfacunsullos disLinctus. ele pétrlnm1•ntru\'S 

DENTE. 

O Sr. Jacob da Paixào- Sinto, proYect.os. r:ue toem da1lo D.CJlli as mell1ores 
Sr. presidente, que não coubesse êt paléi,vra 1 prons ela. cleclieação eom q1w estudam estas 
para encetas este ele bate a algum elos membros i importantes rnn.teric1s, üvessem se nJastaclo 
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dos p1·i11ci11io:: i101· dh me:'mn est.ciliel~cülos' Y. Ex. rnl1e f[Ue 1m prlctim, qmcndo plei-· 
em diversos parei:er:•::. r i:i:amos unm c::rnsa. pernnte o fi'1ro, em regra 

Assim(:, Sr. presidente, que po1· occaoiilo: alJstemo-nos de efücutil-a pelos .iorrrnes, antes 
de dar i;iarecet· sobre um requerime;1lo üu il-' ,fa ~olução elo pocler competen1e. Depois ele 
lustre cleplltaclo pehL Bahia, o S1'. Augnsto :le 1_lcvb a solrn:ilo, e licito n :·umlyse ; anks,não e 
Freita:<, a commis~ão tli~:-:e (lii) : regulill'. poderá :ttú ser to11m1b como uma 
«No~ goYerno::i represent:i.liY11s. mol1Jmlus i·. in:::i1111nç-~i.o. E' o raso a.qui, porque o Vice-Pre-

feição elo tnxi p8.rlamentr11· in;~·lez, o rc:curso sir1Pnte cl:c Repu!Jlirn tem ele tomar uma re
das imlica,çües e cl;cs m11ç<:í1:s r<'prontncl11 ac:tu:; :;oln~:\o :sobre o preenchimento ela v:cgct elo 
do exectctirn ou cic011:<dlmmlo 1i pnieecl'me:ltu pr2:;i<lente. 
que ,;l'.;n ter,. ó c~1me~i11: 0 e v11 Lg;:1· · ·,,.", _e>, ;~a- 1 E' inop11oetmm. ::tl8m disso, n.. occnsiiío da 
~.acLus1.1~0 1nntu1mcut.u tlo 1111, u ,,,., , düu: cli::crns:\o tlo ll<Lrhirnento, porque p<trece que 
e sep;u·ccçao cloi pll!leee:1

,. ~acl;1, g·m111Llu ! i·::tamos lc~óo<lancl(I plcra uma mma. e~peciaI 
em,ni:bit:t)J.lrn n.. ci111:~l~~;~çaii_, ,' . 

1 
,., ,,, ºº ou in1liYiiJtml, o qnc ó prollibiclo pelo regi-

.1'- inncç,i_o elo Con,_1,._.o .t\,1cioi~<1, v J,,iy,, 1 rnento mesmo peh Constituiçiío. 
lei; a t:uefa d11 Po1ll;e Ex1-·r;ntrrn e cippltc;1J-;;, ' 
Inv:ulü· :t esplrnm de :iü;ilu l'm qne elle gyr::. O Sn. F1c.1_:-;c:1sco D.\. VEWA-:\fas o presi-
imlicanclo-lhes moclo :le prnceclcr (: 1lent' th H.epnblica n:\o tomou re.soluçi\o até 
ao cle2prestigio, s11bre ~er Yiolar n. lei. ,, ~igor:c. O c:i.so 8 1lc uma 11•i e niio ele uma 

rno<:ilo. (J1wierl-s). o Sn. c-'"':;u:'<;o DO N.1.SCI:\IE:\TO-I~;.;o n ]ll'O-
posito tfa noc;s:c in<lic:içiio; G.pora •l ela o SR .. L\,C()J3 ])_\_ l',uxlo - Sr. pr2siclente, 
intlirnr;ii.o clelles (; odra c011s1t. n 1J1·0 um paeent:w-1is pam responder ao meu 

S'i·. illn::<~r.; cunterrctneo. 
O S1{. JACOB D_\. P,ux:\o-Ora, 0 Yke-Pi'esirlenb tb RepulJ!ica. não resol

Yc:n o ccc:o [d;e agorn; lj_11ir/ inr/c / dente, q iwm apl'esenta e s:\~:tentil este·< pl'in
cipios. r1ue rc;clmentc; silo n·rclacleirc~, ele r1ne 
os poclen;s em umn e<pller;c 1le compt:-
tencia ele ~ue m:nlrnm 1lo:-: i-:1.rnos elo 
poder p_'11le cletermlrnu· n. outro o m1_:, lo elí• 
proc:rcler, í]Uem n:<sim pens:1. u~o ]J'·<cb 
esta inclicaçilo, pc:elinclo c111_e o PoLll'r L1'gisla
tivo Ü'ilce normas ele prnc·P1lor ao Po11"r E~.:.
ecli+ivo por meio tk i111lic,H;ilo Oli mo1:1)1c's. 
(Nfoiio De,,i. 

Sr. p1·c-siclc11te, soccorri-'11" dest:k• r:1zCie.s tht 
illustre commiss;lü pm·r1uc cutencli rpiG n:tu 
tinha mcll!or :wgunwnto, mdhor apoio p:.ll«L 
disconhi1· fa:.; conelusl'ies elo ;;cu pa1'i,cet· do 
que invocar principios por dla mcsm:t e,;1alJ::
lecillos, em 1rn1terict que tc:m pc:1'fl'il:;t r2ü1<;1i·J 
com a que se discute 

Sr. presidente, c1n:1lqm:or· qlw ~~·.ia a. cleli
beraç~LO df:stf1 Ctimam ;i este respeito, ess:1 
deliliem(;ão _púcle ser clesrcspeitatla ou antrs 
_póclc cleix;cr :le ser cumprida ix:lo Yic'..'-PI'l'si
clente Lllê Il_epulJli1·(L, porque elle nilo e,1/L ollli
gado <t acceibu parecens ofüciosoc 1lo Poclc:i0 

Legisl<ÜiYo em asmmpto ele su<t exclmiYct 
competenc~a. 

Mas, Sr, pn'siclente, si a imlica1)\o não tem 
razão rte sei·. ~i nii.o tem alcance prn1.ico, '3i ;e 
conclusilo elo pa1·ecer nãJ ó efücaz. então o 
riu e :-:ignifim esta clisc1 -ss:to '? P:ti\', 1j lW c•s
fannos perdendo um tem110 r1ue poclia sEr 
applicado cc assnm11tos que clc
manclam a noss:1 ftttenciío rH'ste rnonw11to ? 

Al:'.:m destes <lefüitc;,,, m ;tms <::'Listem e ele 
granclc monta. Entre olles a11on1in·ei o se
guinte: ú sempre mc10, SJ'. prcsiclente. ;i, inter
venç·iio cstrnnlm 11;1 occ:tsiZco em qw· a Duto
riclalle competente tem ele rcrn1Yc:· qudqner 
quesül.o. 

O SR. F1u;.;crsco J.ü VE1c~_\ mostra que o 
rn::;o n:lü é do l'l1oi,:i\o. 

O ::;n .. facon D,\ P_\rxlo - Si :1 C<tmam en
tcmle oue o Yicr:-P1·e:üLlentc Y8.e mal niio man-
danrlo iwoc::der ,·, elo P1·eside11te, eleve 
1\onuncial-0, ou si a entendo nue a 
clisposi,·iio constitncional ú rncon','e1üente-, lJOr-
r1 lll) nü.o um projecto para cc reforma 
<lo :1d.. que trnfa ela ekic:iio pela vaga do 
Presidente ou Yice-Presiüente? 

o Sn. Fru_:\CISCíl D,\ VEIGA-· Este e o meio. 
(,\po'.a,!os.) 

O S1L J,\COB D.\ P_u:xlo-A doutrina creacla, 
]Jelcc commi~s:l:o ni\.o adea.nta coum1 alguma. 
n~o tem ;:ator pratico e é um pessimo pre
cr1lente. 

Suppuz a princ;pio, Sr. lJresiclente, que o 
illust1·e mitor clii. indicação tivesse se servido 
1le::s1• meio, nlí.o pam pé:dir á comnfr;sl\o uma 
opinião rnlire a inter·p1·eta~i\o ela Contituiç:ilo, 
e sim p:t1·n. ::prrnenbu l1ID caso ele infracç·ilo 
coustituc:imrnl e ixtllr á Ca1mmi. que cumprisse 
o -:eu clcYer. O :n1tor ela irnlicaç·ão, zeloso como 
1':. pel:1. pm·feitn. e:x1:c11çilo cln.s disposições con
sti tncionaes, terfa deste modo fol'neciclo meio 
üe fo1\·ar o curn:iximcnto ela lei, e seriR, se, 
nltorcs, este um processo regular pant a inter
pret:içãu clontrilrnl. Re:clmcnte 8.- commissão 
trarin. i1 CmnRra o seu pa1'ece1', opirmnclo que 
fJU" o Vicc•-Presiclente devia 0u nii.o ser res
ponsnliilismlo; ;1 Cmm1ra se pronuncimfa a 
esse cespeito, estuclnmlo a clisposii;iio constitu
cionn l pam Sf\lx'r si cl:wa-se on uão a in
fr:ict:ão. ic' a solução serüi. uma interpreüv:llo 
cloutri:ml. 
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SR. ARISTIDES :\IAU-0 caminho Cl'ic nrnis 
moroso. 

O SR. J,1.con n,1. P.uxlo-Sr. presi1lentc, eu 
pmlia tmm:nar aqui as consitler;u;õcs que 
tinha sobre o parecer,mitS o i·cspeno q1v. üen1 
.à illustre commiss3.o me ob!'iga, G. continna1·, 
e alem cli~so tenlto um<1 outra r:i,úío. \'. Ex. 
sabe que inf'elizrnente o corpo leg·ishi,tirn, 
.qmn1c10 oe ücixct dominar po1· _interesses de 
:partido. mmctt mmln, tke i·cso_lu~<lO. Consegum 
temente. o p<i,ree:-1· rla cornm1sstw !mele ser YO· 
tado e lm de passas. embm"1 em consciencm 
todos l!ensem como en. Eutilo, como pó1le 
•lar-sD o encermmento ela eliscussilo e se llussa. 
suppoi: que não discuti os con:;ide1·andos rlo 
parecer por· serem m<Ltr1c<we1s, You tonwJ-os 
Brn consilleração. 

tocbs as i·egrns que tlenm ser ob~erYaclas 
pli,r:1 lrnm interpreta~·ão. 

Fiz p:·rnicle11te, p1·ocUJ\'.i afas-
tar-me de• 1:0110 o pr·ecouct:ito e iatcrn:;se 11ar
ticlal'io, a!1,L'nltit· dl; to(lo OLtti·o motivo ele 
ag'ir nilo fosse o rle~e.io ele acertai-. 

clr; pDSS('. ele mim, proCUl'Ci Yt'I' ;;i 
re:llmente lm Yia coutmlliç·ilo ou antinomiti, 
euÜ'e 9s clnlls artigos, notando, em J 0 logar, 
que n:w se tleve pi'esum:1· erTu rrn parte elo le
gish1llor. nem [J:1ln.Y1'úS occiosas na lei. 

O resnltllLlo tlo meu estrnlo. <.lo ex<1me a rine 
procecli, 1:.i, S1'. p1·esi1lente, Cjlle o pensamento 
do legisla<lOL' constituinte aclm-,·.é 11ul',,ita e 
dtn·;Hm•nte cxpn·s~o. sr:m contraclição, an
tinomia rnê nlJSélrtlo. VoL1 i!ei:-10nstnrJ-o. 

Tanto e certo que o encerramento pl'1Lle ino-
I)iJrnclamente, quantc_1 teullo notado clTÜc sol'- no 

l YiSul'iO. freguidão ela parte rla rnaimia a respeito ta 

a tlisposir;ii.o rlo art. 41 
<; o mesmo riue se achavn, 

de cone:tituirJio elo goYerno pro-

passagem elo parecer. . O pensamento qne 1lominou a principio 
Sr. Presidente. a commissilo encontra um illi o dcc não ~n]Jstituir;iio do p1·esiclente, por 

.alisurdo entre as disposii;ões rlo artigo 41 § 1. 0 meio ile f'lei6i.o. 1ms V<~i;TLS vel'ificaclas dentro 
dn, Constituição e o art. 4.·2 que dizem do cCmstitucion~\l. 

Art. 41 § l. 0 «Substitue o }'residente, no ou successão elo presidente 
«caso ele impedimento, e succecle-lhe, no ela p;'eYistos pelos §§ 1° e 2° 
« falfa. o Vier-Presidente eleito simultanca- elo art. 41. Mas a comrnissi[o elos :~1 oiiere
« mente com elle. ceu uma emenda ao § l 0 deste. artigo, em pri-

Art. 42. Si no caso ele Yaga. pLW qua.lr1uer meini, discassão. 
«causa, ela Presiclencia ou Yice-Prcsiclencia, Ess:<. emenda, que foi appro·rnch1 em Ja, ;~a 
« ntí.o houverem cüncla decorrido dollS <rnnos e :'l' Lliscnssii.o, constituiu o art. 42. O 1 egis
« elo período presiclencü1L 1xocecler-~2-lta, ,,, lar:lor, tenr.lo offerecitlo essa emencb ao art. 41 
«noYa elelçilo.» s l". emenclii, que ibi approvacla, não con-

A Commissào em um llos seus con~itlem11- sen·ou. })lll' ce1·to, o p2nsê1111e1ito l)l'imiti vo els, 
«elos diz o seguinte: « Confrontando-se o art. nu.o eleir;uo, no cD,,o dê' Yag«1 da Presiclencia; 
« 42 com o art · 41 s 1. º Yer-se-lia que s2m <Ü- ao contra.rio a emenda. o.cemfa. que é como já 
·« tribuir ao legislador o nrnis irrisorio clus disse o proprio art. 4Z. rrstr'Íllgiu o pensa
« absurdos, nilo se1)oderitnttemleruniGi,111pnté' mento 1lo::i 1° tlo art. 41. Senclo assim, o que 
·« á lettra elo art. 42. Cumpre que 1rn inter- me piteece inconte~üi,vel, é claro, que o 
«preta0iio deste artigo remonte-se ª'' ::or'u es- art.. 41 :::\ I º nuo 1!1'icle ser interpretado sepal'<ê
<< pirito, apreciando seus moLrns _e de91ento mente elo art. 42, porc1u0 um e o comple
<dlistorico. Com eiie1to, s1 por tl1spos1~·,w ex- mento do pensamento conticlo no outro 
-<<pressa do art. 41 § l.•1 s::lrnente ]JlCle snlJsti- Penso que o art. ,11 s 1° este1belece uma 
« tuir o Presiclenie ou succetle1·-llle o Yice- regra e que o art. 4:2 restringe ess:i, regra, 
«Presid1mte eleito si·11wltme ui1cn1e com ello, cre<rnfo uma, exce.p~ão, embora ambos convir
<qiergunta a Comrnissuo, quem fará o Yice- jam p.1ra um só fim, que e,.,, sulJstituiçilo elo 
«Presidente que )JOI' erronea intelligencia rlo presidente. no caso de vaga. 
« a,rt. 4:2 seja eleito sepn.rnelamenü:? Desde, pois, r1ue as dmts disposições sejam 

« Sendo-lhe absolutamente prollibiclo sub- interpretachis 1mrmonicarnente, dcs~.pparecerá 
stituir o presidente o succe1ler-lile, qne papel o <tlis\lrclo. E' nrn erro, portanto, dizer, como 
representará elle no ~cmmrio político '? füz a commissilo, qne a elekão ele um Yice-

« E' cfrrnl que o les·ishdor rnmule eleger Presidente 'eria o rnab irrisorio elos absm·
nm vice-presidente e pagar-llte wbsiclio p:mi, elo.~. porq ne um Vice-Presidente nunc<t poclerl;, 
nada fazei·? Deunte clestns iuterro!:?'aÇCles, tor- snbstitnit' ou succ(•cler o Presidente. que só 
na-se evidente que o nrt. 4:2 i·dere-se á lty- p•'>cle ser SlllJstituido ou snccetliclo pelo Vice
pothese ele Y<tgccrem os dous ccugo~ de pl'esi - Presidente sinmlt1tncm111.u1 te eleito com elle. 
dente e vice-p1·esiclente nilo lnvrnnclo <Linda ele- ~ilo liit fal. Essn. serfa a interpretação elo 
corrido dous annos elo preceito conscitucio- art. -± 1 § 1 º, si não tivesse sitlo app1·o·rndo a 
nal, etc. » emenda que veio a constituir o art. 42. 

Extiminei, Sr. presidente, a Constituição Este '1.rtigo mollificon ou creou uma excep-
"30111 todo o cuidado, tendo em consitlera,·ilo 1~ão ao ,irt. Jl 8 l'\ p:wfanto, é preciso ex-
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aminar :ü '" hypotlte:ie fü'.lm-sc 1m !'egm ,Ju na 
exccpr;i\o. 

Qtrnmo art. 112 (liz que, 110 caso tlll v-ag:1 1fa 
Presic!Gnci<t ou Yice-Presitlenci:i, nos tlon~ 
primcirrts annos, proc21lcr-sc':im 
tem cxcluiclo a ltypotite'e d:L s:,11 
cln. elciçfo 1le que trata u fi l 0 do n.l't. ciL c;i
multaineidêtcl3 que tanto emhmwon r1 com
miss[o. '\ão é exci,do o r[rnê clií: " commi~s'í.o 
qtui,!l(\O afiirmn. rpie .\rJ;,/CriÍI.! Lidrlc S/!Ustit1 1 0,· O 

Prc.)·ideí1l.c o~r, ,. .. ;ur..xur!G/-!/1(: o \'fr,·-Pi'C,'i:·r1,,,1,tc 
ele·i[1_; si1uu 1taí1ca;1zc,1tc co .. n e//{'».C01nojú tÜ:3SC 
esta l!ypotl1cs~· si) cL't-se é[lmmlo não S\\ tler o 
caso do a.rt_ ,.[?, isto é,r[ ln;1clo não so clc'r vaga 
nos llous p1·imeirns nnno'. 

O art. 42. segnnclo p:•nso, conl.é•m rnn c:i. 
corno consec111ei1cia im11l icita, a roYog-al·iío elo 
sini 11 ftuner.t1ncnde efeito, 110 <.;,:t,SO especial 
de que traia. 

com o art. 4'2, no caso da Ycigci, ser antes d e 
deconidos dons curnos. 

l\fas, senhoce.s, conclui!' que o legislaclor 
Gl'l'Ott em nnm quesfüo imramenb gTammati
CiÜ q1w rni,o l1n. menino ele escola. qÍLc; i:;·nore, 
quel'er confümli~· 8, conjunc(:ão e com a disjun
ctivn, ou, att1·ilmi11rlo <tO legislê1clor errn,on Llis
cuirlo 111t imJJl'l:ssJo, é r1ue não. 

o Slt. FR.\:'\lê.\ CAlffALlIO-Pois ó um dos 
1'lrgrnmmto.-< Lle cj ne lan~·11; mão o Sr. Ruy Rt1·
bustt. 

o Sn . .TACOD DA PAIXÃO-Si se trrutftsse lle 
lhw ,·, t·onj u 1H;cilo e lL mcsnici, eh clis
.i u n l:i nL º"· concé'Llol'i<c, porque a maim' parte 
das ·,-ezcs so Ll<~ ;t conj rn1cç;lo e a mesma têcce-
pl;fo Ü;l, u ncti VO OH. 

\Ias, nenl1u m üos nol.1rrs memhros clestn 
casa. aprcsllnttcrá nm caso em f[lll) a clisjun
diYo 01.i L•nlnt a mesnm ttc:cept;5n Lli1. conjunc

Pa.rcce-me e\·iclente qur. lllilllllftnclo o lL'.!.rÍS- <;fo e; a.o p;·,s~o qu311rnitns vew-' a conjuncc:ilo 
laüor elf•gc1· o Prc:-ieleul:e ou Yic·e-Pre:<icl~ut8 e tem umn. 'Jig!liJlcru;i\o chc coqj :meti rn. ou. 
no caso ele vctgct no,: llon:ê p1·imeiros <l1mos, 1 KrL constitui('iLO temos cliYersos casos em que 
tem alfümnclo q1rn, Yet·ificach (·~1n comliçiío. a coujunclJto e é applicnfüc com n ctcc:•pção da 
não sncce·.lerit o .'c111,1flu,,c11.,,1c;ltc e/e'to ec;im cli~jrmccint ou. '\o § 2·1 do art. 4l se diz 
o novrun:~nteeleito. e ur.7o (li·): 

Os: que~:e encontr,i no princivio elo u.l'l. -B «~o .impedimento ou f'alfa do Y1ce-Prcsi-
bem cLm'lll1l:11te deixi'I \ et' CJ 1v rLl1 i ciat it-sc lle· 'j c;er[\.o. ,;uccessi 1camenü.e clmmaLlos it Prn-
mrni propoc.1\·ií.ocomlic1011c1l, ~uuonliimcl,t it Clll- o \'ic:;-Presdente elo Senadu, o presi-
tra afüeeior que ni\o p,'H[,, 'CJ · ~m:to a üu <1rt. 11 rknte lb Camara e o do Sup»emo Tribunal 
§ l". '\üo é possivel dest;tml' unm ela outm Fecleml. E' daro qne a ultima conjuncção e, 
nainterp1·etaçi\o. n~o (; l:mpreg:tdi1 como copulati•m. 

Absurdo e ,;uppur CJlie clev-ci semprD subsi.i r.uir .Tú. veem qnc ó nJ1surc1.o snpinr r1ue tossem 
ou succeiler ao Pr,·sidente, 0 VicC'.-prc::üllente c}1anrnllos ;w mesmo tempo o presidente da 
si11i.u.!l!ii1ccm1.e;1tc eleito, qrntmlo ]lOl'í'CJltLUê Ca1rmrn e o p1·esiclente elo Su11remo T1·ibunal; 
tent1a SB da.elo, em ] " ]ogat', ;i, Y<Cg:ri, elo Vie:"- O j)2TlSil!l1elltO füi, ll'i e-será ci1a1mlllO O presi
PrecJiLlente no praso elo ut. 42. AIJs1mlo por- dentr; ela C;rn1;tm e im ,i,usencia on falta deste 
que a rnga importa c:m 11 ~ 0 exsitel'lcia ele ') ]JJ'e:'itlente elo Supremo T1·ibmml. 
Vice-Presidente e o ciue nilo exic,t1J ni'io pi1cle' Ontro caso é o cb i:füposiçi\o elo itrt. 43 que 
substitnir nem succecler, diz (!í.?): 

U:u SR. DEPt:TADo-Enfüo V. Ex. ententl'J «0 Presidente e o Vice-Presitle11le não po-
que é n·eo üo legislador. clem sallie rlo tenitorio nc.cimrnl, sem permis-

O Sn. JACOB DA PAixXo-Estou mostrando s·o elo CongTecso, sob pena de perrJm·em o 
que é O penStl.1lll8l1 to do legiSÜldül', isto e, que cai·go '» 
fica de pó 0 C\.rt. 41 § 1 n excepl.O 110 caso Lle Si n~o lkrmos tt conjuncção e a signiJlcaç·ão 
verificar-se a llypotltes:?. do art. ,1z. da rl'sjunctiva Gii, ilca entendi elo do seguinte 

modo: o SIC. FRA"IÇA CARVALllO-Ornle <t lei l1lc0 
distinglll'. não e licito distinguir-se. «?\;lo podem sallir elo territorio nacional o 

P1·esiclente e o Vice-Presidente conjuncta
me11te; logo, pócle s11l1il' só o Presidente ou só 
o Vice-Presidente. 

o Sn.. JACOU DA PAIXÃll-A disposiç-iio con
stituci1mal do al't. 42 restringe o preceito do 
art. 41 § l º, logo distingue. 

Digo que nii.o rnocliJlcou sini\o em p:ute por
que casm !ta em que o art. 41§1° tem ccp]Jli
car;iío perfeit1t. 

F:tllecendo sómente o Presidente C' isto depois 
ele clous a.nnos, succede-ll1e o vice-presicfonte 
simultaneamente eleito com elle. Portanto o 
art. 41 § 1 '' pócle-se applic<er·SB p~rfoitamente 
sem rcstricQão no caso ele Yag<1 nos dons ul
timos annos e é pt'eciso resteingir ele accorclo 

O SR. ZA,rA-Tern argumm1taclo como o rei 
ela Itltaca. 

o SR. J.\COB DA PAIXÃO-Aincht mais a Con
sfüuir;ão diz que, o Presidente e o Vice-Presi
dente receberão subsidio, etc. 

Esta. conjuncçií.o e tem a signiJlcação ele ou, 
porque é absunlo que o subsiclio ele um depen
üess; elo de outro. 

Aind<1 nmis: tratando s, Constituição das 
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attribLtições do Poder ExecnLivo, diz: nomear 
e demittir livremente os ministl'os clü Estaclo. 
Qum· dizm', nome<1r o•i demittic, purqne, ~eriti 
absurclo nomear e demiLtir a,o mesmo tempo. 

Diz mais: Compete ao Poder Execntho in
üultar e commuüu· as penns, etc. l\ili 1 :-ie pó1le 
suppor que tmte-se de perd1mr e commut:w 
ao mesmo tempo. 

Srnlwres. como estes temos muitos casos 1rn 
Constiluiç·ilo. Por exemplo, diz: lcgisln,r sulire 
m<Lteria, ciYil. c1.·iininal e eummerci1il. Kin
guem i't111por~t que o pen,;am01ito elo LE'gislaclor 
sejfc marnfar legislar conjllncl;ameuw sobre 
rrrnLeria ciYil. c:riminal e commerclill. 

A conjnncç<'io e p1'1cle pois rnuit:is Yl'Ses ser 
empregad<L com ti ccccepç1'io cht cli3', :meti nt 011 

como iuclica.nclo unm id:'ic de succ2ssilo ou 1lC' 
ordem. 

O SR. FKL\ÇA CARVALflO -- EniCto Y. Ex:. re-
conhece no ar~. 42 a º'' 1·111 l'),'l'.tl' 
üe e'? 

O SR .. L1_cou JJA P.\_IXÃo-l'elo contraJ'io. ;1 

cliajuncti rn 011 nu11c11 p:icl;: ser empl'eg1tcb como 
e, a col!jurn·ç·Cw e é r1 ue pucie ~1:r emp_'1•glul:t 
como 011 ;i]Q·mrn1s Yezes. 

Sr. pr~·sirl•2nte. muito clG proposito pr<1curei 
discutir a 11cce]lç:ào dc;st<i~ r11uticnfas. c:mlJOl',i 
incomnetcn:.ementu c·ufren-
tar co1n o argumento ri lll' -:e 
íüncfa nos cousiclera,nclos 1hl cummissiío clus '21. 
A commksào elos 21 fallM1tlo 11 rc;speito elo ad
ditini acccüt11 no art. 30 clo projectn rle Con
stituiç1\o, afüliti rn que tie tmus:orm m nC> 
<Lrt. n .. ,liz : Prcvcrnlo a pnssibiliclacle da 
mol't· elo Presiclmite e Vice-Pt·esidentl' 1b Re
pniJlic:i e iiortu.nto 11 pos31lJi!iclu1k 1!0 Po118r 
Execnti.1'0 ir prW<H nas mão,claq11elle.; q 1rn llilo 
tinlrnm sitlo eleitos c:sp:~cialrnonte p:tm esse 
:fim, como sejm11 o Vice-Presiclnnte elo :-ienfldci, 
o Presillcmte cb C11mm'R e o Pr1>si:il'1ll:é 1lo Su
premo Trilrnmü, off'ereceH o aclcfüi rn no arti{.i'O 
39, com 1is mesmas pal<Lvras, com a mesma 
recliic1;iio clu art. 4:2. A commissiio pre1'iU n 
mm-te do Presidente e üo Vice-Prnsidente e su 
ne~ta 11ypotl!ese acrnito ou ml1litirn. 

Mas, s T1hores, 
eariu1i tencre. 

sci'i·e 

O SrL ZAi\IA . .. sedtl vint 

0 Src Jcl_COB DA PAIXAO-Ü r>ensamento elo 
1egishclor foi guardar qrnwto possiYel eh~ ir 
parar o Po1lel' Executivo nas lllitm tlnqnelles 
que n:lo fornrn e:;colluclos para esse fim. 

Nilo queriam pm·ém füzor depender ela 

110 que conserrnndo-:se preencl1iclns a Presi
clencü1 e Vicc-Presidencüc, porque faltamlo nos 
dous nltimos mrno,J o PresillentB fic:nn·t o Vic11-
Presiclc.nl;e e vicc-oe1·s1i. 

Portu.nto, cunsitleranclo aincl1t ]Jor csie ln1lo 
a clis11osição constitu1ional, wjo que t' nrnis 
mz1m ve! SLtppor-se qm; a conjrnw;ão e. cm pre
gacl<l nos consiclernnclos cLt comrnissilo tlo . .;-:2.l. 
rlern srr interpreü1üa, como uncti Vil 1:>, não 
em smi n,1:cep1;iío propr-i1t. 

O pern1:unenLu que al1i 8e m1rnit·:;tott Lc1i o 
ele pt'oencller sempre as Y:igas nos Llo11s ori
meiros mmos, rJL1e1' v<1g<.L 1lu Presi>lont·. quer 
tlo Yicc-Presicleute. e: llitO fazel' clepencle1· n, 
elekào ela faltcc tle ;unl;os. 

TÊmclo, fümlmeute, Llo concilia1' o e elos c:on
si1krnuclos o u rm ela ConsLituiç<lo : o CJ ue pt·e
foris ? Pré•t-lris, po1·ventt11·ct, concoi·d:u i'l11 r1ue 
iL commissiío 1lo:s :21, no< consiLlemnclo·: empre
gou e em nz ele oi/, ou quereis trausilit'IDilr 
cm e o º'i ell\ Constitui1;tLO ? 

Este precedente pttn:ce à primeirn, \ isG11, nilu 
te1· irnp01·tancü1, mas tem muiro ntlm· m1s suas 

; tem muito Yalor pol'q tte esta-
l.i2kco o prerneleitte tb e o principio 
11" iu YiofalJilidndc clr1s leis, êL sal 1·aguarcla 
1las libet·.J,ules pnlJ!icac\ prim·ip:tlnwn e r;m
tanclo-:;e 1l1J uma 1lispo,~i~ilo com;~ituciunal. 

Si o Cong:·ec:so. :J 'lll moti\ o, ,som l'iti:1l.o ele 
,s T, por qu:, rnm1 sequer· o P1'esiclen1e rh H.2-
1,ulJl1m ll1c ]Je1liu o st:n [J<Hecoe, ,jul{.i'illlllc1-~e 
eompctmto ]JlU\t, inteq_11·»L1r, e iw meu Yêr 
jnl:mllClo hem; si o Cot1!-!l'0'SJ pmtic:t esüi 
tenki.ti v;c de Yiobç;iío 1\a CumtiLLli(JiLO, o CJLJe 
nos restarit, senhot·es '? . ) 

P;Lm mim, niío lm a menu1· üuvir!:t ele ciue 
ao Prcsiileme ela, Ilepublicll assiste u clireitu 
cb interp1·,•tar clontrilrn.lmente as 
constitucionaes que tenlm de <1p1l1icru·; e 
suppôr qm; o ftrnccimmrio cnc1tcn•grtdo ele füo 
altu. missi'L:), lt i11t2rp1·ete sern11re rnnilo sen~:a
tamente, fanto imüs que a c1rnmm já te,-e 
occasiào rle interprntm' üoutl'i11alrne11te este 
ponto 1:1Jnotitucional, por occ;is.iío de eh1iJorar 
a lei elei torai. 

o ::;R. Jo_l_o DE SlQGEIIt-\ - :\fac:: neste CiLSO o 
Vice-Pre,iclenb devi<t ser sn,,;11eito, porque 
tra tu.-se chi sua p2ssea . 

0 SR. JAcon D.\ PAIXIo-'.VIas nu.s não temes 
o direito ele thtr consell10s ao Prn,icl:·ute cln. 
Hepublic<L, o recnrsD é outro, qnarnlo reco
nlteçamos que ct sua, inteJlig·encüi se desriou 
tht interpr2htçilo :fid e reg~ufar, nesse caso 
devemos re.'<po11sabiliz1il-o. 

morte de ambos esta canklla: crn ari'i.scar-se O pl'Ocesso porém aci.:eito peh1 comm1,s~o. e 
a maim·e8 probctbilifü1cle.s de· Yir parcn' nas um p1'oce:;so que clesre~p~1t11 n C01ht1tnição. 
mãos do vice-presidente do Sen:illo, elo peesi- que nós cl1ôvernos ser os ptitn"iros ,t ouarclar. 
dente C1miarci ou elo presiilente do Sup1•emu ( ,111a1·1e,,.) " 
Tribunal o Poder Executivo, porque, no caso fa declarei que nesüt discussão deixei füm 
de üdt;:, de. um, :ficamlo o OLÜt'O su, lmú,t mais 1

1 

os interesses particlarios; estou fallcinclo com 
prc1lJ1ü1ilidc1cle ele ir parar nas rnfw' d1quelle2, toda impt1rcialiclacle. 
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Eis por que, Sr. presilkntr, sa,hi (h1 obscu
ridade a que me tll1ha conclemnado e donde 
não deverri tah-ez ter saliicln (,i1 111WJ''jsos nilo 
CTpoiados), e Yim cliscutir o pi1rece1'. 

Venho cliscutir t•stlt quesli\o JJorque tra
ta-se de mlüeria de nmxima, import<tncüc. 
cujos males podem penlurar por mu!to tempo, 

Não é occasão opportuna lJara interpretar 
a Constituiçiio nem mesmo rngularrnente; 8 
:preciso deixar passar este peri11clo. Si a ca
mara entende que. o Pret'illeute (~s1A violando 
a Constituiç;ão, o meio para cvitm' a, infr11cç:to 
e outro. 

Assim pensando eu 1üo pocfüt consentir que, 
com o meu silencio, se desse em precedente 
desta ordc:m A 1-iolação da Condiluiçào por 
este modo é o triumpl10 do arbitrio ün, cmnara. 
E, senhores em nrnforia de arbritrio eu nào sei 
Qlrnl 1los dous será }Jeior. si o de um só ou o 
de uma collecth'idade. · 

O perigo que póde resultar do 11rbitrio Lla 
carnam é ixcrece-rne muito JJmior que o do 
President2 tb, ltepublica r1orque eé:te ter:'t 
contm si a camarn., terá os estados, emfim 
todo o paiz, Sr. prc.siclentc, pol' esti1s consi
deraç<ks, que expernli tosmmente, (n,7o r11w:
arlos), sem connexào ele itlé<t.S, Mn.s c01;1 toch <L 
sinceridade, dechcro qne nào voto pelo pare
cer, porque tt imlicaçào om qno dle repousa 
não tem razão ele Set\e ineficaz e inoppm·tmm 
e porqu~ '' commissão l1ifas::ou-sc clm iwinGi
pios poe ella <epregmdos nesfa casa. 

Esta Ccuimrn, ja onterpretou doutrinalmente 
os dous artigos em questão, como se v-e no 
decreto eleitoral de 26 de janeiro do conente 
anno. 

O que cumpre é 11ue sejtt res1)eiütlla, a lei. 
(Jfüilo Dcíil, 1nnilo be1í1.). 

Fica a discussil.o afo1da pela hora. 

Vem ú mesa llS seguint'2s 

Declaraç õe~ 

Declaramos te1' Yotado :c füYor elo parecer 
n. 7 ela commissão ele constituir;ão, legislar;ão 
e justiça. 

Sala das sessões, 22 ds j un 110 ele 1802. -
Gonçalves lfamos .-Leo1iel Fillio. -Polycm'l'º 
Viotti.-Jor7o de Avelfar. 

D2clammos que o nosso voto füi contrario 
ao parecer ela commissiio 1le legisl11ção e jus
tiça sobt'e 0, inelicaçào imra, qne seja, conviclaclo 
o Vice-Presidente chi, fü»]mblim 11 fazc;r cessetr 
a.s medidas ele rep1'essiio tomaclccS pelo decreto 
de 12 de abril. 

Sala dtts sessões, 2;2 de junho ile 1892.
Cassiano l''lascimento. - Fons~ca Hermes. -
Fieiiry Crirado. - Tolcntino de Carvalho. -
Tiwopfti.lo dos Santos.-Costci l!odqiyues.-JYiar
tinho Rodrigues. -Bastos ela 1\'(lscimento .-

A11uc!o Piiihci,'o. - iluwrico Lu:s. - Carlos 
(111n2ws. - Pacifico 1liascarrmhas. - Espirita 
Scmto.-Imiio rio Brn:si/ ,-Jor7o Lui:s.-~\~.·lson. 
-F. 8c!1ir1iirlt.-Caelano de All.n11p.W1'q;1e.-
1l[m'colino J\Ioura.-">d A.ndrcrclc.-F. 8imas. 
-Sa·1llos Per'eira. - 1l{i(JV"ll Cctsti·o. - Couto 
e([ 1·taxo. -b1onscca e 8ilv'él. 

Vii.o a, impl'imir, p<1m entrar na ordem elo.' 
Ü'<lbalilos, os seguintes 

I'ROJEGI'OS 

::-f. 41-1892 

Rcconliccc a cou1pctencia elo Con7vesso ~\'acio-
nd rlec;·etar i11iposto sobre os tcí'rcnos 

s1Jf11cnlc quanto aus Cú:;Cste·ntcs no dis
e declina ci co111retrnciri da 

in1rie,1sc,:u para opinar a respeito da conuc
;iicncia da nwtcricc do Jll'Ojecto n. J:JD de 
18D1. 

A commissilo de constituição, 1egisll1çilo e 
tendo examilmclo o projecto n. 1:39 de 

dP agosto rle 1891 do Sr. Lopes Trovi1.o,que 
a irn11osto os terrenos baldios, quer de 

varzeas, quer ele morros, é de parecer que, 
sendo esse imposto iior sua n11turezét essen
cialmente municipal, nií,o está na competencicc 
do Omgress(I tlecretal-o para os estados, po
dendo ape11i\S füwl-o para o clistricto fedeml, 
que ainda nil.o esfa regularmente organis;1do. 

(,llmnto ú smi conveniencia, a commissão 
pensa que outra, e nilo ella, deve emittir pa
recer. 

S<ela das commissões, ele junho de 18Ce. 
-_llcimlo Guaiiabm'a, relator.-Giicerio, pre
siclente. -C/wuas Lobato.- Dnt1·a Ricacio.

Psssoa. -Aiig1isto ele Ji',,citas. - Fc
Freire. 

N. 139-1891 

a imposto os tcn'enes !J,,ldios, !JL!Cr de 
vrtr.:scas, r;ucr ele 11io1Tos 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 . 0 Os terrenos baldios, quer üe var
zeas, quer de ;1ltos, comprehernliclos nos li
mites da clecima urlxuia, sii.o sujeitos a im
posto. 

§ 1. 0 Os propric.tal'ios de terrenos ele var
ze<es pag~wi\,o 408 quando ti verem de 1 a ·10 
metros ele h1rgur;c sobre tiO ele fundo, e assim 
l)OJ' clemlte em proporç,ão arithmetica. 

§ ;2. 0 Os proprietal'ios de terrenos de morro 
que enfrentem a cidade ou nuclem ele popu
laç[o maiores ele 500 individms, pagarão 
40 róis por metro quadeaclo, r1uamlo de ílo
restlt abti,ti1fa. 
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§ 3. 0 O imposto do paragrapho anterior 
será de 20 réis nos terrenos cultivados para 
prover à alimentação publica. 

Sala das sessões, 29 de agosto ele 1891 .
Lopes TY"ovao. 

N. 48 - 1892 

Regula a n1we~;açâo de caúotagem 

A Constituição da Republica no art. 13, pa,
ragmpho unico e3tatue que a navegação de 
cabotagem será feita pm0 navios nacionaes. 
O projecto vindo do Senado e emendado pela 
commissão de fazenda e inclustriêc é a tracluc
ção daquelle preceito. 

Desta arte o projc·cto é constitucional e pensa 
a commissão ele constituiç~ta e justiç,i, que 
não é mais tempo ele so indagar acerca da 
conveniencia ela, naciomLlisação d:i, naveg<cção 
costeil·a entre os portos cht Republica. 

Si lmviet repal'Os :1 fazm', deveeiam estes 
ser iettos qmmclo 11:1 Constituinte foi discutida 
e votada a mat01fa 

O prazo concedido no CLrt. 8° não é uma in
fra.cção ao preciôito, é o tempo que o pl'qjecto 
julga necessario para qu2 a. substituiçiio possa 
ser feita sem prejuizo para o commercio cos
teiro. 

Entende, pois, '' commissão ele constituição 
e justiça que o projecto está no caso de ser 
acceito pela Cama,fü do;; Srs. Deputados. 

Sn,Ja das com mi 'Sões. 22 tle junho ele 1392. 
-O relator, Clv~l/as Lo!H~to. - Frnnça Car
valho.- FrJlisúetlo F,-ci,.e.-D11trn Nicaciu.
Glic:erio.- Alcinrlo Gu:uiuúara. 

N. Hi8 A - 1891 

!)O sr·::\.\_DO 

( Sessiio exr,raorclinarin,) 

A' commissão ele fazenda e industrias foi 
presente o projecto de lei onvüi.do pelo Senado 
e q Lie regula as relações do commercio feito 
entre os diversos porws tb Republica, deter
minando que os mwios entregues êl. esse corn
mercio sejam todos naciomces, consider<Lclo~ 
navio3 ele contrnbanclo os que não estiverem 
sujeitos á lei formulada; CL C;1rnara sabe q ne 
este projecto é o cumprimento ele unm tl<1s 
disposições da Constituiç·ão Federal, a qual, no 
art. 7° n. 2, impoz a, concliç<lo de nacionali
datle ao comnBrcio de ctibotagem. 

A medida é daquellas que vão iniciar novo 
reginrnn no p.'liZ, onde, de certa época até 
agorn,, tem presidido, ás relações de lJorto a 

Cnmn.ra V. II 

porto, a mais cornpletct liberclacle,senclo franca 
a entrada em todos os portos aos navios de 
todas as nações, sob todas as lxwdeirns. 

A ]Jassagem do regímen de livre franquia 
para o da prohibição restricfa exige dos lertis
laclores a maior prudencia na decretação elas 
medidas reguladoras ela determinação consti
tucional, afim ele que as medidas restrietivas 
dessa liberdade de comrnercio não venham 
prejuclicn,r o desenvolvimento elas relações 
commerciaes, suppriminclo, de vez e immeclia
t:1mente, a navegação estrangeira. n,ntes ele 
se haver desenvolvido convenientemente a 
nacional, que deve substituir a essa. 

Entende a commissão que, medida restri
cti va como é a constitucional, mas confiada a 
sua reguhimenfaç:ão ao Poder Legislativo orcli
na.rio, achando-se o pcüz em condiç·.ões espe
ciaes qrnmto cio pouco clesenvolvimen'o ela 
industria nacional relativamente á imvegação, 
cumpre ao poder regulamenta.dor não acceitar 
a meclicll1 pelo extremo limite cl<1 prolübiç,fto 
e antes amenisal-a com as clispooiç:ões am
pliativas possi veis, tanto quanto o permitta 
a ohediencia ao decreto constitucioni.11; tanto 
mais se impõe a necessiclarle de proceder as
sim, quanto o que se vae legislar relere-se a 
um regímen, no qual teem ele entrar dementas 
que se vão crear, por não existirem mais no 
p:üz em condiç:ões ele poder encarcw as cliffi
culüacles que se vã.o levantar para cts relaç.ões 
ch1 mwegaqão interior. 

A Carrmra, cbs Sr<. Deputaüos sabe <Jne é 
muito limitada a nossct navegação ele cabota
gem, sendo nenhuma a inclustr:rt p,trticular 
tÍe construcçü.o rnvrnl : a não serem os arse
naes elo Estado, as obras feitas pelo governo, 
nü.o lta mwios construidos em nossos portos, 
r1nasi nilo lrn estaleiros onde possam ser fa
bricados. 

Excepçilo feita. ela sulJrnncionaéla e esta 
quasi monopoliscicla por uma grande compa
nhüt ele 1mvegaç1í.o nacio1rnl por CêÜ:otagem, l~ 
muito limitada e apenas come~·a a tenü<r des
envolver-se. A navegar)ão a vapor matou 
o na ,~io tle vela e o vapor estrn:1geiro poz fóra 
cios nossos portos o nacional, como fez quasi 
mon'ei' p2lo abandono a marinha mercante 
brazileim. 

E' pam uma situaçiío como esta que o pro
jecto ele lei elo Sanado v<Le providenciar, ten
dendo. na fórmtt tio preceito constitucional, ct 

impnlsionar o apparecimento ela. industria 
mercante, de modo a substituir o navio es
trangeiro pelo nacional no commercio de ca
bofagem. 

E' claro que não se pócle, nem se elevo le
gislar para situaçôes cll)stas, com o rigor 1wo
l1ibitivo elo principio, como si a con211rrrencia 
do nacional com o estrangeiro houvesse di
cü1clo o prec2ito constitucional, como si o cles
apparecimento elo navio estrangeiro no com-

37 
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rnercoio clo:-i portos chi Republica ti 1resse o seu J bcm1, tal como é exigido pelo projecto do Se·· 
substituto já em excrcicio. })rompto a toms.r 11mdo. pócle trazer, si é que não se possa, aiiir
o campo deixado pelo seu poclcrnso cooncm- mar desde logo que trará difficulclades muito 
rente. séria~ ix1ra <1 <Lpplicaçi'io da mE;tliclft, talvez 

Convém lembrar que o e5trc-1ngeirn e o s1;- obstante ao desenvolvimento va.nta.joso da, 
nhor dos estaleil'lls e cultiYD. em alta escichc a mwegaçiio de cabotn.gem, pr1•juclicando assim 
construcçiio de naYios; que ele hc no~ veem os :i ocommercio ele purto a porto. 
vapores, as rmwhinas, os :1ppn relhos e ~1te il 
macleim ; qne teremos ele montar tudo qnanto 
e necessario pa.m autorisar essas Ci1rissiJmcs e 
enormes eclifictições, onde ~e constrnem os na
vios e tudo lrn de ser pedido "º nacional, que 
estil. desacostumado do falic'ico, preforimlo 
mandar busmr il. Europét e ii. America os 
barcos promptos a funccionar. 

Toclas es1;as considerações e outras, que a 
sabedoria da. Cccmara facilmente snpprirá. fa. 
zem á commissilo 11arecer demasiado restricta. 
a lei do Senado, 11arecenclo de conveniencia 
modificar algumas, si hem que poucas, d<LS 
suas disposições. 

E' assim que a commissilo julga que é por 
demais restricta a disposi,;ão do n. 1 elo art. 
3° do projecto, que presueYe, para ser um 
navio considerrido nacional e podei' entregar
se ao commercio ele cabotagem, a exigencia Lle 
pertencer a societhccle ou empreza ger'itht on 
administraclC1 exclnsi varnente por cicladilos 
brazileiros. 

Parece á CO".:missão que será de vantag·em 
a adopçi'io tla rnedidn., que propõe, quanto {t 
nacionalisa<,:ão dos estrnng·eit·os mcctriculaclos 
nas mpitanias elos i1ortos e que, por 1mcis de 
um anno. permanecm'em ernpreg-lulos e, neste 
sentido, nmncltL rnn t1rtigo adclitivo. 

Propõe, outrmim, a suppressiio do n. 5 clo
art. 4Y. po1· lhe lXWecer que ni\,o 11óde essa. 
clisposiçlío e~tm' suiJordirnufa it materia do ar
tigo: receber generos rn:urnfücturaclos ou pro· 
cluziclos no imiz pat'f\ exportnl-os para fóra eh 
Republica pertence ao commercio ele exporta
ç·ão e parece não p01ler constituir item do 
eornmercio ele cabotagem. 

A commissii.o antcmde que o praso para en
trar a lei em exeG uç-ão eleve ser restringi elo de 
clous parn um anno, moclifica,clo assim o art. 8 
elo proj ecto de lei vindo elo Semclo. 

E' de expel'iencit1 que os prasos para começ:o· 
ele execrn;i"lo ele unn lei, quanto mais longos 
mais cleixltm :ws interessados o arlücr as rne
clicla::: anteriores, necessD.ritcs a ser tt lei posta 
em vigor ; quando tem pas~aclo o lon2·0 praso,. 
completamente tlescleix:ccla e cleslembmcla a 
medida. nccdtt 11<1 leito e de atropello comevam 
o::: expedientes incompletos e prejrnliciaes ao 
servi<,·o. Decc·efaclti tL lei com praso menor, lm 
meio ele come<,:ar a sc·r ])revenülii desde logo a 
sua execuç:ilo e com um mmo de praso tere
mos o sei·viço reg-uhirisaclo ou em vias disto. 

Sabemos que as emprezas ele navegflçfo ex
igem gr<Lncles capitaes, não muito abudanti?S 
110 paiz, sendo ela maior conYeniencia attra
hil·os elo estrangeiro, ele onde elles nos veem 
para.formentar CLS inclnstrias;clesde que o capital 
se nacionalise, pela snjeiçilo ás leis bmzJeiras, 
çonsidenida a sociedade ou emprez:1, f\ que 
elle se emprega, nacional para todos os effótos, 
parece que é muito exigil' a entrega ela ge· 
rencia desse capital exclusivamente a 1rncio
naes ; que os mpitcccs venham e se nacioimli- A commissão julga rnccis imdico afargar as 
sem, mas deixando a gerencia aos sens pos- clbposic;ões restric~in1s da lei e i·estringir 
suidores, consiclerccdos naci01rnes pccrn t0Lh1s :1s o penso para. o inicio ele sua execução a re
relações da empreza com os pn.1ticulare'.' ou stringir, como fez o Senado, :cs disposições, 
com o governo e teremos conseguido muito clm1clo praso ele dous ccnnos para o começo cln 
para o desenvolvimento cl:ts relcc</íes. execuçilo chi lei. 

Neste sentido a commissilo flpresentaemenda Por ultimo, a commissilo entende que nilú 
ao n. 1 do art. 3. 0 Igualmente muito restricto (~ iórn ele proposito, e antes ele rnftior Yanta
julga o n. 3 elo mesmo art. :1•, mi, exigencia, gem, conceder premias aos constructorcs cle
prescr1pfa ele ser o navio tripolaclo por eriui- lliWio~ nacionaes, dando ma.rg·em ao clesen··· 
pagem, ela qual, pcelo menos, dous terços ,;ej<1 volvimento da inelustrin, de mwegação pelo 
ele nacionaes. estimulo dos premios por alcançar, os resul .. 

Os poucos na vins me~cm1tes que possnimos tados serão todos de vantagem para o paiz e 
lutam com a nm10r d1füCl~lclade pctrCL obte_r a para o Tllesouro, que terá as quantias de
m__}crmhag:tm1 ele_ r1ue precisam pam o serv1ç·o; spencliclas com essc's lll'emios convertidas em 
mw _ha tl'lpO!a<;ao lJrornptcc_ nem escola para a augmento lli1 receifa publica. 
marinha mercD.nte e, muttils v-ezes, facto se 1 T,-.1 t· · "'"' ,,~ t : , 
dá ele sahir dos iiortos um imvio tendo a tri- . ?\es,e sen ido, a. comm1s,ao a,prc..cn al'<L ar-· 
pohLção r1i.rn:;i ignorante, mnsinlleirns de pri- tigos aelcl1ttvos cde1. 
meü·a viagem e que, no mar. vilo aprender 1 Assim, a commissiio de fazenda e industrias 
a sua cli!Iicil profissão. A exigencia ele dous 1 ~l:t Camar'.' elos Deputados_ entende que o pro
ten;oci para a er1mpccgem tll-\ -soda a nossa ma- .iecto n. lGS, do Senado, pode ser acloptado com 
rin\1a mercante por vir com a lei ri ue se ela- as seg1tintes emendas e additivos : 
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ErilC;iclus 

Ao art. 3, 0 n. 1-Redija-se assim: í[Ue sejn, 
propriedarle ele cidacliio brnzileiro ou de socie
dade ou emprez,1 com séLle no Brazil, sujeita 
para todos os effeitos commercütes às leis lJra
zileiras. 

N. 2-Que sejam brazileiros o sen comm;i,n
dante e o immecli<1to, ou o selt mestre ou ca
pitão. 

Ao art. 8. 0-0rnle ll;-se- a dous annos
diga-se a um anno. 

Accrcscente ·se: 
Art. São instituídos os seguintes pre

mios: 
§ l . 0 Da 50.S por tonelada aos proprietarios 

dos navios de madeira e ele 70:S aos dos navios 
ele aço ou ferro constmiclo:i no paiz e cuja a.r
í[Uen.ção, sem deducçfles, for superior a 100 
toneladas metcicrcs. 

§ 2. 0 De IOs por ca,v<tllo rnpor nos proprie
tarios ele rnachinas constrniih1s no p[tiz e de
stinadas a navios e cujêt forçct for superior a 
300 cavallos. 

Art. E' conservado o imposto ile 50 º / º 
estatuiclo na legislação vigente, não sú para 
as emb:1rcações ele nrndeira, qualí[uer que seja 
sua arquea~'ão, como tctmbern para as cléo ferro 
ou aço ele ;:i,rquea,ção superior a 100 tonelculas 
metricas; pam os navios de maior arqueação, 
o imposto seriL ele 25 º / º. 

Art. São considerados 1rncionalisaclos p;i,ra 
todos os effeitos, :vor fürça da presente lei, 
considerados brazileiros no' termos ela C.nsti
tuição política da Republica. os estrangeiros 
í[Ue, alistaclos no rol tlas equipagens, perma
necerem no serviço ela mi;vegação dura.me 12 
mczes da datc1 ela sua matricul:1 1ms cC1pata
zias dos portos. 

Sal<t rfas commissiíes, 20 de janeiro de 1892. 
-11stolphfJ Pio. -clfarcolinu 3foiva, com re
strici:ão quanto ao prazo de um anno.-Anto
'flio Olyntho.- Jlforci«a chi 8ilvé1,. - Jiursa.
Lcótc Oticica, rd:tfor. 

N. IGS - !891 

(Semtdo) 

O Congresso ~acimrnl decreta: 
Art. 1 . 0 A na vegaç:i'io de ca.botagem ~ó pó de 

ser feita por navios nacionaes. 
Art. 2. 0 Entende-se ))01' navegação de cabo

tagem a que tem por fim a communicação e o 
commercio clirecto.s entre os portos 1fa Repu
blica.. dentro elas aguas destes e dos rios que 
percorrem o ;;cu territorio. 

Art. 3." Parn um mn-io ser considerado na
cional exige-se : 

.1) l}Ue s~jc1 propr'ieLlai!e de citladilo brazi
leu·o, ou ele sncietlacle on empr·eza com sécle 
no Braz1L g-eI"idl1 1m arlministrada exclusiva
mente poe cillrLcEios brctzileiros; 

2) que sej11 na1-egaclo por capitií.o ou mestre 
bmzileiros; 

3) que, pelo menos, 1lous terços Lh1 equipa
gem sejam de brazileiros. 

Art.4. 0 Aos m1Yio.s estmngciros é proltibiclo 
o cornmercio de c<1botagem, sob as penas de 
coatralmrnlo, senclo-ll1es, entretanto, 11ermit
tirlo : 

l) mrreg<cr 011 rlcscacreg,tr meecadoria.s e 
objeetos pel'tencentes á admiuistmção pu
blica ; 

2) entrar em nrn podo por franqnü:c e 
seguir com swt cMga. para outro dentro 
do pni,so regnlament;i,r; 

3) entrar por intefro em um porto e seguir 
pam outro com <1 mesma ca,rg<L no todo ou 
em pM·te, clesp"clrncla, riam consumo ou re
exportaçcto ; 

4) tmnsp1wütr, de nns p;i,ra outros portos 
da Republica, p<t~c:ageiros de qmtlquer classe 
e procerlencia, sim~ bagagens, ani maes e tam -
bem vo.lrnnes chissifieados como erwommen 
das, ou procluctos agTicol:is e fabris de facil 
detel'iornção e valores amoedados ; 

5 ) receber em mais tle um porto generos 
nrnnufactnraclos ou prodnzidos no ))aiz, afim 
de exportal-os parn fóra tb Republica ; 

G ) krnr soccorros a qualquer estado ou 
ponto dc1 Repnblica, nos cccsos de fome, poste 
ou outm calctmiclcule ; 

7) trnnsportC1r qtrne,;quer cargas ele uns por
tos pcua outros, nos caso3 de gnerra extenm, 
commor;iío inter1m, vex11111es e prejuízos causa
dos it mivegação e commercio nacional por' 
cruzeiros ou forças estrangeirns, emiJora não 
h11ja 1lcclaração de guerrn. 

Art. 5. º As me1'cadorias concl11zidas por na,
vio estrangeiro ele um porto ela, RepnlJlíca po
tlem ser vendidas em outros nos cctsos tle 
arribacl<t fo1\·acla, varação ou forç'1 maior. 

Art. 6. 0 Aos navios das nações limitroplles 
é p2rmitticla a na vegctção elos rio,; e agua,; 
interiores, nos termos elas conven~'Cíes e tra
tados. 

Art .. 7. 0 Sobre matricula, elos iutvios e ele 
tripoh1ção, pilotagem e vistorÜlS se observarit 
o que for determinado nos regnlilmentos que 
o Poder Executivo expedir para execução 
desta lei. 

Art. 8. 0 },s clisposiç'ões cle~ta, lei entrarão 
em vigor da. chüa ele smi, :vublica~·ão ''dou~ 
anno,.;. 
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Art. 9. o Reyoo-am-se ao clisposii:;ões em con- j litem em faYOl' dm SUPt?ltcantes raz,)es do 
traria. "' 

1 

ordem alguma para exclml-os da regea ger~l 
' em que se acllam todos os empregados publ!

Senaclo Federal, 10 de setembro ele 18\ll. cos da União,estabelecenclo-se, em favor clelles, 
- Prudente J. de Muraes B1uros, v1ce-pre- nreferencia que motivo algum autorisa. 
sídente.-Jo•7o Pedro Bel(ort Vieircr,, 1° se- ' d . -,, - '> d . d 

t .. · rc·1 n· ·- G ,1 .1 9 o 'ecrot·:i,rio _ Sala as comm1.,soes, ~O e Junho e 
cre cUJO.-crt mio º'' (/,) , ~ ~ G ( • 1899 ilí . p "'' ' s " . y·,·,. 
]i - So( .,,,~ :-lc,:11n ~3 11 secr-etairio.-Antonio ._..-~ .01.acs >1111 0 • - cu.,ri:io _iei~ lt.-
'~uo. '. ;~:· t -, . B',. 8 "Vi 1do de 40 "<e- Leite Oit1c1c1i, relator. -D•J111etn·1 RiliemJ.-
~ncp,.!O - u.i 13 " 0 uciw, e. 1 

'· .4rtlwr Rio;.-Jristideo 1lfaici.-Leopohlo ril: 
cretar10. Blilh<Jes. 

Vão a imJ)eimir os seguintes 1 O SR. PrtESIDE:\TE e esigna para amanhã a 

PARECERES 

N. - 21 1892 

App1·0 vo. ª' clei.ç:)es rea/i,(1i/as no estada rio 
Rio n i't't11.rle do JVorte e 1·er:,onhece rleputad() 
o Sr. Seve"o de AlbulJuerque Ma
ranlu7u. 

Tenclo sirlo presentes ú, c:ommissão de p~tt
ções e piHleres. 42 autllent1.cas ~as cle11;· 1es 
procedidas no rlrn 22 de lDiHO ultuno, no es
tado elo Rio Gretnde do NOl'te, JXU'ct prnencl11-
mento ele um:t YagG de deputado federal pelo 
mesmo estitdo e liavenc\o a commissão ex
aminado torhi,s as :te/as, proc':•demlu à apura
çito e n·rificilUO que foram ohôervadas torlas 
as formalidades legaes, sem constar proksto 
de rnltltrô'.a a l'!;mmi,, é de parecer: 

l'', que scjm:rí approvmla,s as referi1las elei
ções, elas qtwPs se apuram :J.33;?- votos pant o 
candidato cicla.dão Augusto Severo ele Albu
querque J'vfaranhão; 

2°, qno ~ej<t reconhecid~ e proclamarlo de
putado M! congre:o:so Nrtwinal pelo est~1clo do 
Rio Gril.nde elo Norte o nwsmo c1dad;co Au
gusto Severo de Albuquerq m· Maranhão. 

Sala elas comrnisslíes. :~l de .iunho ele JS92. 
-Cc::·11· za,,1a, presidente.-F,.ede,-i·~o B'J<· 
qes.-1Ja71ti-:t.:;,, lh~ Jfolt<r.-Jo.;;J Jlc1·fr(ft1lO .
L'::Oit.r:' J--?ifho. 

seguinte orclem do dia: 

l·' pa.rte (até ús :2 l/B lioro.s ou ante.:<)
Votação do parecer n. 16, reconhecendo 
deputados pelo estado das Alagôas os Drs. Ro
llrigo Corrê[t de Ai'etujo e Euclides Vieira 
Malta; 

Discussão unica do parecer n. 13, acceitando 
a indicação do Sr. Artlmr Rios, paea ser 
incorporada ao regimento interno <t seguinte 
disposição: ~Venhc\i11a c1-eaç•'o on 
de emprego, ncnh1i1;1 auumento oH 
de ordC/JU.ldO ft:1' loqu1· ,L{S leis (OliUY.lS, 

assiilt corn,v ne11h1~1Ha disposi1,,·ao de ca;·acter 
penlla1tente 3e;·r~ u1;llus iHc'uid !.' 

Continuação da '2 1 discusúo do projecto 
n. 23, fixa11d1J a~ for;•::i.s de te'Ta para o anno 
éle 1893, 

21 pa,rte ;?, l :z hor,1.s ou ames) -
Continuação da discussão unica do parücer 
n. 15. considerando Yago o cargo clü Pr2si
rfonte da Ropuhlictt pela renuncia do cidadão 
eleito e estae preenclliclo o mesmo cargo pela 
successão constitucional do Vice-Presidente; 

2• discussiio do projecto n. '.~2 A, do Senado, 
approvamlo os actos do goYerno refarE:ntes 
(LOS acontecimentos clü 1 O de abril e constante~ 
dos decretos de 10 e 12 elo mesmo nwz, com 
,-ato em sepae;11Jo, e concedeJ1do amni~tia. a 
todos os cidadiios detidos e dester-rn.dos por 
força do decreto de 12 de abril do corrente 
anno; 

P discussiio do projecto n. 28. deste anno. 
reformando o pLino geral do orçamento da 
Republica, detrrminanclo o modo de org:cuüsar 
ª" leis da receib e despeza pu!Jlicas; 

Jndc(e;·c a 1wtiçao 1los e,;i1i«C.Cfaclos ela 
fedei·'i!, rio correio e thcso•,traria ele 
elo estar.lo do Paronci sobre mu;mento 
50 ° / u nu . ..; sc~~s venci1ncntos e qHe este,> 
paqos c1n nU.YO ao c:uilUi•J 1J11,r. 

Discussão unica elo projecto n. '.'.75, autol'i
sando o governo a mandar pagai' a Justiniano 
José ele Barros, pagador do Tltesouco Nacional, 

d.J os vencimentos de seu emprego, a contar d.e 
2 de janeiro ele 1890 até 25 de março ele 1S9L 

Discussão unic(t elos seguintes projectos: 

A commissfo de orçamento, tendo exami- ::\. 208. concedendo a Amrn llfaria das Neves 
nado a em qlw empregaclos da .iustip Damas~o ;\ pensão annual de l: :WOSOOO; 
federal. do coneiu e r.hc tl1esOLl!'D~·1,1 rle fa- X 26, declarando sem elfoito os clecrdos de 
zencla do estado do Paranú reqUE:rem ao Con- 8 e 2í3 de dezembro Lle 1890, que a.posentaeam 
irresso X acional o augmento de 50 ,./,, nos ;:eus J os Drs. Cincirnüo Pinto Lla Silva e Thomaz de 
vencimentocl e que. estes sejnm pagos em oure·.: Aquino Gaspar nos c;u·go< de ~ecrefario e sub
ao camliiu p~.r, é c~e pareeer _que , seja indefE-- /. secrerario da Faculdade de ~!edicina _rla Bahia 
rida a sua pretençao, por nao acuar que illl- e remtegrados os me~mos fun<:c10m1r10s; 
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N. 20. deste anno, autorisanclo o governo a' á quantia ele 400:000;:; para ser realisad:1 a 
augmentar com 30 "/ u da respectiva gratifica-1 ligaçilo dct Estrada de Ferro da. fücltia com as 
ção o vencimento de inactividade do confe- estradas Central e S. Francisco e S. Francisco 
rente aposentado da alfandega do Rio ele Ja- .

1 

e Jacú, estudos de que necessita, a commissão 
neiro F<1bio Al2xandrino dos Reis Quadros, de para poder dar seu parecer - Oppor1~unamente 
conformidade com o aviso elo Ministerio ela. tomarei uma dr•liberação a respeito elo as-
Fazencla de 19 de janeiro de 189 l ; 1 sumpto deste oificio do Senado. 

3° discussão do projecto n. 225. approvando, Do presidente do estado dr; S. Paulo, de 20 
na parte que compete ao Poder Legislativo, o do corrente, enviando por c6pit1 a indicação 
contracto celebrado em 3 cl9 fovereiro de 1877 apprnvadD, pelo Senado daquelle estado, em 
entre o ministerio elo imperio elo extincto sessilo de 18 elo corrente, applauclinclo a crea
regimen e o Dr. Paulino Franklin elo Amaral ção cl2 uma alfandega rnv1nella, cidade e cle
(Barão de C;mimlé) pa.ra o a!D,rg·amcnto e pro- claranclo que a conversão de tnJ idéa em lei 
longD,mento ela rua ele Gonç;üves Dias, elesde será de grancle alcance, pois que muito con
a rua da Prainha até ao largo ela Mãe do tribuil·á para o tlesenvolvimento commercial 
Bispo, em frente ao mar; do estado ele S. Paulo.-Inteirada. 

Jª cliscmsão elo projecto 11. 16 A, de 1891, Do Instituto Historico e Geograpltico Bra-
julganclo digno de ser tomado em consideração zileiro, de 17 ele jnnlio corrente, pedindo 
o projecto n. 16, deste anno, creando o logar que seja restanracln, a verba integTa1 ele 
de conferente para as substancias chimicas ÇJ:000$, ultinw,mente reduzida á metade, 
nas :üfancleg;ts ele 1 ª e 21 ordens; com <t qual foi até ao anno proximo passado 

Discussão unica do projecto 11, 253, autori- rnbsicliacla a mesma instituiçil.o - A' com
sando o governo a mand;tr pagar o meio soldo missão ele orçamento. 
vencido e por Yencer o D. Maria Joaquina ele Acüts eleitoraes ele S<tnta Cruz (l", 2", 3" e 
Albuquerque, viuva elo capitão Laurinda José: 4ª secções), Catalão (1ª, 2ª, 3\ e 4ª secçÕé'S), 
da Silveim, D. Rita ele Cassia Soares, viuva elo·· Entre-Rios (l" secção) da, ultimo, eleição a que 
capitão João Antonio Soares, e D. Isabel Hoff- se procedeu no estado de Goyaz, no dia 7 elo 
mann, mãe elo alferes Henrique Hoffmann; col'rente. - A' commissão ele petições e po-

31 discussão elo projecto n. 247 A, elo Senado, deres, 
creancl~ uma escola ele machinistas no estado Requerimentos : 
do Pa1·a· 

2ª ~lis~us,ão elo projecto 11 . 46 A, do anno Do .Dr. M~noel ela Silva Mafra,juiz do Trihc:-
passccclo, clanclo provirlenci,1s sobre as pro- nal C1vll e Crnnmal, peclmclo seis m:zes de .h
moções tle 7 de janeiro ele 1890. c?nça par~ ~ratar ele sua saude--A Comrn1s

sao de pctiçoes e lJOcleres ; 
LeYanta.-se a sessão ás 4 horas e 5 minutos. 

28'1 SESSÃO El\I 23 DE .JUNHO DE 18\1-2 

P1·csidencia rio Sr. Be;-,iardino de Campos e 
.Toâo DJpe., (1° vice-p1·esicle1ite) 

Ao meio-clict o Se. presidente manda pro
ceder a leitura do expediente. 

o SR. 1° SECRETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofiicios: 
Do Sr. l" secretario do Senado, ele 21 do 

corrente, communicanclo que aquella camara, 
em sessão de llontem, a requerimento de uma 
de suas commissões, deliberou que se requi
sitem desta camara os estudos já approvados 
referentes á proposição da Gamara dos Depu
tados que autorisa o governo a despender ate 

Do engenheiro Torquato Xaviee !lfonteiro 
Tapajoz e outro, propondo-se, por si, ou por 
companhia ou empeem que organisarem, a 
fornecer para o completo lthastecimento 
desta capital, a quantidade rninirm\ cliaria ele 
80 milhões ele litros de agmt pota vel, nas 
épocas ele maior secca elos mananciaes.-A' 
commmissão ele obras publicas ; 

Da Agencü1 Constrnctora P11ulista, pedindo 
a concessão }}ara uso e gôso por 50 annos de 
armazcms alfancle,;-aclos na mpital elo estado 
ele S. Paulo.-A' cornmissilo tle fazenda ; 

Do Dr. Eugenio Frederico ele Lossio Sei
blitz, pedindo aponsentadoria com todos os 
vencimentos.-A' commissão ele füzencla ; 

De José Manoel de Almeida, ofiicial do corpo 
ele fazenda reformado, pedindo melltora
mento ele aposentaelo1°ia.-A' commissão ele 
fazenda. 

De Col'ina Pinto Cavalcanti, viuva elo Dr. 
Antonio Jorge de A vila Ca valcanti, medico 
do monitor Solimões, pedindo uma pensão.
A' commissão ele fazenda. 

Dos inspectores ele alumnos do Gymnasio 
Nacional, pedindo augmento elos seus venci
mentos .-A' commissã,o de orçamento. 
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Do I" tm1211te refrffm<Hlo cb ill'machê 1\taim
gilclo Barata Ribeiro, peclinclo que lhe sej<1 
abona ela a clifferença. entre o soldo que tem 
percebido pela reformrt e n, iiensi'io que lhe 
deveria tocar pela aposentncloria. desde a, 
data de sua, reforma rcü': ic clct organi.,açiio 
do actuaI corpo ele eugenl1eiros etc. -A' com
missiio de nrnrinlm e guerr:i,. 

Fica sobre a mesa ate ultel'ior clelibera~·ão, o 
seguinte 

l'ROJECTO 

O Congresso ?·faciona.1 decreta: 

Art. 1." Fica desde já prohibicla a concessiio 
de honras militape,; de officiêll de terra ou 
mar a qualquer cidadão brazileiro. 

Art. 2. '' Os militrtres que. <ê pedido, tive
rem demissão elo serviço, terilo. desde que pe
direm. as horn'ns elo posto que tinham, c11mnclo 
demitticlos. 

Art. 3. 0 Os militares demitticlos do serviço 
·por senten1;él não podem, z:pso /i1cto, gozltrem 
das vantagens do artigo anterior. 

Art. '1.º l{eYogam-se as disposiç·ões em con
trario 

Sala rla.s ses~ões, 23 ele junlto de 1892.
Alexandre Stock1er.-Baptist11 r/11 Mottu .-Ba
riW de S. Jfcn·cos.-F1·a;1çn G1n1dho.-"Yi/o 
Peçanlw. 

Em seguicht procede-se á cliamaclét, {e qual 
respondem os Srs : Bernanlino ele C<unpos, 
Antonio Azereelo. Atha)'clP Junior, Pau lei Gui
marães, .Toilo ele .Avelhu', Inclio elo Bl'azil.Niim 
.Ribeiro, Cmüão, Pedro Cllermont.:\fa tta Bacel
Jar ,An1:n1sto .\IontenegTo, Costrt Hoclrigues, Ca,
simiro .Junior, Rocll'igues Ferunncles, Henrique 
ele Carv<l 1!10. ,~nl'riso Fialho. :\o;rneirn Pam
nagná, Pires Ferreira. :\fartiuho Rodrigues, 
Bezerril. João Lo1ies. Justiniêtno de Serpêl., Fre
derico Borges, Jose Bevilac1ua. Gonçi1lo ele 
Lagos, N"ctscimento. Almino Affonso, :Miguel 
Castro, Amorim Garcia. Epifacio. Pedro Ame
rico. Conto Cartaxo, S;\, Andra,Lle. Tolentino 
de Carvall10,Gonç''1l rns Ferreim, José i\farü1110, 
Joaquim Pernambuco. Juvenciu ele Aguiar, 
André Cétv:1lcm1ti. Annibal Falcão.Hayrnunclo 
Bandeira. Pereir«. lle Lyra, .Joilo ele Siqueira, 
.Toi1o Vieira, Luiz ele ,~nclracle. Espirita-Santo, 
BeIIarmino Carneiro. T!Jeoplülo dos Santos, 
Oiticico,, rv-o tlo Prado, Ofü-eir~ Valladão, 
Leandro i\faciel, Felisbello Freire, Augusto ele 
Freitas, Pétuh Argollo, Tosta, Zmna, Artlmr 
Rios, Garcia, Pires. i\Iarcolino f.Ioura, Seve
rino Vieira, Santos Pe1'eim, Milton, Frnn
cisco Smlré, Dionysio Cerqueira. LeoYigilclo 

valllo, Baptisfo, 1la, :\Iotta,. Alcirnlo Guanabam, 
Erico Coelho, Sampa,io Fermz, Lopes Trovão, 
Furqnim \Vernec}:. Vinliaes, Tl1omaz Delfina, 
Antonio Ol)'ntl10, Bad;i,ró, Pacifico Ma"cai'e
nlms, Gabriel de .Cifaga,llliies, Leonel Filho, 
Clrngns Lobato . .Jacob da Paixão, Alexanclr'e 
Stodder. Franci8co \'eigct, Ferreira Brandão, 
Lamounier, Gouç-iüves CltaYes, Americo Luz, 
Viotti, Dutra Nicacio, Manoel Fulgcncio, Aris
ticlcs Mcüa,, Gonçnlí·es Ramos, Carlos dRS Cl1a
gas, Durningos Rocha, Cosüt Mnc:liaclo, Do
mingos Porto. PnJlotci, João Luiz, Glicerio, 
Cesario Motfa, :\Iomes Banos. Lopes Chaves, 
Domingos ele :\Ioraes, Carrnlllal, Angclo Pi
nheiro, i\Iurs8,, Pcwlino Carlos, Costa Junior, 
Alfredo Ellis, /',lmeicfa, Nogueira, Ruliião Ju
niOJ', Cincinato Br<\!.Ut, Jnlio ele Mesquita .. Bra
zilio elos Srtntos, Fleury Curado, Leopoldo ele 
Bnll1ões, Caetano de Albuquerque, Bellarmino 
de ivienclonç:rt, i\Ia.rcim10 ele Magallliies. Eduardo 
Gonçalves, Fernando Simas, Lauro Muller, 
Sclümiclt, Lacerda Coutinho, Cassiano elo Nas
cimento e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sessilo. 

Deixêll11 de comparecer com causa lJarti
ci.pacla os Srs. Pontes de Miranda. Smibra, 
Ma.nhães fü1neto, Viriato de Medeiros, Jmi,
quim Bl'en•s, J<ccques Ourique, Aristides 
Lobo, ilfa)Tiuk, Jernino de Albuquerque, 
i\fatt,i, Machaclo, }Jn1ro Bo1.ell10, Correa Ra
bello, Feneira füibello, Auolpho nordo, Cm'
loc; Garcia, i\Ioreira tla Sil l'a, Carlos Camp0s 
e Me111m Baneto. 

DeixaJn de compa.recer sem causa pai'tici
pada os Srs. Ccltt!tc Rodrigues. Nelson. Rosa 
e Silva, Vill'1 Yiç·osa, Prüco Pa.rêüso, Allierto 
Bmnd~to. Luiz ~1Iurat, Fróes ela Cruz, Figuei
redo, Joüo Pinlieiro, Cosfa Senna, Ferreira 
Pire:<, '.IIomeiro ch1 Silvrt. i\fartinho Prado, 
Victorino l\!onteiro, Pereira ela Costa, Julio 
de Castill1oô. Borges de Medeiros, Alcides 
Lima, .\~sis BraziL Tltonmz Flores, Homero 
Baptista, Roclrn, Oiorio e Fernando Abbott. 

E' Iiclêt e po,;ta em cliscussilo a acta. 

O Sr. f<i\eyerino ''Vieira nilo tem 
propriamente l'eclanrnçiío algumrt sobre a 
ttcta, mns ícprowita o ensejo, vistu não acliar· 
se ella ;üncla approvacla, iiara pedir que o 
Sr. pre,üdenb mamle ifüerir na acta a se
gnin~e declaração, <llW envia;\, mesa. 

Vem ;, me~a, para ser insericl<t na acta a se
guinte 

Filgueiras,Bariiocle S. l\Iarcos, Sebastfüo Lan- Requeiro que se dechre na acta que votei 
dulpho, Fonseccc e Sil\·a, Fonrncn, I-Iemws,Nilo pelo requerimento elo Sr. deputado Augusto 
Peç:a,rüm.lh'li;1,no .i\farconcles.CyriJlo de Lemo~. · dn Freitas, pedindo n, l'etiracla ele su<C inrlica
Oliveim Pinto, Virgilio Pessoà, França Car:__ (;iio ; assim como que approYei o parecer n. 7, 



Scssno em 23 de .Junho de 1882 293 

da commissão de legisl<1çiío. sobre a mesma, in
úica<;ão, unicam1:mte pelos fün1h1mentos eh 
preliminar aventada 110 mesmo parecer. 

Sala das sessões, :23 ele junho de 189:? .-Se
verino Vieiru. 

Ninguem mais pedindo a palasm, é ctppro
Yacla 0, acta cltt sessão ttntecedente. 

o SH. PEESIDE1\TE-l\O expediente foi lido 
·um o!Iicio tlo Senado, pedindo que desta 
cmnara llte sejmn remetüdos os c'stnrlos jti 
approvaclos, referentes ti riroposi<;<lo que au
toris<1 o governo a. clespernler ató <t qum1füc 
de 400: 0008, pam ser realisada a ligtt<:iio ela 
Estraclé1 ele Ferro ela Bahia com as estrndas 
·central e S. Francisco e S. Francisco e facü. 
A este respeito devo inl'ormar á camara. que a 
proposição á CJue se l"efern o oIIicio do Senado, 
teve origem nestti C«Hmn'a em uma. emenda 
<tprnsentacla por tclgnns Sr.s. clepntados elo 
estado ela Bahia, 11<1 3ª cliscl1ssfto elo 01'~<1-
mento üo ministerio cb 0gricultnra. 

Approntcla a emenda, l'oi na fi'irma do regi
mento destacada para constituir iwojecto em 
separado e assim í'oi remetticla ao Senaclo. 
Não existem, na secret:irirt, os estudos r~ qne 
se refere o citado ofüeio, e si os llou vessem 
teriam, como é pmxe. tccompanhaclo te pro
posição, quando esta foi daqui enviada ao 
Senado. E' esta a, inforrnai:ão que tenho ele 
{ltcr à camara e será esfa a. resposta RO ofiicio 
do Senfülo. 

O Sr. Arthu r Rios diz que pre
tencfot occupar-se deste assum pto pela lei
tura, que fez dos tmballlos do Senado na sessão 
de dous on tres dias passados. 

Surprellemleu-o que. cl'scutindo a ernewla 
fl,presenfada ao orçamento nesta. Cftmam, e 
delle destctcacla em virtmlB rle dis11osição re
gimental, o S<'mtclo vofa.sse o seu aüiamento, 
para, que se solicitasse deôtCL Ca,mara estudos 
que aqui não pocli<1m ser encontrado~. 

Si <t commissão que deu este parecer no 
Seufülo se clésse ao trab1tl1Lo de procumr 
os elementos que constituem a materia cltc 
emenda. encontraria no 1·elatorio elo ministro 
da agricultum, o Sr. Francisco Glicerio, e no 
relatorio elo Sr. Lucena, esclarecimentos sufü
-cientes pa.ra basetcr seu juizo sobre te ma,terüt. 

Nesses relcüorios SS. EEx _ veriam que. em 
virtude ele uma. proposta elo consellieiro S11-
raiva no Senaclo tio antig«i regimen, sr, esta
beleceu a necessidade ela ligaçào elas estradas 
de forro ela BalJí:i, e neste sBntido foi o mi
nistro ela agl'icultum autm'isaclo a manchtr 
fazer os estudos nec?ssarios. 

Estes estudos corneçartun des(le então ; no 
ministerio elo íllustre rnpresentante ele S.Ptwlo 
tiveram grande desenvolvimento e continua
ram no ministe1'io que se seguiu. 1'\a Secre
fa1fa ele~ Agricultura encontram-se totlos os e&-

tudos e phn tas. Queria <L comnnssao do Se
nado q uc esta Gamam se translbrmasse em 
df~posi to tle phntas e estwlos . ele estradas ele 
ferro? 

E' um füdo de que não ü['[o noticia. os <i,n
naes elo parlamento. 

Si o intuito ela c:ommissão não foi prote
lar um melhoramento que et Bahia reclama, 
devia ella dirigir-se n.o Minister10 ela Ag1·i
cultura ;mele existem as plantas e os estudos 
i'eitos. 

Parece que esse parecer foi elal1orado soln·e 
a perna. porque '" minima reflexão apontarüi 
os relatorios da Secretaria ela Agricultura 
como fontes seguras de informação tratando-se 
de uma medida acloptacla por rst~t Gamara re
ferente a estudos approvaclos. 

Tendo sido signata1io desta emenda, junta
mente com o Sr. Amphilophio. qnc não pel'
tence mais te esta, Ca.nrnm. julgou do seu dever 
levantar-se para dar esses esclarecimentos, 
certo ele que o Senado lm ele tomn.1-os ntc de
vida cons'.demção. (Jfoito bem.) 

O :o-.;r. Presidente-Ilela.tivamente 
à questão '1Vei1taüa pelo nolin> clqmtatlo, o 
Sr. Augusto de Freitas. na sessiío clehontem, 
entende a mesa que o prazo ele 15 clias, mar
cado nos arts. 107 e 10\J do regimento, e o 
maxímo claclo ás comrnissões pnm a1wesentar 
o seu pa1'ece>r. O rC'gimento uii.o cletermirm o 
minimo do tempo em q ne o,s conuni~sões cleYem 
elctborar os seus trabalhos. 

Assim é que o art. 101 u,'<a da phrase
dentJ·o de j[j dias clrlr,/o prrrece/'. 
e Si a maiorüt ela commissii.oentemle poder 
a,presentar o pa.rt'c:er ante~ de esgotaclos os 15 
dias. e a minmfa julga necessario o decurso 
üe~te tem1Jo para oil'erecer o seu tralmlho, 
esta questão deve ser resolvida no seio da 
propria commissão, attenüts a ltrLtureza ria 
materilt e as circumst<cac:ias occurreHtes, sem 
prej uizo de esclal'ecimento da verrlade e du, 
liberda(le deis opiniC1es. 

No regimento não se encontra. nornm ex
p1·esm, regulndur,t,clo easo de td!egai'em alguns 
membros de comnlissão a necessidade de esgo
tarem os 15 di<1s pêtnt '"apresentaç~ii.o dos iim
lhimc'.ntos do seu yoto. 

1'\['[o bt. pois, 1,ntra rcgr,1, sinão o criterio 
Lia commissão. Entencle mais '' mesa r1ue o 
1irnclam011to do voto divergente póüe ser a.pre
sentado ú. camara ate•. à oecasifo em que entrtc 
lm onkm elo dü1, e em cliscnssãu o pa
recer, garantido assim u direito coniericlo pelo 
tcrt. lGD. 

O SR. z,urA (pclu onle1,1) - Sr. 11resi
clente, mmi vez que V. Ex. tol'u, neste :1~
sum11to, l\lll'oveito <1 o~cn.~ião imm pe(lir a 
Y. Ex. que üv:<t cor:'igir o meu aparte que 
J1oje S<Üti u pllbíimrlo no discurso do Sr. de-
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J_:JUtatlo Freitas, apcirte em que a, falta de u'.n, vista, e que ás commissÕes cabe resolver com.o 
ncio me faz snstenta,r umci doutrrna dracom- i entenderem sobre o ca20, augmentando, dum
ana no sentido de impedi!' tis minoritts de nuinclo ou negando mesmo ás minorias o prazo 
exercerem seu direito, qnanclo o meu pensa- pam ilpresentarem os seus votos vencidos ... 
rnento e,rn exactc1mente " contrario. o SrL PRESIDEi'\TE-Não é isso precisamente 

Peço a V. Ex. que nrnmle fazer essa cor- 0 que eu disse. 
recção. 

o SR. PRESIDENTE - o pedido do nobre 
deputado serie tomado na devidll consitle
ração. 

o SR. AURUSTO DE FREITAS-Mas é o que 
decorre logicamente cl[t interpretação ... uma 
vei que se entregfL o seu direito á maioria ela 
commissão ... 

o SR. PRESIDENTE- Não entrego o direito 
elo nobre deputado á comrnissão; estou re
solvendo em these. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS (pela ordem) 
si bem s2 re~orcla, ao ler o Sr. presillentc, a, 
resoluç,ão que tomou sobre li interpretaçiío le
gitima do regimento na hypothese por si apre
senütcla, estabeleceu-se que i:s commi,slíes O Sn. Amrnsro DE FREITAS-Mas, cleante ela 
cabem resolyer sobre o assumpto, que o eeg1- solução que se acaba de dar,, é conse,quencia 
mento não tcsti1belece as normas pam e:-te log1ca que o direito das mmonas ficara clepen
processo. C' que no entender elo sr. presidente dente .ela_ vontad~ elas m1:10rrns no se10 elas 
póde um vow vencido ser cip1'esentaclo á mesma , C?mm1ssoes; E faz~nclo-se J ustiçll aos .seus sen
até á occi\siiio em que sejrL dado para a ordem, timentos, a,smcer1dade com que clefrndeu os 
do dia o parecer ela cornmissi\o. seu. d1re1to, e cleyrever qu_'.ll a consequencm 

P t t l 1 
• 

1 
, log1ca e necessrLrrn fü1 soluçao ques e ~tcal)(t ele 

or R,n o, o que la 11 s~, cone lle e que o dar. 
deputado venc1cl9 que m~~ apresentai', im- Como protesto a esrn solução, não por 
quelle momento, a ,comnns,ao 0 functimen~o seu direito individual, mas como represen
do s~~l vo!o, loclera apresentlll-o na occ<tsmo tante de um direito da minoeia, não póde clei
dll d!,cus,,to : xar de pedir ao Sr. prEsiclente que consulte a 

O SR. PRESIDENTE - Na occasião d[t dis- carnara si concede asna demissão clB membro 
cussão ou até ao momento ele entrar em Llis- ela commissão de constituição e justiça. (iliuito 
cussão. bem, muito bem.) 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS pe.rdoe-llle o o SR. PRESIDE:\TE, em occasião oppoetum, 
Sr. presidente, mas si é por occasiiiciJ da clis- submetterá á deliberação ch1 camara o re
cussão, jà não ter<\ razão ele se1' o voto es- querimento do nobre deputado. 
cripto. 

O ponto em questão refere-se á apresen
vação dos motivos do voto, que não podem 
ser aptesentaclos na occasião da discussão, por 
isso que, nesse momento, cabe ao üeputa,do 
vencido um outro direito, o de fazer um dis
curso sobre a questão, direito que nada tem 
que ver com o que tambem lhe assiste, ele mo
tivar o seu voto. 

A solução dada pela, mesa trará em resul
tado o seguinte: a maioria de uma commis
são, dando pctrccer sobre qualquer mn,teria, 
fari1 chegar este parecer á mesa; que póde 
dal-o parn a orclem elo dia seguinte, ele sorte 
que a minoria ela commissão fica inllibidfl do 
direito ele n,presentar o seu voto vencido, 

o SR. PRESIDENTE-Em todo caso. V. Ex. 
sabe que a me.'ll não póde legislai>, ·ella nuo 
encontrou no regimento regras a este respeito 
e não tem remedia sinão clecfarar que as não 
encontrou.acceitanclo como legislação subsidia
ria o criterio elas commissões. O nobre depu
tado aliàs poderá propor a reforma do re
gimento. 

o SR. Aum.:sTO DE FREITAS-Umn vez que 
V. Ex. declara solemnemente que a mesa não 
pócle legislar, que a hypothese não está pre-

O SR.Foi\SECA HER!IIES (pela ordem) diz qué á 
vist:i ela soluçiio dada pelo Sr. presidente ao 
incldente provocado pelo o;eu illustre amigo o 
Sr. deputado pela Bahia, pede que, em occasião 
competente, tenha o Sr. presidente a bon
dade de consultar a camara si lhe concede 
dispensa ele memlJro da commissão ele diplo
macü1 e tra taclos. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre deputado será 
attendiclo em tempo. 

0 SR. SEVEnIKO VIEIRA (pela orcle11i) 
sem quebra do muito respeito, ela considera
ção que tem ixirn com os illustres deputados 
que acabam ele se manifestar em relação a 
e.;ta questão regimental, pede licençl\ à Cllmara 
para, declarar que isto parece simplesmente 
unm tempestade levantade em um copo ele 
agua. 

As materias que são submetticlas ao estudo 
das commissões naturalmente hão de ser sub
metticla8 á debate no seio das mesmas•com
rni8sõe,s, e vencido pela maioria o parecer que 
eleve representar a opinião ela commissão, tem 
o relator ele o lavrar para ser assignado ele 
accorclo com o vencido. 

Ora, durante esse mesmo tempo concedido 
ao relatoe pócle a minoria ou qualquer ele 
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seus membros hv1Tar o seu voto em sepa-1 O SR. AUGGSTO DE FRErr.\,s a camara negou 
rado. a ck'missão,q l'.e :iü~ic[tou, ele rnemiJro da com_-

, _ , . . , , ~ missfo de leg1slaçao; mas precisa com tocl_,1 
O SR. BELLAic"YIIi\O DE .?IIE:-:no"çA -: l>1as ,'-~ lealcladu dizer (LOS seus collegas que CJ:Cce1t'1 

em regl'a o paeecer n,ss1gnaclo ~lo relator e esta, neO';ltiva como uma confirmaçao cl<t 
que seI·ve ele lmse pa,ra, ct d1scnssao ? camar'1 ~sobre a interpretação que deu ao 

O Src. SEvEmxo VIEIRA - N,-sse caso ha regimento. 
um desvio Lle processo ; mas desde que o re- 0 SR z ng _ Acceite como deferencia 
lator foi• encarregado de lavrar o pa!'ece.J" , ' 

1 
· "· · · 

1 . , l b t . 1 . - e pes:soa . 
1 ep01s ltO e 0 " e no se10 ta, comm1ss<10, parec e d f 
que o mesmo tempo que é cln,clo ao relator_ é O SR. AtiGlmo 

0

DE FREIT~s-;: orno" e e: 
sufficiente para que o voto em separado seJa n•ncrn.pcssmiL agr~deço,n1<1~ !MO se ~rata de 
lavrado. conqmstar mmt, clelerencm da camma, nem 

- de unm honra de seu voto. 
O i)R. BELLAlêMINO DE MENDONÇA. - Dá um Trata-s:: de discutir nrn direito e deve ser 

aparte. leal dizendo que estf~ voto é o attestaclo ele 
O SR. SEVEICIP.:o RIBEIRO está ponderando o que eo;tá com a do.utl'ina do regunento. 

proces~o que se eleve seguir no seio ela com- ( Apoiaclo, e nao apoiados.) 
mis.sií:o. A materia deve ser estudada, d!s- 0 SR. FRA0lcrsco GLICERIO (pelcr nrrle111) 
cmticla e depois c'e apê1rndci e que se de\•e dar _ St'. presiclente , não posso "Uarclar 
o p<_trecel'" . . _ silencio sem tmzer á camarn a exp1I

S1 este e.º processo, .1ulga que nno lrn ne- caç,ão dos fados que se clemm e qut: mo-
nhum cl1:e1 to eh\ 1~11;~ri:ty~s~e~~g~clo. . . ti 1.<1ram 0 pedido ele excusa do honrado depu-

Fo~ p_a~a fazei estas 01J~e1 v,ic,uc~ que pedm taclo pela, Bahia.; _pnncipalm~n~e ]JOl'~l~e 
a pala, vr,1. parecerá que a ma10rm da cornm1ssUoO ele J u:s-

0 SR. OLIVEIRA PINTO (1Jela orrle1>1) declara tiça, exerceu pressão sobre o dirnito sngraclo 
que e inteiramente solitb1·io com o seu col- ele um reprnsentante da rnin01fa nu sew desscê 
lega o S1'. Augusto de Freitas, l'ef[UBl' a sua commiss'io. 
d~missCTo de membm da commissão de instrue- U:-rA voz- E' 0 que parece. 
çao e sa,ude publica. , l 

O SH. PRESIDE:'\TE - Von sujeibr á tlelibe
ração da Camara os rerllierimentos tlos nobres 
clepulaclos, }JeJimlo di.sp::>nsa elas commissues 
para os quaes foram eleitos. 

E' posto a votos e rejeitado o requerimento 
do Sr. Augusto ele Freitas, pedindo clispens:.t 
da commissilo de constituição, de legislação e 
de justiça. 

O SR. FR,\.P.:crsco G11cEmo- O~ no hrn e epu
tado IJela Bahia clech1rou que nao tmlta tido 
tempo, attento o seu grave incommoLlo de 
saulle e outros serviços que lhe pesaram, pé1c'a 
funclamenter o seu voto em sepnraclo ao pa
recer da co rn missão. 

A maioric1 ela commissão, porém, entendeu 
que os votos vencido~ _elevem pB~o regime1:to ~ 
pelas praxes estabelec1clas ser ilmdc1menfado~ 
na mesma sessão. (Nao aporn1!os.) 

r;>VESTÃO DE ORDE'.II 0 StL Auc,uno DE FmcITAS - Pelns praxes 
nunc<t se frz isto 1rn cornrni-;siio. 

o SR. AuGU.·TO DE FREITAS (pela ordem) o SR. FRANCISCO GLICERIO - A mafoeia ela 
lêgr1ulece á carnctra a, consiclernção que llie commiss5,o entendeu que não era possivel, em 
acaba de dispensar. virtucle elo regimento, conceder prazo pa,r.a S · 

Honr<1-ll1e muito; mas ctclta que estc1 ques- Ex. fundamentar o seu Yoto ; mas a ma1orm 
tão tem carne ter cliifürente. Mas niio p(xle tlct commissão cleclarnu immeclüdamente a S · 
acceitar este voto da camara sinão com a Ex. que teria o prazo que quizesse. 
confirrrmçáo üo juizo que tem solJre o al- s. Ex., porém, declarou que não podia accei
cance ela disposição regimentar. O Sr. prri- tai· a clelilJeração cltt commissão. porque lhe_ ]Ja
siclen1e e acamara c,omprel1emlem que, si lhe i·ecia que erc1 um acto de favor, Lle pura hbe
for negaclct a llenn,~sao que soltcna por for9a raliclade de seus collegas. (rlpa,·tes.) 
ela, interpretaçào qu~ deu cW regu:iento, .s.l!as 

1 

Mas, si os nobres cleputccdos acham qu.e era 
contra a rnterprdaçcw elo Sr. pr~s1clente.J nlg'." um acto ele liberalidade, que não podia _ser 
o seu. direito gnrnn~iclo e (Lmanlw. ? ~xercem acceito, ao menos permitta.in que não acce1 te
no se10 clet commisscw. Po1· esta i_azao, per_le mos a qualificllçfí.o de tyranruca para. a con
que. s1 consulte de nov:o '.'.' comm1ssRo. s~lJre o ducta seguida, peLi commissão ele .1ustiça. En
pecl1clo gue fez ele dem1ssGto di1 com1mssi10 de tendemos, segumlo '" nossa consc1encia, que 
leg1sl<1çao. 0 deputado não pode fundamentar o ~eu rnto 

O Sn. PRESIDENTE - Não posso tornará em separado sinão na mesmi1 sessao, mas, 
votação. tendo em vista a consideração que cada um 

Cam11m V. II 33 
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de nós deve ter pam mm os seus collega~. e o 1 O SR: FRAT\crsco GLJCERIO- O, nob1·e depu
direito político que a, minori11 representa no : tado nfw póde contesfo,r que o facto se pa.ssou 
s2io das commissões, a maioria declarou qne. 11ssim. S. Ex. disse-nos que tinha de estuclar 
teria muito prazer em cohceder ao no.lJ.re cle1m-1 os papeis rela.ti vos ao es.taclo de sitio, e ~u cfü
tado o prnzo que a S. Ex. se 11figm\1'se neces- se-lile qne poclm lend-os parn, onde qmzesse, 
sn,rio pn,rn fonclmnentar o seu Yoto em sepa- ·e pelo tempo que quize,se. Então S. Ex. cle
mdo. Quem procede p01· esta forma niio p(ide cl<uou que qneria fazer o estudo desses pal2_e1s 
ser tão injust11 e cruelmente n,c•::usatlo de exer- .1 untmnente com o Sr. relator ela com1mssao. 
cer umn, tyrannia. Em tal llypothese ,<e t~'rnn- Portanto, os rmpeis rel~th'.os ao esta.elo ele 
nia seria da minoricc sobre a nmioriR., porque sitio, em que '' cornmissa? Lnncla i~ cleiem. elo 
esta não poderia ter mcüs opinão. (.ipoici tm: gonm10, toram por irum ofiereciclos a exclusiva 
e iuTo apoiados.) A minoria. tem o recurso de e pcssml rnsponsabLl1clttcle do meu nobre.col
dizer que a opiniilo vencedora. ela maiol'ia l' lega. Eu não ll1e fazia favor nenhum rnsto, 
tyrannica, e ao mesmo passo a maioria cor- nem estcm fazendo rüarde ela eonclucta da 
'fata e mocler<ida, füo patriotica e circumspect~, maioria da commissiw. . . 
como a minorüt teria de abrir mãos cht van- Vou concluir. Si·. iwes1clente, Jnlganclo ter 
tagem numeric~ que tem, teria de abrir miios ·dito o rnfficiente l)<era cle:·encler a commissílo 
des,as Vtciltagens que l!Je incumlJem no exer- da incr0p11ç·ilo que llw iOi dirigida. 
eieio elo_ m'.11'.clato, parn s_,ttisfazer. n, vontade, Qum1t 0 à ultima parte elas obsern1ções do 
por mais mp1stcc qne se~a. tla_ mmm"ia. Isto nolJre deputado, dizendo que o voto da, camara 
serm a mais. ;9mpleta, m~-~rsttü im viela do signifü·cvm acquiescer á opinião de ~.Ex:., 
parlamento. ("\r'o apouu.fos.' '1 i·ouun-sc; riiverso:; cleclaso que a minlm intenç5.o, pelo menos, 
rqJco·tes). Os nobres üepuütdos devem, ao me- iúi.o foi esrn Acceito a, clecisiio ele V. Ex:., tal 
nos, concecle_r::-nos o direito c~e termos tambem qlml 6 em seus resultados; e a negativa dit 
;e nosrn tipmmo,. quanto ma1,,; r1 ue repres~n~ a- demissão peclich :Pelo nobre deputado signilkit 
!JlOS_ um~ m:uon:1 o~c:1s10nn,l mt comm1ssao de que eu não enxerg:wa nenhum motivo phu
.iusfaç_a. 1 enlmm paciencm; e:xponhetm i1S suas sivel pm'it q lle elle sr~ retirasse, e consiclemçiio 
opnw 1es; lhscutam como e11te1:iclerem; mas IJesso:tl à :.,; . Ex. e ao contingente que a ca
pelo amoe ele Deu:"· perm1tütm :1 llliUOl'llt que mara devr espm•ar ele i:l. Ex., no estudo das 
tamhem tenha op1111ao. De tal modo a mmor1'.i, grnves (jUestões commettidas a commiss::Lo ele 
e que.m tel'l~ ele. dar o santo e a. ~enl!n, " fostir;a. Foi e.;te o ~dcance que clei ao voto ela 
ma10rm. ( '1 row1i1-se uurrlos e 11://ci·ente.> 1 cam:tm, neg<Lnclo oc: pedidos ele üemissão. 
apcwtcs). 

Tenho dito. (Jfaito /Je111. ) o SR. PRESIDE:\"TE-Pcc•(:O orrlem. 
. O SR. PRESIDE:\"TE-\.ntes elo proseguir, 

. O SR: FRAI'\crsco _GLICERIO~Tn.es são as m- devo rledarar CJlW ú. mescc niio foi pedida cle
Jormaç::es_ que .me JUlgW'I our1garlo a trazer I cisão a respeito elos factos occonidos no seio 
ao conhccunemo tb mm3u"ct, pêll'( que rJ.; no- chi comrnissüo. o que o i!lustretleputaclo peh 
l1res. clepc1bdos qne est:w ex:Grcrnclo _o SC'_ll Bahia pt~cliu i1, rnesc1 foi uma interpretaçiio elos 
direito ele se dem1ttl!'e~n cht,; com1mss0Ps 1mo m-t.s. 107 e 1Ci9 elo regimento. 
,;e prenüeçam ck um facbJ r[ne se pa~sou no 

· - · l \'tm sul 1met.ter ,·,. tlec·bilo da. cam:1m o reque-seio de umci com1ms~ao llê\m con~ll emrem ,· é . , ", , , , r ·t) 
;i, maoria dessa commissiio como exercenclo nmcnto _1lo nulno tleput,tclo CJl1:B _so ic1 c.u 
tymnnict e compressüo sohr2 0 tlireito rlo voto, exonerac:ao ne rnemlJro cLc com1mssao ele ch
e solm3 o direito lle fumhunenta!' o Yoto, tli- plom,1cm e fr:üadoi'. 
reito que pertenc'.) a cach um ele nós depu
tados. Sento-me convencido de qnc 11s i11-
formr1~·ões que 1.tealio ele pre;:t;ir ú. c;1 irn11·n. k
l'ão minora elo a im 1wcssão cleS<1g·mcla vd 
que esttw:c caumnclo esta not,icia, ele 'que m'.is 
estavamas exercendo pr2ssilo sobr·t~ a mi
noria, notici<i, HC"ompanltacla rio pedido ele de
missi"to elos nobres clepntitrlos. que p~t1·ee;2m 
julg<tr-se incompJ.tilJilisclllos j):trn. o e:xercic:io 
do seu ma.nrhüo. Nós ncc comrnissão ck ,jus
tiça, como em qnn,lquer outm commissiio, 
proceclemos sempre com ci. maior frc1,nqueza, 
camarariamcnte. O nobre clep11ü1rlo pelo füi.
hia,pc•clinclo pane exmninar <.l·; papeis relatiYos 
ao estctclo clse sitio, eu dechtrei r1 ue S. Ex, 
piclia, Jeval-os lmm sun, residcncia. 

o SR. Ai:.:c;liSTO DE FREITAS Dá um :iparte. 

O Si-. C~ou,,alvcs Ch.a;yes (;icla 
onleu1) :- O rnen' illusÜ'e collega e illnigo, 
Sr. Au;snsto ele FreH,is, depois d:t Yotaçílo qne 
a.rnkl ele ter log:w, rnquereu que se consul
tasse a. crtmarn,, sol.ire os motivos que leVêlra.m 
o nobre deputaclo a fazer o pedido ele clemis-
são. 

A quesfüo se me affigura. mnito gr .Ye; 
estão c·m .i ogo os direi tos d:t opposição. 

Eu nilo me aclrnv;c na canrnra quando se 
cleu o incidente. Por motivos conhecidos ela 
mesa, tive ele me ausentrtr cl:1 cas~. poi· alguns 
clicls. e elo incirlente si) ürn eonllecimento ne~
tc momento; mas, nwmbro claopposiÇ"iio e mem
bro da commissão de constituição legislaçílo 
e j nstiç·a, sinto necessichLéle ele enunciar-me 
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Ro\Jre a ma.tm'ia que f\1z objccto do requeri
mento do nCl'bre üeputado peb B<Llúa. 

für SR. DEPUTADO-Isso já estiL votado. 

O SR. GoKç:ALVES CnAVEC'-Como di;;se, esti1 
em jogo um. llireito parlamentar, que aifecta 
'' viela ela opposiç;'ío. A eleci2ão chi camara 
precisa ser i·econsiderada, YotamlD elhc sobre 
os motivos expemlidos pelo nobre deputado 
pela Bahia. 

Comprehendo que e deser da minorüi sujei
tar-se ás Llecis5es ela maiorüt, mas isto qrnindo 
ellas mio trazem sacrificio ele d'reitos. (.l11oi
ar/os). 

Comprehendo, Sr. presidente, que a opposi
ção não lY'1cle. elesernp2nlmr a sua missão 
p:trl:unentar, si se ve tolhida no direito llA 
mculif'esfaçilo do seu pensamento e si fica à 
merce ela bm Yontacle llcc mn.imfa. Entemh, 
portanto, (jUe esta qnesti\O e gT<Wissinrn e CJUC' 
a camara eleve firmar suei. deeisão, tendo por 
objecto os motirns lêpresentadns iielo nobre 
deputado pelEt BaJlia. 

O SR. ZAMA - O uuico meio Lle firnmr o 
precedente, é V. Ex. apresenüi1· unm indlca,
>;ão rmra ser votacllt. 

o SR. AUGl:sTO DE FREITAS - E' o systema 
das protelações. 

O SR. ZAilIA - Seja como für. Nfo CJlle.il"a 
V. Ex. attribuir aos outros inte11ç13es r1ue não 
tem. 

O SR. PnESinF.'\TE - Peco aos nobees De
:::mtaclos que deixem o oraclol' pro,eguil'. 

O SR. Go>:çALVBS CJIA YES - "\ decisiio ela 
commissiio, como quel' a rnaiorfa, e Yerda
deira tymnni8,, A maioria sentir-sn-lm coar
ctada nm seus llireitos si a camara fil'urnr um 
prccEtlPnte q LW importa a continuaçiío cLt mii 
situaviio ela minoria no seio ela commbsão . 
.Neste" mso íicci ellcc, como disse o nobre ele1m
tado pela R:iohln. dependente tio cllpric!Jo ou eh 
boa ou rnit Yonhule da, !l1êÜ01·üt ela cornmis
são. 

Não posso comprellemler como se negue. e:o:se 
direito á opposiçiio, c;u:tndo é certo que o \·oto 
diYergente cl<~ rninorfa eh c'.ntnmissilo, é 11111 
complemento elo p:crecer da meSlll[l, com
missi'Lo. (:111oiaclos .) 

o SR. ALCI'\DO c;.l}.\S\Jl.\JU - ?\ilo apoiatlo. 

SR. Gox<;.\LYE~ C1L1 YES - Si o Yoto cln. mi-
11oria ela, comnlisoiio é o complemento do Yoto 
da, commissão e si este voto é a cont?stação elo 
parecer da incüoria, nilo S3 púcle obrigar [\,mi
noria, embora tenha raz<les gemes p[l,ra dis
cordar do pêcrecer, a, offerecer immeüia,ta
mente, como querem os nobres rleputados, os 
motivos do seu Yoto em separnclo. 

Parecer e o estudo ele unrn matcria ; tlesce a 
hypotheses, jogêL com precedentes, com o 

direito constitucion:d. com a legislcu:iio, e niio 
e possível que, em um momento, a minoria, 
da commissão possa, formular o seu parecei' 
com todos os motivos iustificativos. 

Portanto mfLis uma 'yez estou ele ci.ccorclo 
com a opini:To elo nobre deputado pela Ballia
cle qne os clil'e;tos da miuorin, estão Sêccriílca,
clos. E como sou sofülciorio com o nolire depu
tado, j<'t como rnemlJro d[l, oppDsição, jú corno 
mem!Jro eh rninorin, ela cornmissão, peçD ao 
Sr. i)resiclente consulte á e<1.Slc .sL ~ne concede 
dispens'1 ele membro ela cornm1ssao de con
stituiçilo, legisla<::"lo e justiça. 

O SR. )1.:-;c;ELO Pli\llEJRO (1ll/u. orclem) re
quer urgcncia de 10 minmos pitfü que a Cfl
mara resolY«, o 1m:ielentc prnrncmlo pelo nobre 
tlepufado pel:J, Bahia. (G1·c11ule s11ssw·1·0 no 
rcci!lto.) 

O Sn. PnESIDE:,TE-Pi'\'O attrnr:iío ! Si os 
nobres cleputaclos não füel'em si]encio_, -.-.el'
mc,-ltei fm·c:ctüo a suspender êt se:;sao. .:\ [\, Jor
ma do regimento o nobre 1lqrntaclo, o Sr. An
gelo Pinheiro, cleYe nmndcu" a mesct, por escn
pto, o assumptu CJ ue faz ol~jt~c1.o eh urgenci[l,. 

Yem á mesa. e lillo, apoiado, posto em clis
cnssão e rejeitado o seguinte: 

Requeil'o seja consultada a, carnê1m si con
cede uma m·g·enciR ele 10 minutos pam que 
Peja cliseutiLloc e resolYülo o incidente trazido 
ao seu conhecimento pelo Sr. de1mtaclo Au
gü;;to ele Freitas. membro da comrnissão rle 
constituição. legishtção e ele jusrii:a. 

S. R., 23 rlejunho de I8DZ.-:l11ue!o Pi
nl1c~·1·0. 

PRüIEIRA PARTE DA OH.IJEf.,I DO DIA 

Yrd.ac:ío rlo lJill'ecer JL ](). rcconhecemlo 
rleputcirlos pelo r2tadu lfaS Alngrni.s .os Drs .. Ro
rlrigo Co1·1\\i rle Arnujo t' Encllllcs Vieira 
f.,fa[t;c. 

E' posto '' yotos e approvmlo o seguinte : 

i'.\.l\BCER '\. 16 

Rcconl1c_·c,rr10 
r;oo'i Ds f),·s. l?.url1·ir,1u 
e li:n~Udcs ~,-ici,·a Jfa1Ja. 

Nlrul0 dus JJu
Cor·,·,;u 1le .clr·111tjo 

Presentes iL commissão de poderrs 92 au
tl!enticas cl:ts elei1;Cies peoccdiclas no edaclo das 
Alagoas inm preenchimento da, Y~tga, de dous 
deputados fode1·,1,es pelo mem10 esfaclo ; e 
pela apm·aç·iio prncedicl'1, Yerificarnlo a com
missão qu2 obtiveram vo!m: Dr. Hod:0 igo 
Corrfai ele Araujo 5.07:3 ; Dr. Euclides Vieim 
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Mal_bi, 5.G50; Dr. :\fanoel de Arau.io. Glie~s, 1 O SR. CA:-<Tlo-Quanrlo se tratar do orça-
2.Zvl; Dr. Mano2l Antomo Supêi,r.lo, 2.21b; menta. 
havendo ns i·2ferirlas eleiç0es c.orrido regnhir- o SR. AinrruR Rros-Justltmente quando 
mente, sem protesto aJgum ; e Llll pa,recer ~ niio deve see tomada. 

1.0 Que se,Jlclll approvach\s todllS as el<?1çues _ 
procedidas no estnclo cl11s lclr1goas, 110 clilt 24 O ~R. CANTlo. - Deve ser to1mccl11 nessa 
ele maio pruximo pa'saclo, para, preenchimento occasmo porque .e uma despeza elo Estado. e 
de dtrns vagas dr cleputctclos lW Congresso Na- est11 eleve ser fe1fat conforme lts torvas da re
ciona.l; ceita; tanto assim que muitas vez(·S o corpo 

2. 0 Que wj:un reconhecidos e proclmimcilos legi~l:üivo é ol.<rigarlo a extinguir empregos. e 
deputados os dous candidatos m<üs Yotaclos. 1111rnnmr vencimentos, para assun attender LLS 
D~' .. Rodrigo Correa üe Amujo e Di'. Eucli1les circumstancias do thesouro. 
Vieira M11lt<ê. Por esta ind11çãr1 a rnedidct o:íl'erecida só 

pótle ser tomada por uma lei especial; mas 
esta lei não p~,cle ser ctproveitada pctra o orça
mento. Entiío deve-se esp2rarr1ue o col'po legis
lativa vote uma lei especial que, tendo passfldo 
por· todos os tramites regirnentaes nesta e 
na outra ca.set elo parlamento e sujeita á san
cção, produza os seus eifeitos para,, no orça
mento. fazer-se a diminuição da despeza re
clamacl<t pelcês circumst11ncias do Estado'? 

O SR PR1~srnENTF:- Proclamo cleputitllos 
pelo , E:::tmlo elas Alng1)as os Srn. Rmll'igo 
Correa de Arau,jo e Euclides Vieirn i\Ialtlt. 

Discussiio Unica do pltrecer n. 13. êLCcei
tanclo a imlimr:ão elo Sr. Arthm Rios, pn,ra 
ser incorpor81fa ao re:~imento intei·no <t se
guint_'.O disposição :«Nenlrnnm creEtção ou sup
press<10 ele Pmprego, nenhum l\U 0 ·mento ou 
diminuição de ordenLLdo porlerá ter"'1ogar nas 
leis annuas, assim como ncnlmnrn cfüposiç:áo 
de caracter permanente serft nellas incluída». 

Pórle-se tmnbem dar o caso elo corpo legi~lc1.
ti vo reconhecer êt justi~a que assi,te a iirnccio
narios publicos ele merecer·em augmento nos 

O Sr. C«o.nt ~Lo-Sr. p1·2sicknte, a in· sr;ns yencin1entos pelns s"rviços prestados ao 
dicaç·iio que se aclrn em cliscus,ão oITcrecitla Estaclo, e ver-se, entreta,nto, privado de fazer 
pelo nobre clepntaclo pelct Balliil, contem duas tal justiç<1 por faJta de uma lei especial qne o 
partes: a primeim, e refer·ente it creaçfco ou autorise, lle:xanclo ele o fazer na lei elo orça
e?'tincçfo ele empregos ; .e a _seg unch, e relei- mento, na qlml eleve ser incluida essa cles
tiva a a:igmento ou cl!mm:110<10 ele Yencanen- peza. 
tos aos foncnonar10s publicos. , , ,· _ · . . · 

A raz::i,o que me pan:ce ter falo 0 llonrado . Por1.anto, Sr. p1e,1LlPnte, ;-no que ;J1z ~ espe1t~ 
~eputacloparo. lunclamentar e <ipre~entar c;m• ,w al~,,,mer.ito. ?u clrrnrnmçLLo c~os '~n~u~entos 
mdimção,foi o considerar est<tS dis11osições como elos ~º1mcc10na,1108, . publ!cos, l!'.w 11,a ~nconve
medich1 pernrnnente ~não comoülzenc~o pac'tf' l l1;ei~t~ ~~1 ci;1~ e~ta. meclld,1 Sc.J'" 1:v,1mtt1ctt na 
das 1B1s annuils que s-1 contcmn c11spos1çues pm·a ei L 0 01 Çi1rnen o. 
figumr clurnnte o exerücio. Considerando O SR. Onrcrc,\-Não pódc ser porque ha. 
mesmo em ctbsolLlto esta, l'ctziio que teve S.Ex. unm clispos:ção ele lei que marca os venci
me parece que estas medidas não esfüo ltm1m~ 1 mentos elos fnnccion11rios. 
no mesmo cas<). poeque o augmento ou dimi- o SR. CANTÃIJ-Mas ... 
nuição elos Y311cimwtos aos funecionario; pn-
blicos n5n é uma rneLlida tão permanente, O SR. OrTrcrcA-A lei elo orçamento fixa e 
como 8 a que se reter.e à crfütção de empregos, autorisa o governo a pagar. 
porquanto estes vencimentos q w: silo consi1le- O SR. CA"T,\o -A despeza póde ser fixada. 
raclos como clespezas elo Estn.iJo, ü1zc'.Tl1 parte na occa,siiio de votc1r-se o ort,:amenlO; e semlo 
dos orçflmentos. fix:11h p;)l' um::c lei especial, muda 1.le questiio. 

Estes 01\·amentos são valados mmuc1lmente· o SR. ÜITICICA dá um aparte. 
e o coepo legislativo se entender em um itnn~ 
que faes fuccionarios merGcem taes e t 11c·s Yen- O SR. CANTlo - Suponha V. Ex. que a 
cimentos, no anno seg·uinte p.'icle entender lei especial que trata de augmento ou dimi
que não, por qualquer c;il·cumstmicia fortuikt. nuição ele vencimentos, 6 iormuli1da solire 
Sab~ V. Ex. CJlB 11s clespcms ieitas pelo Es- um projecto apresentado por uma commissão, 

taclo sao dependentes clit receita. Póde clar-,se ú q ULLl foi remettida êt petição dos empregados 
a circumstancia de que Jmja nec,-ssiclarle ele que reclamam o augmento de sem venci
fazer economias na clespeza geral e esta rne- rnentos e este projecto é precedido do parecer 
dicla só poderá ser tornada quando 0 corpo que a commiss<1o tem de clar ; segundo o 
~egislaüvo se occupar elos orç<tmentos, onde regimento, este projccto tem duas discussões. 
e fixada a clespeza e orçLLda a receita. O SR. ÜITICICA dá um aparte. 

,o SR. ARTHUR .Rros-Qual a rneclicla que O SR. CANTÃO - Si não a,dmittir a emenda 
pode ser tomada nesta occasiáo 1 então ... 
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O SR. ARTIIUR Rros - E' que V. Ex. se 
oppôe a tudo. 

tincçuo de empregw, porque realmente isto é 
dti exclusiva competencia do llücler legislativo; 
mas discordo da seguucht parte da incli
caç·ão. Tenho dieta. 

O SR. CANTÃO - Eu me opponho a diffi
culclades que se levant<1rn nesta indicação. 
A emencl~i apresentacla augmentando venci-
mentos vai ácornmissão de orçamento para O Sr. Arth.ur Rios não suppunha 
dar o seu parecer e a cci.mara depois se pro- que urna indicação tão innocente, tifo utiL füo 
nuncili. e, si, approval-a, será incluida no indispensavel á boa ordem dos trabaJho~ da. 
respectivo orçamento. Camara, merecesse o longo discurso que acaba 

Já vê que não ha incmwcniencia, alguma de produzir o nobre deputado pelo Parà. 
em seguir-se estt1 praxe. S Ex., melico. como é, distindo converteu a 

Pergunto eu agora à commissilo ele orça- imlicaçiio em um cada ver ,em que. S. Ex. met
mento, supponlw.mos que esta camti,ra jiL tinha teu 0 escalpello sem dó nem piedade. í'.Ias na 
votado o orçamento e depois se a.p1·esentavn sua dissecçiio S · Ex. nlio foi l'eliz; confundiu 
um projecto ele dirninui<;ão d2 vencimentos as diversas parte3 elo organismo, prOLluziu 
Lk funccionarios publicas. Este projecto devia urna :e:·ri~:l~~ra confL'.s,ão, e .1mh1 descobriu 
passar pelos tramites reguhu·es ; tmlta de ir na un esti,,,,~~.to •1 que se ded1c:_ou. . 
iW senado e á srcncção, e si> podia produzir o Disse S · Ex .. que a 111d1c<1ç1to poch_a decom-
seu effeito no l111!10 seguinte. 'por-s~ nas segurntes partes:. creaçno e sup-. . l pressao de empreg·os, augmento ou diminui-

0 SR. ÜITICICA ela um api1rte. ção de ordenados e inclmão_ ele di~1Josiçôes de 
O SR. CANTÃO-De sorte que o illustrado cara.cter. permanente em Jms annuas. Quanto 

relator 11a commissão prefere dar ao goYerno a pr1mc1ra paete :::: . E:c. achou que ella affir
o asbitrio ele l1brir creditas para despezas que mara uma boa cloutrrna: mas quanto á se
forem creacbs por projecto especial, e não gunda parte, sob1·~ a qual S. Ex. b11seou toda 
riuer que o corpo legislativo tenha essn J'a- t\ suaargumenlaçao, ::::. Ex. achou um mnl, 
culdade, embora em um11 lei «nnua. antes ele achar um bem para a l>oa ordem dos 

Si acamara póde determinar por si, para traball1os da Ca:mara. 
que dar essa a.utorisação ao Poder Executivo ? Diz. que as leis mrnuas teem um fim muito 
Si ella üeve tomar as medidas reclamadns especial ; teom nma marcha tambem especial 
pelo estudo e pelas cirrnrnstiJ.ncias, para que traçarfa pelo regimento ; nellas silo consigna
lm ele deixar de o füzer p01• si mesmo, e dar das as clespoza~ CJ ue leis ant.ei·Hires teem mar
essa faculclacle ao governo ? E' melhor que cada ; nella.s s'.'º cons1~·naclêcS verbas de cles
nús declaremos 1rn lei do orçamento'" despeza pezas ele carac.trr i1rov1sorw ou permanente, 
com os vencimentos que rlevem ter teces em- mas que,em v1~tmle ele sm·v1ços anteriormente 
pregados do que dar ao µ:ovemo a faculdade decretad9s, .estc10 .ia estabelecidas e conhecidas. 
ou autorisaçi'i,o nesse sentido. Mas irno e isso que qner o nobr2 deputado. 

C1·e\a o nobre clcputaclo que um dos maio- O no11re deputctclo não _quer que o orç·amento 
res abusos que se teern commettido, e com seJa a.ss1m. eiabornclo, ::::. Ex. quer que na, 
grave prejuizo para o tl12souro, é este de o proprm le1 annua se possa.m fi:rnr os serviços 
poder legislativo abdicar de si certas facul- publ1cos, se possa augmentar ou diminuir os 
rlades e dn.1-as ao Poder Executivo. venc11nentos dos empregados, de modo a esta-

- . . .• , . . belecer-se o cahos, a coní\rnfo, e nuncti. lia ver 
. O SR. ÜITICICA Out10 ,1buso iie101 .tmda uma l.1m iei de orçamento. 
e o cln cauda dos orçamentos qu'" desorgamsa , 11ece'"t'•larie rle ri·ie O" e· nii . bl' t d "' ·" cc. , ·, ,, :1 regos pu icos 
u 0 

· sej<i.m fixados por umCL lei esJJecial, é in-
0 SR. CANTÃO--Não cluvülo. MB.s, pergunto tuitiva. 

eu. a autorisação daclcc ao govemo pam abrir .sã.o c?eados por ne~essiclacle elo serviço pu
creclitos não importa fambem em uma, cauda bllco, necess1da.cle que eleve sec tlemonstmcla .. 
ao orçamento ? passaml~ o projedo pel8s cliscusst'ies regimen..:. 

Yamos marcar todas as cle.spcza·s que devem teces e nao por me10 de emench atirada no re
ser feihcs, não vaJ:lüs clar ao governo cstJ cinto (jlrnnclo as votações ostão eminentes 
ar bitrio. Parece-me rn;üs regular isto. De quando não se pócle prestar a ele viela a ttençã~ 
outro moclo nunctc se poderá saber o orça- a estas emendas, quu vão inclui;o no orça
mento que temos. Nem o prop1'io governo sabe rnento disposições riue são um verclacleirn ma
o que é o orçamento. O tlle'om•o não clú. infor- leficio porqlle veem perturliar-llle toda a lrnr-
1m1çoões exactas, e o parlamento não póde fazer monü1 e equililJl'io. (A.pai u.los.) 
um estudo perfe.ito do estado elo tl1esouro, _Não quei·. ir mais longe. Dirá. apenas qu e 
}JOr causa. cle,sa abdicação elos nos.sos direitos nao lla mrnto, f01 adoptadtt uma innocentp 
em f'twor do Poder Executivo. emernhi que produziu grande perturbaçã.o, 

Portanto, cu concordarei com a primeira al'. toris::mdo um accresc~mo ele clespeza de 
parte da indicação quanto il creação ou ex- ce1scentos e tantos contos. E não ficou nisto. 
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"\ accºiUv:ifo desta emenda gerou em certa re
pa,rtição por equidade o pedido de augmen
to de vencimentos, que R.ttmge acerca ele 
2.000 :OOOsOOO. Ye-se, pois. riu e. si houvesse 
uma dispósiçi:lo no ~0egime~ito, pela qmü taes 
medidas não podessern _'.3er mcl.mdas no orc;~
mento, nuo se ·rntarm fao de a.togaclilho medi
das de importancia e dt\ camcter Pfü'tnanente. 

O SR. Orrrcrc.1. - A propl"ia Carnarn resol
veu isso, nmndanclo tlestcwa.e ememfas pa.ra 
formar o projecto em 8eparado. 

O Sn. AnrnuR Rros observa que disse 
ainda o nohre deputado que <1 medida, ofl:'ere
cida nesta incliccc~·ão significa v;1, a mrnulla\·iio 
elo Poder Le·rish1ti vo pelo Poder Executivo. 

S. Ex. nà~ poden\ clemonst~ar s2melliant~ 
proposição. O que a irnltcaçtw esto.belece e 
um meio ele impedir o.bnsos, de augmentar 
as desp:ms publlcas ele a,ío~·fülilho ; estab__e
lece que estes augmentos de despem m10 
possam ter lagar por urmi . simples emencla, 
mas poe meio de um Jll'OJecto qne _siga os 
tramites regimen t.aes clo.s tres <l!scussoes. 

Citará a lei de forças elo anno po.sso.clo, que 
pelas emel1füi,s acceitas pel~ l:asa se converteu 
em verclo.deiro codic o m1ltta.r, estabelecendo 
disposições ele caracter pemrnnente, relativas 
a toclos os s?rviçcJS e arnms elo exercito, uma 
cousa inexequível, co11tendo clisposi~·ões em 
perfeito o.nü1gouisrno, urnas com as outms. 
Foi preciso que o orndor e outros collegas _se 
levantassem, pedindo o cmnprunento ela d1s
pnsição regimental, para que se sepo.rassem 
esto.s ememlo.s rh1 lei annua lle modo que esta 
não sahisse com taes i:i,bel'raçi:Jes. 

O SR. BEzu;RmL ela um aparte. 
O SR. AttrHGR Rro.o; não disse que tivesse 

sido elle só ; cli:-se-elle e outros cle1mtados. 
O nobre deputado que lllc deu o aparte pa,re
ceu querer que menrjone o seu nome como 
propagador dli boo. cloutl'ina ; i)ois b~m, vae 
satisfazel-o: füi S. Ex .. o Sr. Bezerril, o Sr, 
Barbosa Lima e outros collegas. 

Julga ter demonstrado a necessidade da 
indicação. Pensa, me, mo que estava dis1)ensê1Clo 
üe vir derenclel-a ele pois elo parecer da com
missão de policia, ,i, qual í°tlz sua a mesnm 
inclicac:ão. (Muito l1cm.) 

Ninguem mais pedindo a pcchwrn, é encei'
racla ;1 lliscussi'lo. 

Posto a voto$, ó approvaclo o seguinte, 

PAllECER :\. 13 - 1892 

_-lcceita a inclicri('<lO llo ifr. Arth10· Rios pura 
ser incorporwlu ao ·rer;i111e;ito internu uma 
disposiçr1o re."atiui á on;rmi.wç17o das eis 
annwis. 

A' cornmissão de policiei. foi presente a in
l1icação do ~r. deput;1do Al'tltUL' Rio,;, apre-

sentafüc im se::são de 30 de dezembro do o.nno 
proximo p;1ssccclo, propondo que nenlmmo. 
creação ou suppressão ele emprego, nenhum 
ang111e1~to mi diminuição ele ordenado poderá 
ter logM nn.s leis annuas, assim como nenhu
mo. disposição de c:1racter per1mrnente será 
nellas incluída. 

Com effeito, as leis annuas elevem o.penas 
conter a.s disposiçues legblati vas esta belecido.s 
em leis especiaes, elo que 1le certo advieá 
mo.is metl10clo e regular ido.ele ;10 anclmnento 
110.s cliscuss[ies, como 1.0.mbem contribuirá para 
que a,quellts leis posso.m ser approvado.s 
dentro do pt'azo clesiµ:nado p2la ConstituiçãG 
Federal ás sessões ordino.rias. 

Assim, ]JOi~. pcirece á commissão que o, o.llu
dida indicação est<·1 no co.so de ser approvacla 
parct ser incorporadct ao regimento interno. 

Sala das commissões, 11 ele junho de 18\J2. 
- Bcnw1·clino de Ca·iipos, presidente. - A. 
A~ererlo, 1° secretario.- Antonio 1Jor1;es de 
Atliaydc ./1,1nio·1\ 2° seceetario.- F. de'Paufri 
Oli:ucim Guin,ro·ücs, 3' secretario. - Jo(í,o de 
:1 uc!lar, 4° secretario. 

I1ulicaçrío 

Indico que se accrescente ao regimento dc1 
Camanc o seguinte: 

Art. Xenlrntmi. cre;i,ç:ão ou suppressão ele 
emprego,uenlnun o.ugmento ou diminuição de 
ordeimrlo pocler;J, ter logar nas leis annuas, 
assim como nenhunm disposição de caracter 
pernmnente será neHas incluída. 

S. ll. - Sah1 elas sess[les, 30 de dezembro 
ele 1891.- Arthu1· Uios. 

Continua.ção ela. :Gª discussão tlo projecto 
n. 23, fixm1do 8.S forças de terfü pt1ra o annG 
de 1893. 

Coutinúa a discussão do art.. l º elo proje
cto. 

São lidas, apoiadas e envücl;i,s à commissão 
de marinhn. e guerra, as emendas e adclitivos 
offereciclos pelo Sr. Blllhrmino de Menclonçt1" 
e r1ue ficanirn sobre; a mesa na sessão de 
!10ntem. 

o Sr. Bezerril-Sr. presidente, in
cornmodaclo como me têcl10, não p::ic!Bndo desde 
lm .iii ;1lguns dias entregar-me aos trabalhos 
de leitllI'<ê, não era intuito meu tonmr parte, 
por orn, m1s üiscussr)es elo projecto de fixaç:i\o 
de forças de terra, sou, porém, íorç:i,clo a vir 
<1 esto. tribuma em consequenci<1 do incidente 
que ücco1'reu hontem nesta casa entre mim 
e o meu digno collega, que na iluencia ele 
srn1 or;,,toria tão virulentamente insectou a 
discussão do projecto. incidente m qual, após 
repetidas contestações feitas por mim, tive 
afinal de pedir a p<1lavro. para fazel-o mais 
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formal e peremptm·iamente.Yisto corno S. Ex., 
no seu pessimismo e pro1)osito de fazer opposi
ção, em tudo vê a sinistr;c intervenç:iio do go
verno, que, no dizer de S. Ex .. sú mbe pra
ticar crimes e violar a Constituiçiío. 

Pedia eu os factos, os exr:mplos e S. Ex. 
julgou atimr á conta llo governo elo rnarecllal 
Floriano Peixoto os assassinatos, ns deposições 
e reposic;líes,salientamlo :t do general Clarinclo, 
no Ceará,em que me achei envolYiclo, tendo 
sido preciso bombardear a. cirlade, prendendo-se 
perseguindo-se e matando-se muita gente 
aincla no dizer de S. Ex. 

Prnciso se torrnt, pois,que eu venha rebatee 
essas accurnções, mostrando a S. Ex. quem 
são os responsaveis pelos attentados qne no 
Ceará nos arrastaram '" empenharmo-nos 
em lucta que terminon pehi, eenuncia ou 
deposiçiio do generaJ Chrindo.govemador que 
se collocou fora ch1 lei clescle o üihü 3 de no
vembro, mlherindo e contra-aclherimlo ao gol
pe de Estado. 

O nobre depufado começou por umas cen
suras que não me pareceram muito a propo
sito elo projecto de fixar:ão ele forç \S. S Ex. 
allonga.va-se :i,lém disso emc:onsicleraçl'1es sobre 
política geml p;wn. justifirn.i· o sen voto ele cles
confümça e opposição. taes como era costume 
fazer-se antigamente ... 

UM SR. DEPT.iTADo-l\fa:' Y. Ex. n11plaudiu 
esse syst0 ma o anuo pi1Ssado. 

o SR. BEZERRIL-~ão lm fal, e appello p~wa 
o meu illustr." collega o S1·. Dr. Znnm; S. Ex. 
ha de recordar-se que em repetirlos apartes 
ponderei a S. Ex. que não esta Y<LJnos mai8 no 
regimen cio parlamenta.rismo, em que em per
mittido fallar-se ele tudo. apoinmlo ou hostili
sanclo o governo aproposito de projectos como 
este, de fixação ele forças; onde os mlversarios 
assentavam RS suas bate1'ias contra o goYerno, 
como foz o nobre depnbulo e tii,o insistente
mente contra o honrado Sr. miniiilro da guer
rn, apezar da, correcçiío, sisucle7, e tino com 
que digna e heroicamente 1-a13 clesempenlmndo 
os seus deveres. 

Ü SI~. BELLARMINO DE .:\IE\JlO);Ç'A-1'\ão foi 
tão insistentemente assim; e Y. Ex. ha ele ver 
o que ainda lm por dize!' ,i, re:Speito ela admi
nistração do Sr. mirnstro. 

quanto ar111i se pasm p:wa bem serYir nos seus 
leitoees; mas u que é certo é que cada, qual 
procura. mell101· srnir a sm1, politica. 

Assim é qne um desses jornaes diz que o 
nobre dep1ltarlo houve-se perfeitamente bem, 
que justificou as accusaçGes feitas ao goYerno; 
e é justamente isso qne me proponho contesfar .• 
nào com simples allegações, corno foz S. Ex .. 
m1s com documentos, muitos dos quaes não 
lerei i1 camara para não fatigal-a, mas que 
porei it disposição de quem os quizer a11reciar, 
pedindo, porém, permissiio para tmnscrever 
os mais importantes, pois estiio aqui sem or
dem nem metlioclo, niio me tendo sido possi 1•el 
colleccional-os a proposito pelo incommodo que 
estou soffrendo na. vistn.. 

Só com grande esfor~o. Sr. presidente, vou 
ler· alguma cousa dos que aqui rnstam,porque 
os mell102es estão annexos ao relatwio minu
cioso que apresentei irnmecliatamente ao go-· 
verno e no qual o nobre deputado pôde escla
recer-se etn mzmente. Bastará só pedil-o iior 
cópia, ou em ol'igimü. 

Os que tenho aqui são ainda authenticos: 
jol'naes, boletins, cópias ele telegrammas ofil
cit1,es e outros telegrnmnms, vindos de lá e 
publicados em jornaes dê1qni do Rio, sempre 
bem infol'mados como O Pai~. 

O SR. BELJ,AR:'.II>:O DE MmxooxcA- i\:fas não 
fiz accus;v,·ãoa V. Ex.; nem quiz.entrar nesse 
terreno, porque V. Ex. tem uma responsabi
lidade enorme. 

O SR. BEZERlUL-Pois si V. Ex. accusou o 
governo de intervir nos estados; citou a de
posição do generaJ Clarinclo ; Jallou no bom
bai·dcio do Cea.rá e no rn orticin io alli ha vi elo 
por ordem elo governo que é tyranno, sangui
nario, assassino ... 

o SR. BELL\RMI>:O DE rdE>:Do:-.:c·.\-Tambem 
não usei clessa expressão. 

O Sn. BEZEREIL ... e, entretanto, esquece 
que l1 intervençfo e espingardem11ento do 
povo. assim corno as cleport11ções deram-SEl,. 
mas foi no tem110 elo Sl'. Lucena. no Par:1;por 
exemplo, em pleno regimen constitucional. 

O SR. 1:-imo no BRAZIL-Isso é historia, an
tig<t. 

O SR. BllzERmL-Bem o sei, e que até sobre 
O SR. BEZERRrr1-Como jit tlis3e. nuo tencio- esses acontecimentos correu-se o véo ela, am

rnwa fallar e por isso niío tomei notas. Aguar- nistia, o que não tem impedido que ló mesmo 
dei '' publicação do discurso do meu collega, este anno houvesse quem se enca1Tegasse de re
mas o qne a.pparecen hoje no Dinrio do C.m- mernoral-os,quando deverim11 ser os primeiros 
o;·esso foi apenas o resumo feito para a acta., a esquecel-os; mas o facto e que a, historia já 
El este não dá nem urna pallicla, noticia. do que inscreveu em su;1,s paginn.s a renlta elo corpo 
foi a cfücnssiio. ele policiei,, que contava, incorpor:w-se a, um 

Cabendo-me a,gom n, palavm,sinto essa falta corpo de linlta; o cerco e bomlxwdeio do Ca
e não sei si me dei'" ufüisaI" do, re,umos im- coalinho; o estado de sitio em Belem e a cle
blicaclos nos .i.on~aes. Todos se esiü~·çam por I por·taçiío do Dr. Vicente Chermont de Mi~anda, 
estmctar o nuus 1lelmen'.e que e poss1rnl tmlo maJor Gama Cosfo, e outros, sendo entao go-
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vernador 0 mpifüo-teuente Huet de Bacellar, O SR. BEZELUUL- l\fas V. Ex. censurou o 
hoje um dosdestereados de Cncuhy, e q~rn en- ministro por não lafüw nesses'actos tle indis
tão trabalhava pnm ser governador deito em ciplina, que não houve sinào acc!dentalmente, 
lorrar do benemerito Dr. Lauro Sod1·e. e i) isso justamente o que conssitue o deses-

º pero de muita gente que deseja ver o exe~-
0 SR. lNDIO DO BRAZIL-ivfas lá não houve cito confüigrado e S3 devorando pelil. 111cl1scr-

mortes. p!ilm. 
o SR. BEZERRIL-Peço tLO meu collega que o Sn. BELLAK\U:\O DE ~IE:\'DONÇA- Não cen-

não apur,:mos mais isso. surei; citei o facto e til'Bi a conclusão, 
Intervenção, Sr. presiclente, foi ª elo go- o SR. REZERRIL-As clepo,ições tiio censura

verno da clrnncellaria. Lucena e Aranpe, que, das, e tn.ntri,s vezes attrilmidcts sem provas á 
illuclimlo a hon. fé e sinccricla.de do serntdoc intervençfo da. füri;·cc pub!ic;i,, nilo começaram 
Bezerra, homem que gosn.va. de peestigrn e a.o-om· os clm·rndeiL·os pl'esiclentes th1s antign.s 
valor j umo do Se· ma.rechal Deodoro, arre- p~ovil~cias fomm, qrn1si_ todos, d :postos sem 
dou-o claqui, convencendo-o ela neces_siclacle ele que 0 governo prov1s01'10 as tiwsse recom
Slllt presença. no Ceará par::i. orgamsitl' 0 es- menfütclo e mesmo com gmnde i)erigo para 
tado ilfim de se podei· Curgicar com 0 ~e· cliêl aquelles que se clispuzernm nos estrulos _a cle
Ibiapaba essa macltim1.ção ini'crn::i.l que i ·z lle- pol-os, p:cm fazer eif0 ct1Ytê a proclamaçao da 
mittir os 1 º e;?.' vice-governadores, um dos Republica em 15 e W de no vem bro,::i.peztw ele :se 
quae~ o D1'. Benjfl.nün Barro,;o esüw::i. em ter r!ito que esses moYimentos nus estados mw 
exercicio, a contento ele todos_. T.L0211eauclo;se passfll'illll de merDs palllfl.1;acla.s, que ele nada 
depois ele prornulgacht a C_onstitmc:a,o. cl:t ;~e~ valerem os serviços prestctdos peht força pu
publica o Sr·. general C~il.l'll_ldo,qne ioi alterar bliCi1.como foi dito"º coronel Maciel da Costa, 
e irnpeclir a livre orgarn~açao elo eslmlo. sendo súmente consi1lemdos corno actos de be-

Intervenção, foi a elo governo clil'igillo polo nerneren~ia. -serYi1;·os r@levantes- para as 
Si'. Lucl'na orllenanclo ao 1° Yice-goYernallm· prnmoÇ'i:íes os que Jcmun prcüicados nest:1 ca.
nomeaclo ad-.li•ic, o Se. tenente-coronel Fel!- pi tal. 
ciano füénjamin, comnmucl:rnte c~a '.'scnla, que Sabe-se, no emtanto. que o coronel I\üi,eiel 
fizesse ;i,11i~r o congresso cor:,stiturnte, 8 ~o Lht Costct pl'estou muito hons 'ervir;os no cha 
comrrmnchuite do liº hitallmo ele mütntaria 16 do nm·emhro, quan1lo foi deposto o pres1-
para apoiar o govern~ nomeado contm a ?011 - dente e m·ganisaclo o gove1'no repnlJlicano ele 
stituiçiío; ordrns que tormnobedPc-iclas_, po~tan- que fez parte o_Se . .Ju.'t? q1rnrmont. . 
do-se uma i'orc:::i. a.rrnacla. e mimi_camla. qu:i Nús, no Cm1.1·a, tendo a. !l·ente do rnovunento 
imperliu os represEmtmües. const.itn:ntes de ~e revolnciumwio o intemernto e;i,pifao refornmdo 
reunirem no clia 10 de <Lbr!l ele 1891, m::i'mdo Manoel Bezerrn., cornnel Ferrctz, João Cor
p2lo primeifü côcliiunento, convocm1clo-s..:-o cleiro e outrns, ti vemos de intimar e retirar 
para épocci, p1ist'r·ior à chegada elo si~· gcm2- cht nüministeciçi\.o o in'csiclentc Sr. coronel 
ral Clarimlo <tqndlee,tculo .Jardim, no dia lG ele novembro, pm~que S. Ex. 

Inteevençiio foi aimfa o a1li[l.mento e annul- obstimw,1-se, desde o dia nnterior, :1 não dei
laeão ele cli \'ersos outros c:on;n·e,so.s consti- xal-a sinão quamlo li ou vesse re''ebiclo 1un te
tuintes como os de Goyaz e ;\Lüto Grosso, PM'é\ [eae;1mma do Sr. Yis,~onde ele Ouro Preto, pois 
onde foram nome:tdos governccdores ri ue orga- q 17e <terei li ta va que o .movimento a~ui ,no_ Rio 
nisassemos esü1tlos à faição do Sr.Lucena, que tivee:1 somente por fim depor o l11llllSLer10, e 
tuclo prepitr'<CV<\. para ser o presicltmte d,i Re- que o Se. S:müni. j<'1 lmvin. \irg,uüsado outro. 
publica. Or,ranisámos. o gow.rno rêpnblicano, ,i, lles-

Jii, ve, pois, meu colleg;i, r1ur; o que se está peito
0

chts tenfativas 1le reposiçCw do pre~idente, 
danclo hoje p2los estados sii.o RS reivimli- mRntivérnos '"ordem. ap.:zar dos t8legr::i.mmas 
cações. . . elo Sr. }formes, que m;i,ndr11'<t dizer que n. 

O no!Jre clepnlitclo censurou o ~r. mrntstro füi.llia e trielo o norl:'. clm'ictm ser fieis ao im
cla o·uerrn p 1rqnr, no seu relawr10, cltr1g1ilo, perildor; e, no embinto, os nossos serviços 
cor;o se s:tbe, ao ::l1'. P1·esiclente cl;i, Republica,, têtmlmrn fomrn len.tlos a co1ltc1 de 1nllrnç1adas. 
por nã.o t2r tido, ccequer, nrna pJg~na em que Eu, por sa,IJei· que 0 meu co!l•3ga, cuja; flmi
se consignasse esses fa.c-tos granssunos clt~ m- z::i.cle cultivo descle os lmncos ela escola. m1iltar, 
disciplina dos küalltões que interveem nct po- não ignora todos esses l'alltos, que sffo de 11011-
litica tios estados. tem, é que animl>i-me a. dirigir-llte al~·uns 

O SR. BELLAR'\Il:\O IJE !\lr<:XDOJ\"C'A - Kão ::i.p;i,rtes, estr::i.nlrnndo que este;1a ago;:a ~2_rvmclo 
disse isto; o que clissG fui que, tmclo o go- ele úcho a umas fanta' Ye1·clmles i;1ls1ticn.clas, 
verno dechwaclo que não ltouvr: nenirnm élcfo que teem sido trazidas aqui para este recinto, 
ele indisciplina do exer._·ito, assumia êL rnspon- onde só so deve di~'.31' il Yerdade. . 
sabilid;i,du desses ctctos deinclisciplin;1 que toda Por isso rnmrno e que vou mostrar a. V. Ex. 
a nação conhece. 1 e á mmara alguns arti~;-os e telegTamm;i,s re-
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!8e. n1.e:) uo 11° lnünJlúio ele infünbtric~, cujos 
ofikiacs. 11i\o l.oclos, esi.ivcr:rni vo1· ciJgrnn 
tempo tmnsvüulos do liom caminl10 tla disci
plina. 

O SR. B1<:Lr.,\l~~m10 DF :'.VI1·::'IDO:\t;i, dic um 
npn,rtc. 

O S1:. B1"z1•;1rn1L - ·vou mo-:t1·:1.1' ii, V. Ex. 
a pl'OY'1 de u111'" \'Crtlrtclco urliticaniP. 

E' n. :;.pul;h: rnr\ f<oil;:1. :w J ]" 11:\.1.all::lu rle. iil-
fant:wi:1.' App:.11\•11km:"1tc o tlo:-;i.:otllll-
Jl!JO :wtl1e11tico de' 111·cst:i.tlo:-; ú p:ütfa 
cea1·e11s~\ por e p1·;:,u;as. P;u·ece, 
pelo l(tW diz jormü, (.n ·sinuulo), rpte Ü':tz 
esteriotypa.clo tntlo o 11" lm.!}Ü\ii"w, q li!' cll0 
:v:aba.vct 1lc préost:ir um rnonlltne!lt:ü ~l'1'1·iço. 
(Apa1·tcs e cordesr'uçõcs u ur~,
dur.) 

Aprzn.1· eh; intcrrnpt;rir.s tlro VV. EEx8., n~o 
me disvin.roi Llu :1.ssumpro csal1crc.·i rhtt• o meu 
rcc:1.do. 

Est.:To 11esÜ\ jon1:ü litogT::.pll:ulo~ todo' os 
mtratos tlus o!Iici:1es üariuello lmL1ll!~.o, mmrns 
uns rnis ou oito, r1ue fürnm .iulg<tclos il1llignos 
1le 1i elle pertencer. 

Agorn Yae a. camar:i. '''tbei· por que aqlwlle 
lmtalltilo meTec ;11 estn. m1rnifüst21ç·:í,1J r!e n.pr't\'O. 

A i·azilo cnpttnJ é quo a.quellcs otrici:1,es tlo 
11 ", contm. a~ ortl··ns rio gon'r110, ]lllze1·:1m-:;8 

;_1J s_:irvi<:o do g:overna.dol' que. c~;trtYa, fl'n~;\ c18" 
lei ! 

Qua.mlo o S!'. ge.ner,1! Chl'imlo tlcu c;omo 
01·g:rnisarlo o estado rio Cem·:\, porque wrn 
pec~s:1 em clii'.81-o, o governo J'ecleral retimu-l11e 
llj uristlic~iw sob1·e :1. forç:1. lbl8r:d, cntregfü:clo-<1 
ác: 01·1lcns ele nm c:hcle 1lo tlist1·ido, 1:nj:i, sé.ele 
esti1 em PcmamlJuco. 

Mais t<wtlc, porém, p:m1, :q . .:·m·élrn
0
-:1edíic:1-

ci11 tio golpe de Estado," S1'. 11:wi\o clt• L:íCl'1i:1. 
mandou p1'Jr o 11" 1J:1t<el11ilo i:, rlisposit;úu llu go
vemaclm•, tenrlo nov11nw11Le S. Ex. :\ 
de pafacio feit11 pm· 11mC1 Jürç:u, Lll':JSe 
cumpletftmente nmnici:1.1l11 e gr:mrk c11mnticla
clc ele cartuxame em!Jclla1lo, em p:1lacio. 

O SR. B~;!,LHrnli\'o DE l\It;NDU:\Ç;\ - Então 
V. Ex. aclm que o lxitcdl1Cw n:lo lll'c'l'é'C8 üLl 
mani~fesütçiio '? 

O SR. B1.;rn1m1L - Tenlrn pccd:mui:t, meu 
collega, V. Ex. v;w on vir. Veio u g\\llll\ do 
E~t;1.tlu : o general CJ<u·irnl.o llllllcl'ill po1· si, 
pelo i1:cbdl1:J.o e o porn. 

«-O Ce:\l'á est:'t. commi.Q·o e port1t11t1J c01a
Y1Jsco ... '> f'ni rst:i, n. Co:mula .. Yl'iu o cun!.1>;1-
golpco dr1 :~3, e S. Ex. to1·11011 :1 atll1e1·i1·; lllac: 
agora ;w a.lt;ssiuw va!i111.c,i1 o cio Sr. m:1.1·ecllill 
Fl01·iano Peixoto, e clis11nnll1H'l" :i ü1zer ;i, Ldi
ciclacle rio Cem·ú,, mm: c:ernp1·e apoi11L10 lliê' 
bl1.,VC111rfas cio 11 n b:ün.lltilo ele inf:1nt:1ri:c. 

E' 110mr'a.dnim:vector eh! k1Lal11:lo 11" e ün. 
fort,i,lew. clt: ~'l'o~Sic Sc:nl101':1, ela. A:J:mmpçfo u 
Sr. geucra.l Cl1!'istiarw BLiys; e Í:)LO btcstou 

Cama1·a V. l.I 

o S1·. l!.\'IW!':tl Cla.l'imlo e os sens 
q11e o gmc:ml Burs i:1. trat:w ele 

In:,tigou-se o l1:i.tall1~:0 contra. o gcneml Bnys 
tli;.:c0.rnlo-se í[lH'. em uni geneml !'eformatlo e 
que o li:il.:dhiio tinl1a in::peetoe 1rnLo, que C't'll 
o eo;1111wn1lrmk. d.e• 1!is•.1·idu o ::;r, gencml 
Ouf'i(j '.ll' .l:tr:<1ncs. 

O c:m·i0 ,-. q110 o Sr·. :2<'11:•1·~! liuys, inst:illando 
:1. i n:·.p,,r·t;iio, onlu10u e, uc: li 1:<:-e rctirnclo o cnr-
tuxamc· de ; a u1·1lc:m foi c·umprida, 
in11.s 11ov:1.mente voll.on o r;:w-
tncl!am:'. Otltl'O .. : fado: oceorremm em cle·,re-

Úi. or·1l1J11~ rio in~11ector,cl:• ~ode que este 
rle. ~imp1•.Jlllc1· o r:om:namlmltP int,?rino, 

qn2 era rnn cnpililo, visto como suas ordens 
uiio er:un eump1·itlas. 

Foi qllitnto l:m:tou p:mt qu:~ o ollícial, que 
n~.u q11iz <Lcc:t)it,:1.1· 1t tl1•clmw:se em 
u1·dcn1 do 1li:c :\O q1ie o gcncrn.l Huys 
ti11 ll:1. vei·lJ:Jlmentu ti·,wc:aclo ;1, iu:,pecr;i\o e que, 
pol'Lrnto. olle n:lo :'ei·ici con:<icl2r1Hl.o mais 
corno insp cl:or. Foz nmi.; ; lüi cm pes:<mi. rlc
ela.nw no S1'. g·eaet·nl q1w estava resolvido 
Jíi'lo hc1t<Ll111-Lo em p;•so qne ti snsp~nsão do 
comrnti.ni!ant::: nilo :< ·rüi, accoib. Ent.rct.a.nto, 
·:tr' 11oje a.iucla não foi rec:t:rnracla a orclem que 
ti111la. ,:i1~0 rlatllt ]J3lrJ 2rn1wrnl Buys. 

O Sn.. Bt·:LLMD!l:\IJ nE l\llc;o.;110Nc:.\-Logo V, 
Ex. e~t:i. ccnrnmndo o g"Overno e: lW del'encle. 

O Sí,. B~z1•,l1.RIL-Yffo estou censur:trnlo; 
V. Ex. ó fJU~m tem o proposi to cb estn.r agei
tamln tnclo, CDllll<11llo q lle :1s sua.s lxüeri:1s 
ni.11 cuss.•rn eh '.i1zei· fogo contm o governo. 

() S1t. fü:Lr •. ·.1011:-.:0 JJB 1Ic:'rno:;1·.\-E' um 
1llon:r pal,1·ioti1;u que clesemp.211110, nrn-
g11ruHlr) o lllEU COl'a1J10. 

O Su. Hr•:zi,tm!l,-0 cornm:m1li1.11te cl11 ]J,i,. 
t:l!l!:'10 1lecl:u·ou aos seus officin:i.s e p1•:tçt1.s 
q ne ufi o mlmitteri<i nrnis ordens ilMlcLs p.'ôloge
m-r:1l B n rs. e por i'so é q 11 e ás iwcss11s o corn
m1tmhrn' .. c elo d:stt'icto Sl'g'llÍU para. o Ceará. 

01·:1, p::rgunto :10 nobre clipntarlo : ha-
1·erüi. 11wti,·o, a :1fio s?r o de insutrrnmento i1. 
rernlt<t, JJ:u·:i q tl.' l'ste jornal, c1ue lm clin,; 
ü1:rni 1.lo liccsq li i m llzrsse este extri.IOl'fLrnuio 

ao l12ü:d !ião p:•lo snpposto~ import:mfo<
''irnoc< sm·vivo:; pl'e~tciclos ú auto11omit1 tle 
CCLLl't't '? •• 

O SR. füJLLA!Dll:\u il'lE:;DoC-;\:.\ clá um 
a11:u'tr. 

O SR. füJÚmrn.-Si o nol1!'e clepntnrlo 
qui~er pi'icb lE:l' 1•sk jornal qm: n.q11i tenho, 
r'o nm ontro 1nmwro. rl'O "Vo1·te, toma.elo a.u 
~1f'nso~ o \"C°.1'á t::o1no se cle('o1npG0 o Pre_:i,sidente 
cb fü:vulJlica. 

u~1 ::SH. JJJú'UTAEo-E' mclltol' qu0 \'. Ex. 
leüi.. 
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O SR. BEZERIUL-Eu ji' clisse que n~o clcse_ 
java fatigar á camam com ("sü:1s minuclen
cias, nms o que n:Io posso eleixrcr de kr s<l.o os 
tBlegrammas elos jornaes que estG,o ~cmpre 
bem informados, como O Pai:;, passaclos pan1 
aqui em epoca em que eu :ünda mio estcwa 110 

Ceará. A cmnanc verá, por estes telegri1m
mas que os <locontecimentos que se deram 
no Cmwá não foram nmis do cue as conse
quenci[1s de outros miteriores qne-jú os vrepi1-
ravam ; a cmnam verá como tudo i'SO niío !\Ji 
mais do que consequencias c1t1 intervcnçfo 
violenta. do governo passado, impPrllnclo que 
o estado se orgm1isasse livremcn Le, com a 
S'Bn assemblfa cónstituinte, com a sm' camam 
una, antes ele ter lá cltegmlo o gover1melor 
intruso , o governador imposto, r1ue impoz 
tambem, entre muitas cousl1S, o celebre 
Senado. 

Ouçn a canmra os telegra1t11m:,s (!1!) : 

«Da Ga~etci de Nolicias-I:·n'ERIOR-FowcAc 
LEzA, 16 de jCloneiro-0 Bcm"to de Jliiapalxi e 
Rodrigues Junior estilo empenhados cm sus
tentar o general Clarindo no governo, contra 
a vontade do povo cca,rcnsc, que Ge lenrnta 
contra elle por todo o estado. 

Conseguiram alliciar officiaes do 11" bata
lhão, capitiies Beneclicto Hemcterio e Gaspêlor, 
tenente Martins Nunes, ai Cores Castcllo Bran
co, Onofre Muniz, Fcancisco Baptista, JoZw de 
Mattos, Francisco ll<:lnclolpho e cadete Mon
teiro; cmlwiagaram solclc1dos o expulsa.t'fül1 do 
batalhão oito officiacs, que foram aclclillos á 
escola milital'. 

O major Thomé Cordeiro, que seguiu para 
ahi, e Cla,rinclo são os principt1cs responSi1veis 
por essa revolta elo liattül1ão, que amcc1çt1 ac 
morte os redactores do Liuertad•Jr e rlo E:;twlo 
do Ceará, assim corno os memlJl'OS üo Centro 
Republicano. 

Catunda, Martinho e Sel'ptc contimrnm a te
legraphar a Cfarinclo, aconsellmnclo a resis
tencia e affiançcwclo que Floriano será cleposto 
nestes dias. 

Samuel Uchfo, juiz seccional, um elos che
fes elos amigos de Lucena, mo.miou vil' p<.1ra 
aqui o celebre assassino ,José Antonio do Fe
chado, seu tio, e collocou-o no ptüo.cio á frente 
de outros assassinos, às ordens ele Clllrinclo. 

Não tememos o assalto dtc ~ol(hclesca f'tn
bric1gadn,, reunüla aos cap:wga:'l ibitcpinos, 
porque temos ao nosso lado o povo cearcmsr:, 
que prefere a perda da viela à venmmencitt 
do governo elo gener::cl Clccrindo. 

Promotores, delegwlos e intenclencias de
mittidas não acceita,m a,s demissões, nem i·e
conhccem o general Cla.rimlo como gover1mclm 
do Ceará. 

11Iuitas familücs tcem-se rctimclo cb capitc1l 
assomlJradas com as publict1ç11es elo Norte, es
criptas pelo Dr. Samuel Ucltc1tc, juiz secciomü, 

aconsellrnnclo o saque e convicbmlo os clesor-' 
cleiros a irem tonmr armmr no ar1rnczem tle 
José A1rnwnl, cliefo elos c<Lpm1ga,.; llc lbia,pn.lJa .. » 

- Tuclo isto um mez antes elos acontect
mentos qne clerem em resultccdo te cleposi(:U.o 
elo geneml Clarindo. 

Von Ier agorn, os toll'gr:umrncs d' O Prú~, 
aincl:t <.tnteriores "º fücto, e mi. ausencia elo 
ol':ulor que estava em vh1gem p<1m o Cmr<1, 
tendo embnrcaclo exccct:rn1ent.e no cliél :2 ele fo
verl'iro. 

FORTAToEZ/1., ;2 de fovercirci-0 goverimclor 
tinltt1 resolYido rlt\ÍXitl' o {iuve1·11u, cedm1do aos 
consellios cloo :1.migrn, 1·isto est:tt' sn nmntcmlo 
iwlo apoio elo coqm tle, ]JDlici:1. té elo 11" lii1-
tallliio. 

Em conseqncncin, elos pediclo~ do cousr,llleirn 
Rodrigues e (lo ,juiz focleral De. S:1111m\l, ck
cicliu, 11c:u· pt·olong:i.ndo :1s l 11ct;lS. 

O genefül Clari mlo pretende <em<1Jt llií. ins
t:tll<1r o congresso extmordinarin,mente ; é. 
p1i1·ém. impossi vel, pot<[UO os d11zc; (lt\pnüulos 
adllesos ao gover-uo fedeml resig1mm o man
du.to. 

«FORTALEZA. 4-HouYe eJiectiv:mrnntc desm·· 
dcm i1. noute. A escola., arnmda, esteve de 
prornpfao. Os officiaes 1le ter-ra e mar <:om
Liimi,vDm impor ao governador " demissii.o elo 
c!1efe de policirt, quando, ás 9 lloms. houve 
ligeiro tiroteio, 1m p1·aia, outre os alumnos 
dt1. escoh1 e IJrnças clr1 policia. Do:3 primeiros 
alguns ficaram contundidos ; elos segundos, 
:üguns ficaram feridos por lJccl:1. 

O comnmncl:tnrn du 11° abanclonou te conl6-
rencir1 par:c ele.fender o governador, suppon
clo-o afacaclo. 

O geneml Clarinclo 110.vin ong,uerTi llrnclo o 
corpo de policia 110 pcllacio e 'na pra~·,1 (l<L 
Igwjtc. 

Dous typogmphos, que por alri pass1w<Cm, fü
ram espancados e presos. 

Constou qne o governmlol' prnmettcm a cle
rnissiío elo cltefo de policia. Hoje, vorém, 
nen·ou » 

:_ Preciso neste ponto d:lI' um<C explica.ção 
para melhor intelligeucia do tell'gmrnnm: 

Um alumno eh escola, o de nome Osc:a.r 
Nunos ele Mcllo, lbm esbofotcn.clo por praças 
rio corpo ele segurnnc.a, mn ü:·r;11te á chefüturn. 
ele policfa, por mamln.110 elo secrefario cl:L jus-
1.iç:1 (cllefo ele policia). Por iniciativa elo com
m:rnd11nte eh escol:1 ti da guarnição,mn.,jm' José 
Fllou;;tino os oJTicilloes ele tt:rra e mar reuniram
se para assentar sobre o c1ue se clevel'ia fazer 
doante ele tanmnlio insulso i1 escola. Resol
vemm que; se perlisse ao geucr:ü Chrimlo n. 
demissão elo sec1·cLal'io cb justi<;:t. O general 
promettcm ]Jrompt:t ::;tüisfac~'ii.o,mns n:·w a clo11. 

o SR. BELL,\fü\fINO Dlê MENDONCA-Mas is;;o 
não en1 rnnc1Ltontaclo contra a cliscipfürn. 
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O Sn. BEZERIUL-V. Ex. está insistindo so
Lre aquillo que estou me 0,bstendo de apre
ciar. 

O fJlW diti'O é que o general ni:ío deu mtisfac
ç:i'io ~lguma ú, escoh1, nem aos of'ficiaes ele 
terra e nmr e o chefe ele policia. continuou a 
fazer, tudo quanto qniz. 

:i\fas continuam os telegrammas (lê): 

«FORTALEZA, 5-0 Cllngrcsso llÜll tem func
cionado, nem funcclonará, por falta ele nu
mero. A impl'ensêL lastümi <t clespeza perclill0. 
com a convocaçifo. 

Hoje, rnrni commissifo elo partido goYer
nisbi pediu ao commamln.ntc1 elo 11 º batal11ilo 
clG inümt<tria que coagisse ê1 embarcar· o te
nenü1 AlexB.nrlre Leal, que aqui se acha com
rnissio1mdo pelo Ministerio da GuelTa, dan
do-o como suspeito.» 

- O governador desejav;1. <1uerici mesmo pa~
mr o governo ao seu substituto legal, tnêlS to
rnou o pretexto de que-precisava unm licenr;a do 
congresso quando :t m:1im pa.rte elos Srs. clepu
fadus ltaYilt resigrw.t!o o sómente Ju11ccio-
1rnvci, 'J Se1mdo. Entretanto dizh-se que o 
Ceará estava em sm1üi, paz. 

Continuam os teü;gramrnas (Ui) : 
« FonTALEZA, 6-Embom metade. elos depll

tados tenha renuuciado, o goverumlor nilo en
ct"rrou o congresso. 

O Senado, apenas presentes nove membros, 
recusou <1 licença solicitacl<:L pelo general Cla
rindu de Queiroz, pccfü sahir elo estaclo. Falta 
que a C<tmara tome conhecimento ela ma.
teria. 

A constit1liçilo estacloal, no emfanto. iJer
mitte 110 governmlor snJtir. poe onlem su
pel'ior, irnlepenclente de licenç:t1. » 

« FortTc\LI<~7'A, 8-0 esttcdo do Ce;1,ric acha-se 
desrnante!ln.clo. O corvo legislativo, it visto, elas 
rc:m unci;is. desmoronou-se, sendo impussi vel 
recompol-o, visto faltar lei eleitorn.l, salvo 
empregando o regul8,menlo Alvim. 
. Não hottve lei do Ol'çmnento. O poder jmli

crnJ, creaLlo por um decreto rl:i, tlictadura cs
tacloal, ficou sem lei n.ppro lin.tiv:i. 

Os cofres estilo em rnsperas de lJancn.-rotti, 
con~cquenci:t Lla exaggerat;ão cl:1 fo1'Ç'lt publirn 
e do l'unccionalismo organisado pelo gover
nador. 

As rendas decrescem e a impmtal)ão rareia .. 
As perdas ele gado $i:ÍO cónsiLlera nJis. 

Começa a emigração, com receios da secca. 
A tlisconfüt é grnnüe. O govemaLlor, irrita
d1ssirno, conserva-se armado, inimizado e im
potente. 

Tmlo emfim ne~te eslaclo actm-se em crise. 
regressando ao regímen ela dieta.dura. » · 

«FORTALEZA, 8-E' falsa a noticia telegTa
p~iada :10 Paiz:, em 26 elo passt1clo, pelo jor1ml 
l'vo1'te, 

Os negociantes Borls ni:ío Jizemm clccfarn.çi'io 
ele deixar a política e sim ele nunca terem to
mado parte nella. » 

Estes telegramrnas provam que o esfado se 
achava em urna vercl<tdeirci, a1mrchio,, nfo 
tendo representaçifo, por isso que, grtimle 
parte elos deputados lrnvia resignado o man
dato. ficando o Senado a füzer leis. 

Lamento não tet' aqui presente um impor
tantissimo telegrnmma w1e o proprio Sr. ge
neml Cfarinclo passou ]Jara cá a um seu 
parenté1 com a nota-publique. Nesse tele
gr;1rnma, publicado no Jonwl do Commercio. 
S. Ex. cliú<1 que tendo iclo assistir na prar;a 
rlP Pelotas ao exercício ele fogo e manobras elo 
11° lxüall1ilo de infantmia, ordenado pelo 
Sr. geneml Ourique ,Jacques, que alli cinco 
mil pes.;ms o acch1mac":m1 e o vieram tnizemlo 
<t iié, e q uc elle, insistindo para que não fizes
sem <equell.a c:uninltacl;1 tiro longl\ e penos:L, 
não fôra a ttenllido, vindo a mell10r gente cl:t 
capital Ü'a.zel-o a palacio, onde houve vivas e 
novas acclamn ... : ões. 

O Slt. JVIARTii'\rro Rommams-0 Sr. general 
Ourique Jncques poderá dar informações in
suspeitas. 

O Sn. BI~zr.;muL-I-fa ele ilal-as, sim. 

O Sn. iVIART1NrroR01mrnrncs-Niio o conheço, 
mas u.cceito as infonna.~ões que cler. 

O Srt. BgzERRIL-Foram esperal-o adrede, 
parn fazlT-llle esta umnifestaçilo e o numero 
5. 000 recluzüi-se a capangacla (caiwoeiro, como 
lá chamam), pagct a. 2$ e a 3$ 11or caLeça .. 

O Sr. general Ourique Jacques ficou ater
rmisado com a importancia elo !tomem, crendo 
que era impossível retira.1-o de lá; e deu por 
tiucla a. stm commissilo, rleclammlo ao governo 
pm telegramma que regT8Ssarilt para, Per
namlrn cu. 

Note-se, S. Ex. nii,o rüra ao Cmrá cm mis
são politica e tão sómente em servir;o militar, 
rle smt jurkclicção, 1xin1 conter o 11° batalllilo 
nocaminllo elo tkrnr e ela disciplin<:L ; no em
tanto, S. Ex. ckixou sei' explorado pelos 
políticos r1ue J1zeram com que S. Ex. decla
l'él~se em uma J'eunii:ío a que assistiu que 
nilo contribuiria pam a cleposiçilo elo genarnl 
Clarimlo. 

Qmindo S. Ex., 1m qualidade de comm:m
dante do 2º clistricto militar, foi ás pressas em 
rn1vio ele gnerra para o Ceará, affirmo, corno 
j:'t o fiz ncst<1, ms:t, foi simplesmente conter o 
11 º llafallião. Si S. Ex. cleixou-se apêwlrnr nas 
mtilltas elos políticos, fel-o por sua propria 
conta : é o quo posrn affançar porque vi os 
telcgrammas que entilo Joram rcmetticlos ao 
Sr. commamlante elo 2° clistricto, i)elo então 
ministro ela guerra, o Sr. generaJ José Simeão. 
Os ofücüies do 11 º batalhiIÓ cornet;aram a re-' 
.flectir melhor e cltegarn,rn até a pedir que 
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fossem retirados da capital, indo o batalhão l nador Bezerm que me fez ver que, passando 
acampar em Maranguape ... para füzer ex- por Pernambuco, era, conveniente que fosse 
ercicios. ter com o Sr. general Ourique Jacques, lJois, 

o SR. BELLARMli'W DE MENDONÇA dá um como mais graduado, teria ele a.ssumir o com-
aparte_ mando da guarnição. Eít'ectivCLmente fui ter 

com S. Ex., a quem fui apresenia.do pelo Sr. 
O SR. BEZERRIL-0 11° foi iiara Marangua- Dl'. Meira de Vasconcellos. Conver::;ci com 

pe, por assim o haver pedido· S. Ex., no meio ele todas as pessoas presenLe,, 
O SR. MARTINHO RomuGuEs-Não lm tal; entre as quaes aclmva-se o ::Or. Dr :Vlarti.ns 

foi mm1füttlo. Junior. Os dous illustres senl10res, a, q nem me 
reJiri, poderão dizer tÜ falto com <1, verlhule. 

O SR. BEZERRIL - .Já esperava esses cons
tantes apartes ele V. Ex., tê meu ver ,;em 
fundamento nem autoridade. 

A conferencia que ti vemos nlío foi secretn .. 
s. Ex. disseque li, no Cem"á, esta.va o Sr. 
major José Faustino, impaciente e afüicto para, 

UM SR. DEPUTADO-Sem autoridade porque? pêêssetr-me o com mando ela guarniç~i,o; que não 
O S1{. BEZERRIL - Porque '' camara não 

ignora, em vista ele um telegramma lido no 
expediente ele uma elas sessões, nesta casa, que 
o eleitorado cearense, por mais ele 18.0()0 
votos, reprovou o procedimento que teem tido 
alguns elos seus representa.ntes em o numero 
dos quaes está o Sr. deputado tê quem me 
referi. (Apartes interrompem o orado!'.) 

O SR. OLIVEIRA PINTO - E' caso parti, a 
gente rir-se. 

O SR. MAR'l'll'l!-10 RomuGuEs-E' o que faço. 
O SR. BEZERRIL-V. Ex. póde rir-se, mes

mo a vontade; mas, no meu entender, não e 
isso que deveria Lazer. E' verdade que essas 
cousas cada um as recebe como muitJ bem 
lhe apraz, e eu niio venho aqui impor minha 
opinião; d.igo o que penso sobre o caso, o pu
blico e o paiz é que nos julgará a respeito ela 
moraliclacle e accerto com que cada lun ele 
nós se conduz na vida publica. 

Sei que o mandato de deputado não é impe
rativo, mas é iüra ele duvida que a censum 
do eleitorado bem como o facto ele renuncias 
ela renuncia não podem deixar ele clespretigiar 
aquelles a quem esses factos ele referem ... 

o SR. MARTINHO RODRIGUES-V . Ex. é ele 
coragem. 

O SR. BEZERRIL. . . e ninguem me impedirá 
de clizel-o. 

Volto, agora, ao ponto em que fui interon1-
piüo. Disse eu, Sr presidente, que o 11" lmtalhão 
seguim para Maranguape a seu pedido mas se 
o nobre deputado aintlct põe em duvida a 
minha affirmação proval-<1-hei n1\o só com os 
telegrammasofüciaes publicado no Diario O/fi
cfol como pela declaração que me foz o pro
prio Sr. general Ourique Jacques, quando 
conferenciei com S. Ex. , no passar JJOr Per
nambuco, no üia 6 ou 7 tle Jevereiro, reCJ,[is'1n
clo-se o facto posteriormente, no dia 16. 

Seguia eu para a escola üo Ceará a assumir 
a regencia da cadeira de que sou professor, e 
nem cogitava em tonrnr parte em ü1J commis
siío ele commanclcmte cht guamição, mas a 
bordo foi meu companheiro de viêêgern o se-

me gabêêVéLo gosto ele mrregar com essa pre
benclci,. 

Contou-me tambem o grm1cle pod.erio elo 
general Clarinclo, e que o 11 º lx1to1hão nào 
consentiria que o g·eneral sc1ltisse ele lá porque 
tinha-o em compromisso. 

O SR. MARTINHO ltomuGUES - Tomo noü1 
dessa declaração. 

O SR. BEzERRIL - Pócle tomar ;i,s notas que 
quizer. porque o que venho tlizer aqui é tê 
verdade. 

O Sr. genernl Ourique Jcccque declarou 
rnai. e isso é o que V. Ex. deve tomar nota, 
que, a pedido dos officiaes do 11°, ia requisitar 
ordem llo governo, afim de manclal-o paru, 
Mcwanguape, porque em mister evitar con
flictos com os ai um nos ela escola .. 

Está aqui agora o que diz o Dforio O fficial, 
em 8 ele l'evereiro ( IG ) : 

« A retirada elo 11° batalhão ele infantarü1, 
cfo cêêpital elo Ceara p<1m Mctrangtmpe effe
ctuon-se por· ter sido solicitada pelo genern,l 
Ourique Jacques, commanclante elo 2'' d.istricto 
milita,r, em telegnmma dirigido ao Ministerio 
ela Guerra, nos seguintes termos : - Urgem 
providencias, á vista elo telegramnm, parn, 
evitar choque entre ft escola e o batalhão : 
julgo ele necessiclad.e inacliavel mandar o 11 º 
acampar em Mar·angnape, distante ela capitcü. 
Peço-vos autoriseis já a execw;ão ele seme
llrnnte medicl,1. 

Por sua vez, o commonclm1te clCL Escoh1 Mi
litar elo Ceará, tratamlo de conflictos alli ha· 
viclos entre alumnos, officiaes e pmçêês elo 11°, 
assim se exprime em telegramma ele 11 deste 
mez: - Acho impossível ;i, continuação üa 
escola e elo ba talhil,o no mesmo quartel. 

Em data ele 6 elo conente foi dirigido ao 
commamlante cht Cttnhoneira Braconnot, no 
estado do Ceari, pelo Sr. ministro da marinha, 
o seguinte telegrammn, : 

- Vosso teiegramma esta em contra1liç~io 
com o telegram1mi, do comrrnindante ela Escola 
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.Militar. Reitero as ordens do meu ultimo 
telegramma,. Não deveis aggredir aclversarios, 
i1orem, protegei' a escola contra elles. 

0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA- V. Ex. 
falia em vista elo telegramrna, mas é preciso 
q ne se note que esse telegmmma ibi o governo 
quem menclon passar. 

O SR. BEZERRIL - Traga V. Ex. a prova 
disso. Sobre isso, o que sei é que houve ate uma 
certa polemica entre o Diario Official e O Pai~, 
que nJ1stenho-me de ler, porque nacla adeanta e 
clemais,ftfüml, o governo m(J,nclou puLlicar todos 
os telegramrnas no Dia rio O fficial. de 23, ainda 
de fevereiro, referentes, não só ao, Ceará, 
como a outros estados. que provam a sua ne
nlrnma intervenção. Eil-os (W) : 

« 2 de fevereiro - Ao governador· Benjamin 
Ba.rroso - Ceará. - Vou emencler-me com o 
ministro ela guerra sobre as providencias que 
pede. Quanto ao capitão elo pmto resolverei 
depois. Não mando pam ahi navio ele guerra, 
porque não convem ~1 intervenção elo governo 
federal. - Mi1iisíro ela m.arinhri». 

o Sict. BELLARMINO DE MENDONCA - Dá-se a 
resposta, conforme a pergunta. -

O S1~. B.EZERRIL - Está aqui adeante tudo 
(lê) : 

« 4 de fevereiro-Ao commanclante da escola 
militar-Cea,rá.-Infbrme com ul'gencira oque 
occorreu nesta escola sobre confiictos. Convem 
qne, com prudencia, sejam mantidas a ordem 
e clisc;plina. -11fiflistro da íil<irinha.» 

« 5 ele fevereiro - Ao commanclante ela 
Hi"aconnot. - Tem minha inteira approvação 
a vossa resolução. Espero qne sabereis sus
tent;cr os brios e a dignirlacle da escola rnili
tcu· tksse estado, a, qual, segundo me inlbr
rn11stes, esti1 ameaçada, de ser atacarla pela 
policia, ;foi o flll8 cleprehendi tlos telegramrnas 
llo comrnancla,nte tla escola, que, por mero 
capt'icho, não querem as a.uttwidades interes
sm·-se pela manute111)'ío da ord.em. - Jliinist1·0 
rfo '111w·inlw». 

Ao commanclante tla guarnição do Ceará. 
lnl'orme si 11° hctall1ão de infüntariajá 1mcr

cllo11 para Yiamngna,pe ; mso negat1vo suste 
ordem neste sentido, -Ministl'o rüi u1w1·ra. 

Ao commamlante do , 11° bafalhiio - For
taleza. 

Alü estaes para a manutenç1lo da ordem 
que se <1clrn mne[cçada, pois, segundo sou in
forrmLdo, o governatlor desse estado, por mero 
capricho e com grn,ve offensa para a briosa 
Esccfa Militar, o lJstina-se em não clemittir o 
clle [e rle policia, autor das offensRs recebidas 
pela referida escola na pessoa de um dos seus 
~üumnos. 

Diga ao capitão Gaspar e alferes Onofre, os 

quaes, segundo estou informado, são os que 
concitam alguns de seus companheiros a não 
protegerem a escola contra a policia, que o 
Governo Fecleral os responsabilisa, como cabe
ças de motim, pelo sangue que se derramar 
nessa capital, si por ventura for verdadeira 
essct informação.-Ministrn ela marinha. 

9 ele fevereiro-Ao coronel Ourique Jacques 
- PernamLuco. 

Nào convém tirar ofilciaes do 11° batalhão. 
- Ministrn da r1uerra. 

13 de fevereiro - Ao mesmo. 
Approvo o alvitre ele haver mandado acam-

1Jar o 11° batalhào em MaranguapB.-Ministro 
ria guei'ra.» 

Aqui estão os telegrammas todos, publica
dos em vista elas constestações que appare
ciam. 

0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA-V. Ex. 
vae chegar á conclusão ele que partiram or
dens do governo. 

O SR. BEzERRIL-Não ha tal ; V. Ex. é que 
obstinadamente quer que assim fosse. 

o SR. BELLARMINO DE MENDONÇA-Mas o 
batalhão retirou-se ou não para Maranguape ~ 

O SR. BEZERRIL- Retirou-se; mas V. Ex. 
attenda e verá a explicaçãe. (Lê novamente o 
tele,rtramma.) 

Não se mandou ele proposito nenhum navio 
ele guerra, como se tem dito e publicado, Vou 
dizer a verdade a esse respeito. Havendo a 
GnJeta ele Noticias publicado um telegramma 
dizendo ter a Braconnot, em sua viagem do 
Pará para esta capital, fundeado no Ceará, 
pedi ao Sr. ministro ela marinha para que 
ella, alli se demorasse, afim de garantir a or
dem, pois que os confiictos se reproduziam 
torlos os dias, havendo o proposito ele se esma
gar a escola composta ele meninos, mal vista 
pelo general Clarinclo, que desde 15 ele no
vemlJro não gosta de escolas militares por sua 
policia, e até pelo proprio batalhão. 

Foi a providenciei, que pude tomar a ins
tancias elo commandame da escola, major José 
Faustino, a cuja louvavel previdencia se deve 
o não ter sido massacrada te escola toda no dia 
do esbofoteamen to do alumno Oscar de Mello. 
E V. Ex. conhece bem como é pacifico o Sr. 
major José Faustino. (Continüa a lei'.) 

Bem, agora, são os telegrammas referentes 
ao Amazonas, ao Maranhão, a Santa Ccülm
rina, etc., por que dizia-se que o governo ti
nha mandaclo depor todos os governadores. 
(TJ'ocam-se cliversus apartes.) 

Dos telegrammas que acabo de lêr depre
hende-se que a lucta entre a força estadoal e a 
escola não era de hoje ; que o general Cla
rindo só encontrava como obstaculo serio, os 
briosos alumnoB, que n policia tentou, por cli-
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versas vezes, attacar. Deu-se o facto de ·esbo
foteamento elo alumno Oscar de l\Iello. ficrmclo 
impnne o cl1efe de policia. · 

o SR. BELLARl\IINO DE jl,;IENDONÇA dá um 
aparte. 

O SR. BEzERRIL - Assalto ás posições? Po
deria responder a V. Ex. lembrcmclo-llw que 
um brazileiro, sob o pseuclonimo de Frederico 
de S., já se incumbiu de dizer, em um livro 
publicado na Europa, em portuguez, o que e 
a Republica de 15 de novembro. 

Calumnias e insultos como estes ficam sem 
resposta. (Apartes.) 

Agora entra em scen::t a, minha insignifi
cante indivicluaJiclacle; passo a parte que me 
toca clirectamente nestes acontecimentos. Che
guei ao Ceará no dia 13; era um sabbado, e 
pretendia clescançar d11 viagem esse clüi e o 
seguinte, domingo, para to1m«r conta do meu 
log<tr na segunda-feira; mas, ne~se mesmo 
dia, fui informado ele tudo qu11nto h;wüt, pelo 
meu collega que me mostrou o livro rle cópia 
elos telegrammas nos qrntes até pedia, ao go
verno, pelo amor de Deus, que mandasse pro
videncias e que evitassem os conflitcos. E o 
meu collega e amigo, major José Faustino, in
stava continuadamente pêlm que entrasse logo 
em exercício. Assim o fiz. 

Ko outro clia recibi ortlem rle fazer marell111· 
o batalhi:io para Marangnape. )1. iirincipio, até 
acreditei na existencia rle uma cilacllt. acre
ditei. que si quizesse deixar a cidade entregmJ 
aos capangas armados, que infestav:1m :1 ci
dade e asstiltavs,m as casas rle familia. 

Consta, e já li a respeito um telegrarnmn, 
que o Sr. general Clarinclo, já não confanrlo 
muito com o batalhão, quiz passai' o governo 
ao seu substituto, mas que os conselheims ele 
S. Ex. disseram-lhe que tal não fizesse ; que 
S. Ex. já não se pertencia 1müs ; que, pocfoc 
contar como certo o b:tü1lh~o patrimico elos 
artistas, na capital, com os de Soure, Ma.ra,n
guape, Pacatuba etc,. etc., rnnfim que pc1liu, 
contar com cerca ele 8. 000 ltomeus, cujtt ums
sa, posta em movimento só, bastario, pm«c suf
focar os arntrchistas e a protenciosa escob 
tnilit:w. 

E, S. Ex. acreditou, e ficou, promettendo 
que haveria ele insinar aos fedelhos (sic) com 
puxões de orellws. O bafallliio prepanw:i-se 
pc1ra seguir para Maranguape, mas clizi:i.-se por 
toda, parte e até em hJletins que elle desobe
deceria. 

Ordens foram dadas descle logo pam que 
os destacamentos policirws mais p1·oximos !Os
sem recolludos á capital, abandonando-se os 
presos das cacleias, como a.contecen om Marn.n
guape, sendo prer:iso o promotor cles~a cida
de concluzil-08 em pe~so:1, pani a capital i:om 
<"scolta ele paizanos. No mesmo trem em 
<1110 Yieram os presos, capangas mam trazidos 

pelo cadete Sombra filho elo coronel Sombra, 
para. encorpo;-ar-se 11os q110 est:wmn já na ca
pita,l. Tocla e1 trop:t estadmL composta elo corpo 
ele segurn,uç,:1, guard:1 civic:i tê um piqLrnte de 
cavallaria foi postct ele prompticlão. 

O SR. fiLmTmno RODRIGUES - Mas onde ó 
que se deu isto? 

o SR. BEZERRIL - N::c Fortaleza, capitttl clo 
Ce<trit. 

O Sr:. M.\RTrNno RomtmuEs - l\fas o Cm1.rá 
iüo é na CII im . 

O SR. HEz1"lmrL -Sem duvida, e V. Ex. 
conlrnco mui to bem esses acontecimentos em 
todas cts sna,s minudencias, Bem sabe V. Ex. 
a soldo de quem ,-ivict esm capnngn,cl:c, aqrnw
telatla l)(ÜOs :1rmb<ücles d:t cidade, pelas im
mecliaçiles dr 1Jalac10, e llté dentro tht propria 
igrejcc elo Ros::trio ; s11be mais que ess<t gente 
suspeitrt. a linguagem d'O Norte e rl'O Co111-
lmf:f, e as ameaças ele saque, é que assomb1·11-
vam as familias, como diz o telegrammc1 da 
Gaccta, que li em comsç.o; que o proprio 
commc1nch111te cltt gmuniçi:io, o ma.jot' J os8 
Fcntstino, vin Slm cascc cercada á nout2, mais 
ele mim vez, e dle proprio ame:tç:ulo, preci
sanrlo anelar ar1rn1clo, o que -raleu-lhe aquelle 
artigo cl'O Norlc, epigrapllaclo-0 treme ierrn; 
SlÜie mais V. Ex. que toda essa C8.panga.da, 
no cli:c da reCreµ·:t, se acha v::t rcrmarla, uns com 
ri/les e outros com fouces, l:'I dentro ele pala
cio, onde V, Ex. tambem estn,va, e que ao 

lá as primeirns metralhas, qüanclo 
viu-se que a cousa, era mesmo sérici, não 
houve portei falsa nem estribm'ia que n:'\,o 
fosse serviclct pam a fu;,m. (Riso.) 

No clia 16, m1tes d:1 pcutirla elo llºp:cra l\fa
r:mgua.pr, S. Ex fez retirar, como fl:lr:t an
m1nciallO de vespera .. o cofre do thesonro tla 
CilSct forte pa.ra o ecliflcio tlo lyceu, junto ile 
pal:icio, e,para ob:'tar que o 11 º srgnisse o seu 
destino, requisitou n. mim G :w comnrnniln,ntn 
elo lJafalhão, tlirecta,mente, a.uxilio '1'1, /'orça, es
fallmü para evitar o assalto e saque ele q1w 
estava <tmeaçacfa a cidade. Tvlas assalt:ccla, por 
qnr.m, senhores? Por meia cluzia <lo m1:uchis
tas, como nos chamam, ou enl:lo, peln, briosa, o 
patriotic<t mocicl:ule da Escola Militar. 

Devo dizer em honra á memoria elo grande 
e patriota se1mclor Bezerra, cuja morte t:cnto 
pranteamos hoje, CJllli tmlas essas resolur/1ris 
l'.mm tomadas por nús amlJos nr1 mais ali.soluto 
a.econlo. 

A escola est:wa, em ferias e fazia-se nesse 
cliit alguns oxn.mes extraorclin::trios. 

Curnp~ia evitar choques da escola com a 
forç,;i estmloaL em attitrnle prov(1cm1te e ame:1-
ç:Mlora. 

Aconsell1arnos aos aJnrnnos que se a.bstives
sem de ttncl<1r im rtm ; <1ue fossem para tt es-
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coht e que t:.vessmn promptas i:IS suas al'nms 
lJD,ra n,, ch~fCS(l,, no caso lLe a,,~·grc~süo. 

Um official 1·efornmdu c . ..;piomt\'<l a escol;1 e 
in, conütr o í[lrn vict em pctlncio; clcmitti-o e 
pedi i1pp1•ovaviio i1o Sr. rninistm cln, guerra. 

Pedi ::dgumas providencias e ::rnxilios ao 81'. 
commandante cht JJracon ,iot; este, porém,cheio 
tle escrupulos, D.gtrnnln:vn. respostas elo Sr. 
ministrn da. irntrinlm e só depois da, C1ggres:,ão 
nos acudiu com o contingente de 1rn1r e isso 
mesmo com ordens m ni resfrictcts e as rrnüs 
severt1s. por escripto. 

Ui\I SR. DEPUTADO-E V. Ex. tem cê corrt
gem tle dizer q110 a forç-ct estadmtl foi q uern 
aggTetliu iirimeiro. 

O S1c lllczrcn.JUL-E' i1 verdi:lcle e vou con
üd-;1 por miuclo. 

Relirn.rlo o 11" lmfolllfúi pi1m i\Iarnng1mpD e 
o co1'1·t; ele esü1clo rlo lugar forte para um omro 
fn1co, <l poplll11,çilo cLlasrnon-se <ecredit<mclo 
que algu m<e com:1 "óri<t, extmonlina.ria, ia 
pnss;tr-sG. Boletins al11nrn111trs. ;üermdores. 
me~mo. foram impecssos pelos amigos cio ge· 
nei'<el Ch1rirnlo e tlistri bnidos em prol'usão pela 
ciilarle. 

Nilo plmnti:lsio, :iqui estão elle':: um d 'O 
No!'fe, outro íl'O Cc;1;/J}((/C (li?): 

BOLETDI DO « i\OR'.l'E » 

Ao l'º"º ! - O Gowrno Feckrnl,sob pretexto 
ele nmntm· a orclem em ;\famnngllpl\ omle niio 
h<t ;i, 1mmor pertnrL1:i.~·.iio, maml1lll que fosse 
esl;1ricnmr rmq tH'lli:I cichulr• o bl'ioso J 1" lmü1-
lllào tlo inl~intn.ri:.t, gu;uth11la pttz e cb tmn-
qnillida.de pulilicas. 

O pretuxto ó i'ufü. O intuHD 110 governo pa
tente. 

Os poucos irnliv·icluos que i1fJ1li pretendem 
clep11J' o governa.dor· legH.lnwnLe. eleito, pn.rn 
sulJ:"tii.uil-o pol' pe.ssm cpw s" preste; n. toilos 
os 1rnwejos, nií.o clispontlo cln d1"111e11to popnirtL' 
put•q Lte ec;te csLú pé,lo genet'<1.l Clill'intlo, rnli
C'.itn, a intc1·n:n,:ii.o elo ntwc·1·no Feclern l pam i1 
const:ur:iío elos seus tins. 

Rctira1lo o 11" b:tti:lllifio, contam os arni.c'cllis
tcts, dizem elles, com a t•scol<t militnr, 1101·
rtnr· o resp:•di\-o commanrlante. a:peznr ílü 
hiWDl' gara11titlo no go\-errrnclot' que sú o dc
JlOrin.rn clopo:s r1iíc pn,,sassem sobi'e o seu 
c<1rbvrw, i.udo ii!lll frito p:u·;t qno o governo 

ir,s m:\os cht g·r·nl.t: doe; jmkus Roris. clte· 
•lsknsirns du pr;qurrno gi:upo lllistil <10 

ltlllll'ittlc. gcmr;1·al Chl1·iniio. 
Sr;jn, como l\w, c,cd;:cmos dispostos ú rcsisten

cin. 1•m todos os tel'l'enu~. n<t defos<t d:t :wto
mi<1 do c:sta.tlo. contrn. ;:i. q irnl n U.cnt1. o gu· 
vc:Pno foclcrn.L. inter\'indc'l inclclli't:i rnente, c1·i
rninosa,111011tr• nos ncgm:ios fütquelle, contr;J, as 
cli~po~i~·Clcs comtiLuci011n12s. 

A lmlos os crnrenses. amigos clc1 onlem e da 
lcg:11illarle, concitamos :~defesa cln. nossa con
stiwicào e 1los nossos sacnüissimos direitos. 

umZmo-nos, pois, :pttm repellir os cu1i:lrchis
tas o clesde já responsi:lbifücunos o comman
dante cli:I escola militar iielo que acontecer. 

Estamos p1°ornptos para C1 lucta a que nos 
ql1erem n1·msüw. ~iío se illudam os inimigos 
da, ordem. 

A postos cmronses ! 
«Boletim cl' O Combate. 

Cearenses - O ballmrte inexpugnavel for
mmlo :por vos~'1S convicções inabi:llaveis v11.e 
ser ;css<1ltaclo á vi Vc1 forçi:I ! 

Os mc0 rce1mrios ao mm1do elos audaciosos 
j ucleus con tractar<trn t1. lJo!n_ preço o clesmoro
namen to Lle vossi:\s mstitrnçoes. 

O modo lJrillrnnte por que vos tencl.es conclu
ziüo. nullifictmclo com o vosso civismo as ten
tativi:ls tmarclüstas, tem cxaspera.llo ao ulti
mo ponto o grupo infinitamente p2queno de 
t\Ycê:ntureiros que combate com o ma10r cy
nismo á sombra malefica ela bandeira isn10-
litil. 

Por uma aberrac;ão injustificavel o governo 
que sr" levc111tou em nonrn cli: lilJerdr1:_cle e clc1 
legafüh1de pretende reduzll' a conchçao ele es
cmvos o tülivo e heroico povo que, em lances 
;1rriscaclissimos, sacmlimlo a jubi:I leonina foi o 
pl'imeir-o no Brnzil i1 proclamar n, ignaldacle 
elos direitos elo homem. 

Sim! E' triste e doloroso confessal-o, mri.s 
desgTaçllcli:lmente ó uma, venlade comprova
dissima o r1poio criminoso iwesti:ldo pelo Go
verno Fecleri1l a meii:I duzia de vampiros que 
ri.spirnm a supremrt direcção do estaclo JXtra 
perpetnuem as indecorosas sceni1s de canilm
lismo <1 que ji1 estfo ;1ffeitos, 

O inclito 11 lmta.l11ão ele info,ntaria. cuja 
cornlLwta nobilíssima, está acinrn. ele toclos os 
encnmios, ci,calJ;1 ele~ receber onlem extempora.
nca. pê1rn nmm1xw na paci flca cidade ae. iVh.t-
1·,mgunpo. 

O l)lu.no é sim11les o rna cmclucção f<1Cilima. 
Sc·gue o l1rioc;o ba,talllão para aquelli:I ciclude 

i:lflrn elo conter a perturbação imltginaria que 
a,li reim1, e os anarchistns, livres ele füo for
midcwel JJressiío, simulam com o clesbriamen
to que llte~ ó peculii:ll' C1 accla1mwão de um go
verimclor «a, gcito» e conta.m que, esta. immo
t'n,licl:1dl\ sa.nccionadit :pelo governo l'e
cleml. 

Fim assim disfarçada a intervenção clirncta, 
D o novo goYeruo «legalmente» constituido. 

Como t:Clnsequoncin., tc:remos a immecliata 
8Uppressfo üa.s ga.nmtias constitucion:1es, e, 
portn.n i.n. as prisõPs, as cleportações, o Si:lque, 
n, m;üs iu 1·:· :w perseguição emfim. 

Eis em l'é:~umo o sonho dourado dos bandi
dos que íiwmam o partido judeu. 

A postos, eeareses ! 
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Enxotemo:::, parn. long'" o 11anrlo iln ~,n;s rle 
rapina. que, l'lll ncgm füvon.rhc, H\ll1 prounn
dar-nos üec<gT:11;as e aill1çl1es. 

Pedem os nossos 1J1·ios, que j:unnis fónw1 
avjJJ.c'tclos,que opponlltln10..; ;'t, lna1~ (;il{)L'g'icn, l'»· 
sist2ncia ao grupo insigninmnt• qn:>. tenta 
ousadamente CL cleposi~·ão elo illnstr,, g'lll·c·r
naclor. 

Desbaratemo:' esses ad n'rs:1.1<os til.o iieqne
nos no 11urm:ro, quão gr:tmll;s 1rn L·olnl'lli::. e 
na D.,uüa.cia. 

Accesos em ardor patrio, impelliclo~ ;10:" en
thusü1.stieo ci vismo,cure:1mo:s em 1 kJesa, rle uos
sos direitos, 

Tudo, menos rloix:u' qne :tmesquinlrnd:1 
a grandeza, do nome cc«tn·.n~e e 1lerrncaclH. a 
lei ri ne nos rege. 

Em qmtlquel' emergmcia, cslrj11.mos dis
postos a luetm· peht autonomia, rlo e:;trulo. 

Ao governo .f,:dei·1tl c:tlJe infoiI'ic 1·c~po11sn
bilichicle elas occurrenci:ts kment:iv1;is l.[ uci ti
vermos ele registl'ar. 

A lJostos ! » 
-Esfa claro, está pri.tente que. <lisponrlo rle 

tanta. gente nct Clcpitc\l, S. Ex. s<í 1·eq n i~it;c n. 
a fot\'ii. p:1fü r1bsbr que o 11° IJ:tt<tlh:fo Sc'{~·11is:crl 
para i\famngmlpe. -

S. Ex., de clil\lHo me:<mo •. ii1 nfo por lia e:;
quisital-:1,, lJOl' ser gornmrulm· f, .r,1. (h L'i. 

Fiz o liatnll1iio seguir o sen cl:•s1;i 110, e o i l" 
na melhor ordem e cliscipliim foi m;:unpar em 
Marnnguape. 

O St<. PRESIDENrn-Lemhro ao nobre clepn
taclo que est:c e~gotacla a l10m. 

O Srt. BE;mR!UL - Pouco mn restn. lli;;;õ1", 
Sr. presidcute ; >-ou termlimr. A artilluu·i:1 rl:i. 
liateria Ln. l-Iitte estava expo:;ta. ;e ser t<Jtnnrh 
por um µ\llpe de rn:fo. A's ;<, liorn.s da 1»t<'lk 
fui ter cum o Sr. geneml Bnys :: liz-llw n·1· n 
perigo que esttwa, correndo :1. escrJi<ê 1:om 1Xí.u 
lJoucos meios ele rlet'em. 8. J~x: .. crnno 
ctor da fürf'.ci.lem, consentiu r1:1e lú~:>e:11 
melas cllrns l;o~clls ele fogo. Tc'.n•-su rh1 :1J1ril· :1, 
forço,.ª porta elo depositÓ Lle po1·qt1r; 
o m:i,_101· commaml:rnte ela fürtll e com-
Jlfl.dre do general Clarinclo 11it0 em enc011-
trnclo. 

Um:i. chls p:·ças foi c:Jl!oc::.rln, o.m lrenl.e ao 
eclificio d:1 esL:ol:i. e q1mndo se :1r1·astava a. 
puL10 a segn;1,[a boem rle fi1.;o p:H'il, (;ollornl-:t 
em mell!or· posi~:ilo i],, doCtz:L ... 

tiro~ 1k r1:ffolYcr, qirn p:wtirn.m do escriptorio 
rlo taljomaleco. 

Os alumnus que tinlmm ido tomar mrni .li
g·eirn i·d'eiç·ií.o e 1·cgres,<1,vam pam :t escola, 
er'ii.ill qu:1si f\ e:'~:·. mes11iO Üõmpo :1.fac:ulos pelo 
T,1•oc; 1 llu can1.lhri:c q111: tle fJl\nco éo pel1.t rnfa
g11~t1·1la, ela p2ç_·.a, :-::e ttppeoxilnfl,vn.1n d.a escola. 

O S1c i\L1.1nT\'!f!1 HrJiii:IC:ur;s dit um nparte. 
O :;H.. Brcu;rrnu. - ().: pobres n ltr•roicos 

mc•11inos 'lll'' rlig~1.m qtw.l o r·umlm.te r1i.rn entií.o 
~m teavon. e cn,1t.cslrt\: Jcs c:11?, 1úluadas 
~,·2.'c1·rn :1/,íJtj '"" o 01·ru./a,._) 

Acto cont'nno, o m;cjOL' r2iornmclo J\fanoel 
Bl>:ér:1T:1, a.srnmindo r1 co1nmanrlo eh forçil. de 
altrn1110~. ('<':é di:::pn.rn,1· rfofronte da. cscolêL 11m 
tiro 1k 1101 vom. Sl'ecru. 1ê tr:rnsmittir polo te-
11.rphonc :1. segui11t1-: int ma,1.:i10 

« íl majol' rnli1rm:Hlo, senmlor l'vfanoel Be
zen:t, 1le Allnq 1wrqnu .Tu nior, comriü1-Yos :t 
cleixar o guve!'no üe.,üe jú. A voss'1 pei·mrl
nenci:t 110 po1ler represent:L a.pmms. hoje, unrn 
insignil\c:mtissinm parcell:1. 1la clictadufü que 
cn.hi a n ~:J 1.l'" no1'eml11'0 ultimo. 

O Sitng·1u clenamarlo por· voss;c relnct.ancüi. 
cn.11 i1'.'i. sulit'c rnc:.,a. c:tl.12(;;1 .. 

N1l,D Yos cng(n1ei~ ~ » 

o si~ llE:ZEH.RlL (co11í.'1wrr1u/ .) - A l'8Spost:i. 
do ;ce11e1·nl niio :•stl'VP. nn, n.ltnt'iI 1le um cirla,
cliio pc:.triotn, poeq uu d i'sr: L:ilu simplesm;:11te : 
« o · lrn clB eal!ie dn.s mbc)ç·.as rlos 

». 
Trn.1·0n-sc então tiro1.eio intenso entie tt 

trnpa estaclo:ü, rnuniel<1 :'L c::tpa.ngada ai·1m1cla. 
üe e'pin .:n.r.i;1.s íl!://e e n. forç:1 ela escolii., entre 
:1 cpml existiam :llgnns r::ulett·s e pm~r:1s rlo 11" 
lmi;iditü"'· sci,ltirla~ rlo Jll'rJlL'no contingenü: que 
Ü<~U\l grnirdanrlo O W.I:ll'tG] ('. a l'ort:L!Chi\, Ütl 
No'"'' Séenltorn. rl::) Assumpl;iio. que esp ... t1 t:1-
1r-·ri1nc~ntl~ se~ llff·:\•et~1·;-t,1n. 

O Sn. JVLu::r1:-.:110 H.on1rn~i:r>1 - ,\i,i1·:1.Vi1,J1l 
t;:miJ.·rn com nwLt«t.ilmlloms. 

íl Sn. Br,;zi,:1wri,-íl c.1nl.in;:c•11i;e <h marinlrn 
co111 n1rn1 metn1.l\mclor,i,- q1rnsi -r_lcsmonta<ln, s·.~ 
Hlio mais t;mle; comec.;:wa n, ca.lür a 1101.1te e 
füi :1mi. L·lic:dJ:1cL, p01·queflc::l.111os its 8c't:lll'<1S. 

Ante' rfü.-'1J, pot'l;lll, :1 m1:mi1uula., permitta
S8-n1~· o te1·1no. júl \1rLYi:1 rel;~1;iss~vlo a, ctl val-
litl'i:t, q 1 w tenton tornar " pornlo ff1m üe 
c.ornl1:1Le o ca v:1 l!o rlo t Epiplmnio. 1tj 11-
rt:wL:• 1k Ol'llem elo gcnern.l C!:u·iwlo, CJll8 a 

o SR. M.1.1\Tl:"lfl(} no111:.11+n:~ - 1'fa fnmtr; elo CiJlllllii\llcliL'fiC . 
pafacio. 011 intrincileir:Hlos prw cletra;;; rlfl.s liar-

r:tn,: e no cllilu, 11:1. pr:u::: elo ll1é'L'Cil. :o, 
O SrL Br~h1mum, - C\ii,o lm t:t.l ; no crma- rc:sp:1nr!i:11n , , fogo' r1nc. pad,i;1.m rh pm{es 

mcnto tle clu:ts i·u:cs. nmil.o :Lute:., da. 110, tl1\'(;1·~"': pnLic;o. do fü1.iMio l\ ;\/Lede 
Me1·caLlo, hoje Josl': tL: "',k;i :;l.r rns,ti-, ;tlgu m;:.s c:t':rn . 
~~;~" c:c;l'c;~,llt,e _,rl~,.ior1~;0l~co, , "' m:1 1los I 1Io1!1·0 um inBL;rnte om IJUA elo p:üncio ou 
.,av~ .lº,\D'\~-' q ll tdeg; '.ê~L;"'. ,1m P·": cl. .. i ;r,;:l, j elas HYll'.lClltl\t~;('S, Yemln-se fanto ct.llmrno es
como '° uzendo, qL~( ,u·u 'L.1;e1 ''. P.·'l;.'.L . p,,1.r,.i. I· 1.Gn1.!H.lo no c_;J1ao ;1c1·erl1 L:m1.m que tollOs cstfl. ·rnm 
ser C<)JlllCadtL Gtn llldl101 )10,H,c<O, .lu. cLLcl.Cilllci. ,\. JllOl 1.IJS O (rn quanto bQ.S(Oll fJ<Ll'ii. C(llO ]tOUH!SSl! 
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viv;is e fngnetes atroa.nclo os m'es. Crnrl dr.cr-1 Todos eis nossos a.clver:mrios-os ami;:ws ele 
pc;ào qua111l0 viram !Jem qne os calhverns S. Ex.-recol11ernm-se livrementea suas casas, 
estarn.m n. fazer fogo! suspernlernm a public<11,ào elos jorn:ws pon1ue 

Unm g·ua.wlci. ele patrio~as foi nrn11cla1la. to- qnizermn, nms a cicbcle entrou na :1legr·ici. cos-
mm" conbi, 1Jci, ca.cleia., que cli7:in.-se com in- twna.ln. r esse(• o 1müor tl,•sespm·o elos nossos 
sistenci:1 que o.'< presos seri:t111 postos na. rna.. ncl versa1·ic8. 

Fosso ou nCw vor1l:J.cle o rine se clizin., o lhdu l\1ss:uJos vinte llias um si" jonml clignou-se 
é que as prac;as ela gtrnnln. civic:1 quu gnn.l'- nppri.recer, foi O Sorte. 
davam a cacleia estnsarn entito simplesmenü" o Si!. iVLunr:-;no ltoDRffWiês-Onsou appare,
mma1las tio '«tbre-IJa.yo11eL:1 q1mrnlu nnlma.- ccT; foi uw~mo uma. ousn.clia tia minlia pm'tc!. 
r1arnenl.e, e~sn. gu:1.nli1. sern11re se ((;;r, :irmailn. o _ . . , 
muuiciacln.. O SH. fü;z1cREIL - \'. Ex. rimz ver s1 nos 

On1.eos ilistinctos pn.iwno~, qne 11n.vi<1.rn eor- cni<W}OS im e~p:i.relht e diriQ.·iu uma.ca.rto. ou 
rido para a escola, igu:i.lmente muito 1108 pel;1cy\CJ pTg·unüin1ln .s1 o .J rn:iJpodm appa
:wxiliamm com o sen conc 11 rso efílc:i.cis,imo. l'!'"''r; m:rn o se,·1'ntar10 da pol1c1a respondeu 

As posiciies fomm gPn.nlmlns tlur<..mf! Locl:i. tmn3c1:evenrlo o ediLnl rm que se clecla.nw;im 
a noute de W, em qne :1 nossn. gonLco kvo eh gMa.11t11la.s tmhto: as 11ber1htlec:. 
ir l'l'SlJOnclenclo os tirotein' CJ!lG 01';1, vi11l1am O Sn.. l\IAllTL'mo Rnm:mns-Mas acima 
de palacio, or:i. 1üt igrej;1. elo nos;u·io o or;i, rlo rlrssa clecla1'c\çiío lui:l'ia os factos. 
Outeirn. 

E o Sr. gc:mernl Cb.rindo f'oi dei:rnrnlo bom- íl Sn. B1c1,1<:muL-O fücto l~ este, 8 qne os 
l ladr1-1es achn.rnm-se nmli:1.tlos. xwde:u· e inntilm?irt'l aITuimtc' o 1'cllto p:t-
htc10 elo go-rerno, so porque :1grnirtlava '" n'
sposfa dos sem emiss:1rios que ti11lmm i1lo <1 
!Vfamngtrnpe uma e mai~ vezes, con vencel' aos 
officin,es e pea\cts qne chwiam cnmprir o jnra
mento virnlo em soccorro do geum·,ü. 

Sú p8ht nmnhã úo cfü1 17 S Ex . u2nlen1lo 
1le todo n. esper:m1iti,, pecli'J · J;lêlO 1.el~-
pl10ne, aconsoLlmmlo eu qno m·For"Ctt' 
/Janclüirn. limnca rn1sjn.nell:ts th p:<lnti11. 

O Su. fü;LLA1tmNo nrn ~IEeiDO:\fc;A-'{. Ex, 
la1v;a. 11m l:i.btio ao governo üo genercü Ola
rin1lo, Poi8 gnrnnLo ;\, Oli,ma1·a que durante 
o governo 1lo µ;euern.l Cla.rirnlo niio houve 
i·oulJos, ~t cirlndo estD.\':1 om completo. socego. 

O :)n. Bí"iir<;mw. - O l'niprio S1·. gene1·:il 
Clneinclo, ;-eceio:: qm1 os salte:lclores, os ann.r
cl1isüis, ü1s:,e111 1·onb:w o cofre e muclon-o pa.J'a 
urn;i, c::.s:1. f'carn. IJuttcs SlJl'iêU1l er•ses salte:i.1!0-
ré~s e ess<JS :tru1.1't:l1istéls? Po1· cxclu.si\o: !llJS e 
º·' nlu 1rn10s eh es' ol[\,. 

O SR. ::VLrnTr>rno R~DRIGUES - :Nunca rlisse 
semellwnte cou~;1.. P!'Orn1,;o a V. Ex" pm'a. 
provnl-o. 

,',,'s 7 ltoms rln. nrn.ult;! rlc~.'-'e clin. o :)1·, gene
ral Cbri111lo di!'iguin-nw. 11m ofricüi 1le1:Úmin
do ser impossi vd continuar mais 110 poder 
pelo que cleposit:1vci-o em minlms mfos e;omo 
comm:m1hmte 1llt g'lrnmi1;iio-nnica l\,Uturichtle 
em q 11em 1'8conlteci[l, 11 l'or~:<I iweci~a p:1m mn.n-
ter a ui0 dem. O SR. fü;~F:n.n1r. - Elh não o clis~e, mas o 

Pa.ra. PsiM.r 1lilong:1s acceit:•i 0 irnnol'tnntis- qne q1wr di1.1:1· m:1.mlae mrn.la1· o coCrn, c:spa-
simo enc:11·;.w e imnwrlintami•tlte li!: const:ll' lli:inilo-~e CJ Yitfam s:1qnm1' ;c ciclacle? 
Pº'' um boletim, (llle 111encl:-i puiilim1" qtw :i O S1c. :\fa1:TL'IITO l~omtrnlJES - N~o é exacto 
despeito ele 'l rn1lrp11'l' 1.en1,:1.ti 1'i1 :1.m1.1'IJ1 ii,;11 li11·i:1. isl;o. 
e_:o1n rL Jnaxi1nlli ene1·gin,, rts~e!2.·111·a1' r1, 1J;1z .. tl 01·- o " I' o ' · l t J"," 111e · " ~ .-,n .. ·,1·czE1ir:ir. - Se. ]Jl'PStc en '~~' " 
cbn, a li!Jccrhcrb. 1.1 se;.ru1·a11rn inilh'i1lllal " ,, , :1Yisou qt1:: :i, llln·11 tinlm termina.elo; mas o 
p1·0

1
prieeln.cb e a. mltntençrt, em fim ele todos nobre rk::tltoclo olJrigcc-rne" ir lmscitr a pr·ov;i., 

os l ireitos ciYis, atéc1ae, reslai,elecitla 1le tOLlo o >'en p: •1pt·io j1mrnl, pam lllc r<csponde1·. Aqui 
a ordem, logo que o Sr. general ClM'imlo ti- estit (/,'), 
vesse "ªido iJn.rm a J'ó1·a., c'nt1·e.~·ari;i, o t l · 

1 
· V. Ex .• oma 11, r2spoasa.bilicailc disto lJer-

no ao v11,;e-gov<!rm1c or a quem i'Oll1IJé!tla ( ·' n•ito. an ;e a lr1 ! 

Assim o fiz no llin. 18, ús 2 liom~ th tarilci, O Srt. i\LmTIXIl" ll.oDIUGU1'S- E tambem a 
api'i, o ernlml'que tle s. Ex. :t lJ ilt'lll foram Ít'i- rcsp01H11.1Jilitl:u!c mor':cl ; della. nunc:1 rugi. 
1.a.s as honras üe guanl:t J'.irmatla, qu;crnlo pns- O Sn. BEzERHfL - Perg-nmo ic·to porque 
sou im escola e um" scilY:1. de <1.rtillmrin.110 l:n'- V. Ex. lx'm sa.Lio que a lei exige que o nome 
ga.r o escallT pam bordo. t:'<trj:1. por inteil'O qnando o q Lm eu 8CJLÜ leio 

Ni'\.J se r,"aliso:1 o t.al «sonho clcmr:1tlc1 ele ó ap'nc1,: p !l'te d2lle. 
nm 0 ·ovt•rn;1.clor « n,< 1e.itu » nem 1all1]'llt'c·1 ·1 , · 
, '". - .. ,.,. . • '" J '.' «, OSR.Z.\i\L',-N:'s~afült<itambemmcorroeu 
Wpl\'c~ao eh> Loü:i.s ;;s ga.L0 ;1.ut1as comt1 LHctou:ies , , . ~ ' 
c?m as c011seq11t.:ntes sn.qne:i, tlepmt:i.- · l.~[ Src. DEJT'!'.UHI - V. E.x ontao está con
çoes e a mais rnf'r·'1ne pm'.seguiçi\o» qiie1"íra.m 1 Yencttlo que msso lia um crime'? 
1111~nn;:i~clas, nos bo,letin.s. Ao eon L1'ario 1 !isso. / O SR. Fl1mêRRIL-Pelo menos 11. Constituiçito 
o Ce,u,ê ,,nl.10n em iJlena. p:1.z. . co111h•111m1 o anonyrna.to. 
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O __ S1t. J\IARTJ0:no_ Ro1J1:HTil:·; - S:~-1 Coni'ormo-mc com nJgmnn.;i das emendas 
que nao houve ; urn1s honnl nrn1b.s in·1- :11wc::enlada~ pelo meu nobre collega; sol1re 
sões e i1L·rnltos o:i mais bn1tae:: :w•: meus a.!11i- otti.r:::;, p01·(·11i. nppo1·Luname11b mnittir<'i a. 
gos pelo:: amigo:< elo Sr. clepnL:tdo,porqm: e"'ét- rninlm opini;'10 coml1:1tcmlo-as· 
YlUll cOlll i\.S cost:1::: Cj1l01Ü8:'. lki Llc irlYOL:iêl' O l:1ncc :le!l:tS e C~Üê que trai:<i, füi, refbrnia elos 
testemunho do Sr . .Jofw Lope.·;. 13 

O SR. B1~~6ERRIL-Não liouv·e essa, tentn,tivtL 
de ass:1r-:c:irnüo, V. Ex. fez-~r' Lle for;cgiclo só 
por ca vil:c:;iio . 

. Ex. p1·ctemlc renO\'éU' a materia que a. 
Camn.l'<C rn11: julgou olJjecto ele delibera1;iio lm 
apP11:1s nn~ dous dias J)aSsa•.los, o pr~jecto ele 
1·l'ini.egr:1~fu1 <los grnern.es. Tal :"'smnpto niio 

O SR. \L\Krii\IJO Ronmc;vi<iei-liei de proYtc!' p(dc nrnis sel' traüulo rn1 iweseme ses,iio; en-
que houv(:). tl'et;nlto. S. Ex. CJU(er enxertitl-o ngorn rnt ki 

O S1i. lkzErrn.11.-N:1 lnci:1 honn', a.o todo n 1lc de :·m1;lcs. 
morLe·: e al'-' mF U•rinwntos, 1111•, Jr:i v •s E' ílll- que n. Cccnmr;1, nilo consentirá em 
tl'os leYCS. 'w, nos·~a o ,\ltinrno Y;1~C1J11- 1 til, tlen·mlo ;it,,;_ o :llltliüvo :;;cr rutintclo tb. 
cellos, que foi :1 punll;ü:uh1:, por- Llisc1:s<ío. 
que teve <e imprnclenc1;t de L'11trar no rpi:irLcl D:·s:k j:'t 1lccl:1,ro, pois, qm1 me opporei a, 
éb grnwda, ciYic:i., qnc .iulc;·aY:i. ak11Hlormrlo ; ess:1. rnnornl;:"lo ele um :tssumpto que niio foi 
um 0111.ro a.l1mmo foi fc•ritlo gr.1n:lJlcnte po~ julg-;1:1o ol1jccto lfo :lelibcr<c('i\O. 
sua, propri:1 anna,por 1lescui1lcJ, wmo cu 111e:1.
mo testemunhei riun.mlo vi:1it:1.v:1 ;1:: gu11r·1l:1f: 
avnnç'iul:t.s. Do povo, ao rJm1 mu c·onstn. f'oi 
morto p_•la. i1ulici<i, o immcllüro elo V<cpOl' ('o
/ollrfi'o e f«,1% llc comb:1tc por li:üa,: ck 1111s:::i, 
gente nm llll'llino r1uc rn qn:rnrlo :1:\.vn-
se o tiroteio contr.'.t o tlc c:lY<Cll:tl'i.1 qilc 
atacccvn. peh :1 lle~:c mai:; :tnw-
çacla. 

Do lado dn forca eslaclonl f'omm mol'to:': um 
cornet;1 lla guarda civicn. cx-rJmr;:c elo ('Xe1·
cito, por bal:v ([:~ smrn c:1.m:11·:Ícbs qnamlo ff" 
passn.vn pam n no,:s'" gentf', um p:üz:mo. no 
terraço interno ele. pG.l<1cio.p01· bl:c clll t1111 sen 

O Si-e. 1lrcr.L,\R"11:-;o DE Mr-::\111o;"{r·A -Isso eu 
j:'t S:tlJi:1.. , 

O Sn. Blczrcrmn.- Pcrmitt;i. V. Ex. nimln. 
que <'ll dloVir.i<l cm um ponto: elo cm que V. 
l~x. nií.<J í;i-m r:1úco rxn·:t censunw o goveeno, 
in,:i·iminando-D po1· nffo t 0 1· pre::ncl1iLlo os 
chn-c11i d u ex1Tcito, t.·nclo ~1 h:i par,1, fal fim 
1·0L:1Lh o a.nno 

Drcl:i,r('i em :1,parl;e que: tal lei era como 
s1 n[lo 2xisticse; P rn.1.ific:o agorn, o quD cliss2 
porq1rn eo11s;1gmr l1rn:i disposiçiio tlc lei no 
impcl sem os meios prnticm para executai-a 
nwlho1· scrfa niuJ tel-a rei to. 

compa.nlwin• e os ottkos hdn lk rnziL 1:. 
estillrnç-.o ele mctml11:1. ll(•utro tb ll<I- O nPi<> e1·:1 º'laiielccer clesüe logo o regi-
lacio. men :lo fü·~rnLment.o pelo sorü:io, m•1s, si'1 

O alfüres Joi\o Carlos,alllmno rl:i e'coh esteve isso constit11e trnm µTarnle diHicHlclaclc. Como 
preso no qrn1.rt2I de poli1:i;1. e•:::' 11:!0 llii ci.ss;ts- rn1contme nos esta1lo' e p::!o interior, princi
sina<lo, como o seu com1J:rnlt··irn 11l; im]Jl'\1- lJa.luu'ntc, ;1,11tol'irl~1,:les leLleraes em rn1m1\l'o 
denci:t, V<tNt·otw:•llrn<, ponptc 11 111:1. 1n·:11"·:c gT:t- ndl1e;H·;1Lc; p:ir:i, lorm:ll' as c'l11~1miss(1cs do 
cllrnrhi. :h Jli'Dpcin gua,nb ci\·ic;1. i,lljnon Sllil. NOl'Le10 ! Colll<J o nobre collcg-a rn10.1g11ora., o 
cleü:m 11:1. occ:1siiio quo cnt1·11u c·om o onl1·0 nu' pro11n1111l1c:t:1.111mllo :c111d;1. c;stu. iio1· fa.:u::r. 
CJlrn.ri,r,l. Na Lc:i p1·imitirn., qm: rnmc:i. cntmu cm 

tfa t•scur·itliln as 11ontnri:1.~ :1pc1ms jl •tli:im vigor, rn1tr:crnm ns p11.tlt\'S u f!mc:c:iou:uios 
s?-r rli1·igidn:: contr:1, c1 n1lto 1k l):tl:lcio. crin- qno \10.i · s:fo csl.:1tln:ws, os qw1rs, nüo 1,endo 
verticlo em sinist.ro re:ln ·1n í[llt' \01nit:1.1:1. L·c::c1. ol1rig11c:~o, n~~o quererC10 fazer o trn
fogo e L:lla. ele 1ior11. em lwm, 1• [lllr icso ,·, r1ue b:lll10. 
umn. ba\;1 rnsa, em s ·n pcrrn1·s:J. C1i :ll'.sloca 
pellc base a 11st:t1:1rn 110 bm Hl ,,·cm•1·a.L Tib1ll'lcio, 
mas ú cl:iro q11L: um ac1·icl1'ntc. niío inl.rmcio; 
nal como r•ssc;, j:1.nrni:-: pocll·1·:'1. s1•1· l"Y<'rl" :\. n SR. B1·;1,1•:w:r1.-Ainda. 1m os mesmos p1'e
contn, ilD vnrnlalic;mo :los J'l'JlliiJlic:ano.-; que ;;r; c:onccil;rJ,; ele: outi·'orn,; oro 1J:1rl·c:; em visconcles 
bn,ti:1,rn p;11·a ilr·itar por· 1Pl'l':1. o insisi.n::tn (o n:>o flll 'l'C'111 r11tc: ,cu:-: !ill!o:; ''' rnjcitem :1. cst:i, 
int11ll:1·avc;[ 1·ep1·1";"ni.:1nte 1l:: :1il'l:H1nrn., e r111r'. [(:i igu;1Lii.:1r·i:1. 1:1Hlm1·:< rr;rn11lrnt;;1rn que: C'Sse 
a es1.:l.t1m SlTit 1·r-:•r.,·t1icb1. i:n1 11c•:lc:sl::1.l de: gr:1.-I' imposto :k l11·vn 1.oc::u· :1, Lor1os. Al0•m 
nito :h s11:1 l.P1T:1. 111:1is 1·ie!-:':1.11t.r: q1w o 111:11·- 1Ls10. !1:1 ct1ino o ck Min:is e outros, 
mm·u do l'strnng'lciru. q11r;, ::r0<Hlo rc;l'md.<i.1·io:; 110 s:·n·i:.:o d:1.s n,1·m;1s. 

A.~·or:l, Sr. 1m.:si:k11ü•., i(·il.o c1str' lli:,tm<co n~:1 1<1rnccr•111 nm ::r'1 llorncm p;1.r:1 o cxcrc:il;o 
t.osc·o. 1m1., n:rrl:cileirn, i111:: 11<'llll:,:::·imc·nl::i' do na :1 ::.i·m:u1:1 .. E:rn::l:inw11to (;ss:1.1·epugm1.neia 
Cea.ri1. eom qt1D !:1.11to SI\ L:o111 <:;q,lornilo. 11~0 (!;'1.-::e; no' c1:d.11.!lo., m:1.i~ llopulosos, :1quelles 
tcrminm'ci sr·m t!izc'J' :1.lg11111,1. co11~:t solJL'ü o j11st:1m1•11w rpte tt·1·ffo rk Ll:u' nrn.ior· cor:-
pn1jcc1.o em discnssfo. t~i11:•cnLe. 
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Por outro la•lo, sem premio, rar-os são os 
voluntarios qne appcwccum. A cousn nio é, 
pois, t8,o s1mple:s corno parece, e ::, cnm:1rn. 
terá muito qu0 füzc:r ainL!:i. p:u·:t resul \'81' 
esses embamç:os, afün de que a lei tlo surtBio 
seja, unm re0lldaelc. i1c 1n.) 

Fica a clicussilo atlictcb pela llora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE'\I DO DL\. 

E' annunciacla '" contimrnc::to cht cliscmsão 
unica elo p0recm· n. 1 :S, c1msiclen1 nclo vago o 
cargo ele Prnsielente cl<t Repu IJli1:ct peln, remrn
cia elo ciclmlão deito e estar preenchido o 
mesmo cm·go pela suc:ces,fü> cimstitu·~iuwtl Llo 
Vice-P1·esiclen te. 

o SR. CASSIANO DO NASC!i\JENTO (pela 
Oi'clem) - Sr. presiclcnte, v· Ex. tl.Cttli:t 
de. ll.llnunciai' á Cn.mal'a a 2" Ü;t 
oedem elo düt, Nella vejo i'lll primeiro lo
g:u· collocmlo o prn.il'do n. 13, considcrnnclo 
Yago o Cill'go :le Presitlenlr; :1:1, ](epuiJlic:t e 
logo ttpós o pI'ojecto n. ;22 A do ~~·melo qnc 
<tppront os netos 1.10 govm·no de lü e !:~ ele 
abril e concede anmisti<t aos lll'stcl'l'nclos e 
})resos l)Oliticos. Como wnsideru CJHe 1~c;st2 
momento é mais importanl;c: e m:üs urgl;1lt:; o 
pro,jecto que tmtct clf\ :im11istic1, G.ttenL:i. ;t 
circumsta.nci:L ele que ciclac:.uos bmzilr:ü·os se 
0clmm presos e clestermrlos 0111 nmis 
ou men-os inhospitas, rq neiro rt Ex. que 
consulb à msa sobre o seguinte: se concelle 
;e invel'silo ckstes dous [JrDJect11s p:wa. 
discuta. cm primeil'o logm· o qne cht 
i1mni::tia e depois o q LlC tmt:.t di1. uleição presi
clencial. 

O SR. NILO PEÇA'iIL\. - \fa.s essn íbi :i. lxm
deim de com bate clr1 opposir:ão. 

O SR. CASSI.\No un N.\scnrnxTo - A 110,:s:1 
limHleim ele coml111.tc nu.o (; a ele Y. E~. -- a, 
lega.liLlade; :e nuss:.t li:1.ndeira ~; ;i, con~t.itni<;:lo. 

Sr. pl'esiclcntc, quero roti1·:tr üci, opposir,,:'lo n. 
péclm de prol;ohu· (lisGLtss·:Ps em p1"c,juizo lhl 
viela e lilJet'tb(lcõ dos nossos :tmigos o por is:m 
requeiro a inversão clcsse.s üous proj(•ctos nC1 
onlem do clirt ele ltoj e. 

Proceüenclo-s3 ;, votctçfo :lli r»r1uerim~n:o 
elo Sr. Cas<ianu llo N:1sr:imento. \e1·ificou·-s·_; 
rn"Lo ll:wc:r nurnórn. · 

p8,rte ela or1l2m elo tli<t essrt tliscussi\o ele que 
clqxmcl()m e\, li!Jer1lc11le e a viela. LlG m n itos elos 
no,sos m:ti~ illi;c;1T:cs corn:i1la:!ilos. (Jfr ln lx111; 
;,i11ilu ÚC11l.) 

O Sn.. P1tESIDB:'>iTE - Pcmlente elo voto ela 
conrnm o re.c1112rilmmto do nol1l'e clcpnt:Hlo, 
penso que nilo ikvo intl·1·por um"' üc.ci~:ão mi
nlrn nntes ele pr:1m1:1cin.l'-sc a. mmarn .. 

Continúa, portcwto. [\, tlisenssi\o elo p1creccr 
n. 15. 

Tem tt p<Üi\ Yrn o Sr. Fr:rnça, C1u0 v:ülto. 

O :m"'r. :F'ran.1,:!t <Ca<·vallJLo 
Sr. l'r .. csitlcntc,e,t8. qun'.sL:i.o pl'(:Si(lencin.l .iú cst:\, 
por llemais cliscntirl<1,, e i.1rillmntcmrmte, r[11er 
118, imprensa .. quer nD Sc;1m1lo !lrilzikii·o ornle 
C'S:1 illnst1·:1chi ê\SSlcllllJló:1 votou p:cht grm1llc 
nmiorin. d.n 27 eontm s?Üc VClto:-; :t s:•gni nte con-
clL1si\o tlo luminoso cl:t t'rspeetiYt\ com-
miss:Io ele l<'gishi.c;fo e .i nstir;:t: e 
[\, vn,g:t do e:wgo ele pr·2siclente ela. l~ep11blicn., 
:1Le1tn, :1 :?J cl.<' nove.mln·o 1le 18'11. :ielm-sc cle
vi1lamrnt:• prccmcilirl:1 lJf'ln, succ'ssil'.l constitu
ci01ml elo V1ce-Prusi1lcntc:. ar:incm calie o l'l'S-

1m ti vo excrC;icio até 15 de nornml1ro ck 18\J-1, 
tm·mo cll1 primeiro perioclo pl'csitlenci:tl.» 

E' pois. s~nlrure.'3, 11ma qn::,tiio pcl'f'eibt
monts victuriosa irn opinii1:1 pnlilicn: cntrntan
to, cump1·i11clo um clcrnr, venl10 im cp:nJi1l;t
cl.• :ln r:•hrnr (l;J, commis::ão ele ccmstitnição, 
lPgisl:GÇ'<\o e turnn.1• llé\ LlrY1·iil'" consille-

o discu e:'o prof('l'iclu pe.lo im·u illustrarlo 
clqmta:lu p1r :\!in:ts Cicraé'S. 

:.,:r. presiLlentc1, en clivir.lil'ei o meu discurso 
em ti·~'S p:ut:s Na pl'inll'irn esLu1larei tts 
cli.spmições ,[efbitiv-:1,s 1h 110:,:s:t Cm1stituiç·ilo: 
nn, seg·uwln, o:;cupa,r-me-llci d:ts ;;nns r1 spu
c:irJíe~ trcc1tsito1·i:ts; e mt lerccil'n, J11.(lst1·:tn'i 
que :i, logic1, i111pc1·iosn.mcntc recl:tma qne 
n:is liecni:1' cl:ii: pre.missns. quo Bshbr'lccc-
111 s. n, conclusii.o 1rnic:1. pil,sin:l, i[ 1ml a. que 
tirou n Consritniç·0.o \"01·Lc-1~mcrirnna, cm 
e 1.ios mol<lr•s nc<,e1it11a1n<1s :\ llOSSf\,. 

Lá 1·qnip:11·un-se tn.mlJ·m o p1Tsül1mte ilO 
Vice-Pre,i1lunt.o. o rn"io <': logico que nós que 
imitn,mos essi, Con8tituic;,;Io, não c•nt··ndamo" 
elo mesmo mu lo que cll:1, q no ess:1 dei~:lo sü 
se f'<1z no 1p1·mo <lo p1·eifocln prc•sickncial. 

S1·. pl'esiclc,1it.e, ó Yc•r1l.1.tlD qnn ct ktl:rci. elo 
n,!'1.. '!:~ tl··" no<s:1 ConsLi Lu ii;.il.n !Jill'ccc ú. pri-

0 f~it. CASSIAC\O no N":1scrnr1c:-.;To (pc'1( 01.,ie"i) 111nir'C1, 1·is';:i. prohibi1• qtrn o Yil;e-l'rc:sillenk 
- Sr·. pt•esirJente. V. Ex. Y0 q1io e\ fall,n. ele suc~e1l;1, cw l'l'esickllt() 1iu:mrlo ;;r: rle1· a va.,~'t\ 
nume1·0 impede e\ rc:Llisa(.'~º elo,, nossos cfose- llDS rlons 111·imnirn..: :tm10.; üo p::r·i11clo 1w1;si-
jus; nilo p1.1Cl() entrar i1mncl11c1.t:une11tc em tlis- rlenci:ü. i\fa.s, conl'1.·onl:irnlo-s.c <'~"e l'Ol1l 
cussão o projecto de n.mnistfa. o :1.rt. ·11 R !". estu1l:111üo-se 11 '-'Gll e 

Pois bem; C1ppello clit·cct:1rn:rnto p:tr:i, 0 (,,_ 11 l'l.1•11H'nl.Íí 11i,;tc11"ic o u:J.o i11'1clc• r, sb1· ct mr•nor 
pil'itoclejusti<;;1.deV. Ex.; ecomo.;1.conl'ec- rlu1·ith ele cpw :1. ])'.l'lll:1.:w1H:i:1. d11 :-:1·. FJn
<,ilo d,t .ortlc·m do rli:i pcrtcuc. a !ll('s,1, uw ri:wo f't~is.1lí11 1w, 1n·c,i1lcttcia 1hi. llevulilicci. ú 
f\,Jllmn.ria :t pe1l1r a V. Ex. q nr ti\· esse :i. ge- pt:rl(•i ta.mnnl 1· .-onsl.i tncion:il. 
nerosiüa.clc de collor:M' cmrnnhil im primeim, o Sn. J:\COH 11.\ l)c1xX11 cl:'i. um a11a.i:-Lc•. 
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o SR. FRAC\'ÇA CARVALUO-VOll responder 
t1. V. Ex. 

Diz o nobre deputa1lo fjue niío sabe qrnü 
a razão ele ser ela indicação elo Sl'. JlJ'isticles 
Ma5a, pois tem elln, por fim tmi:ar nonrnis ele 
conclucü1 ao Poder Executivo, pcira o que 
füllece éOmpct1~nci11 ao Legisl<Ltivo 

Nilo 8 1Llisolutamente 11080,0 intuito estauelc
cee nornrn~ de concluct<L ao Presiilente da 
Republic;c, 1rn1s sim ;cOiern;i,r n. nmln.1leira 
üoutri!m constitu :ional soln·e assumpto ele 
tanta gravidade. 

Agitachi, esm qnest~o imprr-nsa, ni'Lo 
tenclo cogitado delln. o C,ingresso iú wa ses~llo 
extrnorclirnirin., não 11eixou ele impl'cssimmr-se 
a opiniào pu !Jlica. 

Afim, pois, clu dissipn.r toda a 1luvidn,, e ela 
m:ii01· cr111veniencia qnc cobre ella o Podei· 
Legislati rn se lll'onuncit:, a bem d11, esüi,bili·· 
dacle elas instituiç·ões, <t liem 1los nossos cre
ditas. (A1wc'.ldos.) 

E senclo os poclr~res políticos indepenclentes e 
harmonicos entl'e si, não ,, perfoit1i.mente 
regular que o Legislntin-1 Yenlm em auxilio 
elo Executivo aJílr1mrnclo mm1, ve.r1lade que 
est:'1 em ~un. conc;ciencia '? E qlle de 
lC'i nos inhiiJe de <e~sim proceder'? 

NormtLs dr conclucfa tn1c;a.vn, tio Poclc·r 
Executivo a i111liei\ç·i10 do nobrr cleputai.lo o 
~r. Augusto Frdl.as, poi8 e onclni,1 « convi
clanclo o Vice-P1·esidente '"' fazei· cPssar tts 
medidas ele excepc;iío tom:1rlns pelo rlecreto de 
l'.2 tle abril.» (.fl;JUiur/1,s.) 

E por· essa imlici1.~·ii.o vot11Viun o nolJre 1lep11-
t:i,clo a CJ uem 1·0s1Jonrlc '' ;e ltonrarla rni-
noi·;a. 

Vós ó que fostes os contn1dic!.orio.'. ( AJ10,.((J/os 
e 1r1.1arics.) 

i\fas Sr. presirlrntr, rc•abmlo n. mi11lm nrgn
menmçii.o, direi: iL co11f'1·onl.111;:-10 tio m't. 41 
8 l' com o art. 'Q cxclur: toch1. :1 illl\ iila soln·c: 
fc COllStitllCiOllnJiili\([l> ili\ jlC'l'nll\lll'llCÜI, iiO 
Sr. mareclml Flo1'iltno Pcixoi·' na pt·1·~irl:•nci:1. 
dtt Republicn. 

Diz o§ 11 elo :ut. "11: 

0.'il.o piíde, porque pela Constituição elle não 
foi eleito sim111tw1camc11tc com o Presidente 
1hi, Republica. Mas contin[m o absurdo. N[co 
pOllenclo estar vago o cargo de Presidente da, 
RC'pulilica, ieá Sl11Jstitníl-o o vice-presidente 
do Sl'narlo, o presidente da Gamara elos Depu-
1.arlos, o vresiclente elo Supremo TrilJunal, fi
mmlo o Vice-Presidente d11 Republica enactivo 
e :1penas recluzülo ú cornlir,:ifo ele um simples 
reci.'betlor de sulJsiclio ! 

o~,,, senhores. isto e; um ab~urso inac{mis
&ivel. 

V l'jarnos agom o elemento llistorico e alü 
V. Ex. verá que '' resposta d1i,1fa fWS seus 
a.rgumentos ser;\, rnbal. 

O Sit. JACOB DA P,uxXo - V. Ex. Yeja o 

O S1t. ErtANÇA C.1.RLl.Lrro - V. Ex. 8rgu
mentot1 comparamlo 1J art. 41 com o art. 42, 
1irel.endcnclo conciliai-os ; mas, por um pro
cesso inteir11meuüi inaceit:wel, como depois 
clemnnstrnrei. 

Cttamo, sen!imes, a yossa attenção para o 
autograpllo que vou ler 1la comrnissilo espeeial 
elcitcqielo Congresso Constituinte, encarregada, 
1le clm· 1xi.;·ecer solJre o prc!iecto de Constituiç[o 
apr~se11taclo JJe.lo g0Ye1·no ; e este parecer, 
Jome do art 4?, eleve (iJ1'çosamente esclarecer 
'" cln vicln,, pois niío podemos adrnittir que este 
artig-o contenlm p2nsamento 1liverso do elo 
di tu p<uecer. 

Diz o pareeer (!;:): 
«Ü nrt.39 d11 Constituiç[o prevendo a even

trntliclitcle ele /aliMcí11 (no plural) o Presidente 
e o Vice-Presidente füi, Republica, clmnui, suc
ces.,ivnmente i\ s·11ústitu0/-os (ainrla no plural), 
o vice-presidente elo Se1mtlo, o presidente (]a 
C1rnrn1·11, dos Depuütdo.-; e 1.lo Supremo Tribunal 
Federa!. 

A commhsií.o, consiclerancL1 que si tal evea
tuoJilltule se der no éomeço elo período presi
clerwi:i,l, i1ocler~1 succedel' que <1 Nação tenha 
p01· chel\: dm·anwnma longa inte1'iniclade,tal
v27, t'lll critié<J,s circumstallcias, a um cidadão, 

«SubstiLnr o Prrsic1l'll1e, no mso tlc irnpelli- r11re )117o se achll irrn::stir.iu rle n111 caryo eleetivo 
mé:nto, p succ1:1k.-llw, no d.e falt:1, o Vicc•-Pre- 011. •J!rC ;u7o c7eit1; iw J!'!'eois!7o de vir occu
sitlente eleüo si.//111/l1•;11:1r//1e11/c com c·lle.» pa.r cldlnitivamente tão elevado posio; aci::ei-

811cce1/e1-, 1.lizcm lodos os lexicogr·npl1os, 1: tou 1uwt emenda snbstitlltiva. que remove 
occuptu '" Yn.ga 011 logm· dP ontt·t;m p0r clil·c,ito ;;emell1ante inconvcmic:ute. 
de succes:'<lo, on por 11ornc•tt(·iio. ndquü·imlo a Por M.'[1 crnernla se prescreve que, no caso 
pos-;e do 1lireito qm: perti.:n1·in, nu ~eu m1te- ele (110 ]Jiumí) os ca1·uos (sen1pre no 
cessar. ele Presidentci e Vice-Presidente da Re-

Mas ('stmlemns o a.rl.igo. pn hliç<L antt·s ele llecorrido dous tercos elo pe-
Om, si iL simuJt[1ueidndc: 6 conclic;i10 impres- ricdo preôidencüü, procecler-sci-ha a nova elei

cil1lLv1:1, concliç·ão sirw !J"'l ,1.011 11:1. ~illJsl.itui-1 c:i"w. » 
Ç~O lllmlldO ltOUHT imp::1Jimcnto l) r[e ;-;1c1:l:S- . iJm, Ó pois füm 1Je tmla a contestaç:l\o Cjlle e 
sao q uanclu ltonver vagêc, " e ue pa]Jcl Jm1 re-l su e umcarnente rm eveutnalldacle da falta, dos 
duzirlo o Sr. Floriano Peixoto, um:c vez q1w se doug i'lme;ciomuios, Presidente e Vice-Presi
pr·occ"1Ie1: ú, ele.ic;(1.11 pr2s~tlencic1 li l '01lc·1·ú ::-; . Ex. 1len te, ri ue porkm re.<êlimr-se ª. R__ hypotlt~se~, ele 
suiJ:-;tituH' ou succederl lcí· a Naçao por d1e/c urn cniaduu 'JHC ruw /ow. 



Sessão em 28 áe Junho de 1892 317 

irn1esticlo rlc t~11i ca1·qo c!ccúvo ou que nJlo 
eleito na p1'evisr1o ele vir occupa1· 
menCc tr7o ci cowl } 1Josco. 

O <:Lrt. 42 fbi unm emenda ;1p1'esentad8 lJelo 
Sr. José Hygino. Pois já por dechcração feita. 
ao illustre Sr. Campos Scüles, já em um <tr
tigo 1rnlJlicado no .Jo1·nal rlo Cou1.:11c1·cio, affit•
ma o Sr. ,José Hygi r10 que essa emmernhc füra. 
i·ecligida com <:L mes1rm intenç.ão com que ffn·a. 
o parecer ela. commissiio especia,J do Con1-;Tcsso 
Constituinte-iste é, de ;,i'1 proceder-se ,·, 11ovcc 
elefr;ão, a.ntes ele decoreiclos os llous p!'imeirns 
annos elo lJerimlo pt·eshlencia.l 1m eventlmli
da.cle de vagarem os targos ele Pre~idente o 
Vice-Presidente. 

Em face, pois, elo p<H'ece1· chi. commissifo tão 
clam e explicito, e e[[), decl11ração clD prnprio 
autor clcc emenda, corno insisiú em empresta.r 
á commissão unm opinião que elh niio tem? 

Mas diz o nobre clepufaclo por Mi1ms Geraes: 
este ou, elo ,i,rt. 42 mrnc11 pcHle sei· entemlillo 
por e, logo não procede a vossci, argumeut:i,
ç.~w e assim insiste em mnpre'\tar a commissão 
um absurdo que não é autorisado peh1 lolJm 
do seu parecer, nem pelo syste1m1 que ellR 
quiz aclopfar. 

Vou mostrar <10 nobrn depntaclo riue o 11", 
em hypothese pel'feitn.mente iclentica foi cm
pregaclo como equipolenk; cl'J e pelo grn.nde 
publicistf.L Ca.rtier, 1m sua obm-Ln Rcpuúii
IJ1W .A.mei-icai;ic, vol. 2" pa.g. 112. 

'from Oiftce, Ol' Of !tis llelÜll, rocigna.i,ifJ11, in
;i,bilit:1- to rlisclmege tl1c powm·s cn1cl clnties oI 
tl1e s:ücl oJfü:e, tl1é sarno slmll (\evolve <m tlle 
Vice-Presitlent, <mel tlic CO!tgress m;iy by h1w 
prov:cle for tl1e ccise of remov,i,L rleath, res1-
g·nation, or ilrniJility, liotll ol' the Presiclent 
or Vice-P1·esülent,(leclm'iag 1\·Jwt 01fice1· s!1<tl l 
tlten ;1d a~ Presiclent, arnl sul'\1 oflicer slmll 
<ict accsrdin;.dv until tl1e cllsn.l1ilitv be romo
wcl, 01· '" P1·'éo\dent slmll l.1e electerl. » 

Na Coustituir,,:lo [JLlblirndci, por Story, 18-se: 

« Jn m~e uí tlie rernoval of 1,J1e Presitlent 
!'rum ofiice, or or llis (lmitlt, resigun.tion, or 
inal!ility to clisr.;Jt,wg·e tl1e }1/J1vm·s anel cluties oi' 
t11e s:iid oflice, ';Jw sarne sltall devolve on füe 
Vice-Presic!Prn. :1,ml tl1e Coni!:t'ess mav hv faw 
provirle for tltr c:tse o!' rcnÍ{)rnL cle~t!t,' resi
g1mt1on m· inability, lJOtl1 ortlw Presiclent anrl 
Vic:e-P1·e,irlcm, clec!R1·in~· vvlmt ofllc:::1· slia.ll. 
tilen aet as Prrsidem arnl 'llcl1 ollicm· sliclll 
iWt accorrlingly. until tlw tles;1bility fJe remo
vecl, or <L P1·esident slrnll lie el.ectecl.» 

Om, si i1 no~sa Cr1nstituiçi10 li:Ji inspil'CLclrc 1w 
ela Norte Americana () pm· isso er1uipa1·011 o 
Vice-Presidente em direitos e devere~ como 
r!epois mostrccrei, porquo não 1H1 ele ~er logicf1 
como ar1uella aclmittimlo rm lllmlrprnr epom ci, 
succ:esollo Llo Vice-Prcsiclente 1 (!l7Joimlos.) 

O SH .J.1.coB Jü PArx.10-V. Ex csfa inLcw
prefamlo a Constitui~iio. esquBcemlo a restric
ç,iio elo rtrt. ,tz. Diz Cartier, qum1rlo se reiere á lei üe 188G, 

r11ie determinou que fossem os sn'Jstil.utos ex
officio elo Presidente os seus sec1'etttrios e não O SR. Fru.Nc;_1. CARv,i Liro-Vou responclei' a 
0 Presidente (pi·o tcm1Jorie) do Senado e em V. Ex. Procurn o nolJrn depnütüo lml'monisar 
sua, falta o spcalw1· chi CtLrnarcc elos reprnsen- os Llons Lltzcndo r1ne cleve-~e accr,~:-;cen-
fantes, como preceitúa a lei de 1702. ta.e 8,0 nrt. a pali1vm-exeoplo a.fim ele qne 

· eonsicler1tclo eomo restr'ier;ií.o do Rrt. 41. 
« Il orclonna (o Co11.gTesso rles Estados Un1

- Ep1u'ic ic;so ;üncht jnlga C/lie se deve entencle1· 
dos) par un acte du 19 ja11vie1· 188f), qu'en como ou o a por (liverSJ.:' v-czes empeegaclo no 
cas Lle revogation, tle clecé~. ele demission on p:trecer ela. eommissilo e~1iecinl rimrndo se ee
d'incapacité clu Pre·üclent on Vicc-Presicleut forem cws cn.rgos r1ue ''"~·:wem do Presitlente 
des ~t<Lts-Unis: les 1'0trt1011s ele ht pre~iclenc,\ e Vice-Presidente; ú. en:ntuafalncle de fülta
seraient remplles tempora1rement PM' l ~meles remo Pr·esicll~nte e o Vice-Prl'siLlente? E rnLtLt 
secreta1res du Pou 1·011'. Exe;:ut1L clans 1 orclre, mlmeute collncnrnlo no singnhr os -rerbos e 
suivant : Lº, le secre1mre cl etctt ; 2," le se- p8,lavrns que se a.cliarn no plural'? 
ereta1re du 1resor, ete, » O nobre deputado transtonrnt o p1·incipio 

E' innegavelmente a mesma l!ypotltese th geral do i.\.rL. 4:~ em excep~;ão, ciJtera clivers;i,s 
nossa Constituição. pal<tvms elo imrecer ela commissão ct que em-

E, como sn,beis, a eleiçJ.u i1r·esiclencinJ nos prnstci intenr;<-lO que ella, eomo já demonstrei, 
Estados Unidos só se !'ez no tirn Llo per iodo não tinlta e1bsol u bimente, e pcV'<ê qne ? Pam 
pl'esiclencial. lün1.r-11os o <tcceífar unm regm om inteira cles-

E ninguem pensarü1, em levanüir cluvichs lrnrmo1ti;L com o sysLcnm ri1ie esLabelc;ceinos. 
e1 esrn respeito p01· lmY81' Carlier ernp1·e~ado A nossct Constitnir;iio como ct m1rnricmm e 
ou o não é. ex;.wüi,n1cnte como foz cc nu~c;R ;wgcntill<t ('i[Utp;tron o Vico-P1·e~idenl;l) ao Pre-
Constituiç<lo. siclente, como se vê Llos seguinLes êêltigos: 

Nas proprias Constituições norte-[),111eric:1- o ;wt. 47, que nmnchi eleger pelo mesmo 
nas, encontramos na mesm:c llypothese, em- corpo eleitoral e merliRnte o mesmo processo 
pregaclo o anrl como equiv;üento ele 0 1·• 0 Pre~.tlente e o Viee-Presidente; 

Assim, im Constitlú;ão, publicachi, lJOl' Dryce o cu-t. ,11 8 :l". que exig~ as mcsm[\,~ comli-
lê-se : çõe;; ele elegilliliL!c1rle pam o Presidente e Vice-

« I11 cass of tlle removcil of tlw Presiclent Presidente : ser brnzileirn nai-0; estlcr no ex-
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oecicio do.s clirnil.o~ politicos o sc,1· maior ele 35 
tl.llDOS; 

o art 47 !=i e(", qirn l'~taldece as mesm<ts re
stl'iCÇ'.IJCS 1l1; c•legiliili1l<vJc pctm m c1crgos ele 
Presiclcnü) e Vü-e-Pi'eside11te; 

O art. 50, qne peollilJe ,,pn•m ministro ele 
Estado ekiLos Presi1lto1üe Yico-Pn,siilente ; 

O art. "ü, q1w pmhiiJe o l're,1i1iente o Vice
Presidente s1ü1it·em tlo tenitm'io rmcimml sccm 
pernü,sJ.o elo CongTesso, rnh ]JUmt tk jJOrtle
re1n o cal'g'O ; 

O art. 4.1, que prohibe 1t i·eta~·ão 110 
clente e ;w 1·ieo-p1·1•.si1lente que exercer <J, p1·c
sidcncili, no ultimo <lllllü elo veriodo prnsi
dencial; 

O cwt. -11'1. q u11 e~t.1üw rw1·1:eben11t1 o prisi
cle11te n o viec;-1n·esid1•:itl' sul1~idio Jlx1ttl•J pelo 
Con"'n:sso no IJPrjoilu p1·11-;itlenci:ü antc1:edente; 

O m·I .. 1° s :2° du~ clispu~i<:<JllS t1'<tnsitu1fas 
que cullocn, me, me,:nm plM1;1 o pl'esiclente e 
vicc-presirlcntc dei ws pelo Congre~w. 

i\Ins, tendo o 11csso Irgi~ln.dor acloptaclo todos 
os preceitos cl;1s Ccmo1.ituic;uc;s Americmm o. Ar
genürn1, que eq uiparCT.o o 1J1·esidente ao vice
pr<·sidente, nifo ])01lmfa, sem g'l',we erro de 
logim, rec·ns:11· <1 conclusií.o contilln. naqnclhis 
primeiras, isto l:, o clireito do vice-presidente 
eleitu .,e,,;·11/irm1•aoucnte com o Jll'e~idcnte e re
presenfallllo, corno clle, a Yorita<le tmci01ml, 
n, victo1fa d,<L mesnrn idi~:t, d o nwsmo pensa
mento, succeclor·-llw rm qmüqm·r 0•poc<t. 

Essa lléu·monici, porém, que u llOlJl'e cll,ptt, 
fado quer n.clw1· entre os ;1l'ts. 41 § 1 o (' r1:2, 
emp1·egan1lo pêLr<L isso um pmcc.o;so, compíi
carnlo, 1ortnr11rnlu textos constitnciomws e 
altern.rnlo ;;.s 1lo 1mr;cer, clt:monsb·,i <l 
<1 crern:nr cl<t nob1·e opricisi<;iío elo f[Ue niío llle 
aproveibi ;i, 1mtinornüt que já clisserão encm1-
tra.r entre os ditos a.rtigos r que eomtitni:w
seu unico nrgmnen Lo, como se vê ela c;i,rtfl cli · 
rígida ~w ('0111/)l·íe pelo illustmclo S1'. Euy Bltr 
bosa e CJ trn peço li cem; a pG.m ler: 

« A Constitui6\o de um laclo conserYa <L si
rnultanei11;1cle d:Í eleic:ão parn os dous carg·o~, 
de outeo m1rntb procecler ~. ncJYa elei~ão ])1'8-
siclcncin.l qua,'1110 <1, 111·csiclo11cü YDgnr nos <Lous 
iwimri1·os C\trnos 11e seu tempo. . . De moclo 
que temos. frnnte n. frente, enmrnncln-se e 
<lesmentimlo-c:c• te rigiclt'Z 1lu 11receito q w· 1·s
tatne o ::;yncl1ronismo mitre cts clults elei1;ões e· 
a fhtltlillaclc matmfal cl1t cmeJ'!.('811cü1 ineYi
favel, qm; ncL cspecric verl.l1ntc ~y;w rnmper -
visto como cm p1·csc:nça. 1los d.uu~ textos rles; 
1mrrnonicw, ao passo qm: o rn11,:11bto (]O \'ic:e
Presiclont<; i\farnchal Florinno l'•cixoto fun
tlará em J8!JcL o (lo novo Prn~iclcute, iu vcs
ticlo ,1,:.;·om. ;ccf1rliéêri' em 18D(L E:'snc rnormi
claclcs; nmlallcim' llcf'01·m1tc;lics em 
mn.teria ci<L legi~la.tl rn, 
clin,Vl\is m1 presente rfa nu,s11, lrgidi1ln.rl1~ 
cnnsl.itn<'ionn l. Ag·orn. s<'1 11ns rmL:1, um meio 
de csLctbekc:er ü:'Sê1 lmnnoni;1, viubch, q Lte 

de 011ti·o moclo mmc:u, 1rnü~1 se restitbeLec:erit· 
i1Jlpelhu· para '1 reforma constitucional». · 

J\fas si onte,nlle o illnstmclo Sr. lluy B::cr
bosn. que lia 8,ntinomia m.s dis11osiçi3es <los ar
ti:;·os d<L Cunsti tuiçiio 41, § !" e 112, que siio 
in1~oncili;weis, de modo ;e nào se yiode1· pC1r em 
e:xeC\1çào nenlrnm tlelles, nií,o seria o caso üe 
i·eeorTer á inte1wiio elo kgislaclor, á 1nem 
lcr;is? 

·Peço a n.ifom,·.iío cl8, C~rnmrn pum as pala
vrn,s clt; clous grandes jurisconsultos, Domat e 
J,n,lll'811L 

Diz o Donmt lLIL sua T!icoria da Jnterprela
ç1!0 dri., L1;is: 

« Si, it.pplic<m1lo-s8 nm'.1 lei positivê\ a um 
rnw ri ue c,;tn, pa,rece comprehemler, resulta 
llrrni, co11Sl•flll8n<Ü que' uffeutle 11 intem:ào elo 
leg·idit<lclJ', titl Loi rnfo c!cwc: npplica,r-so a se
nwllmnte caso. :Et si maxi1rn1 ;1 Yl:rbct ll'gis 
lume li;11Jc;1nt intdlecturn, ürnien logislatorb 
'1lmcl n1lt.» 

Laurnnt, mt sun imporL<lnte olm1 - Codi1;0 
CiDil Fr11.1iN!~, assim se exprime referindo-se 

C1\rtc ele Cn.:,sar;ii11 : 
« Os tl~r'mos elos Mestos assi:;·rn1lmn que lm 

ca.sos 1fü1 que. o interpreto pótle e" deve recor
rrr ao espil'ito füt lei p<11·a Gxplicar o tGxto : 
ó í]llit.nclo o texto deixa a.lgnnm duvida. Pc'1de 
s.ccmtecer que ;1 l<:>.ttra, a.irnhi que clara, niio 
Gxprirnn, o vonhLleiro pensamento do legisla
t101·. Provttilo isto, cenamente o espirito cle
Yn'i1 ser ped'ericlo <eo texto,» 

l\Itts 'i rrn ltypothe.se wrtc•nte está prov<1clo 
te toda a cvir1enC;ia, já pehi.s pnJavras explicitas 
di\ commissüo e:'pecicLl, .i i1 pelil t1eclitraç1io elo 
pro11eio :rntor <ln. emencb., que hoje constitue 
o :1rl. 42, já 1wl;c logica do systema, já peh 
completa ec1 uipanv;;Io elo Presidente ao Vice
PresiLlenle, já pGlit eq uivotGncü1 das conj unc
c;ues e e ou; pois vimos o on empregado exilda
menle no mesmo casD por Cm·lier, Bryce e 
Story, que-só 1w h!Jpothcse de var;lire111 os 

de Prcsi1lc1ilc e V-ice-Presidente se pro-
á noY<L ebç:iío; porque niio admittir, 

como nos Estmlos Uniclos, que o vice-presi
dente eleito si;n 11itrmc(l111cnle com o presiclente 
,. c011crctisa.mlo como elfo ;L victoria cln, nmmm 
1rk:t, 11:1,o llte succl'Lhl em q tmlquer époc<L ~ 

K como iilÜ1cis, 11<\m os sulJstitutos cx-o(ficio 
ui o se i·ec1 nerem ;1s comlkões exigidas p<tra o 
cargo de pl'csiclentc. O prnsiclente chi Camn,ra 
nilo pn~ci:<a ter :JS mrnos; o presillcmte do Su
premo Trilrniml Federa.! não é eleito; ele 
iicnlmm sr cxigl'. fJ uc lJraziJeiro rmto, 
uem se lhes proltibe sa.lür elo tenitol'io na~ 
cic1mü, nem se lltes [Hg11 wbsiclio, etc. 

senltores, si em face elas disposições 
niio I'8St<1 " menor cluvidéL ele que é 

perfi:itamerne constituc:imml <1 permanencü elo 
Sr. Floriano Pcú:xoto na Presiclencü1 ela. Repu
lilic11, em füco <fas clisposiçi3es transitorias t1 
oviclenciC1 impõe-se. 
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Diz o §2" elo <ert. 1" (/,!): 

«O Presidente o nr;e-Pro::i1h1t0, eleitos •m 
ffn•m;i, ,JesCe n.rtigo, isto ú, pdo i·1:11-
niclo em assrnnbli\;1 gc•ml, <1. Presi-
!lcncia e ;e Vite-Presicle11cb.r/1:,.a,1i,e u /!i·,··.1r::,.º 
/!C!'iorlu dii: ;,cinil:i. a. C1111,•:ti
tuir;J"o llO art. c1:3 8 . t:·i·mi ww:'L :1. Lí <11· jj()

YC!ll IJJ'O ele J 8(H. 
Em fac8 1lo tllu express:1s r• krmi 1rn1tl•2cl 1li::

poo:ii1/1es ó inatlmic;úvel a, dnYi1la sol:re ;1 (•1111-
~ti1.11ciom0litht1le ela p :rmam·11ci:c elo S1·. mm·n
clml Flo1fa110 Peixoto na Presi1lu11ci<1 eh!. H.o
pu lilirn. 

Mas. pc:rg1utt1n·iü1, rn 11111' \'::!,:<. 
tl%mitonc em ;1. sm'l'c's<lu ]n·c·c;id:"1-
cfal, si e1rtemloiscl;1.rn. :1.tlis110,;i1.«J.o d1•!inil.iY:1.I 
Por rnrm razií.omuito simplc::; e'• rpw !1:1sc:1t•lo 
<1i1-cr:,iibde no 1l:J. 1·1,.ici\o. :-:c111lo o]" 
Pt\•sidenl.e e o Vic:e-Pl'l':·:iil(\t;:;o (•leil;o~ pt:lo 
CougTosso, :10 p:1sso que osout:1·m1 s:i11 lH'f' l:lc:i
c.:ilo pupular, sendo o t>eric,dc' p1·c,iclc11cia.I tllo 
qu1ü1·0 <êllllDS, ;10 que o 1n·imeiro e~ eh: 
trrs n,11110~ e meio, . , e1·a lll'C; ss:irio i·epolir 
eso:a dispm'iç·f10, p:w:i evit;1r r1nalq1wr dm~irfa. 

O Stt. í\IottAES DAlêRO;;- .\frsmo porqnc o 
procesm pr:wisorio clavn. um res11lti1clo clefl-
11iti vo. 

O SR. FRAi\Ç'A CA1cv;u,uo--Scnlior:'s, ,n,br·is 
pel'ieit:unente que cliv-c:rso:' :;ilo º'' sY::Lerna:' 
i1orque se pruecllem i1s e.lc·ir."-'':8 [Jl'Oc'i1le11ci:ll'o. 
Na Frau~n., na. Suiss:1. 11:1 

silo feitas p:•Jo p:1.rlmne11co; tlüê 
e na, H.epublicn, A1·gf:11tirn1 por juntas 
rm Bolivi:1 p01· rnlfragio rlircctu. srnl;ema. l':sc:e 
q1rn ;1.1lopta.rnos. ' 

Tlfas, se ó vc:r1l;i,1lo r1ue est<: (:o rn;ci~ 
rlemoc1·aticu. taml1em ó qw: ó "m:ii' 
::uscoptiveL Ü<J con!lictos o pertnd1:<.1/ie:,, ]Jclo 
riue enternlen o nosso Jo,, i::l;t11or c:.111siitninte 
qm: não lbs~e i1osto em exc:c11ssllo jn1umcliu.f::t
mcnte, twi.es do regnln.r Cn11cci01mme:1to ela~ 
novas institui•;·ões ,admitcimlo 
á ele.lç·i"1.o pelo Congn:sso. 

Von terrnina1', Sr'. Presidente :1.~T1tdeu:rnLo 
a meirn illustl'es colll:gttS ti gc:Hm'c;sitlmlü com 
Cjllü me OUVÜ'lUll. 

, .o Sr. i'do1tAE.'i llAmws- Arg'Uinc:nl;u11 pi~r
ic1tmno11te licm. (,lpoiadus.) 

O Si:. FnAl\Ç:I. CAJL Y.\Lr10-Corn os m·gn· 
rnimtos oxpcmdiclos Jlttrcee-me Jlcar exlmlJ:'. 
ri1nternente provaclo que. cm face cio espiri tu 
e cLc proptfa lettrn cou,1titucio1rnl, ui\.o se r leve 
procedm· it c•leii,'[ío ele Presi<lcmt('. 

Mas, aclmittinclo, por ltypotlt<:so, qne 1nm
bem se possti apoiccr· em noss:1 Cons1.il.11icilo o 
rmrecor elos meus a.nt:1gonisfas, J'cn·-ll1~·s-Lmi 
um p1ctriotico n.ppelo, pois confio ainda, n;1 su:1. 
le:tl1facle republicana, 

Si, uiio po1' c11lp<t cl1i ;1.d.Uid b011omo1·ito 
Cltefo elo EsLn,do, Sr, umrcdml Flm·ümno, mas 

1mirnmentc i1elo:1 c1To:1 elo suu antecessor, 
pc,1·vt:1·~amcT11r 1,xplurnrlo-•: pc.los inimigos <1<1 
ltqmlJlic:a .. i1el1a.-se o paiz !1ngl'lla1lo por g1·tt
yissinrn:1 rliflicnldml<·s p<tlicicm: e íim1.ne1ci1'i1S. 

~i, na, in'.';cnt:; lut<e c:011tm css:1s difliculila,-
1le~. tem o digT10 Presicl1·1tl.e m:wifestado :H 
1naiorns vfrt\l(les CL\'il'as, aclmi:'11vcl !1c•1·oi21no. 
igu:ü ou aiml;1. rn;1 irn· tlu que :iqucllc c:um que 
Slllliit' -rnm't'l' os inimigoc; cstr:_1,11g·ei1·os nos 
iuhospitos c1~1r1posc1u " 

:::(·. 1t incx1,.crli \-r·J 1Jn1vum ;;ul<la1l1>, tem 
S. Ex. 1no,tr;Hlo 1·mmil· um e,;11iritu c:ulto e 
i1nm;1c11.l:i1l<1, prnhi1bdr:, ;1 que us s·us p1·ot11·ios 
cl1·s:1.lfoc:1.o:i J'ernkm l1011wH:u~·em : 

~i. cou10 <'· pulilico e: no1.01»io. iltlc1·cs«~:'- in
l:<HJfes:J:l.\'c'i::L lllOrl.;dlllC!Ü(' frt•iclu~ ]IC!IJS guLtY'S 
eh: u111gon:1·110 l10111·:uloc: p:iLi·ilitie11, cous11i1·a1n 
tl'il<,IU(;il'ttlllC'llÜ: CCJll I i'il. ;\ lü:pu hl ic:1. (', :;1:111 
deixn.t'l'lll o l':d:::o rm.t:l:o d11 repulilice1110, 1Jl'Ll-
1·1u':1.m <li'lll'itnimil-:1 e• ali:t1.c:· :'<·u-: c1·c;1lli;os. 

1'\1-10 po,_lcm, 11iío cll'vem o::: Yenl:ulciro~ 
11-rni,1,o::: 1l11-< norn::: i11:-•tii.ui<;tJl''· affenaml11-se :1 
11m;1 eigorns:1. int1•rp1·cla<»;to littcrnl, concorr:T 
1xu:1 q1:e ma.is sr augmente a, a!llieç;\o do :1.l'
fl ictu, sujei1a mlo ti p;1iz. em ci1·cL1mc;t:u1t:i:ts 
tüo clifíi.:ci:> c: melimLo::<LS, ;ws p:Tig·os e a,gi

rle uma 1 ut:t deitoral. 
cl:t opposi1;ilo: m1i.0s ele tu elo. 

Deis ilO:! vosso::: cou,titniutes que Yos degcrilo 
parn. ti 1\:'J'es:t ilns 11orns insl.it11i~-Cll's. 

Cullueni ê\.cinm elo' nis:;us l'l'8e11tinwnlos i12s
so11e:::, a s:tlnt1;üo il11. Rqrnbliut. (Jfui1,, /Ju.i1. f 
'11tuilo De11l ! U 01''.ut .. 11· d i1ulitu co1.·1Jn·i,;w11huZu.) 

Fim n, üiseuss0o n.c1incl:t 
'lein (·1, n1e~n, a ~:;P:.ntilltn 

S11bsc1·c1rn111•H n. declin':t1'iiO ill· -rnto honLcrn 
foib o <'S~ig1rnrl:t pelo: Si:,. Ca~si:111" N<tsci
mcn1.o e ouÜ'O''. 1·c;l:tti 1·:111w11 l.e ;1,u p:11·eccr 1ln, 
1:11mmi0:'<To d:; k:~·i,la1,:iiu e jtt,:1.ii:<L 0obl'e :1, in
üictll:~o p:u·11, q 1 tc lo:,~e c11Jl Yit1:11lo o Vice-Pre
~iclcntc clit Ilqlll1Jlic::1 a fazer cessn.1· iêS medi1las 
1le wm:1d:1s pelo decreto de lZ 1le 
;tlJ1·il. o riu(: d:.·1:1:\rnmos. 

S:tht chis ~0:<0~<·:<. ~2:3 1le jnn 1w cln IRSZ.
J1lt:c,1clr; rlc . ly11i1r 1·. --.lrtL~rJ[J da J>n{.)!{{o .-U!i
(;('in~ [>~"n!.o.-lJouúr1vos Roc/1.a,-.70170 de Si
r_JUCiJ'a .-~'Li/'ri.)iO _Fiulho. 

Yae a im11rimit· o suguintc 

P.\li.ECER 

Co;1ccrlcnr!o !ice11ça cw ,S'J'. rl1..'J_1utar/o 1lh.~1;ucl 
de il.f,;lcida Casli'u, pru·a ,,·cf.i.-/u1·-sc 

.\. eommissilo ele potkôes o poderes, cenclo 
presento o requerimento, cm que o Sr. depu-
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taclo Miguel Castro, ix;de licPrn;a ptwti 1·et'.
rar-se para a Europa, em conseq ueuua de 
gTiWB incommmlo de Sc1ude mn pes,:<x1 ele :0u:1. 
fümilü1,-é de parecer que se coneeLla a l1cen,·tt 
requericllL. 

SollL cln.~ cornmissões, 2:3 dejnnl!<l <lo JN!J:! 
-Cc.wu· za,1w, pre2identt·. - Frerle i·ccn Hor
r1cs. - BcqJtistll da Jlotfa. - Lcuiw! Y//w. -
Josd lJJ1c1·icwo. 

Vae a imprimir u rngui1üe 

l'l-\.O.Jb;cro 

N. 49 -1ND:2 

.A.utorisn a despenrlc1· no coi·r01dc cJ:e·i·cic~·n r(.1(~· 
a S0111nia r,Íe Jª1_)(){):()()CJ;.:, c·11U (l /'1r:u/ff\.'r70 
de culonirlS Yl/?CÍ01lUCS e ((; /á:;c;· tlS J'("ijJCCt:

'VlCS operuçucs de c1·ecüo. 

A comrnissão cl1; obms imhlica.s e colonis;1,
ção, tendoestuclailo o projedo n. 25 npresentaclo 
pelos Srs.Demetrio Ribeiro e antros cleputt1cJoo:; 

Consiclerf1nclo qfü• o prnjedo consultii. rnmt 
necessiclacle urgente 1ms comliçõe::: tio orgi1c
nisação clefinitivn, do Prlz; 

Con$iderando c:tn:« os tel'l'itot·ios elo Nol'L(' lli\ 

Republica são limitroph ·s com potenein:: r•tt
ropem;, cuja, expc1w;;1bilicln11e conunc1·ci:tl o 
m·ienta.çilo politic;1 i;1 tenmcimml jl()(lcm,. em 
füturo não remoto, tmzcr complic:n.!;(11c;s e üilii
culcl<Lcl~s; 

Consicllémnclo que factos 1less:\ orclcm j:L \.e"m 
a;;;pcu'ccillo, com as ,;.e :1.nmtm· ·i
ros quo tenfamm l'uuchr a umllogrnch repti
blica, rlo Coun:ini ; 

Consiclernmlo q uc; o facto rle ~;Gn·il' um:1 
dessas possesslíes-cle 1wesiclio-trn~ n sna prn
ximicla.cle a evenrnalillci,c[:C) de complicci,,õe::' in
ternacionaes ; 

Consiclemnclo q ur1 <1s f'l'cqnentes inv:1sli2s 
])acificas ci,ctuaes clesses tmTit01·ios pelCJs :s
trangeiros naturnes th1s 1•t1rope1s 
podem constituir com o anelar cio tGm]Jo, em
bciraços á clisc1·iminaç;ilo ch1s resp2ctivas fron
teiras; 

Com;icleranclo :ümh que essas Crontcirt1s, 
embora iieríeitamento llcscrimitmd;1c; pl>.los 
teabu1os Yigonbs, podem, com inju8ti(:.n. ll:1-
g1'8,nle, sel' post<LS em Llu vid:1 pdos iu tl'i'\'S
sctclos estmngeiros, allegmHlo o •iti possiliet is 
que c:e llles deve evit:1r, eernpetintlo a.o no:-:so 
Paiz p:ll-o em pmtica ])i1r<i mel110r t1ssegurt1r 
o noc;so ineontesttwel cln·cito; 

Considerando portm1to, fümlmcnti·, 
tfüo projecto, Lb um modo imlii'ecto, 
etrectivu, concorre para a segumnçlL 
griclacle do solo ela patria; 

fJUll U 
!JOl'(\tll 

e inte-

E' ~. c01nrnissão Llr obfüs pul1licas e colo
nisai;i'ío ele par?cer C[Ul\ a, Cu,ma.rn elos S1·s. De
pnbclos o <ulopte; 

E 1:nvii1.-o, ('utret:wto, t't, commiss;in d:· r1r
çarnento por e11c2rnu· rnateriic Llc sm1 cornpe
tencicl,; 

Offol'econclo o sr\.nti11tc su lJstituti rn; 
O Congresso NacoiorE\l decretcL: 
Ari;. ]". Fiei\, o Poclc•t' Exccmivo :w1orisn,r1o 

i\, ck<pcnrlm· uo l'.XCl'l:1uio l:Orrcnte at<'« ú. sum
mn, cb mil eunto0 ele reic; e11m o t:stc1lmleGi
mcntc1 de colo11i<1s naeio11acs uos territorios 
lirn1 troplle:s <los E''ttuJo·; Septentriont1es ela Ric-
1rnblici1. e i\, fazet· ccs 1·~s112ctivas opm'<i~·<:ics Ü8 
creüiLo. 

Art. ':~'. Revogam-s<c ,1,s clisposiç1}cs cm con
t.mrios. 

S:Lli\ lhi.S c11m11fr;sões, W 1b junll!1 rlü 1892, 
-1'' 1\a. J\.epul:Jil:<1.-J11tonio ()/.;iil!w, prc~iclente. 
-rJr:'Hl;io J{rln:,o ufr:';, n~httor.~./o."d lJrJv::ln-

l'e,·nw11./!ucu.-Feii1J1Je Sch!11i1/t. 
1/e 1lf~nws. 

N. ;23-1891 

.fLrtori..::rr (./, 1/e.c:p(':UlC!' "fU) ('())'j'(jli 1e c.1,:;..'J'C~CIU 
at1~· i :-:uutntrl de nti/, con.to . ...,· r'e ·i·rJ1·.'). CQ)J?, os 
est.urlos e /i·ulJrrJ/1().1 ncc:cs:<ru·ios r? {1rndari'70 
de Cf)!OtÚJls 'JlflG :'o;uws 

O Con;;Tesso )';ac mitd rÜ\c!'efa: 
Artig·o unico. Fiei o Pc1kr Executivo auto

risaclo ~" dospern.11't' rw exerciu corrente <i.té ~" 
::omma lle mil coutos clu I'<~i" com u:; estudos e 
tmi:<il\10., necu.;:;oai·ios parn a fumln!:ií.o ele eolo
nin~ 1mci01mcs no,; l.c"nitoric•:< limitroplws elos 
.E:st.:ulos Septi.·11tl'iouu.08 tltt. fü·pnliliec1, senüo 
n1Jserva1fas as clispu::;i!Jíes elo decreto de 15 ele 
jillleil·o elo 18DO. 

Sc\LCL das commb::;õcs, Ili clejull10 ele l801. 
- JJcuu~,'.1·io R:!Jeiro. - (~unçah;e:; I/.a1nos. 
--Bu.r/!o:;rc Liu1a.-ilnnilml Fhíc17'0.-1l/cindo 
C:1wnabr~i·a.-1'{1;lso1i 1lc 17(l:-:concellos .-Be::;c;~
ri!.- 11Iuni::; F'1'r.;~re.- C. F)~dcllu.- Casinúro 
Junio;·. 

Em seguida,, o Si-. presidente desig1m para 
lLtrnml1ã <1 seguinte ol'clem elo dice : 

11 parte (ai;é Ú3 2 l1oras)-Votaç,iio elo im
n:ce.1· n. :!.L <1Jlp1·ovtimlo :cs clcic,'Cic'S rra.li
sacln.:' no Rio Un1.aclcl do No1·t..., e rel'On!ie
ceuclo dclputado o S1'. Augusto Sevm·o de 
Allnu1uerque Marnnlliw. 

Contimrnçiw cl:t 2ª discu:<si\o elo projecto 
n. :2::i, fixm1clo tLS fon;:Ls ele terrn p:.1m o anuo 
clél 1803. 

:?.1 p:u'tc (i1s 2 homs ou autc.,)-Contimrnç[o 
rh tfücussào unica elo parecer n. 15, consi
clemnclo vago o ca,rgo de Presidente ela H.e
publirn pelei renuncia elo eiclacfüo eleito e 
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estar preendliclo o mesmo e:u·go 1ml:1 succ:essilo 
constitnciorrnl do Vice-Presidente ; 

2ª diswssiio do projedo n. 22 A, do Se
nado, a1Jprovanclo os t1ctos tio g"Ovemo relo
rentes tws ac:ontecimcntos de 10 llo <eb1·il e 
constantes clo.s dccrdos de 10 e 12 do mesmo 
mez, com voto em scp:mulo, o conecllcmlo mn
nistia a todos os eiefocfüos dl'Liclos e dester
rados por forç:1 do decreto de 12 de tcbril do 
corrente anno : 

ia cliscussiio do projecto n. 28, dosto anno, 
reformanclo o plano g<'.1·a.l elo orc;:unento rln. 
Republica, clelermitmmlo o rnoclo de r1rg:wisru· 
as leis ela receifa o dcsp~ms pulifü;tts ; 

lª cliscussilo elo prnjecto 11. 7 A, deste anno, 
creanclo uma alfandega. na eapúll elo cstculo 
ele S. Pttulo e outrn cm .Milms. nn. dcL1.Ül! de 
Juiz ele Fóra, e autorlsa tt sua insüLll:i,~iLo e a 
n.bertL1ra elo credito pm'a as despezas neccs
sarias. 

lª cliscussiio do projocto n. 44, deste 
anno, autorisando o governo '' conceder pci'
missilo [t Cornptcnllia Mogyarm üo Estr·<Cfük; de 
Ferro pa,ra construi1' uma linha l'errea du
pla ela estação da Ressaca ao porto de füctttos, 

Discusslí.o unica elo projecto n. 275, autt:
rism1tlo o governo a mn.nri<tr ptcg:tr '" Justi
niano José de füwros, pa6aclor du Tltesourn 
Nacional, os vencimentos üc SDll i:lll}Jt'ego, a 
confar ele 2 de jairnirn de 1800 r1t6 ;~5 de 
março de 1891 ; 

Discmssiio unica dos seguin1Ps projccLos: 
N. 208, conceclemlo a Amm J\fo,rü:. tlas :'fcvcs 

Damasio a pensil.o r1nrrn:d ele; 1 ::200;::;000. 
N. dcclammlo sc111 l'.ff0il.u os rkcrl'Ll1s de 

üe 8 e rlc dc~cmlJl'O .Jc ISDIJ, qnc <itJOc:c·n-
t:trn,111 os Drs. Ci11ci1mto Pinto rfa Si! vu, e Tial
maz ele Aquino Gaspttr nos cm'gos de secreta
rio e sub-secret:i,rio eh Faculd<1Ül' de J\falicina 
ela füthi.a e reintegcttclos os rne~rnos ümccio
narios. 

N. 20, deste anno, autm·izamlo o govC'mo n. 
augmeuLai· com 50 ° /,, cll1 rcspcetivLê 1n>:ctilim
cão o vencinwnto de iwJ.ci,i1·icl:ccle elo conib
l"ente :i,posentado cln. Al[:rnd•.·ga 11u Rio de .1:1.
neirn, Fabio Alex;mch'Ülo dos Reis <~u;1c11'0, cL· 
conformidade com o :t vi~o do :\ilnistel'io cb 
Fazencht de 19 de jmrnirn de 189 l; 

3ª discuss~.o elo pro.iecto n. 225, :i.pprornmlo, 
na ll<trte que compi°trj ao Poder Leiüsla.1 ivo, o 
contracto celebmclu cm S de fevereiro ele 1877 
entre o miuis1erio elo imp1·rio do extlncto re
gimem e o Dr. Paulino Fnmklin du A111:1.ml 
(forão de CanimllV rm.m o tüm·gs.mento ;) pro
Jángamento dct rua ele Gon<;<tlvc·s Dicts. llesrlc 
o rua da Prninlta ;\té ao largo eh i\füc 1lo 
Bispo, em frente ao mar; 

l" cliscussil.o d•J pru.Jeeto n rn A, 11n JS\11, 
julgando digno de ser tonw.do cm e;onsiclcm
ção o projecto n. 16, deste a.uno, ereamlo o 

Camara V. II 

log;1.r de conler'.•11tc p:tm as substancias chi
micas rrns ltlfamlegas de 1 ª e 2ª ordens; 

DiscussiLo nnlca do projecto n. ;253, autori
s::mlo o governo a manchr paglU' o meio soldo 
Ym1ciclo e por vencm' fL D. i\fari:i. .Joa,quirrn 
1fa All1uquc;·que, vitt\'i\, llo c:i,pitão Laurimlo 
.Ju~6 chi Sih·eim, e D. Riüi ele Ca"sia Soares, 
YillV<t do m11ifüo JoiLo Antonio Soares, e D. 
Is:dJel Hofflmi,nn. nlil.e do a!ires Henrique 
Hollnmnn; 

8 1 r1is.:trnsilo do projecto n. 247 A, do Se
nado, crmmlo uma escola de macltinístas 
do üSL:tdo elo Pará; 

2ª tlls.:lusil.o elo projer:to n. L1G A, elo mmo 
passmlo clMulo providencias sobre as promo
~;õcs lle 7 tle janeiro ele 1890; 

1" tliscllssão do projecto n. 21, deste anno, 
isentando elos 11ireitos de importação e expe
diente todo o mateóü e imccllinismo destina
dos {1 cons trucçilo ela Fabrica ele Tecidos Pau
lista, rm conmrcct de Olinda, estado de Per
namlmco º 

Levanta-se a sessüo ás 'i homsº 

729ª SESSA.O EM 24 DE Jl:NIIO DE 1892 

[';·esidenciri dos 8rs. Beniar·dino de Campos, 
\Tiolti (2° vicc-pre.;iclen!e) e Joao Lopes (1° 

Ao mlôio-dia o S1·. presidente manda proce
derá ll)itma do expediente. 

O Sn .. l" Sr~JCRETA1uo procecle á leitura elo 
sugninte 

EXPEDIENTE 

O filei os: 

no Sr. s~·r:;:eclello Corrêa, de 23 elo corrente, 
com1mmimmlo que, naquella data, assumiu o 
exC'l·,-·ido elo cargo de ministro de Estado dos 
lwgocios ela agricultura, commercio e obras 
pul:lirns, JJ:tm a r:iual fora nomeado por de
creto ele 2:2 elo conente. -inteirada .. 

Do Sl'. Cus1.oclio .Josl) ele Ml'llo, de 23 do cor
rcmtr., comm1mic:J.nclo que. naquelice data, as
suDin o c:;n·go i11l;erino ele ministro de Estado 
c1'1~ rehvi;rs exteeic1res. para o qual lbra no
me:ulo por decreto ele ;22 tlo corrente.-Intei
nula. 

Do Minlstcrio dos Negocios lhe l\farinlla, ele 
;2:2 elo c~1rrente, enviando o requerimento em 
CJ118 os serYcmlPs da Contaclori:i, ele Marinha 
]JP.Lkm que sens SD.larios sejmn equip<cratlos 
aos da secret11rin. claquelle ministerio, au
gmentlwclo-se para esse fim a verba, no pro-

41 
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ximo oxerc1c10, pela r1ual siío 
comrnissã.o de orçamento. 

JX1,'2:DS. -A· \ queim.,LeoYigildD Filgueints,Sobastfüo Lanclul

Do Ministerio dos Negocios clf1 Ci:uerrn., Lle :21 
elo corrente, onviimclo o l'eqnel'inrnuto o nrnis 
papeis em que o alteres tl11 :28° lmtnl112io <lc 
infanfari[I, José Antonio Pm'eir;1, Rego pl·tle 
licenç[I, ao Congresso para peoseg11it· cm sens 
estudos em nma das e>cohis mi litnrcs. inde· 
pendentemente de qualquer ox,1.me Y<igo.-A' 
commissão ele marinha o gueL'fü. 

Do Ministorio dt1 lnstrllCl{fÍÜ Publim, Cor
reios e Telegraphos, de lG do corrente, re
mettendo. em additmnento ao 11viso ele 10 ele 
maio ultiÍno, o oftlcio ch1 Intentlenci[I, Muuid
cipt1! da vilb do Hio Vereie, e requerimento 
do agente do correio ela cicla.de de S. Carlos 
do Pinlml, ambas no estnllo do S. Paulo.- A' 
commissã.o ele orçamento. 

Requerimentos : 
Da Bra.zil GTeat Southern R11W1cay Com

pany, limitccl, cessionariii da Estrach1 ele 
Ferro de Quaralüm a Itaqui, pedindo isenç;lo 
de direitos para os materittes destinados i1 
ponte interm1cional sobre o rio Quarnltim. 
- A' commissi\o de füzencla. 

Da Bra;;it Grecit SoutTwrn Rcrilu;ay Co1;1-
pany, limíted, cessio1mrü1 <lo pürilegio pm·a 
o prolongtimonto da vili ferrca de Qlmm
him a Itaqui <Üé Santo Angelo etc., pe
dindo isenção de direitos para os matm·hws 
destinados ao mencionaclo pPolongctme11to e 
do ramal de Itamré a Santa J'.farif1 da Boc~a 
doMonte, a partir da cidl1de ela, Crm Alla.
A'mcomissilo de fazenda .. 

Dos empregados do Consellto Supremo lhi. 
Côrte de Appellaçilo, pecl.índo decretar;~.u 1lo 
uma verlJa rn1 lei tlo orçccmeilt1i que fixe o 
pagamento dos seus orclemu.los.- A' eommrn
sã.o ele orçamento. 

Em seguida procede-se á clta1rn.tda,, ú, qmil 
respondem os Srs. Berimrdino elo Cu,mpos, 
Antonio Azeredo, Paula Guimariies, Joi\o 1o 
Avellar, Fleury Curado, Incho tlo Brnzil, Pe
dro Cltcrmont, Augusto Montenegro, Co~ta 
Roclrir)'nes, Casimiro Junior, RO!lrigue~ Fer
nande~,I-Ienrique de Carvalllo,Aufrisio Fü111Lo, 
Nogueira Paranagua, Nelson, Pires Ferreim, 
Martinho Rodrigues, Bezerril, .Joií.o Lopes, Frn
clerico Borges, José BeYilaqua, Naocimento. 
Almino Affonso, Amorim Gêêrcia,Epitn.cio Pfü
soa, Pedro Arne1'ico, Couto C;crtaxo, SiL 1\n
dracle, Gonçalves Forrnim, Annil.Jcü Fcücifo, 
Joaql1im Parnambuco, Juvencio de Aguiar, 
André Cavalcanti, Ra.ymumlo Bamleira, .Toiio 
Vieira, Luiz de Andrade, Espirito Santo, Bel
larmino Carneiro,Tl1eopllilo elos S:111tos, Oitici
ca, Ivo 1lo Pl'ado, OliYeira YallcicUio, Leandro 
l\:IacieL Felislmllo Freire, A11µ;usto 1le F1·eitas. 
Paulo ~\rgollo, Tosta, Artlmr· füos, G11rcia Pi~ 
res, Mareolino Moura,severino Vieira, Sttutos 
Pereira,Milton,Francisco Sodró, Dyonü!io Ce1·-

pl10,Fonsec<e e Silva,Fonseca. Hermes, Nilo Peça
nlla,Urlxlno :Yiarconcles,Cyl'illo ele Lemos, Oiti
eim,O li rnir;i Pinto, V. Pessoa, França, Carv;clllo, 
LuizMurnt,Haptis1a d;c Motta,Alcimlo <T1rnna
l1a1%, Erim Cocllto, Sa,rnpaio Forrar,, Lopes 
Trovilo, Tllomar, Delfina, Antoni•1 Olyntl10, 
João Pinheiro, Pacilko IVIascaronlms, Glchriol 
1le i\foga! 11iies, Leonel Fill10, Aloxarnlre Sto-
1'.lder, Fnwciseo Veiga, Ferrf•irn. Hmndiio, 
('lonçnlves Cltaves, Anrnl'ico Luz, Viotti. Du
tl'a Kic·acio, Manuel Fulgencio, Aristidt:s 
i\'Infa. Uon~<idYcs lfamos, Carlos cl::ts Chagas, 
Domingos l\oclrn, Costa 1\faclmtlo, Domingos 
Porto, Pnllcta, Ferrn;ra Pires, João Luiz, 
Glicerío, Cesa1·io l\Iotüi Junior, i\:lor::tes Bar
ros, Domin1:ws de Morrces, CLirvallml, Angelo 
Pinheiro, Mursa, Paulino Carlos, Cosfa .Ju-
nio1', Alfredo E.llis, Almeilht r\ogueira, .Julio 
de Mesquita, Bmzilio elos Santos, Leopolclo 
de Bulllões, Caetano do Albuquorq uo, Bellar
mino de Mendonça, M;1rcia110 de J\fagalhães, 
Edminlo Gonçalves, Fernando Simas e Ca.s
siano do Nc1scimento. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comp,wecercom musa participada 
os Srs. Atlmydo Junior, Cm1tão, José Avelino, 
Rctmnk1, lvíé,ira de Vasconcellos, Pontes elo 
MÍl'amlct, Se:11.J,~a. Zama, Ba1·iio lle S. Marcos, 
Manllães Baneto, ,Joaquim Breves, Víl'iato ele 
Mecleiros, .Jacques Ourique, Aristides LolJo, 
~fo,yrink, Jesnino tlci Albuquerque, f>fatfa 
Mrv-ltado, Lanwunier, Alvaro Botelho, Cor
rt:•a J:.alJello, Fel'!'e'.ra Jlo,IJcllo. Lo11es Chaves, 
Adolpl10 Gordo, Cêêr'los G<C~'cil1, Moreira ela 
Silvcc, RulJiito JLmior, Lauro Múller. Carlos 
Campos o Memm Bal'l'eto. · 

Deixam de compcirecer scm1 ca11slê partici~ 
rxula us Srs. Ut:!1(1n. Rudrigues, Nina lUbeiro, 
Matta IlacelllU', ,Justiuiano de SerplL, Goni;alo 
de Lago:;, Miguel Cctrtrn, Tolenti110 üo Clw~ 
VGtl110, Rosa. e SilVil, Peroim Lyra, Joilo de 
Siqueira,, Vilh1 Vir;osa, Prisco Pamizo, Alberto 
Bi·anclão, F1·l1es lh Cru;:, Furquim vV Gl'neck, 
Vinlmcs. Figueiredo, Bachmí, Chagas Lobato, 
.fücob lhe P:tixão, Costa S0mm, Monteii·o ela 
SilYa, Martiulto Prndo, Cincilmto Brngct, 
SlLirnült, LacPrcla, Coutinho, Victoríno 1fon~ 
ieiro, Pereil'a dtt Costa, .Julio (le Cctsli lhos, 
Hnrges ele Medeiros, J\lcicle~ Limr1,, Assis Bn1.
zil, Tl1omaz Florns, Homero Ba11tista, l~oc\Ht 
O~m·io, Femanclo AlilJott e Demetrio Ribeiro. 

E' lida e sem debate <tpprovo.da a acta cht 
sess2lo antecedente. 

O ~r. Leonel Filho - Quando, 
Si·. presiclonk, lm dias, volt<rnrlo de uma via
gem, que tive nece~sidade do füzer rw cc:üido 
do i\üna:;, se. me; annu11ciou que o meu clis
tincw amigo, o illmtraclo de1mtado Dr. La-
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mounier Godofreclo, tinl1a pedido urg·encia 
para tra,tar dos acontecimentos que, no prin.
cipio do corrente anno,se desenvolveram na ci
dade da Campanha e que S.Ex. garantia espha
cellar os ar.oumentos que tive a. honra ele aqui 
apresentar 

0

em defesa do:; meus correligio
narios, dos meus amigos repulJlicanos da zmm 
sul-mineira, senti-me apavorado por um 
grande medo. · 

Esse medo, porém, Sr. presidente, não era 
o s211timento mesquinho, pequenino, que mora 
na conscienci<1 dos covardes; não era o senti
mento elo vaidoso enfatuado, que, arrepen
dido elo que teve a audacice ou antes a levim1-
clade de affirmar nesta. tribuna, esperava tre
mulo. a contestcwão. Nií.o. Sr. presidente, 
quando faço qualquer afürnrn.çilo com a re
sponsabilillacle elo meu nome, nao_ sei bcUXctr 
afronte deante do aclversar10. (Mwto bem.) 

o meu mêdo (confesso mais esta. ingenuidade) 
era de ver o meu illustre amigo collocaclo ao 
lado de uma causa ingrata ; era ele assistir o 
eclypse de m~ brilhante talento, como ~ elo 
meu companheiro de bancada, que, nos tem
pos que não vílo longe, nos ultimos dias, 
quando a monarchia n.gonisavn, abraçara a. 
bandeira que no campo da democracitt des
fraldavam os meus correligimmrios, que hoje 
s .Ex. accusa; bandeir<t á cuja wmbra S. Ex. 
fôra <tbrigar as suas convicc;ões i1olitica.s. 

O meu mêdo, Sr. presidente, era de ver o 
meu nobre amigo na impossihilidade ele mtis
fazer o compromisso que aqui füo solemne
mente tornou. 

O meu mêdo Hincl<t era, Sr. presidente, ele 
presenciB.r um repulJlicm10 tão distincto, não 
recmtnclo nem mesmo deante elo seu P<tssado, 
repudiar os correligionarios de '.10ntem pêt~a 
atiral-os enlameados por um crime que mt0 
commetteram, por um crime que sómente 
podia existir na ph:mtasia da.quelles que. um 
dia, abaixando a cerviz para sobre ella passa
rem as rodas elo cano triumphal elo usurp<t
clor elas liberdades brazileiras, ni\o trepidaram 
em ajuntai· 0º c!'ime ele 3 ele nornmbro a pre.
t2nçJ,o ele amquilar o pa.rtido republ!c::i.no mi
neiro. 

Os SRS. ARISTIDES MAIA E VIOTTI....,.. Muito 
bem; apoiado. 

o Sn.. LEO:\ET. · FrLno-Não quero, Sr. pt·e
sidente, fazer um discurso, nem tão pouco 
quero clar á <trgumeuhtção elo illustrach~ depu
tado, a qurm respondo, a irnpc~rtancia que 
S. Ex. com todo o sm1 talento nao consegmu 
dar. 

Restabelecendo a verd:ule elos factos, de
monstrarei com arg-11men1:os sem replica, com 
provas irreCrri,,r.;aveis, que S. Ex. füm mal in
formado qmi.nclo se abal:mçou a contestar <ts 
:tHlrnmçues ri ue fiz. 

Para isso,acompanharei o discurso ele S.Ex. 
respondendo-o em todos os seus pontos. 

Affirmou, em primeiro lagar, S. Ex., que o 
rnovimP.nto opentclo 11a cidade da Campanha 
füra ridículo, sem significação algnma; r1ue o 
sul ele Minas inteiro, os municipios, as ci
dades, as villas, as Ü'eguezias, todos os cida
dãos ernfün, rep2llü1m <i icléa da divisiio· que 
êt prochma.ção ela reforicla divisão for~ na
imquella cidade feita ti]Jenas por 30 indi
viduas. 

Para demonstrar a inverdade clesta pri
meirn affirmação, tenho, Sr. presidente, em 
meu poder (mostraudo urande quantidade de 
plipeis) manifestos assignaclos por milhares ele 
cidadãos, todos conhecidos no sul elo meu 
estado. 

Enti'e as pessôas, que assignaram estes ma
nifestos acham-se republicanos clistincto~, ho
mens de alto v<üor, que, sem cluvlda, não se 
prestariam a tomar parte em movimentos ridí
culo<, E por que se ha de qualificar dericliculo 
um movimento resulLante da altivez, da in
clependenc1a de um povo, que, quebradas as 
cadeias, pretendia liberfar-se de um jugo 
que envergonhava,-lhe o destino? 

Serit preciso, Sr. presidente, que eu ajunte 
pala.vras sobre palavras para demonstrar que 
a revolução ela Camp<cnha tinha uma alta 
significaçiío política e que não se realisa.ra, 
como afürmou o nobre deputado ? Os docu
mentos, que mostrei, estes mani1estos, faliam 
eloquentemente por mim. 

Passemos, Sr. presidente, a outro ponto do 
llb21lo accusatorio. Disse o meu companheiro 
de repn;sentaçiio que os divisionistas commet
terct1n violencias, arbitrariecla.cles de todo o 
genero, chegando até ú. tentativa de crimes e 
que clucument~s probatorios de faes asserções 
estavam em maos ele S. Ex. Onde, Sl'. presi
dente, esses documentos, que ni:\o fornm ex
hibiclos ? Que violencias, que arbitmriedades 
que cl'imes foram esses ? S. Ex. foi, clescul: 
pe-me a franqueza, de uma infoliciclo.cle atroz 
nesse p)nto, o mais melindroso elo seu clis
:urso .. Fo.i por isso, Sr. presidente, que, na 
impossibihdacle ele proYar füo 1mwes affir
nmções, vi o meu nobre amigo utateando no 
mul'.do t!<t plutmasüt, pedindo á irnagirn1ç•iio 
msp1raçr~cs, qt'.e lhe emm negadas pelos 
factos ; ioi por lS~o que v1:0 desempenhando 
o seu compromisso, aqm tomado somente 
com o auxilio da eloquencia. ' 

Quaes foram as violencias, quaes os crimes, 
pergunto amcla mais um:1. vez '? O nobre de
puta.do, ?r. pres~dente, suppoz que des
ernpenliana a 1mssao de accusacloi>, exllibindo 
apenas: como pro_va de violenci<1s prnticctclas, 
um ofücto que a ,Jnnfa do esüi.clo ele Minas elo 
Sul clirigiea. ao clirectm· ela Estmcht de Ferro de 
Minas e Rio, amear;m1clo fazer saltar a 
mesma estrada, cn.so nella fosse franqueacht 
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passagem ás força8 de Ouro-Preto. Mas, Sr. 
presidente, esse oiiicio pôde ser considerado 
elemento de prova ele Dlguma, violencia pm
ticacla ? 

O nobrn deputado, Sr. presidente, continu
ando 11as suas nllegações vagas e indetermi
rn1da,s, disse que ontras violencias tinham sido 
prnticrcclas. mas n<Io mencionou nenhuma. 
Pttm responclrr a 1mds essa, phantastica accu
S<1\:üo tenl10 aqui o processo ela formação ela 
cul1m instaurnLllL contra os divisionistas por 
ordem tlo juiz sc:ccional de Minas. 

Quem será capaz cle afilrmar s•mellmme 
heresia juriclica? 

O nobre cle1mtado é ele n tm1 crednfülacle 
aclrniravel ! Enti\o, porque a, junta prometteu 
destruir a estrlLda de ferro, si nell<1 passo,ssem 
as forças de Ouro-Preto e as forçam clwgiio 
ao seu destino, segue-se que violrnci:i,s foni,m 
commettida,s ? Sr. presiclent'0, si por ventura 
alguem me dirigisse um oflkio, 110 qiml me, 
amelLçasse com o tllrono do Brasil, poderia eu, 
mostrando fal documento, afürmar que um 
dia iüra, imperador ou rei ? 

o SR. FREDERICO BORGES- i\foito bem dito. 
O SR. LEüi'\EL FILHO - Por ventura, só

mente porque Julio Verne teve a pltantasia 
ele escrever que esteve de passeio nas regF,es 
da lua, segue-se que tal \'iagem fos:::e uma 
realidade ? 

E', Sr. presiclent,e, com documentos da or
dem do que acabo Lle an<üy:mr, que se pre
tende le\'anfar acc:usaçilo serüc '?Nela, Sr. pre
siclenie, esse documento, ccqui a1)resenfado, é 
contraproducente. (Apoiados.) .. 

Disse rLinch o meu cl istmcto con trnd1ctor 
que outras violencias pmticn,füts pela juntit 
consis~irnm na cle1iosição de intemle11cü1,s e an
toriclacles policiaes. Qnacs foram essas inten
clencia,s e autorifüides depost<tS '? S. Ex. por 
r1ue não lbi além Lh1 a1legaç~LO e 11<10 mencionou 
algumas ou umt1 sequer~ 

Sr. presidente, o generR,l Cesci,rio Alvim, 
depois els passada a tormenta no sul ele Mi-
1ms. escrevendo. como é seu costume, um ma
nifesto explicMi vo cllL sua posiçlio em füctcl elos 
füctos que se deram 1rn CtLmpanlt<1, llis;;e que 
a junta governativa tinlta comer;aclo o seu g·o
verno fazendo ensaios ele cllctacl ura, rm pessoa 
ele um sacerclote, que na occasião era presi
dente ela intenclencia ela mesma cidade da 
Carnpanlrn,, . . . 

E' este, Sr. presicknte, o nrnco frwto pos1-
ti vo allegaclo pelos n.migos cio nobre deputatlo 
com relaç<Io à üeposü;J,o ele in tcnclr;neiiJ,S. 

/''" 1 ª testemunlm, Sr. presidente, o Sr. João 
Poosiclonio elos Reis,escrivão de orphãos,homem 
insuspeito aos amigos Llo nobre deputado ... 

o Sn. FERllEnt.\ BRA"IDÃo-Braço direito da 
gente elo Sr. Cesario Alv:m, na Campanha. 

o SR. LEO:'\EL FILHO .. 'cidadão digno ele 
considera~·ão , respondendo ao questionaria ela 
denuncia, disse (lê): «que no dia 31 ele janeiro 
elo corrente anno, fC divisão do tenitorio mi
neiro i'1:1ni, proclc11nacla pelo povo ela Campa
nha, que tambem acclamafü uma junta go
verrnttiva,composla dos tres primeiros denun
ciados ; que os n11icos factos praticados p2la 
.iuntc-1, elos q uaes se podia inferir a intenção 
ele violar a Consti Luiçào, consistfram nos pe· 
ditlos tle adltesilo. tlirig~clos ás autoridacles e 
empregatlos puhlicos, qno clumnte o ternno 
em cue a juntfi, governa!'a, n:i, CamplLnirn ne
nlrnnm ·violrmcia ff>ra praticada e que a orclem 
pu blici1, 11<10 f<'1m aHcratlD»-

0 SR. Fm-tREJH:'> BRANDÃO - Assim foi, 
mmca a Campanltagosou defantapaz e tran· 
quilicbcle corno nesta época. O povo viviti, sa
tisfeito. 

o S1c LED'<B;L F1Lno-A 2ª testemunha, o 
Sr. Gnillterme Al\e~, ciditclão tambem insus
p:cito. lu Bupplente elo delegado ele policü1,, fez 
i1b1ticci,s rnvelaç1-K's.(D;.) 

InqucriLlo, est}1 testemunha. deixou o juiz 
de direito ele proseguir no processo por ter 
~abiLlO cl<i, decretação dei, amnistia, que punlrn 
os derntnciados <L salvo das peesegui~'Ões. 

Agora, Sr presiclente, com este documento, 
lloeumento importante, que me é fomecido 
pelo propI'lo governo ele Mimes, não poderei 
continucu '"a,flhma1· que ninguem, em csta1_lo 
rle b1.,a l'é, com bt1as intenções, s:'rÚ. capaz de 
provar pfirante o p<üz que os meus correli
gi nn.l'iu,; commetLeram JB Camp<tnllêi, Yiolen
LOÜ1s? Ll1>uiudos,) 

Qtmnclo, Sr. p1·e:;siLlentG, tra1.ei nesfai, Ca
marll eh 11nesi;ão ela. divisão ele Minas, disse 
que 11enllltm auxilio prestara il icléa, não 
temlo me enn1lvitlo 1m rcvoluçifo. Mas disse 
·tamlJrnn quo os meus amigos e correligiona
rios tio sul, p1'ornrrrnll(lo <L Lli visfco elo esLttclo, 
oiJPcleci<tm ,·,s in~Jiirnr;ões cio plLtriotismo, por
ei ue ritteriam salvar a !'ecler;1ç<10 amelLçacla 
Plll '\foms p01' um gornrno illegal. 

o SR. AWSTIDES MAIA-E criminoso. 

Tenho, porém, em miíos dous oillcius assi
g1mllos pelo sacenlorte violcntaLlo, em riue Sua 
Revma,. LleC'lt1,1·ou ;i,os mernlJros da. JUlltlt: 1°, 
que, sympathico <\ idea dlc rlivi~J:o Lle :Minas, 
já tinha pecliüo <eo governo üe Ouro Preto a 
sua exonemç<Io de i)resiclente Lli], mte11Llencrn; 
2°, que, não pQ(lenclo exerc:m" o cm·go tlo u1-
ternle1t1;e, como clelegiJ,clO \lo governo elo e,1,2,do 
ele Min<1os elo Sul. collocava-sc, entrefauto, ao 
lfCclO dos acle]Ji.os da clivis<Io tlu teerilmio mi
neiro e que ~1"us esCorços scrmm ernpn•gttclos 
em liern ela rmlisação de tiLo nolJre rlesir1era
tiiiiz. Esses oiftcios, Sr. presidente, ,i,qui estfo. 
(Jfosim.) 

o Sn. FERRE!lU BRADÃo-Minas estava 
iüm fa fecleraç.ão . 
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o SR. DOMINGOS ROCHA-Assim não pensava 
o governo do Sr. Floriano Peixoto, que de
clarou estar constituiclo o esta,do de Minas. 

o SR. LEO:\'EL FILHo-Estcwa constituído 
sim, mas ele que modo, Sr. presidente? 

Quando o general Cesario Alvim tratou de 
organis<w o estado de Milms, de eleger o co11-
gresso, que tinha ele norneal-o presidente, eu 
e mens amigos, companheiro.s de bancacht, 
protestámos e, na constituinte, apresentilmos 
ás clisposiçãl·s transitarias elo projecto constitu
c10nal emenda declamndo nullas as eleic:ões 
feitas para a organisação elos estados, antes 
ela promulgação da Constituição Federal. 

O nosso protesto consta elos annaes do Con
gresso, sendo o interpl'ete elo nosso pensa
mento o Sr . .Jacob da P21,ixão. 

Nessa occasião, Sr. pl'esidente, o Sr. gene
ral CesCLrio Alvim, unico culpado ele tuclo 
quanto tem perturbado a marcha regular elos 
n2gocios publicos cm Minas, c;m ministro elo 
interior e já então preparavit a olygarchi[t 
tene_brosa, que lmv a cfo fazer apparecer n ex
ploscw no animo dos que em meu estticlo CJUC
rmm e querem a verdo.de elo principio repu
blicano. 
D~ facto, tenclo, Sr. pre,idente, o general 

Alvim de retirar-se elo ministerio, pam pre
pamr a politlca, de despotismo que lmvüi, ele 
exercer em Minas, foi j}eclir ao Barão üe Lu
cena que tomasse part'' no ministerio que ia 
ser organisado. (Muitos 

Quando, Sr. presidente, os ministroo; elo O'Q

verno provisorio, os Sr'. Floriano Peixoto, 
\Vamlenkolk, Glicerio, Rlly fürliosa, 'Quintino 
Bocayuva e Campos Snlles, no retimrem-se do 
governo, cleclara,mm que nenlnrnm parte ti
vemm na entrada elo Sr. Barão de Lncemt 
para o ministerio, o Sr. geneml Alv-irn publi
cara no Diai·io do r'o111;,·ess 1 a tlechiraçuo : 
«que, em bem cl8' venlade, cnmprifl-!11e de
clarar que por vezes incitai'n, a;i Bcmio rle 
Lucena parct não neg,ir o seu concueso ao 
mn,rechal Deodoro, caso üelle precisasse no 
governo ». 

Feito isso, Sr. pr2sidente, o Sr. gener<11 
AI vim tratou de eleger o congrnsso mineiro, 
composto, é verdade, cl2 cirJ;cdií,os ele altos 
merecimentos, mas que não e1«.L a expressiio 
cfa vontade livre elo elcüorado. (1l;Joirulos, niio 
apo:·ados; lrocant-se viu/c(1.tvs - e,rlrc 
muito., deputados ela lnl11ccuirl 

Ü SR. MANOEl, FULGE:\CIO -- Ü C011'"l'eSSO 
mineirG é nm elos mais dignos do p~b;. 
' o SR, LEONEL FILIJO-Sl'. presidente\ V.Ex, 
e t8stemunlia de que nfo rnu o culpado peh 
ternpestci,de ÜP apc~1·Ges, qiw orn interrom]Je 
a ordem rlo meu rlisrnrso. (Jfnit s r1purtes.) 

P01s bem,pn,rn, proveu ir qmüquer exploraç:iío 
que possam fazer, que l)Ossm11 deduzir das 
mmhas palnvrn.s, direi que o congresso mi-

neiro, eleiio embora ctntes ela. orga,nisação de
finitiva clnRepublic<<, s.ntes que tivessem con
stituição politim promulgada, é composto ele 
cidadãos· noüweis pelo t[1,lento, pelo camcter, 
a muito elos quacs presto to: las as homenagens; 
cidacliios, Sr·. presidente, que clernm a Minas 
a, melhor elas consLituições dos estados ela 
União. 

OsSRs. PM.ETTA E OmRos-Apoiado. 

O SR. LEOiíEL Fn.no-Mas, o que é incon
testa.vel 6 que a elei~:ão cl,•sse congresso füra 
pl'Bci pi tacht. 

O SR. J o Ão L uiz-0 Congresso mineiro é 
composto de cidadãos clistinctos, patriotas. E' 
estmnlmvel C]Ue V. Ex. traga esta questão 
pa1'a, jnstific;1r a reYolução da Campanha, que 
foi uma comedia, ( Muitos apartes.) 

O SR. LEOiíEL FILHO-( 110 Sr. Joao Liii:;) 
Cornecli<t está represenfamlo S, Ex. que, por 
n~o poder vir contestar-me m1 tribuna, pre
tenrle interromper-me com os seus [1,partes 
violentos. 

O SR. Jo?éo Lmz- Cada um faz o que pócle. 
o SR, LEONEL FILHO - Ponhamos, Sr. 

presidente, ponto à esta questão. A minl1a 
intençllo estú. satisfeits,, pois que demonstrei 
ele moilo positivo, com clommentos incontes
faveis, que a jnntn da C[ttnptmha, promoven
do a diYisão do territorio mineiro, obedecia. á 
vontacle ele gnmde numero ele habitantes elo 
sul e qcw nenhmmt violenr;ia commettera, 

O Sn.. Goiíç;ALYES Cu.1.vEs - Commettera 
viole::cic1,,3 sim, pretendendo de:,kuir a Es
tmd<t ele Ferro Minas e Rio ; si não fosse 
o Dr. Lctcercla, que denunciou o plano, o 
crime seria consnmmaclo. 

O SR. AmsTIDES YIAu - Mas o individuo 
que foi preso por suspeita ele querei' clestmir 
a estmcL1 ele ferro, é hoje empregado de con
fütnç<t elo governo ele Ouro-Preto. ( 01itros 
apni·/c' e /lro/.eslos inlc1To111pcili o ora1lor. O 
81·, presidente reclama attençao.) 

o Slê. LEONEL FILHO - Sr. presidente, já 
que alguns dos nobres depuiaclos por Mfnas 
querem por forç.[1, ciue os meus amigos e cor
religionarios cornmett2ssem violencias, não 
terei tluvich em afürmar que, na verd[tde, 
commetteram unm grande violencia, mas esta 
túm dirigidct contra os seus sentimentos ele 
ptüriot11s, qne, em face cb invasiio selvagem 
üe urna solclaclesca, tlesenfcefüla, tiveram ci,bne
gac:iio b[tstante pam deporem 1~s armas. afim 
de nüo luct<u· com a Republica,. (Ap 1,iaclos.) 

Violencias, Sr. presidente. dizem oi nobres 
clepnti1llos, fümm pritticu,clcts no sul elo estado 
ele Minas. 

Nn verdade, Sr. presidente, violencias fo
mm alli praticadas polo governo d2 Omo
Preto, marnfando unm nuvem de barbaras in
vadir o nosso sa,p;rado tcrritorio, suspendendo 
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rn1 zona sul-mineira as garantias ela lei. 
(Apoiados, nrío apoimloo; apartco entre nwitos 
dep>üaclos mineiros. ) 

Violencias, Sr. presidente, commettcram 
os agentes elo governo de Ouro-Preto, que, 
não contentes com a invasão do Sul, na ci
dade dos Tres Corações, lançaram, sem nmi3 
escrupulos, em enxovias immunclas cidaxlãos 
respeita veis, attentamlo assim contra as ga
rantias que a Constituição outorga aos di
reitos imlividua.es ; violencias commetterrcm 
esses mesmos agentes r1ue no Sul estabele
ceram um venh1deiro estado de sitio, irnpe
dinclo, por mais ele tres dias, o transito nas 
estradas publicas e a circulação dos correios ; 
violencias cornmetteu o iiresidente elo estado 
de Minas Geraes, clemittindo o juiz de direito 
da Campanha, cidadão ele grande mereci
mento moral, sómentB porque temia que 
fizesse justiça aos meus correligionarios ; vio
lencia foi a demissão e suspensiio lle profes
sores vitalicios ela, Escola Normal ela Campa
nlia; violencia, Sr. presillente, commetteu 
ainda o govemo ele Ouro-Preto, füsgando, em 
pleno domínio da legalidade, 11s constituições 
fecleral e estacloal, attentanclo contra a auto -
nomia municipal, pedra angular sobre a qual 
se assenta todo o eclificio da Republica Fede
rativa, nomet111do a 20 de maio elo corrente 
anno intendencia para a cilhu:le da Campanha, 
que já tinha Gamara ~unicipal eleita rc 31 de 
janeiro. (Mitito úem., miiiio be11i.) 

E' melhor, Sr. presidente, não continuar
mos nesta discussão. 

Antes de sentar-me, elevo, entretanto, dir,er 
que, felizmente pt1ra nós republicanos. parece 
estar actualmente o poderoso estado ele Minas 
livre da oligarchü1 que comprimia a marclla 
elo _seu desenvolvimento, pois que no dia 30 ele 
maio o povo elegeu peesiclente um cieladi-Lo ho
nesto, serio, garantia do cumprimento da 
lei. .. 

O SR. Vrnrrr- A antithese do Sr. Cesario 
Alvim. 

o SR. LEONEL FILHO. . . presidente, com 
quem nenhuma parcialiclade política poderá 
contar, mas que sabera, fazendo justiça a 
todos, ab<üer a barrreira que até hoje tem 
impedido a passagem elo progresso ele Minas. 
(J.1uito bem, nwito bem. O aradai· é vivci11zentc 
f"e!icitaclo.) 

Fica sobre a mesa ate ulterior cleliberaç-ão o 
seguinte 

Requerimento 

Requeiro que seja retirado ela ordem do dia 
o projecto de lei que a-pprova os actos do go
verno referentes aos acontecimentos ele abril 
do corrente anno e concede amnistia aos ci-

daclãos detidos e desterrados por força do 
decreto ele 12 üe abril, afim ele tornar á com
missâo de legislação, para que esta converta 
em resolução em separado a materia ela 
emenda proposta por ella ao projecto n. 32 A 
(do S@aclo) e traga uma e outro, á delibe
ração successivll eh Ct1mara, com a maior ur
genc1a. 

Sala das sessões 24 ele junho ele 1892.-Erico 
Coelho. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDE;\TE- Kão havendo numero 
para se votllr a materia indicada na ordem 
elo dia, vamos passar á 

CONTEWACÃO DA 2" DISCUSSÃO DO PROJECTO 
N. 23, FIXAl'\DO AS FORÇAS DE TERRA PARA o 
ANi'\O DE 1893 

Con tin úa a discussão elo art. 1 ° elo pro
j ecto. 

O Sr. Espiri-to Santo-Por maior 
que seja o meu cles~jo ele restringir-me ás 
apreciações relativas á materia em cliscussão, 
não posso deixar de fi:tzer um estudo, ou ao 
menos, ligeiras apreciações acerca dt1s con
dições presentes elo nosso estado politico. 

Pela, propria natureza elo assumpto em dis
cussão, ella devia ver-sar sobre a apreciação 
ela lei ele fixação de forças. 

Attenclenclo, porém, ás condições extraor
dinarias do nosso estado politico, ao qual esta 
mesma força eleve servir de garantia, não me 
é possível clespresar nesta diswssão as 1müs 
graves anomalias, os mais inauclitos atten
taclos e as mais insolitas prepotencias com
mettidas pelo governo com o apoio e auxilio 
ela propria força armada. 

Senhores, á instituição do exercito perma
nente, ás condições de moclaliclade, pelas 
q mws elle eleve passar, não póde ser incliffe
rente nem estranhll o estudo elo meio em que 
eleve servir esrn mesma instituição, elas ne
cessidades porque elle vae atravessando e das 
diversas contingencias que experimenb na 
occasfüo _ Quando mesmo niio se achasse bem 
firmado no esp1rito ele quem quer que seja 
esta asserção q ne acabo de avançar, os factos 
são b<Lôtante eloquentes para Llernonstmr que 
emtre nós, ató uma certa clatêi, o exercito per
manente tem sido não só " gtwantia füt ordem, 
1mts tambem poderosa alêwanca na obra gran
diosa da reconstrucç1io politica de nossa pa
trit1. Mas, da 8ituaçifo presente, o que vemos 
rn'is ? 

Depois ele uma aurora. brilhante ele regene
ração politica, em que sorrüt aos olhos ele to
dos os patriotas um futuro esperançoso para 
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o Brazil, qur1ndo viamas nn, conq uistn obtida Está bem patente o ataque ao governo le
promessa eloquente ele que seriam respeitados galmente constituiclo em minha terra _rni,
os nossos foros lle ciclt1rfüos, e que seriam man· tal, ferindo os brios ele um povo energ1co; 
tidos os nos.sos direitos e a nossa autonomia; brioso e autonomo, e quando o povo se ve 
qua,ndo se ap1·eseilttwa aos lm1.zileiros <Lle~res 1 ata.cttclo. em seus direitos, _cm sua liberdade, 
e espans1vos como symbolo de uma org-;1111:'\t1- reage 11n1)elllc10 pelo sentimento ele J'.'.ªt'."10-
çiio politica mais pedeifa, ft liaurleim ela feclc- tismo ; o povo quando se sente oppê,mmlo, 
ração elos difl'erentes c~taclos, nmrmnclo mmt niio se cleixn. subjugar e niio perdoa o seu 
nova éra ele desenvolvimento; qu[tnclo estava- oppressor; e se nlío pc'iclermgir lla,je, levanta-
mos sob essa>' esperm1çt1:<, vimos, inf'c0 lir,mentc, ~e n.manhii. . _ . . 
cahir o paiz sob a pressiio desoladora ele Lima, Ao co11trano nao c povo, e um bando de 
completa anarchift; porque aqucllcs tntba- escmvos. 
qhaclores das novas icléas politica.s, aquclles !\o Ceará, a ibrçct federal, por ordem do 
nue a, sustentav<1.m como verchl,cleiros p<tlDLli- governo, t1ssestou ai,t!lharia, para o palacio 
pos elo progre2so, hoje sã,o ,iustamontc os que rlo governador e,. cleporn ele um grande mor
lrocumm cercar o governo, que mais <lo que ticinio durante l:l lloras ele resistencia, elle 
nunca, acorrenta, em suas rniios todos os po- foi obrigado a renrler-se á força, quem se 
deres, em urna concentração J'errea, que le- a.clw;rn. arrimado pelo direito. 
varia o desanimo t1 todos os brn,r,tleiros, se 
por ventura, ao lado da rnoderaçilo e toleran
cia, que 6 seu mrn.cteristico, niio existisse 
aincl:J. umcc convicção inclomifa. ele sua propric, 
1mpremac:hi, na posse ele sous direito~ e na con
quista de sua libercb.cle. 

Nós vimos após um<1 crbe politíca, em que 
a situaç[o rcpublicmm <i,cl!ou-,;e cm verfü1clei
ro risco ele periclitar em um tremendo golpe 
ele Estado, nós vimos o movimento reacciona
rio fazer pamr ele cllol're a a,cç5,o ele quem se 
esquecia ele seus devere:·l par<1 ~ulJjugm' no 
exerc cio ele sum; füncç.ões os vm'llacleiros rc
presenfantes (lct soberania naciom1l. 

Esse poder q ne entii.o so levm1tou teve como 
üevee innillucli vel a re1xwaçii.o rlos erros com
metticlos anteriormente. Porém esquecendo 
por sua vez toda n orienfaç:l\o leilcrativa, 
enveredou ele modo assoml.1roso par<t o cn,
minllo elo clespoüsmo que é cc negação com
pleta elo regímen livre, que aspira,mos. 

Senhoees. llem se diga que a.quelle que ont 
vos dirige n. P'"lavrn esteja sob a pressiio de 
uma icléa a,paixonacla. Os 1hctos demonstram 
o contra,rio. 

Folheando o relatorio aprnsentaclo pelo 
Ministerio da. Guerra, diz elle na pagina G : 

« O clecreto n. fi97 de 17 ele clezembro ul
timo modificou o regulmnento do lxüal11iio 
academico, creallo pelo decreto n. z,1:2 de l ele 
março de 1890, com o fim patriotico ele sus
tentar a fórnm ele governo repulilicm10. 

Por esse topico do relatm·io que acabamos 
ele lei, vê-se que o governo resfahelcce um 
acto do go\'erno clicfatorial, que já se achava 
implicitamente revogarlo pelo. lei ele fixaç:ilo 
de forças do anno passado ; pois elfa niio con -
templou rn1s forças votadas esse batalhão a 
que me refiro . 

Nós vemos sem contes1;açilo possível o go
vemo intervindo nos esü1elos, fazendo eles
respeifar as ordens ele !uibeas-co1'pits, clissol
venclo congressos, üeponclo governaclores a 
vi.va. forl)a <1rmada. 

No Amazonas, f'oi o governador intimado a 
entregar o i1oclcr. Elle, porem, opoz resisten
cia a füo es1;rnnlia intimaçiio. como a força fe
!leraJ álii existente rendendo homenagem á lei 
niio se pm.;tasc:c a commettGr semellmnte at
tentarlo, foi prrciso que a tomasse subordinada 
:w mini~terio ela. guerm pti,rn que o governo 
tivesse ele ceder á forc;a. mct te1·ial ll:fo encon · 
trnmlo meio de manter o seu direito. 

Ko MttUo Grosso, os acontecimentos trou
xemm como consequencia ê1 ecatombe do So
li1Mícs, mmi, enorme mortandade e incalcula
rnis prejuisos. 

E ó assim que o goYerno regeneratlor elo 
regímen político que subiu em nome chi, lega
licl:J.cle e que verberava anteriormente ac1uel
les que tinlmm ttclhericlo ao golpe ele estado, 
enve1'8llou pelo caminho üa mais clesabriütt 
prepotencia e eh clesorientaçfto a mais com
pleta. Um;i, ligeil'êt visüi, lançada sobre o 
nosso passado politico deixa ver que a a,spi
mção elos lirnzilcil'Os de longa data,, versavam 
sobre a. cliscen tralisaç,ão elos poderes locaes 
ele nmneim a attencler as necessidades que 
lhes era.m peculiares. Nós sabemos que a 
Iei interprnhttiva elo "cto aclcliciorn1l foi ainda 
um ecro politico elo velho regimen; ele modo 
que a, descóntrnlisaç'i\o dos poderes loca,es em 
rela.çiio a.os centnces continuou <1 ser uma ban
deim üe guerea 110 <uitigo regímen, cietermi
nê1nclo afinal o acl vento ele lllfüt nova forma. 
l\e governo. Homens basfante p1'eviclentes, 
esfa.rlist"s lmheis entenclernm que o unico re
curso pam fazer esbcimmr o movimento 
3,scencional ela, iclua repu blicmm, era esta
belecer a a,uto11omit1 elas províncias aclopt<1n
do a feclemc:Tw 110 regimen monarchico. E 
just<1mente porque opponclo-se <1 estas icleas 
li bera,es um estaclisfat teve a preten.,:8.o de 
c1uerer fltzcr pamr este movimento pal'ê1 con
quist" ele lilierelacle, querenllo suifocar, como 
a, propaganda ela fecleraçlío nn. mmmrchia, 
teve de ver triumpltar a Republica. 
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o SR. BEVILAQT.:A- Aquelles dous inclivi
cluos aposentados deviam ser expulsos. 

VOZES-Oh ! 

O que poderei dizer agora em vista da si
tuação presente, na qual depois de organisados 
diversos estados, o chefe do governo, a pre
texto ele punir os governadores que tinham 
cornmettido o grande crime ele 11,cc:eit<1r 0 golpe O SR. ESPIRITO SANTO- Penso que S. Ex. 
de 3 de novembro mandou a.tacar a viva l"oi\·:i. niio póde lnnçar esta ~sserçã.o tão gmv~ desde 
armada os governadores eleitos nos est: 1 do~. que cl11rctnte .ns seswes m1tenores rnw apre
nmnclou bomlmrclear cidades pani clcstit 11 i:· sentou tknuncm contra estes magistrados. 
outros governacloees e até l)OZ em movinrnuto O S1:,. BE;vrLAQUA-- :.1ais ele uma vez me 
uma flotilha ele nossa arrnarla. com um lirn j tenho manifestn.clo em <tparte elo mesmo modo. 
iclentico ? VtnEs--Ora. mn a.partes ... 

o SR. MORAES E BARROS-E acha que foi 
pequeno o crime ele ac!herir ao golpe ele Es-
~do ~ · 

O Sr. E~PIRITO S11.1wo - Isso não basta. Mas 
como üi. dizendo, não sei aonde está a auto
nomia elos poderes do estado. 

O SR. EsPIRITO SANTO-Fiz essa reforencüt O poder legislativo, desde qne póde ser at-
porque acreditava que os nobres deputados tingido pelo poder executivo, riue, a pretexto 
comprehenclessem o alcance ele semellmnfo ela. necessidade ele um estado ele sitio e de 
erro. unrn. cmnmo~J.o intestina immaginaria tem 

Qual e o mai' culpado? :lqudle quo com- posto cliver,osmembros fóracleste congresso ele 
rnette um so erro ou aquellc que prnticct Yl!1Ü~ ma110il'<10 n. aITeiçon.l-o n, sua vontade; desde que 
vezes esses mesmo,; eiTos ? o elide do 110<1er executivo tem esta acção im-

, . p01·iosa sol1re o poder legislativo; pergunto 
Todos vos p~trocmaste~ os ~olp~s de" Es- onde es\;á n, acção eílicaz deste poder q ,18 

ta~o ;1ep01s (~e .~3 ele nov emb10, r_n 111to~ <LL poclo ser· mrnlaclo ]Plo poüor execurivo, ele r11rn 
m11101m lX?rem (o entre estes esla :tquell<• 1. ello (; jui,; 1ms nwdir.l<is ele excepç:ão? Em re
que vos clmge a ,pata vra ) m'io patrocina- 1 lii.çiiu ;i,os direitos mais sa.grntlos e respeita.elos 
ran_i . º, golpe c~r; ·) ele novc:mb1·0 ; . com. a j em l0<l:t'; as const.itnit;ões e p1lizes civilisaclos, 
a differ ença pornm qne o go!po elo 3 tia no-1 o podei· oxc•ent;vo i·iscou os artio·os da. nossa 
vemb1~0 clnu-se sem sang11e; os golJVS posterio- consl.il;niçil.o q lW garantE;m ess~s dfreitos e 
res a .~3 de 1_1ovembrn ~e ~uccederam com todo 1 antepoz a dlm u, srni vontade absoluta .. 
o seu cortejo ele mon1cmios clG massa<.;1·e os/ . · 
mais selvagens, e elas nmis fremendns lwm-, ,Vemos por um mel'o c'.ecreto o gove.rno di
tombes. Quem pocleriL com melllorns iitnlos 1 m1U.ir lent2s ca.tlir:tlraticos, que obtrrnram 
levantar 10crimimi.ções ? aq uolles que smtcn- suas. catleims cm concurso, o que trnham por 
taram o golpe ele Estado desleic\mclo por um dn·e1tu g1tr~1.ntu'.:1 H. p21·nmnencia elos seus Jo
hornem que rüvelou por rlivcrc:;is n·zos 0 ::en· gares pDla C011_:sl1t11J(;:Lo; em relação ao cli1·eito 
timento de patriotismo e. qnr•i·ernlo r;viLu o n, mnnl1Ürnç1Lo ph;:1. ela~ patentes milifares, 
sangue, entrngou o poder ao sem 8ubc;titul.o ou <:onq 1nsLaLlti. ,;om 1.:.1.Jho eslor~o,wed mn te tanto 
aquelles que snstentam no º'Ol'ETno um l:o- ))l\l'igo, em riu:' º:s nulna.res, a cada. momento 
mem que ltoje é effocthamrn~tn 11111 dcspotlL? ê\1·1·m·<u1.1 <1:_ su11 Y11ht por elevei: ele uLell1encüt e 
(!IJJartes e )Jro'rslos ii.1Jrn·ruu, 1,e,,1 0 0 ,-1cfn;·). pr•Li. i:el1g111'.1 e~.º illllo7· cl:i P~t.l'LH,; Yel.l} de 11~1 
Vos patrocmastes os d1ve1·s11s golpm <kpois ile mumu11:0 ]JcLJ,\, ouLw, _1)01 ctm rneh1 deerew 
23 ele novembro que teo1n occasionaclo (] LlG;'l'il- 1lo P1·c::;111otlk)dêt Repnl,!Jca. [l,JlllUllci.clas as nws
mamento lle sangue e 0 sacrific:io dr' enol'mes mas ])IÜG11Les, qne elles leva.mm a villa inteira 
despezas. Para prova, Ctlli temos o naufmo·io ª wnquistm'. 
elo S~liuzues que importon na penlil. du ce;c:1. E tlepois <!isto, q w111clo a minoria apresentou 
de b.000:000~000. 11rp1i 11m pro,jcc:to ele lei para que fossem ccm

Afinal, a rm'foxto <l<' manter a lege1!icln1le. 
anny!L1ram a focleraçiü1 r, esbibelecemm um 
regI!fl811 ab~olnto e tyrnmnico; v1j11 moe'. 

No.-; temos em. uos'm or·g'<111i:J11ç11o polifü:11 
t~e~ poderes: o 1Gg1sla.ti vo, o c·xn:uti vo n o .i ll
d1crnr10. Mas estes pocieros, cm comcqttPncia 
elos almBos e p1·epotencias 1lo gcw:·rno Gsfüo 
accumulados na. vonüHle 11Lrnlutn. do clwfc• elo 
estado. 

O poder j mlicü1rio, tcnrlo }JOr c11pnfa o Sn
pre~10 Tr1bun11! Federd rn'i11 1,em aHtonomü1. 

Nu,o sei anelo está <t 8obcmwia <ll'sto poder, 
d~sde que o cliefü elo executivo pc'1cle arJ1itra
r1amente aposentar os seus membros. 

sidcm<lci.s som nenhum effeito todas as refor
mas ele militn.res niio basecidas cm leis e 
pi.sil.ivn.11wntr: a.tLEmtn.torios 1la nosm1 Conol;i
t11 i<:;io ; N1rnflo l\Sse projectu consirlemdo ob
jecto tlü do li !Jc:1·;u;:lo do CongTe~'º; l10Ltve um 
mcml1ro <le,t:1 c<i.sa. n1 o nome iie<;o liceaça 
pat·fLlleelim1.r. o St·. Firmino Pie,18 Ferreirci., 
coroGel tlo est.11.do-mn.ior ele ti.rtillia.rüi., que 
pediu ver·ifblç·iio pi1.rn. s:i ber si a C1i.1rn1m con
sii.lm·:c ni objGc.to do clelil1e1\•t;Ll.o um projec:to 
E•lll r1w: se' arnrnltun p1ttentes militare.,; contra 
clisposi~il.o é'Xp1·ec:s11 da. lei. 

(O Si'. l'ires Fcrnira pre(ere wn lon(Jo 
aparte, que nc7o pr!éle ser· owvi1lo por inten·~t-· 
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pçõe~ constantes . dos. Srs. Epiiacio Pessoa, 1 tou um escri]JtO em fürrna ele decreto, c~izen.clo 
G_asswno do Nasc;11iento e outros. O Sr. Prn- que, em virtude dos poderes extmordmanos 
sidente pede repetulas ve::;cs atte11çl10. Restabe- que lhe foram conferidos pela moção de 21 rle 
leciclo o silencio continua.) janriro, rofür1mwa os officiaes do exercito e 

O SR- ESPIRITO SAJ'íTO-Polo longo apai'ie ~rmacla . faes e iaes. ,Já se vê, pois, que nilo 
que o nobre de1mtado ambrt ele dar-me, fico ,01 em vutmle de uma lei, i~ms s1111 dos pode
s'.1bendo queS .. Ex. votaria, pelo projecto si 0 deres extcaorrlmanos con1enclos pelo Con
tivesse entendi elo em seus vertfackiros ter- gTesso · 
mos. De duas nmlê, ou hei ele obedecer ao Presi-

dente da Republica para dizei· a estes milita-
0 SR. PIRES FERREIRA - Não declarei t 1· l l . V res: os aes ro ormac os, apemr e as vossas 

isso a · Ex. ga.mntias constitncronaes,ou obeclecerei. á Con-
. G SR. EsPIRITO SANTo-Sr. presidente, cli- sti.tui1;ão q1ie diz «que as patentes milifares 

zia que o governo depois de ter annullado 0 são Yitalicias e ga,ranticlas em sua plenitude»; 
poder jucliciario, pelo clireito que se nn·on·ou de modo que, para olieclecer ao Presidente ela 
de afastar elo Supremo Tribunal, contra lt lei, Repu!Jlica, tenho ele desobedecer á Consti
di versos membros desse mesmo tn bmml ; d.e- tuk:lío. 
pms ele ter annullaclo o poclor legisla ti \TO pelo !\fas. Sr. pnJsiclcmte, a qual elas duas auto
exped1ente ele, a pretexto ele lll1lêê comrnorifo rich1les no Bmzil se tem ele olleclecer quando 
intestina, m1;ti;clar clepufo,dos e senaclores 1xtm em conllido uma, com a outra? ao Peesiclente 
101:;ares mortlferos ele nosoas fronteirns; ele- d<t Republiea ou á Constituir;i\o? 
pms ele annullar patentes militares, cuja, ple- K<ilJ vo,cilo em responcl~r. A êtutoriclarle 
nitucle é garantida, refbrnmndo treze ge'nei;1i,es ~U)Jt·ema ó a Cousti,uiçi'ío á qm1l todos cleve
e diversos outros officici,es havendo entre os mos obedio:1cia. Digo como cidadão e como 
for1mi,clos até um 1110,rechal elo exercitei · ele- representante rla lli1Çilo, que oo: genernes e 
pois de ter demittido lentes cafüedmtic~' da.s mais oíliciaes não estão reLbrrnaclos. O Presi
nossas faculdades, que tinlmm adrpliriclo os dente da. Repnblim diz que elles estão reibr
seus lagares do modo o mais democr11tieo. 1mtrlos, lt Constituição cliz que não estão, eu 
conquistanclo-os na arena elo trnJmlho, me- nilo posso deixai· 1le obedecer ao pacto fun
deante concurso; depois ele tudo isr.o, per- damenta,I que jm'ei clefencler e prornetti 
gunto: é ou não é um governo clispotico, mante1'. 
absoluto e tyrannico o governo rtctual '? A nobre maiorü1, pelo orgilo de sna commis-

Agora pergunto á maioria que sust2nta esse são ele justiçct, qnando tratem ele cl<w parecer 
governo: onde está o Yosso prngramma ele sobre a inclicar,,;Jo apresemo.ela pelo illnstre 
federação? A federação consiste mt concen- 1leputado pehi füL11ia, o Se. Augrn:to ele Frei
tração ele todos poderes em uma só mão ? A tcts, dizia-q m\ mor;C1es e imlic<i,çCies teem todo 
federação é a sujeição de todos os incliviclno,: valm no regimen ptirlamrntm"; 1mts no nosso 
ao capricho de um só homem ? Onde está o reg·imen nüo tem razão ele ser, e attenclel-a 
vosso program1m1, l'espondei-me? importa clcsprnstigio á lei-

D8sta fórrna, ainda menos elo que a mon:i,r- Entretanto, o Sr. Presidente da Republictt 
chia, a actual republicl\ poclerit :;e1·vir aos br,i,- em viltmlr' elos llülleres uxtrnordínm'ios con
zileiros para 1!1es gar<tntir as strns liberdn1les fel'ich: pehi, moçiw ele 21 tlr ,janeiro, ret'ormou 
e os seus direitos ; desde que todas as go.ran- os geueraes. 
tias locaes estão sujeitas ao a.rbikío elo poder o SR. FONSECA HERMES-E' um neto nullo 
central. ele pleno dirnito. 

A aspiração geral elas sociecfacles modernas 
é a perfeita autonomia elas 1iggremiações lo
caes, gyrando apenas o poder central na 
espllera elos interesses geraes. Mas si entre 
nós isto tudo é illusorio, ,~i o pocle1· crfütral 
concemra em suas mitos todas as Yiclas, toclü'' 
os interesses, todas as 1:arnntias, ioclos os 
direitos locaes e incliviLluaos, perg1mto: omle 
está a orienta1;oão dess;1 mCLiori<ê, fj)te füo pr2s
surosa ~e mostra em sustentar o govrrno que 
sacrifica a lei, que acorrentr1 os direitos e as 
liberdades publicas ? Onde estú, o YOS:'O pro
gramma, o programmi1 dos }ll'OJ!<VZ<Wdis!;i,s eh 
Republim ? 

Conhece-se effectivamente <ê clesorienta1)io 
completa elo governo pda reforma recilisada '' 
7 cle abril, em que o chefe elo Estado apresen-

Gamara V. 11 

O SR. PRESIDEKTE-Observo ao nobre depll
t<Hlo que falli1m rtpenas 5 minutos para te1'
minm· ci, )Jt'imeim p;ut1-i 1h ordem tlo dia. 

O S1t. EsrmiTo SANTO - Sr. presidente, 
c!'eio que. come;oei depois do l ltt1I'i1, it, 1 hora e 
20 minutos, 

S1·. pl'esiLkntc, o relatorio 1lo :Ministerio ela 
Guerrn é n, 1rnmiCestiêÇ~.o i1 mais cl<ua ela cli
rocç:lo arJ,itmria e clespoc;icn, que o governo 
tem segnido. 

Pela Ic;itum que fü ha pouco de um topico 
rlesse rebi.Ot'io vt'-se q ne 8111 março rla 1890 o 
;~·ovmno tinltét C'lll SUilS mi"ws o poder clicta
Lol'ial. 

Mas rnn 1891 já se fixoll a força de terea 
pam 1892; segundo o§ 17 elo art. 34 da Con-

42 
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stituição, só ao Congresso compete fix<1r ;1 
mesma força. De maneira que, quando ainda 
não e~tavc1 vigomndo a, nossa Constituic;ão, em 
compreltensivel que o governo por nrnio ele 
um decreto creasse, a,ugmentc1sse on (limi
nuisse as forças ele terra ou de mar. Orn. lmrn 
;;:ubsistir esse decreto creanrlo clicüttorialmente 
esse b;1tall1iJo p<ttriotico, havia necessidade ele 
se incluir o mesmo l!atallião no projecto de fi
xação ele forças. 

o SR. Jrn DO PRADO tb um apm'te. 

o SR. ESPIRITO SANTO-O decreto a que me 
refiro importa na creação ele um cm•po arre
gimentado, solJ o regímen militar, armado, 
proprio para combater como cli;; o decreto 242, 

O SR, Ivo DO PRADO dá um aparte. 

O SR. ESPIRITO SAI'\TO - V. Ex. acabon 
de dizer que então lL creação do corpo de po· 
licia seria unrn forç·c1 ele terra. E' uma ques· 
tiio a lJarte. 

V. Ex., que é militar h1stantc insknitlo 
deve saber que se pócle dar ú policia, úrnLs or
ganisar,:ões: ou a policia tem tL org<1nisação 
que lhe é peculiar e pmpria p<tra m:i,nter 
pura e simplesmente a ordem, um corpo, por 
assim dizer, de juizes ele JJ<1Z, composto de ho
mens destinados a conter com Cl'iterio o:; üis
turbios e tonel.o em vista a plLz, e esta, é a or
ganisação 1müs imtural, 1müs aprop1'iaclu, aos 
povos livres, omle a força lJO!icia,l SL1 é desti
nada ao fim que lhe e a,1lequa1lo; pois düve
rnos distingllir em nma associn,c,-&o politica 
entre Ü)l'ç·a lle policiei - forçlL destinacla a 
manter tt paz - e força mifüm~ <lestinnch1 a, 
fazer tt guerra,: a policia tem lXlr fim nmntei 
a paz, evitar a luta, compt•imit' peL1 íb1'ç·a, 
mas 11&0 offencler; e o exercito tem lJOI' iim 
lJrigar, lutar, vencer ou morrer. 

Si a força policial estivesse tlestiimda sim
plesnrnnte ao fim que olla visa, n&o clcvin, ter 
tt organiscu;&o militar que se ll10 esta dando e 
que - é um abuso, porque com effeito L~ um 
meio rle augmentai' e prep;1rar Co1·<1ct com o 
fim de ter o governo um mais poderoso in
strmnento ele compressão, ficm1do mais gn,· 
ramido nos abusos, nas violencias e me com· 
iwessuo ela vontc1de liYre elos cirllul<los e elos 
Justos reclamos do povo. 

o SR. lyo DO PRADO cl~c um apa1te. 

O SR. Es1•1nno SAí\TO - Percloe-me; t\ 

questão rliversa O q11e eu estou dizendo l' 
que, si este cm·po ele policü1 tem 
militar qne não llle (\ pr·orn·ia,, n:to estú, orga· 
nisaclo de accorclo com o que se faz 1Ms soc;i
edades mocler1rns. 

o Slc. IYO DO PIU.DO clá um apartG. 

O SR. EsrmrTo SANTO-V. Ex. não compre· 
J1ende que não estiL contestando cousa algumn, 
com os seus ctp:i,rtes? Não com11rellencle que 

a força policirtl é fixada, discutida e votada 
pelo Congresso na cliscn ssão do ministorio ela 
justiça, assim como tambem a força do ex
el'cito é firm<tcla,, cliscnticln, e votada pelo Con
gresso 1m cliscussii,o elo rninisterio ela gnerr~t? 
Como é que V. Ex. c1ner S<tnccionar a creaçiío 
cU'bitmri<t ele um corpo arrogimentaclo pel<t 
exclusiv1L iniciaüv<J, do governo? 

Agora d8ixe-me accresceutar a V. Ex. nmis 
;êlg-unms con:oiclemçiies. Nfo quero <tffirmn,r, 
mas creio que clifficilmente poderiL se1' con
testaclo, que esse corpo é uni1onnisado, tem 
Üll'd<tmento á custei, elo estado. Isto é qn ctsi 
rpm certo. 

Eu porgunfarin,: com que direito o governo, 
que estiL, como afikma, ás portas elo Tliesouro 
imj)eclinclo que clti lú, sn,ia, dinheiro, faz; ele· 
spezn,s com üsse corpo, sem r1ue seja ella, vo
t1Lcla pelo Congresso'? 

O SR. BlffILMKA- 011portunameate mos
trarei <1 V. Ex. tudo q mrnto lm '"respeito elo 
baü1ll1üo acaclemico, C\ V. Ex. lia tle reconhe· 
cer o granüe mlclo que elle. ainda tem para 
com a patria. 

O Sit. SA~ll':\IO FErtRAz-Qnanto ao lxüalhüo 
Tiradentes afürmo <1 V. Ex. quo elle não re
cclm um vintem elo governo (apoiados); aJiir· 
mo-o perc-;mptoriamente. Esse batafüão foi 
orgiLni~êLelo no tempo elo Sr. nmreclrnl Deo
clom. 

O SR. E~PilUTO SANTo-Sr. presidente, como 
eu clizic.L, 1m üiscussuo ela 101\·a de terra nós n&o 
trnfarnos s:'i elo orçm110nto. Nilo quero salJer 
agura sumente o que se ou o que niio se 
gasta com <1 organisar,:rto da, força ele torm ; 
ó que quero rliim· 6 que :<, fix:i,ção ela me~rna 
forç<1 pelo § 17 do art. 34 ch1 constituiçi\o 
t: ela exclusiv;1 competencia elo Congresso 
(apoirulo.,), que n&o só firnm o effcctivo do exer
cito, m<ÜS iürnla, declara cm que p1'oporr;ilo se 
eleve augrnentar esse effectivo em ca:oo ele 
guerrn. 

o Srt. Ivo DO PRADO cliL um a,parte. 

O S1t. EsrmrTo SANTO-Vou mostrar a V. 
Ex. que tem. Peço ci, Y. Ex. que tenha mü
uos rnll'reguilliío e um pouco nrnis ele pacien
cicc por que. thtrei a 

V. Ex. tliss~ q ne <e crea(;c\o do bcttalbi11i 
n.cMlomic:o 1úo tem reli1çào rüg-rnmi, com a for· 
Ç«L ele t8l'I'il, nrn,s lm YOU mostra,r que Cem. A 
!lxa,çi'lo cb fo1'ç<1 é a eletl'rmilrnç·ão do numero 
de ci1lacfüo~ q 11e deYern estal' orgcí1Üsados, ar
ma dos. nrn niciauos ü prepa~~arlos para l utcLr ... 

O SR. Jyo Do PttADo-Em condi1i1es perma
nentes é o que V. Ex. não apresenfa. 

O ;:01:. EsrmrTo SANT0-Tm1to ni:ío é om con
dir;ões perm<1nentes que o Congresso votc1 to
dos os CLnnos essa :fl.x<1çào. 



Sessão em 24 de Junho de '.1892 331 

O SR. BEVILAQUA- Feira que se revogue o 
decreto ele crea~[o do ba tallluo acaclemico, é 
prnciso revogar muitos actos do governo pro
visorio. V. Ex. apresente um projecto neste 
sentido, e lmvemos de cliscutir. (Ha oiitros 
apal'IDs.) 

O SR. EsrmrTo S,\r;To- ·vv. Exs. ouçam, 
attencbm, Senhores, o decreto n. 242 de 1 ele 
rrnwço de 1890 determina a, creação elo ]jata,l11ão 
1ccademico; essa época o governo era clictato
ri<Ü; masclepois,em 1891, no a,nno pas:3aclo, 
foi votada neste Congresso a, lei ela, fixaçfo da 
força ele terra, e nessa lei não veio incluido o 
lxttal\Jão acaclemico. ( Cl'i1~m11-sc di(f'erentcs 
apartes.) 

Para que a contestação sob o pretexto de 
que. essa Jorça é ou não é permanente ? Mas 
quem diz que não e i1ermanente? (Contimiam 
os apal'tcs.) 

Sr. presidente, peço a, V. Ex. que me man
tenha a pccltwra porque nií,o e possivel asso
cütr idéas com os repetidos apartes elos meus 
collegas, de mocloa embaraçar a demonstração 
que eu estava apresentando, ele que o governo 
commetteu completa illeg·aliclacla e inteiro ar
bitrio cretwclo batalhões que não se acl1am in -
cluiclo~ nas propostas ele forças ele terra vo
tt1das por esta Camara. 

Sr. iiresidente, em principio, nilo é licito ao 
governo crea,r a sua vontade qualqner bata
lhão, sob a denominação ele patriotico ou Ti
radentes, como forçti armada e militarisatla, 
porque a creac:ào destes corpos é ela com1)e-
1encia elo ConqTesso. 

O SR. SA!IIPAIO F1mK\Z clá um a.parte. 

O SH .. Esrmno SANTO - Sendo creado, pelo 
clecrnto n. 242 ele l ele março ele 1890, um 
corpo sob a clenominaç.ifo ele Batalhào Acacle
mico, o governo de moela muito habil lnixou 
o decrdo de 7 ele clezembro ultimo, mocliii
canclo-o. 

Mas, 3enhores, porr;ue não têpresentou a 
crea~ào deste corpo rn1, proposta ele forc:.as ele 
terrq,? Si é um corpo mili tarisaclo e armaJio, 
pergunto : onde estú t1 competencia e inicia
tiva exclL1~iva da Cc1mara Lle legi~lai• sob for
t;as de terra ? 

O SR. SAfü'AIO F1m1.cAz - O que magôa a 
VV. EEx. é a mocidade estai· entlrnsim31nada 
pelo governo SPrio e honesto . 

O Sn. BEYILAQUA- Estf'tu zangados porque 
o batalhão ccC<lclemico nií,o appm'eceu no düt 3 
ele novembro pam cleiencler o governo. 

VOZES - Oh ! 

o SR. ESPIRITO SANTO - Sr. peesidente, 
venho sulJmetter ao reparo ela illustracla ca
m:wa esta creaçií,o irregular e illegal üo go
verno, chwdo organisação especial a um bata-

lhão uniforrnisa.do e a, custa, segumlo se me 
afürma, rlos co l'res do estado. 

A lei ele forças tlecretacht tleclrcrou qne s(1 
podia lrnver 20.000 homens, cu,jo nnmero nuo 
excecler'ia emquanto o Congresso nfo voüisse a 
res11ecliva verba. 

Já ve que o Congresso não quiz que exce
desse o numero de 20. 000 homens posa nuo 
augmentar clespezas ; entretanto o govemo 
llalJilmente creou, em dezembro elo anno pas
sado, a iiretexto ele que já existia clescle o 
tempo da clictaclum, um batalhão acnclemico 
ao qual deu armmnento e farclamento à custa 
do esfado. 

Pergunto: isto nào é alterar a, força ele 
terra, votc'ula pelo Congresso? 

Ainda lia, Sr. presiclente, o batalhão Tira
dentes, cujo commanclante é o meu cligno col
lega e coronel o Sr. Samp:1ic1 Ferraz, tam
bem é uma fo1'Ç'a tirimichi e militaristtclci. 

0 Sr~. SAMPAIO FERRAZ - Não e milittiri
saclo ; tanto assim que se entencler dissolver, 
clissol vt~-se ; sustenta o governo serio e ho
nesto. 

O S1c. BEL.\Ri\IIC.:O DE ME:\DONÇA - Não ha 
força para sustentar governo, m8s as insti
tuiçiJes. 

O SR. EsrmrTo SAC.:TO - O nol)re deputado 
pela Capital Fedeml me declare q1uü a insti
tuiç~,o que vem sustentar est0 batallliio. 

o SR. SAMPAIO FERR,\Z - A Republica. 

O SR. EsrmrTo SAi'\TO - Que Republica 
estilo fazendo o Sr. Floriano Peixoto e V. Ex. 
que o sustento,? 

O SR. BEnLACQUA - Está fazendo l1oa Re
pulJ!ica para eYilar LêS con~pincções momw
chicas. 

O St~. EsrmITo SAi'\TO - fü'Js estamos em 
uma época tle clicfaclum solj o disfarce üe Re
publica. V. Ex. me con~2sttt, dizendo que o ba
tl"Llhiio Tiradentes não é militarisaclo; mas clrz 
o ministro no seu relatorio, na pag. 6: 

-« Por a viso ele 29 de clc,zembro :finclo foi 
permiWclo ao Clu iJ Tiradentes levanfar entre 
seus associt"Lclos um corpo cl8 vol unütrirn l)al"lê 
a clefes<i, ela, Rormli'.ic:i Fecknü, sendo o rei'e
riuo co1"po m·,,1.aclr! e ·uwnicicrrlu ic cnsfa tlo 
mesmo clulJ, conforme foi solicifaclo pelo re
spectivo presidente.» 

Entií,o o c1rpo 111·1,1.mlo e j)/Wliciado lÜO e 
nm t·o1'po pt:rmanentc, embora ni'ío i1ew nos 
cofres elo Esta,cln? 

o St.;. SA~IP.\IO FERRAZ - KC\o ó forç~l do 
guvl'rno, não está it clisposi~;:lo cldle; não pede 
ser movida pelo governo, ele quem não recebe 
ordens. 

O SR. Esrmno SANTO - Agom acabo Lle 
saber que lm uma força u,rmaua e municiadtê 
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que não obedece ao governo. Então a quem Sr. presiclente,estanclo a hora muito aclelcn-
obeclecerá? tada, e não desejando itbusar ela bondade da 

o SR. SAilIPAIO FERRAZ_ v. Ex. está tor- camara, resumirei as apreciações que tenlrn a 
cendo as minlms palavr:is. Eu estou dizendo fazer sobre a lei ele forçn.s, demonstrando que 
que e uma força que mlo é movitb pelo go- em relação à discip:ina elo exercito, :i, que o 

· Sr. ministl'o ela rruerr::t :illude, parece-me, pela vern0; iwesta o seu ccpoio pO!T(lW e um go- ~ 
verme honesto e republicano. o1m ·tcs e i'ro- grande fü 11ue tenho no espirita ele ci1'ismo 

l ) desta, distincta corporaçiio, que t:clvez ctlgumt1 tes{o.1 interrompcui o orar or. l -
falta de diseiplina sej<c eonseqnencia, e e neto 

O SR. EsPmno SANTO - V. Ex· está blit- ser o exercito ma,ntido em suas rest1·ictas 
sona.ndo a honestidade e republimnismo elo occupnçCíos. 
governo por si sustentc1clo de modo tito cn.lo- Por exemplo, cornprehende-se,por ventura, 
roso e esforçado; enteefanto en estou evitando- que os lüumnos eh Escola Militrir sejam reti
})rovar que não está tão [i'1m ele contestar;iio, mclos elos ;;cus estudos, pam S'~n·irem ele es
camo rarece a V., Ex., est<i l10nestic~atle tão colta de presos politicos? 
apregoada, ella sem, quando. mmto, tao _ real Não sei qrnws impress1-1es sentiria E\ssa mo
como a pureza elo republ1ca111smo lê que V. Ex. 1 cidade ao ltcomptcnlmr o vmefündo marechal 
allnde a cada moment~. 1 Aln_ieicla R1rreto. o l\omem que füra ª,figura 

UM SR. DEPUTADO thi um aparte. dec1sna no. rnov1me11co repnbl1ca.no, ql1:«nclo. o 
, , _ , . , ~ _ actual cl!eJe elo governo era um funcc10nario 

O SR. EsPIRITO SANTO i\~,1s peuloe me_ o ele coufianc;a elo Sr. Visconde de Ouro-Preto. 
meu 1llnstre coUegti._ Peço heenr:'.' pam 11ao ('1',·owii;-sé ll:/{ci·antcs a;1a,.tc<. 'i 
e!1trar ,n~ss~. cl1scnssao, O ci;~e ;-°;lº e o ~xe~·- 0 que era Almeida Baneto? 'Na noite de 14 
~:t~" snst~nt,1~do. o che~e elo ,.,~~e_ no riu,; :!Je era Honmi.do pn.ra comm:mdar uma for<;a, ; 
I~~"°.ou as ;n,;s,i!,i.te,nte,, qne ·L; 1 '.uyo~i (, 8.n~!S ace:ton, e a strn attitucle no me10 delht era, 
dneitos. v. Ex. lia, de concmclM cJmm1ºº' dec1siYa. um aceno delle e nos tir.amos 
qu?, na;s, gnmcles vtol~n~m8" mesmo lrn,rn:~ nrrni, lom;fhgmçifo. (Contii;Wli.i os apartes.) 
cmt~, est,\L~ de íLtom,1 , lb um rn omeuL. Nii,o qum·u entrr.tr no terr2no p:wa que me 
de 1·,tsc1llaçc10. clrnmmn os nobres cle1mtaclos, com os seus 

Podem os indivicluos não ver ainch bcm1 apartes ; o qu:o digo, sem presnmpç 'ies, mas 
todo o alcance do acto viotento que amb<t ele com autoridade, e que a })c1siçào du general 
ser pr:üicado ; mas o ins1.incto de conse1·n1- Almeiclci, BcuTeto em dccisiya. º" 
Ç<tO e um dos preclicacloS dos pOYO',<l<l,S C]é\SS0,S, apartes, protestos e 
elas agromiaç·ões ; e ning uem quer ser :rnnul- Nifo podeis negí\.l-o ; 0 exito daquellí\. situa
laclo ; todos querem ser garnnti(los em seus <;::Lo rlepencleu principalmente claquelle vell10 
direitos. V.Ex. ni"w compl'elrnncle. que muitos cabo ele gLWlTr.i. Depois, na. Constituinte. nós 
vezes uma r.1gremiaçào está illrnlida, susten-

vimos corndecliccir;ão stncem,empregar os seus 
!ª~~~~cit~]~~~1~18,1~~l~~ ~~~~;~ll~;u? Jm de embarnçar esforços no intere,se da. patria. 

Pelo menr1s, qnero que fiqu() bem acentlmclo O SR. BEVILAJHJA tb um aparte. 
que nwsmo quando o exercito torlo vic,;se <1 o si:. EsPrmro SANTo-Dl\.-mo licen(A. para 
sustenfan' o Presidente dc1 Rcqnlilica, q11n e:1l- sup]Hlr qm1 v. Ex. est<'i mal intr-1nnado. 
cou elo modo o m<lis revoltmlte os üimitos s.-1-
graclos, c11i classe a que pertenço, llei de b:t- O Sn. l31cLLARJ\IIl\O DTc MEêWOi'iQA - Elles 
t·"r-me, dia a dia,, com trnlns n.s minlrns Jbl'~as. teem torh1s as g11rantiits e direitos iulterentes 

Porque. cleclciro a V. Ex, nestes momEmtos ás p:ÜLmtes · 
difilcieis o supremos nilo encontro omlJara(;o O Sn. ERPIRJTO SAi'iPO- Sr. ]!residente. sen
algnm de ordem superior iiquo!les que cifo- do obrig11do a concluir JJOl' estccr terrninci,d:1 a. 
ctivmnento me apresento, como cli.visa-P111Tia. ]1om, q1rn1'0 :üml:1 füzm· 1ügnrnas considera-

K::Lo ve,jo a rwç::Lo h1stn,nte crwr~ic:1, que ç-ões soln·e o proj.cb de fü«:as. 
possa Ül" um govt>rno ]Xll'n. abafar estcc l'('i\C- N:lo Lendo outro intere~,e que uão o 
çilo espont:1nc\n, e, legitima ~ilrp:ellc':S quo sen- j inté:1"esse nacioual, <tecei to a lJl'OJ;losta apre
tem pernl' ,;oiJ1'ce s1 <1 opp1·c:8s;t0 ;1 mms .lm't'e11lm, senfad:1 ao Congresso e IJBm assim a.lgLms 
e ocli 'Slc. Creio que '"sim o: ede~o ao in~tiucto 'arltlitivos cb. commissffo 
gefül rlo pDvo, de C(lll\ faço pcute. N:lo vejo, por6m, mzií,o paracertos aug-

Quando o povo so levtwta, p:1m reivinclicrT menios elo pessoal .iuoluiclos no ]Jl'esente 111·0-
os ~eus direitos, cada 110mem. pu1· nmi,; frn,co j ecto. A presuito ú cons1dern,c;::Lo ela c:iumra 
que seja, torna-se um leJ.11, e o le;1o nm a. ser dims nmemlas. Nilo conconlo com a entenda 
um ller'óe que reage e lnt<1 L\ q uanrlo c;dw no it]JfüS~nü1cla pelo meu illusti·e colll'gn, rqire
campo ele lJC\.tallrn, o seu corpo é aincüi ll ma sentante do Pa1'nrn'1 clesti1mclc1. n, rever as prn
trinclteim r1ue serve de abrigo aos outros, mo0Cíes por servtços i·cllevantes. Elias se 
cornb<üentes. 1 referem a serviços cm comli<;ües excepcio-
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naes Em meu prejuizo lligo: parêt que 
peetender a, todo o trm1se annullar os actos 
elo governo provisorio que 1rnquella, d:J,ta 
tinlm poderes alJsolutos? 

Ü SR. BELLARMJNO DE MENDONÇoA - Ni1o e 
annuhn·, é repcu·ar unm injustic;a .. 

O SR. PRESIDENTE-OlJserva ao nobre rlepu
tado que já pn,ssa mBill, hora, chi. tletermínacla 
pci.rn a 1 a pa,rtc clet ordem elo dia. 

O SR. Es:'IRITO SANTO - Não peço prorogl1-
ç·[o de hora, porque .]á vou terminú o meu 
discurso. 

Apresento um l1cldítí vo em que se m1toríS8JJ 
govemo a reíntegnw l1quelles oil1ciae:) <lue 
liJrmn refor1mi.clos contra a Jei. · 

Sr. presidente, nilo procuro a11rese!lfar um 
'"dditti vo á lei de forçet ele term, attcnclenclo ú. 
indicação que foi :i.presentada pelo illustre re
presentante cll1 BcLl1b, e cLpp1·ovaclo iiell1 Cu
mara ved<u1cio acldicionar-se ás leis aumms 
medidas de caracter perml111ente.ivio guarclccrei 
pam a 3" discussão, caso tenlm a.lgmmts 
oliservl1çi3es ou emenclas a apresentar. 

TermiJmndo, lJ e direi aos meus col
legas desculpa. p o r qualquer expre03s[i,o 
acrimoniosa que me tenha escapado, nffirmun
do-lhes que em todas as minhas m;i.nif2sh1.Ci:es 
eu procurei inspimr-rne na orientn.çi1o i·epu
blica1m, no sentimento ele patriotismo e nos 
principios de ju:;tiça., lJOUco me preuccuptcnclo 
do que possa aclvil' a. minha inclividualicbcle. 
A miulm preocc111iaçi10 6 pura e simplesmente 
o hem p11 blico. O q ne depender ela, minlrn, 
incliviclualíclacle, dlL minlm pessoa unica, hei 
de conseguil-o sempr·e que for justo, porque 
c~tmt convencido ele que a voufacle e o prin
ciptü lllO.Wr ( llj?Oiad:.s); <Jllel'el' e podei•; C0J11 
p::rtimic1<1, com clechcaç<10, com esforço, se 
consegue tudo qmi.nto pretencl8mos com justo 
titulo. 

Sr. presidente. Eu assim me manifestei 
porque me iireoccupo com <1 minha uatria e 
com o 111<3tt dever, e desejo ao menos ~er con
siLlerndo_ entre <1(_[ nellos q ne traballmm p:i,rn, 
reconq n1star lL ltl.:erdlLcle como um dos mais 
1111milcles ki,hi.llrnclores. (Muito úe111, nwito 
be111. ). 

Fimm sobre a mcst1 os ses.mintes a.clclitivos 
e emendas offerecidos pelo Sr. Espirito Si1nto. 

Aclclitivo ao projecto ele lei ele fixl1cilo de 
forças de terra pa,ra o anuo ele 1893 : ' 

Art. O govei·no rei11tegT<1.r{L no exercido 
elos se11s respectivos postos os officiaes elo exer
cito qu8 ibmm relorrnados sem lei expres~a 
que autorisl1sse as elitas reforrnl1s. 

Art. O< officiaes promovidos nas vagas 
dos primeiros Jkaril.o como ti.ggl'egaclos, aguar
tltmclo a p1·omoçi10 que por ki llles tornr. 

Sala das sessões. ele junl10 ele 1892. -Espí
rito Santo. 

Ememlas 

Ao § 2° elo art. 1° dl1 proposta, em vr•z cle
l1t6 1.200 pmças - digCL-se - ate 600 praças, 

Ao art. 3° da propost<1, lêccrescente-se -
§ 4 º O govcl'!1o não poLlerá preencher os chi.
ros actualmente exi,tentes ttlem ele 20. 000 
praças. 

Sala elas sessi3es, de junho ele 1892.-Es
pfrit'J Sanlo. 

FicCL l1 discussão a:Jüi.da peln, hora. 

SEGUNDA PAnTE DA ORDEM DO DIA 

Continuaçi1o da discussão unica do parecer 
n. 15. consiclemmlo vti.go o cl1rgo de Presi
dente ela Republic·;i. pela rennncil1 elo ciclacfüo 
eleito e estar p1·eenclüdo o mesmo cargo pela 
successão constitucional elo Vice-Presidente. 

O f§r.Leovig;Udo J;-,ilgueiras 
anima-se a tomar parte na discussão do pa· 
recee agorn submottido á Caml1ra, certo de 
que os Srs. deputados que não commungarern 
com " opiniilo elo orador res11eitar-llle- lli1o ao 
menos as intern;ões com que veiu ú tribuna. 

Muito tumpo antes do assumir a questão ela 
eleiçi1o presidencial o carncter politico que 
110.Jo tem, transfo1·11mda em uml1 questão pes
soal, o ornclor teve occli,sfüo ele rnaniieStêi.r a 
stm opiniito solJl'e o assumpto. 

O orndor niio se deixa intimidar com apar
tes ele objecçCíos. a1Jrecil1-0S ;üé. Mas espern 
q1w mio o p8t-tl1rbi1rão os D.partes tle aggres
são que a, q1rnlq11ei· omclor irritmn e desviam 
elo cm'So llt í ,'eu rnciocinio. 

Dizia que manifestou lL sulê opinião sobre a 
necessidade thi. elei0iio presicll'ncil11. Esta Vci. na 
Ballil1 qua11Llo um tdegrmnml1 lá pnlJlicatlo 
clen a conliecer que o governo tinlrn cluvifüi.s 
sob1·e ;1 meL1101· intrn·p1·efa.r,:i10 do i1rt .. 42 det 
Constiwiçuo Fellei·:ü. Nessa. ocmsião, um elos 
orgãos d:1 impl'ensa. ela, mpitu.l balüana diri
giu-se a trnlos os represenümtes elo estado ê1.0 
Congn:sso Naciona.l rnlimlo-llies que dessem 
por cai'ta :i, illterp1·etll~·ilo que mais lhe p;u'e
cosso 2cr <L elo ci tatlo rtl't. 42. 

O .omdor v:i.c ler topicos da. resposti1 que en
tão clirig.iu aos rerlartores desse jomal \lê): 

«O pl'cuecto constituci.ornü clecretarlo pelo go
ve1·no províso1·io, rtdoptanclo o systema ame
ricano cl:"1 ~imulbneiclacle ela elei(,'i'lo do Pre
siclcnto e rlo Vice-Presidente pt11·a fünccionarem 
dnrti.nte um perio:Ju c;~rto, propoz, corno corol
lario, o principio füt succc;ssão elo více-prnsi
dente, na falta do presidente, dentro elo mesmo 
perioclo. 

Em face elo prqjf'l:to. pois, o mai·eclrnl Flo
ricrno Peixoto, teuclo assumido lê presiclencilL 
ela. Republica,, em virtude ela renuncilL elo 
geneml Deodoro dtt Fonseca, deveria exercei-a, 
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por successão, até o fim elo ptimeiro perioclo 
presidencial. 
Ma~ a commissão elos 21 i·epre~entantes dos 

estados, eleita p2lo Congresso Constituinte 
líiêfü revei· esse prnjecto e uirei·ecer as emendcts 
que julgasse convenientes, «consickrn.ndo» (em 
seu parecer) «que, si a eventtrnlidci.de ele fültcu" 
o Presiclente ou o Vice-Presidente da Repn
Llica se der no começ.o elo perioclo pt'esiden
cicü, lJocler.1 succeder que a na~i"í.O tenlla pol' 
chefe, dunrnte uma. longa interinidade, üi.lv-ez 
em criticas circurnstancias, a um cidadão que 
nil.o se ache investido de um ctirgo electivo ou 
qirn nau ('úra eleito na 7Jro oisao de ·vir occupar 
deflniti'o imc!líc t·.70 cleo'ulo posto, acceitou a 
seguinte emenda ao art. 30, que remove se
melhante inconveniente.» 

Si, no caso ele vaga por qrni.lquer causa chi. 
presidencia ou vice-p1esiclencia, niío houve
rem cüncla decorriclo dous terços elo perioclo 
presidencial, proceder-se-lia á nova eMção. » 

Essa ememla, approvacla em p1°imeira dis
cussão, foi, por outra emendei. do senailor Jose 
Hygino, modificada mi. 2" discussão e appro
vada do-o termos em q l1e está redigido o :1rt. 
42 ela Constituição, porque, tendo o Congresso 
recluziilo a 4 annos o periodo sextennal elo 
prqjecto, foi preciso tambem reduzir de dous 
terços para dous annos a parte elo periodo em 
que 0 vaga da presidencüi., ou cl0 Yice-presi
dencia, deveria ser preenchida por nova elei
ção. 

PcHecc, entretanto, qne houve engano rrn 
redac<;fo final ela Constituição, tornm1clo-se 
materia especial ele um artigo comtitucio1rnl 
aquella ernencla, que foi apre.sentatli1 como 
paragmpho aLlditivo aos§§ 1 u e ;6", do a.rt. ::J9 
do projecto, üe modo que esse preceito exce
pcional elos consagra.dos naquelles doLtS parn-

,graphos do art. 41 ela Constituiçfío (c1.11tigo 39 
do projecto) tem parecido tL alguns, que dis
cutiram esta. questão, tmtinomicos com clles. 

Assim, o elemento llistol'ico dtt Constituição 
fo1ti1lece <L opinião ela necessidade ele novGL 
eleição presidencial dada, como clel!-se, a vag<t 
<lesse cargo pela renuncia do eleito pelo Con
g1·e,so a 25 ele Feveceiro ele 1801, como ne
cessnria seriti nova eleiçilo ele Vice-Presiden~e, 
eleito no mesmo diet, si, em vei ele lmver re
nuncimlo o seu cnrgo o general Deocloro cb 
Fonseca, <1ue, entilo, contimrnrüi. a exercel-o, 
fosse o marechal Flül'ümo Peixoto que tivesse 
renunciêiclo a vice-presiclencic1. apesar ela pro
videncia elo § 3° elo art. 41 chi Constituiç[o 
para o caso ele (àltn do Vice-Presidente. 

.>rito concebo, poi:'I, por que artificio Lle her
meneutica se possa sustentar que o etctual 
Vice-Presidente ela Republica deve exercm· a 
presidencia até 15 ele novembro ele 1894, que 
ú qm111elo temün"' o primeiro iierioclo prL:si
clencil\l, cLIXlrt"', corno se acha, a vaga ela 
mesma presiclenc.il1 desde 23 ele novembro elo 

anno passticlo e, portanto, dentro do primeiro 
biennio desse período. 

Do§ 2° elo art. 1° elas DisposiçDcs Transilo
rias, c_iue se tem torturado ptim justificar-scJ 
a LhlV1cl0 em que sobre o assurnpto consta que 
e.-:;tt1 o governo, apenas ~e conc:lue que o ma
rcdticl Floriano Peixoto,eleito Vice-Presidente 
·un forma do mesmo artigo, seriv Vicc-Presi
clcnte cl<ê Republic:1 emqmwto rlurar o pri
meiro prrioclo presidencial, mas não q ne possa 
exe1·cei· a presidencia durante qnalqner resto 
de,se perioelo sinão qua.rnlo a vaga der-se 
no segnmlo biennio, de accoeclo com o ;w·t. 42. 

Mas peeguntar-se-ha: Como conciliar o pre
ceito constitucio1ml chi. simultaneidade da elei
çií.o elo Presielente e elo Vice-Presidente da Re
pulJJice para cada p2rioclo, cons<tgmdo no § 1° 
do art. 41 e no§ 1° do art. 47, que marca o 
dia 1 ele ma.rço elo ultimo ;111110 elo p2rioclo 
presidencial para ier lagar essit eleição, com 
necessifacle ele novo eleição ele um ou ele ou
tro, quando o vaga da presiclencift ou vice
presiclencia se der no primeiro Liennio ele 
qualquer pel'ioclo ~ 

,JiL disse, e pelo estmlo lüstorico da quesfüo 
ficou provttclo, que a clisposiç![O elo art 42 con
stitue excepção iLs elos §§ 1° e Zº elo a1't 41, de· 
vernlo ter siclo consolielilrla como § 3° desse 
mesmo m'tigo ; e q nanto ú disposição do § 1 ° 
do al't. 47 fundada na pi'e.sumpç·ão de regu
laridade elos periOL]OS presidencicteS, ve-se que 
procede a ltypotllese de termimr cctcla perioclo 
no dia 15 de, novembros cfo seu ultimo anno. 

Em todo o caso, por m:üs inconveniente 
que llareç<t tt inobservanci<t do princii.ÍO ela 
sinrnltaneiclacle det eleição presiclencüü e vice
presiclenci<d, em virtude clrc nel'.essiclci.de de 
nova eleii;ão do chefe ou do vice-chefe ela Re
publica por vag«i alJerü1 dl;nt.ro elo lJiennio de 
qu:llq uer elos futuros perimlos presiclenciaes, 
sou ele parecer que tal incon v-cniente nu.o 
dú-~e com relnç:fo ao 11ctlrnl, que é o primeiro. 

Com effeito, de sixticnnal que era, pelo 
prqjecto elo govemo provisorio, a Constitui
ção, no m"t. ·B, converteu em quatriennal 
mcltt periodo p!'esiLlencitil, nms no § 4'· do 
1m~smo artigo <L IJI'iu umct excepç:iío p<Lra o pl'i
meiro período, cleclarnndo q uc elle termi-
1mrú a 15 Lle novernlro de 18\J,1, vindo cc c:on
süu\ portanto, ele tres annos, oito mezes e 
vinte dias. E uão foi Sll nessa. cfüposiçi\o que 
a Constituiçiio considerou excep fonal e esp2-
cial essD primeiro perioLlo de governo. 

Penso, pois, que o primeiro iioriodo presi
dencial, seja qual for a cventnafülacle que se 
tlcr dura.nte elle com i·ela<:·ão i1 presidencfa on 
á vice-presidoncia da Repttblica., não p<)de 
terminat· sinilo a 15 ele\ novemln"o ele 18\J4 e, 
por con,;cguinte, observt1do e cumpritlo como 
<leve ser j8., o art. 42 ela Cunstituição, o cida· 
dil.o que for eleito, na. vagti. abertti. pel<L renun
cia do genenü Deodoro da Fomeca, exerceri1 
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u, presitlenci:.1 da RepulJliCll ;J,(/) o clü1 15 de 
novembro ele 1894. 

Para evitar, po1·ém, :.1s clifliculrlacles qno o 
art. 42 poss<t. occli,sionar cm f'ui:lll'OS prn"iodos 
presidenciaes, em ordem a reguliirisar,•rn:-se as 
eleições (]e ltarmonia com o.s mesmos perrnclo~. 
que üeveri:tm tcnnin;,i,r sempre ;t 15 tl0 DO
vembro elo ultimo rumo ele cada um, o reme
di o nnico ó o rlo r1rt. DO rl:1 Constituiçi\o, e do 
qual mesmo o actnal congresso pmler:\ usar. 
promovendo a. proposta em sua 
proxi1m1 reunião. » 

Eiicdivmm:ntc o remeclio nnico e o elo art. 
90. ,i, reforma d8. Constituicilo. 

Redigindo a c:.crb de q tle amba d0 ler os 
nmis impo1·üwtes topicos, o orador niio con
clnirá ainda os argmmmtos cm cont,ra1·io i1 
necessidade ela eleiçil,o prodnziclos 11:1 imprensa 
da Capital Feclend o ele outros pontos do pai?:. 
Procurou coullecel-os e lameni,8. que elles ni'lo 
o tiYecsem Jeito im1rlar de O]Jinfüo. 

Pelo contrario. Lembrou-se até ele que 
quando fülUi se discutiu a lei organica uleito
l'cêl, a Cmnarn. nicwifrstou com o seu voto, e 
pelas Llisposiçoües q ne perrm1necem as dessa 
lei, que LL elelc,>üo rlo Presideute, dacla a hypo
these que hoje se discute, era absollmunentB 
necessMrlt. 

Emcnfas oifereclfas á lei eleitoml comple
taram o pem<LllHmto ela Constituiçüo e fomm 
approvaclas pelo Congresso. A lei e leitor_al 
distino·ue até o curso de lmver uum le1çao 
o;·c/i.n~riu, prLra o P1·esidente e Vice- Presi
clcnte fü1 Republicfl. n.clmittinclo, pm~ conse
o·uinte, uma elcücil.o quo niio SPja onlirrnria e 
que n;"í,o póde ser Jeita. simio no ca.so de vag:.i, 
elo Presidente ou elo Vice-Pres1Llente. 

Passa a Jazer a mmlyse do pctreccr rb com
rniss[o ele constituiçüo, lcgislaçüo e justiç·a. 
Ka opiufüo do orador, a commis:::üo p;1rec~ não 
te1• cornprellenclido u :.ücance chi 111~1cas•u,o rlo 
S!'. Aristides j'[aia. O Congresso nu.o i·esolve 
por meio de ]~:rrecuEes-;.iú. o tem elita ~1 pro
prüi, comm1ssct0-:-m10 pode. resol yer sumo ]Jur 
meio ele um pro.1ecto ele lei. 

rnr que as ürncçfíes do Vice·Presicknte são tts 
rlo presidente do Senado. 

(0 Sr. l(iolii clci,.;a a cu.rleira e ia; 
csl•i 1! occup:1da )iclo s,., Joüo Lo1Jcs, 1° ·vicc
l!J ·esidc ntc.) 

A' quec,füo gramnmtical cl<t disjuntiva on 
cmprcg;1cfaem lagar chl copulativ<t e, avcn
üul:t pc\la, comrnissão, pflroce ftO orador clesti
tuirla tle im]Jorta.ncia. Por que rnzilo não se 
teria eose erro rhi,clo no p:wecer dos vinte e um 
em logar elo se ter dado na Consiituir:iio ? E 
depois, si a commissüo reconhece que lrn um 
erro, o meio de l'ectiikal-o é uma lei, não 
é urna sirnple,; opinii\o. 

Cita tê commissi'lo as palavras elo Sr. sena
dor Elyseu i\farlirn," proposito ela situaçiio 
que sobrevil'ia para o Vice-Presiclente.claclti a 
eleiçfo na vaga elo Se. rnareclrnl Deodoro. O 
Vice-P,Ieslclentc iüo pocleri(I substituir nunca 
o noYo ]residente p01· nilo ter Rido clei to si
nrnltanettmente com ello. Mas a questão se
rüi, a mesma, clêLda a vccga de vice-presi
llencm. Por esse facto não se clevü1 proceder 
á elelç·ct:o ! 

Da conclusão a, que clrng<t a commissüo ele 
constituiç;'lo, legis!li,ção e justiça, o oraclül' cle
prellencle o segninte, que efüt não fer, :-que 
estando Preenchida ;1 vagn ele Presidente pela, 
succcssão elo Ylce-Presiclente eleito com elle. 
ó preci:::o ll1<U'cai· lliti, pam a eleiçilo ele Vlce
Presiclcmte ela HepulJlica. 

J\fas assim nüo succede e 1J2111 o sabe n. 
Cm1mra. O 01·ador confia em quo E'lla cum
prirá o setl cfover. Porque mna, unica ban
deira se vô levantar acima ÜB tndo na C<1-
1rnm1,-;c elos principias elo clireito e cb. li
henhêrle. (.'1p·yicrdos, 11i1úto /Jc1r1, 111.u.ito úc m.) 

Fica a discussão mliacla pela ltora: 

Em s_eguitb o Sr. presiLlente. designa pam 
ccmanlit1 lê segumte ontem elo dia: 

1 1 1Jt1rte (a18 as 2 horas). Yoü1ção elo ixwc, 
cer n. ·21 dpproYnrnlo as elelç:Cíes realisadas 
no Rio nrancle elo ~arte e reconllecendo 
tleput;tclo o Sr. Augusto Severo ele Albu~ 
que1·qmo i'iiaranltão ; 

Conti1,mn,r,:fto cb 2'' cliseussão tlo projecto 
lL 23, fixando as ior~:;i,s ele terra para o anno 
tle 180;2, 

1\ccr0sce c1ue o pm•ecer nüo se inspirou em 
nenhum principio eh: dil'eito publico. füiseou
se em principias constitnciomi,es dos Esüt1los
Gnidos, sob o lwetexto ele que. os .E_:staclos-Um
dos sào u, fonte ela nos:m Consti trn~:lta. 

Nilo ú exacto; forn.mn. fonte, mas elo projecto ':2ª p;1rte (ás 2 horas ou antes). Con· 
de constituir;ào clec:retado pelo govemo prn- timrnçüo d:.1 clis~ussüo unica elo · p;,i,recer 
visaria. n. 15, cow.;iclemndo vago o cargo de Presi-

0 Congresso niio promulgou a constituic;ão dente ela nepnblica, pela renuncia elo cidaclil.o 
recelJicla'· do governo provisorio emendou-a. eleito e:__ estftr preenchido o mesmo cctrgo pe!Cl. 
alterou-a profonclame1:te. successao const1tuc10mü elo Vic:i-Presiclente · 

Perguntei, a commrnsno no P'tl'ecer apresen- ~2ª cllscnss:-to elo projecto n. 22 A. tlo se'. 
tado á Camara s1, niio poclernlo o Vice-Pr~s1- rn1rln, ªJll)l'OYnmlo. os ;i,ctos elo gonH·no rofi.•
Llente snccecler n.o Presülento dn, Re1mbllm. 

1 
i·entos n,os amntec1mentos ele\ 10 rle ;1bril e 

ficaria, elle ou nào rerluzido <t unm especic Llo: consüwtes dus decretos do !O e 1:2 elo mesmo 
funcci01mrio que só teri<t í[Ue r~ceber o re.spl'- J mer,,. com voto separac~o, e conceclenclo <tm -
cti vo subsidio. Mas º' commissao parece 1g110- mstm <1 todos os c1daclaos detidos e clesterm-
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dos por forçft do decreto de 12 ele 0J1ril do 
corrente mmo ; 

l" cliscuss;io do projecto n. ~28, deste mrno, 
reforrnamlo o plano geml elo mçrtrmmto üIL 
Republica e üeterminamlo o moüo 11e org,rni· 
sar as leis da rcceiüt e despezitS publtms ; 

P cli'3cussilo Llo projedo n. 44, clestr anno, 
autorisicl!ÜO o governo n conceder iiermiss~co 
á Companhia Moyiurn Lle Eslrn.üas ele Ftcrru 
pam comtruir unm linkt dupla. da. esti1ç[o cb 
Res,ac<t ao podo de Santos ; 

Discussiio uni.c<t elo pl'Ojeoto n. 275, au1o
risando o governo o, 1nctnch1r pn.gm" '' .Justi
niano José ele Ba1·ros, pn.gador do Tlmsouro 
Nacimml, os vencimentos de seu emprego, a 
contar de 2 de jnneiro ele 1889 até 25 do 
março ele 1891 ; 

Discussão unica dos seguintes llrojee:tos , 
N. 208 concedenrlo a Amrn iYfariii elas Neves 

Danmsio ~ pensão annual de 1 : 200:i'.OOO ; . 
N. 26, declarando sem effoito os decretos de 

8 e 26 de dezembro de 1890, que aposentn,rn.m 
os Drs. Cincinato Pinto eh :-:m va e Thomaz d~ 
Aquino Gaspar nos ctêrgos de secr,:tario e sub
secretario ela Faculdade de J'IIed1cma ela Bcütla 
e reintegnidos os mesmos funccionarios; 

N. 20, deste n.nno, autorislmrlo o governo a 
augmemn.1· com 50 ''/0 cli1 grntifica
ção o vencimento de inactiYifü1de do confe
rente apos011tftdo da nlfarnlegn. elo Rio de h
neiro, Fabio Alexm1rlrino dos Reis Quadro. ele 
conformidade com o twiso do l\üni:Jte1<0 ch 

,Fazenda ele 19 ele jamiro de 1891 ; 
3" discussão do projecto n. 2':), opprovanclo, 

na parte que compete lLO Poder Lc•gislciJivo, o 
contracto celelJraclo em :3 ele levereiro ck 1877 
entre o minis: erio de imperio du l)Xtincto ee
gimen e o lir. Paulino Fr<tnklin do Amaml 
(Bariío de Canindé) para o ahwgameuto e pro
longamento da nm ele Gorn;alves Dm:J, cksrfa 
a run. da Prainlm até ao la1·go da ;Jfüe elo 
Bispo, em frente ao mm· ; 

l" eliscuosfo do proj ecto n. lC\ A, el8 189 l. 
julgando digno ele ser t01m1clo em comcle1·a
çilo o projecto n. 16, destl\ armo, ·creamlo o 
logsx ele conl'et"entn lXl.1'<1 as substancias chi
micccs nas lllfamlegas d1e l" e 2" Ol'dens ; 

Disc1rns[o u1üctc elo pr.ijt\dü n. 254, autori
sanclo o govreno tc nMrnla1· p<1gm· o meio ~oldo 
vencido e por vencl'I' ic D. 1\faria J 0:1q L1iJm 
ele Albuqllerque, viuvci do e:tpitilo Liml'im1o 
Jos6 eh Sih·eim, e D. Ril:a ck Cc1s,;ia. So:1,res, 
viuv;t elo mpit:\o Joilo Anlonio Smwm, e D. 
lsabel Ho1hnann, mlle elo alfel'es I-Icnri1111e 
Hoffrnmrn ; 

zl 1 discussão do ]Jrojeeto n. 247 A, elo Se
nado, cre<:Lnclo unm escoh de nmclünistiL no 
estGclo do Pcwá; 

;2 1 cliscns,iio elo prujedo n. 40 A, il1l :wno 
1JiLS&1el :, clando proviclencifls sobre lCS promo
ções de 7 ele janeiro ele 1890; 

1" discussllo do proj ecto n. 21, deste anno, 
iseutm1do elo' direitos ele importaç[o e expe
diente tuüo o rnate1•iccl e maclünismo desti
nados á cunstrucci10 ela FaJJrica ele Tecidos 
P:mlistci, na com~rm ele Olinclci., estado ele 
Pernambuco. 

Levanta-se a sessfo ás 4 !toras, 

30" SESSÃO EM 25 DE JUNHO DE 1892 

Ptcsidcncin dos Srs. Bcrnanlino de Campos, 
Jo•1o Lopes (1° vice-1n·esidcntc) e \!iolti (2° 
'Cice-p;·csiclentc) 

Ao meio-dia o Se. preRidente manda proce
der à leituw1. elo expl•diente. 

o SR. 1) SECRETARIO peocecle á. leitura elo 
se6ninte 

EXPEDIENTE 

O!Iic'o do Sr. deputado Raymunclo Nina Ri
beiro, ele hoje, cornmunicarnlo que, em sessão 
clmta. clat:c, tomou 1tssento na Gamam elos Srs. 
Sr~na1lorns, como senador eleito pelo esta.elo elo 
Pm·ú, - In teiraclt1. 

Acfas elcitill'DkS de CalLlas Novn.s (3ª secção), 
Srmt'Anna (:~" secçfLo), Crermo (:3'1 secção) e 
Morrinllos (2' secç·ií.o), chi. ultinm eleiç.ão a que 
se procedeu no est:\rlo de Goyaz, no dilc G elo 
cm·renb.- A' commissllo de petições e po
tleres. 

Requerimentos: 

De Eugenia Dilermamlo da Silveira e outro, 
propondo-se, rnmfütnte certos favores, que 
solicitam, a constrnir um grande /Joulcvarcl, 
que, p11.rtirnlo cb Pmça, ela Republim ao lado 
ela est:1çfo central da Estrach1 de Ferro do 
Brn7,i], t01·rnine Ui\, eslaçilo elo Mcyer, no En
g:cnl10 ND\·o. - A's commissões de fazcnclc1 e 
r1brn.s pn l1liCJS. 

Du l'Scri \'êtO elo juízo s,2ccional elo estado ele 
Miw•s Gemes .ToiJ.o Pinto tle Almeida Lima, 
peclimlo que lhe seja cêl'bitmclo um ordenado. 
-A' commissiJ.o de constituição, legislação e 
de ju::;tir;c1. 

De l\fanoel RodriguBS Pereira Pinto, pe
llinüo iiormissiio parn locnlisar nas terras ele 
Slllt pt'Dp1·iodmk 2.000 familias (le immigran
tes, bem corno isenção elo direitos ])cêl'a os 
machini:>mm destürnclos aos estabelecimentos 
i1g1·icolc1~ q 11e fnncla,r. - A's commis8ões ele 
fawncln, r~ cl:' o liras publims e elo colonisaç;ão. 

Dos prlde:'sore;; <cl\juntos, pedindo augmento 
de v011ci111entos.-A' commissllo ele areamen-
to. -
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De João Affonso ele Carvalho, contador apo
sentado do Thcsouro Nacimml, pedindo me
lhoramento ele aposentaclorilt- A' commissfo 
ele fazenda. 

De Rn,ymundo da Silva Cunha, inspector 
aposentado ela Thesouraria do estado ela Bahia, 
pedindo mell10eamento ele aposentadoria. -A' 
commissi'lo ele fazenda. 

Em seguida procede-se á chamada á qual 
respondem os Srs. Bernardino de Campos, An
tonio Azereclo, Atlmyde Junior, Paula Guima
ri1es, Joi'lo ele Avellar, Inclio do Bntzil, Au
gusto Montenegro, Nina Ribeiro, Canfüo, Pe
dro Chermont, Matta Bacellar, Costa Rodri
gues, Casimiro Junior, Rodrigues Fernandes, 
Henrique ele Carva1ho, Anl'risio Fialho, No
gueint Paranaguá. Pires Ferreim, Martinho 
Rodrigues, Bizerril, João Lopes, Justinilmo de 
Serp0,, Frederico Borges, Gonçalo lle Lagos, 
Nascimento, Almino Affonso, Amorim Garcia,, 
Epifacio Pessoa, Peclt'O Arnerico, Couto Car
taxo, Sá Anclmde, Tolentino de Cn,rvalho, Gon
çn1ves Ferreira,, José i\tüiriano, Joaquim Per
nmnbuco, Juvencio de Aguitw, llctymunclo 
Bandeira, Annibal Falcão, Pereira de Lyra, 
João ele Slqueira, João Vieir;i,, Luiz de Andra
de, Espírito Santo, Bellarmino Carneiro, Tl1eo
pliilo elos Sa,ntos, Oiticim, Ivo do Prado, Oli
veira Vallacfüo, Leandro i\tfaciel, Felisbello 
Freire, Augusto de Freim:3, Paulo Argollo, 
Tmfa, Zama, ArUrnr Rios, Garcice Pires, Mar
colino Moura, Severino Vieira, Santos Perei
ra, Milton, Fnmcisco Soclré, Dionysio Cer
queirlt, Leovigfülo Filgueiras, Bariio ele Silo 
'vfarcos, Sebastião Lanclulplto, Fonseca e Silva, 
Fonsecr.L Hermes , Nilo Peç:.mlm , Urbano 
:l.farconcles, Cyl'illo Lemos, Oliveira Pinto, 
Virgili.o Pessoa, Fnwça Carvalho, Baptistlt ela 
i\fotta. AlcinoGuatmbam, Erico Coell10, Smn
paio Ferraz, Lopes Trovão, Fnrquirn \Ver-

, neck, Thom8,z Delfina, Antonio Olyntl10, füt
dn,ró, João Pinheiro, Pacifico J\fascarenlias, 
Gabriel de Mctg:ühães, Leonel Fill10, Chagas 
Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre Stockler, 
Ferreira fü'::i,ncfüo, Lamounier, Gonçalves Clm
ves, Americo Luz, Viotti, Dutrn, Nicacio, 
Manoel Fulgencio, Aristides Maia, Gonç:1lves 
Ramos, Carlos da,s Cllagas, Domingos Roclia, 
Costr.L Mn,cltado, Domingos Porto, Palleta, Fer
reira Pires, J oi'io Luiz, Glicerio, Cesario eh~ 
Motta Junior, Lop8:s Clmves, Domingos de 
Moraes, CarvaUml, 1\ngelo Pinheiro, Mursa, 
Paulino Carlos, Cosü1 Junior, Alfredo El
lis, Rubfüo Junior, Almeida Nogueir1t, Julio 
de Mesquita,, Cincinato Braga, Brazilio dos 
Santos. Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, 
Caetano de Albuquerque, Bell<wmino de Men
donça, Marciano de 2\Iagalhãe~, Edmtrclo Gon
çalves. Fernm1clo Simas, Lauro Muller, Schi
midt. Lacerda Coutinho, Alcicles Lima, Cn.s
siano Llo Nascimento e Demetrio Ribeiro. 

Oamara V, II 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Carlos Campos, José Avelino, Re
tumba, ,José Bevilaqua, Meim ele Vn,sconcellos, 
Pontes de MimncL1, Seabra, Manltães füwreto, 
Virin,to ele Medeiros, Joaquim Breves, Jacque:;; 
Ourique, Aristides Lobo, Mayrink, Jesuíno ele 
Albuquerque, Francisco Veiga, Matta Macha
do, AlYctro Botelho, Corrêa Rabello, Ferreira 
B,abello, Moraes Barros, Aclolpho Gordo, Carlos 
Garcia, Moreira ela Silva e Menna Barreto. 

Deixam de comparecer sem causa ptirtici
pacla os S1's. Uchôa Rodrigues, Nelson, Mi
guel Castro, Rosa e Silva, André Cavalcanti, 
Villa Viçosa, Prisco Pctmiso, Alberto Bran
dão, Luiz Murat, Fróes ela Cruz, Vinhn,es, Fi
gueiredo, Costa Senna, Monteiro da Silva, 
Mn,rtinl10 Prado, Victorino Monteiro, Pereira 
da Costa, Julio de Castilhos, Borges de Medei
ros, Assis Brazil, Thomaz Flài,es, Homero 
Baptista, Rocha Osorio e Femanclo Abbott. 

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

O Sr. Leopoldo <:le Bulhões 
diz que não teve a fortum, de ouvir o discurso 
do Sr. Fleury e que só agora conseguiu a pa
la vm pafü responder-lhe. O seu conterraneo 
não trouxe materia nova ao conhecimento ela 
camam, <tmtlysou perfunctoriamente as in
formações dadas pelo governo sobre as oc
currencias clB Boa Vista do Tocantins. 

S. Ex. ni'io leu os telegrammas de Goy0.z 
dirigidos pelo governador ao Sr. ministro elo 
interior, telegrammas que acompanham e 
completam as Íllfol'J11ê1ÇÕ8S chtLlas a ectmara pelo 
governo. 

O Ol'aclor le esses telegmmmas e diz que elles 
funclamentmn o acto elo governo, removendo o 
j L1ÍZ dCl comarca da Boa Vista pam a do Coxim. 

Pelo <n't. :3° rlas clisposiçrJes tntnsitmias da 
Constituição, póde o governo fazer taes re
moções desde que o Congresso de Goyaz a.inda 
não votou fl, lei ele organisação judiciaria e 
nem a elo orçamento, contimmndo l1 magistra
turn naquelle estaclo dependente elos cofres da 
Unii'lo e do Governo Federal. 

O decreto de 28 de junl10 de 1850, em vi
gor, autorisa a remoção por conveniencia do 
serviço publico do juiz de direito, desde que o 
gover1mdor a solicite dando motivos que a 
tornem conveniente. 

O Sr. rninisti'o. do exterior respondeu, iiois, 
categoricamente o quesito formulado no re
querimento n,pprovado pela Camara, compre
henclenclo o orador a razão porque o Sr. Fleury 
considera taes inforimtções corno evasiva e 
ttnnullaclos os efi'eitos elo dito requerimento. 

Passa o orador a analysar a defesa feita em 
favor do juiz de direito ela Boa-Vista, e elo 
frade clominicm10 G.il ele Villanova e pondera, 

43 
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que elles podiam ter evjtado effusiio de S<êngue 
e os factos parecem md1car serem estes os 
protogonistas das scenas lament[l,veis qu3 se 
teem dado em Boa-Vista. 

Em seguida responclemlo á arguição de que 
propositalmente se deixou a força polici::ü ele 
lado para se em1Jregar a federal, chz que lm 
apenas em serviço duas companhias ele P?li
cia, clesi'alcaclas pelas escolüis que tem saJmlo 
em diligencia para fóra ela capital, e que nessas 
circumstancias o emprego da força federal 
para restabelecer a ordem em Boa-Vista era 
necessaria. 

O Sr. Jl'<'leury Cur<.a,do-Realmen 
te, Sr. presidente, lamento que neste mo
mento, q uonclo cidadãos distinctos e republi
canos patrioüts estão presos nas fortalezas e 
destenaclos em paragens longinqu:1s expiando 
o crhr1e elo haverem tido caracter e imlepen
clmcia por terem pro lestaclo c:ontra estti falsa 
legalidacL;; lamento eopito, Sr. iwesiclente, 
q ne la estejamos aqui "' perder tempo e a 
liquidar questões pessoaes e ele cmnpanario. 

Da decisão desta camara pende neste mo
mento cê solução ele questues momentosas e 
urgentes entretanto ... 

O_ SR. COSTA .Ju~IOR - A questão é política 
e nao pessoal. 

Pede ao Sr. Fleury que enumere quaes as 
violencit1s e abusos que teem siclo prlêticados 
em Goyaz depois que o actuaJ governador as
sumiu 8, administração, sem receio ele rebtiirntr, O SR. Frnmn CURADO - Responderei a V. 
como diz s. Ex., a attenção da camara com Ex. qu~ estende a sua protecção até Goyaz, 
tal assumpto, porque tal perigo só ex\ste ~m protecçao da qual muito desconfio .. 
se fazer na tribuna, ela ctimara cattilumrms VozEs - Oll ! (Snssm-ru.) 

sem Jactos e sem provas. O i"R. FLEDRY CURADO-E' a maior razão 
_De~cEeve o or~c~or c011'.o !0i elabomc~~ ª co;,1- dest8' desconfiança, tenho m tempestade dos 

stitmçcw de Goyaz, appwvacla pel~, as~en~blM apartes que se lev8'ntam nesta camar8' ao 
cons~1tumte a 1 cl~. )Unho. e 8;clmna-~e :el-a pronunciar estas palavras. 
co~s1derada elccti 'ca lJOl quem ne\l,i coll[l,-1 Sr. presicle:1te, lamento, como disse - ciue 
bo

0
rou. t 

0 
f: to de declarar 0 81, Fleury 1 estejamos a hqmdar r1uestões pessoaes neste 

,uan o a ª~· . . , , . . momento ltlstorico ; entretanto, ele todo o 
que se deshonrana s1 tom,is~e P~1 te na .Pé.lhtica li!Jello, ele tofüts <.<s accusações leva,ntaclas pêlo 
de Goyaz actuall_llente, o omdor lembm que_ 0 o-overnador de Goyaz contra mim destaco mm, 
P';'rticl9 que hoJe . tem a 1:esponsab1}1fütc:e ~la ~penas. porque as outras são cles1weziveis ~ 
d1recçcw dos negoc10s do est"'clo de bO.) az º-0 mesmo estão <tbaixo de minha pes:o·1 
republicano, quB ~leg~u o Dr. Sebastmo , , ., _ . ' '. · 
Fleury e que nesteJa nno confia. O S2'· LE?POLDODE BuLIIOES- AlJaixo de V. 

Si o Dr. Seliastião Fleury si acha tão clis- Ex. mio esttt mnguem. 
tanciado elo partido q1;1e ille deu a posição po- O SR. Frnnn Cuu.Do-Está V. Ex. e muito 
litica que hoje tem, so lhe resta um cammlto abaixo. 
a seo·uir · e renuncia.r o mamhdo, que já lhe 1 , . -· 
foi.i:oralmente cassado. . ' , O SR. LEOPOLDO Ell BuLIIUES-c\ Gamara que 

Esta renuncia se impoz ao illustre goy8'c10 responda. 
desde que S. Ex., aproveitando-se do <Lscen- O SR. FLEURY CURADO -Si o ex-clepubdo 
clente ephemero que. lhe deu o seu voto. ao por ÇJoyaz tem amigos,eu, rwsta casa tarnliem 
general Deodoro, all1ou-se .ªº~ adversar1os, os t1plm. ( clpartes; apoiaclos.) 
aos catholicos, e tentou anrnqmhw o partido Vv. EExs. vm:nn as accusaçõe- contra mim 
republicano, cuja, direcção não pôde al· levantadas; entretanto não r1uerem ouvir o 
cançar. _ rnt~u üireito_de clcfüs11, que ó cego, na pltrarn 

Lê em seguida o orador a moçao apresen- de Ross1. Ifao de ouvir a clefe~a, quer queiram 
tada pelo Dr. Sebastião a psemla assem biéa ele ou niio queimm, Sr. presidente, eu esüwa em 
Goyaz, proponclo ad~esão entlrnsiastica. ao Goyaz e mlo compareci á primeim sessão 
golpe de Estado e var10s trechos de um .J or- orclma,rm desta Gamara, porque, como clepu
nal em que S. Ex. escrevia, e nos quaes o Con- t1i,üo estaclo[l,l, estava preso á organisa(;lio elo 
gresso Nacional recelJia os epitltetos de c/e,iprn- ustaclo, pela qu[l,l tmbrdhriva e para a qual 
sível, clesordeii-o, ana;·chico e intolerave!. collaborei como deputado estatloal. 

Afinal admira-se ele que o S1'. Fleury venha Collaborei ni\o 1m constEuição electrica vo-
aincla colaborar com os represrntantes ela na- tatla em ;30 minutos p2la psencla carmua, ele 
ção, quctnclo S. Ex. êcbci,nclonaclo pelos catho- 1 de .iunh9; cofütborei na verclackira e unica. 
licos comlemnaclo pelos dous partidos, 1rn1cos constttluçDo de Goyaz promuhfüla a 15 ele 
que ~xistem em Goyaz, j<°i não tom cum;tituin- novembro; não na constituição que está le
tes em nome ele quem possa fül.lar. vttmlo ao poder o deputado e govcrnacl01· 

Não incllv,.a si o concurno elo illnstre conter- lJresente nosso ex-collet;«t B. Jardim· mas 
raneo 11onr~ ou clesh?nra o partido rnpuUi- rm constituiç.ao clise:uttda, emendada, l;ubli
cano, mas a.ssegur:;c a camara que o partido cac1a e promulgafüi com todas as Jbr1müidades. 
repulilicano ltoje não amlJicion[l, tal concm".so. Lá estlwa cm Goyaz trahalltrcndo como clepu-
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tado estadonJ, alheio ao movimento politico 
que aqui se desenharrt. allrnlo pela, dis
tancia ás rnzões do golpe de Estado, quando 
elle se deu e eu clelle tive noticia pelo largo 
manifasto do inclvto marechal Deodoro ela 
füi, Fonseca,. " 

Acreditei ... ( Interrupç17o, avm·ics. ) 
E' preCÍ$O que o Congresso, que a Camara 

dos Deputados saiba que em Goyaz ha dous 
governadores,ha duas constituiç(íes, ha duplas 
leis organicas; lia, duplos tribunaes ... 

o SR. LEOPOLDO DE BULIIIJES- Esta camarn 
tambem sabe qne os deputados foram clemit
tidos por um decreto. 

O SR. FI.EURY CortADo ... lm cllrns leis or
ganicas; é preciso que a Gamara sa.ibê1 que o 
Sr . .Jardim fez-se nomear pela leg<1liclade 
governador ele Goyaz em 30 ele abril - pelei 
fmude e pela prepotencia. 

Sr. iiresidente, eu esta Vêê lú, completamente 
alheio ao tllecLtro dos acontecimentos, com
pletamente fora da política, do Rio ele .Janeiro, 
quando soube elo golpe de Estado iielo mam
festo do illustre e ixürioL<L marecltal Deodoro 
e, por mais simples, por mais ingenna que 
]Jarec:n, a minha :ül.r1mv;ão, declaro, Sr. pre
sidente, que acredito que o golpe de Estado 
foi p~i,ra sa.Jvar a Republica, e assim o dizia o 
manifesto. 

O SR. Z1DIA-Ah ! ... Admira a boa fé. 
o SR. FLEUrY CURAJJO-Kão admira que 

V. Ex, se aclmirB ele minha boa fé, porque 
neste paiz se admira tudo. 

No dia 15 ele novembro, quasi nilo ltavü1 
republic11nos e, comtuclo, depois desse lfot to
das aclheriram. Ifavia sobre a face do pa,iz 
uma camada de gomma <tmbica, agora, por 
um pll8nomeno analogo-o golpe ~e Estado 
alü está pam conclemnar aos que rnLo a11ornm 
esta situaçi1o. 

Mas digo a V. Ex., estava fõm desta crt
pital, ;ião tomei parte na eleição; era depu
tado estarloal e votei peht .... (O ornclo1· d inte1·
ro111pido por i:cwio;; apm·tcs elo:; Si's. Dc]iu
taclos.) 

lJM SR. fü;PuTADo- V. Ex. l"oi amigo elo 
general Deodoro. 

O Srr. Frnurs CURADO - E$tou prompto 
a renunciar osta cctcleira na hora em que o 
Sr .. Jardim ntLO for ma,is governador ele Goyaz 
e na hora cm que a peHte cht legaJiclacle dei
xar ele assolar o meu E$tado ; este iiosto para, 
mim é de sacrificio s[1. 

Lanço este re.pto e espero que V. Ex. o 
acceite e não vá occuptêr a SLm cadeira de 
presidente ; desafio mesmo que S. Ex. exerçéê 
a.té êW fim o estagio presidencia1-Desn,fio ! 

Sr. presidente, tenho a fazer um<t clrchtraçã.o 
formal e é quo prefiro dez vezes adlwrif' '"º 

golpe ele Estado, a uma só vez, tendo sido 
eleito pelo Visconde ele Ouro-Preto amigo cléê 
sitnação, liberal antigo e chefe; eleito parti 
esma,gttr-a propaganda republicana, qua.l era 
o programma do Sr. Visconde de Ouro-Preto 
vir liberal, chegar a Uberaba liberal eahi, sa
bendo ela, re1·oluçã.o de 15 de novembro, quando 
l'econhecia riue a monarchia tinlm baqueado, 
que.o imllerado~' .e~tava barrn fóra, que não 
havrn mais poss1b1llclacle de restauração adlle
rir, tornar-me republicano por co1we1;iencia 
-Jbi o que fez o meu nobre collega. 

Felizmente para honra elo 11arlamento do 
Imperio o Sr. B. Jardim (cujo nome, peço li
cença pa,ra declinar) não teve imitadores. 

Ten !to respondido. (Muito bem, muito bem.) 

O Sr. A:ng·elo Pinheiro- Sr. 
presidente, en: diversa,s sessões passadas, na 
llora elo expedrnnte, pedi a palavra para apre
sentar um requerimento reclamando informa
ções do poder competente, que, como repre
seiltlmte ele S, Paulo, julgo inadiaveis. 

\Iuitos illnstres re11resentantes do estado 
ele S. Paulo, comprehendem a necessidade 
ele se pur um p<1radeiro ao que vae em uma 
das zonas daquelle estado, ás desordens e vi
olencias occasionarlas por um contino·ente da, 
forçrt federal agorfi desmc<Lcl11 em Pif'~j ú. 

Por rliverrns vezes, pedi a palavra na l!ora 
do expediente para inquerir ela autoridade ela, 
convenienci~t por que se deu ordem ao 7° corpo 
tle linha, que esta, rn estacionado em S. Ptwlo 
para_ir a Pi.rajú, _omle_. con;sta-nos, as perse~ 
gmçoes, as vrolencias Ytta ate ao lar domestico. 

Mas, por t1ssmnptos ele importancia,-para 
o:s nolJres deputados, o meu requerimento tem 
sido pr~tenclo, e eu, como disse, Sr. presi
dente, JUigo momentoso e inacliavel o êêS
sumpto do meu requerimento de informa
ções. 

E' necessario que a representaçilo ele Silo 
Paulo e c1 Camara dos Srs. Deputados :<aibam 
o que faz no interior daquelle estado a força 
facleral. 

o SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre deputado 
que resuma a srni explicação. 

o S_R. AXGJêLO PINHEIRO - Obedecendo its 
ordem ele V. Ex. roqueiro á Gamara uma ur
gencia ele 15 minutos ptêra pedir informações 
tto governo. 

O SR. PRESIDEl'i'TE-V. Ex. tem ele indicar 
p01' escripto o assumpto de sua, moção. 

o SR. ANGELO PINIIEIIto-Vou já cscrevel-::t 
e peço a V - Ex. que '" mande busca!'. 

1,0 Sr. Bernardino de Ca1npos deixa a ca.,. 
dcira !lei prcsiclericia rpie )Jitssa a sei' occiipadci 
pclO Sr. João Lcpcs, 1° vicc-presiclentc.) 
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Vem á mesa o seguinte 

Requerimerdo 

Requeiro 15 minutos ele urgencia para fun
damentar um pedido ele infoemações sobre os 
ultimos acontecimentos que se teem d8'do em 
Pirajü, no estado ele S. Paulo,reiativos á forç8' 
federal alli destacada. 

Sala elas sessões, 25 de junho de 1892.
Angelo Pinheiro. 

projectos, podendo ser aberta a sess&o com 
qnalquei· numero üe cleputaclos presentes, 

Sccla elas commissões, 25 ele junllo de 1892. 
-Auyusto de Freitas .-Santos Pereira. -Bel
lan1tino de JJ1enclonça. -1'0/en.tino de Carv(l
lho. -1ln.1Jelo Pinheiro. -Martinho Rodriu1ws. 
-Bastos do 1Vascimcnlo.-c1nfi'isio Fialho -
C. de 1llbuq11erquc. - Oliveirn Pi11to.-Epitc1-
cio Pcssúa. 

O SR.ANGELO PINIIEIRO (pPla orclcm)-Como 
representante do esta,elo ele S. Paulo, en
tenclift que êt materia elo meu requerimento 
não pocfüi, soffrer tulimnento, mas a Ca,ma,ra ... 

O SR. PEESIDEc;TE-V. Ex. não póele rrnüs 
trntar do assumpto. 

O SR. PRESIDE:\'.l'E- Sr. Angelo Pinheirn 
pede uro·encia por· 15 minutos pa,m apresenta,r 

. um req~erimento pedindo infürmac;iies á ce:ca 
dos ultimos cêcontecimentos ele S. hrnlo. \•ou 
nesse sentido consultar á Cam<cra. O SR. AN:GELO PINHEIRO - Pedi a p<thwra Consultada, a Ca,mara concede tt 11rgencia peht orLlern. 
petlicla pelo Sr. Angelo Pinheiro. 

o SR. PRESIDENTE-Nilo lia naLhê em üis-0 SR. PRESIDE:\TE-VouconsultaráCamara cussão 
0 si julga a materia ele urgencia ele tal mi- clern. V· Ex. já fallou uma vez pela or-

tureza que devt" intenomper a ordem elo 
dift da sesstw de ltoje. O SR. At'>GELO P1Ntm11w - Obedecendo ás 

Consultada, i1 Cv,rnarn decide pelct neg<etiva, ordens de V. Ex. deixo ele falla,r pela ordem. 
isto e, 'que a urgencia mfo cleve interromper o Sn. PRESIDENTE-V11moo entmr na pri-
a orLlem do dia, de hoje. meira ptwte dli onlGm Llo dia. 

O SR .. Al'IG~LO P1N1IEI~w(1 1ela ordem) re- O SR. Emco CoE1no (pala ordem) - N<t 
quer venficaçlto. clti v:ofaç<~o. _ sessi'lo de ltontem, justamente quando se an-

P1'oceclenclo-se.a ver1fic<t<;<to eh~ votaçao, r~- nnnciou a ordem do dia, r1ecli a palcwrn pam 
corü1ece-se ter.Slllo neg~da por •J6 contra b4 assumpto urgente, e enviei á meza um reque
vows a urger:cm para. mterromper '" orclem rimento que se acha tmnscripto na acfa 
do dia ele ho.Je. J pulJliccula no Dill<io rio Co11urc,so . 

. O SR. PRE~IDENTE-::::- Dnreí para. a ordem. elo · Pedi mgencia pari1 justificar esse re
dia, füi, pl'ox1mo sess.ao a urgencrn conced1cla 1 que1fo1ento, mas o Sr. presidente disse-me 
ao Sr· Angelo Pmlle1ro · que ni'lo ]ia,vilt munBro pa1·a votar. O reque

rimento ficou, pois, sobre '" meza. Agora per
gunto n V. Ex. si sou obrigado a retirar o 
peclido ele ltontern, ou si li mf'Z<ê está ou ni'lo 
na, obrig:1ção ele consultar a casa sobro o meu 
pecliclo ele urgencia. 

O !Sr. Augusto de l:<'reitt!Ls 
(pele~ onlcm)- Antes que V. Ex. annuncie à 
orclem elo dia, peçoo licença, pcwa offerece1· a 
consiclerac;ão da. Cama.r;i unm inclicttção que 

·me dispenso ele justificar pela sua, necessidade 
urgente. 

E' ele evillEmcia que os trnball1os da Ca,mam 
não teem até hoje corresponcliclo, nem ao 
tempo decorrido, nem ás exigencias üos in
teresses politicos de momento. 

Nestas condições, peço lic nça pti,ra offerG
cer ao exame da commissiio ele policiei, a se
guinte indicação. 

Vem {, mesa, é lida e envh1cla á commissi'lo 
de policift a seguinte 

Tmlicamos que, emquanto estiverem em 
onlem do dia pam (fücussão o projecto de 
amnistia, e'" lei de força, e orçamento, as sessões 
dtt Gamara durem cinco horas, sendo a ultima 
clestinacl:1 <t apresentação ele requerimentos e 

O Srt. PirnsrnEXTE- V. Ex. tem ele reiterar 
o sGu pedido, po1'que não poê:<O interrom
per a m·clem elo dia sem uma voüição expres
sa ela Cctmara. 

O Sn. ERico CoF.LIIO -Neste caso, aproveito 
o ens2jo para pedir a pa.lavra para a~sumpto 
urgente, isto é, para justificar o requerimento 
que hontem enviei ú mew. 

O SR. ZAJ\IA (7ida ordem)-0 acto da vota
ção ela.ordem (lo ÜÍ<1 11ã.o pócle ser interrom
pido po1· motivo algum, e V. Ex . .iá annun
ciou que se vae votar o pa,eecer sobre as elei
ções do Rio Grancle elo Norte. 

O SR. PrmsmllN'.l'E-0 acto ela vota.çã.o não 
serà interrompiclo,porque aind<ê não começou. 
Aperrns annunciei que se üi entmr na ordem 
elo clü1. 

. C1msulta,ch1, a Gamara. nega a urgencia pe
clula pelo Sr. Erico Coellto. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DO PARECER N. 21, APPROYANDO AS 
ELEIÇÕES REALISADAS NO mo OR:l.l\'DE lJO 
NORTE E RECONIIECl,i'\DO DEPUTADO O SR. Al;
GUSTO SEVERO DE ALTlUQUERCKE "IARANIIÃO. 

() Sr. A1norhn. (';}areia (pela or
dem) pérgunta. ao Sr. presidente si llie é p2r
mittido oITerecer nest9 momento um requeri
mento ele adiamento ela votaçilo ao parecer 
n. 21. Nesse requerimento pede o adiamento 
da, votação até que pelo governo sejam mi
uistrados os rlecumentos requisitados pela, mesa 
da Camara em 14 do corrente, e nos quaes se 
provfl. manifesta.mente a incompn.tibilidade elo 
cm1'.lillato que se vae reconhecer. 

Vem á mesa e é lido o ~eguinte 

Requerimento 

Rer1ueremos o adiamento dlt votação do pa
l"ecer n. 21, que approva. as eleições realisa
das no Rio Grande do Norte a 22 ele maio ul
timo, até que pelo governo sejam ministrnclos 
os documentos requisitados t\, mesa ela Gamara 
dos Srs. Depuhvlos, a 14 elo corrente, e refe
rentes ás all udiclas eleições . 

S;üa dêLs sessões, 2Ci de junho de 1892.
Cassiano do Nascimento.-Amorim Gm'l'Úl.
Fonseca e SiT'))(i.-Epitacio.-Bellarmino de 
1Vfcnrlonça.-Santos Perei-ra.-Bastos do Nas
cimer1lo.-C. 1/.e Allwqucr1pw.-Tolcnti110 de 
Carnalho. 

O Sn .. PRillSIDEi'\TE-V. Ex. não pt'1cle clis- QUESTLo DE OIWEJ\I 
cutir a materia, limitando-se lL mandar o seu 
requerimento por escripto. O Sr. José 1\-'.Iarianno (JJefo m·-

0 Sr~. A~ro1mu GABCL\. responde que 0 sr. dem) clecla.rn ql1e, nn, qualidade de membro rla 
presidente, com a observacão que acabei de commiss[o ele verifi.·açilo ele poderes, assignou 
füzer, sugget'ite a lembran('a de qne a com- o parecer· em questão sem voto em separado, 
missão não compriu 0 tlisposto no art. 7º elo re- porque cumpre á commissão exclusivamente 
gimento annunciando a hora em que se reunia acompanhar a m<1rclrn do processo eleitoral, 
1mra tratar elas eleiçi)es. Si 0 tivesse feito, 0 verificando si houve ou nilo rclgmmLi rregula
orador terü1 apresentado a sua rechtmação pe- riclacle. Não notando irregularinacle, não le-
rante a commissilo e não occupa1'ia neste mo- vantou <t questão· -
mento a aJtenção ela casa. No seio da commissilo,entretanto;rnnclo ago-· 

ra que se trata ele urna <irguic:ão leYanta.cla 
Nilo pretende discutir o requerimento, mas pelos seus nohres collegas, vê que a si, repre

suscita uma questão de relevancia, e de alcance sentante dos interesses e direitos da minoria 
para a vota\:ão que a, Cfl.mtrnt tem clP proferir no seio ela commissão, não cabia assignar o 
a respPito desta eleição. parecer como fez. 

Trata-se de umn, incompatibilichide. Nilo Entretanto, llte parece que nada se perder:1 
Yem cliscutil-a, mas pede licençêl. pam declarar pttm a eluciclat;ão deste ponto voltando opa
que o cidadão qne se diz eleito i1elo estado elo recer à commissão afim ele que. esta se pro
Rio Grande elo Norte é crmcessionario ele em- . nuncie sobre ti tllese si o candidato que tem 
preza que gosa ele favores do governo fecleral,: uma concessão elo governo foderal peide see 
que tem garantia de juros. · eleito. 

Lô o art. 24 ch1 Constltuição e o art. 31 da O SR. ARTHUR Rros - Nilo esta a ques-
lci eleitornl. tão. 

Não quel' justific<tr o reque1·imento, mas pa- O SR .. TosÉ MABIANNO pensa que a questão é 
rece que não púde ser suspeito ao Sr. p1·esi esta; nrn~, seja qual for a. argLlição lernntacla, 
clente e ii Camarn o Diario do Co111iricrcio, que a commissií.o se pronunciará ~obre ella, como 
a 4 elo corrente deu noticirt do facto. Lê essa disse em these; porquanto será fücil i1 eom
noticia. missão obter as inlbrrna<,>ões que naturtilmente 

constam elo Diurio do Cow/J'esso. 
O SR. PRESIDEXTE-ObserYo ao nobre depu- Assim, lJois, offerece con1o substituürn 0 se-

taclo que se limite a ofierecer o seu requeri-
mento, porquanto não posso permittir <1 clis- guinte requerimento. 
cussão, em vista do regimento. Vem ú mesa, é lido o seguinte 

O Sn.. AMOH.Il\1 GARCIA. de accordo com o 
Sr. presidente, nilo discute a incompatihilifüule 
de que se trafa ; parece ella clam e nmnifest<i 
ic vista, dos arts. ;24 tia Constituição e 31 dn. 
lei eleitornl, em cujos domínios se diz eleito o 
deputado pelo Rio Gmnde do Nm·te. 

Envia o ~eu requerimento. 

Req1.ierimcnto 

Requeiro que o parecer volte á commissilo 
pttr«1 que este se pronuncie sobrn a incompa· 
tilJilirlacle arguichi ao candidato eleito. 

Sêl.la rla comrnissõcs, ~25 ele junho ele 1892.
.Josd 1lfaria110, 
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O SR. ARTIIUR Rros (pela ordem) quanto ao 
fundo está de perfeito accordo com o illustre 
representante de Pernambuco; mas os moti
vos que levam S. Ex. a pedir á C:wmra a 
devolução elo parecer á commissão não proce
dem, porque deviam ter sido verificados no 
seio da commissão. 

o SR. Josú MARIANO dá um aparte. 
O SR. ARTIIUR Rros vae, 110is, offere0ET um 

substitutivo ao requerimento, afim de que 
volte o pa,recer á commissiio pa,ra serem pre
enchidas as formalidades exigiclas pelo art. 7° 
do regimento. 

Pergunta, em relação tw assumpto ele rJlie 
trata o parecer, foi foi to o <Lmrnncio? foram 
convocados os interessados? Logo, o parecer 
não pócle ser sulJmetticlo a votos. 

Este é o ai vitre a seguir e é ~1 fórma, elo re
regimento. contra o qual não podemos deli
berar. 

Que a incompatibilibacle existe, nf\o ha a 
menor cln vida; é preciso que o candidato ou 
alguem por elle prove que não se entende 
comsigo o decreto n. 1160 de 12 de dezembro 
de 1890, o qual fez concessão com ganmtia cb 
juros ao cidadão Augusto Ssvcro ele Allrnquer
que Maranhão. 

O SR. SEVE1u:-;o VmrnA-Não póclc ser tLprc
ciaclo no momento presente. 

O SR. ARTHUR Rros-Isto é um incidente; 
a questão principa,l está desenvolvida, e como 
o orador não tém o intuito ele tomar tempo, 
urs'IJ conduzir a deliberação ela Camafü nesl;e 
assumpto, ele accorclo com o regimento, vae 
enviar umrequerimcnto á mesa. 

Vem ú mesa e e falo o seguinte 

Reque1·imento 

Requeiro que o parecer n. 21 volte à com
missão resp2ctiva para serem preenchilbs as 
formaliclacles exigidas pelo art. 7° elo regi
mento. 

Sala elas sessões, 25 de junho ele l 892.
Artlwr Rias. 

0 SR. EDUARDO GONÇALVES (11ela ordem)
Peço a V. Ex. que consulte á Camara sobre 
se dá preferencia na votação elo requerimento 
do Sr. José Mariano. 

O SR. ZA'1IA (pela ordem) começa di
zendo que em tudo isto qu0 se vê lia tam
bem alguma cousa, quo se não vê. Não sabe 
si o eleito é irmão do gover1mil01', nem tBm 
obrigação de indagar is.<n ; mas, como membro 
ela commissão. eleve declarar-e os seus nobres 
collegas a,lü estiio pt1ra assevernr á casa-que 
tem a commissão trctbtüliaclo com a, maxima 

publicidade,, annuncim1clo todas as reuniões. 
(Trncam-se varias apartes ;) 

Nito ltouve proposito, e, si não foi annun
ciacht, o nobre deputado, qu8 tem sielo membro 
de commissões ele inqueritos, Sêthe que é qna.si 
uma questão ele secretal'in, anmrncim\ desde 
que os membros eh cornmissão dizem que vão 
tratar desta ou claquella eleição. (Varias 
apai'tes i11icn·ompe111 o orador.) 

De modo que parece que a commissiío, na 
elei~'uo elo Rio Grande do Norte, quer encobrir 
<t publicidade elos seus trabalhos, como si, por
ventura. tivessB interesse cm fazer entrar 
nesta casa um deputado ... (T1·ocam-se mititos 
apartes.) 

O Sn. A rnrrnn Hrns - Nu.o Jiz accusações ú 
cornmissão, fiz apenas uma aclvertencia. 

O SR. ZAJIA-Dema'~, onrle se viu em <11-
gurn tribunal o juiz SC'r o procnrador de in
teresses th1 pnrte que se suppõe oiiendida '? E' 
deputado lm longos annos, tem servido em 
varias commissôes ele verificação ele poderes e 
nunca foi a commissão que teve ele indagar si 
o individuo que se apresenta é incompotivel 
ou não deante ela lei. (Trocam-se apllrtes.) 

São as partes interessadas que provocam 
desde :t apumção elos votos, porque a lei é 
clara: o voto que rncae sobre individuo in
comptLtivel não pócle set' apurado peh1s juntas; 
r'l ele lá que deve começar a reclamação. 
(Susrnri·o.) 

O orador pede a intervenção do Sr. presi-
1.lente, não só pela sua autorith1cle, mas como 
1:olleg·a e amigo. de modo a convencei' á Ga
mara ele fJ 11c as discussões, no terreno em ellas 
estilo sendo postas, tornam-se impossiveis. 
( Varias 8 rs. deputados interrompem o onidor.) 

O orador, continuando, entende que é uma 
falta de cal'idacle, para quem está na tribuna, 
esta troca de apartes, este dialogo que vem 
perturbar a a,ttenção dtL ca,sa e perturbar 
mesmo quem tem ele dar explictLções. 

Começa por dizer [L Cama.ra que, cJmo 
membro da commissão, niio faz questão de 
cousto ctlgnma ; não tem pressR. ele metter 
cleputados aqui, e, si pudesse excluir aquelles 
que não veem elo suíl'ragio popular', não hesi
taria, porque não quer, nem póde compre
henrler, a autoridade ele uma camarn nascida 
ele membros eleitoraes, emqucmto esce paiz se 
não vir livre desfa leprcc ; está certo ele que 
Jrn, rle sofi'r2r tochts as molestias poli ticas re
sultantes ela servidão. 

Porfanto, o orador não pócle ser suspeito. 
:Mas os nobres cleputttclos francamente lhe 
digam : pretendem que os cinco memliros 
ela commissão conheç,am toda' estas conces
s1les que se tem feito nesta Republica ? (Tro· 
cam-se varias avaries.) 
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Perdoem-lhe os nobres deputados, mas ou
çam, pnrque elle não pude estar perdendo o 
seu esforço inutilmente. 

Interessa,clos externo.) não appareceram ... 
(Crii:.am-se vdie111entes apartes.) 

Observa que isto não é modo de tfücutir em 
umft cmn(l.ra ele clepufaclos. 

VozEs-MuiLo bem. 

O SR. ZA.MA diz quo esta l1aliitrn1do ftser re
speitrtdo na frilmim qirnndo follc1 e nunca in
terrompe por est<1 fürma aos oradores que oc
cupftm a tribuna. 

O SR . .JuvENCIO DE Anurn.R cli1 um ftparte. 

O SR. ZA~1,\ nunca perturbou a nenhum 
deputado na trihuna e <1pp2lla ix1ra a Ca.m<W<c 
inteim. (c'lpaiarlos.) 

De m<:Lis, .i<i, estú muito vellto pam receber 
ftS li(·ões do noh1·e deputado ou de c1ualqur~r 
outro n<:Ls suas condic;ües. (Muito úcni.) 

Pede ao S1·. presidente que conwlte ore
gimento e, si fizer ao orador o obsequio de lho 
mandar, elle mostrará aos nobres deputados a 
razão por que acommissão procedeu da forma 
por que procedeu. 

Diz o art. 7° § 4° (lê): 

«Si na 1 ª sessão que celebrar a commissão 
ninguem se apresentar reclamando cu con
testando, poder-se-ha hwrar na seguinte ses
sã.o o l'arecer 1't vista elos actos e mais pa1Jeis 
presentes á commissão. » 
(Apm·tes e protestos interi;ompeln o orador.) 

Annunciacla a eleição não appareceu nin
gucm. O nobre deputado que 11oje reclama 
não quiz dizer algunm cousrc com relaçlio ao 
Rio Grande do Norte. 

l.:~1A yoz-Houve, ou nilo annuncio ? 
o SR. BAPTISTA DA i'YIOTTA - Houve porqllG 

foi marcado em ordem do di~t trnbftll10s ela 
commissão. (Trocam-se 011tros apartes.) 

O SR. ZAMA já disse que acceita quftlquer 
solução que te Gamara queil'a rlar a est1i, ques
tão ; mas eleve dizer que. para que este re
querimento poclesse ser approvaclo, era ne
cessario que o nobre deputado que levmltou a 
questão viesse trazer provas completas ele que 
o individuo ele que se trata, é inc0mpativel. 

A lcitum elo decreto ele concessZlo sé; não 
basta ; o facto podia ter-se dado; mas quem 
sabe a h i storüt eles te paiz ... 

o SR. AMORij\I GARCIA-A historia. está no 
Di:wio O /(i:óil. 

O SR. ZAJ\L\ está dizendo que ao nobre 
deputado competia trazer á Ct11mi,m as iwova,s 
completas ela incornpatibilidttcle. (Apoiados. 
A:partes e pi·~tcstos intc17on1pel1i o oradm·.) 

Declarn com cnerr;in que é impossivel que 
se responda a dez e doze apartes ao mesmo 
tempo. 

Ifa um decreto fazcnc1o umft concessão. 
QrnLntos t!estes decretos já teem sido decla
rados caducos ? ... 

O SR. Ai\Joml\1 GARCIA - Isto prova a ne
cessidade ela informação pedida ao governo. 

O SR. ZAr.L\ acha que o nol.Jre deputado 
parece primeiro annisüi, em política., JJOrque, 
tendo o seu direito <e defender com os do
cumentos CJLle púüe obter. qner que a com
missi1o v~t procurai-os com o governo. 

Isso não é nada mais elo que fimr a ca
mara susp2nsa nm seus trabalhos por allega· 
ções. 

Em nome elos seus collegas, pergunta ao 
nolJre depufado interessado 1m questão ... 

O Sn. AMORrnrGALWIA-Não tenho interes
se ftlgmn. 

O Sn. ZA}L\- Pelo menos stüba o nobre 
rkputn.do clizer riue tem o interesse do res
peito it lei, que e o mais elevado ele que 
quantos interesses individuaes possam haver. 

VozEs-E' isto mesmo que se quer. 

O SR. ZAMA está prornpto acceitar o adia
mento. O nobre deputado que agitou a questão 
diga os dias que precisa para subrnetter á com
missi1o os documentos que provam a incom
patibilidade elo candidato eleito. Acceita oito 
ou dez dias; o nobre deputado traga os do
cumentos porque a commissi'í.o lia ele julgar 
com 8, dignidade com que sempre se julgou os 
negocios é1estct C8.sa. (Muito bem.) 

Consultada. a Gamara concede a preferencia 
perli<la pelo Sr. Eduardo Gonçrtlves para o 
requerimento do Sr. José Marütno. 

:Em segui1fa é posto a votos e tipprovado o 
requerimento elo Sr. José l\fariftno, para que 
volte i1 commissão respectiv<t o pri.recer n. 21, 
afim •le se tomar conhecimento da incompftti
bilidadc arguida ao deputado eleito pelo Rio 
Gni,ncle elo Norte, ficando prejudicados os re
querimentos dos Srs. Amorim Garcia e Artlmr 
Rios. 

o SR. PRESIDENTE-Em virtmle da clelibera
i;ão da Gamara vae ser enviado á commissão 
de petii;ões e poderes o parecer n. 21, rela
tivo ás eleii;,ões do Rio Grande elo l\"orte. 

Vamos a,gora p[Lssar á continuação ela 2ª dis
cussão do projecto n. 23, fixtmdo as forçfts de 
term p[],ra o anno ele 1892. 

(O Sr. Ber·1wTciiJ10 ele Cmnpos occu7JC1 de 
novo cr, cwleira da prcsiclencia.) 

0 SR. BELLAl~i\Ill'\O DE MENDONÇA (pe!a 
onle1n) requer inversãod0, Ol'Clem elo dia, para 
que a commissií,o se occupe de preforencia (na 
2ª parte da ordem do dia) do projecto n. 22 A, 
relativo á mnnistia. 

Consultacht, a, Gamara não concede a inver
são pedida )Jelo Sr. Belhumino de Mendonça. 
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Ü SR. ANGELO PI0i!JEIRO 
requer verificaçilo ela votação. 

(1Jcla ordem) unica do iiarecer n. 15, relativa á eleiçifo 

Procedendo-se ;í, verificação, reconhece-se 
ter sido negada a inversão por G2 contra 53 
votos. 

O SR. At.:GUSTO DE F.REITAS (pcln ordem) 
acha que o voto que a imüoria da camara 
acii),ba de dar é altamente signif-ica,tivo. 

A maioria, aca,ba ele dizer ao paiz que pre
fere discutir a legitimida,cle ela, penminencüi 
no governo .. _ 

o SR. PRESIDENTE - V. Ex. não nórle dis
cutir sinão a materia que ammncie1 ptua a 
discussão. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS ... nilo discute, 
vem apresentar um requerimento pela ordem, 
e deve dizer rtpenas poucas pnJitvras, prtra, o 
justificar. 

Vem em nome Lla minoria, requerer o en
cerramento da cliscussilo elo parecer sobre a 
eleição presidencial. 

O SR. PRESIDEi'\TE - Essa ma teria não está 
em tliscussilo. (llpoiados.) 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS quando disse 
que vinha apresentar um regime!1to ele encer
ramento da discussilo ela eleição presidencial 
disse muito bem. 

O Sr. presidente nilo púde mais pela hora 
submetter á lliscussilo a lei ele fon;as, visto 
estarem dadas duas horas, limite do tempo 
determinado parn a discussão dessa materm. 

o SR. PRESIDENTE - Não posso impedir 
que o deputado que tenha a palavra exceclri. 
alguns minutos da hora marcada. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS responde que 
são daclns duas horas, e por força da ordem 
do dia pelo Sr. presidente mesmo organisada, 
o Sr. presidente já não póde m:i,is submette1· 
a discussão o projecto ele lei ele fon;as. o S1·. 
presidente deve annunciar já a cliscussilo ch1 
eleição presidencial. 

o SR. PRESIDENTE-Peço a attençfío elo 
nobre deputado. Quando foi posto em cliscus
si'ío o prnjecto de lei ele forças, nilo eram ainchc 
duas homs. Os pobres deputados começaram a 
füllar pela ordem e estava o nobre deputado 
occupando a attenção ela camara qi.rnndo o 
relogio deu duas horas. V. Ex. lia de con
fessar que é excesso de injustiça attribuir á 
mesa ter excedido das dtrns horas, quando fo
ram os prowios oradores çtue occuparam ft 
tribuna, os causadores d'isso. 

Logo que o nobre deputado deixar a tri
buna a mesa cumprirá o sen dever, dBcla
rando quB entra en1 discussão outros a.ssurn
ptos que veem nft ordem do rli<1. 

o SR. Aurrnsrn DE FREITAS-Bem; qmmdo 
V. Ex. annunchtr a. contimmcão Llrt tlisct1ssilo 

presidencial, ix~clirei o encerramento da dis
cnssão. 

O SR. Prrn:sum>:TF:-Achanclo-se esgotmla a 
hora destinada '' la parte da ordem do clüt, 
declaro adiada, pela 11ora,, a ;~a discussilo elo 
prqjecto n. 2:3, fixctmlo as forças de terra para 
o anno ele 1893. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

CONTINUAÇÃO UNICA DO PARECER N. 15, CONSI
DERANDO VAGO O CARGO DE PRESIDENTE DA 
REPUBLICA PELA RENUi'iCIA DO ClDADAO ELEITO 
E ESTAR PlêEEl\CHlDO O i\IESl\IO CARGO PELA 
SUCCESS.ÃO CONSTITUCIOKAL DO VICE-PRESI
DE>ITE 

O Sr.Augusto de Freitas (pcln 
ordem) lembra que começ.ou a dizer que o 
voto drt camam não querendo discutir o pro
jecto ele. amnistia, era significativo. Não pre
cisa ele long'1s consiclemções para justificar o 
i,equerimento ele encerramento que vae fazer. 

O Sr. presidente sabe que fora daqui a rn1-
ção inteira iUlCeia pela soluçilo desta grave 
questiio (apoiados) ; sabe que mais que tudo 
está sacrificando llom por hora, o credito füra 
do paiz. (clpartes. flpoiados e naa apoiados.) 

O Sr. presiclente sabe que estas questões 1)0-
Iitica.>, inmnclescentes, levadas ao extremo 
como esta, sifo questões verdadeiramente na
cionaes. 

O SR. PRESIDENTE-V. Ex. quer requerer 
o encBrramento? Ni'í.o se póde discutir a este 
respeito. 

O SR. Ai;Gt.:STO DF: FitF:ITAs dispensa-se de 
justificar o requerimento, dizendo apenas o 
seguinte: ó necesslerio que fique comigna.do, 
como unicajustificn.ti V<1 do requerimento : para 
a minoria esse moclo por que a maioria quer 
resolver a questão nilo é nem pela fürm<1, nem 
pelo direi to. 

O SR. PRE8IDE:"iTE-V. Ex. nilo pócle discu
tir por que lrn outros oradores inscriptos. 
( c1poiaclo). 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS diz que quai
quer que sejêt o voto da ca.mara sobre o pare 
cer ela commissão , o direito ela minoria estiL 
SBmpre g"ranticlo. Hequer encerramento 
clest" discusscção. (1lpoiados) 

Consultada a canmra approva, o encerra
mento pedido. 

o SR. CASSIANO DO NASCIAiENTO (Pela or
cbn)requ8r votação nomrnal. 

Prncedendo-se iL votação do requerimento 
do Sr. CC1ssiano do Nascimento para voLaçfo 
nominal, reconhece-~e terem v0Lr1Llo a favm· 
63 e contra, ()3 Srs. deputados, 
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o SR. PRESIDENTE-Votaram a fovor do re
querimento elo Sr. Cassiano (lo Nascimento 
G3 Srs. deputados e contra 63. 

(Ou·vem-se apnrtes, entre os rlo1cs lados do 
recinto). 

o SR. PRESIDENTE - Votaram contra 63 
Srs. deputados. (Ha confusao ;ia 1·ecinto.) 

O Srt ZAi\IA (pela ordcm)-Vejo que os 
nobres deputados estão muito preoccup,i,
clos com esfa quesfüo. 

Tinlm vot;i,do contra a votação nominal ; 
pois bem, resolvo a questão pehi, votaçilo no
minal. 

O SR. PRESIDE:.rTE - Não posso acceitar 
votos depois ele concluída a votação. 

O SR. ZAMA observa que o fundo 6 tudo ; 
3, forma pouco importa. Pede que o Sr. pre
sidente veriiique tüncla uma vez a votação. 

O SR. PRESIDENTE-Consultarei a Cama
ra si se eleve proceder a verificação ela vo
façiio. A mesa niio pi>de por si l'esolver a 
questão. 

consultada, a Camarn, concerle a verifica
ção ela. votaç:lo pedida i)e!o Sr. Zama. 

:Em seguida é posto, ele 1101·0, a votos e 
approvado pen· GG votos o requerimento do 
Sr. Cassiano elo Nascimento para votaçU.o no
minal do i)arecer n. 15. 

o SR. PRESIDENTE-Vae-se procederá vo
taçU.o nomimi,l. Os Srs. que ;ipprovarem o 
parecer cht commissão elevem responclec :oim, 
e os Srs. que o rejeitarem responderão nr7o. 

Procede-se à votação nominal. 

H.esponclem SÍJ1t, isto e, apprOVêl,111 O p<trecer 
n. 15, consiclemnclo vago o cargo ele Presi
dente da Republica pela renuncici, elo ciclaclão 
eleito e estcU' preenclticlo o mesmo rnr.cto pela 
successilü constitucional elo Vice-Presid2nte, 
os Sl's. Cmltiio, Matta BacellM\ Augusto Mon
tenegro, C:.isirniro Junior, Roclt•igue~ Forrmn
cles, Henrique de Cttrvall10, Nogueirn Pam
naguá PiI'cs Ferreira, Bezerril, João Lopes, 
Frederico Borges, GonçnJo de Lttgos, Almmio 
A1fonso, Pecleo Americo, Joaquim Pernam
lmco, R;iymunclo Rincleira, Pereim ele Lyra, 
Annibal Fakão, Bellarmino Carneiro, Oiticica, 
Ivo elo Prado, Oliveira Vallaclão, Ll•anclro Ma
ciel, Felisbello Freire, Paula Argollo, Zama, 
Garcia Pires, Milton, Francisco Soclre, Diony
sio Cei,queim, Barão ele S. i\farcos, Selx1stião 
Lamlulpl10, Atlrnyde Junior, Nilo Peçanlrn, 
Urbano Marcondes, Frarn;a CarYa.lho, füiptista 
cfa Motta, Alcinclo Guami,IJ(l,ra, Erico Coelho, 
S"mpaio Ferraz, Fm·quim Werneck, Tltomaz 
Delfina, Antonio Olyntllo, Gabriel de :Maga
ll1ães, Leonel Fillw, Ctmgas Lobaw, Ferreira 
J3ramliio, Viotti, Dutfü Nicacio, A1·isticles Maia, 
Gonç;1.lves Ramos, . Ca.rlos chts Chagas, Cost:t 
M;ccliado, Palletct, João AVellttr,Fei.Teim Pil•es, 

Gr•,mara V; H 

Glicorio, Cesario Motta Junior. Domingos ele 
MoraeR, Ca.rvallml, Mnrsa, Paulino Carlos, 
Costct Junior, Alfredo Ellis,Almeicla. Nogneil'a, 
llulJião .Junior, Cincinato Bmga, .Jnlio de J\íes
quitti, Brazilio elos Sttn1os, Leopolclu ele Bu
lllões. J\Icircia.no ele Maga.lllães, Eclt:ardo Oon
ÇêÜYes, Alcides Lima e Demetl'io Ribeiro (H). 

Hespomlom M0 os Srs. Inclio rlo Brazil, 
Pecleo Cl!or·rnont, Cost:i Roclrigues, Anfrisio 
Fialhü, i\fartinl10 Rocll'igues, Justiniano ele 
Serp<i, Kascimento, Amorim Gttrcia, Epitacio 
Pessoa, Couto Carfaxo, Sii Amlracle, Tolentino 
de Cal'valllo, Gonçalves Ft"rreira, José Ma
riano, .Juvencio ele Aguiar, João ele Siqueira, 
.Toão Vieira, Luiz ele Andmde, Espirita-Santo, 
Theopltilo elos Smltos, Augusto tio Freitas, 
Tosta, Artltur Rios, Marcollino Moum, Santos 
Pel'eira, Paula Guimarite.'l, Leovig'ilclo Fil
gueiras, Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, 
C~Tillo ele Lemos, Oliveira Pinto, Virgilio 
Pessoa, Lopes Trovão, l3ctclar6, João Pinlteiro, 
Pacifico Mascarenlrns, Jacob ela. Poixiio, Ale
xanclre Stodder, L;1m01mier, Gonçalves Clm
ves, Am,~rico Luz, Manoel Fulgencio, Domin
gos Roclm, Domingos Po:to, Jo~,o Ltü7., Lopes 
Cimrns, Angelo Pinneiro, Fleury Cumclo. Aze
reclo, Caetano ele Albuquerque, Bell<1rmino ele 
~'lfemlonç:1, Ferrnmüo Si1mts, Laurn Muller, 
Scllirniclt e Cassbno do Nascimento (55). 

o Sn. PRESIDENTl,-Foi ctpprov-ado por 74 
contm 55 Yotos o parecer n. 15 conside1·ando 
Yltgo o c"rgo de Presidente clc.L Republica iiehi, 
i·enuncfa cio ciLlaclão eleito e esfar preencliiclo 
o mesmo cargo pela successão constituciomü 
elo Vice-Presidente. 

(O Sr. Berna1·clí1io ele Campos cleiy;ci a ca
dcim da presidcncia, r;ue J ocwpada pelo Sr. 
1liotti, 2 1 vicc-presidcri:tc). 

Entra em 2" discussão o pl'ojecto n. 22 A, 
elo Se1mclo, approvm1do os actos do governo 
1·eferen te.~ a.os acontecimentos de 10 de <Lbril e 
1:2 elo mesmo mez, com voto em sepém1clo, e 
c01weLlenclo amnist.i<ê <i torlm os cidadãos deti
dos e Llesterrmlus por fü1•çtt elo decreto ele l ;~ 
tle abril elo conente a.nno. 

O §r. fi'larcolino ~Ioura-A Ca
mam compl'ehenclB, Sr. presidente, a necessi
dade que tenho ele suct benevolencict nas diver
S<cS consiclencções '" fazer sobro o prnjectu ele 
amnistia, que surge, como o forçado, elo estado 
ele sitio, atado ci,os consiclernndos qlie a com
missU.o julgou produzir na defes:t dos decretos 
ele 10 e 12 ele abril, que, estabelecem'o o estado 
de sitio, hini;arnm nas iwisõrs e desterro a 
diversos ciclê1cliios, desencadeando esslt tre
mencl;i, tempest:tcle que V<1e varrendo o mio 
da patrict. (Apuiados.) 

Si os instinctos e as pLüxiles i)o1mlaees 
pucless2m ter ingresso neste recinto, ha muito 
tempo fechado ájnstiç'" e ii piedctc\e, esta causa 

.r. 
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já ostari<1 jnlg:1cfa e restituídos iL liborih1cle e Hugo soh um desenho seu representando o 
á familia es~es desterraclos riue ainda seguem ca,clafalso ele John Brnwn - Pro Cfi:·i.sto siwt 
os sens cle)tmos n:travéz elas l'egi(]es clesert11s Christ1.i;, 
ele Anmzonas, noss:1 via dolorosa, que SG pcícle Aqui, pe.h pal::wra eloquente ele Alencar, 
clenommar de - trafico eh dicti1dum. (Jlúdo sc1gn1vc1·se :1 institniçifo elo hriueas-corpus; 
uem.) Afüistaclo tlest;1 trihmrn S<J.º'radli por Joaqnim Nn,bnco sustentava a causa S<1nta elos 
tlLntos orf\clores na comlemn~cãri'' do urna escmYos, e o immortal Visconde tlo Rio Bmnco 
sitnavi'ío tão choh de !les:1sLres c1)n,,titm:iona,es fazia, passar rntrc as accla1m1ç;õer; ela multidão 
e ele perigos pa•·a a li111•1·ditclc. nnlto collrJcm·- :1 gíor.osa, lei de 28 de. seternliro de 1871, e 
me ao lado tln, opposição, t1cst:1 Llemocmeia que teve o S''ll 1lesf'echo finnl na. rnemornvel 
par.rioüca, Lle cujo cornçi1.0 bl'uÜ1 o sa.nguc tle sesoi"lo lfo 1:3 Lle nui.io tl:o 1888 que aboliu a, 
todas as J'eriLlns ,fa pcttl'in., parioê conrlem1m1' us escraYiclão. (JI1úto úe111.) Aqni destas murn
actos dessn, outra democn1cia, turbulenta, lhas sahiu o espitito immaculado ele Tira
perversa, sem entranh<ê'l, proscriptora elas' dentes. o martyr sa,graclo da revolução mi
glom1s imc10naes e poYoadom elos mrceres e neün,, ouYirtclo bramir lLtravéz das nossas 
tlos presiclios. (1lfiiito úe1n.) Colloco-me dest8 Hon:stlLs secul:wes o vento da manhfí,, o vento 
lado para não p2rch>r a fü e o direito ele do futuro annuncim1do melltores destinos 
sonl1ar com essc1 rlemocrncia, quo inspirou p:ua c1 Wlt p:ü1·ia. (.1p:iiados.) 
\'Vttslüngton pensando no reconstrucção ele sm1 Senhores, si esse projecto que regula o 
patria e nas conq1üsfa1s ela libenbcle, dessa eo;tn,clo elo sitio passar, entilo podeis amrnnciar 
democru.ci<1 que fortrlleci<i o espírito elo clester- a morte da Rqmblicêê, a,Jxiticfo, aos pés de todas 
rado ele Jer·sc-iy eomlxiternlo o golpe. d() Esta(lo êl.S tyranü1,,, e a minoria não i1Licle concorrer 
de 2 ele dezembro, que anniquilou a H.epublkn, com os seus \'otos para a sua passagem, e ser 
de 1848 e atirou :1 FranclL abatida aos da cumplice ck semelhante attentaclo i1 Constitui-
invasifo estrangeira.. , çiio ela Repulilic~1 (apoiudos) ; pocleis consirlerar 

Senhores, não sm que novos moJes nos physica e moralmente morto este povo. fechar 
rest1111'. ele soffrer. Parece qt1e n, medida do o parlctmento e mandar gravar á entrada dos 
despotismo e elas violencias não es1á cltcia tribu1rnes aquclla figura que Miguel Angelo, 
ainda, o q110 são precisas norns victlmêês e vendo morta ;1 liberdade da sua patrü1, cin
novos estados de siGio. A Cam:ira não Jm mui- zelou no marmore, de olhos Lchacloô, esten
tos dias, ouviu attonita a leitura' de um pro- elida em um sepulchro, e a que denominou de 
jecto apresentado pelo nolire deputado por -Noute. (Jfuito bem.) 
Pernf\mbuco regulando o estodo ele sitio. Feitas estas considemções, Sr. pr<3sidente, 
exigindo desta assemblfa tudo quanto lhe vou apreciar o projecto ele amnistia que a 
resta ele sna sobc'rania; projecto inconstitu- commissão julgou apresentc1r il consideração 
c10nal, e que (~ a negêwão dos rn:üs sa0Taclm (]a Camara, amarrado a.os considercwclos em 
direitos elo cielnclilo, qu~ lLmmlh os tril)~111aes justificaÇ'ãO aos a.dos emanados elos decretos 
jutlici<uio<, esr.e c.1svlo s;wmdo do !lireito e du. ele lO e 12 ele al1ril; o que feito importará a 
justir;a, substitni11clo·os · pelc1s leis ela. gnmTn,, r1pprornção 1lo projecto Lle amnistia em julga
p8los trilmmws marciaes, pondo em estaclo ele nwnto e consequente comlcm1mç;ão dos accu
sitio a Constituição ela Republica, como si em saclos, conl'unclinclo a amnistilL com o perdão ; 
u.ma lei organica se pudessem o.pplicar pri11- e neste sentido, com magua o digo, não posso 
c1p10s em contracliçil.o com a propri<i. Consti- clar-ll1e o meu voto. Separae a amnistia, elo 
tuição. (Apoimlo.,.) Esse projecto fez-me !em- jnlgamentJ do estn.clo ele sitio, duas cousas 
brar o jummento ele Annibiil no seu odio inteil'Ctmente diversas na sua natureza e no 
entranhado i1 reputliclL romana. e que ello rnll destino, e então chw-lhe-hei o meu voto. 
sonhe cumprir t1té á morte Tenho confü1nçêê, (:\poiaclos; muito /JeJ>1.) 
e aninmm=me as melhores esperanças, ele que Fórn 1_h1hi, será o prejulgamento chê cansa, 
ellc~ não po.ssará neste recinto, sagmclo 11or e r1 amnistia como,acto elo pocler sol_,emno, que 
tantas Ü'acliçt"ícs ele liberclacle. Aqui pleiteou-se tem po1· fim o esquecimento dos delictos e elos 
a, causa ela pl'imeim constituinte em r,'sisten- cr·imt:s, aconsdltacla ]JOl" iwodencia e urna bqa. 
eia ao primeiro imperei.dor ; pairam 11inch a,s politic:n,. se converterii em penlilo, que só tem 
vozes eloqnentes tl() Gabriel Rorlri!!:Ucs e ele lo,'2:lW Lh'pois do julgamento. 
José Bonifacio clefenclBntlo os direi los'~mgmdos E' a3sim que diz Dupin: " A amnistic1 clctem 
elo !tomem e elo cidadão, nesst1 época em que o juiz, e impeclc o,; julgmnentos, ao passo que 
das ti.lturas ele S. Paulo, na pltrase elo um o porcfüo cletem o carmsco." Nestf\s condições o 
notavel estciodista, Jesciêê muiL:1 luz, luz que iwojedo dr: amndia, ni'\o pócle ser votado, pre
aincla vi irra.cliar-s:; cl.a calJeça de um justo, jnl'(ª C\ quesiilo, e r1 serem verclacle·ros os c:on
no Supremo Tribunal Fecleml, n~ssa rn8mo- sicle.mndos da. commissüo ele legislnçlio e jfü
ravel se;;são do 7vihcas-corpus em l'avor dos tiça, a conclusão dev-ia ser a sua negação. 
üesterrallos e iiresos políticos (111ii:'to bc1•1,) (Apoi~idos.) 
e que recordou-me aquella bellcê inscripçi'ío de Si'. presidente, descendo agora, á analyse 
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das accnsaçõcs que il, commi,siio nos sen:; con
sülcnmclo.s se comp1·011Ye cm rigg'lomerar em 
terno clos accu,11dos, perguntarei : Omle 
as provas clesüt yasta, ronspimção manií(•s
tando-sG por acto' exteriores e principio ele exe
cução procluzirnlo essa. comor;ão intestina que 
]JOZ em )JCl'igo a Hepulilica, ! 

Os factos rh1 fort lezr1, do Sant:c Cruz. solJre 
os q1mes o µo\·et·1w ainrla não tem juizo se
gul'O. tanto m<sim qne os jornaes não lm mui
tos tliêls pnbJic1m111n1 nomeaçiio de 11m general 
pn.m p1·e:;iclentG ele irnuc comnüss~ro que tem 
p01· fim symlicar claquelle.s acontecimentos '? 

Ouçamos o depoimento do ousa1lo cl1cfo 
chu1uelle pron unciarnento. o sargento Sil vi no, 
que, com '' rnbeçn. clespedêlçrvla, irnplomnclo o 
percfüo e a. Yith1,, a:-:segum cmll1ecm· o gm1eml 
Almeida. Barreto, seu c!JeJe, e com quem ti
vera Llive1·sas conferencias á rua, tlu Ouvidor e 
á nrn d:1 Imperatriz, e q1.10 no entanto apr'é\
scntnrnlo so-l11r n. pllotogen.pl1ia. claqudk ge
neral rnfo o conhece. 

Pois seri1, criveJ que na me.maria daqnelle in
feliz, digno r le mellior sorte, não ílcnsse um sL1 

elos traços eh pltysionomin. daquelle que clle 
cl1mrn1. seu chele, e ele (;tu•m recel1in. orrlrns? 

U:1r SR DEPUTADO - Elle famlJem accusou 
o gener21l Semiã.o, e nos consicleranclos niio 
const<1 isso. 

O SR .. MARCOLINO MOURA - Um outro de
poimento é ele uma testemunlrn.. que afirma 
te1, ouvido rio generrtl Al111eicl0. Barreto as se
gLLintes pa.lavra.s, qno só p1°Jclem pron1.r a. SLrn. 
innocencic1, : « En nilo me iwoponho :i. n.llidn.r 
tropas, mas se ellas pr1smr2m por minha 
po1·1:a. tomarei o sen c:orn mamlo. » Isso ó digno 
üaquellc lJréwo e velilo geiwml, e s1'i prova. 
que niío havü1118 sua rmrte a mlmo1· intenção 
ele pertnrlxw a oerl8m pnlJ!icct e conspirnr con
trn a Republica. lfa outros depoimentos a qne 
se reforem os consiclcra.mlos elCI. commissfo. e 
que eu quirnra cnlrw, ponruerne enchem o 
coraçiio de angustü1 ; siio esrns provas pos
tlrnmas, filhas ele asseveraç·Cies pouco i•cflecLi
([as ele alguns moços que êêcompl111lmrnm os 
desterrados atm vé;; clus mares, t!essn.s rn
giões iul10spitas, e que devüi,m saber <tlliar 
u comprimento elo chrnr a essa generositlê1cle 
füo commun na mociclacle e que o governo 
por lloma SlW, delles e ch1, Rqm lilim, devia 
cahi.r. (ilpoiwlos.) 

Senhores, que gornmo é este que atirct esst1 
lJriostt rnociclacle no caminho chs pl1ixões, f8-
chanclo-ll1es a. ttlmn. á pieclacle cleante elas cles
grnça.s que forem os velhos servidores da pa
tria, enviados ao desterro e talvez i1 morte ! 

Ui\I Scc. DEPUTADO - Estú üamlo lição êlOS 
velllos. 

o SR. MARCOLINO iVIOüRA - Procedimento 
rlifferente teve a mociclacle cl1ilem1, a quem 

Balmacecla. lia via fechado as portas da cida
de, e que, não deixando transpimr um sr'> 
segredo dt1 revolução. rompe i1S trincheiras 
inimigas e vae t1,travúz de todos os perigos, 
vencendo o deserto e as distancias, urnr-se no 
exercito vingador, implomnrlo depois o per
clilo rios vencidos ! 

Nesses clepuimentns estão envolvidos os no
mes d0 dous clistinctos oíílciaes do exei•cito, o 
coronel Slllon,um elos mais ardente:i p1·opug·na
clores das iustituil;lícs republicmms. e o bravo 
e tlistincto cor·onel Olympio Ferraz, de quem 
se d.iz que recebera dinheiro pli.ra. a conspirn
ção ! (A.pa1·1c"s). Dti.qui. desta 1.ribuna, le
vanto neste momento um p1·otesi:o em füvor 
ilesses dom oíficiacs, tão injustamente feridos 
em seus brios de milifar e de ci1facfüo. 

O SR. CosT\. .T 13!\JOlt - Ellcs é que deviam 
te1· levantai lo. 

O SR. l\L\.iwoLJNO l\IoL;RA - E o farão, es-
1 rrncerto, por lloma. srn1, elo exercito e d<1 
RepulJ!ica, que veem nelles dous bmvos edis
tinctos serYidores. ( ilpciridos) 

o SR. NASCBIENTO -Um clelles esti1, ausente, 
porque, si a.qui estivesse, é homem muito 
digno para te1· iequericlo. (T,.ocani-se varias 
apm·tes.) 

O SR. MARCOLI;'\O MouRA- Mas, senhores, 
si estas prOYtts são vonlaüeiras, porque conti
mrnm elles nas fileiras. e si niio o são, corno 
creio, porque consentem em publical-as ? 

l'M SR. DEPUTADO- E si as pl'OYé1S versam 
sobre os aconl.ecimentos ele Santa Cruz e a 
clmmatla. seclir;iio elo dia 10 de abl'il. poeque 
íbi preso o y[,·e-almirante \Vm1clenkolk '? 

O SIL MAll.COL1'IO MOURA- E' verdade: ti" 
gumm entre os elc~te1·raclos nomes sobré os 
quaes nilo se encontm a menor referencia nos 
diversos clocnmcmtos submetticlos á c01Eitlera
çuo ela comrnlssiio e tlo Congresso. 

O SR. Fo0;'secA HEK1rns- E querem tt ap
provação elos actos elo governo, quando são 
injustos ! 

o SR. MARCOJ,l;'\O MOURA- Kem nos de
poimentos, nem 1rn.s faes clmnmclas provas 
circumstr111ciaes se cmcontrn. uma só re(eron
cia ao nome desse bravo almirante, que ó con
siderado a maior glorh1 rla 1muinlm brasi
leira, e que lá vae fambem ccimin ho elo des
terro, ell2 o 1m1rinlteiro enc'1necido no serviço 
ela pal;ria. de camcter franco e leal, formado 
na. lma com os elementos, e a. quem as sym
p:lthicts po1Jularcs aponttwam como o chefe 
q uerielo ela arma.ela rmcimml ! 

farA Vqz- E .tvfatfat Machado 
o SR. EPITACIO PESSOA- Não lm uma pala

yrn, sobre elle. 
O SR. MARCoLrNO MouRA-- Matta. Maclrndo, 
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o eleito presidente deste Congresso por unm 
votação f[nasi urnrnime, e que á severid<ecle 
inquebrantavel do seu caracter sabe ,tuntar 
uma alma generosa e cheia ele alrnegaçnn pEt
trioticlt, ta.mbem atirado a nm11 fortaleza, ! E 
assim tantos outros. 

Pinheiro Guedes, senador por i\Iatto Grosso, 
cujÕ-crime é ter éteonsellrnclci a seus mnigos a 
defesa dos direitos e eh autonomia, de sen es
tado, procc:dirnento esse que o nosso patrio= 
tismo ele representantes dct Bn11ia, aconsellmva 
ao honmdo Dr. José Gonçalves. que por tan
tos títulos de benemerencia se havia comti
tuido a personificação patriotica daquelle 
brioso e generoso estado zeloso ele sua auto
nomia e preroga,tivas constitucionaes. e de 
que se tornara saliente o seu vice-governador 
o honrado contra-almirante Leal, riue <1 frente 
do govemo não entoou hosanas como tantos iL 
füina elas deposições e ás violencias do go
verno, respondendo ao telegramma elo Vice
Presiclente ela Republic11: « Scieute do vosso 
telegmmrna. A Bahia está em par,». 

O SR. FoxSEC/c I-Immms- E' alü1mente hon
roso para esss almin,,nte. 

O Sn. i\IARCOLINO i\loenA- Nilo quiz fazer 
cllro com esses !{OYerna,dores officiosos que 
saudavam a clictaclum no lWiltê111rnnto da pa
tria, ü1nçm1clo na pri3ão e no clestereo os seus 
melhores servidores. (Apoiarias.) 

Portanto, nenhuma prova séria apresentou 
a commis~ão na defesa elo esütclD de sitio e elas 
prisões lWbitra,rüi,s e violentas clecrefaclas pelo 
governo. 

Sr. presidente, não quero por mü8 tempo 
abusar ela, attenção eh Camara, prolongando o 
julgamento desse ominoso estrtclo ele sitio, por
tador inconsciente elo voto de amnisti<e; mas 
antes ele concluir permitti f[Ue desta, tcilimm 
dirija um ttppello ao honrado Vice-Presiclent,3 
ela Republica, contrn quem nilo me ttninmm 
neste momento sentimentos ele hostilidade á 
sua pessoa e ao seu caracter, que sou o pri
meiro a respeit1i,r, niio Sl'i por seus serviços it 
patria como por ser S. Ex. o eleito elo Con
gresso e o primeiro rmi,gistrado ela naç,ão 
(Trocam-se div~rsos apm·tcs.) 

O SR. MARCOL1010 i\Iol!RA-Appello, Sr. pre
sidente, que eu quizera podet' evocar á me
moria ele S. Ex. os seus serviç;os prestados no 
Governo Pro1risorio ao lado desse br,wo e glo
rioso genemlissimo, a quem a, crueldade dCL 
fort,una e a injustiça elos homens querem tor· 
nar o resporna vel por tocla essa série ele m2Jes 
que se desencadeavam sobre o paiz. Desse 
glol'ioso solcbclo que teve a rara, fortrnm ele 
entregu tt este Congresso, Llenti'o ele um anno, 
sem :proscripções nem ving<111ç<J,S todos os po
deres que a revoln~·ão lhe cnli:•clrnn1, nas 
rnii,os, 

Não ha na historia clils revoluçCies um facto 
sQmelhante, e isso qmmclo todos lhe aconse
llmvêi,m a tlictmlum por mais f[Uatro ou cinco 
anno:;, em 1)leno fastígio ch1 sua gloria e elo seu 
poder. ( Apo iuclos.) 
E~se acto liasü1 para sua clefeza e cli1, res

posfa áqnelles que o accusam de arnl1idoso Lle 
poder e sequioso de vingança. 

O Srt. JoXo DE S1QuEIR\-Muito bem. 

o SR. MARCOLINO MOURA-A este appelloqui 
zernjuntar urna supplicn, que neste momento 
dirijo a S. Ex., e 6 ele não se deixar levar por 
essa corrente agi fada e irrequieta a que muito 
injustamente se denomina cle-jacabonismo
que pócle tm' a crueldmle desse lJadido 11isto
rico, mas nilo a grandeza llo patriotismo que 
inspirn va os seus homens. 

O jaca!Jonismo 1m França foi a escola uni
tm·ia da l'evolução, que impediu o esplmcehi,
mento cl2, ptttl-in, <e invasti_o estrangeira, e le
vm1tanclo exercitos clisciplimulos prep:wava 
lJOr toda a parte a victoria. Delle stthiram 
genern.es illmtrcs ,egnmc\es homens de :sta!lo, 
e consütu;; mncllt nqie a lorç:1, e :i,, granc,ezr;, da 
Fra,nçD,. ('P.rocan1-:<c 011·ius c'paí"lcs .) 

O Sn.. i\L\RCOLI:'\o MounA-Senhores, esta 
politicn, intransigente e cheia de violencias 
lia ele imdar ;1, repnblim. uão para restaurar 
a rnorn"rchia, 1mts p:tr<t im:plant<i,r neste pcciz 
o despotismo milita!', que é :L peior elas ty
rannias. 

O SR. SAMPAIO FERrtAz- A Republica niio 
morre, 

o Sn. MARCOL!l\O MOURA-A clict:i,clura não 
é a Republica. (A2niados.) :\ão descreio da 
Republica, ; Cl'eio mesmo que elhi será irn
morredoura e invencível, 1m ,\merica. Como 
l:sses astros qne lá rlo infinito nos envü1m a 
smi, luz br.illlante, e que ele um momento paca 
outro ptcrecem sepultados m1 sombr:i, drii
xamlo entrever a,tr:wéz, ela 0:1scul'iclade a im
molJiliclMle do seu pólo, assim ella permane
cerá etema,, invencivel. 1\compi.Lnlmr-ll1e-ki, 
sempr;i na sua nmt'C'lrn esse espirita de li IJer
dade que, na pilmso de Herscl1el « <~ como o 
fogo centrnl da, terra, que mais tarcle ou cedo 
ha cb romper os obices que o opprimem,e fla
m2j etr pam o céo. ( ilf,Aito bem.) 

Corno O' Connell,o agitador irlandez,na sua 
eloquente apostrnphe de anirmtç'i!O a Buxton, 
cleienclenclo a lihenlaclc dos escravos, direi: 
« Agora é que come~o a divisar lL term. » 
(Jiuitu /Jc in .) 

Devo concluir e o façJ relembrando ao no-
1.:re Presiclante ela Republica aquella :pê1ssa,ge111 
de Homero. que Scipiã.o pensando em seu im
tria l'ecitava a Polyba, ao cln,rão elo incenclio 
de Cartlltigo, que elle nilo quizcra ou nilo po
dera impedir: «E Troya, a sagrada, Illion tet•tt 
ti:tmbem o seu clici,ern que Yerú, r:~J1ir por terra 
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as suas muralhas, abatido Prya.mo, e disperso 
o povo elo bellicoso I-Ieitm'. » (!lfirito bem! 

Concluo ttqui as minhas observações di
zemlo-qml voto contra o projecto de amnis
tü1 pelo modo porque é cllc apresenüi,clo a,o 
julgamento elo Congresso, confundindo !luas 
musas inteiramente clistinctas-o julgamento 
elo estado de sitio, e a sagracht causa ela <Lmnis
tia aos presos e desterrados políticos. 

Separaclo, votarei por ellc; mas ligado como 
se aclt<t aos consicleranclos cht commissão não 
posso chr-lhc o meu voto. 

Confio que o pcêtriotismo ela Camam, inspi
rando-se em sentimentos mais elevados, não 
quererit prejulgar os presos e desterrados po
liticos envolvendo-os nesslt <u1omalia juridim, 
que faz su1Jir :1 sm1cção elo Vice-P1'esiclente ela 
Rcpu1Jlica um projecto em que é elle imrte e 
iuiz ao mesmo tempo. (Apoiado".) 

Não quero que os clester"raclos, ao pisarem o 
sólo nat,i,l, exprobanclo o nosso voto, respon
clam como lm pouco dizia o Dr. Jrigoyen, nota
vcl ciclarJilo argentino: «Nii.o volto à minha 
pateü1 i1elo imlulto que me cléstes, irnis por 
h<Wer" cessado o impedimento matel'ial que 
me tinlm afastc1Clo clella. » (JfHito bem, 1nuilo 
UCiil ; o orador e C01npri11w11tado.) 

outra, que famllem o explim; e é que me 
acho, infelizmente, separado ela generalidade 
dos meus collegas rn1 intc-rpretaçüo do direito 
constituciomü referente ao estado de sitio ; e 
nmis de quasi tmlo o Congresso relativa
mente ao processo (i ue vn,mos seguindo para 
a solução elas meclidcis ele excepçJo tommlas 
pelo Vice-Presidente ela RepulJlica em 10 e 12 
ele ttbril. 

Parece uma ousttclht dtt minhlt pccrte, no 
meio ele U)m1 cam;ira como esfa, vir exhibir
me para discutir, conkarianclo tantos falen
tos, m·aclores ele reputação feita,; mas qtmnclo 
a auclacia, ó firmar.la em umn, convicção sérilt 
e profunda ello. é nobre e digna ele respeito. 
(A:ooiaclos.) 

Não vlc1jarei pelo mundo, não procura
rei nas outras legislações o que lia ,i, respeito 
do esta,clo ele sitio ; não pl'ocurarei subsídios 
nos commentaclores de outras constituições 
para interpretar a Constituição ele minha 
patri'1. Elia é clara. ella é positiva. e rBSIJl ve 
todas as diriiculclades; a questão é intcrprc
tnJ-acom lealdade. Peço a,os meus collegas 
que me acom1mnhem n;:i,s investigci,ç:ões que 
vmi fazer. 

Não sei como se possa intcrpl'etar unm lei 
sem ter em toda consideração as suas pala-

0 Sr. Costa :Th-~.ac.hado- S1'.pre- vms. Diz a Constituição no art. 34 n. 2L que 
siclentc, ha dio,s pecli ''palavra l'ªm discutir compete priv<ttiva,mente a11 Congresso clc·:re
'" inclicaçJo a1wescntacht pelo illustraclo clepu- ta1· o esfaclo de sitio na emergrmcüi, ele ilW<Ls.:i.o 
taclo pchi, B<i,hi<i, o Sr. Augusto ele Freitas e estrangeira ou comoç.:i.o intestina, e approYar 
cumulativamente o parecer rlado ]Jel<t com- 011 suspender o estado ele sitio clecretaLlo pelo 
missào ele constitui<;ão, legishtção e j ustiçQ; Poder Executivo. E o art. ,13 n. 15 diz que 
mas aconteceu que quando ia usar da palavrn compete p1'ivn.tivament~ tw Poder Executivo 
um col!ega nosso requereu o encerramento clecr"eüi,r o estado ele sitio em arnixts as hypo
tln Lliscus.>i\o e tive de me conscrvcêl' ~ilen- tltcses elo <trt. 34. \Ha um apa1·te.) 
cioso. j Deixem-me continLrnr ; quero ter o prazer 

Venho, S1'. ]Jrcsidente, um ]louco tar"cle a ele ver '" minlrn, argumcnt<wii,o rcf'ut<Ul~t; e 
esta triburm; farde, pon1ue me ixuccc que corno sou corfütw, cleclari:i que. immeclmta
nüo terei <t satisüwão ele ser conYencido dos mente passcum a ter opmmo cl1i1erl'l1te, con-
erros qne porvcntum n,companl!em o meu fossamln-mc vencido. . . . 
rliscurso. Dos dous ar"Ügos rcfcl'!llos, a primeira con-

Tarclc, aimfa, Sr. prcsiclentc, porque tenho sequencia ó <ê segilinte: que pertence J2Tioa; 
pouco tempo pam fallttr e só <ê benevolencilt trnmnente llecrefar o estado ele Htlc~, mw su 
da casa púcle nesta occasiüo vir em men au- ao Congresso como taml.if~m ao Presidente da 
xilio. nepubliGt, quer dizer": quando o Cong-resso 

VozEs- Ou vimos V. Ex. com prazer. estti reuniclo,pert:.0 nce-lhe privati vamentc essa 
cütribui<;iio ; qrnwclo ni:ío está reunido, per

o S1'. COSTA iVIACIL\DO- Sr, presidente, não tence privativamente a.o Poclm· Executivo. A 
lllc traz á tribuna a V<êidacle ele füll<tr ou a segunda consequencia é que só é legal o es
})resumpç:io de esclarecer uma ma.tc1·ia aliás fado de sitio q unnclo l'unclaclo em comrnoção 
tliscutilla pelos brilhantes trllentos e tlistindos interna ou invasão cstrangeirn. 
ornclores que me prect0üernrn. l>uas razCícs A terceira consc.quenci:i. qne tiramos ela. 
tLctuo.m no meu espil'ito pam isso. cowbinacii\.o elos <üts. 3,1 e 48 é que estes dous 

O voto tem cll~:m elo merecimento numerico artigos não nos dizem o que é e~tado de sitio, 
o Yalor moral, cgic cresce ou r1iminue se- e nenhum oni,1_lor ;ün.J:i. o definiu. A definição 
gunclo as ra,zões em que se funda, segundo <ê estú mi, Consti"miç'.ÜO, mas cüncla ninguem ,i, 
imp1wcictliclade e coilercnci<t claquelle f)lW o lembrou. 
pronuncia; e como muito estimo e <tp1·ecio o 1 Orn, nos a:rts. :J4 e 48 estão prcvista,s as 
seu merito por este htclo, é estct a primeira duas unicas llypotheses cm que pócle ser ex
razão do meu procedimento. Ha, porem, uma ercicla essa nttribtliçilo extraordinaria pelo 
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Poclec1Legislativo ou pelo Poder Executivo 
não está cleclarmlo o qne é estado ele sit10. 

O SR. Go0çALVE:> CHAVES clit um apart~. 

O SR. CosTA MAcrrADO- Em que consiste o 
estado ele sitio? Ye.iamos bem. Diz o art. 80. 
que lançri, luz sohl'e os arts. 34 e 48, que o 
estado ele sitio niio é outra cousa mais que ri. 
suspensflo elas garantitis comtituciona.es. Será? 
(Pausa.) Ninguem me respomle; não lrn I'ecLt-
1m1ção. Mas si o ai't. 80 que1· dizei' isto, 
segue-se que o Cong-rGsso ou o Poclor Executi
vo tem privativamente o direito de susp::mcler 
todas as garantias constitL1cionaes. 

o SR. GOXÇALVES CHAVES dá um aparte. 

dente_ da .Repu1Jlic1i estava dentro ela esphem 
constitucwnnl, e pms protegido por um re
clncto mexpugnavel - o nrt. 80, já citado, e 
bem assim :t mnioria que D defende, usou ele 
ltabilissima es!rategfa, de unm tactict1 que 
mu:to honra us tc1lentos dos seus geneeaes. 

Começou o, opposiç-i\o por um tiroteio · ellti 
logo no princip:o do' nossos traballlos ~pre
semou uma indicr,c;flo pam que esLr1 Camai·a 
exigisse elo Vfre-Prnsiclente da Republica as 
provl1s em que sco ümclou para. decretar o es
tado de sitio ; a mailwia a seu turno apre
semou um substitutivo, diverso na. fürma, 
illentico no fundo; t1füml houve <tccorclo, e 
í~1·am exigi11'1s as provas. Mos que provas 
stw essas ? Pro•ms de r1ue houve commor;:ío ? 
Provas chts medidas que empregon o Presi .. 
dente e que consta ele sens decretos e dei, men
sagem ·? O Presidente da Hepublica poderia 
clizm· que não_ tinha que dar prov:1s, que os 
sens netos aln esta varn. 

Uma commoçiio não se prova, sente-sa, im
põe-se como a evidencia, não se demonstra. 

O SR. COSTA MA.cu.mo- Ainda não üülei elo 
Poder Executivo, em relação 8.0 art. 80 e 
paragraphos ; estou fa,llamlo das attribuiç:íes 
do Congresso e do Poder Executivo só. em face 
dos arts. 80, 34 e 48 ela Constituü;ão, e re
correndo agom ao art. 80, que trata ele limitar 
as attribuiç-ões do Congresso delnixu deste 
ponto ele vista, entilo, clig-o: reunido o Con-
gress·i, este pólk cl'.:crefar o estado tle sitio, O SR. Bl'êzERIUL - Yiu-se. 
suspendendo tuclrt~ ccs garantias constitucio- u:11 SR. DEPt:T.\.DO _ Sentiu-sro. 
naes, visto que não limita, distingue, ou faz 
excepção alguma. O SR. Cos1\\. 1IACIL\.DO - A commocão intes-

tirm de Ull1 povo llilO e OU tra cousJ'. Jmcis elo 
Mas qnanclo trata elo Poch·r Executivo, o que ,i, p8rturlxv:ão 11'" vida elas i·elaç·ões so

§ 2° elo art. 80 diz que, não estimclo rcunirlo o ciites; e senwllmnte o estremecimento ou abalo 
Congresso, compete esta füculclacle ao Poder que s, se1Jt3 im snperficie chi terra, perto tle 
Executivo. devendo limittw-se este lt impor um_ Ytllcito; e a rcvellaç:ilo externa elas ct·epi
contra <1S pessoas: § ?i', lº,a dele(l\:r7o em lo.r;ru· ta~::Jo2s cl;1 cmtera elo vulcflo, preste a 
niio destinar.lo aos rJos de c1·i 1i?e Coi;imwn; 2", vonutar ondas de fogo, im1s que ainda nflo se 
o rlcst01To parrr, antros .dioJ do territoi'io na- traduziu em hvas. A commo('[O intestina de 
cional. que !\tl1;1 a Constit.uil,oão é o pr·oclromo ele um 

O Presidente eh Republic<t impoz cod;m as clra1mt ou tragedia incubadt1, em gestJ,ç;'io; e 
pessoas o que ? A detenç:ão em lagar não eles- o elemento moral ele um erimo que nilo se 
tinaclo aos delinq uontes de crime commum ; transformou ou se conc1·etison em iiwtos ma
segundo, o dester'l'o i1a1·a. sitios dentro do ter- tel'iaes; e o symptonm certo do proposito cri
ritorio nacional. mina!, mas q ne nã.o e ainda a sedi0ão ou con-

Alü está '1 faculclncle daria pelo art. 80 § 2• spim0ão. (;lJgi'o úem.) 
ns. 1 e z; o Presidente uão podia ir' além e Desde que a commoçfo nii.o é um crime, vis-
não foi. to que 11~0 está previsto no Codio·o Crimimü e 

No§3" elo mesmo artigo a Constituiçilo imp·:e o desteiTo n~(o <; mm pena, ~1ilo devia a 
no Presicle1lté' o dever de relatar n,o Congresso maioria ter aceitado a questão no terreno 
as meclillas de excep<;ão que tiver tonmclo. O em que collocou-n. ;i minoria. 
Presidente da Republica rlecretot1 prisõr;s e' eles- Sen11ores, estit bem claro na Constituiç:ão 
terros e não ibi alóm. relatamlo m1 sua men- que quando se tmt;1 tle um crime commum o 
sa.gem ao Congrec;so o occoniclo. O Congresso, Poder Execu i;iyo tigrõ com o Poclel' Juclicia
pois, sú tem o direito de ex;i,mintir si o Vice- rio, u,o nasso r1ne qua.ndo se tratc1 de umtt 
Presidente dn. Republica., premlendo a cli ver- ~ommoc:flo, nrsse caso comvuLe agir ao Poder 
sos inclivicluos, offenclen o :trt 80. . Executivo e tW Poder Legisfativo. Portanto, 

E' certo que no exercício dessi\ faculchi.cle ·~orno é que os senhores ll13US collegti,s desvir
poclia haver abuso e í't:rir ontl'o artigo ela tuaram a qnestilo ? 
Constituiç-5:0, por exemplo o ~.rs. 20. como Sr. presidente, quando partimos ele um 
rwetencleu clemonstr;ü-o lo illustt-e minoria. ; pr'ncipio fhlso, todas as consequencias são 
deixarei para. logo tonmr em considemt;flo os fals<.lS. O viajante que sae ele um ponto e clc
seus m·gumentos sobi'e este ponto ; nflo quero 

1 
seja ir ;e outro, si começti caminho crrnclo l{t 

cortlu· o fio elas minhas icléas, e:n prejuízo ela 1 nunca chegt1rá. 
clarezt1. · Orn, si tmbmos das provas de um <le!icto, 

Conltecenclo ti minorili que o Vice-Presi- ;i,s quaes deviam existir cumo lJase justitim-· 
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tiv<1 ,,os actos de 10 e 12 de <1bril, bem nndou O S:i. C1JSTA MAcrnno-Ouçam ;i, lloutrina 
a opposição quando pretendeu pronr que o <lo artigo 34 § 21.( L!J.) A 2ª pa1·te deste a,l'tigo 
haúeris-co1·piis era lrgal éc füvor elos tletülos e dá a,o Congresso competencia para app1·ovc\,r 
desteuados, era ella correct11, logica e colte- on suspomler o estado ele sit:o clecrcfatlo irlo 
rente qtmnclo pretenclic\,, e pr0tende a amnistia Poder Executivo, mas si por este poder foi 
dos sous e nossos concidadãos; era desculpavel suspenso o estado de sitio qno vmnos appro
a indicac;ão por ella apresent1tdt\, com o fim Vi11' on suspender ? Eis porqne, meus senl10-
destr\, camara convidar o Poclet' ExccutiYo tt · res, entendo qLie os mens colleg"s laJJOl'(Lm 
manch1r vir elo desterro criminosos para serem em enga.no manifesto, (Trncam-se ·vc/1.cnicntes 
iirocessados e julg,idos. Eu, porém, como apa,.tcs.) 
membro da maiorht, niio pomo aceitar a luta O SR. COSTA iVIAcrL\Do-Para mim 0 estado 
no terreno escolhido pela minoria, porque é de sitio dá-se qmmdo a suspensão de grmi,n
inconstitúcional. Não ha unrn só palavra na Lias pesa sobre toüo·J os habitantes ele um tcr
Constitui~:i'io que autorise a intervern;ão elo ritot'io determinado; cessa a bem tlas pes~ons 
Poder Jucliciario na decrcfaçiio elo esü\,do ele que, embol'a hvl'es, acham-se em estado ele 
sitio; o ha/JccVi-corpus annulla os actos e me- prnssão a.fl!ictiva, mas continún. a pemi, cmltfü 
elidas de excepção quo constituo o estado ele aquelles que forem presos e clestenaclos, por
sitio, logo elle é illegnJ e vedado i1cli1 Consti- que de outra maneil'a é um ab~urclo elles con
tuição, porque nullificarii1 os dom poderes: o tinuarem defülos. (Trocclin-sc varias ªlJ'U'
legislativo e executi\·o; e dalii pro1 il'ii1 o te;. ·1 
choque, a clesonlem, a lllt" entre os tres po- O argumento não pótle proceder por fórimt 
deres políticos eh rn.ção e porbmto a sm1 alguma. 
cleslrnrmonia. (Apoioclos.) · VV. Exs. suppoem r1ue o CongTes:m só pücle 

Sr. presiclente, tla cloutrürn qne. sustento clG- app1·ov<er ou reprm-ru o estado ele sitio na 
corre a seguinte conclusão: não compete ao occnsião em que o me~:mo continúet. (ilpcc·i·
Congresso conltecer das pl'OYas elo cl'ime de t es.) 
sediç·ão ou conspiração; e pol' isso andamos Mas, sen!Jorcs, CJ aereis vor· como se tecm 
ertêtd(Lmente exigindo elo Poder Ex e cu ti \'O ets tinulo conrnqucmfas foJsa:J clus principio;; que 
iwovas de faes Cl' ime:-i c:omo fundêunento elos accoita0:s ? 
seus actos em 10 e 1':2 de ;1bril. 0.s nobt'e~ rloputfülo,;, membros cli\, minorüt 
·varias apartes !]WJ in!c1·rompcui o orado1·.) dizom qu~ não Jimn-e o ci·ime de oecliç:ão ol{ 

conspn·a,·<w; nao ob~tm1Ü', q ue1·cim n. mm1is-
O SR. CosTA MAcnADo-Supponlmmoc' qHe ti"; mas pn.rn mim a mnnistii1 suppue 

ele hoje parn nnmnl1ã decretamos o e;;ti\,- 0 cl'ime. (:1i;oi·iclos.) 
do ele sitio. O estitclo ele sitio tem po1· fim 
alguma cousa, qm1L ó o 0011 Jim? Si o Congrec,so :1iI1~ p6de tnctm· 1le colligii' 
as gm·nntias, prcndenclo-se e 1lcsterrnrnlu-se lll'OVcêS, porque 11ito ·e um poder iuclici;nio 
n.s pessoas s11speltas ele promuverem a com- illêêS um poder pofüico ; si o estaclo ele siti~ 
moção intestina immcdiaüwwnte. Seg·1mclo teve lo;pu por uma commo:;ão intestimi, si 
a vos~a. cloutrina,teem esses ci1bclü.os o direito estci commo<,,[o não 6 crime e si o llestc1To não 
do pedir habeas co11ms' o Poüer J 1l(liciario e lll11CL pmm ; ~cgu e-se que l'Cidmen te o Po
concecle-111'0, elles esta1·ão 1m nrn. (O ormlo1· dei· Jmlicim'io nmla tem que Yer com isto. Si 
d por ·vccrio::: aparte::: 1los Sn. assim é, si perante o Congresso 11ão Jrn meio 
rlcputmlos üe S8 forma.1· a convil'c:ão ele que existe um 

Estou discutindo meus col!egas, a questão cmnc, :omo ammstrnmos a. iunocencia ? (O 
. l . t t orador e mterrom1nlo po1" vehementes apartes 
.1uricici1, que e muito imp01· an ·e, mtlitu dos ifrs. deputados.) 
seria, vejo qne o n.pa1·te de meu collega. 
dirigindo-se ao Sr. Epitacjo Pessoa 6 digno Dizem e sustentam os meus colleo·fls tla 
de resposfa vou ela-la. maioria-li ouve o crime ele sedição, 0 por isso 

tem logar ,i, <êmrnstm; responclo-êt innocenciu. Pergunto <LO meu celleg<L : o que ú c1ue · l , prrsume-se, o crime .l emonsr.ra-se; fallece no 
V. Ex. entende por estado ele siUo '? (Tmrsa) Congresso compdei;mi, pam julgar tal cklicto. 

Ui11 SR. DEr1;TADo-E' suspenssã.o ele gm·u.n- Se1 que a amm,;ü;c e o esquecimento do crime 
tüi,s. e elos c1'!minosos, é a.e~po;1j,i, que Jimprc unrn. 

1wtloa; e Ulllêt ;ittribmçao llO Comtresso seo·un-
0 Sit. CosTA MACIL\JJo-E'isw. miÜS mvh? elo a nossa Constituir,ão, attentas·~ ~tt~.s' co"11v·c-

( TrOCCliJl.-se vurios azHlJ'iCs.) . ' cc º"· 
niencias politims; mas por isso mesmo não 

O Sn.. CosTA MACHADO- Logo, u. consrê- dev-e ser aplicada lL esmo; niio se Java uma 
quencia logica. elo vosso act;rto 6 o Congmsso manclm qne não existe, não se esquece 0 que 
não poder mais conhecer dos actos cg1c moti- nunca existiu. <J.uando os crirninoRos niio são 
vámm o estado ele sitio. (O or([clor d intc'i·- conileciclor', :üncl" não _llonve processo e j nL 
rompido por vm·ios 11pm·tes rios Srs. deputados.) gctmEmto, ou mesmo esfao conhecidos e julga. 
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elos-é possivel ti. amni~tia; mas nunca, si não disse S. Ex. que houve abuso elo Poder Exe
existe o crirn.e: uma coE1moç·ão inkstilm niio cutivo, <[UC elle trans1)oz a orbita tr::ccadn, 
é crime. ( 11partcs.) Ao contrm·io-sm·ia plau- pela Constituiçii ao seÍl exercicio; l)OI;que 
sivel. teria visos ele proceclenciCL <.1 indicação prendeu e deportou deputados e senadores, 
ela illustre minoria quando pretendeu que l[Ue em fn,ce do art. 20 da, Constituiçiio tl
esta mlrntrn convidci.sse o Vice-Peesillente ela. nham pri vilcgio~ e immuniclacles. 
Republica a entregar os desterrCLclos e detidos O art. 80 rlá a.o Congresso privti.tivamentc 
nas fortalezas tio Poder Jmliciario. embor<c a, faculda.cle de decretar o estado de sitio quan
lbsse urmt censura e rep1·ovc11;;ão elos seus elo reunülo, na sua ausencüi., <W Poder Exe
actos, é um attentaclo contm a. inclepenclenciti. cntivo. 
elo Poder Executivo. (1lparles e apoiados.) O al't. 80 niio limitou cousa <1Jo·1mm, niio 

S1·. p.rnsiclen!o, ':gora lJaSSal'ei á ap1·Gcütçiio fez clistincç'.iio de garantias constltuciorni.es; 
de algumas obJecçoes, de alguns argumentos. derrogou, na hypothese ele quê trafamos 0 
expencliclos pelli. opposição .contra os referidos l ti.rt. JW.; ~briu nma excopçiio, embora subsi~ta 
decretos ele 10 e t~ ÜG abril. o prrnc1p10 gGral. ( .4poiados . ) 

Ifa l. l imi. con1'usiio ela parte elos illnstres o Sr• EPI""CI() PE·ssr;A- "s ,.a,, . t' , · 1. 1 t cl l f 11 ]' · t' ~ · uc '" • ,, 1, i ,tn ms UH 1-( epu tt os ciu.anc .º a am e . e is mguem gti.- viduaes são su~pensa.s. · 
rantrns const1tuc10naes clcts md1v1cluaes ; to- , . 
dti.s as gamntias prometticlas polo legislador O SR .. CosTA MAc!~ADo-Si:lo pelo art. 80, 
constituinte e exara1.hi.s na, Constituição são e <l.S poltt1cti.s, como .Jll. demonstrei. 
consWucinnaes; quer sejti.m os direitos g11- Os nob~'üS clepufaclos int81·petrmn de um 
ranticlm•.-naturae~-que1· se;jm11 ckiiniclos em moclo e nus lle outro; qual a, intel'petl'aÇ'.ãO 
lei. A garantia e um facto, unm cstipuln.ção, vend.aclcmi.? . . 
o direito-um pnincipio, nnm faculcla.rle. A . J:'.cwltect a ma10ria elo Congrnsso, e lá fürn, o 
propriecl;i,de é um fac.to : as leis do processo .Jll1ZO elos homens eschi.rcc1clos e irn1)arciaes. 
civil o o::: tribmmes que .iulgmn clct::: rptestões , O::: 11obl'OS cleputados_ reconh~ceram a clif'... 
que llto são attim:ntes são garantins elo tli- flculclaclo ela sua pos1<,;êW; e entao o que lize
reito ele propriedade. A esPI"ipüt, a péllavl'a, ram? Rec<.:onoram a um argumento acl ter· 
a ilnprensa, ~ão fo,cto.s: as leis que o.s regula1n rorcmi. 
e peotegern são estipubções, gttrant.ias direito Não. é possivel que aquellGs qne teem ele 
de liberdade ele pensa.r,que é um direito natu- ser .Jrnzes dos a.ctos do Podei· Executivo pos
ral · O homem não i)t'1cle sei· preso, conseevaclo s~m 881' iwesos: Isto é nm disparate. Elle 
na prisão, processado e julgti.cln, sinão con- pode prender trmta ou quarent::c clepufaclos e 
forme os preceitos ela lei; eKrn::: preceitos sã.o se1mclores ? 
estipulações, garantias elo direito ele liberclaclB Que horror, llizem os nobres depufaclos ! 
toclo indiviLlual, todo nnturn.l. (AJJoialias.) Mas vou <h1r mais lbrça á sua, "1'"'llmen-

O deputado ou semdor não pócle set· pro- tação .º rligo que póclo nmnclal' pre~1der a 
cessaclo, ou .ser preso, excep1 o em ifagrantB mawrm elo Congresso. 
dolicto do crime ilmfütnçavel, c:f~m cunsenti- O SR. OLIVEn:,\. Pr:c;To dú um êtparto. 
monto rfa respectiva Canrnra; diz isto o art. 20 
ela Constituiçiio. Que são ef:sas disposi~.ões . O SR. Cos1\\. MACIIADo-Ape.rnts emitti uma 
sinã.o gnmntias con~:titucionaes ela liber1luclD i,tloa., a.vancm uma P.rnposição que ainda não 
Llo deputado ou senador? (Apoiwlos. ) io: proVtLcln., e .Ft fm e;ont.estaclo. 

Porque eSÜL excopção, e,;tc prlvilegiu? Sr. presidente, era eu estmlante 8m São 
Para que não fo.<:sem por capdcho, mlio, Ptn'.1° •. quando em . um llia tle sabbatina, poe 

ou paixões políticas aneclaclos do Congresso cm·wstdade, entret nn. <rnla, elo fürn.do Dr. 
com prejuizo füi. cama publica. (A.polaclos ) . Brotero, 8 alli,depois do primeil'o CLr 0 ·uente ter 

lbrmuhlclo a ifüa objecçiio,com todo J; clesernha-
UMA Yoz-E' por isrn que niio podiam ser raço,o defondente começou por estas palavr~s: 

presos. si uem gvc nao tenha e omprehenrliclo a objecçao; 
O SR. CosTA M,\.CIL\DO-i'vfas senhores se passo li respondcl-a-houve geral hilariclaüe, 

o bem publico. ti.ltuc: inter0sses sociaes cli- e o mestre mandou passa,r aclectnte. Na mwsa 
ctararn o preceito constitucional. ess:1 nwsma ca.inam,ás vezes, vejo r1ue se procum respÕn
ra.zã.o devia 11revalecer para usti1ice1r rnna der a argumentm r1ue ~inda não foram pro
excepçJo a essü previlegio; c':tá íirmarla cluz1clos ~.purtrmto quemi,o foram comprellen-
110 o.rt. 80, e se tlá no estado Lle sitio: duni cl1clos: ( l 1·ocwn-sc llivcrsos apartes. ) 
l@; scil /e;;;, ( A.poiaclos. ) D1zm eu que clecreüulo o estado ele sitio o 

UMA voz-Isto 6 irresponclive.l. Poclm· Executivo púcle prendei· a maiol'ia elo 

O Sn. C:osTA MACHADO-Tenho, me parece·, 
respondiclo a, l" p<1rte ela <.Lrgurnentação do 
clistincto colleg·a o Sr. Epitacio Pessoa,, <[Uanclo 

Congresso; não se assustem os meus colle""Cts 
vou indicar o recurso, que se dá neste'~ 
em outros casos tambem. ( Trocam-se di
·pcrsos a1Jarlcs. ) 
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Meus senhores, vejo o art. 00 ela Consti- clefesn. nem sempre ~~ e1Icctivo, nem sempre 
tniçi1o que diz: nenlrnm projccto de Jei pode- delle se lüz uso JW'Üé'CUÜC um ataque recü, 
rá ser apresentado <W Congre::;so, tendente a e presente, Enti1o pai-a que :::erviria na socie
muclar a fi'n'1mi, cl8 gonm1u, Mas, :::npponha- clade ;i, polki:J. '? Ella previne o cklicto, defon
rnoo que pa.ssa a mmhi,nç:c di1 forma de go- dendo preventivamento os direitos e interesses 
Yet·no uo Cong1·esso, o Pn,rüclente rla llc,pu- socicws. Na vilb imrticul<w,um inclivirluo que 
1Jlicl1 nu.o ,;i1ncciuna;volta <10 Cungrns"o e pac;:::ci,, tem <1 vi1l<1 ame<V;iuh1 póde requerer termo de 
pm· dous tm·ços; e depoi:::? A Con:::tituiçilo cfü~ segm·<.rnç11 ; neste caso neto u:::ct rlo direito de 
exp1·essctrnc11te rJlW u Congrnsso nào p1'1cle Sl'r clefe,;<L preveuti',·o? Ke::ite caso está :1, cornmu
clissolvitlo e rn:1s jic fümos dissulviclos. ( 'fro- c;iio inte01;im1; as mcd1das cleé>Xccp~:iío ~i\o cle
cam-se di:ucrsos u1wl'lcs. ) Cl'ebclhts 1mm prnYcnir os crimes üe scdiçitO e 

Estou ctrgumcuürncl.J uo sentido dm1 nolJres coujuriv;:lo que podem destruir <e onlem, :1 
depntaclos; 11.~·mo llypotheses. Ainda, lla pa;.; publica e at(· as instituiçCies. (.\p,•iwlos.) 
di:is o nobre clc1pufaclo, Se. Epit:1cio Pessoa di- O Sl'. lll' .. Hermes da Fonsem, at:1camlu o 
zia, e muito bem, que umct lei ni1o pócle descer estado de sitio e o Vice-Presiclente ela Repu
a tod<tS as minucicts. blicn, serTiu-se elo mesmo a.rgmnento que te-

Tomei nob.t, pam me ~ervir do seu a.rgu- nlto refuüulo, mas pur uutrn füce.Dissll S .Ex. 
mento em tempo, riu e a cornrnoçil.rJ intestin:i, tinlm por mus<1 os 

E' ;i,gor21. Po's wmo c:rn, 11o~sivcl r1ue o l~'- presos e llestorraclos; cesstindo a Ct1l1Siê, Llevitt 
gisfad01· constituinte pucless8 ;i,tl;c:mle1· :i, tu- ce-<sar us seu,-; effeito::: o })O[' is~o Lle\·imn logo 
tli1s c;Sl1"s cousas '! tormt1·-s' Cik'Ui,sticu? N:to se SL:J' r·estitu"cloc; ú, lilJc;rrl<ick. 
p1'irle <crgum••nüu· com ;c 1Jsnnlos. I-fa rn::»ta, m·gumenfaçãu verrfa1leira w.!Jti-

0 que wstento ó r1uo nem :t Constit11ir;:fo lf'z11; 011 podii1 rcs11011cler-lhe cum outm igual; 
nem lei iêlgunm iir)de 1n·evc:nir Loclas as llypo- n:l.o o füço, quero ser sincero e lml. A Cil.llSi\ 
the~cs. ou C<1ll''ªS ele mmi 1:omrnoçilo intesti!m, a in-

i\Ici,s coutimwrnos. V:unos :rnppOl' ljU() <) ill1knsiclaclc~ e perm:wencüi, desta e chi, privu.
Presideute dt1, H.epublim inuti!isa a. llliÜOtÜ tiva tcprecü1çilo tlo poder que clecrctli, as me
do Congresso, e lm nm c011gTesso q til'. much n, clitln:·: rb repressi"\o: o Pocler Executivo não 
IUrrrn1 elo governo, pergunto : nestes casos c'ntcwlen 111w est;1ya morü1 :i. cornmoç·i1o ; 
riuc nos resta, rJtMl o recm·so'I ltojc comince i1 r::t'1 cmnara privativil,rncnte 

/, snprcí.Wnltio,:i. 1·evolu~·i10,('l';'ac1lu1-sc 1lif- 1lelilJem1· i1 re:)peico, e: ainda nacl" resolveu. 
1.lJH1rtes.) Os nolJr·es clcput:tdos, f[ Lte Eis p01·r11rn os presos e clest2rmclos soffrem 

repulJlioanos, nüo iiuclGm des·onlwcer esta, i\.imln const1·:wgiuwnto ua crnl\ libonhcde. 
t11eo1ü, que .iú J'oi iir~gatla 110 Il:tl'lanrnnto (;11Joúulos.) 
inglez; o p:lYO Lcm o direiLo '.h revoluçii.o, St» prcsirlc'tlte, nilo trngo notas ou êl.p1müi.-
1m falta ele otó•o recurso. De<eme elo golpe mt~n1,o:: a esüi. tl'ilm1m, e como, lm 1:2 :urnos, 
ele Est1clo rlc é3 ele novcmbru só c·itc rncurso :;oll"l'i um <Üaquc de oongestilu cerebrttl, pol' 
rcsütva-nos, e füi empn»gmlo. isso wnlto fraca mc1110'ria. 

O S1L Er·rTAClO Pr,ssrh rlá u11m i1[lMfo. VozEs-ni\,o parece. 

O Srt. COSTA M.\CIIAJJo-E' clii,1·0 que o povo, O Sr:.. CosT_\ MAcrn110-E' p8ssivel me: w1· 
neste caso, lm tlc: 1·cvol11cion:tr-se, iio1·que l''IJUeciclo de algum argumento 1la minori11, 
é o rncurso que tem, e si Y. Ex. ;i.clm q11r· ck <dgmn Acl1illes innmcivel, por isso pc:ço 
o p<tiz, u~tá ;;o]J o rluminio da l;yrnnni:c ;ws mens cullegêtS qur: me o indique, quern 
revolucione o porn.O::: meus llistiuctos collc- i·csporn!el', (I'wuq 
g:1s Lhe mincn·üi, esriuecern o cunrnsinho Pa:,:so ;1, outm orclem l!C' c:oneidcrar,Cie~. Vou 
ceito ele logim : pusse wt C'·'C no;i esl cliscutil' u lJOllto cm que me aolto e

0

m .diYet'-
(AJJoiu1/os.) gcncia c:tpn:.d ili1S nrniot'ias tlestl1 Canmrn e 

Sinto Ler necessiLhLLle de estai, occupm1do '" elo Smrndu. Seguudo "Cunsütuição, compete l1 

<ittcnçiio da Cam;crn, nrns ltc:i ele <tmbar mo.;- decrGt;1~·ilo tlo estl1rlo ele sitio ilO Congre:1so, o a 
tmmlo os errns elo meus illustres collegas. De sua, aprontçiiu 11uanclo clecretaclo pelo pOLler 
todos os ;ngumeni,os apresentados pehc illus- cxc;cnti\·o; cm n.mbas 21s ltnJotlteseii qirnl o 
1.re minoria, cüncli1 lm dous que se torrmm sa- p1·ucesso q uo o me:;mo Cougrnsso eleve ,,eguir? 
lien1.es ; o p1·imeiro 6 o seguinte: o Podm· DcYe1'i1 volfü· um p1·ojc:cto ele lei p;rn:i,- ~er 
Exccuti l'O exercemlo esse clil'eito rle clet·refar o sm1ccio1mclo '! :;\ilo, porque o Presiclm11,e da 
estc1clo de sitio em nome cl0, 80cied:cde. exerce Republic:1 ni:ío faz pci.rt:> elo Cougres:;o, e podia 
o direito tle clelbrn. Este twgnmento 6 elo Sr. mec:mo 881' ,juiz e lJarte. Ser<'1 po1· meio de 
Alcindo Glrnnabara. num mo\'ão, ou inclicaç:iio, corno estamos 

O nobre cleput1do pelo Rio Gmmle elo füzenclo 'I Tmnbem não; porque a moç,[o voti1cli1 
Sul, disse, fazendo clelle gmmlc cctLJeclal : em unm casa do Congresso pi)de1fa ser regei
s1 e o direi Lo de defesa, ltigo que cess~i,sso tctlli1 na OLÜJ'a; e 11este caso fica1fa o prece!l;o 
o ataque clcWilt cessar a cleleScL. O direito rle constituciomi.l som solução: e o e~:taclo ele sitio 

Gamara V, IT 
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decretado pelo Poder Executivo ,.;em t1ppro
vação ou repeovação. 

O SR. PRESIDENTE-Deni declarar ao nobre 
de1mfado que a hora está clacla. 

OSR. CoSTAMACHADo-Tinhamuitoa dizer, 
mas asseguro a V. Ex. que resumire_i as 
minhas considerações quanto me J'm poss1vel. 

O procedimento que viemos tendo, Sr. pre
sidente, 8 erroneo, inconstituciorntl, e conk<ê· 
rio ao systenm politico que temos, isto é o 
governo elas maior.ias. 

Supponham os Srs. deplÜtLclos que ti mosmtt 
indicação que app1'0Yi1 o estado ele sitio, nesta 
Camafü e aceita ]JOr 206 votos, e c1uc no Se
nado tem ~~l votos a favor, e 32 contra; 
teremos 32 votos impond.o iê stm vont::v1e a 
237; om, desde que a intcr11rofaçfio clt\ uma 
lei 11os leva au ltbsurdo, clevemo,s Llesprey,<11-n .. 
Póde, porem, a, approva.ção ou suspensão 
i:lo estado ele sitio cleeretado pelo Poder Bx
ecuti vo ser feita por um[I, mo~:ilo; elh porém, 
eleve ser proposta e votada pelo Congresso 
Nacionftl: log·o a fosi\o e neste caso umD. 
necessiclade impostt1 pelt1 Cons';itni<,,iio, por
que não ha outro meio pam cumprirmos as 
suas prescripções. (Tl'ocam-sc Ntrios 

O SR. COSTA Maclmdo-Nclo lw. Constituição 
mais belhi,, mais clara que a nossa; tenham 
paciencia, nil.o precist1mos cittLr outrcts do 
fóra. 

o SR. FELISBELLO FREIRE-Qual é o artigo 
da Constituiçiio que tmça esfa medida s.pre
sentaclü, por V. Ex. 

o SR. COSTA MACHADO-E' a iwoprü1 Cons
tituição que o diz nos artigos 34, e 80. 

o SR. FELISBELLO FRE!RE-·V. Ex. leu o 
artigo 18 ~ 

O SR. COSTA MACJI;\Do - E V. Ex. leu o 
art. 16, secção lª, elo Poder Legislativo, se
gundo o qual deve-se entender o art. l 8 '? 
Ahi trata-se de legislar; e nós, para resol
vermos o assumpto que nos }Jreoccup8., nft.o 
parlemos legislar, como já o demonstrei. Os 
arts. 34 e 80 abrem uma excepçã<rno al't. 18. 
O Congresso, meus collegas, resolve pelêL sua 
maioria; segundo a vossa interp1·etlt~·ão, pudr; 
essa maioria nacht resolver. (Trocani-se velw
mentes apm ·tes.) 

VozEs - Porém, a propriêL Constituiçli.o i11·0-
hibe a fusão Ülts cmmwas. 

o SR. COSTA MACHADO- Não prohilm fal. .. 
(C1·u:::ciin-se cliosrsos apartes qioc interrompem o 
oraclor.) 

o SR. FELISBF:LL(J FRi<;lRF: - Eis aqui o 
artigo parn o qual chamei a attençifo de V. Ex. 
(Lê o art. 18.) 

o SR. COS'l'A MACHADO - Pois isto é claro; 

é a meu fci.rnr, porc1ue diz 1i 1;wioría 
nao resulv~ o co;1trririo. 

Mas, Sr. presidente, clcuh a l1ypothese Llcê 
fusão, póLle se chtr o seguinte: <e m<ünria r.lo 
Congresso: <tIJpl'Dva os 11ctos üo Pockr Ex
ecutivo : neste caso perguntu en on poclcm 
per;.rnntar ficarão us destm·1·;ulos eter1Mmlmte 
no desterro'? A isso l1, prop1·ici. Constituic;ii.o rn
sponcle: o P1·esidente cht Republica, <leere
tando o estado ele sitio e por i.,so peC'nclemlo 
di vcrm~ pe~sms nas !'orütlezas, e dcsten'lclll.lo 
011trns, podia nilo 0ó fazl'l -o :<em tempo mar
Cl1clo, como 1101· tempo limiüulo, e mesn:io tm" 
l'eito YOfü\l-OS iW gozu ele" fiÍetm liberdade; 
om, nü() L·tndo lirni1Itc1o o 1.cmpu ck tl1•tenç:1o 
e ele 1lestc1·1·u, lrn.iti o Congr2sso p1'1cle fazel-o. 

O Congresso pc"1ck il]lJll'(lntr os ac1.o,; elo Pre
~iclent.e üci. íü:p11blic·.11. ou n·pr0\':1,1'; q1rnm piirlo 
o nmi,; p1'1rle o meno,;; luµ;u p<!<lc rnoclific;i,r 
esse:-: actos, p"1ck 1tppro1 a1· o e,Hktclo clu Hi Lio, 
ejLllgm· q11c u tempo ckcuniclo ó 1Ja,,l,n,ni.e, 
ni\o !ta mci.L; cornmuç·fo int.erni1, o l'e~:i,it.Lti 1-ciN 
'"seus lnse". Pode, julgando que aincla lm 
commoc;i'lo e perigo im voltn. elos <lcStl'rraüos 
lll1I'a a ordem, e l;mnquilliclctdr' social, limitar 
o tempo elo Llc~tel'l'o <t 1un dia, um mey,. nm 
anno. como C'lltcnder. Querrm a, amnistia ? 

Lá Y<W o remerlio, constitucional r: corredo: 
o Congro,;so resolva ::Lppronw º' netos do 
Poder Exoc11 tiYo, mas j ulg112 suilicirnte o 
t;empo elo prisil.o e desterro jil clecc01·iilo. Nilo 
posso íl,tlmittir n ctmnio!tüi, l1 .favor ela inno
ceneici,. ( T,-omm-sc di·i;c1 ·,·os 1•11c11 ·tcs.) 

fürA Voz- V. Ex. aclmitte que todos são 
innocenles? 

O Srt. CosTA. MACIIADO- .Tá provei qmJ, 
como cleputaclo, não posso ir ti.lém ela. commo
ç·iio intestina, 1rnic;1, h1,sB lmrJ. legitima.r.· a dD
crntac;[o elo estado de si tio; uil.<1 lJwco s<1ber si 
por l1:1ixo da comm01:iio cxistr; ou n~co um 
cri me; suppondo, c;ntrntanto, que ;i,lguns ou 
todo.~ os ckskrfüclos são criminosos, unm vez 
ffo•tc lia. ilcr;ii.o do Pocler Leg[1,;1Q,i;i rn, c<1lürctrn 
ele baixo ela ltk;ad11 rlo Pmler .Judicia.rio, ri tte 
indeprntlente ele Ol'deus dr· outro pocler, 
incompetente para .ll1 'as-cb,e, lm ele, per se, 
cumprir o seu dever. 

Meos senl1ores, cxpusto os Cu nclQ,mentos tlo 
meu voto, o que fi;r, com toLla, '" imp1.1rcü.tlidade, 
resta··l118 lll'OVal' ;1, minlm colwre11cia politie;i,. 
Preciso resguardar n, minlm llonrn politiea dos 
botes tn1iç·oeiros que 11 poliLmgmn, intercs,;es 
nrn')C[u.inlrns, e estmlmlo Cc1lculo elo i'uturü 
lanmm contra os aclversarios. 

Si·. presiclente, cllll'mite Ocl tralJa.ll!DS chi. 
Constituinte, e depois, V. Ex. e os meus 
colleg1i.s lüfo Lle lembnw-se r1ue nunca fui 
µ;ovánista. ou opposicionist11 ; fui nm1tro em 
todas ;1s lur:fo.s o qne fiz snlic>11tD em diversos 
discrn·sos ; u meu irrtrnto era só ver re;1,li:-;l1Llo 
o meu ideêLl - o regimen re]miJliecmo, ti. n,epu-
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lJ!iell, Feclernl constitnicfa, organisafüi, o firmo. ! clerruba,1· os lfOvernaclores e congressos esü1-
Ret1raclos os m1m'3tros elo governo prnnsorio cloaes que lmvrnm aclhericlo ao golpe ele Estado, 
e snbstituiclos por outros, vi logo que a mas niío depois e p<wcialmente: niio entendo 
a lJOlitica tinha tonmclo nOY<1 foi(;iio ; sem ne- e,;üt logica. (,lpcwle>.) 
c(:ssidn.de o governo foclcml demitia govet'- A revoluçiio triumplmnte o,utorirnYa o Yice
rmclm·e~, intervinlrn, na orgm1is;v;iio elos est:i.- Presidente da. Republica a. apear elo pocler os 
dos contrci, a Con~tituiç·ffo, e 11rocurnva cr('.lU' adeptos elo golpe ele Estado immeclütfamente ; 
um p;1,1tido seu; niio ob8ümte., resignado, mm;, embora a mesma rnziio subsistisse, não 
conl innei no meu llCIPE'l e fiz \müs ; em devia o goveruo intervir, ou consentir m1 ele
s. Panlo, ontlc resiclo e tenho mnus inteeesses, posiç:ão elos amigos dos nobres deputados, por
liguei-me a distincl.os republicanos e aos que o tempo clecorrido em seguicl;1 chLVcl-ll1es 
cllefiõs elos <mtigos JlêcL'ticlós nrnna.rclJicos, e o dit·cito üe i1osse. (;l1Joimlos. A21arl~s. Con
sustenfamos o D1'. Arnerico Bl':czilienso, 11or lestw:ues.) 
que en qneria ver aquelle estado, como todos A maioria ele hoje pócle re;;pomlcr ás accu-
os (lit Uni;\o, tl0Jinitiv<1mcub 01wwis;ulo; s(i sn.</íes cl<1. rninorici, com vantagem. 
n.ssim poclerin.mos eonfü1.1· na c~üi,IJilicLule rhi, No tempo em f]tte guorreani, o governo do 
Republic<e. Sc•p;u·ci-me co111 imz;u· de muitos Sr. Lnc;e1rn, clla. n~.o trn.m;poz o 1·erintD cl:t Ca
<Lllligos politicos, Ili!. aprec:i:uJto p:t.tl'iotic:<t rlo rn;U"a, m<1;rn, lia lilier1l;ulc ela trilmmi,,a,lgunrns 
momento q Lle :ttra vessilvamo~, 11ms nii.o por vezc~ com vel1emcnci;i, ; 1mi,s não rnaclli mi,va 
quesUíes (\() principios. Contimmva eu na 1ms tn:vas,Hiio inciti1Va os seus c{J-rcligiona
rouductit que me ltavi;i, tmçaclo, quando 1·i0Stc rnvoltci, co11tru, o goYm'no ( apm:acíos), e 
estu,-lou como o raio o clec1·eto insidioso, por isso. devido ;1 wa pruclenci:1. e lJ<Ürio
violeuto, bl'utal, inepto (niuirus 11poiaclos) de ti~rno, e que não houve sangue deamnado. 
:3 ele IHFcmbrn, p:•lo qual ern o Congresso clis- (Ay1~iar.los. Trocam-se ri partes.) 
soh·iclo, cê imprensa amo1·tlit~·<tcl<1, o sigillo cb Não estrn.nllem os meus colleg<is a minha 
rnr1·1•sponclencia. p;wticnl;1.1· violado, :\, liber- linguagem, efüt é filha de convit:ç(les p[Ctrio
d:ule lwmilliadr1, arrnsfad<1. ele joelhos perante tic:1s; 11ão in.censo o pocler, nunea clelle soli
mmt commissiio militar, niíó pariC ser julg:ula, citei ou outtve imwento algum pltm mim 
<t'nda sem proces,o, sem formulas, sem gara.n- ou p;1ra minha familia: niio ambiciono :Llfas 
tias, mas IHcra -:cr tn1ciclalh ! (-·lpoiarlos; mcoito posic;ões ~;ocictes, nfo êcS quero nem aceito. 
IJ,:111; 1Jw.ito /Jc11?.) (Jlvito úein !) 

Qual er;1 o meu dever? Prntestn.r, ;1ssim Aprov-eito o ens~jo pccm fazer mmi clecla-
fiz; collal.Jomr com rn rcvoluoionarius. <lssiln rn.r,fo que desejo lique registmcla. 
procedi. ' S1·. presidente, depois ele lJroclamacla. n, 

Vci 11 a revolrn;ii11 de 2:3 ele novemb1·0; trium- republim,11<1 cl1;i,pa oll'erecicla pelos mefü ami
plwu o dirnii:u, n. RcpulJlim, u clecc'1rn, ;i, hunrcc 1 gos à consicleraç,iio elos mineiros, i1ctm clepu
u:icionn.l. ncstam·aclo D Congrnsso, o men pos- tacloc: á Constituinte, Jigumvct o meu nome, 
tu üst<wa a p1·iori de!inicl(): clccla.rni-me go- fui eleito sc·m pretend.el-D; como republicano 
vernid'1 1rn p1·imeim vez que fal:ei. nüo podia. recllrnr tJo t1,-:,-:ig1rnlcula iwnrn.; eis 

Conlir:cernlo os lwmc11s e a violoncia elas p:ü- por CJlW MfLli me n.cl10, e Hiio clesmn11:u·o o 
:xJíes p;crticliuia.s, prnp11z logo nm prn.iecto <le men poslo 110~ tli<1s üiffíceis que viio c01Tc.ndo 
mnnisfüt;o principio da fmternidallu isto ,ceou- e não o Jh1·ei. 
sellmYa-me. Repelliclo o nwu projecto por EntretcwLo, com antecip«çiio, cheio tle grn
uma maim·ia ele 4 votos, eu disse, coutrisüulo, ti(füu, i·espeito t' estima aos meus patricios, 
a algurrn rnemlJt•os ela maioria que vota1'am p2~:0-llms que llilS 1uturas eleições substitu
contra : /i:crm1i mal, 2Jorlimnos pouíJar· mw:tos am-me nest:t c:uleira que generosamente me 
nwles !l !WS'Cl zmtria ! Disse, taml5mn a.o Dr. foi dada .... 
SeaJm1., cuja ausenci.<1 muito .sinto, c111e a. 1:ni- UlliA voz-De que e muito di!nrn. 
nornt toclêt. Yotamlo üoritra, unha cornmett1clo e· 

um erro JJOlitico ; a rejeiçilo eh amnistia oni O SR·. CosT"\. MACHADO - . . . por algum 
um desastre para ella. Jnl8lizmente, Sr. pre- mrn;o mm:n·o,üe fautos que possue n .. 1111nlm 
sillente, os :teontecimentos posteriores, ate este term, clw10 üe vigu1>, :wnmtdo ge espera.n
momento, mesmo nu seio (lest'1 camnn1, con- Çê\S, onmdo de falm1to e illustmv<w, de mod•,l 
fimmm :i. cxacticliio elas minhas previsões! s1·. ª ifor-Hte rnnke o bnll10, lJal'a bom cfa pntri:i, 
prcsidrntte, quamlo smtenüw;1 o meu prnjecto e gform elo meu esL:ido. 
llc amnistiei, mostrei C1LLD,11tu « quéchi, do ma- Niio quero ser reeleito; niio ~:ou mmlidato. 
rec.lml Dfucloro impDrtavn. á daquellcs que se Vo;rns-Ifa de voltar. 
11g;1rnm ú. wa. cDrte, CJUG ao revoluç·ões ti-
nlmm slrn logirn fütnJ. Temos ouvido ele <1.1- O SR. PirnsrnE'íTE-De novo previno ao nobrn 
guns distindos deputados da mincnfa a eonfis- deputado qne está clacla a horn. 
siio, i'eifa em <êp<trtcs, de que o Vice-Presi
dente cht Republiet1 devia immecliatamente 

o SR. Cü~TA MACHADO -Em obecliencia (1, 

V. Ex. ;vou termin;i,1·; antes ele íhzel-o. peço per-
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missão á Camam pa,ra externar tristes e desa
nim~cloras preoccupações que <cssaltaram a 
minha alma ante os factos que se derccrn, lm 
poucos dias, nesta casa. Fallava o nrnu dis
tincto collega, deputado por Minas, o Sr. Dl'. 
João Pinheiro, em resposta explicativa ao Sr. 
gener<Ü Glicerio sobre um aparte por elle el<cclo 
em uma das sessões passadas, qmcmlo, in
terrompiLlo pelo Sr. Vinlrnes, rcsponcleu-llrn: 
estive com o golpe de Estado, /ui logo depois ao 
ltanwraty, e esloii ainda com.. o golpe de Esiaclo. 

A maioria conservou-se silenciosa, it mino
ria calou-se, como se tivesse surgido neste 
recinto urna apparição sinistra, o pavorosa' 
o vacuo mornl produziu-se em roda elo ornclor, 
as minhas icléas conturbaram-se, e puz-me a 
pensar. Vou dar conta elo p1·ocesso psycholo
gico que deu-se no meu espirito. 

A minha razão passou " argumentar elo 
modo seguinte: o Dr. João Pinheiro é um 
membro clistincto ela minori(),, convive com 
ella, está " p<u dos seus planos, conhece os 
seus intentos, p<wticipa elas ::mas aspira.~:(ies; li 
minoricc calou-se, quem cala consente, logo a 
minoria esteve com o golpe elo estarlo, e o,incla 
està. (Trocam-se cliffcrcntes a1,w·tes) Deixe-me 
fallar; nada estou atnnm1ndo, conto, "pernis, 
o que se deu no meu espírito. 

o SR. LOPES TROVÃO-Está comJ.abulmlllO. 

Dr. Joí'í,o Pinheiro está doente, lrn muito que 
soffre access,Js de febre pcwtidaria, neste 
pçüz onde ha d8 muitas qualidades, durante o 
golpe (le Estado e depois tem soffrido, ora 
ataques intermittentes, ora remettentes, e 
afinal, na tribuna, soffreu um acces.so perni
cioso. Tenho fé em Deus, hei ele ver o meu 
illustre imtricio são e S(),l vo, p<mt continuar 
na su11. bl'ilhc11ite jornadlc ropulilicana, lnte1·-
1·011111ich por essD, molestiu. lnclicierla, sempre 
má e perigoscl. A maioriiC vive illuiliclcl, o 
Sr .l\farnclml Floriano levanta castellos plm11-
tasticos piLrn combiüer, <I societlmle repouscc 
em paz, a minoricc garante a ordem publica. 
( J?iso. ) 

Vamos ao outro facto. O clistincto deputado 
Sr. Epit;1cio Pessoa, im se,são Lle 27 ele maio, 
sustentando o requerimento apresentado pefa 
bancada oppocionisü•, ao conchii1· o seu dis
curso, na peroraçifo, disse-nos, nmis ou menos 
cito ele memoria, <J,s seguintes p<1,llwn1s : NJ.o 
queremos iniciar o julgo.monto elo S1·. \'ice 
Presidente füc RqrnlJlim. NJ.o ! "liorn, suprc
nm elo julgamcmo ainchc 115.0 soou, o <liiê rne
mm'<Wel em í[Ue o mareclml Flol'in,110 lm ele 
comparecer perante a nação para. l'rsponcler 
por todos os actos qne teem desacl'Cditado o, Re
publica,lrn ele chega,1· mais tanle; lm de respon
der pelos orlio,;, prev·enç·ões e desespero que 
tem incuüclo na alma popular, contrci, cst" 

UM SR. DEPUTADO-O sonho é muit"s vezes instituiçào que ttceiiava jubiloso,; enfüo S. 
uma Yerclacle. Ex. lia ele responder pela. mort8 ele, focleraçiio, 

O SR. CosTA MACHADO - Eu n0,o disse ao iielo aniquilccmento cltt ;rntonomiiC estacloal 
collega que sonhei. ( Ha outros apartee. ) conseguido a tiros ele canhão, pelo espingarcle-

O SR. A:'<Fmso FIALHO _ Eu ainda hoje amento elo povo em massa. pelo desvirtuamen
to dessct Constituiçií,o que jurou mante1·, e 

estou com o golpe ele Estado· hoje, passea na ponta ela smc esp"cli1 como um 
O SR. CosTA MACrrADO - Mas si a oppo- tropheo sinistro por todos os ambitos do petiz, 

sição esteve e está com o golpe ele Estado, é envilecicl", esfürrap"cb, cobertcc ele pó, e en
seu dever, concluía a minlm rasão, conspirar, so1Jacla ele sangue! 
comrnocionar, rebellar o paiz. aíim ele res- Sr. presidente, si o quadro de nossos inlcw
taurar o golpe de Estado e repor "s cousas l:unios JmlJilimml.e traçado, a1-tistimmente cle
no pé em que se achavam no dia ;3 ele no- senlmclo po1· S. Ex. só f'os:;e visto pelos IJmzi
vembro: logo, tudo quanto tem foi to o 1m1- leil'os, em naclft nos prcj llllica.ria.; as negT·as 
rechal Florfano, ate aceitando a lucfa no ter- tintas, hiperbolicas sombras alü la11çitd>1s of
reno armado, està justificado perante o ]lltiz. fusuwiií,o toLlo o seu lJrillto. Mas ao longe, no 
(Apartes. ) estrangeiro, póclc procluzir effeitos perniciosos 

Repentin(),mente,porém tive uma inspiração, contra nós. Contra todas "s i·egt"as ele optica 
um jacto ele luz projectou-se nas trevas de os homens, e seus actos qtrnnto ele mais longe 
minha consciencia, <e minha mzão segrnu ru- são vistos, mais crecem, si praticão o bem, 
mo diverso, appareceu no finoJ ch1s minlla.s ou o mal. 
deduções a cluvicla, consequencia eh impossi- O qne clirií.o de nm povo í[ne se lrnmillm 
biliclacle ele eu acreditar que '' minoria., com- clmmte elo Sr. lllê1rcclrn.1 Floriano, pinl.aclo por 
post" de tão clistinctos ciclacl[os, tào recommen - V. Ex: como lllll tiranno, um verchdei ro l'\ ero ! 
daveis pelo talento, illustração e patriotismo, O discurso ele S. Ex. a ser verLlacleiro, seria 
queria a ruina ela patria. Sim, meus Srs. prova cabal ela nossn. lxüxesa, ignominia., e 
a guerra civil entre nós, lcCtlrnlmente, seria clesllonra perantG o mundo civilisaclo (upoia
o desmembramento elos estados, e pois a eles- elos). Felizmente tuclo isso exprime ai-roubos 
tnüção ela Federação. ( Jtpartes. ) ele eloqucncicc particlaria. ( ilJJoiaclos) 

Então tudo expliquei Sllêwemente. A mi- Tomemos ao serio lLS suas prnposições, pro-
noria calou, lembmndo-se elo annexim o silen- nunciaclas em tom sublime e lêssento prophe
cio e oiiro' (!, pala ora prrita. o meu c:olleg8 . tico. 
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De que tribunal falia S. Ex. ? Não é por 
certo o da opinião publica riue está julgando 
a nós todos. Será o tribunal ela historia? Ah ! 
Sl'. presidente! Ahi será certo o seu trium
pho. Prevejo a seeeniclacle, a compostura cor
recüt, o desassombro com que o.Sr. mCLrechal 
Floricmo Peixoto comparecerá perante os seus 
juizes ! Com a cal!mt ele uma, consciencia tran
quilht dirá : constitucioni1lmente investido 
do Poder Executivo em meu paiz, n.pós uma 
revoluç<lo, restaurei o Congresso, e restitui ao 

·povo todas as suas 11lJerclacles usurpadas pelo 
meu antecessor. 

Procurei com brandura, e longanimiclacle, 
clesde logo, acallmtr as }Xtixões açaimadas cios 
vencidos. 

O meu espirita conciliatorio, os meus actos 
tlc lmmdura foram considerados como prova 
ele mêclo ; então, a anarclüa, a desordem, 
as rnachini1ÇfJes dos descontentes com a nova 
ordem ele cousas, a insuLorclinaçilo no exer
cito e nn. timrncla fizeram explosão; a lucta 
travo11-se i mão armada contra o governo, 
fiador e responsa vel pela ordem e paz publicas; 
derramou-se sangue Lrazileiro ; mas não o 
provoquei, não sou por elle responsavel; só 
cumpri o meu dever. (ilpoiados.) 

Achei em hasta pu Lliea o arrendamento ela 
Estl«tda ele Ferro Central, contra o voto elo 
Congresso ; o decreto ele novas emissões la
vrado. a-i rendas publicas exploradas por in
teresses inconfessa veis; os depositos no The
souro, que é o suor elo povo, como se fossem 
c;irniça, prestes a ser devorados pelos corvos 
politicos, esses advogados administrativos 
que constituem uma verdadeira lepra social; 
enxotei-os para longe e nullifiquei todas as 
medidas immoraes que tt11ontei. 

Não fiz ricos. ele 11obres que eram, os meus 
amigos ou pt1rentos; os meus mais encarni
c:tt1lo8 e fe!Tenltos inimigos na triLuna e na 
imIJren~tt nilo mttnclar:tm-me lavar as rMlos, 
ell'1S estão limpas. ( Apoirirlos. ilfü;io bem. 
11pa1·tes.) 

Agom pOlleisjulgar-me ! 
Sr. presidente, si o tribunal de que fallou

nos o Sr. De. Epitacio Pessoa é outro, será 
umci commissilo militar, como a de 3 ele no
vemuro,fillta ele um gollJe de rni"Co orgm1isado 
nas trévas ; então o marechal. impossível e 
nrnclo, ouvirá a smt condemnaçilo ; certo de 
que a delesa !c impossível cleante ele l!yenas 
famintas e sedentas ele sangue só appellarit 
para o .inizo incorruptível da posteridade. 
(!lfnito /Jeui, mnito ue 111 .• ) 

Quanto a vús, meus col!egas ela maioria, 
tmnquillisae-vos, esfareis salvos, porque se
remos clef'enclidos pelo Sr. Dr. Epitacio Pes
soa, que sabe fazer justiça ás nossas inten
i;C1es ! 

Sr. presidente, deseja Ya neste momento ter 
a voz do troviLo, e ainda mais, para fazer 

correr por todo e paiz os meus conceitos, as 
minhas convicções, emfim o unico modo ele 
pensar sobre o estado actual ela minha patria, 
e ao mesmo tempo a esperança que tenho no 
triumpho ela. justiça. Nunca idolatrei a ho
mem algum ; respeito e admiro o talento, a 
virtude e o heroísmo em relevancia, mas só 
rendo culto a Deus no infinito, e á liberdade 
na terra. 

Estamos atra,vessanclo uma quadra clifficil 
e cheia ele tempesfacles, mas hão ele passar, e 
teremos a bonança ! Não ha liberdade, onde 
nilo existe a verclacle,não ha verdade onde não 
impel'a a justiça, não ha justiça no tumultuar 
elas paixões! Elia apparece triumphante nas 
consciencias limpas e puras: lia ele vir o tempo 
ela serenidade: e alli tenho toda a confiança, 
a,OS l'ciÍOS da raz[o, OS nossos filhos com jus
tiça, escreverão em lettras de ouro, nas pa
ginas da nossa historia, o nome de Flo~iano 
Peixoto , circumclando-o com as segmntes 
palavras: «Eis aqui o satrndor ela Repu
blica.» (Applcwsos, palmas nas r;cderias. O 
Oi'Cldor e aúraçaclo e f'elicitaclo.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Vem à mesa a seguinte 

Declaraçcl.o 

Declaro que, se estivesse iwesente por oc
casião ele votar-se o parecer n. 15, consignan
do mera interpretação doutrinal da Cons.titui
ção Federal, art. 42, teria votado contrn _o 
mesmo parecer, por estar convenc1clo ela op1-
nii10 contraria á sua conclusc'\o. 

Sala llas sessões, 25 ele junho ele 1892.-Se
vei·ino Vieil"a. 

Vão a imprimil' os seguintes 

PROJECTOS 

N. 50 - 1892 

riutorisa o 1;ol1cnio a conceder seis me~es de li
cei1 ça co~i os respectivos vencimentos ao Dr. 
M"anoel da Silva JJ1afra, jui~ elo Tribunal 
Cii;íl e Criminal, parn tratar de sua saucle 

Sendo presente á commissão de petições e 
poderes o requerimento elo Dr. Manoel da Silva 
Mat'ra, juiz do Tribunal Civil e Criminal, do 
Districto Federal, solicitando seis mezes ele li
cença com os respectivos vencimentos, visto 
ochar-se gravemente doente, como provou 
com documentos valiosos; é de parecer que 
seja concedida a licença solicitada e nos ter
mos pedidos. 
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E para, esse fim flpresenta o seguinte pro
jecto: 

O Congresso Nacional resolYo: 
Art. l. ° Fica o governo rrntoriz;1do ;1 con

cecler seis rnozes ele licom,>a <W Dr. iVfanoel cht 
Silva Mafra, juiz elo Trihuna! Civil e C!0 imi
nal, com os respectivos vencimentos, lmra trn
tflr de suD, saude o nele lhe convier. 

Art. 72. 0 Revogam-se as disposições cm con
trario. 

Sala clt1s sessCies, 25 ele junho de 1892.- Cc
scw Zcmw.- Fi'cclerico Borr;es.-Leonel Fi
lho. 

N. 51 -1892 

Approvn os c~justes concl1iidos na 
Postal rle Vicnna ele 4 ele 
enl!·c o Bra~il e outros 

Convençr1o 
r/c 18D1 

A' commissilo ele diplomacia e tmtados foi 
presente" o officio cio ex-ministm ela.-: relaçl'es 
exteriores, capea.nrlo a mensi1gem elo Pr:'si
clente resignatario ch1 Republica, CJ Lrn, remet
tenclo as copias rrnthenticas dos accorclos ce
lebrmlos no Congresso Postal ele Vienna ela 
Austria, lJeclia para elles a apprornçilü do 
Congresso Nacio1ml. 

departamento elos corre'os no grande imperio 
allemão, que se glm·hw<i ele ver suas previsões 
traduzichts no focto alta.mente eloqueme que 
p1·onuncir1va, vendo reunidos naq llella as
scrn1bléa mais ele 100 clele;;aclos ele povos dê1s 
cinco p;1rtes elo mundo. 

Iniciados os tmba.Jlios a 20 de maio ele 1891, 
era a 4 ele julho elo mesmo anno lavr::i.clo e as-
3ignaclo o protoeollo final. 

:\.s condusues votadas e firmilclas nes,.;e con
gTesso, entrB t1s qmrns avultc1, por sua irn
porti1ncia e peh relevancin. de interesses pu
l1licos e especialmente commcrcü1es que veem 
estabelecer, a, eonvcrn;iio sobre cncommendlls 
(coles portc)C11ies), elevem ser postas em ex
ecução 1m Republica em 1 de j1llho proximo, 
urna vez <1pprovadas pelo nosso Corpo Le
gislativo. 

E como sei a intuitiva a vo,ntagem elo novo 
sc1·viço crea;lo por esse accôrdo providencial e 
o:i demais a.justes nada nrnis se>jam elo que 
1rnm motlifical)í.o apemts eh conven~ão ele\" ele 
julho rle 1878 revisr,a no Congrnsso Postrcl elo 
LislJoa ele 1885, actualmente em vigor: 

1\. commissilo ele lliplomacia e tra,t<1dos ll de 
ptcrecer que seja opprovadn. cm todas as smi,s 
pa.rtes e conclnsf1e~ a convenci"co postal e 
nes'e ,;en tiLlo offorece á consiclerD.c;ilo eh Cn.
nmrn llos Srs. D.·pul;1cloi o st;guinte 

PRO.JECTO DE LEI 

Reunido o Congresso Postal ele Lisboa em 
1885, determinou ao concluir os seus traba
lhos, que em 1891 reunir-se-hia novo con
gresso. em Vienna. 

Assentindo ao c01witr riue lhe fora endere- O Congresso Naciornü decreta: 
çado, o Bl'azil se iezreprB';entar pelo entilo di- Art. J . 0 São approvados os ajustes con-
rect~r geral elos cor:re10~. . _ 'cluidos na convonção post:11 de Vienna, reali-

Nao seria ele mister a comnmsao. expor_ as 1 zrtcla em 4 ele'. julLo ele 18\Jl, entre a Repub!im 
vantagens sempre crescentes qne as refaçoes elos Estados Unidos cio Hrnzil. a Alle1rnmlia,Re
inte~nacionae~_tcem trazillo a aclmit":wel inPti~ 1mlilicn Argentina, Austl'i<t 1-IungTin .. Belgic<e, 
tmçao da Unmo Postal U1111·e1·ml que lm 18 Bul~ario,, Cosüi. füc.a, Dinaml1l'kil, colonil1s di
annos concocre para o bem esbr C'conomico nan1:1rqnnzas, Egypro, Hespn.ulia. Fra.nr;a,colo
uos povos, gn1ças <lO tratado de Bm1m, me- nia.s frn.ucl'z:1,s, It<tlia. Liberin .. Luxt•mlmrgo, 
llw~aclo consHlern,velmente nos .cc::,ngw·ssos iln Koruega, Paizes Ba.ixos. Portugal, colonü1s 
Pal'lz e L1s1Joa e aperfeiçoado, sumo ult11mtdo portuguczas, Eoumania, llussi<1, S. SaJ vndm, 
no ele V1enna, a que allucle o paree~r. Suecia. Servüi, Suissa, Regencia tlo Tuaes e 

As exigencias que se cream com o progre- Turauia. 
clir elas m1ções reflectem-se em toLlos_os ramos AÚ. z. u Revogam-se as clisposic;iíes em con-
clo mecn.msmo soem! e• cliiln a evoluc;:io que se t,·ario. 
opera tarnbem no importante serviç·o elos ,, . . . ,- ,, 

1 
. , ,, 

correios mtcrnacionaes. SJ.!,i, d,is cornm1ss,Jes, 2~ \e JlUllo ele 189~. 
A maior aspirc:tçilo c101 povos modernos no --; F'. ~le1~mes, re,ialto~. = ~~011çci!~e~' Rwnos, 

que concerne a esse imporümte assumpto, prns1Llente.- .rl. F'a cc,o. iVilo Pcçcm1w. 
clisse-o em seu discurso inaugural o pl'esi- Ern scguitla. o Sr·. prc;sitlente rlesigna. para. 
dente do ultimo congresso, Ma.1·quez ele Bac- ;27 tio eonente a. su~·uinte O!'dem llO llia .. 
CJUelrnm, ministro elo commercio. na Al1stria, (!" pm·te nté ns '3 lwms) Discussão da ur
e a constituir,·lío rle todos os povos r:il"ilisaclos gcmcit1 por 15 minutos coneetlilla, i1,o :w. üepu
em um Sl'i territorio postal. tado Augdo Pinl1eil'O, pi1I'<L fcuHlarn:;ntar um 

Esstt con vicclío do l1o!ll'iUlri ministro era ru1nerimento ele infonmwões sobre os ultimos 
confirmaÜiê pt•lc\. aclhesão <le vnrii1S naçf\es ús :i.con1/~ci mr,rito,s que se teem tla,lo em Pir'a.j it, 
clelilieraç-;ec: di·sses congressos Jl8.rcia.es e pelos eRtailn ll: S. Pn,nlo, relativa' à [hr\'r1. teclem.! 
applausos ele Steplmn, secretario de estado elo :1 Ili dPstm·alh1; 
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Discussão elo requerimento do Sr. Miguel\ regimen ·e o De. P<1ulino Frm1klin elo Alll'11"11 
Gastro, petlinclo inrornrnl;ôes sobre '1S conces- (füwl\o ele C;:windé ) l)::Lfü o aJargame1_ite 'º pro
sões ele Cctpiú e Cunlmú, estado elo Rio longctmento th rua d~ Gonç'1lves . Dias,_clescle 
Grande do No1·Le. éc rua da Pnm1l1a '1te ao 1'1rgo dct Mae do 

Notn,ção dos requerimlmtos : 

Do Sr .. Justiniano ele Seq1:c, peclinclo infor
nmçfü\ sobre o numero de juízes tle direito e 
tlesemhwgaclores exis1Dntcs n;:i Rep11 l1lica 
em ;2:1 de f(wereiro ele 18Dl ·; 

Do 81'. Bellarmino cle Mencloncii, e outros. 
rch1ti vos a,o serviço ela Gtmrcla. ·Na.ciomü e 
pergnnfa11Llo si ilS fürças policü1cs e ele 1" li
nlm, não silo wfücientes p<Lr<L mnnutenç·ão 
cl::L ordem pu hlica. 

Bispo, em frente ao mar ; 
P cliscussilo do projecto n. 16 A, de 1891, 

julgando digno ele ser tonmdo em consiclera
~,U,o o projecto n. IG, deste anno, creanclo o 
loga,r ele conferente para a,s subsfancias chimi
cas n(\,S nUanclegas de l ª e 2" ordens; 

Discnssí1o unica tlo projecto n. 254, autori
sanclo o govrrno Cl mandar pttgar o meio soldo 
vencido e pm vencer a D. Maria Joaquina de 
Albuquerque. viuva tlo ca,pitão Laurinda José 
cb Silveim, D. Hiüi de Cassia, Smwes, viuva 

;?,a Discussiio elo projecio n. 2:3 fixando 
forças ele terra p:1ra o anno ele 18\B. 

as elo cctpitilo .João Antonio Soaries e D. Isa.bel 
Hoffm<mn, mãe llo alferes I-Ienrque I-Ioffnmnn;; 

:3" cliscussilo do projecto n, ;247 A, do Senaclo, 
creanclo um'1 escollL de machinistas no estado 
elo P<crá: 

;2a imrk ( ús :3 homcl on :tntes ) 

Contimrnr,ão tb, 7?? discussão elo projecto 
n. :~2 A. (elo Senado), approvamlo os ccctos do 
governo referente'~ nos aconteeimentos Lle JO 
de abril e consfantes elo~ decretos rle 10 e 12 
cl11 mesmo mez, c:om voto em separado, e con
ceclcndo amnisti;1 a todos os ciüaüiius detidos 
e clesterrrulos l)Ol' força elo decreto de 1;2 ele 
a.IJril elo correr!to anno ; 

:2" discússão elo i)rojecto n. 46 A, elo armo 
passei.elo, dando proviclencüts sobre u,s promo
ções de 7 ele janeiro ele 1890; 

1 ª discussilo elo projecto n. 21. deste anuo, 
isentando dos direitos ele importação e expe
diente todo o material e rnacliinismo clesti1m
clos á construcção da Fabrica ele Tecidos Pau
lista., 1m comctrca ele Olinda, esl'1do ele Per-
1mmbuco. 

1" discnssã,o elo proj(,e;to n 28, desw anno, 
rel\inmimlo o }Jlctno geml rio Ol'ÇiWlB1lto cl'1 
Repulilica, determinando o modo ele organisar 
as leis da rcceitcc e des1Jezas imblicas; ~ Levanta-se a sessão ás 4 horas e 45 mi-lª üiscusc:i'io do projecto n. 4'1, deste anno, 
n,utorism1do o gon~rno a conceder permissão ic nu tos· 
Compm1l1ia J\Iogyaim ele Estrada8 ele Feno 
parn construir mmt linha cluphc da (~Stctção Lli1 
Hessac<c ao Pº''to de Santos ; 

:31ª SESSÃO EM 27 DE JUNHO DE 1892 Discussií.o unica elo pi·ojecto n. 275, autori
s;1mlo o gornrno <L m;utcla.i· ix1g:1r a .Justiniano 
.Tost' Lb R1r-ros, pagador elo Thesouro Ncccional, 1 P1·csidencia do 81'. Joao Lopes (1° vice-
º~ n:ncimentos ele seu empreg·o, ;1 contar de 1J1·csiclc11te) 
;2. eleja neirn ele 1890 at6 2:S de mm'ço ele l8!Jl. 1 

Dlscusc;üo unica rlos seguintes projectos : 

"N. 208, concedendo lt Anna 1farit1 elas :'\evcs 
nam;tsio n pcnsüo annual de L2CIOSOCJ1J ; 

N. 2C. dt:clnrnnclo sem cffeito os decretos 
lle S e 2G ele• cl<:;;:e111 l1ro de JSUO. r11w aposen
taram os Drs. Cincinato Pinto ela Sil"rn e 
T11omaz ele Ar1nino GétSpiU' nos (';i,rgus rlc se
cret:wio e "ub-s~'crefal'io cl;1, Facuhlntlc (lc i\Tc
(licina cl'1 BaJlia e reintegnulos us me~mos 

O SR. PRESIDfü'iTE communica. que o Sr. 
Bernardino ele C<Mnpo,; üeixa ele compare
cct' à, sessão ele hoj(1 por motivo de molestia 
em })essoa cle sua üunili<t. 

Em seguid;t o Sr. 1° secretario procede a 
leitum llo seguinte 

EXPEDIENTE 

l'lrneciomrioo; Do Ministerio ela Instrncç·ão Pnlilica, Cor-
N. 20, ileste :urno, <1l1torimnclo o governo a reios e Telegraphos, de 2:3 do corrente, en

angmcntnr com 50 º/o cb respectiva gratifica.- via,nclo, em acltlitamento ao <wiso ele 16 elo 
r:üo 11 vencimento clL) ilrncLiviü:tcl:: (l11 conCe- cm-rente, o ofücio da intentlencüt municipal 
i·1mLc ;1posentaclo cl<i. 1\.lfa!lllet;lc tlo Rio clcé J:i- ela cilhtlc ele Mocóca (S. Paulo) e o requeri-
1wiro, FalJio Ah\X'1llllriuo dos Reis Qu:cclrns, rnento llo agente elo correio da ciclaxle ela 
dr conl;il'll1ill:Lcle mm o :wiso elo Ministl'1'io llct Pctrn11ylnc do Snl (estctllo elo Rio ele hneiro). 
Ficzcrnl:i, de HJ d.e .Jmwil'o ele JS!ll ; -A' commissi'io de orçG,mento. 

:l 1 tliscussffo do projp,·l.o n. :2:2':í. :1.ppmvm1Llo, Do mesmo ministerio, de igual cfa ta, en-
m1. Jll1rt1: q uc eompete D.o PL1clc'1' Legislei.ti vo o l vi:tndo o rei} 1: Timento em que Emilio Ode
eonLmct.o celedmtlo um :3. lle fernreiro ele _l S77 lJrecht, chefa interino elo _10° districto tele
entru o nnm:iteno elo nnpeno üo extmcto grapluco, soltcita prorogaçao por seis mezes 
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ele Jiccnç8' qnc lhe foi conceLlüln, por igual 
tempo e 2em vencimentos, parn tmtar ele sens 
interesses, cujo pmso expirou a G ele alll'il 
nltimo.-A' commissi\o elo petiç'<-1es e poderes. 

Do Ministerio elos Negocio:' cl8' G11errit, ele 
igual datei,, remettenclo o requerimento em 
que o Dr. Sebccstião .Jos(;. Spinoh1 de Atlrn;nle, 
medico cidjnnto elo exercito 1wsü1 girnrni1,ão. 
pecle um mrno de lieençft Jli11'a ir á Europ<t 
aperfeiçoar os seus é1Strnlos cirurgkos.-A' 
commrns~io Lle petições e poderes. 

Do mesmo rninisterio, ele 25 do COJTc11te 
remettemlo o reqnerirnonto em o tenente d~ 
0" regimrnto de cavallarin,, Alfredo Pretex
tato Maciel 1.la Sitrn, pede tri1nferenciG, pam i1 
al'Illi1 de n,rtillrnria, sem pl'ejniso ele srnt a.n
tiguida.cle. - A' cornmis~ào de nmrinlm e 
guerru,. 

Do mesmo ministcrio, de23 elo c01·rente, en
vic111do o reqne1·imento e nmi3 ]18,peis em que 
o capitfo reformado do exen111.o, João Frede
rico Homem ele Carvalho, prnfüssor ele g·eo
metria e desenho linem' (lfê Companliüt- ele 
Apremlize8 e Artífices do Arsenu,l de Glwrrn 
~lo esfaLlo do Rio Gmmle elo Sul, pede que os 
seus vencimento.~ sejmn t'qltiparaclos aos tlo 
iiroí'essor lle instnlCl.:iio primftt'ia elo reí'erido 
esütbelecimento. - A' comm:ss'io de orç-a
mento. 

Do mesmo rninisterio, de ig1ml tln,fa, rcmet
temlo o requerimento e mais p<tpcis e:m que o 
cirurgião rnór ele l1rig1uli1 refornmclo elo 0.xer
cito, Dr. Fi.rmino Dor ia, pLxk êW Congresso 
mellrnrnmento tle reforma.-A' commis~f\o ele 
marinha e guerm. 

Do mesmo rninistei·io, cl8 igiml dntn,, en vi
arnlo o requerimento e nmi~ pn.pei~ em que o 
p_repanvlor e conser,'mlor Llo gnlJinete 1le pl1y
s1ca da E~colil M1l!t<u 1Jesü1. ca.pifal. .Josó 
Corrêa ele Souza Lo+ies, petlc quo sqjam equi
p<êrnclos os seus vencunontos a.os dos prnpa.ra
tlores das csr;olas civis.-;\.' cornmissüu cleor
camcmto. 
" Acta.s. eloitomes ele Ouro-Fino (4" sccçfo), 
Corumbtc (la, 2" e :3 1 secções), Santo Antonio 
do Cavalheiro (2ª secçiiol. tia u 11.ima clekào <1 
que se iiroceclen no r:staclo tle GoYrtz no Úi<1 G 
do corrent1~ mez.- A' commissii'.o d'e petir;ões 
e poderes. 

Actas cleitorn.es do Nov,1 Almeida (secciio 
unica), capitnl (Victori<t) (1 "· 2", ;]", 4". 5" e. 6' 
secções), S. Pt0 clro do Caeltoeirei (2" 
Sanfa, Tmbel (3" e '1' secções), Rii1ci10 (4" scc
çào), lti1pemirim (1 ª e 2" SC'CÇÕcs), A[e<;TC 
2ª e 3ª secções), S. José do Q11eimfülo (seccilo 
unica), Pinm<ê (7" e 8" secçíles), Inlia,i'1ma., ~n
tig·a, Benevente, (9' secc~<lo), S. Pedro do Ca,
choeiro_ (la 1; 3• s.~cçõcs), Gnarn.pmy (l ct, 3" e 
4" :w~r;ues) 7 Vmnnn, (1." e 2ª sec(;íll:s), Rio J:\oyo 
(sc;cç<LO umea) da. ultnmê elei~:<Lo u, que so pro
cerfou no cstndo elo Espirita Sm1to, no di8' 30 

de nmio 11roximo findo.- A' commi~siio üc 
petiçues e pocleres. 

Eeq nerimcntos: 

D<1 Agencia Constructora Pnulisfa, propon
do-se, mccleante cedos fav01°es, que solicita, 
fnrnbr :orma.zens geraes (rlochs), nn ca.pit:ü ele 
S. Paulo. - A' comrn ssfio ele fozencllê. 

Do conselheiro José A1wstinl10 Moreira. Gui
rnaràes (Barão de Guit11a1·àes), director i1po
senti1do Üêê s:•cretarüi, ele Est:Hlo dos negocios 
tb l1.gricultam, commercio e obras lrnblieas, 
pedii1t1n mell1ormnento do aposentadoria.~ A' 
com missão tle fazenda. 

Do Dr. Samuel Pe1tence, lJ:•clindo rt rever
são df\, pcn~ào que p2rcebi:1 su<1 irmii, Sopltia, 
Pert2nce, pltl':ê o seu irmi'ío Romeu Pertence. 
-A' commissão tle Jazencla. 

De PeLlro Aln>s clt~ S. Bo8'vcntura e ont.ros 
morl1Llores na. vilht elo Camisão, do esta.do cli1 
Bahia, re1Jresent:t.mlo contm os i1tropellos e 
attentvlos commetticlus pelo jni?: commissli.rio 
claquella vil!n,.-A' eomrnissào do constituiçào, 
legislGção e j usti1;:t. 

Dos bedeis du, Fn.culdarle de l\Ieclici1m llo Rio 
ele Janeiro, peclimlo cquipar:1çt'w dos seus ven
cimen~as :ws elos elo Gynumsio No.cional.- A1 
commi~silo ele Ol'C/8.mento. 

O ~r. Nilo Pepfo..,Hha vem Ü'i1?:Cl' 
"1, a,preci<tçào e no volo (111, Camarn. um proje
cto de lei. ( U. ) 

A ma.teria rcdarn~t solicitrnle e •cstrnlo elos 
ill n stres represe n ttnltes. 

Ella cliz J'espeito a clireito': privados e a, es
tatistic:t n:u;imrnl. O tkcrdo que separou <ê 
igecja elo Estado, ck 7 ele janeiro, clestrniu a 
anacl 1ronica. tli vi.silo pn rochiftl. No mesmo 
mrno Llccrctoll o governo provisorio a msti
tnii;iln do eas:1mcnto eivil; e 1rnlis t:wlle legis
lou a respeitu de ilSseniameutos e l'egu lm0 i
rlac1cs cio~ livros de l'egistros e ir 1.'i.:mto :1 
ncccssillmle rn·g1mto de. uma lei, n sentido 
elo que aprescmi.nu i1 C1unam rlos Nr·- Depu
tarlos este llro)ecto d1? l::i. 

E' lirlo e fim sobre lL mesa o seguinte 

l'IlOJECTO 

o Naciomü Resol.n:: 

}i.rt. 1 '. Fic;ê o Pocler Executivo :1.utorisado 
a rever <1 matc1·ia, ref:rento ao registro civil 
ele nascimentos e obitos. rormul:i,rnlo novo re
g·ularnento. 

Art. 2 11
• Ess~e regulamento serit sujeito á 

a.ppmY:tL;i'ío elo Con;(Tesso rn1 pl'Oxima reu-
n1àL,, ,_ 

Art. 3'. Revogam-se as clisposiçr-ies cm con
trn.rio. 

Sala ÜiêS sessõrs, 23 ele junho ele 1892. -
Nilo Pcçanhu- Baplista da Jlfolla- Krico 
Coelho- Frnnça Carvalho. 
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O ~r. Caetano de Albuquer
que-Pedi a pciJiwrrc pal'f\ sulimettel' ,·, con
sideraçu.o ela msf\ uns requc;r.menl;os que me 
foram enviados; peço a V. Ex. que lhes d8 
seguimento. 

O primeil'O é ela Sra. Rrtl'mrnza de Villa 
J\farii1, qne reque1' novamente inelemnisaçiio 
uos prejuizos que soll'rtm clurante a invasiio 
paragun.yi1 no terrilmfo Lle J\fatto Clro.sso; o 
segundo é elo Sr. Sih-estre J\fagalhiio', C[lW, ela 
mesm(j, fürnm. pede imlemnisaçilo dos pruju
izos r1ue sof'f'reram os riogt"andenses r1minclo 
os pfLr:i,guayos invctdimm o territorio cbquelle 
estado. 

V. Ex. sabe, Se. presiclenk, que pelo art. 
3° do trafaLlO clefinitiYO ele lJaZ ele \) ele jil
neiro ele 1872, o P;nagnay reconhecen a legi
timidade dessa clivicl<t, e postol'iormente o go
veeno nomeou un1;1 cornmissiio par::1 recun \lecer 
da legitimidade elas cliv<cwsas rr:cla.mar:ues que 
entiio f'ora.m a.pl'esentachts. Essa commissiío 
concluiu os seus tmkül1os em 1870 e o Pm·a
gmty emitti11 pam o pagamento ela Llivid<t a 
qno me refiro. apoiices eh\ juro de G ' 1

" e 
temortiz<11;iío ele 1 º/o. Desde esse tempo, en
trettmto, nada :w tem feito em l'ela.r;.iío a este 
a.ssn1111)to. ri11e afl'ecta, aliás, interesses ela 
mnis aJta. relevm1ci1t, e V. Ex. s:1Jx; quo o pri11-
c1pio de irnlemnisru:flo elos pr·e,i nií:OS ele gmlrm 
se aclirc consig1mr10 n;c legi~laçiío rle q nasi 
todos os poYos cultos ; assim /<que :t 
poss1ie. 1m sna legishu;féo <1 lei 1le 7 ele abril 
187:1, a Austri11, o sen prececlentcl <le 18Gli, 1" a 
All1'.nmnlti1 ::1 su:1, lei de 14 ele junho ele 1871. 
Ncê America ainrfa J1:t um preceLlente em IJe
neficio dos reclamantes. 

Sabe V.Ex. rine. iio1· occasião (Üt guerra llo 
Cltile, eSÜê na(·iio, 1k: :êccorilo com a ltali;t, ri. 
Frarn;a l' ;1 Ing'l;ccc~.rra, nomeou 1.l'ilmrnws ar
lJitnws riue trínrnrnm conlle~imento elos pre
jnizos m11s111lrn pelii,s invas<íe~ dos krritorios 
boliYi<1nos e lK\ru:rno.'i ; portnnto. Sr. pro.<i-
1knl.e. parrcc\-111r; sei' ck intPir<L j ust.iça, 11. rt'
clama.c;<\O ele qne or;i tenlio o ;.mslo d<c1 ser por
farlm~ e espel'o qtte V.Ex., mm1clamlo-a ii res
pectiva commissão, e.,ta efar-sc1-lm p1·ess;c em 
tomai-a n::t clovicl8, consiclerar;ão, porq mmto 
~e trat::t ele um pedido ao qlml ass:~te a l11iLis 
completa jnstiçoa. 

O outro i·eq Lwrimenso é o ilo Sr. CLêl)ifüo 
ILonomrio Ramlolplto Olegario rfo Figueil'eclo. 
Este ciclacli\o a.clut-se, como pl'ovn, com o~ tlo
cumrntos juntos it suei iwtiçiio. inteirmnente 
impossibilitado ele eontimrn1· a prr.star sPr
Yi1.:os 110 estado ; e corno tt seu favor militam 
circnmstanciasqur, tol'nn.m d;i, mn.i01· .iust1ç·a o 
pedido que or:i. dirige ao Congresso :'--íaciom1.l, 
remettere.i <ê V. Ex. este requerimento, espe
rn.mlo que elle Yá li respcc:ti ni commis~ão, que 
fürit <ê rlevichê justi1:a a um cirlaüfo que en
formou iirustanilu reknêntes servü:os ao 
pai:.1. 

Canrnrn Y. TI 

Antes rle retirar-me ela tribumt, Sr. presi
dente, vou renm-:ir nm requerimento j1't apre
senta.elo pel::1 minoria., pedi]!(lo que sejrt inver
tirla ;e ordem elo dia. afim de discutir-se de 
prelerencfa o pi"ojecto 1le mnnistin.. Nu.o e ne
cess<wio i·epdir rim: ste trata ele assmnpto clu. 
mais aH.1ê imporümcia, e que diz respr~ito ao 
interesse publico e ic Yida rfo clistinctissimos 
patriotas que lá se i1Clmm no clegredo, por 
nssim 1lizer, a to1lo o insttmte sobr2sa.ltaclos 
pelo espel'tl'O pavoroso ela morte. 

A illusti·e ma.ioria da Camarn. elos Srs. Depu
tados está compenetnub da urgenci1ê ele dis
cutir-se e:;ü> assnmpto, e espero que efüt niio 
deixarú do ser bencwola, attenclendo a este re
CJlWrirnento, me:"mo iiorque a illustracla rnaio
ri;ê aca.blê cl11 conquist11r neste recinto uma vi
ctoriil. peh1 r1mcl se Jm.tia 1lenoclaclamente. 

A q ue.sfüo rl:l. eleiç~,o presidencial já 11 maio
rin, tem resolvidic a sen favor; e nós ela mi
norii:1. nií.o temos, formubnclo esto requeri
mento, 011tro fim que 1úo o de coacl,iuv::tl-a. 
em seus intuitos de patriotismo e ao mesmo 
temrJo ie om soccCl1'1'0 dessa.s vic:tima,s, que em 
terl'itol'ios inl10spitos estilo soffrenclo as conse
quencias chês arl1itmrieclacles do governo. 
(Apoi!ldos e oparic.5.) 

Ve.c:m á mes11, são lidos e enviados à com
missão rle orç·amento os requerimentos : 

D<t R:êroneza. de Villa Nfarin., pedindo ri. con
versão <las apolices p1uaguayas em apoiices ela. 
cliv-icln, bmzilei.l'a. - A' commissão ele orc<i.
mentD. 

De Silvestre ele Magalhães, fazendo iclentico 
i)erlirlo.-A' commissã.o ele orçc<niento. 

E' '.;1cn1l1em lido e enviado á commissão 1fo 
far:cmcl11 o rer1nerimento ele Ranclolpho Olega
rio ele Figueil'eclo, primeiro escri11turario ela 
Alf'ctnclega ele Cornmba, perlimlo rtposenfaclo
ria .. -A· commissiío ele fazemh. 

O f"'ir. Leopoldo <le Bu.lh<'")es 
-Sr. 111·2sidente, pE,Lli 11 pahwr:1 para enviaI' 
á rnes:ê <L segnime inLlicCL1;i\.o (IC) : 

« I nclico q1ir. a c.>rnmissão ele constituição e 
leis, ex<mlirn1mlo os vtdes, dcúentwrcs e outros 
pn peis ele crerlito rlc 500 reis, 18, zs, 58 o 10$, 
emittiLlos por v8rios proprietarios de fabricas 
e' idgumas sockchtü-2s <monymris, e ofkrecidos 
com est:ê inclic:H,oão, tendo em vista. ns dispo
s;ç·iies do decreto do governo provisorio n. IG4, 
1k 17 ele jcu1eiro cl!' 1890, pronuncie o seu 

solire a co1ffeni:,ncin e foµnlidlllle dessas 
emiss )c•s. pi·opomlo a.s meLliclrL' que julgar 
connnienl es p:1ri1 fazer cessar tal ctlmso, caso 
o reconlteçci .. » 

Al.:rumas compi11111ias ele :i\füms Geraes, 
Sr. prnsiclente, estl'ibam-se na disposição elo 
al't. 3:2- elo clecreto de 17 de janeiro parn fazer 
emissõe~ de notas de 500 í'éis ~t 108 ; digo no-

4G 
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tas porque os tn,es vales e rlc!Jent1o·es t•sfarn-1ele5s ;'~ Cornpanhi;i, lnclustria.l Curvellana,quc 
paclos o l'l11 fornm tle L1illtet8s de lxrneo, cir- a n:s~-atará ~:os termos do mt; 32 elo. cle.cl'8to 
culam como s1 f:issem c;etlnla~ elo füesouro, n. lid ele l 1 1le .Jtuiciro ele 1890, ou te vistcL» 
sem juros e sem endosso. Seguem as assignatnni,s dos rlirectorns. 

Outr'om e~sa pl'aga. tres veze:s llC'ior elo Outm é concebirl:L nos seguintes termoR: 
que a 1los ~!iftfünhoüJ<, ;1ppti1·ece11.p:Tturlia.nclo «Companhiti lndnstrilll thi 11'er·ybiry, cn.pitn,! 
~" cncnLu;ao, ct sorniJm elo 11r1;. '1:c(i elo Cocllgo iiOil:OOOs realismlos. Diarnantinn- Esta.do ele 
Commercml. c\[inns Cernes-Ol1rign.vii.o ao llortador n. :nm. 

O !\Ia.rq nez rle Para.mt,n 11enunciou e petlin ao O p il'i<Lclor de~i.il ernrn·,•stou em rlinlwiro a. 
corpo L•gishtivo provitleuci<t' ii:tni, cxlirpal-a .. qnantiê~ ele :is á Compa.nllia elo Boryliiry, que 
Disse em ~cu rel<Ltorio, f\}ll't:C'l'llindo :to pn.rhi.- n. 110,s Lc'rmos do 8.rt. :~2 elo decreto 
ment!J cm 18:-i5, o illmtl':: minic:tl"D eh füwmla. n. tln 17 de janeirn elo 1890 on à vista 
da monarcili:t: 1lesLi1.» 

« Os 11illrnt:·~ no p1rtn.tlor e ú. visto,, ou com 
praso dimilmto. qn:rnrlo fortillcatlos com an
toridcule lla.s corJJOl'i1c:.õl's que os c•mittom, fa
zem as Yez:•s 1k moeda; pwsa m ,.lo meto em 
mão; s:;1·vem 1.le instrunw1110.s n. todos os e·s
cambos o ; e occn1mm na cirl011l:1.-
1;.ão o mt:smo logar rtiie a rnoPrhi. legid 011 ª' 
notas elo IJanco a.11Lm·is:Hlo, Yist11 ,:c•1'1'm tm.ns
rnissivcis. c:omo dias, sem o oi1stnc11!0 e\11 en
dosso o srnn :1 !01·nrnlirl:1ele clu ,:ull11 mn cac1n 
tmns rcrenci<t. 

Ess8.s emi:,sõ:·s mantcem-S'.e intlC'fi11ielamen
te im cÜ'cnla1Jí.o,em eoncurrenci:i. co111 a momla 
legal,cn,jo Yalor p(itk 1lr:pr2::i:ir p:•ln. al1uml:rn
cüc füc t·nüs,~o. e<1Hsên1tlu a rnl1icl:i nomimtl 
de todos OS prl'<.:OS, ]ff'OVO:·a!lt\O l1S üXflOi•t:u:,\cs 
mefallirns, D perr,url.l:mclo o cur~o cl:Ls t1·ans.ic
ções commPn:iaes . 

. . , Parece-me urgente: qnr; o Poder· T;.-gis-
lativo tome a proviclenc:ia, rine reclam:t nrn 
objecto til.o intirn:i.1111•nk liga.elo com os m:ti, 
vitaes intero:<scs cl:t (ortuna. publica 1: p:w1.i
cula1>, fix:nmlo a ver<.lillll1ir11 i11tulligcncia. ile1 
art. 420 elo Co1lig·o Comm1•1·ci<li.» 

Nifo mo rcco1';do :'i o l'oiler Lu~·isl:i l.i \·;i to
mou ;i, vroviclenci:.t solic:i1.:ii!a. 11i1 qu.1.!r1m:1· 
outra, mas sei quu em ]8;)7 í'Di pmililiid:1. a 
c·missfo dos v:des 1:süw1p:1dos, :1ppl·ull:•11de"1rl11 
o cl1cJi., rle lllllic:ia d:t B:llti:i v:1 les cll· ::i!Jc.:. q111• 
COJ'riam sol1 :t J'(•spon.sabi1idnilD de rn11:1. srn:i,·
clade anon:,-mn. ll<líJlWlllõ <'Si.:icl"; ,cci t<trnlwm 
que êl. J!Nllf'I r/.,s 1; r./es ((Ji cec'S:1111lo :LÜ: dt'.S
apparelOül' 1lo todo no pai7,. 

Agora., gr:ii,<ns füJ tlccreto n. 10--! 1b 17 de 
janeiro ele 1800, r[tie no se11 <1l't. :E <-<i\l;t,oriolL 
as socieelo.eles ;1nci11~-ma,; ;1, conLrnllit· ernprn.'Li
mos de rlin ltein1 r1,,111;n, 011 lfo«1, elo p:üz, c:mit;
tinclo 1i:1.m e~se il m 01Jrig:1.c; cs "11 pm·t.:u lor», a 
1nn,11Üt ílO-) 1Vi/e-;~ t!r~ 7h~Jl.rHi'(':<, f,1111}',)-"j'r, (: nc'io 
sei que tnn,i~ J'('.~·iui·i(ll 1i1·1·ig·,1sH, e ;1tc·1Ta
tlorn.. 

Tenho r-m miio 1mil:i nwno~ 11<: s:·is t~·pos rk 
r/ebGnt.ures tlc Yalol'C' e• '-!·:1.r:i.t1(.i:1:-; rli 1-r'l'.'i\.:.:, 1h 
proce1lenci:1.~ 1liYm<c.::1s L:i.ni: 1·n1. 

U1nn, delbJ::-; t1·;1z ns ~('~'t1lt1L(~;--; di:1:nr1·~: «Corn
}l<tn \1i:c l 1HJ 11~t;;·id Cur·1-l'[l:1 t1:1. i:u1·1·, .. 1 ll)-Oliri
g;1çi10 n.o por1.:1d.:1r· n O/Ci89-I) p: 1rl.:11lii1· ek:'l;:t 
obl'ig·n(-:io umtir:'.sl.ou nm 1liI1!iPiro "rJ11an1.ia 

Temos :1.in1ln. l\S dn/Jentw·es (ht Compm1lüa 
lrnltrntrin, e Commm'cio T\orte ele Minas que, 
s.'g'l111elo me i.nfürnmrn, siw de 500 réis, l~, 2~; 
u 5s, e as de urna Com1xi.nhilt de Fiação e Te
cic!Ós r11rn .i1't consogniu eleitar na. circulaçilo 
urnis de -100:000S000. 

Dcpoi.s elas 1/clm111111·cs Yecm os v8Jes ilo crn
zetns nzues (: v:i.iiel engornmaüo, :1ssig1mclos 
pelo lmrilu 1le S11.mmrnlm, e que dizem: l\<1, 
j,'a,ln·ic:i. elo Ca.:ssú, cm Ub::rn!Ja, se p.1,garú a 
qu:rnti:1. rle ls (ou 11:· ao porUlclor, impor
t•111ciil de ~:iüwio.~ Yl'ueülos; e os emitticlos 
p111· 11m:õ com jJ:rnllia CJ 11c' p:wec;e sm· cstrnngeirG\ 
e erue rezam o «8ucielJ des lliincs 
11'(),. rlc 2~;UOO-No escriptorio se 

(1, vista a qn;rnti:i. de dous rnilrt'is.» No 
Ye1·s1J se le: «'\.ttlmr Ti1il·é-Cong·oulrns ele 
S1tkná-'Ylinos Gerlles-Brésil » , 

Consfa-me, Sr. presiclente, que muitas on
tL·as compcrnllias jit encommenclamm Lillletes 
e mw em 11re1-e farão emissües, sem l:.t,tro tlcJ 
011ro e dr• a polices, m:is gar:mtiü1ts p::ir pro-
1lios, macl1inisrnos e estc1.belecimentos inclus
ki<i.es. 

Si ic;to niio 1-, pn.pel-moeda, é cousa semc
!!1:u1Lu e: que: pfürluzil·ii, egrnk'S e[l'eito-; 1m cil-
culD.cilo, corno pondernn o Marc1ucz' 1lu Pt\l':W:Í. 
8 pol' csrn r:izão :tpn;,;so-me em trm~m· cs~a 
q 1wslfü1 p:1r:c '" C.un:u.-:1., certo üe que cl b ;i, 

n':'OI 1·01-.\, e;om m·g:•nci<i.. 
E' con\tct;ielo o iwns:1mc11to do Congresso :<o

l.r1·t: cmiss:-:e~ dr~ moerla. fülucim•út, o 1..uugres:;o 
r: ue1· que cr·ssem t;ws c:m iêsiies, qne scjcc reün
zir.ht '" sonrnm acLua,l elo •1wio cit'eul:rnto. 

Xfí.o toler<tri1, poi::, q 1w cnnti1rnem as liclw:
c:i.c: do foci1lo:i e ll.s i.:omp 1nl1ias inclusLriae:;; a 
r.·xr-rcer l111rn facnl1lD.elc üe leg:dicla1L·. cl11-

Yidos:1., e qu,. se ]Ji·m:m«i. rn:;:<ar aos 11roprio:' 
1.r:tncos 1)mi,::01·r»:. 

Já snhre rést8. qucsl.ão f:C prontmcim'am d1rn:1 
rorn missrH"éi d1;,(j,a. c:.l.lrlll.l'l1. u :uuJO [Ja.::s:i.do, 
r;irnrnlo o fü1.nc11 11.irn·o-Americano pediu iier
ni,<ío para. t•.111ittir ,/,'/Je11lu l'e.', premia.das pu1· 
soctl'io. t"ticlo o 1ucu : i i11si.rl' an1ig1i dC'[J!l ta.do 
Leite OiLLeii:a. rnrno 1·d:üm· ll:i. mmrni:·:~:lo 
cl1) fazewb, lmri;aLlo 011ilw um l1l'illmntc· pm-e-



Sessão em 27 de .Junho de 1892 3G3 

cer, que foi acceito pela, commissi1o ele consti
tuição e leis. 

Reconl1eço que ha, falta extranrdinaria. 
ele notas ele pequeno valor p<ua trocos e trani>
<tC~óiles elo commercio a reütlho, mas p:irn S<l-
1isfazer esfa necessichtde o governo ji1 se pre
parou, recebemlo rnrnma "vultacla em not11s 
tle 18 e. 28 e mandando substituir por estas as 
de IOOS '" 500s, corno se vê no relatorio elo 
ministro ela füzemln, à pagina 48. 

Tenho dito. 

O Sn. OrrrcrcA-E' preciso w>ltnr-se ú, lei 
ele 82, sobre sociedticles ;i,nonyma~. 

Vem à mesa, e lida. e en 1·imla. i1 commis2ã.o 
ele constituição, legislação e jusi.ic:c<, a se
guinte 

Imlicaç17o 

Indico qne a commissiio de constitnicão, le
gislação e j ustiça.,r:xamimtllllo os v:ües' 1/el1e.1-
tmes e outros papeis ele credito üe' s500, 
18, :~;:;. 58 e IO:j, emitticlos por varios pro
prietarios ele fü!Jrim~ e nJgu1mls s .ll'ieclacles 
a,nonyrnas e offerecidos com cstci indicac,,ffo, 
tendo em vistn, as disposivões do tlecrete> elo go
veeno provisor i o n. IG4 üe 17 tle j:meiro ele 
1890, pronuncie o Reu juízo sobre i1. conveni
enciti, e _legaliclaele dessas r.missões, proponrlo 
as mecllclas que .1ulgar convenientes pat·n. f'.izer 
cessar tal abuso, cuso o reconheç·;i. 

Sala elas sessões, 27 ele junllo ele l892.
Lcr,p0ldo de BulhiJes. 

(Appemos a esta indicação aclrnv:1m-se : 
um rlcbcntui-e ele 500 reis, n. 1058, ll:1 Com
panhia IndustLfa e Commercio Korb els Mi
na~; um dito chi, mesrnacmnpanhia, n. 12lli, cio 
valor de l5:õ ; um eli.to dct 111esrn;i, cornp<tnliia, 
n. 7120, du va.lo1· ele ss ; unm oLri~·nr;:l.o lW 
portador ti<t Cornpm1i1i<t [tíilu:~t1'in.l Curvt'l
!Gna,n. 50:20, elo 1rtlo1· ele ;J;:;; llm de'!ciilurc 
da Compa.11llü1 I1ulnstt·i<1, e Commer1:i11 Norl;e 
de Minas, n. 1043, do valor rle 2;,s ; um vctle 
de 2S da Sociéte eles Min~s tl'llr· tle Fa.ria, 
Congonlms de Sn.barit, com ct rulJrica Artltur 
Tllire ; rnmL olJrigaçiio n. 31G8, do v11lor ele 
5~, da Companhia lndL1str:a elo Beryb2ry e 
tluas o1Jrig8,çtíes ao ]JOl'tacloL' 1B. 4211 G 7080, 
llo valor ele 5~, tia. Cornpaullia Irnlustl'ic1J Cur
vella1m. Ao todo 9 titulos.) 

E' lida e enviada ~t t'Olllrnis~;To 1lc: rxilici,1 a 
se;minte 

I11dicaç17o 

Imlico que se ::tccrescente ao re~imcnto o 
llegninte: 

Art. A ~imples inver,,<'io 1la.s ma.terias 
em discussão poderá ser requeridu. em qrntl-

quer momento clci, ot·clem !lo dia, sendo o re
querimonto votado sem 1lelnto. 

S1üa elas sessues, 27 ele junho ele 18D'2. -
Bellcirmino !lc 1lienclonça, 

Em seguida procede-se à cl1amacla, à rinal 
respondem os Srs. .João Lopes, Azc•re1lo, 
Al.lmyde Junior, Paula Guinmriies. Joiio de 
A vellm>, Inclio elo Bniúl, Angusto '.ITont•?,ne
;,;To, Cn.nfüo, Peilm C11em10nt, 1\1;üt;i, llfü1ell<1r, 
Cm~ta 11.oclrignes, Rodrigues Fernandes, IIen
riqu:; rk Ca.rv;tll10, Anl'riso Fia.1110, Nugueir<1 
Pa.rnnnguit, Pire~ Ferreira, l\fartinho l~oclri
gucs,BL•zcrril,Fretlerico Borges,.Tosé Bevilaq tm, 
Na,scirnen:; ·, Amorim Go.ffin., Epit:teio, Peclrn 
Arnerieo, Couto C<et'faxo, Si1 Andrade, Tolen
Lino de Carv;tll10,Gonçnln1s Ferreira, Joaquim 
Prrm11nlmco, Alllll'é C<evakanti, R<tymundo 
lfamleira, lcrmilml F1ücií.o, Pereim de L~'ra, 
Joào de Siqncirn. João Vieim, Luiz elo Arnlm
cle Espírito Santo, Bf'füumino C<trneiro, Tiwo
pllilo 1los S;wto~, Pontes de l\Iimmhi,, Oiticica, 
In' elo Praclo, Oliveim \'allaclão, LcmHko l\lil.
eiel,FelisiJello Freire, Angusto ele Freitas,l'au
lo Argollo, Tosfa, Z"ma, Ar~,lim Rios, Garci<t 
Pire·<. l\farcelino Mom"a, Sevc~rino Yi:'irrt, 
Santos P;·1Tira, l\Iilton, Frm1cisco Soclr8, Dio
nysio Cerqueira, Leovigilclo Filgueiras, B:tri\o 
1lc; S. :VIarcos, Sc•h:1.,;ti;1,o L;imlulplio. Prisco 
Par:1izo, Fonsec<i. Hermes. Nilo Peea.nlm, Ur
bano :\farconcles, c\-rillo ele Lrnno:~, OliYeim 
Pinto. \'irgfüo Pesscni,, Fmm:a Ca,rrnll10, Luiz 
Murat, lln.ptistct ch1 Motta,, Alcinclo Guana
bara, Erico Coelho, Samp;ojo Ferr:iz, Lopes 
TrovJ.o, Furquim l\Terneck, Vini1aes, Tltonmz 
Delfino, Bndcmí, Joiio Pinlwiro, Pacifico i\fas
carenlms, Leonel Filho, Cllngns Lolmto, Jacob 
ila Paixuo. Alexêrnclre Stockler, Ferreir;i, 
Ht·,mdi'ío, l~amonnier, Gu11ç;Ü1'es ClmYes, 
Americ:i Lm:, nutrn Nicacio, wfanoel Fnl
gencio, A1·i,tiilc~ :\faia, C:irlos 1ln.s Clm;.n:t:', 
Domingos !locl1n,, Domini;·os l'oi't,o, Ferreira. 
l'irns, .loilo Li1iz, c:!icerio, Ces:1rio l\Iotfa., Mo
r:i,cs lfa1Tos, Lop.•s CliitYPS, C111·v1llltnl, An
g·do l'inlieiro. :\Jrn·~a. Paulino Cn.rlos, Costa 
.Juniol', AIJ't'l)clll Ellis, Alnrnida No 0 ·ueirn . .Ju
lio 1k ',l8S((Uit1i,, llmzilio elos Sm1l~s, Flcury 
Cnntdn, l"copoltlo ele ll11lh13Ps, Cctctnno rlc 
Allmqnerq ue, llelfarm ino elo :Mcmlonç:i,, '>fat·
ciano de !\l:tg;\lhiles, Ecltmrclo nonça,l\'es, Fer-
1mnclo Sinrns, Laurn :'IIúlier, Schimiclt o Ca.s
sitmo 1lo l\<1,scimcmto. 

A lH'o-s2 a. sessào. 

Dc·ixnm ele cornpnreccr com ca11sn. partici
pa1hi, º'' Si·s. Bcm1;tl'lli110 de C\1.mpo:\ Viotti, 
Cn.rlos C1i.mpo''• .J 1istinim10 1 b St'i'[lêl,, .J o:<e\ A Ye
lino, l~eturnli:i .. Jos1; :'lfat•in.110. ~leim de Vas
co111·1,llos, Sl3nkn, Yl:mlii\e:< [l,u·1·C'lo. Viri:i.to 
üe Fo11s»1·;1. e :--:il vn . . J11a.q11im Hrc'
v:·s, Jacq11es Ouriqrre, Al'ist.ide,; Lolio, !\Ia',--
1ink, Jesuino ele Allmqueer1ue, Antonio Ol):n-
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tho, Francisco Veiga, flJatfa l'vfaclrnclo, Al\'êil'O 
Botelho, Conéa lfabello, Gonçalves Ramos. 
PaJleta, Ferreim Rabello, Aclolpho Oonlo, 
Cal'los Gitrcia, Mornim da, Silvi1, Rubiilo .Ju
nior, Lacenla Continha, Menua J3<ureto e De
metrio Ribeiro. 

Deixam de c.omparecer sem rnusG. partici
pada os Srs. Ucl1úa Horlrigrn,~, Casimirn Ju
nior. Nelson, Clonçalo de La,go,. Almino iH~ 
fonso, Miguel ele Ccistro, Ho~s, e Silva, Jnwn
cio de Agnin.1·, Villa Vir;osn, Alberl o Bmrnfüo, 
Froes rht Cruz, Figueü·edo, Gal1riel de .i\fag;1-
lhl\es, Costa Semm, Costa Maclrndo, Moutl'il'o 
da Silva, Domingos de i\T01·aes, Cinciimto 
Braga., Viclorino lVIonteit'o, Pereim da Co~t~t, 
Julio Je Castil11os, r~orges de :Medeiros, J\lci
des Lima, Assis Br l il, Tltomaz Flores. Home
ro Baptista, Ruclrn r sorio e Fernando AboU. 

E' lida, e posta um discmsão a. acta.. 

gimento e á C<111mra, desistit de contimmr. 
visto que não tem reclarnar;ão a fazer solJre a 
actn,. 

O SR. MARTINHO RormIGUES- Entifo V. Ex. 
füça,-me o favor cfo esch1recer um assumpto 
sobre qne tenl10 1.luvi1_)a,s. Quando é permitti
do füzer reclamações sobre o assum1)to em 
quc3füo ~ 

O SR. PRESIDE:-1TE-Ern occasião opportuna. 

O SR. MAicTI:'\lfO llomuGUEs-1\fas qual é a 
occasi ão opportuna para fazer uma. reclama
ção? O S1'. Frnnr,<t Carvalho pediu. !ta pouco, a 
pala vrfl, para uma reclamação, e V. ·Ex. ne
gou-llú1 .. Penso, pois, fllW ;i, melhor opportu
nidade é qua.mlo se discute i1 actn,. Nti. occa.
sião do expeclienr.e ni'io. porque os deputados 
q ne ~l\o da, intimidu.tle rlit me'i.L inscrevem-se ele 
v-cspera. 

O SR. PRESIDEi\'T.E-0 noLre deputado nfio 
o Sr. J'i'Larti:nho ]_~odri~'nes insistn, 1_rmis; e pe(·o licençi.L pam 1liz.er que a 

-Tenho necessidade rle dirigir urna rcclitnm- mesa. i:ao 1cm t1epuÜ1l~Os de mtrnmlade; a 
ção i1 meSi.L, e pam isto apl'ovcito 0 ens2jo rl<t i mesa nao tem mt1mos, so tem collega~.,, •.JLtem 
1liscussl\o ela :i,cbi. trata, lgnalmente. O nuiJce cleputc1do ha de 

I-Ia mêÜS ele oito Llias que 1nr! esforço Llebalrle, reconhecer riue e1~.1tssumimlo esta, cadeira, nfio 
por todos os meios e modos, pci,m obter a pah- dei a.iJalan·a ~1rn10 aos elepubdos que esta
vra na ltorn, elo expediente_ Nesta ses8l\o só Ymn mscnptos. 
uma vez e j)eln. misericordiosa. comp18,cencii1 O SR, :\L\RTli\'HO RomucrnEs-Enfüo peço a 
do meu illustre collegct e amigo o Sr. l" secce- Y, Ex. que me inscrnva hoje para fallar 
tario, pmle conseguir ser inscripto par:i. faltar anmnl1ã. nR. hont rliJ expediente, visto que não 
na primeira, hora dos nossos tmbalhos, entre- tenlio outro meio de fazer-me inscrever. 
tanto ... 

O SR. "PRESIDE:'\TID- Pornlero a V. Ex. 
que o que está em discuss1í.o ó a rcth1cc:ão llR 

Kingnem mais peclimlo ci. palavm é appro
vmla a llCÜt. 

acta. _ 
0 o :"'ir. Epitac1.o J[>cssoa- "r. 

O SR. MARTL'rno Ronmi<uEs-E' justamente presidente, 1m st~ssão ele qninta-teirn da semana 
sobre a act;1 que YOU fülh\r. V. Ex. v;w passada nffo meíbi possivel comparecer na hora 
ver que ~1·1 uma vez im1le nest11. rnsri, pd:1 mi- elo rxpecliente; por isso nfio assi~ti a discussl\o 
scricorcliosa rnmplacencia. elo Sr. 1" secrel G.- elo inC'idcntE: aqui lcvn,ntado pelo meu collega o 
rio, ol>ter n, 1J<1la\Ta pa,rn falln.1· nn l1om do Si'. Augusto rle Freitas, solJre o <lireito qLrn 
expediente.· - por ·rnnturn tenl1nm as minorü1s elas commis-

0 SR. Pr:.ESIDENTE- Peço ao nobre ile- sões de npresentafüm o seu voto em separado 
putaclo que não insista. em fa.lhr sobre as- rntes tle esgota.elo o imizo de IS tliits marcado 
sumpto estranho it rerhtcç·[o da acta. pam a apresentaç·ão dos pareceres. No dia 

o SR. MARrmuo RoDRIGr:Es- V. Ex:. niín segttinte, porém, li a interpretaç:ão que ;i, 
. mesa dignou-se da,r ttOS üiversos artigos do quer ou vii· a rninlm cnnclml\o. r-:o final veru, t v. Ex. que 0 meu intuito 6 fülla.i· sobl'r' ft regimento. i·efernntes <t esta materi<t, in er-

actn,. r-ro:je maclrngnei, a/lill de poder obtei· pret<Lçfio que me parecen não consulttir a lettra 
nem o espirito elo regimento. interpretaç[o um logn.1· entre os que teem de falla.r na horn r oue im:o liceiwt pnra qtrnlif-ic;w de coar-

clo ex:peuentc. cfaLlom dos dirnitos ela. opposiqi'io. (A.poiarlos.) 
Quando coltegnei aqui l1n.vin a.penas dons ou A origem ele todo este incidente já eleve ser 

tres cle.putatlos 1m CcL~a. Nem o S1". pres11lct1te conliecida elos membros desta. casfl,. \fo dia, 18 
nem os Sr-;: ;:;ecl'emrius trnlrnrn amtl<1. cmn~a- tleste mez a commissão ele constituiçüo legis
rec1do. Fm a mesa, porque me lmvmm tll1o 1 htr;ão E\ justiç«1 fez a sua p2nnltima reunião. 
que alguns deputados costumavam msd'eYm'- \festa reunião foram apresentados dous pa
se de.vespera, e ·rnr1fü1nm que cl1vl'rc;us colle- receres sobre questões ,,s mais importm1tes, a 
gas Jt se acha, YaJ11111scnptos · eleiçã.o presidencial e a amnistia e approvação 

O SR. PRESllJEi\TE- Pe<;o a V. Ex. que, do estado de sitlo. 
nifo em attenç'.ão á minha, j)Csso;c, mas ao re- A minorüi do commissl\o divergiu elas con-
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clusões dos ptcreceres e recebeu-os para ror- Rohre a perim no Clll'GO lJraso de 15 ou 30 
mular o seu voto em separiLdo. minntos. 

No dia seguinte o meu illustre collel\·a, o o Sn. AmsTrnEs MHA-rfüo foi isrn que a 
Sr. Augusto ele Freifas, e eu re11ni1110-n'os ; mcso, descicliu. 
e depois ele havermos convenientemente es
tudado e discutillo '' <Jucstão, 1·ecligimos o 
nosso voto em separado com rdac:ão ao prn
jecto de amnistia. Mas por maiol'eo qtw rossmn 
os nossos desejos, não nos foi posúvel, 110 ll\'.
queuo espaço ele poucas honis. csc1·2vcr a 
nossa opinião sobre tt elei<;ifo prnsidencinJ. ~o 
dia immediato trouxemocl o noscio voto em 
separado sobre a, pf'imeirn questão, q11e aliús 
tinha sido apresentada muito anteriormente 
não só a esta c~wmra como üunlJem á com
missfo e que se prendia ao direito ele liber
dade individual ; e expuzctnos us motivos 
pelos quaes ni1o 1mviamos tmziclo o nosso pa
recer sobre a eleiç0,o pt'esiclcncid clechirn.uclo 
comtmlo que no clüi seguinte kal-o-imnos nu 
seio ela commiss<lo. 

A resposta riue tivonws, resposta ciue de$tÔa 
ela. confüolichule ele rehwue'l entrn collegas e 
a.te entre homens qirn so re:,peitam, lbi ri uo o 
imrec:er :':obre o prqjec:to cln amnistia o cstnclo 
ele sitio ni:io serhl apresentado á mesa (1Ut2s 
que trouxessemos o parecer sobre o prqjecto 
ret'enmte io eleiçoilo presiclencinJ. porque~ rsta
v~mos fazendo uma,ma.nobrapolitii.:<t (oh.' 011!.) 
Nilo S<tbia então Pm q uo consistia Cc':c;a 

ll1êlllObra politim. porque nií.o enxorgcc vo, ne
nlnum1 relação elo depemlencia enl-re unrn e 
outra mataria. Hoje estou mais instruiclo 
neste ponto, ;wi como tcs duas questi:ie~ :;e 
prestmn a manobras. 

Sr. presidente, um illustre deputado iiel::c 
Ba.hia, o Sr. Severino Vieüa, imreceu nilo 

O SR. EPITJ,crn PE~SOA-Pois rL mesa nilo 
disso que n[Lo clbpunlmmos ele lJl'aso '! 

o SR ARI8Tll>ES MAIA - A rnc;~a clecla1·01t 
que nll'elJe1·ia o voto cm sep<trndo ;1té o mo
mento de entrar o projecto cm tliscuos~to. 

o SR. EPITACIO PESSOA-Aind[L assim.DC'Sd.C\ 
que o parecer sc;ja i1Jll'esentailo pela 1müo1fa 1l<i 
cmn m i~sãn, en trn parn a ordem do dia seguinte 
ele modo que nllo teremos o tmnpo necccssario 
pc1rn redigir o voto C\JD sepa:·nclo, ao llõLsso que 
a nrnioria tlispor~t elo prnso que quizer. A ignal
claclo ele dit·eitos cnLri>.ta11lo,rleve ser completa. 

Ter1J1 inanclo, St'. p:"esiclente,me iiarecc,corno 
1Xrn occ-;.tsiilo de tlizer '" 1irinci pio, que estci, in
terpreülc;ilo d;ichi pela mesa, importa em Ull1êc 
cmrcfat;<lo dos tlin:itos da miuorfa. 

VC'nlto, poetn,nto, itpresenfar <1 minllêt rle
miss~,ri tk meml>ro cb canmm de legislação 
e j ustic:a a esfa mm ara e pec:o licença parn 
ponclcr:11' :ws meus nobres col!egas que o as
sumpto é ele IJastlL11t8 gmviclacle pam não pc.r
mittír considerações pessoa(oS que eu agracle
cerici,, mas qne e'tou 1·usolviclo "nilo acceita1·. 
Como representem li' clit minol'ia. não posso con
fonn<tr-mc com <e situac,:ão cl0 ter o exercicio 
ele meu (füciw ele cleputatlo dependente rla 
llo<t uu má Yontacle. cb IJenevulencb ou do ri
gor ele meicc cluzin, ·ele collega,s lLincla os mais 
i~espeii:weis e tlistinctos. ( J,poiarlos.) 

Assim, 81'. presidente, peço '' V. Ex. que 
cm uccasiilo opportuna, consulte á cascc so!Jre 
o meu pedido ck ex011erctç~to. (Jfuito l1em). 

querer reconhecer êc füztío que a, rninoriêt ti- O SR. Pr:J~SIJJE:\TE - Em tempo êÜtemlerei 
nlm ixira fazer a stm reclctmaçiw ; mas, Sr. ao pedido clu nobre clcpuütclo. 
presidente, sí a prnxe no :oeio cb c:c1,mara fus~c 
<1 lrnnbrn1fa pl'Jo nobre cle.pu lctclo-rc:digfr o 
pêLrGCCl' depois ele clisctltitLt '" nmtcl'ict, 1·aziLll 
teria a noilre nmioritt, por11tw neste ca,10, i1. 

minoria eh c:omrni$siLu recligüiiL o seu nJto em 
sc:paraclo, ao mesmo t:'1npo que '" rncüol'ia 
redigisse o parecer. 

Mas,na commissão ele legisl;tçilo e justü;<L, a 
lJraxe n~LO é esta; alli o :presillente da commis
silo distrilme cc um dos seus membros, 1rn itb
soluta insciencici elos outros, o projecto 11ftm elo 
redigir o pareceT; o imligit<tllo leva-o p:tm 
CêL~a, <lemorn-se 8, 10 ou l:Z dias, em estuclal-o 
convenientemente e traz o seu p:uecei· j;\, 
redigido ; entretanto a prcrnlecer a inte1·pre
fação ela mesa, a minorict ela camélfü qirn pre
cisa.rá talvez de relüfa1· um parecer porven
tura f'nmbclo em rlocumentos q no é preciso 
examinar, em leis qne é preciso verillc;i,r, 
cm autores que ó preciso lm>, soi"{L íi:m;ada a 
redigir o seu voto em Hl'lJctmclo, tRl vez !-loln·e 
questões eh nmis alttc imporLm:ü1, alli menno 

O Sr . .L1>-ndré CaV<Qlcanti- S1" 
prcsicknte, para mgul<tr as aposentado1fas de 
cmpt·C'g:1 elos teclemes. j ulg1 toi cem veniente 
offerncc:r it consiclemc,:i'to dil c:aSêt um proJecto 
que p;u·ecc precncl1c1· perfeitamente o:s in
tuitos C[Ue tmu em vistêL. 

Pulo art. Ci'' das clisposi1;õe~ trctnsitorfas tlêL 
Constituiçilo, 11s juizes e dc'sembccrgaclores 
aposenfairlos pelo governo fecleml, não estiwrlo 
em excrcicio, l'ccebiam os Ycncimentos inte
graes, C'11t,rntanto r1ue pelo llecreto n. lctW lle 
1 do üc0Vc1·riru ele 18D ••• ariuellcs qne siio 
aprovoit;;tclos licmn cm pei01w eondi~·ucs, 
11orqne para se pocler,'m :ipmentar devem ter 
üez annos ele serviço na nmgistratnra federal, 
e com vencimentos proporc:ionaes. 

Nessas concliçiíes, ~Jenclo uotêcYol <t desigual
Lh1rle que se w:rií'iccc entre as clisposiç1)eB 
transiimfas ela Constituição e o ;t.rt. l" tlo de
creto tl. 1420, de 1 de fevereli'o. entrncli a,pre
sentai' o projecto que pc~sso a kr. (Lé.) 
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Fica solJre ''mesa o scgLüntc 

PlWJECTO 

O Congre~:so ~acion[l,l: 

Consiclet'<mrlo r1ue clecrnto n. 14:30 D.cl(i '.21 üe 
fevereirn ele 1891 m't. !", § 2", mamla. com-
1mtar por pa.ra. aposenü1.cl01·ü1 (los 
juizes J"ecleraes, o tempo (le sm·viço prestarlo 
em outrns cm·1;os iml1/ú·os; 

Consiclernmlo íJllC o art 6'' cli\s cli:.:po~iç:õ?~ 
transitoric1s cht Conslituiç·ão nrnmlrc contar 
intc11ral.11ei1te imra aposcnto.rlorü o tempo ~e 
exercieio dos juizes e rlt:scmlxwgatlores n:io 
aposentados nas magisl.r:1Lut«ts f'erleml e es
donJ; 

Cornider:1.mlo que o ci l:Hlo tkci·ctn, mt, l ". 
§ 1°,m11,11cb apo~enüi.1· coui. lo1Jos os "Locnciu1en
tos os mcmlirns tlo fôu1n·cmo Trilmrml rle .Jus
ti·~:c não a111·oveitadus na orgm1isar;~1.0 Ccrlm«ü, 
sem attenção ao tempo ele ::;m·v~(;o, <LO passo 
que no § 72° exige elos ''l1l'OV(~it<1tlos clez 
annos rlo scrvi~·o ua jfütiça 1":d()ri1 l ixim a 
aposentailoria, com vencimentos prr•porcimrnes; 

Co11side1\u1do que o tempo tio StTn(;o em 
outros c1w11os 1mlJ/:"c:os, a q1w allurle o m't. 1 º, 
§ 2° claquelte clecrcto, deve ser, port:1nto, o de 
cargos estrn.nltos à mag·istratuni., pois elo cun
trario os aproveitarlos :flc«riam 
em conclic::)es muito inforiores ás dos uão 
aproveitaclos ; 

Consirlerando 11ue se toem leva,nt;i,clo du
viclê1s sobre <1 venl<1cleim intelligcnci<i, da
quella clisr1osição ; 

Decreta: 

Art. 1 . 0 O § 2° do art. 1 ° do dr•r;reto 
n. 1420 D, ele 21 ele fevereiro ele 1891, nào se 
refere <IO t0mpo de e;.nrcieio me m:1gistratm-:c 
até :'e mganimcç·ão elos e.staclos, o qunl ser;"i, 
computado integrnlmente m10 aposcntmloria~ 
já conceclirlas, e que tivtirem de o ser aos 
juizes fecleraes. . . ~ 

Art. ;2. 0 Rcvugam-se as cl1spos1r;11es em con
trario. 

Sa.la cfas ses,;(ies, 27 ele junho ele 1892.
Ancli·d Cu v1.iícwlli. -F1·edcrico JJorircs. -]0171J 

Vieira. - Go11çaloes Clwvcs. - Ànyusto de 
Freitas. 

O §r. :;6anu~-A Camam no ultimo dii1 
cfo sessiw. rcrnln:u í[lle o p;i,i·ect'l' ~oln'() :1s elei
cõcs do Rio Cl1·ande do Norte. voltasse ao seio 
éln. com misôão p:.tm estit emiUit· a sua opinião 
sobre :i, inccimjJ[l,tibilirfade alluclida pelo nobre 
deputado o Sr. Amorim Garcia. 

A commissão l'euniu-se ltoj1; e perante ella 
apresentuu-se o nolire (lepahHlo, qur.; apenas 
fo1·neceu à commis,ão o decreto n. l !Ci ele 12 
de dezembro de 1890, fü;:enclo a concessão de 
um engenho eentral a esse 1rnlivicluo, e mais 

o Dia1·io O f!icial em que rn vê que lm um re
q uerirnento desse í'unccionario, em 11 de no
Yembro. 

Foi tnrlo qu:mto a commissão pôde obter do 
nolJre clepumclo que [!,Ventou a questão nesta 
casa. 

Com estes elementos, Sr. presidente, a com
missilo n~o se senle habilitada, a emittir pa,re
cer deflnitivo, porque em materia ele incom
pa.tibilidades não SD pr"ilk a.largar-é de direito 
estl'id(1-a gPnte não pode ir além do que 
esLá e,fabe.lecido mi, lei. 

A respeito elo Rio (~m111le do Norte, no c1ue 
ccJJwt:c a. conc:essáo, rnfo lm nenlrnnm prova ele 
que a. emprc.zet 8C\ civess·.' ol'gm1isarlo e qne o 
c:o11cesc;iorrnrio fosse eh compcu1lJia org:wisada 
]Jl'Csiclcnte ou clirector. 

l)}J SH. DEPCTATlO-A emp['E'Zll uão está or
ga.nisrtda ? 

O Srl. ZAôíA - Fizcncin eonces~ão ao inclivi
rJuo pam organisav por si. ou por outnis uma 
empreza de en~·cnlto centml - isto {1 12 de no
vc·mbro ele 1890. At!J hoje, segundo me in
fol'nm o Sr. clepufa(lo Almino Affonso, não lrn 
nenlrnnm empmz;i, organisacltc neste sentido 
nem nenhum engenho central no Rio Grande 
do J\'or'le. 

O omilor lB o art. 24 tln, Constituição e >L lei 
eleitoral no art. :31, pm'a mostrar que a in
rnmp;ttibilicla,de, só pócle existir, existindo 
emprezt1. 

Ora n 11ob1·e deputado que ccllegou a incom
patibilirlaclc tambem n~.o affirma a, existencia 
desüt ernprez3,. 

Nest:1s condições pergunta : poder~" a com
missiio decret:n' a, incomp:1tibiliclacle elo deito 
si!n]Jlcsmente porí]ue em 12 tle dezembro de 
ISDO elle teve llllrn concessão de engenho 
central, niio se tendo realis[l,dü ess<L concessão, 
uão se tendo Ol'ganisado companlli11, niio 
scrnlo clle p1·esidente ou clirector do, compa
nhin. organi~ada nos tennos expres3os do ar
tigo 31 eh lei ? 

Perg·unta :1irnla : a commissão pcirle eon
scienciosamente annull:J,r esta eleiç\[O por 
im·ompatibiliclaclc ? 

Crô que não. 
Seriei, a arrogar 11 commi~são um direito que 

ni'\o tem. 
O individuo é concessionario. 
:Muito bem. 
J\fas si elle foi elei~o depois, agora vem abu

sa.relo;: fovol'cs que o decreto n. 1.116 ele 12 de 
dezembro lhe confere, que apmms estatuiu no 
paragrapho unico elo art. :31, a perda elo 
immdato. orclernmdo que se mamle proceder 
a 110\'n eleicão. 

A commissifo, porem, para 1woceder con
sciencios11mente, para mostrar o respeito que 
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con~;1,gra as 1Jeli1Jeraç·\íes LOILHllLH por esta. 1 O (00in·. _/\..sn.g· 'lo -~-""in.heiro - 8e. 
camar::t, ]Jeopi"íc-se I'ffjlllH'Cl' O SC').'"'1inte. (D;): ]ll'l'c'iclcnk, e ]JCHl YCl'lhUlciro O <tpopl!1.eg1rnt: 

Cre tm· clenionstrn.clo que o intuito lh com- «mais nüc quem Defü ccjHLhL do qu0 quem 
missií.o é resr;eifar a ki em tolhe a sua. exteu- cer.lo mi1rl1·uga. » 
sCw, sem poróm <ert"og·ar-se o cli1·eito ele inc:om- ~ l\'ilü fü,;,;e n. lmnevolcncia r.!n, illu,;lrc c;1::;11. 
p:üibiliclaclcs que 1wm 11 comntissitO Hem a nao esi.êU'lit c1<[l11 a clcsc)rnp:·u1l11r-111n tlo Clllll
C~cm11r11, dos Depnfado:' kem o tlin)ito, si iüo 1Jl'inwnto 1le um ckvm·, que !'ep;ilc1 imL:clin:J.
p01· meio 1_lc nma refor11Ja ;\. lei eleitm·al. vE'l, sobre «S~rnnpto, ]JO'' smt. 1mLureza in-

Depois ele serem remetti.los os clocunwntos <1clrnvol. <cpe:mr d:ts rept1clcvi ma:r11i!·n.1_h1s quD 
pedidos no scn mqucrimento, :1. c:1mmiss~o fü; pam ,ii:·clil· a 1rn h01·<1. do cxpe-
nilo se julgará off•n1lida l' 11'f[lll\ iL rn:mluç:w (lirnl.1) nf1m rll: . cb 1muerrn.1mm (jlrn rnc 
eh' Citlll<W<t s2.jct contrari<1 ao ssu mmlo ele fü1 1·011c:•c\11l:t urgencm. 
penS<u'. . J_gr:ulC'i;O ;e tJ lnslt·e ck:n, ·" nr;;enc;;1, 1·once-

O Sn. P1ms11H;l\TE - O i·eq unimC'nto 1lo 
nobre ck:imüulo \'ac~ "1:1· enYinüo ao sem tk~
tino. 

E" liLlo e fic:i. ôül1l'C.. i_\ rneSii :1.tl; ulteriu1· 1Jeli
beJ"CL<;.iJ.u, o seguinte 

Requernmos a inrnrsffo dtt ordem r.lo Llü:i., 
afim de que se discufa om l" logcll' o 111·ojccto 
tle amnistia. 

lle 1892. -
de 1llcn
do "Y1 1:;-

E' lido G fica solire a merlit u seguinte 

PHIJJECTO 

Ai·t. l ."Fica o Porler Exec11tivo :wtoris:11lll 
tt itlfarnleg<tr as mesas ele nrnrlics 1las cidiulc•s 
ele lü:i.,jahy e Lc1grrn:1, no est:vlo 1_le Santa Cit
tlM1·inil. 

1l1ili\. Ped1-1t p:1 t'i'· oltcrc•cc:r a :itt::, 1llu~tn: <'OD
~idPr;((:::o nm rcq11c•rim:•nto 1k i1ifü1·1rn1,çôes. 

i\'i\.o '.ittilil. o p1·opo,ilo ili:,. or:cnp:ll' c:ota tri
l1n11:1, quo l.t'lll 'iclo illw1Lrn1lit pl'ln v:ü:1.Yr:t 
fi1cil de· 01·acl\ln',; 11cil;:1,\"l'i;-; fü:,Ln. c11s:i.; rn1. 1111al 
ü:111 vi li1·i1,1lo :1 l'loqw•nc·ü:. llêt.Cion:1.l no,; l':d:o::; 
1i:1 111:1.is :1.1lmimn>l l'lu11mmci:1., :tJ.1,·i11clo L1rgu 
::ul1:0 ltnninoso Plll Lol'no das l{lll'stiie' rnonwn
tu,11s que occupa.m <e :üt1·11~·ii.o do im.iz, sórnrnJto 
CJn11ndo se tmfo.ssé' eh caurn dos dester
rados. 

Aet. 2.º Rcvogmn-so as 
trario. 

Er:t men proposiw, Sr. j)l\'sidmrte, ocrnpa.r 
cs1.iL iri hu1rn e co11c01Tc1· com a rninlrn 1J:1.h1.
n·:.1. p11 lfüln_ e de:::a.t:n-iacla .. sem 11s I'ttl.~m·11.ç0es 
elo t11 ll'.!lto, nm11 que tem as ~cinlillaç1)1's elo ]J::i.
triotisrn\I o ela. sincericbilc, cm prol 1la. C'iLlWl. 
clP:tscs iJrnzilci1·0:·. illustres e lJenemcrltos rnr
yi1l01·çs 1l<1 liepulJlim. qne lú <ío 1}:1.m ccs cl:t
reimc. 1_h:i. rno1·1e, v-iolont:l. o dispoticanwnto, 
1w1·i111c:1clo:; elo ::ic,io do srnb fami~lia.s, Lln. con
[í)1·ütbilichclo clu hw, cl:1 b1111c;1, chi acl Yogn.llos 
illustres. ele .ÍOI'llilliôtrts emerilos, 1le medieos 
noüclJil issimo::; ; crirnino::::t 1: cli:<poticilmenio 
:1.1·1·:11tc:1clus cl:t frcnr.t'. "Clo-: s1•1F. rn.ma1·nuils e elos 
hl11Jro:1 cliiu·io~ dl: pl'OfissCícs l111n1·1it:k: que no
J .iliLi1.m e P11gTarnle~em; mT:rncndos Cl'iminusa 
o 1li1-1poLi~<emonL1: do ·seio 1l:L [ll'opria rc:

om con- _1Jre:>l;nt:11;110 oucle rep1·0:\C'1!t:1xam a ;>obr1·,i

Sala das 
Lauro lllvllc;· .-71'. 

-Laccnla Con/i11fw. 

niit m1cío1wl,p1u·;1 8c;1"cm lltirnclos úquell:1s llit-
clo ju!lho ele 180,2. ___ mgC'1!': 1Irnhusp11.i1s tlu alto A1rn1zon,1::;, ji1 cde-

. -Cu !'los Cru!lpos. lJ1·rna.1la.:-, peh::: 1_lores cln fo1 los o:; clia.t: o p:ºlo 
solfrimmli.o 1lu to1l:1::: :1:-c l1oms. Reg'itíe~ inhos-

PlU\1EIRA PARTE DA OLWILVI DO DIA 

1le~cu111Il:<:icl:u p<1m n(1s, eepnlilicm10s, 
nos tcm11os d:1. 111u1ia1·cliü1, o llo.io, no Jlli1.1Jpa 
~:rn;n1i11oleni,o Ü<t~·:1cl11 pela ec:p:ldn. cle:-:1Jot.ic<1 
clu Vke-Prn:-titlentc 1_!:1. H.cpuLLica, assigrn1.l:1cfas 

DISCliSSÃ.O IJA UlW8NCIA 1'011. Eí ~lL\l?l'OS GOL\· puli\S ln.gTitm11: ilo im.iz inteil'ü. 
E' 1lol01'0'o, Si.·. presiclm1tc., <JU1J tm1ha ele Cb~JJlD.\. AO SH.. lllêl'UT:\DIJ X\1;11:Lll l'INIH!Hll, j 

PARA l"UNDAí\IBNl'AR Jj~I WGQlil::itDI K\To 111" Pl't'gt.rn l.ar uc:s ;e mumcn to <tos illustrc:s p<Llrio-
mFon:11Aç1lii:s s11mrn os u:r.rnos ,1coNTr,c1-
ilrnl\TOS (.,!rE SE TlêEi\I IJ"\TIO JC~[ PlR \_ 1 u "s
TADO DJ~ ~. PAULO, ltlo:LAT'.YO() "\_ l"OR<,'A FE
DE!tAL ALLI Dl"~TACAJJA 

tils, iu[uolles r1nc tr:11;11ram rotei luminosa nos 
1 ll Vl'l'::'os ciclos cl::i. i1roplig-:1ncl:1, repulJlir:1.m1, 
q1rnl üc: qual elo nós, q nantos republica
nos, nos tempos ominosos <ici mo11arcllia, Co
l'illll comlemrm1los à peim 110 morto lenta e 

_ G<lY:lnle nesms regi1:Jes inl10s11ifas elo Amei.zo-
o SR. P1rnsrnii:YrE-Tem a rml:wm o Se. n:1:: '? 

Angdo Pinlt1~ro,_ pam tr;d;m' elo_ ol!jecto_1l:t Q1ml elo vi'is, qmtl ele nc'1s, quantos ropubli
urgoncm ele b~ nunutos ClLLU U1e l01 cuncedula j canos 1~1.mm seYa1Jos peb mon;i.rclJ.ia como tm·
na ultmm sesscw. n veis 1cras nessas regiões onde a nlinmrin po-
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vmt a floresta e o clilmt é o soífrimento, o mar- O SR. OrTrcrcA- O que disse foi que esta 
tyrio ('. a morte para o ser lnmmno? 1müo1fa não se sulJmette a defender o governo 

E' doloroso que os republicanos, lJUe o fo- â ouimnce, como V. Ex. disse. Somos so
mm e qmwsquer que fossem os otdrtculos e lJeranos e faremos nquillo que entendermos. 
<ts diflkulclndes, que trml1:n11, i·ompendo a te- o ~JL J\:-;tmLo Pll\UEmo-V.Ex. clissc que a 
nuc gart!:t de um prnximo passllclo, ele fazer imüoi·üt llitO füziiJ, 0 que frz e:süt minm'ÜL 110 
justiç1.1. aos homens elo regímen plLSSccLlo, q11e. mrno ]XtS:octtlo, sustentando ú oui1rn1cc 0 go
emborn tivessem defeito,, tinham, comtudo, rni·no. 
estuantl; nos seus cor:tçües,a Vtoin. elo:< scnLimen-
tos IrnirnrniLarios que noliilibtm e cngrnmle- O Sit. Lm·Es Tt:ovÃo- Pela minlm pé1rf.c, 
cem, e não re:ieluicios foccinorosos riue <tbcüem p1·utesto; 1111nca sustentei nem ~ustcntm·ei á 
e clegrMhm. outl'llncc qualquer· govemo que uão estivesse 

A minoria clcsfa c'1sa sabe que rrncht conse- clentm elo progmmnm gcllnilrnmcntc rcpubL
guirá cb umioria,, que está resol viela. a apoür cano· 
â 0 1.ttnmcc todos •0s actos üo governo. (Aj!uia- (Ilu outi·os npw·ic,, ) 
dos ; a11m·tes e 11rotc.,tos intcr;·ompe1n o Ol'il- O Se. lL\liELO PI;\HC:Illo-Ouvi 1mü o a.p<e1-tc 
dor). tio nobro cloputa.clo. i-l. Ex. diz que a rrmiorfa 

Dzfüt, Sr. presidente, que <1 1mü01fa clestc1 11iío esüi i·esolvicht a suscent,11· ,t 011trw1ce o go
casa está resolvich1 n. justificar 1J governo, vcruo, que está ca vau elo o abysmo ]Xtl'l\ êL jo
inclultm1clo-o elos seus eri!nes. vcn Rt•.p11l1lic:<e. Rcgistm com muito p1«êzei· a 

Os republicanos ltistoricos. estes cicli1dãos il- cl.~el<11·1H,:1lo elo no lJré' deputado e passo <1Üeli.nte. 
lustres (apontmulo JHl''ª a que prc- O requerimento que vou ;1prcscntar á con
garam solcrnnemente a ruinn. eh c1rgm1is;v:·<to siclm·ac:;fo Lfa c;c:-::1 trn.t:1 elos n.contecirnentos 
monarcllim, e 1 cem as nmis glorio,as t.mlli1Jíes qnc sc: esfüo clan\lo lWLualmente 1rn Vill'1 1le 
na liistorüt ela prnpaganclct, estão <lispostos <t Pimj 1·1, no est:C1lo ele S. Paulo. Ifa cerc<.L de 
abrir rniio ele tudo, 1las suas opiniões irnlivi- Ire~ mezcs, imti~ ou m8oos, a im1irens:t do Hio 
clrntes, elos seus progTammas p:trticlill'ios e de .Taiwiro noticiou que' um fa.loo p11d!'l~, em 
mesmo Lhs suas trn.cli1;õ8s glm·iosi\s Lle lutmlorcs S. Pe1lro elo Turrn, el:cq nelle c:<taclo,conseguiu, 
emeritos pam apoütr o governo que 1811 c:orl'er pela ígTLortmc;ia. e pelo famüismo, o apoio (le 
o sangue brazileiro. que rasgou mil vews :i m:Ü'.1 ele 800 homens. J~sse cilhlclão, segundo 
Constituiçiio cleste pttiz e que ngom csü'1, umn- il.S noticias correntes. foz LOchl lt sorte tle cor
clanclo 1rn1tar Jenfa e cov11nlementc, rn1s inl10s- rerios UM[ 11ella p:·querm lomliclacle. Diúa-se 
pi tas regiões do A11111zonas, illnstres rnprcsen- qne ::i.s a11tol'i'1ades tomes nil.o podiam manter 
ta.ntes da nação. (lignos colll1gas nossos, (li- lt ordem, purquc dllts mesma,; es',;,wam ::1me
gnos pares da illustro umioril1, e ostCI, em aç,ada.s; e estils i11ror11mç,,-1es, r1ue os jormtcs Llo 
vez ele revoltm·-sc contm a requintada. nml- Rio Llc faneil'O Lle,·am, me fma.m communica
vaclez elo despotismo, conscntc que esse novo elas pttrticul.iti·men te pelo llonrmlo .i uiz de cli
Nero rejubile-se sobre os clestl'oç.os clu. pa.tl'ilL, i·eito ele Sa.nl<t Cruz elo Rio Pardo, relafando
extasie-se á contemplação da. sua obm s1ü1- me os factos como r;Jles se tin\mm claclo. O go
nica da completa ruilm (ht Republica.. verno de S. Pttulo. noticiamm as fol\ms locti.es, 

A minoria sctbe que nesta c:asa 1mcla, c:onsi- impressiomtclo com os acontecimencos ele t::ão 
guirá; ]JOrém, ella. cum]Jre rngrnLlo o intlcc:li- PeLlro do Turvo, rnmetteu um c:outingenLe tlo 
mwel clcvcr, clcnuncim1clo todos os elices u c:l'ime 7° l.11l.tt1ll1ão tle linha Jlltl'Ct aq uclL1. loct1lidacle, 
e n.ponLanclo o criminoso. li.fim de mant111· n. or1lem. 

Antes de entmr no ;cssumpto elo meu 1·c- · Bascm1do-me aindn. nas i u l'ormaçõmi cla-
quel'imento,sirvmn ess(Ls J1lÜn.vnts (!e protesto lJ 11ellc nmgistr;1.1lu, c:uja p:clll.Vl'lt nfto posso 
contn1 o cr·.ime l!orrnroso tlo Pmle1· Executivo, t'.Onseutir que sejet por um momc;nto posta rm 
que mandou assass'rn11· lenta o covardemente, cluvid11, e,:sc bt1tnlllão, r1uando chegou ll Sfco 
nas rernotlts regic}es ele Cucully e Talmlinga, Peclrn elo Turvo, já a noces:;ichlclc eh smt pre-
illustres hmzileiros; signiftq Lll'm minlms !10- tinlm clc~appl1reeiclo, porquP o falso pa-
menagens ás espos<LS e crea.rn;<ts fJllC a. est<L tinl1<1 oiclo victima da .1ustiç<t puhlica. 
hora devem esüw chomndo :1 ;1usonciet e. depois, r1rn111rlo nffo lmvia m<1is deoo1·-
quem sC1bo ! a lllül'te clu esposo e prw, uuico deus cm ::; . Pedro elo Turvo, q mmdo toclus 
arrimo cl<t smt viela. (Muito lic1u.) sabiam e1ne o fülso pG1drejit tinlrn clesappare-

Signifiquem elll1s ll.S homenagens i1 propri<e cido, :tpp<erece em urna localichcle visinlrn da
Rcpublicll., que neste momento eleve-se cobrir r1nella, 8. Sebastfüo elo Tijuco Preto, hoje Pi
cle luto pelo crime que soffrem os seus bcnc- m,jú, o mesmo contingente elo 7" batallu'lo ele 
meritos e le<ws 8crviilores. (Jfuito 11c,,1.) linlrn, sem se saber o fim ele su'1 ida áquelle 

E agorn responderei ao a.p11rte elo illustre ponto, nem por que autoridade tinlta sido en
rlr,putaLlo o St'. Oiticicct. Nao wm ra.zü.o S.Ex.; viaclo. 
não se pode cleienclcl' o c:l'irniuoso appellaudo Pcl<ts noticias cl:1 imprensa. e por cart'1s que 
para crime remoto, si é que o hcmve. clalli tenho recebido, essa forç''·' está üizendo 
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toda a sorte de violencias e correrias, l\Ssal
tanclo '' propriedade, atacando violentmnente 
o lar domestico, segundo constei da imprensa 
ele S. Paulo, attentando contra a virgindade 
das donzellas. 

Senhores, isto e graH. V. Ex., a Ca1mira, 
a illustre depufação de S. Paulo devem per
foitamente cornpl'ehender que estes excessos 
da força, esüts violencias, estes crimes com
metticlos em Pirajú, não podrm fic<u impune~; 
que é necessario Jmver unm autoridl\cle re
sponsavel e justiça; í[Ue castigue os cul
]mclos. 

o SR. COSTA JUNIOR dá um aparte. 

o SR. ANGELO PI1'111ElRO-~ãu ,; a forÇiL,mas 
[I tmtor·idado que tlirigiu C:S:3[1 J.im;<1; CSSlL e que 
e a responsavel tlirccüi. Um jornal ele S.Paulo 
occupando-se cksses aconte.cimentos, a Fc
demçao, urgão cfüuio ela capitnJ, tem nar
mdo em detalhe todas essas correrüts e vio
lencias. 

Não posso acrmfüar que taes violencias, 
taes tropelias e p::rseguiçl-:es sejam feitas por 
ordem elo govemo. 

O SR. COSTA JUNIOR-V. Ex. deve r2co
nhecer f[Ue ni1o o foi; o governador de 
S. Paulo é incti1xiz disso. 

o SR. ANGELO PINHEIRO-Quero ac:0 2clital-o 
como V. Ex. ; e no (lia em que vierem as in
formações que peço. terei muito prazel' em 
declarar que essas violencias fomm dei inicia
tiva da propria força. e não por ordem do 
govemo. 

O SR. COSTA JUNIOR-Mas V. Ex. não está 
já convencido disto? 

O SR. ANGELO Pr\TnEmo - Ifa ftCc:usações 
!eitcis pela imprensn.; e voL1 tw eucontro 
da maiorilê p'"m l1edir "º governo intür
mações. 

O SR. COSTA Jum.oR-V. Ex.já nw clccl<wou 
particularmente que o governador não tinlrn 
culpa. 

o SR. ANGELO PINHEIRO- Particuhwmen1,e 
declarei a V. Ex. que não aereclitav-a riue o 
governador ele S. Paulo tivesse 1hido esscis 
ordens deslrnmanas e selvccgens; mas cl10-
vem '"s éLccusar;ões, multiplicaJn-se os c1•imes 
e rn·ge que as a.utoricfaclcs varram :::Uc\S tes
tadas delb1demlo-se, e elalli '' nec:essiclacle das 
informações que pE~Ç'o, 

Na '.~" pcirte do meu requerimento indago 
elas razões ela clemissão elo gene1·cü Bitten
court Machado, commanclante elo '1º districto 
militar com sóde em S. PéLlllo. 

Os descüinos diJ, f'orçn, füdeml coinci.dem 
com a retirada do illustre mareclml. 

Qual a razão da clemissi:lo do commamlante 
rlo 4° (\istri.cto militar? 

Gamara V. II 

O SB.. JuLro DE MESQUITA - Posso ga
rantir a V. Ex. que m1rln. tem a demissão do 
Sr. general Carlos Machado com os factos de 
Pirajú e outrns ; ó um militar muito clis
tincto e vivia em plena harmonia ele vistas 
com o governo ele S. Paulo. 

o SR. ANGELO PINHEilW-Folgo muito em 
ouvir esta clechu:u:Ll.o elo nobre deputado ; 
mas pergunto, qual a razão, qual o motivo 
de ordem pul1lica por que foi clemittido o ge
neral Ctulos Machado? 

O SR .. Jluo DE MESQl:ITA-0 govemo deu
lhe uma commissilo superior. 

o Sn,. AKC:ELO PIXHEIRO-Seriu, para dêi.r
ll!e uma commiss5.o superior? 

O Sn. Jur.rn DE .i\IEsQUITA-A bancach1 pau
listi1 dá testemunho da le;dch1cle do Sr. Carla,; 
.i\faclmilo. 

O Srt. ANGJDLO Prnrnmw - Sr. presidente, a 
tlemissilo, como foi chcda, impressiona üolol'OScc
mente o comçuo dos camarc-1.clas do illustre ge
neral, que tem sido mn servidor clfi Repu
blica, serviu á patria nos céLmpos da batalha 
e pnistou serviços importantíssimos á Repu
blica no governo do Rio Grande do Sul, em 
momento diJilcii ela viela politict1 elaquelle es
tado. 

lbr SR. DEPUTADO-Prestou e nilo fez ClLUS8. 
commum c1)111 os desordeiros. 

O Sn. ANGELO Pr;-;:rmmo - Ni:lo fe.z causa 
commum com o~ clesoreleiros e, entretanto, foi 
clemitticlo pelos cu;tuaes amir;os ela orclcm ... 

Entendia, Sr. presidente, que depois chJ, 
refornm arbitrnrhi e despotirn elos illuskes 
genernes, depois de descerrados fantos servi
dores ela l\.epubl'c'1, n[o chovia co,usar extra
nltem a tlernissiio elo illustre general. porque 
o espirita publico .iú. esti1. lullibriaclo com as 
consfantes ntjmlas elo lusco despotismo. 

Mt1s a 110maela maioria diz todos os dias 
que estamos em plrnm clominaçi1o ela lei, que 
cess,uam l1S perseguições, que n[o existem 
mais odios. Pois bem, cccreclito nessas constan
tes afürim1ti vas cb illustre m<üoria, creio nas 
sulês pacifirnções e pergunto : quaes os mo
tivos por que foi cli1cla domissil.o ao honrado e 
digno commandante elo 4° clistricto milita.l' ~ 
Si os motinis füram faltas ele cumprilnento ele 
ordens su11eriores, qunes fomm estas ordens? 

Sr. presidente, vou concluir. Peç>o licença 
à illustre maioria para dirigir um appello t10 
clictador que nos ccbate, ao Sr. Vice-Presidente 
da, Republim : Interrompei vossa marclrn 
triumplial na senda sanguinolenta que vos 
traçastes ... (Grande s1.1ss11n·o e Do~cria nao 
pcrmil:tem ao oniclor f'ci~er-sc on·Dir) •.. onde B, 
sarai vadti elos encomios, gtwgalllaclas pel<c 
segueira elo ante-patrioLismo e que contrastam 
com as nnprernçÕl)S elev'"cln.s contrn Ymso 
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nome, por toda uma populaçilo que se afoga tcicto milifar, iL marcha, do contingente de 
no sangue derramado pelas vossa~ metmllli1- força dB, Unii\o pn.r<L S. Pedro elo Turvo: 
doras (i.nlito bem) ; em que os hymnos apo- 2°, si essa inteewnçã.o ela força fecleml foi 
logeticos dos thuryfemrios d.e TOdas as sil.ua- ckterminada por algT1m tlos graves factos co
ções esbatida,s pelo sol da victoria contra- gitados pelo art. 6° cb Constituição Fecleral ou 
sta,m e não podem encobrir os fundos gemidos si por outrns e quae-; ; 
soluçados pelo amplo cor<1ção da p<1tria, :3', si aqnelle contingente; jú l"rgressou ao 
(muito bem) ; em que os ouropeis da vosssn. seu quartel provisorio na ca,pital cla,quelle es
clamyde presidencial contrastti,m com essc1s taclo, e quaes as comnm111caçi'ies oriiciaes subre 
nodoas sangrentas, criminosr1mente gotcjafüls o movimento o serviç.os por elk prestados 
no solo d;:c patria, para lustre e ga,uclio do nesse clestac::uncmto ; 
vosso governo (muito l!em) ; em que o brilho 41, cpmes os motiYos ele. orcle.m superior de
dos borclaclos da vossa füwla, ele genrrnl lmt- t:-rminantes ela rxonei"i1ç&o elo geneml els cli vi
zileiro n&o te.m mais as antigas scintilhiç'Ões: s&o Carlos Jllfa1·1ta,clo de Bitte.ncomt elo com
tisnaram-o o sol de Cucuhy, as arclenbLs mando do 4' cliswicto militar, com séde em 
as intemperies ele Tabating;i ; deslustram-o, S. Paulo. 
para todo sempre, o desterro desses brazileiros 5', a que imposiçiíes ou ordens clrixou elle 
illustr-es, vossos dignos camafilclas que, corno ele 8ulmwtter-se e c1ue motivos aJlegou. 
deveis saber, pois eleveis ter te.stemunltaclo Seda cl<Ls sessões, 27 ele junho ele 1892.-"1n
na campanha incrue.nüt contra o inimigo ela guio Pinheiro.- Ticl!cinnino ele c>fenclonça.
patria, pelo seu valor, cle.noclo e encemlraclo Ffeiiry C:iracio.-Lopes Trovr7o.-Pcdro Amc
patriotismo, alem cle.ssas p:i.tentes superiores rico _ Vi,·gilio Pessoa.-Espirilo Santo. 
que. lhes honram, conquistaram as home.irn-
gens dos compateiotas, os respeitos do mundo Entra em cliscuss&o, que é sem debate en
civilisaclo e os agradecimentos cfa patl'ia cerracb, e e apprr>Yado o requeri~nento elo 
(apoiar/os), e isso constitue patente muit i su- 8t". Ilít!!ue! Cas1,L'O, pedmclo mformaçoes sobre 
perior ás que pe.rlustram as fürcllcs elos rlespo- a.s conce3sues de engenhos centraes de Capió e 
tas, porque estão gr Vélclas nos corações dos Cunhau. 
coevos e constituirão paginas brilhm1tes ela ' 
historia elos benemeritos ela pakin.. (1vfuito 
bem.) 

Parae nessa lugubre romaria. 
Em um esforço de supremn, contricção, que 

para vós mesmo será a re.pn,raç&o elas voPsas 
faltas e a expittção elos vossos crimes, aJfümae 
ao paiz inteiro e ao mundo civiEsa,clo, que não 
mais o1Jecleceis ás inspiraçiíes elo mal; n&o 
mais obedeceis á constitucionctiiclmle elos des
terros nem á legal ida 1 e ela~ hemtornbes. 

Affirmae solemne.mente que o negro despo
tismo não mais pezarà sobre os destino~ desta 
joven Republica, que. o espectro elas persegui
ções oclioslls e dos assassinatos não mais en
sombrarão os horisontes ch1 patrii1. 

Affirmai solemnemente que está ple:1ccmente 
instituiclo o regime.n da lei, que nos llorisontes 
cltt Republica brilha serenamente o <estrn cb 
justiça,, ardente pharol cujas scintilla1;;õcs lrn
manisam os tyrannos, nobilifam e engrande
cem todos os governos. 

VozEs-Muito bem ; muito tem. 
Fica sobre a rneslt o seguinte 

Requeremos que se solicite do Pocler Ex
ecutivo a ministração, pelo Sr. secretario ela 
guerra, elas seguintc~s informa.ções : 

111
, si precedeu recllüsiçiio do governo tle 

S. Pinllo D,o f'ecleml ou iW co1111m1ndo do clis-

O Sr. Cassiano do Nasci
In<em:to (pela o;·dein) Crê, que. lm sobre a 
mesa um requerimento seu e de alguns ami
gos, pedindo a inver;:ão ela ordem elo dia. 

Corno, Sr. pre::1iclcnte V. Ex. sabe pelo regi
mento, esse requerimento eleve se.r votado logo 
no principio cln, sess&o o certamente por não 
saber da existencia clelle começou a 1 ªparte 
ela ordem antes de submettel-o á consideração 
ela casa . Alem disso na 2ª parte ela ordem 
do dia está o projecto de amnisti<e, que occup::t, 
ha muito tl'mpo, a rüt.enção do paiz e eleve 
tmnlJem oceupar a attenç:1o chc Ca,mar::c dos 
Deputados ; a,ssim pede que o Sr. presidente 
consulte n. c<1mara sobre se consente rrn inver
silo ela ordem do dia pam entrar cm discussão 
o assumpto de que trnta o requerimento. 

O SR.PRESIDENTE-Depois que o nobre tlepu
fado começou lt fazer º'sua reclamaç&o. trve 
conhecimento do requerimento que ~ubme.t
to á cleliberaçilo da casa. 

o SR. CASSIAJ\O DO NASCli\ll<iNTO faz jus
tiç.a i.tü Sr. p1·esichmte, logo viu que sú por 
desconhecer a existencia ele ücl füqum'imento 
o tinluc deixado ele 8nbmotter iL consideração 
ela, casa. 

O Sg. P1rnsrnENTE -Vou submetter a votos 
o re.q Lterimeuto aprl'se.ntaclo pelos Sr>. depu
tados Cn,e.tano de Albuquerque, Bella.rmino de 
Mendonça u outros. pedindo a invorsiio chi 
ordem üo dia, no sentido de. ser discutido e.m 
primeiro logar o projecto ele amnistia. 
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Procedendo-se à votação reconhece-se que 
não lia numero, tendo votado a favor elo re
querimento 51 e contra 16 Srs. deputados. 

O SR. PRESIDENTE-Vou maÍldar proceder á 
cliamada. 

Procedendo-se á chamada. verifica-se terem
se auzentado os Srs: Noruega, Paran<1guá, 
Pires Ferreira, Sá Andrade, Annibal Falciio, 
Pereira de Lyra, Joiio Vieir(l,,Felisbello Freire. 
Fr<:Lnça Carvalho, Baptisfa da Motta, Alcindo 
Glmnabara, Tlwmaz Delfina, Ferreira Brandão, 
Dutr0 Nicacio. Glicerio, Moraes Barros, Car
valho, Paulino Carlos, Costa Junior, Alfredo 
Ellis, Almeida Nogueira, Julio de Mesquita. 
Brazilio elos Santos e Leopoldo de Bulhões. 

o SR. PRESIDENTE-Responderam á chama
da apenn,s 89 Srs Deputados. Fica adiada a 
votação d<is materias indicadas na ordem do 
dia. 

Continu<1çflo da 2" discussão do projecto n. 
23, fixando as forças de terrn para o anno de 
1893. 

Continua em discussão o art. 1° do projecto. 
S<Io lidas e ficam sobre a mesa as seguintes: 

Emendas 

Emendas ao 11rojecto de lei elas (inças de terra 

Ficam igualmente sobre a mesa os seguintes: 
Art. 4. 0 Substitua-se o ultimo período por 

este: 

« Os que se alistarem no regímen da pre· 
sente lei servirão por cinco annos ; e tanto 
estes, como os que já servirem, nflo poderflo 
engajar-se por tempo menor de dous annos.» 

Art. 5. º Em vez de : - E' declarada per· 
manente, diga-se « Continüa em vigor ... 
etc. etc. 

Art. 9. 0 Substitua-se: 

l 0 , os lentes, os substitutos e os professores 
das escolas militaees, etc. etc. 

2°, os arregimen1ados membros do Congres
so Nacional que tenham de exercer o mamlctto 
por tempo su1Jerior a dous annos, assim como 
os de qualquer corpo ou arma que exercerem 
cargos íeclt~raes ou estadoaes absolutamente in· 
compatíveis com o serviço do Ministerio ela 
Guerr::t. » 

O mais como está no projecto até o § 2. 0 

§ 3°, os officiaes do quadro extranumerario 
que exercernm empn'gos vitalícios conconerão 
com os ele seus corpos ou armas para o preen
chimento dcts vagas que se derem no q uaclro 
geral, desl1e que, além dos outros requesitos 
da lei, tenham mais um anno ele intei·sticio. 

§ ... o tempo de serviço militar exigido por 
lei para a reforma ou aposentadoria será con-

tado sómente para um destes e:ffeitos, garan. 
tido, porém, o direito de opção. 

S. R.- Rio, 28 de junho de 1892.
Athayde Junior. 

A.dditivo 

Adclitivo ao projecto de lei de forças de 
terra : 

Accrescent0-se onde couber : 
Art .. , . Para preenchimento elos cla.ros, 

os estado$ e o Districto Federal, á vista do 
disposto nos arts. 87 da Constituição e 3° 
n. 6 da lei n. 39 A ele 30 ele janeiro ultimo, 
fornecerão o seguinte numero de prac;as 

Amazonas. . . . . . . . . . . . . . . 56 
Pará.................... 99 
Maranhão ........... , . . . 99 
Piauhy................. 57 
Ceará................... 142. 
Rio Grande do Norte..... 57 
Parahyba . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Pernambuco............. 241 
Afagôas. .. . . . . . . . . . . . . . . 85 
Sergipe................. 57 
Bahia................... 311 
Espiri to San to . . . . . . . . . . . 56 
Rio de Janeiro ........ _. 241 
S. Paulo................ 311 
Paraná................. 57 
Santa Catharina ....... ,, .. 57 
Rio Grande do Sul. . . . . . . 226 
Minas................... 52:3 
Goyaz................... 56 
Matto-Grosso . . . . . . . . . . . . 56 
Districto Fedeeal. ..... , . . 1'12 

Somma. , ..... 3.000 

Sala das commisslies, 27 dt; junho de 1892. 
-Athaydc Junior. 

O §r. J"oão ].Cl>iuhciro comef;<L 
dizendo que o projücto Llo governo e o pare
cer da commissão de marinha o guerra sobre 
a fixação ele fcm;as não pócle e não deve ser 
acceito pelo. camara. 

Nem umet '"azão encontra parajulgal-o ao 
menos sustentavel, no ponto de vista eco
nomico do paiz, pelo qlle respeita, a, política, 
interna e externa. ante os compromissos ela 
propaganda Republicana e icléal clcmocratico. 
e :finalmente, o que talvez pareç'a extrnor
clinario, segundo a, opinüio ela propri:t forc;n, 
pelo que ella tem tle mais :intorisndo e mais 
pmo corno orgão tlc smis mani rcstaçõcs. 

No ponto ele visfa econornico, cliamct a 
attenção elo Congresso :para esta circumstcin
cia e é que não sendo prosperas as finanças 
ela patria, ou melhor in1~piranclo o seu estudo 
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bem funclos clisanimos, entretanto, é o Brazil, cimento factos honrosos. transpimmlo uma 
de todos os povos ela america o que mais de- generosidade inaudita elos santos pensamentos 
pende com semellmntes serviços, e isto actu- da paz interrnwional dos pl'imeiros clias ela 
almente, e entretanto ainda o governo pre- Republica. 
tende e a commissão quer que estas despezas Cita a conferencia, internacional americana, 
sejam augmentadas para urna receita que onde o Brazil se fez representar; o facto de 
tem decrescido e vae !lecrescer. ter Benjamin Constant proposto a restituição 

Apresenta dados para o comprovar. ao Pn,raguay, elos tropheos tomados áquella 
Observtt que a gloriosa Republica dos Es- Republica, por occasfüo da guerra e uma re

taclos Unidos da America do Norte, que é sposii1 do general Deodoro ao ministro d.a Re
sempre mvocada como o espelho em que se publica Argentina. 
eleve rnmirar a JOVen Republica Brazileira, , Cita o facto de tBr dito Benjamin Constant 
com este insigne modelo, nem sabe o que possa• qu11ndo o m11jor Serzedello Correüt o accltt
clizer para provar o erro do projecto em de- i mavtt general, estas palavras «fazendo a Re
bate ; pois lá, sendo te ]Jopulação de 65 mi- pulllica com o exercito ermn os meus intuitos 
lhões de haliitantes e as rendas e a receita in- muito mais modestos e pakioticos »E no leito 
comparavelmente superiores ás nossas, entre- da morte ainda, cl1zia que os gttlões ele geneml 
tanto numericamente as fcwças são iguaes ou lhe queimavam os pulsos. 
quasi iguaes, 25. 000 solclaelos nos Estaclos Acha que o aug·mento ele força clesneces
Uniclos e pede-se no Brazil que estil em ]Josição saria, tambem queimn. os pulsos tln. Patria e 
somenos 24.000 homens. que. o exercito pócle dizer· com Benjttmin Con-

Si o ponto ele vista economico faz 11ue en- stant que os seus intuitos fazendo n. Repu
tristeçtt a alma patriotica, ante a perspectiva blica tambem eram multo mais modestos e 
de se querer gastar o que absolutamente não muito mais patrioticos. 
está nas forças do paiz, passará a demonstrar Ainda cit11 muitos outros militares, insis
que no ]JOnto de vista ela politica interna, tindo na mensag·em de janeiro, feita pelos 
ainda e absurdo semelhante projecto. chefes ela guarnição elo Rio Grande do Sul. 

Pergunta o orador, si, para fazer as insti- Termina pedindo o seguinte que formulará 
tuições repulllicanas, vivendo a monarchia, em emendas opportunamentB: 
tendo por si 50 annos ele habito, com presi- Que o exercito sejft reduzido de 24.000 llo· 
dentes. delegados clirectos e de confiança im- mens a 18. 000. 
mecliata em todas as provincias, si para fazer Que as escolas militares sejam re(luzidas dB 
ruir o throno e se elevar a RepulJlica, basta- modo que fique existinclo urna superior na 
ram 14 mil soldados, ftU antes bastaram 3 mil Capital Federal e duas outras preparatori11s, 
homens que a proclamaram no Rio de Ja- urna no Rio Grande e a outrn no Ceará. 
neiro-como agora se pedem 24.000 homens Que um terço elo exercito, seja empregado 
para manterem estas instituições. em serviços uteis da consteucção de linhas te-

Tamliem o exag·g·eraclo elo pedido do governo, legra.pllicas, etc. o que uma idea apresentada no 
e o ]Jl1recer cln. commissão ele mn,rinlia e guerra actual relatorio do Ministerio da Guerra 11elo 
que o agrava, são condem1mclos pela política Sr. Carneiro coronel ele engen11eiros. 
brazileira intermtcional. E, finalmente, que os batalhões com sede 

Tem-se dito, 'e é uma verdade, que a Re- nas capitaes, sejam retirados pltra cidades do 
publica no Brazil integralisou o systema iioli- interior elos estados, conforme os votos da 
tico americano; que a monarchia, por que . guarnição elo Rio Grande do Sul. 
monarchia, era sempre como governo, uma ' Estes pedidos faz em nome das finanças 
entidade suspeits, aos outros governos ameri- elo paiz, segundo ás necessiLl11des ela politicti, 
canos; que o estabelecimento ela Republica interna e externa da pa,tria,, e segundo os 
mais estreitaria os laços dlt fraternichtcle na- votos do mesmo exercito que tem tantas 
cional entre nós e os povos irmãos deste con- traclicções g·loriosas. 
tinente, sendo ctssim, pergunta o orador, si 
no tempo cl11 monarcllia e elas suspi<ições, O Sr. Bevilaqua- Sr. presidente, 
14 mil homens do nosso exercito, llastaram, vim hoje ]Jara a sessão disposto a desistir ela 
apezar disto, para manter o respeito que s, palavra para ft~sim facilit11r a marcha elos 
nossa patria merece, como é que agorlc, quan- trabalhos ela Gamara, cu,,os effeitos beneficos 
elo os motivos ele syrnpathias augmBntmn e dependem de sua prom]Jta conclusão, reser
que hão ele ser necessarios 24 mil homens 'vando-me para a 3ª cfücussão. Felizmente, po
]Jara as necessidades ela politica internacional rém, a inscripçiio indica-me a tribuna justa
llrazileira? mente depois elo discucso (lo illustre orador 

A unica ameaça tle, quebra de harmonia, que acalJa tle abrilhantal-a. 
não está hoje desfeit::i,, com a sulimissiio elo Realmente, a impressão deixada no meu 
legfüo d~s mis~Cíes ft :arbitragem? espírito pela ]Jalavra ele S. Ex. é lJftstante 

Peclcl permissão par<~ lembrar com clesvane- diversa dltquella que outros oradores que o 
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precederam teem tleixaclo em toda a Camara. S. I Este facto a bistorüt registrará como um 
Ex. propunha:sc [L um Ol:\jectivo e sc'i inciclenrn- bello exemplo de cleclica.ção pessoal _ao mare
mente se clesv10u parn o terreno propriamente 

1 

clml DeoJoro, que, mfelizmente, nao o soube 
polltico. procul'anclo de.sde log•) enveredar do comprehencler. 
no\·o pelo caminho que conduziria ;1.0.<:> seus O Dr. Benjamin, surprehendido com a cele
fins. 1 bee ncclamação, mediu immediatamente o al-

Na, discussão da, lei de fix<1çíio üe foeça&, o! cance claquelle erro, ali:ís inspiraclo por no
que temos presenciado é uma clivagação sem b~·es mtm~os, corno cr8lo, e reeusou .iorm~l e 
ncde sobre a politica, geral, " 0xemplo elo d1g1mmeme semelhante l:ont'a, corno e publico, 
que se füzú out'l'Orn. ; mas com a clifferença mtts tcwe por fim lle sacrificar suas convicções, 
tle que out'ro~a havia certo c<1bünento, de constranger seu'!_ sentimentos elo mais a_bsoluto 
occordo com o regimen ele entil.o; ao passo ciue clesapego para nao deixar ficar !J1ª1 o illustre 
agora é simplesmente 0 abuso üa. tribmm, ma1·~chal, depois que este acceifa.ra a accJa,-
aliuso a que lntst;rnte desejo não sei' levado. mti.ç;:o'. . . 

O nobl'e 01'aclor l'epresentante de •Vlinas é lnlel~z.mente este. mesmo acto da '.!1ª1oe no-
<>pologista entlrnsi<>.sb ela reLluc~~tü ela, for<;a ln'_eza !01 amcfa monvo ele explora9ao da in-
Jlllblica, Devo cll"sde já prevenÍJ' o espirito de tr:ga mesqumlm e perversa ................. . 
meu illnsire colle.ga e de tocla- " ca.mam, que 
eu tam llem sou .l'renetico apologista de seme
lhante rc~ducçã.o. ( 1l1>oiados.) 

O SR. PEDRO A:-.rnmo:r-Tocla a Europa o é 
;igora,, üepois elos exercitas pew.rem tanto so
hrn os contribuintes. 

O SR. BEVILAQUA - PorquEJ embora te
nll:i, de mostrar que o honrado represen
fante mineiro foi por vezes infeliz, si não in
rnluntariamente incorrecto nas citações que 
füz em apoio das suas idéas, lw. em todo o 
CêLSO alguma cous:i, ele verclade ; e neste mo
mento fazia venladeira neg1tçfo claquillo 
que mais me honra, nS.o seri<i. neste mo
mento um cli3cipulo do grande mestre que 
S. Ex. citou, si não füsse tambem apologiõta 

· · 1\. ~Ü~·r; .. io. ~1~: ~~~{1~~1g~1;1·cl;~ ;ji~ti1;~t~~ ;,i;;1~~ 
noB 1fa Escola '11iili1ar ta.mbem nào se prende 
ao assumpto. E' uma. bellissima pagina eh bl'i
llmnte historia ela escola, intimamente ligada 
li ela Republica e á ele seu glorioso Junclador. 

Esse documento foi apresentado pouco de
pois elo celebre discurso ele 23 de outubro em 
que o Dr. Benjamin lançou o cartel ele desa
fio ao governo monarclüco im festa dos chi
lenos. 

O Chanaan foi alcança,do - a Republica! E 
o guia implorado accedeu aos rogos de seus 
Lliseipulus queridos e foi o seu Jnndador ! 

Mas voltemos ao assumpto. 
Foi o proprio Dr- Benjamin Consl<tnt, mi-

nistro da guerra .... _ .................... . 
ela reduci;ão a mais absoluta da. força armada, ......................................... . 
de accorclo. porém, com as nossas conclíç,ões, ...........................•.............. 
com as exigencio,s legitimas elo nos.0o meio. E 
ú neste ponto que está a minha clive.rgencia · · Í<'~i .o. p~';P~'l~ ·B~1~J~1~i;1·. C;;~~t~1~t,' ~1~i1~i~t{,; 
com o nobre orador mineiro. da guerra de entií.o, quem augmentuu a força 

S. Ex. fez diversas citações elo glorioso pul}ltca, elle, que, rr.a.lrnenie tinl18. as icléas 
fnndador tla füi1mhlica, mas permiUa-me o a1wesent2cclas pelo nobre deputado mineiro ! 
meu illustn: colleg«t algumas oiJS8l'Vaç,ões de Mas explica-se. Tudo est:í na opportunidaile, 
contestação. E isto explica-se imLumlmente: rn1s exigencüi,s chi, situação no momento. 
S. Ex. não o conheceu füo de perto como Rea,lmente o que em quelegitimamente,nós 
<tr1uelles que ti\•eram a feEcidacle de ser seus que temos rnnvic~õe:; polit1cas, nó:< que ternos 
üiscipulos. ardor civ1co. ní'1s que temos enthu:>ia.smo e 

S. Ex. n8.turnlmente níio poclia tão dei ene1·gia par<i. defender as nossrts icléas e as 
p_erto acornpan hal' . todas <LS . circumstancias [nossa~ convicçl'ies mais. intim<L. que é que 
smgulares da politica nos pt'1me11°os clw.s ela poderrn.mos es1mra.1· em face elo gmnde ãc,on
Republica, em que o seu glorio~o fünclaclor tecimento que cleslumbrou o mundo inteiro a 
em parte. E é como explico que S. Ex. 15 de novembro nesta capital, naturalmente 
fizesse, por veze.s, suas cita.ç·.Cies sem aquella que poderiamas esperar ? ! Aquillo que se 
propl'iedacle que. ~stou cel'to, niio era sua in- murmura.va em todos os cantos, aquillo que 
tenç~co illuclir e que estaria de yleno acoorclo transparecia mesmo mts opiniões correntes lltt 
r:om os talentos de S. Ex. Naquella phrase imprensa era, senhores, que houvesse ore
que o nobre clepu1aüo mineiro citou em rela- verso da meclicla; que a desforra se tra.masse 
çiio aos bordados que queimavam os punhos occulfamente para no momento proprio ex
clc Be.njamin Consürnt, mtquelle intuito nobre plodir terrivel e promover-se a, restaura.ção ! 
e elevado que S. Ex. apresentou ao conheci- O que se esperava. o que se murmurava, in
rnento ela camafü e do paiz, naquena citação fundindo-nos receio, impondo-nos o clever ele 
qu8,êÜiás, corre já impressa. não l1avia, ligação procurar meios de 1leieza., era qüe uma colli.
:1.lguma com o fado do aug-mento do exercito. gaçáo L1as m.onarchias enropéas fizes~e sentir 
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o pezo ele sua pressão na joven Republica. Era- · socil1l, não é só esta a diiferença; nos Estados 
zileim ! Unidos ha um11, superioridade muito grande 

E' fücil ele comprehencler 0 eifeito deste rnbre nós industrialmente fa,llanclo; a instruc
acontecimento no mundo, a reacçãD socüü de ção nos Estados Unidos está clUunclicla em 
um11 rnvolucilo em todo 0 occiclente. e nestcts propon;ões muifüsimo vantajosas solJre nós; 
condições, n~dl1, mais mttuml e legitimo do l'I' condições continenfaes elos Estados Unidos 
que immecliatmnente fü,zer-se 0 augmento que elo Norte aimlc1 divergem com grandes van
se foz 1m força publica. Felizmente pam nós a. tagens p11rtL elles e contra nós; ellcs não teem 
monarclli11 aqui não teve um só defensor sin- de quem se aLTecear, ao passo que nós temos 
cero e feustrou-se a colliga,~:ão e~tra.ugcim, olJrigaç,ilo de estar rirnveniclos, sem excesso. 
tentativn insensata, criminos<i, intrusa e aJ- bem entendido, rmüs elevemos ... 
frontos<1 aos nossos brios. O SR. AllTHDR Rms - Não temos ele quem 

No regímen p<issarlo, o e:ITectivo elo nosso nos arreceitu ; no c<iso ele a.ssalto estrangeieo, 
exercito, pocler-se-hü1, ttté dizer que era ex- conü1mos com o pn,triotismo rla. naçi'\,o, como 
cessivo; 11ào, porém, si encf\rarmos a quesfü.o em 18ll5. 
pelas normas communs ela fonnação tb fOr(,•a o SR. BEVILA(;JUA - Mas V. Ex. denodado 
armaclf\, nos paizes europ3ns. As 11ossas con- tle lensor ela, integridade fü1 pn.teü1, lia ele con
dições 11osologicas são complBtttmente cliversas Yir em um ponto e é que o soldatlo aguerrido, 
das eln.quelles ptüzes. De :0:orte qne, lcS propor- i)l'ompto pt1ra a todo o instante eles~mpenliar 
\;Cies que l;i, são gernJmentc' a.ceei ta,:, <Lqui da- a stm noh1·e missCto, não se füz ele um dia 
riam um effectivo muito maior elo c1ue o que pan1 outro; o exemplo temos mesmo no facto 
tinlrnmos no regimen p<ism1clo e mesmo do que que v. Ex. citou. 
temos actnalmente no rogimen republicano. Si outras fossem ns comliç:ões elo nosso ex-

NesRn.s eonclições porJ[a-se ter reduzido no ercito por occasiào do rompimento elo Para
tempo 1h momwclüa, o effectivo do exercito, guay, nào teriamos os i·esultaclos funesto.> que 
a.ssim eomo duplicou-se nos primeiro:; dias du, nos trouxe a clesastrnda guerra, filiia elo ca
Republica, tudo j11stificé1clo com as melhores pricho e do orgulho ela patriotica familia 
razões. imperial. .. 

;via.s, Sr. presidente, falla-se nos Estados 
Unido~, e pergunto: nós já estamos em concli- O SR. ARTHUR Rros - Então V. Ex. sejn 
ções de seguir o exemplo elos Esüvlos Uni- logico, em vez ele 20 mil, peça l 00 mil. 
dos ? N[o, absolutamente não ! A,; nossas con- O SR. BEVILAQUA - V. Ex. é livre ele o 
cliçõ2s são <Üncl11 complets~mento diversas ch1s fazer. E si resolver-se a pedir tanto, terei 
dos E8ti1clos Unidos. o p2sar ele recusar·' llle o meu voto. 

Em pl'imeiro Jogar, (e isto faz o effeito dê1S O que peço e satisfüz-m,, é que tenbamos 
salvas elo cele!Jre capitão que entre cento e 20000 homms prepal'aclos,aclestrados no mister 
fanfas mzí'íes não atieou,primeiro por não ter elas armas, nlio só na instrucção theorica como 
polvorn ... ) estamos em condições tle tran- im instrucçào pratica, que é 0 que no~ falta. 
quilicl11lle e }Jaz como nos Est<11lo~ Unidos ! Nii,o sou illogico : tendo-se 0 numero bem 

O SR. ARTIIUR Rros- Estmnos. (TrowJ11-se preparado, como incliqueí,fücilmente se podem 
muitos aprirtes.) , duplicar ou triplicar o exercito; mas não é 

O S1t. BEVILAQUA-Sr. presidente, que- por emquanto com um pequeno nucleo de 
ria mostrar a legitimidade e opportuniclade cinco ou tres mil h"mens, por exemplo, que 
elo angmento ela, fürça irnlJlica, agora mostra- isto se pócle conseguir. Nos Estados Unidos, 
rei aos nobres deputados que cüntla nào é Sr. presidente, lrn realmente nm exercito 
opportuno fazer-se a reclucqão proposta, t[o mínimo, ele '.25 mil homens para aquella 
grande como quer o nobre deput1clo mi- grande lJOpulação, possuidora de tão 
neiro. gmncle tel'ritorio, mas pelas concliç5es ela 

ol'gimisação militar dos Estatlos Unido,, ~ste 
O_ S1t. ARTHUR R1~s-Porque '? Vejamos a numero pi'.icle ser· ele um momento para outro 

razao. n ;rngmento e apena.s de '.2.000 llo- clocnplicaclo, assim como a força mwal, que é 
mens. relativamente insignillcante, mas que de um 

O SR. BEVILAQUA-Para que VV. Exs. não rnom~nto pam outro, pela orga.nisaçfio especial 
me tomem por l10stil á proposta, cl2claro eles- da legislação americana, pócle adquirir uma 
ele já que votarei por uma emenda quo é a enorme esquadra armando os mwios mer
reproclucçoão chcquelll'I que apr2sentou o Sr. cantes, transfbrnmndo-os em opfünos navios 
Serzeclello o anno passado. de gue1·ra Os es:aleiros dos Estados Unidos 

Sr. presidente, nào só " sLJperioridacle elos estão prepa.ra.clos par:l.,em um prazo insigniti
Estaclos Unidos solcre nós no ponto ele vista ela c<inte, cunstnú' grancl•'S mric:llinas d e 
tmnc1u;llicl11cle, Lla p:iz, clê1 perfeita h1rrnonia, g,:erra, grandes navios: nil.o temos nada 
cl8 toda " normalidttcle, no í'Lmccionamento disto, nem mesmo 1rns ofiicinas das nossas 
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estradas de frrro lm uma l'GScrva. de todos os 
accessorios e rnateriaes appardhados pa,ra 
fazer cs:;es reparos urgentes ele iicccssiclad.e 
b"m frequente ... 

Jii, veem,pois,que niio lta pa,l'iclade em com
pararmo-nos aos Esfarlos Unidos, qm1nclo as 
nosrns condições são muito menos vantajosas 
do que as daq uella, granclG Hepnblica'" 

O SR. i\iARCOLT:-IO MOURA-Tem toda rtiziio, 
apoL1clo. 

o SR. BEVILAQUA - Alem ele quaesqner 
outros motivos, lta um facto important·' qu:J 
cletermitm êê preoccupaçiio ele! reduzir quanto 
possível a, for·ça armada : é <1 questiio eco
nomica incontesfavelmente. 

As nossas condições financeiras exigem 
todos os sacl'ificios, não cligo j ic de todas as 
classes sómente, mas ele todos os ciclaclil.os ... 
e eu ,assim como todos meus collega,S qne teem 
a honra de faz!lr parte desta casa, votcti"emos 
por todas as l'eclucções possíveis, compatíveis 
com a nossci situa,;i\o. 

o SR. BELLAEMI~O DE MENDO::-<CA - E com 
a orgmlisa,;ilo. 

O SR. BEVILAQUA - E com a nossa orga
nisação militar, era com o que rn terminar 
Mas, Sr. presiclente, esta preoccupaçií,o ele 
economia náo nos leve a, ex<1gg-eros, a exces
sos que podem reclnmhir justamente em 
obtermos o inverso ele quanto de,;ejamos. 

Unr SR. DEPUTADO - A economia nunca i'ez 
mal. 

O SR. BEVILAQUA - Qmtnclo ella é preci
pifaclamente feita, redunda cm prejuiso, por
que é e-;banjm~ aquillo que eleve ser conser·
vaclo, é permittir que se estr21gue, que se 
inutilise aquillo que deve ser conservado. 

o S!t. PRESIDEXTE -- Ponclm'O lê V. Ex. que 
está esgotaclct tt hora lht l" pcwte lllL orclem üo 
cli<1. 

O SR. BEVILAQU:\. - Vou concluir, mas 
cleYo clescle jit rc\corcla1· ao nobre deputado 
que me ant2cecleu im tri.lmm1, que S. Ex. 
enganou-se im proporçií,o que estabc»lc~ceu p:ua 
o orça1m·11to cht gue1Ta,, o o orçamento g·eral 
ela Republiccc ... V. Ex. disse que em 114 
quamlo é o,perms 116 Llo orç<imento µ:eml. .. 

O nolJre üeplÜLtclo, apezn.r ele te:- corno obje
ctivo justifimr ti sua emernla reductiv<i do 
total da fü1'çci c1rmaclc1, desccimbou um 1iouco 
pant êê política e neste llarticular S. Ex ni:w 
füi feliz. Estn, in tervençCto que se tt ttri bue lW 
exet·c:ito na politica, pclrrci:Hne que não foi 
encarada ele um modo feliz pelo honrado clepu
tmlo por 21'1in;ts. Sr. pr2siclcme, o so!clmlo b1·a· 
zikiro nilo 6 differenLe elo cillmfüo brazil:·iro 
(,11uitu /1e,n), o ~olclildo limzileim (~o mesmo 
cichiclüo /Jrazileiro,com t11lilforeuça qtw,cle;iuto 
cl<1 totctfühule dos cidadãos, 6 esse um Jlequeno 

numero que tem UlllCL m1ss<LD especial, está 
sempre prom1ito para defenclor a integridade 
nacional e gara.ntir n. ordem, niio obsh111te 
um<tS certas garantias que auferem por eifei
to ele seu mister particular e em troca de 
outros tantos sacrificios, de sorte que o cida
cli\o <trmaclo ou o milifa.r, neste camcter p11r
ticular, 11ão tem ele intervir na política; mas 
na sm1 qualidade de ciclacliio, êêbsoluütmente 
do ~iccorclo com as leis elo paiz, elle tem, não só 
o cli1'8ito como até o dever ele intervir, inter
essar-se e protestat' como qualquer outro ci
dadão (Apoiarias.) E' possi vel que se deem 
excessos que todos reprova.mos e lamenta.
mos. mas ess~s excessos siio muito naturaes 
na actualillacle, em nossa patria, embora se 
queira inutilmente escurecer a verclacle que 
se impôe á luz da evidencia, ele que infeltz
rneme l1 nossêi situação politicti ni\o é absolu
tGtmente normal. 

O SR. PRESIDENTE- Pondero a V. Ex. que 
a hom está esgotada. Peço, por isso,que resu
ma as suas considerações, afim de podermos 
tratar ele outras materias im]lortantes que 
estão claclas para a discussão. 

o SR. BEVILAQUA-Sr. presidente, VOU con
cluir e a,guarclarei pltra em 3·1 discussão apre
sentar algumas medidas que me parecem ele 
proveito para o exercito, e em outra occasião 
que me parecer mais apropriada responclerei 
ás accusações injustas que teem sido levan
t1Cclas nosta casêê, estou certo que não com a. 
imençi\o de commetter, conscientemente, in
justiça, nms tLc.cusaçües feitas no arclor 
enthusiastico, Ü'enetico mesmo, com que al
guns illustres collega.s quernm manifestar l1 sua 
opposição ao governo actual, chegando ao 
ponto de propor2m medidas reppressivas con
ka a explosilo ele santo e digno entlmsiasrno, 
elo patl'io tismo da mocicl.8~cle acaclemica, cujo 
crime 8 ni\o ter applaudido o golpe de 3 ele 
novembro ! 

Realmente parece incrível que se pretenda 
maria1· o br.illto desta concluctci que represen
ta na twtmiliclacle socinJ ela nossa iiatria como 
que um:t talJOlL ele salvação que ainda sobre
nada. no mar tm·mentoso ele tantas paixões 
oppostas se cllommlo impetuosamente e que 
nos asso ber b<1lll ! 

:\1ostmreique ll<c razilo lJastante poderosa que 
j nstifica a faltei menos ponclerarlamente irro
gachê ao noL1re ministeo ela guerra por não ter 
feito o sorteio. 

Om, Sr. presiclente, o.ntes da prelimi1mr es
tabelec·icla im propl'ia lei ... 

O SR. PRr:smE'.'\TE-Lembro ;i,o nob1'e cle
putaclo C[ll o ,·:.:•pr\é'n dez minutos clii lwrtt. 

O SR. BEVILAQU.-1.-Sr. Jlrcsickntc, não que
l'O ctbusar 11:.1, bonclade de V. Ex e da, toleran
ciGt elos meus collegGts, por isto páro aqui na,s 
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observações que tinha 
outL·a occasião. 

it fazer, aguarclcinclo 1 . E' • debai.~'º tlést.as 1ürp1'i:1ssiles que ~u ve11~0 
,, clm~,r·Vüs s, ji>àhvra, senhores,; dlas. l}a;ó 

cr'i'là1n ·<oo1'tt1'a rilim um motivo de suspe1ç<cO, 
YozEs-Muito bem. 
Fica <t discussào adiada peht llorct. 

'SEGUNDA PARTE DA OHDEM. DO DIA 

f1· J)OJ'QúRnto tudo que . c!iss.ei· ú'est~ Camara,. 
~'obre os actos elo Sr. Flot'1ai10 Peixoto, sera 
fundado nos prü1ci'pios rigorosos elo direito e 
nos clocmn\e'ntos q uo tenho em meu poder. 

. Posso, pol'tanto, dizer-vos desde já com a sin-

. ·e;c;rillacle de unm convicçiio 11rol'unda: si vos 
·cCNTINUAclo D.\ 2ª rnscusslo DO PR(~JECTo s11nccionardes estes actos ; si vós, como repre

N. 22 ;\, Do SENADO, APPROVANDl' os ACTos sl'.ntantes da nacão, ltomologarcles esta serie 
DO GOVeRNO REFERE:'i'TES AOS ACO:'i'TECll\IE>ITOS intermimwel de' attentaclos que a nação jú 
DE 10 DE ABRIL E CONSTANTES DOS DECRETOS comlemnou e ele que a historia politim da lrn-
lDE 10 E 12 DO MESI\IO ~rnz, COM vmo E'.\I SE- maniclade não nos dá um só exemplo, então, 
PARADO, E CONCEDENDO A;\í;'i'ISTIA A TODOS OS 
:CIDADÃOS DETIDOS E DESTERRADOS POR FORÇ1\ 
DO DECRETO DE 12 DE ABRIL DO CORHJ<:N:rg 
ANN'O. 

senhores, entoemos os funeraes da Repu
blica Brazileir(L, desesperemos do futuro das 
novas instituiç1ies, cluviL1emos elo prestigio dtc 
nossa carb1 política, a menos que o brio nacio
nal. ouedecendo ao influxo das leis que regem 

O Sr. Epitacio Pessôa (movi- os destinos ela socieclacle, e reaginclo no torve
'mento de attençao) - Sr. presidente, nào é linho elas iras populares, venha abater. o eles· 
sem os receios que me infunde a consciencia ele potismo triumpl1ante e converter o soffr1mento 
uma gTcwissima responsabilidade politica; nào 

1 
elas victimas de hoje no germen prollficaclor 

é sem as hesitações que entibiam o animo"' todo 1 ela reconstrucçiio ele amanhã. (Muito bem.) 
aquelle que se sente sem antoriclrccle para trlc- Se. presidente, o Congresso Nacional é cha
cluzir a voz ele uma collectividade (nao (lpoia- maclo a julgar o estado ele sitio, decretado em 
dos) ; não é sem appreltemiíes ele toda a sua ausencia pelo Vice-Presidente ela Repu
orclem, oriundas da grnvidacle elo momento, blim. Neste julgamento, que deve ser profe
tla natureza do assumpto, cl::c ma.gnitncle cb rido com toda. a calirn1 e reflexão, que cle".'e 
tarefa, que eu venh,J, como um echo da mi- ser immune tlc todos os <epai;rnnamentos poll
noria desta casa, empenhar-me no mais im- ticos e de todos os devotamentos particlarios, 
portante debate de quantos teem prendido'" porque é uma questão que aifect11 clir~cta
attenção elo Congresso Brazileiro. mente a vid::c nacional e a verdade elo reg1men 

Srs. deputados, eu venho ::e esta tribuna com republicano, ou nós approvm'emos a suspensão 
a alma, al::cnceacla pelos mais pungentes senti- ele garantias, dizm1clo, j)Ortanto, á nação que 
mentos, recordando uma a uma to:las ::cs ne- prOL!uziu-se de facto em nossa patri::c uma gra
gruras com que se tem enlutado a historia de vissim::c commoç·ão intestina em que perigou a 
minha patria, virgem até agora desta politiccc viela da Republica, e que o nmredml Floriano 
insidiosa e cruel, que tanto nos auatB no in- :. Peixoto, no emprego dns medidêês excepci01mes, 
terior e nos degrada no estrangeiro ; política 'I procedeu clentro elo~ limites ela Constituiçiio, 
de barbaros, em cujo cerelJro reinda não ger- c então por unm !Jomonagr:m 1w poder, mas 
minou a noção elo direito e da, justiça, cm cr>m snc1ificio chts institui<;ões, teremos asseve
cujo coração nào se a.ninlmm outros senti- rido unm fülsiclacle perante o paiz (ri2niar!os e 
mentos a. nilo ser o odio e a vingança. (Miiito nao apoiados) ; ou recusaremos a nossa a.1Jpro
bem.) vaç~w úquelle acto, e teremos alentado a c.üma 

Eu venho a esta tribuna, Srs. deputados, popular. já descrente elo V<tlor ela nossa carta 
com o coração amargurado pela profunda constitucio1ml, e teremos sa,l vaclo a Repubhca., 
saudade elos meus êêmigos, grandes criminosos salvando a Const,ituição, que é a defesa, e a 
sem crime, que commetteram o extraorcli- gamntia ele todos os direitos, que é o apanagio 
nario delicto ele não comrnungar as mesmlls (!e todcts t1s liberdades. (Muita be1n.) 
idéas do Sr. Floriano Peixoto. Eu venho a E' esse clilemma tereiYel, cuj::cs conseqlwn
csta tribuna com o espírito opprimido poe cic\S me dispenso dr, S<tlientar, que cu hei ele 
todas as duvidas, receianclo a decisão final desvenchr aos olhos da Cama.ra. com o exame 
deste pleito memoravel, em que compareço das questões ele direito que se premlem a este 
perante vós como clefemor ele uma elas pa.rtes, assumpto, e com a ana.lyse das provtcs offereci
mas ao mesmo tempo como o advogado da elas pelo Presirlenteda Repuhliclê para justifi
honestidade politica., ela justiça e da Constitui- cara clecla.raçilo do estado de sitio. Por agom, 
ção, e cuja soluçào eu temo ver traduzir-se, porém, sou forc;aclo ct deter-me n::c parte elo 
para vergonha elas nossccs instituições. em parGcc·r em discussão referente ao projecto ele 
ma~s uma dor rno1:a1 P_ara os opprimiclos, em amnistia, que nos foi envia.do pelo Senado, 
mais urrm triste victorm pam o algoz. (Muitu obedecendo assim á ordem e ao metltollo que o 
bem.) mesmo parecer estabeleceu. 
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Senl1ores, :m Llia,s do mez passado, foi apre- 1itim, aconselhada por intuitos de confrater
sentado no Senado um projedo elo amnistia nisa~,[ío P só permitticl~t quando as instituições 
em favor . elos ]Jresos e desterrctclos politicos esfüo solidas e a ordem firme, não tem que 
pelos decretos ele 10 e 12 de abril. Aquolh indagarclacriminaliclacleou nãocriminalichlde 
ca~a do. Congresso, sem p1'eoccupm0 ,se com o dos actm: a que vcü favorecer, e muito menos, 
JJrev10 ,J ulga1i:ento elo estado de sitio, que,pór- portanto, ela legalidade ou illezaliclad.e elas 
tanto, emtencll,'.1 não sei' de necessidade jJrece- me1liclas repre:<siv11s ernpregccdccs contrn, esses 
rl.er ,'1· 8oncesscw da amnistia (11;1oimlo.,, nfo 8.ctos. 
ilíJowrlos e (lpurtes), app1·ovou cm trcs discirn--

1 
· · A anmi~tiii, niío 6 peeilii.o ; ella não tem quo 

~oGs" s.l ccessiva.s, e pm· mmnirniclaclG de votos, i r1vcstigar ic existencici, ou não BxistGncüt dB 
o p10.1ecto que liarnt sido submetticlo á sua conSlllemçilo. · rl81idos, êc n·sp:msci,]JiliCÜiLle ou nfo responsa-

N- t biliclacll~ ele ctUtores o cum1Jlices, êc corroeção 
l 'CLO . eem mzil.o os nobres clepnlados 

que affirrnam que 0 motivo do procedi- ou não corre(;çfo tlrJS actos elo pocler quG pune 
mt:n to Llo SPnado foi não a dispensei biliclacle Llo ou que n:}Jl'ime. 
prev10 .iulganrn11to elo esta.do ele sitio. imts 0 E' nisto justamente que consiste a excepcio
BntBndm0 quB a iniciativa desLe ju!iramento rmliclucle tb mecli.tl1ê: ell:i, esquece em favor 
cabia, á Gamara, elos Deputados. st' as~im foi,· dos cilhcllürn acto.s .:nlç;mlos ou não }JBlos tri
m o SBnaclo 1:eputava indispensu.vel 0 julgiê- bu nacs .i t1clicim'icls ; E'füt esquece em favor elos 
memo a_ntenor clo.s actos do exBcilti vo, por- p1·esos e desterrados políticos os actos porven
que ent1w 1i,pp1·ovou o projecto ilB amnistia ? tum por eilcs praticados, sem que por isto 

A consequencta logica elo :::eu modo ele en- flqne prntericlo o direito que tem o tribunal 
~encler smfa o ilclúi,rnento da voüw<lo do pro- poUico de irnl;i,ga.r si foram ou não constitu
Jecto ate que o Poder Legislativo se tivesse mn.- cionit;'s cts meüicbs applicaclas pelo poclBr pu
nil'e?tado sobre <1 conclllcfa elo governo. iA.;;nin- l:lico eontra. esses actos. (Apoiados.) O fim clct 
rlos.) Tlcsde q U8 o Senado, sem esperar a ultima mnnisi.iil será impedir que o Poder .] ndiciario 
palavm sobrn ~is actos elo Vico-PresitlcntL,, inquira t'i nos aeontecimentos ele 10 ele abril 
approvou o proJecto ele amnistia, e que jus- l1ouve um clelieto 8 f[Uil.es os seus autores; ora, 
tamentG rBconheceu que esfa podia SGI' conce- em queislopoclerú.prejuclicar o direito d0Con-
cl1cla rnclep.enclentemente ela, npprova<;<lo elo de imlagm' si houve uma commoção 
estado ele sit10. (4.iwit11/os.) que untoriza~se o estado de sitio e si 
.. Chegado o pro.iecto à Camccm dos Deputados, o Pocle1· ExecutiYo usou sómente füi,s medidas 
Jlc coberto com a autoriclaclG elo Senado q llB, ,[e rnpressão permitticlas pefa Constituição ? 
segundo 11calJo rle mos~rnr, eutendi<t clesne- Senlrnre;;, si a responsabilidade do Presi
cessc1rio o prévio julgamento elo esfado de sitio dente da Republica r2sultcêSS8 elos factos que 
pam a concessão ela amnistia 0111 favor dos a lWmistia vae esquecer, razão teria o nobre 
pre~os. e desterrados politicos, a honmcla deputado por Ser·gipe: a amnistüi, seriil um 
rnil.rnr!a d~i, commiss~o deliberou j ungir a slm p1?j ulgarnonto do estttclo tle sitio. Mas aq uellci. 
sorte cc da ll)Jprovnçn.o dos actos clo govrmo, respom;aiJilid11de 1linrn1rn ~ú o rxclusi YamentB 
rJemommlo a.ssun mdeflnillamente unm provi- elo 1.lecreto d;i, smpensão de gamntias e tlas 
dencm que 1l1z respoito ~1 liberdade imli vi- me1liüas dB excop1;i'io ompregaclii,s. 
rhml. O Si:. FELISDI~LLO FREIRE tlú 11m apa.rte. 

Mas, senl1ores, a concessão els, amnislia de-
l 1 

. O Stl. EPIT.1.cu1 PEôSOA - 1fas diz o meu 
pem e, e evems, necessaria 8 fütttlm811te do pre-
v10 JUigamento do estêcclo tlB sitio? o meu illnstre collega: ~i o Congresso julgar incon-
1llustraclo colleg:t e amigo, 0 Si» Felisbello stitucion:Ll o prnceclimm1to do Presidente diê 
Freire, rela'..or elo parecGr em discussão, res- Republiccc, a que Bxpressi1o fica reduzida a 
ponde pele'\ aJf:irmativa e funcl;1-ss 8m diver- amnisti;c ? Eu respondo a S. Ex. Quando o 
sas razões. que passo a analysar. Congres;<o (·, ~lmmn.clo a tom11r conhecimento 

Diz S. Ex. (tê): dos ;cctos politicos elo Poclee Executivo, tem 
« A maiorhê da, commissão não comprehencle que. nmnifbsL<w-se sobre dous pontos: 

como se possa .<111tecipar a cliscussi\o elo prn- l", si 11ouYo commoção intestina Bill que a 
.Jc;cto de _ammsti;1 1101' factos qnB mo ti numn a patri<ê corrosse imminento pBrigo : 2º, si as 
clecrnfaçêtü do estado cll; sitio e merlichs ele rP- medidas i·ep1·essi vn.s fornm decretmlns nos li
pressão, sem que a constituciona.licbde clest~s mites da ConstiLuicão. 
CLctos tenlia sido julgada pelo poder com1Je- o julgamento do Congresso, porfanto, póde 
tBnte. » revestir quai;ro lfo·nms : ia, o Congresso affir-

St'. presidente, isto e urna falsa a1ireciaç:ã,o ma qlw houve elo facto grave corrnnoi;ão in
sobre n, rni:turez'.1 c'.esta medida excepc.ional ; é testim, que poz: em 1J0rigo a vida ela Repu
l'.111 conceito m.1ur1cl!co sobre o mrncter poli-· blica e qu0 as medidas tomadas fomm legaes; 
üco ~a ammstrn. A amnistiei, medida ele ap- 2", que deu-se a, commoção interna nas con
pl1cai;cl0 mm e de müm·ezn. eminentemente po- dii;ões prnvistas na lei, mas as medidas re-

ca.nnra V. 11 liS 
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pressi·rns, ele que usou o presidonte, nU.o se 
acllam do llCCOJ'llo com :i, Cnnstirn çào : 3 ', q tie 

não llouve grave cornmoc;~o intestin:\ muito 
embOl'a as mctlid:ls dc•crefacl11s lossem , 
4ª, qlw nfo l10urn <lquella commoc·:J.o nem ~1s 
rnedicbs l'mpregê\rias se cont,om 1100 limites 
dos Jll'C:COi tos CO!bti LUl'iOJli\l)S. 

Isto IJOsio, tlirei: si o Congw·s,:o j1tlga. elo 
primeirn moilo. isto ó, si rcl'onlteco qw· liouve 
gnwc commo(:üo intestina e que consti:ul'i11-
naes !Or;cm as nwdida,s ele 1'Gpress:Io, :1, "ºn,;c
quenc:ia S~'l'ú, :t 1tppI'clvaç1\o tlo estado 1lc: sitio, 
e a amnisti:1, eonf111·1fü1 rnconhcce o rn1pl'io 
paree~r. k·rit inteira applicnc·ào. 

Si, pol'ém, o C1111:.;r.·sso julg;1, elo seguml0 
modo, il'to ó, si affirnm que ltoune ;cnwissima 
commoc:fo intestina <1 que 1\S mc•eli1h1s d ·c1·e., 
tadas n:lo fol'ct!Yl a cofüeq :iencü1 r;eri1. a 
não apprornçiio dos do :.covt•rno. 

:i\fas, per"nnto: :t amni,;ti11. 1leixa ilo ter 
um olljecr.ivo neste caso '! 0:ito ; o pl'opriu 
Congre.sso eonfoss<t qu se worluziu llm gmnde 
ab lu 1m ordem publi··r1, quu Jw, imliviLl;:os 
implicados neste acoutec·ilnct110 ; o Puder 
Judküi.rio tem, portctnto, de tu1rnw con l 1e
c:imen;o 1Jeste füd:1, e de vc·1·ilkar cl crimina
lidade tles<es imlhicluos. o a amnistia \'em 
justamente impedir esta· 

VozEs - Perfeitamente ; muito bem! 
o SR. EPITACIO PESSOA - Eis :1.c1ui nm caso 

clevh i1or fal fcmüamento ser jnngiclft ao rro
jecto qneckclm·n, app1·ov8.llos os actus do P1·esi
deute cfa, H/JpHlJl1ca. (. lpoiuclos, 11rnilo úem.) 

Diz aim1n, o ]J<J,1·ec1-r eh illustre maioriit da 
eommi:.;sil.o ele kgi:-iln,<;U.o e justiça (li'; : « O 
C011111\•sso rnio p1irlc~ nem eleve csqlweer os la
ctos n,ntc•s clü ,·onlmc;1:l-os e a,rmlysal-os lJ<t,ra, 
j 111 c;·1i,r da c:onsti tuciormlicla.rle 1lo ado elo go .. 
n:1·1m, unm n:;, q uc esses üi.ctos s:\o um ele
mento irnlisrcne<1t vd imra ta.l j ulg1.1rnm1to. » 

Si bem c:omp1·el1ewlo n, intençU.o dos meus 
nobrr•s c.ullcg·a,, isto q ncr clizcr que, uma vez 
esq ueciclos o~ facto, pelá tcmnistia, elles n<l.o 
pudcm irnüs, em tempu nJgmn, :-·er relembm
llos, iwm me:m10 pam npecciar-se a c:onstitu
cion11,füh1,1le di\. 1leclm·a1;~w elo e3tado de sitio. 

CM SR. DEPUTADO-E' (1, mnnistia pam o 
goveeuo. 

O Src. EtTr,1.cro PK,s1.)11.-E' ma.is uma affir
tmüiv11. que cuntesco, ó mais unrn af:fi.rmativr1 
que ,e, fon1fa em ll .. plorn vd con l'u,;ii.o. U!mi, 
vez esqm:.;idos os factos, Sr. ]Jl'esiclente, c:stes 
e.m kmpo alc;um poclerào s0r relem!1mdos, 
p:lm ,;011t\) elle,; lev:mtcu·-se a c1·:minalillade 
ou iuno.:: mia ':os pr-Psos e desterrados poli
ticos · uns i1odcm, ll qmüquer momento, ser 

:e J um1c; pcua :cobre elles apurnr-se a 
re.~11lm·i1Ici1.l::; ou il·1·eguhi.l'icla,cle com q \Le pro
cedeu o Presiclentu clii. Republicl\: a :unnistia 
:) Yoktü:i. nfo em füvo1' deste, mas em fo;vor 
elas Yictimas. 

em que o Congresso Ncwiomtl clt·cl:1rn, iuconsU
tucionaes os actos elo Presiclentu chi, n.ennblic;c Sr. pr2.s:clente, jú. tive occnsiiio de dizer 
e no qual, ent: etanto, a rnmlistilt n;-10 penl · lL CJ ue ar. sponsabilliln.lle elo mm·ec:lt<Cl Floriano 
sua l'az:10 ele ser. JVLis n:io 8 e -ti\ 0 llilico. St Peixoto 11[co p:itle i·csu:tcu elos actos pmtim
o Congr8sso resolyi; [Jelo :)" on '1" moclo, ist·, ó, elos pelos presos e desterrados a 12 ele a1Jril; 
si afiinmi, que não houvo llO pa.iz gi·ii.Hi com- c·esuli;;l sei cnel'.ec;s;11·imnentG do acto ,fa Lledtt-
rnoç~o int•·s1imi., tlYcssem ~iilo 011 nií.o consti· elo est;i,,lo ele: sitio, e cl"s rnecliclas por 
tueionc,c:s as meclicli1s clecfüktd11.s, ;i, c01Beq: ;cn- cmp1·cgad:1s · 
eia será o julg:unento cht inl'.0t1c;tituciona- I E', portem to, 11cc?ssario cfütinguil' duas es
liclacle dos actos elo govern11. pccie,; ele acLos: uns, os <lctos cli1, cornpiraçil.o, 

Aimh aqui cc amnistia niio ckbrn ele tci· ele que s;l.o auto!'c.s os rJrerns e ckst:naLlo::; ; 
uma expres:::ito. outros, o decrnto elo sitío e as rneditlas~de 

O Congres-;o reconhece que nào cleu-se uma exccpr;c\o, ele que ó Mltor o Presicllmte ela 
gravo eommoç:\o interm1 C<1JXtz elo p,'11· em Republ1c·êL. A amnisti11, vem esquecei· os 
pet'igo a, Yicla elas instituit;, .es, mn.-s i.,to nfw p1·imem·os, yem impetlil' r1 ue po~smn ser 
quet· dizer que nào :ie tenlia. p:·oünziclo um 1omlm1clm; ]Ji11"<1, sei disl'.lÜÍl' a smi, eriminali
ab"lo cl'' ordt:m menos gT1wc1; o Poiler Lng-is- t\111.le OLl 11:\u er1rnirn1liclcC1le; mas não se applica 
lai.ivo füconlwce a existcucia üc fo.cto~ 11iais cws oc:gum1os, ([llll d.evdnus 1liscutir-par;i. 
ou menos ckliduosos, rrn1is ou rnemis exten- 1qm1'ill' a exislm1ciD. ou ui'í.o (:xisLencir1 ele re
sos, mais ou menos a.larnn.ntcs ; 1wg·:1 ap1:mc:i ~vm1s:t!Jililbllc elo Prc,'<icleme 1fa Republica. 
que e,;1.cs fa1to,; teulrn.rn <1.H1e11.1;<tllO 1lD ;1 (Apoi.1,rus.) 
viclu dcc Republic:c1. Elles, pur'«m1, 8 lfa aimlci., Se·. presiclente, um topico elo 
o Pull ·1· .Juüic.tu·io k1m d, coll1'~1:C'l-os pam p11.recer em üiscusc:U.o, sobre o qrn.ü nào cle-
punir oc; ~eLrn 11ut.url's. Lo;1u, 11. cc11rni.,ti;1, tl'm ,;cjo etH 1ii1l'IKio: 8 lLC]Uelle cm qtrn o 
airnh1 :1.11plien.:Jl<l, po1·,111e e\ jn~b1111·nLt1 par::c, Plotl rel11,tm· escrnYlfü 1:Htas pafavras 
irnp1·cli1· u. i11tt·1·1·:·111:<i.o 1lo Pod"r Jttd ic:,;11·io qn: «Si o Pu1b· .Jtttl.l: ;u·io, IJ11.se;tdu l'lll mz(1es 
ellu, .')n . QLte1· o C! ;_icii:-;, ,i ril- rw:iu11\':;te·_;~ de~J:::ti11 1k, ;:;H;l, co1npetP,ntia, para 
g11n i\HJ:~1; 1 ~, (jlH'l' .i tt 1:ui1s!Ji1,ll- .iulgiu' u:~~ (l{ 1 lic1,o::; d_:J;) ('.Un;.;pi1·a,1lu1·cs, eu1qu(._1ntl) 

ciollL\,c~s u:-; a,ef.lJ.-; r1_~l;__ttl\'o . ..; <10 l':)LilÜO (L . u \h'Ull.!IJl~i<tm lJ!O d.t> Cun;J,T~~~~:o nt-to se lize~~e 
amui:::ti<1. tem toclct ét. sun. mz<'w ele: ocL <e 1 sentir sobre o procedimento ilo governo, como 
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o mesmo Congresso pócle amnisti<cr antes cl8sse 
pronunci:lmento? » 
Sr.pr2siclente, não vejo que relação necessaria 

ele clepemlencia posso, exi.stir entre um facto e 
outro; a a.ttrilmição legisfativ::, de amnistiar 
não admitte confronto éom a n.tti·1buição .in
diciaria de absolver uU condemrni,r. A a.mnis
ti8, póde ser concedida em qualquer termo 
do processo e :111tes nrnsrno de inicir1r-se o 
proceclimento .\lHlicir1l. Si o Snpremo Triliutml 
Feder:.il entendeu que a sua intecvcrn;ão e~l::wlt 
dependente elo pronunciamento elo Cong1·esrn, 
corno se póde invocar este ;1r·esto p<trn 1mpctlir 
a conce:::são rl<t amnistia <rntes do julganrnnto 
elo est:1do de sitio, si a (Ll!lnistilt por· :;1m 
propria natureza ni1o est:'t sujeita, a, molclcs, n. 
formas processuaes, nem ct oppm·tunida.d"s, 
pois elltt é sempre opportmm, ch;scle que 
seja aconselhada peln.s conveniencia.s po
líticas, pc% estabilidade rl<L ordem e cl:is in
stituir;ües '! (M.uilo /Jem, muito úe""'·) 

O p<trecer ela. honntcla maiori<L da GommissU.o, 
esLI'C111hanclo q ne se propuzesse <.e amnisl üt em 
favo1· dos cli:\ticlos e clestenaclos poliL1cos, mlt.es 
ele conhecidos e julgados os actos elo go1-,·1·no, 
invocou em seu favor o que se deu em Franr;1.t 
em 1876, quando, só depois ele julgados os in
s11rgentes lhe communa, se procurou inicictr 
um<c política ele pn e ele concorelitt, apresen
tando-se na Camam um projecto ele ;:mnisti · ; 
e diz que com isto quer sEtlienta1· um L:icto: r1u~e 
só clepois cleeleYiclmnente <walysmlos ejnlgé1Llos 
pelos poderes competemos os acws elos insur
gentes é que veiu a convicçi1o ela amnistia. 

Eu r!3spunclo a este ponto elo p<trecor com 
o proptio J 1<treccr. 

Tanto não foi, senhores, o jul~êtrncnto elos 
actos sediciosos eh cornmuna qne trouxe a 
convicção ch1 <1.mnistia, quo o rm\jecto apre
sentado ao Poder Legi~l:i.tivo :.•m !87Ci, qrncnclo 
já aquelles <tetos aclt1wl1m-se pc·•·Leitrt1rt!ê11to 
esclarecidos e julgctelos, Loi n;jeiti1.clo, purqrni 
altos interesses tle ordem JiOlitic<i. acofüel1!t1ram 
o adiamento ela medida. 

:\Tão foi, por conseq uencia, a falta. tle julga
mento cless1cs actos em Franç·,1, corno não o 
foi nos Kitatlos Unidos e mt Inglatei·fü, q110 
refardou a concessão cltt amnisk1, nrns sim il 

conv1:niencia politic11, que ó o juiz unic:o ele 
s wi, o pportunicln.cfo. 

Sr preoüclentc, tc.mlo ref'utaclo ns mzücs cm 
que se fündou o pnrecrn· 1 llc commisc:ü,o 1le 
legishi.ção e j nstiça lJiJ,rn :cllia.t· iL su1·: 1i do p1·0-
jecto ele iJ,mnistü1 <W ela ar1proviH;ão elo es:aclo 
ele sitio, isto 1;, Ji<Lra prolongill' irnleJiniclamente 
o sofl'rimento ele ti11itos 1Jra.zilein1s 1liscinctus, 
presumo ter j ustiticarlo tambrlm <L lll'imeira. 
plcrte tlo voto em sepi1.1·ado, presnmo ter· 1lumou
stmclo que estit Cctrnitr::1, i0 s:Jtnellw11c;cc d11 que 
fez o Senado, p.1ele tonrnr conheci1111•ntn 1!0 
projecw ele :i,mubtl", ant.es mesmo de p1·ol'erit' 
o seu ·ocrcüctuoi sol!re 03 a.dos do governo. E 

eleve fazel-o, Sr. pre,iclente. deve fozrl-o 
r1lrnnto "ntes. h que o Poder Jnclici:trio re
cusoa-se, i1or rnoti rns que ni:ío Yem il iiollo 
clisnltir, a am1J<.tntr a, en.us,1 ele tantas victi
mas ela prepotem:in. e elo al'bitrio ... 

U:\I Su . DEPl;TAno-Yict:ma·,: ele si mesmos. 
O Sit. EPT1'_\CJO PEssrh-. . . !Jrazileil'Os il

lnsL1·es, ltorneus notn.veis pm· inesquc•ci1-eis 
~erviços ao JicÜ1:, violr,11ti1rne1lt:\ :irralll:aclos á 
famili:i. e it so,·ioc\:1dc,, e céilcuhch1mentc eou
clemm1dos it mol'te rni. lnunidi1de cht e 
nos !torrares elo clegTHlo ... 

O Sit. B1éVILAQU.\-T~to ó 1:1nfaisirt,. 
O Sic. Et'lTACro PEc.s1h- ... jú qne o Poder 

Judiciario r ·euso11-~:u <e ten.wr mn lenitivo it 
irnrnens:1 clesgr:1.c:<e rfo tlrnto'' infAizes, atirnrlos 
corno p.1l'i:'1s ilS regi,-1e~ mo1·i:il'c·t·:Li elo Ama
zonas, som <1.migos, s 'lll familia, sem Iil1cr
cl:iclu. sem conforto e a.!.6 sc;m aliment ·. s,:>
nitores urge que a. C:.tm111\1. deciclrt 
quanto a.utos esfa que~tilo, restittt:c á liber
cbde llomeru r1ue tanto 1mlmllliwmn pa.ra <t 
lil1erebcle cllt irnc:,rn, p1ttria /J1•m) ; ponlm 
cobro a es,,a vergonlLC1 qu0 nos avilta ctnte o 
esn'<tngeiro ... 

U:u SR. DEPUTADO-Nós fomos aviltado.3 em 
3 ele novembro. 

muitos ap·1rtcs.) 

O SR. LOPES TROVÃO - E' preciso cess;1r 
essa aria llu 3 ele novembrn. 

o SR. EPITACIO PESSÔA - ... frustre essas 
tentlc~i vas lobregas r!e ctssassinato, impeça esi;a 
protelaçào ckslmmana,. fütm lk füigmms für-
nmlist:ts e de idirncllts proposiü1es evitar 
a inversão ela ordem do elite ( e n''º 
ap01a t .. s); IJDllpe-nos l\, tci.rno opprnbrio que está 
encl1r.•ndo elo espcrnto cL socieclade brnzileira,, 
que acal1;i, lk ferir u COi\tçiio ao.-; jor1nlistas tle 
Paris, os qmi.es, coul'ormo tulcg1·amrnctS que 
tenl10 em meu poctr, Yi°ío 01ffi:Lr it esüt 
Cam:tm nm perlillo c•m favor clit lilrrclaclo ele 
José elo Pid;rncirno e do~ outl'Os clestermLlo.s ... 

rrJ'JCl1'te:c:! {nterru'lií1JC1n o orcu/01·.) 

O Sn. Jmrn JJE NIEsQlTIT~\ - Os jormtlistas 
fran1ozes q11e pc\·:1111 ltrJ seu gorn!'no a. amnis
tia ele Roct1el'ort; nil.u tce.m 11acla com o qu:; s:: 
passa. lllll llOSSO JllCÍZ. 

O SR. EPITACIO P1·~ss",\- ... em rn11<111ala
vrn, opponlm-se quanl;o ctntes á immola.\:[Lo 
plane.Ja.clêl de ü1nto-; llomm1' not<weis, Culmi-
1m1los pela mliis t1•emernfa das vrn'enci<.Ls, pela 
mais indig11<1 d:ts tynurnicts. (Jfn:lo /1cn1.) Mas 
não e~ .i usto, nem ú oquital'.i 1'0 q uo eSLit me
cltdr1 ile p<tz, que e"t" lllllitkil. 1le 1 on!J.•<.ltcl'nl
Sltt;:-VJ :1p1·"1· i LD stimunr.1.J ;üp1dlm LJ 1t:.> ~:; ;u:liam 
liesl;i, ocr:asici.o suff1·e.llüu ltS t:OJSDquunciics do 
OLllO e dtt vin,;iLll~:i\. elo Sr. Fl01·i;u111 Peixoto ; 
convem que ella. se Lome exLensiva ;1 to-
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dos os inscriptos no livro negro d:i, polici:L, a, menfares a, todcis l1S VBrbas do orçamento. 
todos aquelles que ainda hoje, nmis ele dous (Muito bem; apcwtes.) 
mezes após o leYantamento elo esfaclo ele sitio, Quereis salier como o C011gresso Nacio1ml 
anclnm i'ora.giclos pam evitar a sanha füfeira ,8011correu para açuelhi soluç[o '? '{otando p~e
clos beleguins policiaes ; convem que ellEt se cipit<ulmnente '" suppressi"Lo de mmtas legaçoes 
applique a todos aqnelles que se acham liga .fa Europçi,; exigindo que o gov~rno suppri
clos por laços ele co-responsfCbiliclacle aos acon- misse imrnecliatamente essa.s legaçoes; levando 
tecimentos ele 10 ele 11bril. Eis a r<1zi'Lo ela emen- " sim fülta ele patriotismo <10 ponto de expor 
ela proposü1 no Yoto cm sepC1raclo. 0 paiz lL conílictos internacionaes em que J?O· 

O SR. BEVILAQUA-V. Ex. esc1uecc os cri- deriam ser mareados?~ br10~-da nossfL .~a~r~a; 
minosos ele 3 de novembro. pc·oceclenclo com uma 11 refiex,w que marn ta1 ele 

" , º . elle proprio reconheceu, <luarnlo esta mesma 
O SR. EPITACIO PE~soA-: Sr. presidente, 

1 
maioria veiu pedir 0 adiamento da meclicla, 

ei:'. tenho nesta Camara mm1tido o propos1to ele ' pelo l'nnclf\,men to ele que ella podia provocar 
nao responder <tos apartes coi,n que me honra pemlencias com os paizes estrangeiros e depois 
o illustre clepu~aclo ~elo Ceara. _ a sua revoga.çiLo, porque ni'Lo ficav~. bem á.Re-

E o tenho f~ito, rn_w porque S" Ex._ mw me publica p:lr termo ,i, relações que Jª existiam 
mereça a cons1cleraç<10 que me 111sp1ra qual- no tempo ela monarcl:üa. 
quer membro clesüt casa ; mas pm·que timda Enfüo a honrada 1ncüoria, no governo elo 
ni'Lo ouvi um aparte proferülo pelo nobre de- marechal Deodoro, julgava que, sem inconve
putado que tivesse por fim enc·ammllar ume1, niente algum, podiam-se supprimir aquellas 
cliscus.siLo (miiit~ be11i) ou refüfar um ponto ele legações; sob o Sr. Floriano P~ixo_to, .entende 
cloutrrna. (i~Jnwlos.) que o seu acto produz compllcaçoes li:terna-

Os apartes tle S. Ex. trazem sempre um cionaes e descloura a Republica, e mcl1gna-se 
cunho pessm1J. Mas eu vou aiJrit· uma excepÇ'iio quando affirmo que não foi ptüriotica a sua 
ao proposito que me havm imposto ( sussw·- opposiçi'lo ao primeiro governo constituc10nal ! 
'l'O); vou respomler ao aparte Llo nobre clepu- (Risos.) . 
tarlo. . _ .. . Sr. pre$i1lente, eu deYo contmuar .na res-

sr. presidente, en rnw me regos1Je:, com. o posta cW illustre elepnü1do pelo Ceara. 
golpe ele Estad.o ele~~ de novembro ; eu nao pocha Eu clizifL que poderia invccar o t.est.emunho 
mesmo reg·os1.;ar-me com o golpe ~le Estado, ele pessoccs hoje insuspeifas á maioria cles~fL 
um acto de v1olencm fil1arlo aos mais nobres e Gamara, que ouviram a franqueza e hombn
patrioticos .intuitos, mas em toclo º· caso um dade com que, dias apus a dissolução do Con
acto. ele v10lencm, um parenthes1s somlJr;o gresso Nacional, ex11endi ao pr~prio Sr. ma: 
na viela constituc10nal do meu pmz ( JI11tto rechal Deodoro os mesmos conceitos que acfCbe1 
be11i.) ele externar ácerca elo golpe de Estado. 

Eu poderia cit111" o testemunho ele pessoas Entretanto senhores, eu acceito a responsa-
hoje insuspeitas á 1mLioria desta Camara de biliclacle que ; meu nobre collega quer attri
que, attenu~nüo o acto elo nrnreclial Deu1loro lmir-me de ap11rovaçi'Lo ao golpe ele Estado, 
pel:i,s mtençues nobres e elevadas que o msp1- J\fas. si eu commetti uml1 fraqueza, cleixamlo, 
ravlim, e pelo muito que pae;i, aquelle clesen- com o Sr. nmreelml Floriano Peixoto e com 
la,ce 1'atl1l concorrem o proprio r~ongresso tfü- muitos dos ex<Lltaclo8 governistas que hoje me 
solvido, eu lamentl"wa comt11clo este acto ele 11ccusr1m, ele as,,ignar o famoso manifesto que 
violencia e ele forç.a, que poclia .. acarretar. fL8 eu desconhecia e que só ele poucos era conhe; 
maiores desgraças para a mml1a plürm. ciclo; si eu cornmetti um crime, curvando-me a 
(A.poiaclos e n.:zo cipoiaclos. llpa'i·tes e prntcstos clicta.tlura leal e desassombrada ele 3 de no-
vehementes iutel'rompem o orador.) !Vembro ... 

Eu tenho razão ele dizer que o Congresso , . , , , D 
1 1 

e immor·ü 
Nacional concorreu granclemenl;e parle aquella O SR. CosTA JuNIOlc - es ea ' · 
soluçào fafal; e quor·e;s saber tomo concor- O SR. EPITACIO PESSÔA-... que no clia 
reu ? 23 tinha a heroica filmegaçi'Lo de resignar o 

Concorreu, movenclo contra o J1omem a poder para ni'w alastrar ele. cadfLveres o ~erri
quem devia.mos t1 Republica unm oppos1ç;lo torio de minlm pati·ia ; s1 eu commetb um 
systemalim e rancorosamente JJessoal (muilo crime, curvando-me à dicta,clura que füra 
bem), votando leis ele caracter meramente incli- implantacla no JJaiz pelo homem a quem 
viclual, Yotanclo pa.ra elle um orçamento com devíamos a Republica, circumstancüt bastante 
o qual niLo ora possi vel governo 11lgum para astenuar tocl "· as suas foJtas : eu já res
viver, como ti propc·ia maioria mais tarcle re- gatei este crime, eu já redimi esta fraqueza, 
conheceu, vindo pedir, em bem do Sr. Flo- desde o momento em que ergui a minlm voz 
riano Peixoto, que a Cc1mam, t11Jdimmlo da mi triburni elo lJarlamento, desde o momento 
suu. principttl funcção, que é fazer as leis de em que levantei o meu protesto na tribuna ela 
meios, votasse cl'editos illimitaclos e supple- imprensa contra essa outra di.ctaclura 11ypo~ 



crita, insidiosa e sanguinari<t que infelicita! Toclm Setbem que o primeiro governo consti· 
a nação : eu já resgatei o meu crime clescle u tucional da Repuhlic<i, a não ser a concessiio 
momento em que protestei contra essa dieta- elo Porto elas Torres, nenhuma outra can
dura dos successivos golpes ele Estado, clt1s cessão fez 0om gamntia ele juros; e são justa
cleposições de governadores, dos bombardeio3 mente concessões cksta natureza q ne podem 
de cicbdes, elas hecatombes, chcs prisões e do alimentar a jogatina ela Bolsa. A Cam<ira e o 
desterro utilisados como instnunentm de paz sabem que foi o ministeo Araripe quem 
morte ; eu já resgatei o meu crime clesde o arrefeceu e mab tarcle extinguiu o jogo da 
momento em que ergui a minha voz contm a Bolsa, por meio ele um decreto qne despertou 
clictadura imposta ao paiz lJelo ajudm1to- reclamações da praça. 
general elo Visconde de Ouro Preto. (Jl111ito Em relação ao emprestimo ao Banco ela Re-
bani. Apartes, protesto> e conteslaçrJes.) publica, salJe a Ct1mam que o Ministerio füt 

Sr. presidente, eu aincll1 desejo tomac Dm Fazernla elo pdrneiro governo constitucional 
consideração um aparte que, lm lJonco, me í'e- emprestou a este banco ::ioo.ooo libras sterli
riu os ouvidos, aparte em qnc 2e me diz que nas. é exacto, mas mecfotnte umn. garm1tü1 ele 
prestei o men apoio e estou agora fazendo 6. 000 apolices cm ouro. Não Jm via, p01· con
a apologia da clictacllmt elo g·olpc ele Bolst1, sequencia, prcjuizo pa1·~t Tliesoul'O. E note-se 

O SR. CosTA JuNIDR-Ninguem disse isto ,1 que este emprestimo . /ia via .0iclo füito para, 
V. Ex. levm1tamento elo mmb10, servwo em que :111-

O SR. EPITAClD PmssuA-Ouvi-o cn e ai111la 
lrn pouco fallaram os nobres clcpulltclos por 
Sel'gipe e pelo Cearú no pre~'O cbs cleúcnlure.s 
e nos Ctssaltos ao Thesouro ; consubstancio 
todos estes juízos na phmse tantns ver,es aqui 
empregaeli:L-O golpe ele Bolsa. Houve um ho
mem, Sr. presidente, que, em um extravasa
mento ele adio contr8, o marechal Deodoro cl11 
Fonseca, no proposito pouco digno ele attraltir 
para o seu governo a animosidade publica, 
qualificou de assalto ao Thesouro, ele golpe 
ele Bolsct, o acto clictatorial ele 3 ele noveml1ro. 
Desde então, esta, pltrase tem sido repetida de 
bocca. em bocca, uns coml)rehenclenclo mais ou 
menos o seu aJcance, or[tros reprocluzinclo-Ct, 
por terem a certeza ele que nellit se occulta 
uma injurict ao governo passado, mas sem a 
comprehenclerem, ele nrnneirn t<11, que si 
alguem lhes perguntasse qnaes os actos que 
constituíram o golpe de Bolsa, teria corno 
resposta o riso <11 var elo inconsciente. 

O SR. COSTA JUNIOR- Creio que não lm 
carroceiro nestci terra que nllo conheÇ'GL o 
golpe ele Bolsa. (Ha outros apartes.) 

O SR. ErrTACIO PmssuA - Entre aquell8s 
mesmos que parecem comprehemler e~ta 
phrase, sonora, mt1s pouco comprehensivel, 
niio existe harmonia ele vistas ; i:LS maiores 
divergencias lavmm em seu seio. 

Tres factos tenho visto indicar como con
stitutivos elo assalto ao Tllesouro, como tictos 
que o governo queria, com o golpe ele Estado. 
garantir contra o Congresso: um, a jogatina 
ela praça; outro, o emprestimo feito ao Banco 
da Republica, e por fim a transacção constante 
ele telegrammas expedidos para Londres aos 
nossos banqueiros sobre cheques desse banco. 

O SR. ÜITICICA - Então nllo conhece todos ; 
esses são os menores. 

o SR. EPITACIO PESSUA- A referencia ao 
primeiro facto é a mltiS desarrazoada possível. 

teriormente outros ministros tanto lw,Yimn 
deopendido os dinheiros pulilicos. 

O SR. BEVILAQUA- E o cn,mlJio foi tümla 
para baixo. 

UM SR. DEPUTADO-E agora está subindo? 
(Riso.) 

o SR. EPITACIO PESSIJA-Com relação [l,0 ter
ceiro facto, houve o seguinte: poucos di[tS 
antes do movimento ele 23 de novembro, o mi
nistro da fazenda dirigiu á cas[l, ·'bancaria dos 
Srs. Rottscllilcl nm telegram1mi em que in
quiria si podia acceitar saques do Banco ela 
RepulJlica, no intuito ele elevar o cambio. 

O SR. ÜITICICA dá um aparte. 
O SR. ErITAcrn Pmssr>A-Os banqueiros res

ponderam que os saldos existentes naquella 
occasião eram clestimvlos,<i.o pa,gmnento llos ju
ros ela nossa divida e ele strn. <1mortização. O 
ministro ela fazench1 não respondeu a este tele
gramnm, assim como nmis tarde não i·2spon
cleu <1. um outro em que os Rottschilcl se 
promptific<wam a acceitar os saques elo Banco 
ela Repub!ic;i., uma vez que tbssem garantidos 
pelo Estado . 

::\fas é preciso que se s:üba que esta opera
ção, que não se concluiu, porque o ministro da 
fazenclli tinha mudado de plano e procurava 
elevar o c<imbio mecfümte um accordo com os 
lmncos desta capital, havia de ser conveniente
mente gm'autichi. aqui pelo Bm1co claRepublim. 

Ont, appello agora 11ara os homens impar
ciac;s e insuspeitos, para que clig[tm si ltt1 es
forço ele inmginaç,ão que possa descobrir nesta 
operaçiio nrn assalto ao Tltesouro Publico. 

O SR. 0ITIC1CA- Si não houve nessa, houYe 
em outras. 

O SR. ARTHUR Rrns - Querem clesvia,r a 
V. Ex. eh discussJ,o elo parecer. (Trocam-se 
'Da rios apartes.) 

O Srt. JuLio DE MESQUITA - Ivfas foi o nobre 
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depufaclo que encilrreirou a discussão i1arn 
esse lado. (:l1mrtcs vioicMos e tu1milio.) 

O Sit. PtrnsrnK,TI<:-Si contimmr o tumulto, 
ver-me-hei o::riga,do a lev;mÜ\r a sessão. 

O SR. JTiLFl ns MES\~UITA-Ninguem ol1rig;i, 
o nobre depuüHlo a respondet· ;10s a.p;wtes. 
Quando discuto unrn quesfü.o nifo 11;1, n.partes 
que me al'a.stcm dclh, elle que discute os 
apartes 6 porque q uet ; intr1·csst" t:llc 
tern nisto. ( 'L'1·av•u11-se apartes.) 

OSn. EPJTACJO P1c~c;(\\-Acallo <lo ouvil' o 
apa.rte elo nol1n• cleput1do e, inspirrwclo-me no 
conselho tle S. Ex , deixarei de responder ;1 

qmwsq usr r:ontcsbr;õe~. 
O Src CosrA Jui\lOR- Faz l1cm, um tci,

lento cu1no V. Ex. uiio dm·t' se occupa.1· rlcstl'S 
assum1itos. ('l;111rtcs, 1J1·oleslos.) 

Uj\i Sn. DEPUTADO dá Ulll ;i,p;ute. 

O SR. CosTA JoNIOLt-Não de <tp111'-
tes a meia VOZ. (1"J'OC'1,Jn-SC apa,.iCS 

cv;,tre os /S1··s. Cosl.1 l .h.oúoJ' e J°t.-;1Ji1·if.o /S\l1do.) 

O SR. PRESlDEi\TE-Onlcm ! ordem! ordem! 
(Rcstaúclece-sc u ,,·!eMio) 

O S1t. EPITACIO PEssCiA-Sr. prrsiclenl;e, per
gunto ;i, esü1 cas:l-oncle cist:'c nestes factos a 
cleshonesticlacle elo governo pnss<tclo? O qu0 não 
se tem dito uCJsta. Cmnn,ra., e e preci:<o que tlq ue 
consignado nos anrrnes, 6 que estr~ govm'no 
desho1wsto, este governo que assn.ltou o Tl1e
souro PulJlico, este g·ornrno üo golpe cfo Dolsa, 
transferiu ;i, n.dministraç;lo aos actnaes domi
nadores, deixando no Tllesom·o um saldo supe
rior ti vinte 0 sete mil contos. 

O SR. OrT1c1cA - Isto siüi dnposilrn elos 
lJancos. 

O SR. EPITACIO PEssCiA-Engarm-sc V. Ex. 
Com os depositas elos 11ancr1s o saldo rn eleva 
a oitenfa e tantos mil r:ontos. 

Sr. presidente, o que nito se diz o.r1ni e 
entrefo,nto é mbter que fique consign;1clo. 6 
que esse governo economisou parn o paiz ga 
rantias ele juros sobre um capita.l. de cerca ele 
trezemos rrül contos; 6 que esse governo ini
ciou m1 pasta ela agriculturc1 normas que ate 
então ni:.o tinlrnm siclo s,~guiébs, fazendo con
cessões sem gm·antüi de juros, exigindo depo
sitas como g~1ranLü1 elo inicio elos tmlia1!1os em 
prazo detel'minallo, sob pena de reversão em 
favor elo Tliesonro, imwgur,i,mlo a prai icll ele 
ser a liscafüaçil.o ilas estradas ele forro lJ:Lga 
pela cornpanltia concesc:io1rnria.,ctc. (Apoiar/os.) 

Isto 6 que ni\.o se te:n clito nesfa c<csa, onde 
só chon:m apodos e: insultos sobre o governo 
passarlo ; 11ms 6 pr1'ciso que <J, naç·iío fique sn.
benclo qnmn 6 que tem rccziío, si ;i, nobrn 
rm1,io1·i;1,, si ll<.1S. (P .. •1.1a.) 

Sr. presidente, •:orro ;i,gom o véo que cob1·e 
esse drama lutuoso, cheio ele violencia.s e ele 

eeimes em que 6 protogonista o mareclml 
Florüwo Peixoto. Vou aborchw á questão do 
estado ele sitio. 

A Constituição, no SBU art. 80 § 1°, dispSe 
que. não se êtclrnndo o Congresso reunido e 
correndo a patria imminente perigo, exercerá 
a. attribuição ele declciror o estado ele sitio o 
poder execn tivo federal. 

Para que. pois, se clê a opportuniclade ela 
1lrclr1.raçi'io do csfatlo de sitio é mister que se 
proclum, no paiz, um abalo politico de tamcmha 
~ra.viclacle que ponlm em risco a vicfa da. Re
pul1li.rn. 

E' i,;to o C[Ue vemos em todas as constituições 
qim teem consn .. ~Tll!lo esta medida excepcional 
Liio contestfccln, por escriptores de noüc e o,te re
pmlia.rh por cli versas co.rtas políticas, crlmO as 
d11. Rounmnia e elo Luxemburgo. 

E' isto o q ne se vê 1m lei ;i,merica.im ele 1871, 
qc1e só perrnitk, só autoris" a suspensão elo 
i1.a!Jcas-co1·rms, no caso ele umfL insurreição 
r1ue poss1" an::iqnilar a.s ctutnriclacles constitui
cl:ts. E' isto o que se vê na lei francezct ele 1878, 
que só permitte a decretação do estado de 
sitio em c;cso de lcvanfarnento ámão arrna1la; é 
isto, ainda, o que se vê na lei prussiana ele 1851, 
que só permitte o uso clo,quella medida na 
circumstancia gravissiml1 ele uma insur
rciç0,o. 

E' isto fambem, Sr. presidente, o que ve
mos <'111 tmlos os cscl'iptores que se te.em oc
cnpaclo ela ma teria. « A commoção intestina, 
cliz Al'm1;:;fo Ruiz, citado lJelo eminente Sr. 
Ruy BarlJOs;1 na brillmntissima. monog-raphia 
que JJL1blicou solire o assumpto, a commoção 
inl::•sti1m deve ser uma, perturbação gnwissima 
elo cJfoitos eqnip<craveis a uma in vasi:'co es
trnrn.rnira ; o estaclo ele sitio só deve ser clc
crGü1rlo ante urna insurrei\:ão, unu1 revolta, 
mn;1 revoluç:ito, ou no caso em que a ~ediçi'í.o, 
<imeaçamlo converter-se em insurreição, cle
mc11Btrc a ineJTica.cin. absoluta. dos meios orcli
narios ele repressil.o. » 

« To1l;i,s as constituit:ões, diz Alcorta, aclmit
tern essa, medida excepcic1110J, mas em casos 
i;.;"Ltalmenl.r• excepcionaes e s1) qu;i,ndo não seja 
bast:wte o organismo ela vida 01·dim1.ria, com 
os seu~ elementos, p:i,ra nmnter a ordem pu
l1lirn. » Ig1rnl 1·onceito se enconka ainda, Sr. 
presidente, em um discurso publicado ha pou
cos dias em uma !'olha clesta capital e pronun
ciado no pal'lllmento de Buenos-Aires por um 
cl1•pllL;i,1lo daquelhc casa, o Sr. Gonetti. 

Dir, elle, referindo se iL França (lê) : 
«Em paizes, como esse,prefore-se acloptar a 

rcvolnção com todas as suas consequencias, a 
enti·cgar a um homem a responsabilidade e a 
somnm üe toclos os pxll'I'i'S. (llfuilo bem.) 

N;i. Belgica, não se suspendem as garantias 
cons~ituc\onaes sinão em caso de guerra. 

No entretanto aqui chega-se a suppor que, 
em plena paz, o Presidente da Republica está 
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ar1mtdo de3Sél, faculclacle nxtrivmlirnu·i:t e che- [ Pois. senhores, 8 possivC'l que cst:i, 'u'ruaça 
ga-se <t dizel' que, dur;mLe o est<t(lo dt' sitio, ridicul<t tivwse o inLuiLo ele <.le1Jor' o S1'. Flo
fica suspensa,'" Constituição, o q uc é falso. ,111- riano Peixoto pam suli:::tituil-o pelo Sr. mn,-
solufamwte falso. (Jiuilo !1eo1.1 reciml IJ;0 odoro, quando este se :tc:rnva mo-

Si, n,c!ui.rnlo-sn 118 con- ri'mnrlo e acabava de receber os saer<Lmemos 
stitncionaC's dos desconi1ecernrn-sc· da Igreja? 
as immunichdc:irlopaifonwnto, desconheceu-se Poi:i, senhores, lm no munüo quem possa 
a 11lüoriclade do í::1'0 ,juclici:i,I, s;1speudeu-se <t acrnllitar nm movimento rovoluci :1ml'io; 
imprensa,, supprimiu-se o ilireito ele reunião cujos couberam toclos em um boncl, 
e supprimírnm-se todos os us (1'1, um- o!lfle .ia es+ani. 2,lojocla uma kimh milila.r ele 
8tiLui(;iio, :1,pm1as fic<wl em as /';1.cul<ln- mn i' dD :W íignrn.s, ('.\11 pc•t·:go n, 
(les elo Poder· Execnti vu. o i'Xern ti rn torno11 <J· vich de; unm n1:çiio . ) 
somnm e respon,;;\L1ilichüe 1los pocl(:res iml1li- A 11um·1trb:, dn, commi~''io p<<r' ce 
cos, n<fo o listante n, pl'olüiJir;iio c\n, lei rmitlit- te'.' comprc:hi'LHliclo o ri<lic·nlo 1k~:ta am, nrntiY:i._ 
mental, que df'termína a nullichrb ele ILL1:s Qwrnilo ten· 1le t11·su·l·H·r os r:.conte<;imentos 
actos e que consiclc.m corno trn[Llu1'e:< à de 10 1le alll'il niio llL'ocm·on ne8sa 
os que os execufam ou ne!L:s cunsu1;1;c•m.» :t P'l'<1.1·i1li1.1lc, a, exlPnsiio mo-

o modo ]JOl' n11e 1J01!ia. lllll' c:mrbcu iL Sr. presilleute, nós niio fomos n2c:'ssicl:Hlc " " , 
l : lj1nitol1-~e (l Ll'<tll~\:rever e ll recorrer ás le0°'islitcões {'stu1,n~;cin1,s nem · as solJ1•:.• as 1)rOYidC'n-aos conceitos elos esceiptores ele direito pu-
blico para mostrm· qne o crikrio clistinctivo o p~fo g:wi:rno. Eutrei:au(ci, oni 
C<tracteristico ela <:ommoÇ'ão intestinn,, dümte alü o mmnonto opportuno do acLeutirnr-se 
ele nossa Constitnic;ão, é uma. ~·m viclac10 accen· que c:ss~1. sc1fü;~io, pch ô1rn extcnsl'w, IJ'ôla SLta 
tuachi pelo peri6·o chi, Yich institucional. gmYirlaclo, pdos llYios ele que clispnnlm, pelos 

elemento~ rxlm q t.rn conta n:,, er:1 cc1paz ele píJr 
Assim, pois, para que se jnstifiqno a ele- em risco ci, :;cgnmrn;;:, thi. patria. 

elo.ração do estado de sitio, não busta que se Er11, alll o momento up11ortuno ele ,, com
tenlm rlaclo no paiz um aba.lo politico, ainda mis·:iw llizt;r e imll'1tr que 0 Si'. nrnreclml 
mesmo de summa gra1-idalle: é mister que se Floriano P.:ixot11 uão tlispmilta,, uaqudla, uc
tenha produzido uma commoc)ío capDz eh c:i,siiio, de mc•ius onlirni,l'ios 1J:1sta.nte::: 1x1m 
mllliquilar a vida chi. Rrp1ililic0,; é necess:1rio ,1.1J;1fal' ,,, rm-ult<t. · 
ainda que o po l1•r publico, nos meios mlli- :\fas, seulw1·es. r11rnmlo tlln-ith lwuv-csse 
rnwios de que dispõe, n;J,o enc01ltI\) elurmmtos 11.inrfa :::ol11·c cst;:, m:üoifa · rj1rnmlo üisonti rnl 
para abafa!' a l'rYolm. 1'.-<sG Dimb a cxisteni.::a um:i. commnçi:í.o 

Estabelecidos estes principios, seni1ores, eu intestill<1 no::: a1:011tecimentos elo 10 Lle niJ1·il, 
pergunto: plide-se :i.fürnrnr. cnms~ricdade. que on irü1 <lClt<Ll'. rui. pniprin. mr•ns;1gcmpresiilen
a arruaça ridiculci, de 10 de :1bl'íl prorluzru, cial, a pnrva m:üs cornpleüt, mn,is imliscntiv-el 
neste pn.iz, uma gmve commoçií.o inkAilm om rlü que tnl. cumnHH;ão rn1,o l'Xistiu. 
que perigou a vilhi. clli. Repulilim '? [Jócle-so Disse o ~\t'. m:ueclrnl Florfanu Peixoto, 1m 
affirma,r, com s ·rieclaele, qu: o Sr. Flm·ümo srnunensccg·cm 
Peixoto não tinha nos meios ortlin:irios rle que « Esp::1·,··i-us sediciosos) disposto ti. ii.gir, 
dispunha, ele accordo com a, Constituiçi\o, os istn ó, a cumprir o mc:u devm., tendo mais 
recursos precisos para n.k1J1tr a.(ju::ll. \, nma vez YL'l'iíic11rlu. Jllll' e:"s:1, occasiüu, que, 
que foi qualificada por um jon1:ll 110 ap11io üu p111·u ü n;1, fi.rrn8za da 11isciplina 
o Diario ele Noticias, Lle ~stnpitb, imprwknte. lb fü1'<:c1, publica. o,1,u,vam ~Ls nrnis solidas g1i
mal tmçn,d:i, e riclicula ? i·11.ntias llr· q uo pudb, dispor u gu\·erno rmm 

Eu não acredito que se mo possé\, l'esponcler. nmn Let' a onlem. » 
pell1 <J,ffirnuüiv11,, essa pe1·gunt11,. l'uis, s211ltores, bi o proprio Více-P1·esiclc11te 

O que foi a seeli('i111 de 10 de abril? 1fa n.0pc1blic<t n•111 diz, r (file tinlm <t sem faclu 
Unm oncl1i. popuhu d rigic1-sc' it, casa. do o povo· e 11 cxcl'cito, q11e pc1·igos podiam 

marecltti.l Deodol'o "felicital-o pehi slm rnlta n mc<H;al' 1:, Yiil<i. cl:c 11:1ç~ío '! Omlo pucfüun olles 
elo Petropolis. orig'lnm·-sc? Com r1uc clenwntu~ ele Yil'i.urili. 

Alli, foram dizer q11e, no ca.mpo dcSa,nc'Auna, lHXli<cm c.1.mi;:,r '! 
o general Chi,1·inclo de Queil·oz c:-d;tcv;i, ;), frcnt.e O Sr. nrn.rnclrnl Flori:mo Pc·ixoto Yelll dizn' 
de forç:i.s sublevtLifas parn tle1)1)1· o ~r. Flo- á C:11111n'êc dus Dc:púta.dos que, no apoio elo 
ria.110 Poixuto. porn e nn, lirmeza e tlisciplirm 11'1. lbf'ç:, pn-

A multidão oneaminl1ou-sr, pn.1-:1, :1quelle bJicn., qm· sü.u os snus lll8íos orcl'.nLt·1os Lle 
local e, à p1·oporc::fo lllte ddl1J se n.ppl'Oxi- ac~~o, e11co11í1'. 1ra <LS m:tis solicl<Ls :.;·;1l'lrntías 
rn<wa,, üt diminuindo, :1 ponto tn.1 riu:" ao pMil nrnuter ;: ordem , por q1w ürwlorsou dn, 
chcg<w ª·ºcampo, p(ide-Clu \lizcr tiue se ccm~ 1 n!ccli1t1 ('XCi_';HJi'1l1m1·ia, do est:\ilo cle :i,'1.;io. que 
substanc1;i,va mi. pcssm1 no bI'lWO l'Oronel so o JX.•nmct1cln. wrnrrno estlLO esguc:tLlos os 
Menna Barreto. meios comnrnus ? :U::', pois, o proprio Sr. ma-
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rechal Floriano Peixoto que vem confessae, O SR. SEVERT:'ío VmmA - Ni\o podiam 
em documento official, que, cercaclo do povo e fazer melhor do que V. Ex. 
ele tocla a força armada, 1úo podia receiar uma O SR. EPI'l\,CIO PESSlJA - ... que essa, lega,
commoção intestina, que puzesse cm perigo a lidmle e~pnria, twlo tem enxov;1lha,do, desde o 
existencia ela, nação. E', pois, o proprio Vice- caracter elo cichttlão a,té á dignidade nacional. 
Presidente da Rep.ublica c1ue vem dizei:_ <W.patz (Jliiito /Jcm, apuiudos e r.!lo opuiados.) 
que nos seus me10s ordumnos de. a,cç.ao t:nlm . , , _ . , '· , .. e· .. 
os mais solidas elementos pa,ra abafar a, secl1ç1to, · .. 9 Si,. ~I~E:',IllENT~. - S'.11 \o reclam~ç,w «ela, 
não havendo mister de snspender 8'S gm·a.11-[ c,::.a, dele111E.1 o nr,ue11!110nto ele \. Ex. 
tias constitucionaes, porque a,qmüles recm:sos ~~~w po,~·~ contrn.11,1r im p~·11:1e11·a h~:·cc cln, s~s
ainda não se tinlmm esgot•-,,do. E, sendo assim, s.w, maN sim para. t01_1mr "' pal.11 ra em pu
com que coragem e, sobretudo, com que ver- me iro logm· nn. clrncnssao · 
clade podemos aflirmar ao povo que, si o O SR. El'tTACJO PEssóA -E' jnstamente isto 
marechal Floriano Peixoto declarou o esÜc(1o o r1ue des(jo. (O umdor d ri6rciçuclo e muilu 
ele sitio, prern.leu tantos ciclcicfüus illust1-es, /CLicitwto.) 
destelTOU tantos sel'vidores ch1 Republiccc, :oú o 
fez porque uma grave commo<;iio intestina pn
nlla em risco imminente '"vida chi ptLt1'ia '?Com 
que coragem e, sobretudo, com que vercla~e 
poclemos affirmtLr au povo que a suspensao 
ele garantia,s só foi empregaclii depois de re
conhecidct a inefficacia, absoluta 1los me10s 
orclinarios? (lifüito úeni) 

A commoção interna, , nos ter.mos presmbe
lecidos na lei, como co,paz de a,utorism· o esüulo 
de sitio, não existm, acabo de llemonstml-o. 
Os meios ordinarios ele que dispunha o mare
chal Floriano Peixoto eram mais que suffi
cientes para frustrar a revolta. O actocle S. E~:, 
portanto, é inconstitucional, e, como tal, mw 
pócle merecer a approvação clesta, Comam, como 
não mereceu a füc opinião public::t. (A.poiados.) 

Sr. presidente, a hora já V<Ü muito aclilintacla, 
e, por mais que me esforce em resumir o meu 
discurso, não poderei terminal-o em breve 
tempo; tenho n,incla muitns considerações a fh
zer, muitas questões a discutir ; tenl10 a,imla 
que analysar as provas fornecidas pelo mare
chal Floriano Peixoto, como justificativas clD 
criminalidade dos presos e destermJ.os po
liticos. 

Peço, pois, a V. Ex., si isto es~iver nas atti:_i
buições ela mesa, que me consmta, pltra nao 
cansar a attenção elos meus illustres colleg'"s 
(na:o apoiados), interromper o meu discurso. 
concedendo-me, porém, a pala na ama,nlJi\, na 
primeira hora da sessão. 

Então terei ele mostrar ú imçlí,o, pela, ana· 
lyse calma, e j uridica elo assurnpto e elas pro
va,s e documentos que fm·:un subnwttiüos ic 
consideração da Camac·a, que, no uso Ü8'S me
didas repressivas de que fülla '" ConstitLüçilo, a 
enormidade das viol8ncias pmticadas pelo go
verno assume proporções assustadoras, que, 
na cleclaraçilo elo estado de c;ilio, o Sr. Vice
Presiclente ela Republica })reoccup:m-sc fêpetms 
com a icléa de arrochu, desta Cf1,pita.J, homens 
que, na tribuna ela imprensa e elo parlo,mento, 
lmvmm proflig~1do º°' erros elo governo actmLl, 
e cvifar por esta fonrn1 que elles wntinuas
sem a patentear aos olhos elo povo ... 

Voem á mescc as seguintes 

Dcc lai ·a.ç 17es 

Jnsto motivo clcterrninou minlm mtsoncia à 
sessão ele s:1bbaclo ultimo, 25. Si estivesse pre
sente, votarfa si IJ!., o,pprovi'lmlo o parecer n. 15 
sobre '' legitimidade eh successiio elo actmLl 
vice-presiclen te im cadeira presiclen~ial e e leste 
modo confirmm0 tcc a 011inii10 por· mim mani
l'esta muito anleriormente pelo Jonw! do 
C'o 1Jl.l1161"ÓO. 

Sala das sessões, 27 ele junho de 1892. -
Jose Bevi!a9iw. 

Dechwmnos que si estivessemos presentes á 
sessão ele 2S elo corrente. votarimnos contra o 
parecer chc cornmissão, que opinou pela não 
elei~·~"º peesiclenciaI. 

Snlé1 elas sessõe.'3, ;27 ele j unl10 de 1892. -
1lncln! Cavalcanti. -Pontes rle JJiimnda. 

V<lü o, 1mpl'imir as seguintes 

lWDc' CC'ÕES 

Do projecto n. 1J - 18[)2 

( 2" sessã'.l ) 

O Cong1'esso füccional deceeta: 

Art. l. 0 E' concecliclo ao governo, no exer
cício ele l 892, fazendo pam iC'SO a necessaria 
opernção, o ceedito especilü e extraorcliimrio, 
cb qmmLia de 5,;l.4fü\-5 -O.que serão 
1:ag;is a,o cambio elo dia do pag~imento, afim 
ele ser SlÜisfüito o que é devido a Luiz 
Cohen l\; Sons, ela corretagem ele que são cre
dores 1mra com '"Companltüc Estrada de Ferro 
S. P<tulo e rno de Jccneiro, encampltda, pelo 
goYerno federal. 

Art. 2. 0 Revogam-se as lfüposições em con
trario. 

S<êlét chts commisslios, 20 ele .i unho üc 1892. 
- Leovilr;ildo Filyueirns.- Alcides Li11w. 
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Do p1'ojecto n. 210 - 18D1 1 l'' cliscussfo do projecto n. 28 deste n,11110, 
. refonnamlo o pia.no geral do orçrtmento da 

O Congrnsso Nac10nal resolve: Republiect.determinamlo o modo ele orga.nirnr 
Art. 1.° Fica revertida a D. Adelia Carolina as lc:;is ela receita e despezapublicas; 

de Oliveim Ennes Bandeira e a sua filha. lª Lliscussão do iirojecto n. 44 deste anuo, 
menor Adelia _Ennes Bctmleim, reparticlrt- autorisando o gurnrno a conceder iiermissão à 
me1:.t.e, a pensu.o que ;percebm D. Cn.rolurn Compitnllitt Mogyana de Estmdas eh' Ferro 
Cecllia C<1mpos de Oltven·a. para. construir urna linlm Ül1pla da estftção cht 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con- Ressacit ao imito ele Sa,nto,; ; 
trario. l" discussão do projecto n. 41. autorisamlo 

Sala das commisslíes, 16 de junlto de 1892. o governo a coneetler á Companl1üt Fabril In
- Fróes da Cru;. _ ,1/cilles Liuw. _ Leovil- tlustrüü e Constructom os mesmos favores 
!Jildo Fil!Jiieiras. concedidos á Compcmhia Industrial de Cal e 

l'fa1'mcwes de Ca.ramlahy, hoje Companhi(l, 
Progresso Industrial de Camnclahy; Do vrojecio n. ;::-;:; de 18.91 

O Congresso NJ.cional resolye: 
Art. 1.° Fim concedida a D. Olympin, Ro

drigues Vaz, irmã do alferes de voluntarios 
dapatria Francisco \Vencesláo Rodrigues Vaz, 
füllecido em consequencia, lle molestias adqui
ridas em campanlm, <1 pensão ele 3Gs men-
saes. 

Disnissão unica do iirojecto n. 275, autori· 
rnrnlo o governo it nmnda1· pagm· a Justiniano 
José de Barros, pagador do Thcsouro Naciona.l 
os vencimentos de seu emprego, a. contar de 
2 de janeiro de 1890 até ;~5 tle marÇ'o de 1891; 

Discussilo unicêt llo projecto n. ;ws, conce
dendo a, Anna \\faria clrts Ke\-es Dnmftsio a 
pensão annual lle 1 ::200,;ooo. 

Art. 2. 0 

trario. 

lª discrnsilo do projecto n. 2G. declarando 
Revoga,m-se as tlísposíçiles cm con- sem effeito os tlecretos de 8 e ;2G de dezembro 

Sais, das commissões, 1íi de junho de 189:2. 
-Frôes dei Cnc.-Alcir/cs Liuw.- Lco1Ji!)ildo 
Filgueiras. 

Em seguicla o Sr. presidente designn. pam 
armmhã <t seguinte ordem elo Llia: 

de 1890, que aposentaram os Drs. Cincinato 
Pinto füi, Silva e Tllomaz ele Aquino Gaspar 
nos cargos ele secretario e sub-secretario da 
Faculdade de Medicina da Rn.hia e reinte
grados os mesmos Cunccionarios ; 

Discussilo unicct do projecto n. 20 de~te 
mrno, autorisamlo o governo a. augmenfar 

1" 1nrtc (até its 3 horas)-Yotct<;ilo dos reque· com 50 ° /o cht i'espectiva gmtificctçi.í,o o venci-
rimentos: mento de inactivíclade llo conferente aposen

Do Sr. Justini:1.no ele Serpa., pedindo infor
maçoo sobre o numero de j uizes de direito e 
elesembargaclores existentes na Re1mlJlica em 
24 de fevereiro de 189 l ; 

tallo tht Alfarn'lega do Rio d0 Janeiro Fabio 
Alexandrino dos Reis Quallros. ele conformi
elitele com o a.viso do Ministerio da. Fltzenda 
ele J 9 1le ,ia.neiro ele 1891 ; 

Do Sr. Bellarmino ele Menüonclt e outros. 3" discnssilo elo projeci;o 11 • 22'1, ª]JP!'O':-ando 
relativos ao serviço ela, gmmht mtcional e 11er~ na p~rte que c~mpete ~~ Por~e1: l~eg;s1at1vo _S 
gl!nt~nclo si .ns forç.:tR policiaes e_ ele lª linha. con~rncw celebr~clo c1:1., d~fo, e1~1~u de 18/.~ 
nao s'w. sufficil'ntes p<era immutenc<w ela ortlem J entre o m1111ste110 110. unper n elo .extmcto Wl,,L 
public·1 ·• men e~ o D1'. Panlmo Franklm do Amaral 

'. · _ . (Bn.rão de Cm1inclé) p[Lra o alargamento e pro-
lª. d1scussao elo yro.1ecto }1· Gl, ~i.pp;'ovamlo longamento tla l'llfl ür, Oonçalves Dias, desde 

os. aJustes concl~1ulos na. Conveuçao I ostal. ele ct rúa da Pminlut cêté tto largo da Mãe elo 
Vienna dP: 4 de Julho de 1891 entre o Rmzll e Bis[JO, em frente ao mar; 
outros pmzes. Ja discussão do projecto n. 16 A de 1891. 

Contimmçito ela, '?>" discussão elo projecto julgando clign0 de ser tornado em consielemção 
n. ;2:3, fixando éts forças de terra, pam o anno o projecto n. ll\, deste anno, creando o loga,r 
de 189:1 do conferente p;n'a as sulJStttncias cltimicas 

2ª parte ( ,·ts :l horas ou antes ) - Con- nas alfamlegitS ele l" e Zª ordens ; 
tinuação cb :~ª lfo:cussão do projecto n. 22 A Discussiío uníci elo projecto n. :254, autori· 
do Senado, ap1n·ovlwdo o~ a.cto~ do go- olrnclo o governo lt mamlar pagar o meio soldo 
vemo rel'ereuLes aos a.contecimentos de 10 vencida, e por vencer a D. lviariit Joaqni1m ele 
ele abril e constants:o; elos decretos ele 10 e 12 elo Albuquerque, viuva do capitão Laurinda 
mesmo mez, com voto em s2pm·a.do, e conce- José cht Silveira, D. Hita ele Cassia SOltres, 
dendo ctmnistfa a toclos os cidmlãos detülos e viuva do capitilo Joilo Antonio Soares, e D. 
1lesterrn.dos por .força do ckcreto de 1:2 1le abril Isabel Hofi'nrnnn, miíe do all'ere:< Henrique 
1.lo corrente anno ; Hoffmann ; 

Gamara Y. TI 
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3'' discnss~ío elo projecto n. 24 i A elo Se- i supedores Lhe Eepublica.- A' commiss1Io ele 
naclo, creanclo uma escola de macl1inistas no' orçam::mto. 
estado do Pa.r{t; Do mesmo minbterio, de igual cl1üa. en-

Z·• discussão do projeclo n. ,iG A do anuo 1 ~-ümdu o i·equcrimn1to e!11 que o rnaj~r gra
lJ<ló'sado, cbndo proviclÉmcias rnlJ1·c i\S p1·omo- 1 ~l:.'i.clo .1:dLll'nrnd~. d~ ~Xl'l'l'lÜJ "\nton10 G~lclrnu 
:ões ele 7 de J·aneiro ele 18\JO. 11,wa~'º' Alves 11cde lhe ~e.ia conc;~d1clo 
~ ' melllornrnento ele retcmmt.-A' commrnsu.o de 

1° discussão do projccto 11. 21 deste anno, marinha e gm•rra. 
isenta.nclo elos direitos ele import1H;ão e expe- Do mesmo ministcr o, de igual data, cn
diente toclo o material e. nrnclünisrno clesti- viamlo os pe1.peis em riue o major do 10º l1:1ta
naclos á construcção da Fa'orica tle T~citlos ll1ão de infantaria, Fmnc.isco Luiz Moreira 
Paulista. na comarca de Olinclti, estaclo de .Junior pede q no s~j<:t conl1tfüt cl0 7 ele janeiro 
Pernambuco. 1_lG 1890 n. srn1 mttigniclado de posto.-A' com-

Levanta-se a sessão ás 4 ltoms e ~10 mi- missão de marinha e guc·rra. 
nutos. Do Ministerio dos Negocios do Interior, ele 

32" SESS:\.O EM 28 DE JCNHO JlE 1892 

Prcsidenêia do Sr . .10110 Lopes (1° ·oi~c
prnsidcntc) 

Ao meio dia o 8r. presidente manfüt pro
ceder á leiturn do expediente. 

O SR. SEcRETAmo procede á leitnrn. elo se
guinte 

EXPEDIENTE 

Offic.ios: 
Do 81'. Lleputaclo Aristides Lhe Silveira Lobo, 

de hoje, communicanclo que em d:ün. ele 
llontem tomou assento no Se!liulo eomo S8lm
clor eleito pel<L Capital Fecle1·al.-Intcimü:i. 

Do Sr. 4" seerefario do Srnriclo, ele 2.:, do 
corrente, envim1do o projecto Ü<HJUBlhc camara 
alterando a rlisposi0iio rio ~nt. :)" Lla b n. Tí 
ele Zfi ele janeiro de lS!Y!.- A' commis,ão de 
~onstituiçil.o, legi~lação e jusLiça. 

Do Ministerio dos Nr'gocio.s Lla FnzenLln., 1lc 
25 elo corrente·. rernettenclo o i·equcJl'imentu Ll<1 
Assochwão Commercial Bcncficemc. lle Per
m1mbucºo. com ofücio tlc 10 lle nmio ultimo. 
no qmi.l os ialJriui.ntes e neg-ocinntl'8 Llc fumos 
estabc;lccidos naquellc esü1clo peclem que SL,j;i.m 
moclifiCiMlci.s rnfo só n.s taxas m:cnüa ÜlLS culJfül' 
sobre o fumo pelo reg·11lllll1L'nto mmc·xo tw 
rlecreto n. 746 de 2li ele fevereiro llo eoncnte 
mrno. como tamlrm o sy,;t,c,m;1 tle ~e effc.ctmw 
a resp2divn cobraiwa.~c\' commi ·.S~to ele 01·c;tt
mento. 

Do .Ministerio dos Negocios ela Uuerra, Llc 
25 elo r;orrente, re1nr,tknclo o-: j)npeis em que 
os anrnnuEmscs cln, sccrl't<tl'i<e ela E.,colii, ;:;up -
rior ele Gue1-ra Antonio Pinto dto Ai>I'llll <) 

Antonio .José Fer1mnclcs 1lm JV is. p dmn que 
os seus v0rwimen tos sejam cq1üpccr1ulo~ aos 
dos empregados ele igual rntegoria clo.s escolas 

21 elo corn,nté', reslit11irnl11 o autographo da 
rnsolnção Llo CongTe~~o Nrccional, pela q Lial 
n.utoris:m o Poder Executivo a conceder a 
D. Cbrn ele Faro Montes a j)ensão correspon-
dente 110 soldo que p:·rcebir1 seu füllo o all'eres 
voluntario da p11t1fa José Antonio de Cer
quf'ira Montes, morto Pm combate no Pn,m
guci,y.-Inteira1la, ofllci;imlo-se "º Seimclo. 

Actas eleitorrces ele Be!ht Vista, Sa,nt'Anna 
(lª secção), farri,g·11à (1°, :2a e :3' secções), Mos
sameclcs (Sª secçãu) cll1 ulti1m1 eleiçào a que se 
]J1°ocecle11 no e-;t:tLlo ele Cioy11z no dia, 6 do 
rnrl'ento mcz.-A' commissão Lle petições e 
poderes. 

Hequerimcnto de Br1mi.rüino José elos S<en
to.s i\{meir<t. J º escriptnrn.rio aposentado do 
Tli,.•souro N<tcional. pedindo mdltommen1o de. 
~cposentadori:t.-A · commissiio de fazernlo.. 

O §r. ll<~ran1;a Cary,,JJ1..o 
Ü est;iclo llO füo de Janeiro lcClm-Se de luto 
pl'lo fo.lh·cimento ilu nm lle st:us illmtrcs 
fü llo~. o Sl'. Conde Lle Amrun.ma. 

Es.~o 1listinct.o bmzileir-o, cn,j ri.s vidmles silo 
trndkiona.es tm strn importante fümilüt, pr2-
stm1 '" lmnrnniilacl:·, ú pcttr'ia (; 11.0 estn.do que. 
se 111·gulli;1v;c cm e011ktl-u 8111:1·c; seus fill1os 
l'C.lev;rni.c::s sm'lill'.Oc<. 

Q1ucmlo u Viscl:ml0do lUo Branco ct1iecsc.ntou 
o pl'Lljecto solire o olemenco sel'Yil. colloc;tn
clo-'e ii, Crente cLi, c1·uzad11 emandpadom, o 
nuln·e Canele de A1·uw1mu, cliefo prestig'ioso 
tlo [l<nt:do conservadm, sepanm-se do sen 
pmtidu e com sl'1!S •lig·uos irmiios Visc.1nLl:·s de 
Qnissamã e lfrurnlly deu a liiJel'lhtde a :3.000 
rnptivos. (Jl111lto iw·11.) 

Tendo tlilclu à co.stct um navio negreiro com 
700 esc1'1LVO:', ac;ollwu-os e prn,·iclenciou p11m 
que fossem entregues <to gov21·no, impetlindo 
a.ssim r11te fossem wmllidos como merrncloria. 

Xa qnestilo Cltristie, e1n-io'-1 l1U govemo im-
1•0J"tante somnm, qn · ngenei:.lra po1° wb·l'ri
p1;ã,o, pa1·a a q LlêÜ LOncorrnrn. com a vultacla, 
q11a11ti;c. 

N;: guerm Llo Pamguay, com o seu presLigio 
conseg·ui11 que niio pr~qu.21111 ll'ViC ck Yolun
ütrio~ e ela g 1.tm0 thL 1rncional, ele que c·r& com-
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manclanle superior, mai>clrnsse pf:,ra. o Pélra-' p;üxüe,0. rio q1w mesmo nus governos ;ibsolu-
guay. tos, peJas tmdiç·':cs ck obeclieucül qun 

Lavrador intelligentc, muito conco:·r~·u para os constitlrn, scr·i rniu1. em-
a progresso eh llcvoura elo nocb elo esl;a,do 1!0 conu1 r.~speita!' a vn1itadc na-
RÍO de .Janeiro. Em lffi7 fundou o imporüulte e 1 1 rio> cslnclos cm swr' livre·; 
engenho central de Quissamií e srmpre prompto taçr7e:, so/J o re1;1:men (erlc1·1J. Na 
com os seus esforços em prül dos interessc;s 1!0 officina em que se trctboJlm no pmgresso tla 
estado do llio. pnJri;J, nilo lm l)e:u:idos ,1.:•11 vencedoJ'Cs, ura1i-

Exerceu diversos ca1·gos 1L:; eleiçilo pop;; lar éles oii pcq11e11 os, s:io todos opernrios tle uma 
e por vezes recusou eminentes pnsi<:ões, .para ollr'"' cormnmn. A essa olira t18dic<wei totlo o 
que foi convichLclo e a, que ll1e clavam d11•t•1to meu esfi)l'c:o ; p:«m ess2. trnJmlho pe1;0 1) es
as snas virtudes merncimento e serY1ços, que pero o concurso de todos os lJrazileiros.» 
mereceram elogios elos proprios arlver·sarios, s1·. presidenle. eu pre,nmi, na mmha inge
como Souza Frrmco, Zs,carüis, Pimlallyh:1 tle nmclacle ue prüí'inchmo, im rnmlm simplici
Mattos e outros. . 'cliule ele llomem i·nstico. ;1costum:1clo a dt1r u 

O obscuro orador lbi tam!Jem '.1d versaria do venliuleil'o nome a mela, 11bjecto, que estas 
iliustre Conde de Araruanm, pois nulttou llCJ p8favras trrulnzimn o sentimento bom elo 
partido libernl até ao dia da iLscc11~ào ao illustre marechal Fiori:mo Peixoto, já tão ce
po1l2r do Visconde ele Onro Preto, em que ~e· lebre, qu~10 admiri\1lu no prtiz e no estrangeiro, 
dechcrou republ!cano. . ,, · j pehi, s ummzt faci li1btle gy1m1ri.sticc1 com que 

Requeiro que se cuns1gn~ lia .aefa um '2~º ::-:. Ex., rle ajuchnte gr311eml elo 8r. Visconde 
ele pl'Ofundo pewr pelo .1alJocmwr1 to elo 81 · de Ouro Preto, chefe elo ultimo ministerio cb 
Conde de Ararrnwia. (j]firitos .011~ia.d~'.) I mon'.i,rchia, passem, .qlmsi sem soluç·iio ele con-

. b t. lt 0° • delibera "'to tmmdacle' p<1m mnmtro ela guerra do governo 
~10ca. so i·e a mesaª 8 11 enor li• ~ provisorio e, logo depois, por u1m1 no'Ya cam-

o se,,umte ~ balhott1, para Presidente cln, RepulJlim. 

fleqnerimcnto 
lVfas enganei-me, e commigo se engam1n1,m 

ar1uell0s q uc não conltecern a. maxima de Tr1l
lnrrnncl: - Deus clen ao homem a pala\TD, 

• . ·, . , ,. ')' e 1~ acl·i nin 1,0t 0 parn. melhor occulta1· o pens,imento. Aquillo 
h.,eq.rnno que se consi,.,n 1 ·~ .''' ·. nt"' c11 SllDl)'lllin ·i, ".x11n•ss'to th venhclo 

de l)r (Jf
0

llllflü r1esar rrlo mtm1sto fallecunen to. 'l ~" . ~ . ' li< ' e. . ' d ' e ' 
, , · _ . ' . ~ .. ria j nrto nrn, mats, peí:ic-me d1zel-o, do que rnmt 

do Sr· Con .te de Ar.ti u,d '· bci,n<1li~sinm rlletm·ic:i, g·overim1mmtt1l. 
Stüa elas sessões, 28 fü; junlw ele 1892.- Co1,10 s. E:c. nmnteve ;; .. inviola,biliclêicle da 

França Cannlho. lei; como S. Ex. r~spe[tou Lê vontade nc1.cional 
e a rlo~ Esfados m,s sLrns li Yres urnnifosta<;·iJes, 
todo o ptüz o sabe. · o §:r. JYJ:urtinho Ro:1Jt'i".,;·ues- I" i· l · 1 ,_ 1 

o < ' • ,, O' ',~ r .. ,_ o_'- oueos (,11_lS ( np01s ~ "' promeSS<t. mo soem-
Sr. presidente,'" men~,1ºem que·' l. 1c, P_re~t nemeni,e imbt lt nac,'<lO, come~>rtmm, nos Es-
dente tla !_lcpubl1ciL d1r1gm ao pcnz. cl ·pms taclos, ;1 ele lo1las a.s leis, a sopliisti-
ch revoluçlLO que, a 2:3 cle novemln·o, 0 col- tle os tlireitos. Guver1mclores 
locou ine,pemrla.mente no ck:'<tdo Jlü~l:o l regnL11·m<·ntc mn seus Est:tdos ... 
de ]Wimeüo nmgistmdo cht

1 

wu;tw, eo11tn,1a ! · 
pltmses que appbudi .Jl1bJ10SO, jJllW[l!e elln,s li u,1 Slt. DEl'U'l\\.DU- Est:wmn fóm (lei, lei. 
tronxl'mm ao meu cornçii,o .tlo piltrioti1, , re- O S1c. IvIAH.TINHO RoortIGUES ... quasi todos 
ce,ioso pelos clestinos eh\, patrm, um.a. raclmsa, orga.nise1clos ou em via ele organisação, Iomrn 
esperan\:a e uma suprenrn con-:oltv:<w · ~spc- depostos, clissoh·iclos os Congressos, rasgadas 
mm;<t, porque promei.trnm l1 reicltsar,wi dl: as Constituiçiies. 
um sonho que tollas as almas bw.s e puras E tanto mais cl'iminosas foram as ordens 
teem a.calenkido-vê1', rrnistc1 1xuz,. ti·; 1 dnz1~l'" q:te dictaram semelhantes violencias, quando 
em realicln,dt; a lioa execw::w cl<e:' lr·.is, que SllO dlas vinliamnw,scaraclos pela simula<,;ã.o e i1ehi, 
n ~egura gtirantfa dos nossos dn·eJl.os .. c.onso- 11ypoct·isil1 do go·verno. 
lação, porque as.o;eg·uravam . a ellectiVHl:1,cle ELt absolveri'" o Vice-Presidente (fa RI> 
(lesse idual aspintclo por mmtos utop1s~as-a publica ... 
conf'raternisação rlo povo braziJeiro. São escccs 
<IS pahwms ,i, qu1: me i·efiro_(ii?) : . 

« O pensmm•nto tlel re1'olth;ao de :2:3 1lo cm
rcnte, que cletenni 11ou ;t n:ntrncrn, do g11'.1f1m
lsslmo Nfanuel D;•o1luro cb 11J1 o 
rusL. iúelecir1te1ilo dri lei. JinnJer a 
de ela lei, C]lW e alnclc1 nrnis necessllria. ims 
sociedades clemocratim1s, como um fre10 as 

o SR. FONSECA HER~rns-Não clig;i, isso. 

o SR. MARTINHO RomuGm;s. <.si elle, em 
n•.z de rna.uclrcr militares de stm intimidctde de
por gov1·rna1lorcs, sob o prelcutl1 de faltei de 
<1poio populiir, houvesse declarado franca
mente ao paiz, que a 8ituaç[o impunha como 
uma necessidade pa~·a o seu governo, a depo .. 
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sição de todos os governa.dores que adlrnriram nife.star-se livremente, sem coacção otncial de 
ao golpe de Estaclo de 3 d,õ novembro naturcz:i. 11lguma. 

Era uma violencia, era um attcntado, mas Enganei-me aimh1. O Sr. Flori11no Peixoto 
elle podia füz.·1-o em nome da revolução não é homem que tenha contemplaç13es com 
triumphante, justificando-se com a nccePsidade . quem quer que sejéc, quando se trata da po
de acercar-se ele pessmü de sua confiança. [ litica ele odios e ele vinganças pequeninas que 
(Apartes. ) \iniciou no paiz. 

A sua franqueza, quando não o alisolvcsse, Alli. um p0queno punhado de individuas, 
diminuía e att?Dmwa a su11 crimimllidacle. O repellidos peLê opini~o, qne não cuicli1m elos in
que, porém, tornou odiosos os actos do Sr. ma- teresses chê patria, mas dos interesses inclivi
rechal foi a hypocrisia, a simulação com que dnaes, depois de haverem, com o geneml 
elle mascarava as suas intenções. Clarinclo, apoimlo o golpe de Estado de 3 de no-

E essa hypocrisia e refolhamento tem tra- vembro, e de haverem expellido de seu seio o 
zido o descredito á pali:lvra do actual governo, unico homem - o Dr. Abel Garcia - que na
em quem ninguem confia, em quem ninguem quella term protestou contra a dissolução elo 
crê, e ai elo governo em cuja palavra a imção Congresso Néwional, em a,rtigo vehemente pu
não acredita. (Apoiados.) bliccLclO no DlJertmlor, de que era um elos 

Entretanto, Sr. presidente, ainda tive a redcwtores, tmmram de clepor o governador, 
simplesa ele desculpar o illustre Sr. Vice- com o intuito ele collocar no seu logtw um 
Presidente da Republica, quando vi publicados instrumento qrnüquer, (]Ue poclesse satisfazer 
nos jornaes desta capital, telegrammas, em a ganancitê elos que explorn,m o estado. 
que S. Ex. mandava dizer para Bahi11 e outros Até depois ele 23 ele novembl'O, o E.,tarlo do 
estados. que as deposições esfa vam produzindo C ea'l'Ci, jonml dos dous antigos grupos Pom
muito má impressão no animo elo povo; e peu eAquiraz, e1poiéwa o govemador, e, si bem 
ainda mais, quando soube que para a Pa- que o Lil!ertador, seu 11lliado, tivesse chiquella 
rahybCL tinlm ido ordem, afim de ser reinte- data em cleante climinuiclo os elogios com que 
grado no seu posto o respectivo governador ! o atormenta vt", os amigos deste continuanim 
Eu, que só costumo julgar os homens pelos '" gostw os proventos Ll11 administração. Só 
seus actos, tive at1; remorsos, ele lmver sup- depois e que os legalistas da ultima hora fize
posto, durante alguns momentos, que o opposição ao general Clarindo, lJarn cuja 
Sr. Vice-Presidente não em homem sincero! eleição conconeram, trabalhando desespem-

Esta illusão, porém, desvaneceu-:::e, vendo cbmente e com quem até áquelle tempo gover· 
que nos estados onde reinava. paz e tranquil- naram e fizeram politirn. votando, ele acconlo 
lidade, onrle CL maioria da populaçiio apoiava com elle, lê Constituição e organizando a 
os respectivos governadores, se 1nctncLwa mas;istratura e secretarias ele esfaclo, com 
mntCLr, e m;ctar perfl.da e crnelmente, incli- exclllsão n,iJsolufa elos meus m11igos, que 
vicluos que 8Ó t1n!1am C()mmetticlo o crime ele com a maior inclepemlencia elogiavlcmou cen
def'ender a autonomia ela sm1 terra. ( ia nu1 suravam, conibrme mP.reciam, os actos do go
apai'te.) Ahi C"stão as hecCLtomlPs perp:,·radas vemo. Si'i <kpois ele 23., re1Jito, em virtude ele 
na Bahia, Pemambuco e outros estMlos. ordens daqui expeclidn.s, é que o grnpo in-

A despeito ele tmlo, eu acalentc1v<ê n, espc- significtiute tratou ele depor o governador. 
rança ele que o Ceará, o legendaria Ceará, , . . . " , 
a terra gloriosa, que primeiro riscou cfa Uill SR. D,EP~'IADO- Aconi,ec;eu o mesmo em 
sna historia a manclm nf'gm d'.. escra- C[Uas1 todos os est11clos. 
viclão, ficasse irnmune desses lamentQ,vcis at- O SR. JVIARTINHO RODRIGUES-Foi então que 
tentados, que occorrü1m no rosto elo p<Liz. eu e os meus colleg~"s eh opposição telegraphá· 

Exercia o togar ele govenrnclor, tlwJiclamentc: m·'s daqui aos nossos ,1.migos, aconsellmnrlo-os 
eleito twlo Congl'esso t,especti vo, a.poiaclo pela qne se collocascm ao 1:1clo do governador, de
q nnsi totnliclade ch1 populc1 ção. um c8i1rense nu- fendessem a autonomia elo estado e se oppu
ta ve 1, o geneml .José Clarimlo ele Queiroz. que zessem, por todos os meios, á deposição. 
tinha nonos.su ex8r·cito um posto elev;êdissimo, A principio os leg,,listas faltavam em nome 
companheiro rlo mareclial Flo:fano, desde. os da m<üoria do estado, em nome elo povo, mas 
primeiros estmlos até á guerra elo Parnguay, o povo estCLva. espontaneam13ntf; com o gover-· 
onde ambos conq ni,,t<Hcim louros imma1·ces- nador, clefenclendo a Constituição. tê autonomia 
síveis nos campos-elo, batalha. do Cearú e não acudia á invocctção que lhe 

Tinha, pois, razão de su11por que S. Ex. füzimn din.riamente. 
fizesse uma excepção, pelo menos, em füvor Foi nesse interirn que o Sr. Presidente ela 
da minlrn terra, cujos destinos se achavam RepulJ!im, no intuito ele dar cumprimento á 
entl'Cgnes aos •u vc[:10 camarncla, que gover- sua p1·omess1ê de garantir a iwviolabiliclacle ela 
rnw:t o em·á 'em oclios, e omL· 1lcrt1, nrn mro lei e a v1Maclc popufa,., rnandoa p<LI'G. o Cm1.rá 
exemplocl~ m01"<ÜH\8,1Je e ele r.:_1v1smo,prt:<1drndo uma, lJessoa sua, com a empreitacl<L especiafüsi_ 
uma eleiçlW, rn" qmJ o eleitomdo pude ma- 1 ma de üepor o governador; mas não se depõe 
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com palavreados um govenmclor que conta - Vou provar que está enganado. 
com o apoio quasi unanime de uma popula- Vô-:o;e pelo que acabo de rdei·ir, que as pre-
ção. vencües entre aEsc:ola Militar e as li:l1·ças es

taclÔcies 'vinham üe longe ; mas aquclles que o SR. GONÇALO DE LAGOS dá um aparte. lCl 
se interessavam pela dcposiçffo elo genera . a-

o SR. MARTINHO RODRIGUES - V. Ex· está rindo, trrdaram de da,r corpo e c:onsistencia a 
enganarlo. Leret os telegrammas que pêL1·a aqui estas dissensões, p::cm tit·a1· dcllas todo o pro
passaram os inimigos elo general Clarindo e veito possível. 
V. Ex. verá o contrario elo que aHlr1rni. Durante a éLclministraçfo do geneml Cla-

Niio dando conta elo recado o emissario do rindo, um alunrno clc1 Escola Militett\ Oscar 
Sr. Floriano Peixoto, foi incumbido ela cle1Jo- Nunes ele i\'Iello, teve com um official elo corpo 
sição o geneml Ourique Jacques, que seguiu ele ele segurança uma ligeim questão. 
Pernamlmco para o Ceará, sob pretexto de DetJois encontmndo-se com o ofüci11l, quando 
levar para o caminho da disciplina o 11 º ba- este acomp,:wllava um irmão que desembar
talhão de infantaria., que se dizia sublevado. cava de um elos estados elo norte, pediu-lhe 

Alli chegando, o íll ustre general foi cercado scüisfaçües, ús quaes o official respondeu com 
pelos poucos indivíduos que se levêLntararn toda vrudencia. . _ . , . 
contra o governaclor e exigiru.m ele S. Ex. a Insistindo 0 atumno. 01nmw do chto official. 
ímmecliata deposição deste. julga.nela offensivos os ~ermos ele qu~ se servm 

O general Ourique Jacques reuniu as for- 0 rel(,rido alumno, ofiemleu-o phys1camente. 
çr,s fecleraes, ma.mloll fo,zel' exercício de fogo, o que tinha com isto o governador e o eh: fe 
e me consta que solicita.ra elos legctlistas, que ele policia, que só ckp01s souber:im elo facto, e 
lhe fornecessem nn menos :200 homens m·rncc- a cujct confa, n~io obstante, se .ln11çou este pe
das par11 ccpparentar um levantamento sedi- queno conflicto '! rnsse se, porem, que cc escola 
cioso. f.fas nem 200 homens os oppos10mslas esrava elesrnoraltsacla mi pessoa ele um dos seus 
elo general Chn'inclo encontraram para lhe clns. membros ; que os alumnos clevi.am tomar em 
E rói então que o gene.ral Ourique Jacques, cmviderêLciw este facto e, têLnto fizeram que os 
conltecendo que a i;:rande maiori~ da popula- convencei;cun ela conveniencia ou necessidade 
0iio a.poiccva o seu collega., retmm-se para ele exigir elo goverrrnd01· a den~issão do chefe 
Pernambuco. onde cleclm·ou, sem reservas, de policia e elo official em questao. 
que os que queriêLm depor o governador elo o genernl Clarindo negou-se .ª semPlhante 
Ceará nffo el spunlrnm Llf1 symptühia publica, exigencin, que não lhe pareceu Justa nem ra
qne estavtL elo lado a<lverso. zoavel. DlLhi "guerr::t que se levantou contra 

Não esmoreceram no seu empenho os anar- elle. 
d1istas e tmtar;un ele sulile'nu·, contrn o ge- Professores houve que promettermn (e cum-
11f:TêLl Clarindo, a Escoh :illiLitar, composfa de miram) a approvação ele alumnos rcprovaclos 
moços, que sendo a rnperança da pa.trü1, ele- poucos dias antes, e te matricula ele outros que 
viam ser empregados em misteres m:üs hon- desde muito trabn1hccvam elebalcle para entrar 
rosos elo que pegar em armas contra o seu na escola. 
superior hyera,r·cltico, servindo, talvez na me- Isto foi confes~t1do por diversos alumn~s 
lltor bm1 fü, aos planos de gamrnciêL e ele mn- que niio sendo amio·os ela legaliclacle, v1-
biçiio de meia cluzia ele especuladores. (Ha ram'-se, todavia, obrig~dos :;i, pegar em armas 
wn aprirtc.) até contra os pnprios parentes e ll:m1gos, ou 

Para angariaremasympatll\aclosjoYens mi- para obterem admissão e approvaça.o nêL es
litares, exploraram um velho teu·ó que havia, cola, ou i)a,ra não incorrerem no destigraclo 
desde o '"empo do go\ erno iwovisorio, entre elos proies~ores. Estcwai::i as cousas lll'Ste ~e, 
aquelh esuollt e as Hm;as estêLclmtl'S, e saikt o qucmdo aportou no Ceant o illmtr::i deputar: o, 
nobre; deputado que me intelTompu com o seu . cujci, ausenci.a, lmnento nesta occasrno: mas CUJO 
aparte, que desde esse tempo os solüaclos ela nome pe<;o \1cenc;a para declmar: o Sr. tenen-
guard2, civim e üo c01'po ele seguran,·a, tive- te-coronel Bezernl. . 
ntm mais de mm1. vez ele ser desarmaclospelos S. Ex . .levava a empreitc1cla ele depor o go-
alumnos, cle quem eram 01Jriga1los a fugir, em verirnclo1· do es1;aclo. 
conscr1uencitt fü\ recommemlat::ões do go',-<:r1m- o SR. ÜITICICA- Não apoiado; é uma in
dar coronel Fermz, ~le sa,mlosa memoria, as juriêL a cllc, que não merece. 
antondacles, pêtrt1 eYita~· confüctos entre os M l' N~ .. · · 
dous corpos o SR. l ARTINJIO :\-ODRIGUES- ao e l!_lJUna; 

· retiro, entrefanto, a palavra: levava a rncum-
0 SR .. Go:\ÇALO DE LAGOS-E1;trefanto um bencitt ele depor o governêLclor elo estado. (r1par

alumno_fo: espm1caclo por um ofücrnl elo corpo tese protestos.) 
de pollc1:c. s. Ex., no proprio clia de sua chegada, as-

o SR. JVlARTI:'mo RODRIGUES-V. Ex. refe- sumiu o commanclo ela escola e o commando 
re-se ao alumno Oscar de Mello ~ ela guarnição. 
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UMA voz-Depois nssumin o governo. 
o SR. FREDERICO BORGES-Porque ()Sr. Ch

rinclo ele Queiroz o entregou. (.-lpai'ics.) 

o SR. MAR1'INHO RODRIGUES- Dizia, Sr. pre
siclent8, q ne o illustre depntarlo pelo Ceará 
tinha ido pnra alli com o fim tle tlepor o ge
neral Clarimlo. ( Tro~am-;e 1111,iius a,JJrwic.,.) 

O Sr. clcpnfailo Brzenil estfff<J. no :ieu di
reito assumindo o cumnmrnlo tb Escoh :\Iili
tar e chc gun.rni<;ão. 

Não o condemno por isto, mas pelos acto;; 
qne iirnticou nesse carncte1·. 

Apenas S. Ex. as:mmin o exrrcicio desses 
cargos, obteve do goYerno fecler:cl r[nr o : 1° 
batall1ão ele inlitnt:1.ri:t,q ne em. nnm garnntin. 
á manuten~·ffu ela onle111 e ú. Lrnm]llilli1l:Hlu 
puillicn., foc'Se tmnsfürido pctr·n, 

O S1t . .JoXo nrn SrnmmtA - Pn.m 
prati.cos. (Riso.) 

o SI\. MAI\TINHO RODRIGUES ... e por 80 ou 
100 solcln.clos ela arnncla naeional, desembar
c:i,clos, por ordem do governo, do.s navios ele 
guerra surtos no porto, bombardeou a ci
dade cl:1 Forta.leza. (:1pm·tcs.) 

Agor;J, respondo a.o nobre deputado sobre a 
clistincção q ne foz elo 11° q ne va.e e 11 º que ficn. 

As elo ba.t<1lhffo que fi ca,mm na, c<1-
pi t<Ll requisii;ão elo comma.nda.nte ela guar
nição o\l de outt-n. 8.utoricln.cle, sob o funda
mento de 2.UanLu· as rep;1rtições Jecleraes, to
nrnrnm pa:í·te Ha, lncta, em obediencia RO seu 
superim, que c1'a, o Sr. Bez:erril. 

O SR. JoXo LoPEs-Tambem era superior 
elos rJu tl'Os r1ne fomm para Maranguape. 

O ::ln.. Mrn.TINHO RoDHIGliES-Ml1S as que 
fornm parn. Ma.ranguape estn.vam so'.} as or
dens ele officin.es que teem autonomia, sabem 
cumprir os seus clevere:" e não eram obdga
rlos i1 0xec11Üu' mclens illegaes, por ma,ior· que 
fosse n. <il1 l.cn°icla.cle 1le o nele ella.s emanassem. 

.) 

O SR. i\fanTr:-ino Ronmcur;s ·- Exercie;io~ 
praticos eram tatrnz o peetexto, mé1s o ilm 
rmü era afo~tal-o chi cn.pito.l do eslê1C:o. 

Não preciso soccorrer-me a documentos sus-
0 Sn.. COSTA .JTJNIOR - Isso é cm· J'ci,rnr elo p?i1.os parn. prova.r a.os nobres clcpntados a 

governo, ern. pa.rn nirn imervie. vercla.cle elo que n.nnço. B::.stn. recorrer aos 
O Sn.. MART101110 RoDRWUES - Nilo senhc1r. tl'legn1.mnms i1,1ssaclos pelo P.roprio Sr. Be-

0 bat<1lhi\o. em ol.1etliencia. á Condtitni<.·ffo e a zerril e sc,ns ci.migos. O clcse.JO ele encobnr 
avisos elo gon'rno federal, era iuienso ii llqJo- a \"er1l8.1le desses ci.cuni;eeimentos fez com que 
&ição, e oppnnlm-se a que os ;m:irelli~tas l;w- os inÜTe~sMlos e:1,J1iss2m nas ma,is palpaveis 
çass2m rn~o dn. cscol:1 c01lt1«1 o gorn1·11n.clo;·. contrarlic1,11es. 
Foi isto o q ne cldemünou asna icla pn J'i1. i\fa- No r.lfa '1;i u governo tlcwa ordens termi-
ranguape. 11n.nte31nm qnc- o 11" IJn.üühão segui::<seimm~-

O SR. JoXo LOPES _ Foi por· amor ú. clisci- cliata,montc pal'a Mn.rnngnape; e sem que ti
vesse procecli1lo am prep::i.1·,üivos necessarios <1 

plina. . , 11ma mardrn, 1·nrno ro,·necimeirco pai'ii. as pra-
0 SR. í\fa1:Trn110 Rom1.wrm~ - P.·rdllG-lll'.' c:ts e outros. ú.~ 10 horns ela mn.nlüí ele IG o 

V. Ex.: osst• f 01 .º pretexto, ~·nm f[llP 111~ove 1·110 , blal li~ 0 1,mlJnrcou cm trem cxpres-;o ; ta.l e111. 
m,~.sca.ron .. " I'létlrad~ tlc1 .1m~:~i1 k.1.::L~1;u1~1:;m1 0 tlesejo de af\isLar lln centro das operaçt-ies (1, 

Úll<c rla c,1,p1.t,1l. 1.cnrlu cinL~, lHld, .1 nKSdlO I mi·llwc ,,.amnti;L com q11e contav::i o governa-
úm, trn,nsle1·11!0 p::i1-:1 uni.roe: osL:1c1us u com-, ,1,11. º m:urnv:l11'.<i.o da ordem cm üi.es emer-
1rnmcl:i.11te tenentr:-eoroncl Z12formn C;1 mpos, o 1 · 

flsml, nrnjor .Ma.noel TlH~mé Cordeiro e 011tt·o:' . _. . " . . . :- :-, r , _ 
chstmctos oílicmes que rnw se qmzt'l'<Lm p1·t:sfar, O ::iR. Jo.\o Lm 1,s:-ü b,i.tall1,10 lMJ poua ~e 
a depor o seu "ª•nm·a,Jn, e supel'iOt' llic:rm·- ;,>,rnr em 1.rem com11rnm. 
cltico. 1•1H11·tes.) o S1c M.\RTI:\IIO RoDmcams-Kessa. manhã 

A força, pul1licn. Jl'clern.l :üi,11 e.-;fa no~ e;d,n.rlns o genel'nl CL1rinrlo, ;1visa1lo de q11e os mia:'
para de.por go;,·01mulore,,, l!l<L' p;:.rn, 1n;wteJ-1.i--;. C'.!Jisi:iil in·etnnclinm a11os~a.r-se do Tltesouro do 
E c11mo os !e;; •lis!us 1cil'i1J1t r1w· cmr1rnu1ti1 o t'.'UiilO, 01·g"Ci.11isn1· nnrn. junt;i. guvermüiv<i. e 
11° lmfall1ã.o 1fo infallü1ri<L rstin:ss1~ m1, eapi- cou~ti1.ni 1· outro governo 11:1 ca11ital, tleli
ta.I, era inutil qtw,lque1· tent:1,tin1. nu ~tm1.iclo f'l!roH 1mnsf'erir p8ra mn edificio, proximo ao 
ela. deposi(.:;l.o elo p1ve1·m1d111'. por meio 1la. E~- p:d:ic:io du g0Ye1·110 0 cl.o quartel th1 guarda 
coh1. lvillltar. üzcm1m com qno o hn.ta1!1ao eii·ic«L. ;e se:·ç;l.o da p;1.gaclona. lsto des
segu1sse apresSild<i.mento para ivfarr1.nguape, e n.pontou os anarcli is tas, cujos planos se frus
no mesmo dia cm que isto sr cln.v<1 a Escola Li·m·:un com a Ü'êlllSl"erencici. do cofre, que 
Militar, secmiclacla. por 60 ou 80 prnr;as 1lo 11 ', ülles c:olJi~·a,vam. 
que tinlmm ficado na capiial, ~1 rnqui:0iç·ão tio Entií.o 0 comm.rndantG ch1 gum·niç:ão n. da 
comnmnrla.nte d;i. g'lrnmi1;ií.o, sob i1rl'texto de csc;11hi, r1nc crn, corno.i~1 disse, o Si-. 1leputnclo 
gm1rcla,r a Alfandega, G n. lltt'.::'lllll"C1l'ia de Be;,t:nil, reuniu <l. Escoln. Militar, dec::1rmou 
Fazen1J<i.... a fmt;üem, 1 irando cklh1 dou:; cm1hões, <l.I'I'<Hll-

0 S;t . .TnXo LOPES - Já vê que lrn 11° o 11 "; l1ou n. :crreccctla<;i\o, para tirnr a munü;ii.o, clis-
mn quo vac o um <Jlle f!cH. tribuiu Combln,ins e refles a aig·uns pa.isa_ 
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nos,-typo1rrnphos elo LilM·'wlor, caixcir•1s G Tolentino rle C11rvn.ll10, Gorwcc\\·e,, Fcl'I'eira
trabalhaclores de UffÜt rnsa, e stmng1·ir11, tuiico:-; .. loctr[ ui111 P(·1·11u.lll l!l1l'O, ,\.1Hlt·é. C<c nücruiti, Hay 
que tomaram pa.rte na reYoltn., não pn.ra mundo Bci.mleira, Pe1\•ir·a ele Lyra, Joi\o Lle Si
depor· o govc·rnallor, nilo tomando pari.e no C[lF'ira, .loiro Vi:·im, Luiz de AnLlmcle, E::;piritu 
ataque, nrns <L:-'saltanclo :t cadeia publica, Santo, Bellarmino Carneiro, Ti1eophilo do~ 
guarcla1lccpormeüc duzia üe solclaclos ela gua.r- Sm1tos, Pontes ele Mini,,:da, Oiticica, Ivo do 
l:c cívica., armados apenns de lx1yonel.tts. O Li- Prnelo, Oliveira 'falh1cfüo, Learnlro l\facieL Fe
IMrtaclu,. publicou os nomes 1.le todos esses lisbl'llo Feeire, Angusto ele Freitas, Pau ln. 
bravos, em numero elo qun.ren ta e cinco, tri n- Argollo, Tosr.ci, Zm1m, Artlrnr Hios,Garcüi 
fa esris elos qirnrs pn,ssarnm tocln. êt noite 1le Pit'es, \Ia.rcoli110 Moum, Sci-eI'ino Vieira, 
gnar1h na, cacleia. Santos Pe1·c·il'it, Milton, F1·ancisco Soclre, 

A's 4 horns ela t.1.rde, acha111lo-mc ncc re- Dyoni3io Cerqueira, Lcovigildo Filgueiras, 
cl<Lcçiio ll'Norte, recebi o recado cll1 nm :cmigo, Barií.o rle S. i\farcos, Sebasfüío Larnlulplto, 
communicri,rnlo-me qi1e o Sr. 13e?;etTil asses- P1·isco Parai.so, Fonsern Hermes, Nilo Pe
tava naquelle momento os sem: c1mhões sobrn ç<1.nb1, Urbcmo l'IL1rcomles, Cynllo ele Lemos, 
o palacio elo goVCl'llê1do1'. Par<t aUi 1m; rlirigi, Alb,rto Bramliio, QliyeimP into, Virgílio Pes
acompa.nhado elo illu,:tr:: cidarlão Antonio Ct·úz soa, Fr:inç·a Carvltlho, Baptist'c cl11 Motta, Al
e ele outrns cavalheiros, e encontrei :i pm.çJ. cindo Gimrnib<Lm, E rico Co lho,S<tmpa'o Frn·raz, 
do Ferreira, contiglrn <W mesmo 1J<Ü:1cio, api- Lopes T1·ovilo, Furquim \Verneck, Vinimes, 
nhada ele pno, parte curiosos, qu;o obser- Tl10111az Delfina. Bad:1ró, João Pinheiro, Paci
vav:un as manobras inimigas, parte clisprntos fico ?l'Iascan'nlrns, Gicbriel rle íYfagaUrães, Leo
a rlefencler a autonomic1 do estado. ncl Fillio, Chagas Lo lia to, Jacob da Paixão, 

Ao la.elo elo governn.clor encontl'ei gmnde Alexandre Stockler, Fmncisco Veiga, Ferreira 
nnmero rle cav:i.lheiros de eleYacla lJOsir;ão so- Brrrncfüo. La.moirnier, Gonçalves Clrnves, Ame
cial, entre os Cjlmes o consc0llwiro. Roclrignes rico Luz, i\:Iano3l Fulgencio, Aristides Maia, 
Jnnmr o um :filho, o senador estadoal, cr1pitilo Carlos elas Cliagas. Domingos Roclm, Domingos 
Clenwntino Jucá, tenente-coronel Regino rlo Porto, Ferwira Pires . .Joi\o Luiz, Glicerio, Ce
Arnaral, Dr. Placiclo de Pinho, Aderson Ferro, zario Motfa Junior, Moraes Barros, Carvalhal. 
chete elo par·ticlo operario e gTm1de nrnnero Mursn .. P<nilino Ciwlos. Costa Junior. Alfredo 
de correligionarios seus, capiü1o Mnrcolino Ellis, í\'Ior~:ira. da Silva,, Almeida ~o;.n1eira, 
Queiroz, pltarmrtcentico I-Ionorio Moreira, Dr Jnlio ele Mesq nitn., Brê1zilio dos Sautos. ,Fleury 
Pêêuln. Pe:;soa, desc'rn harg·nclor Pedro 1\p, Curado, Caetano de AlhLHJm:rque, Bellarrnino 
Qlrniroz, mpitií:o Jo:fo BaWiastw, dous filhos elo de i\Ic:nclonça, ~hLrciano de J\fagal11ães, Ecln
scnaclm· Catunda, os br:1vos e,;trnlantes Antonio ltl'ÜO Gonçalve~. Fernando Sinrns, L<tm'o Mul
Ay1·es llibeiro Guirnari'í.es o Ximenes lle Ara· lel', Scltmitlt e Cassiano do Nnst·irnento. 
gão, engenheiro Marques ele Souz:1, 2° tenente Abre-se a. sessi\o. 
Antonio Fmncisco Carneiro Monteiro. tlistin-
cto omcial tle artillmrüc e prolr•ôsm· da. E,;··ola. Deix:1m ck comparecel' com ctrnsa pti.rtici
i\I1lit<w, e muitos outros cidaüiíos, cujus no- pacl:J, \IS Sr:'. R·rnarciino ele Campos, C:u·los 
mes me(~ impo:"sivel citar neste momento. Cn.mpos, Yiutti, José /\Telino. Miguel Castro, 

Em p:üacio nchava-se tnmbem 0 cotnmCtu- Returnha, Jose ;\farücno, l\leim ele Vasconcel
dante do Corpo ck Segurançil, ca.pitão Bon'fa- los. Seabra, Fonsern o Silva, Manhães Bar
cio Borbil e diversos officl:ws do mes:no corpo. i·eto, Viriato rle Medeiros, .loa.q uim Breves, 

Apezar elos preparativos liellicos cfo. E::;coln. Jacques Omiq1rn, Mn.)Tink, .Tesuino de Al
Militar, nilo acreditavamos que, som aviso lrnqucr·quc, Antonio Olynt1w. ~ltttt.a Machado, 
prévio. a cidade fosse bomllarLleac1a. AlYaro B11tel!10, Dntra Nicacio, CmTêci. füL

bello. Adolpho Gordo, Angelo Pinheiro, C8,S· 
O SR. PrcESIDEN1'E-Peço ao nobre depu- los Garcü1, nubiilo Junior, Leopoldo de Bu

taclo que in1erroi'npa o seu üisctm;o i1Um de lhies, nemetrio Ribeiro e MennaBarreto. 
se procederá leitura da ac(a · D?ixam tle comparecer sem caus11. partici-

Em seguida procede-se á clrn.nmda, i1. qual p11.rla º' Sr;;. Ucltüa Rodrigues. Nelson, Jus
respomlcm os Srs .. Joiío Lopes. Antonio } .. ze- tiniéwo clB Srrpa, Juvencio de Aguinr, An
rerlo, ,\.tltayüe .Junim', Panb Gllim:i.riles .. folí.o nilm.l Falcilo, Vilhc Viçosa, Luiz Mumt, F1·óes 
ele A vell:11\ Inclio elo BrrcziL August.o Monte- 1ltt Cem, Figueil'cclo, Cost1. Senmt, lVIontPiro 
negro, Cantilo. Pedro Cl1ermonl., Matfa, Har- clR. Silva., 'Yial'ti11[!0 Pr;1clo, Lopes C!t<tws, Do
ce\lnr, Cost:t Roclrigue,;, C:tsimiro .Junior. [fo. rnin •os de :Jlm'nes, Cincinato Bmgn, Lacerfüi 
drignos Fe1·11:.111tLs, Ifonl'iqiw rlc: C11rvall10, Cou1in!to, Vküit'ino i\fo11teiro, Pert•irn da 
AnJ'risio Fi:Lllto, Nog·11:'im Pm·:maguii, Pi1·c:'< Co,tn., Medeiros, Alcid s Lima. A:,sis Brazil, 
Ferreim, Maninho Rodrigne'\ fü:~.el'l'il, Fre- T:rotmtz Florl's, I-Iornel'ü Bapt1st:t, Roclm 
tle1"ico llorgcs, Jose Hev1lacqua, Gunçalo de Oz1irio e Fernandes Abolt. 
Lagos, Na~t:imento, Amorim Ga1·cia, H:pi!acio, E' lida e sem delmt.e approvtlcl<t 11 acüi. ela 
Pedro Amei'ico, Couto Cal'tn.xo, Sá ,~111lrn.1.le, sessão ;rntecedente. 
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O Sn. PRESIDIDNTE- Tem a pnJavra, para 
continrnir o :seu discurso, o Sr. l\fartinl10 Ro
drigues. 

0 SR. MARTINHO RODRIGUES (continuando) 
- Sr. presidente, sem que houvesse aviso 
prévio, ás 5 homs d;1 tarde elo dia 16 come
çou, na cidade da Fortaleza,, o especta.culo 
mais medonho que os meus olllos teem pre>ien
ciado. Os tiros ele canhão echoava.m ele mo
mento a momento, e ele envolta com os moveis, 
telhas e outros destroços elo palacio do governo, 
cahiam os briosos cearenses, victimas ela. mal
vadeza e da perversidade ele quem só tinha 
por objecto assaltar as posições officiaes para 
ílnsinconfessaveis. Que ~e matem os nossos se
melhantes por questão de honra e cligniclade 
pessoal; que se matem individLlOS em defesa 
dos direitos sacrosantos, como sejam a li berdacle 
e a viela, se comprellende ; mas que sejam as
sassinados os proprios irmãos por motivos futi
lissimos, digo nml, pelo motivo homosissimo 
ele delenderem a autonomia da sua terra., de se 
collocarem ao lado cht lei e do direito qml 
pretendiam conspurcar aquelles que não teem 
corarão e nem corcigem sinií.o pan• o mal, e 
para quem o direito e justiça não merecem res
peito nem consideração de naturez'" alguma, 
não se comprehende. (Apoiados.) 

o SR. NASCIMENTO - Sinto grande pezri.r 
ouvindo est.a, triste e cloloros<t iiagina da 
historia cearense, no livro cl<J, vilipendiacla 
i'Gderação brazileira. 

o Sn. MARTINHO RODRIGUES-Durante :J,S 
longa.s horas claquella interminavel noite, que 
correu lenta para os sitiados e para todi1 a 
população ela capital,venclo <t hom r1ue serimn 
esmagadas pelas ruinas do eclificio ou morfas 
pelas balas inimigas as i1essm1s ma.is ca
ras, choveram bomlJR.rdtts egranaclas sobre o 
palacio do govemo, defendido etpe1ms por 60 
ou 80 soldados elo corpo de segura11t;a, ar-
1m1clos ele vellH1s e impresbweis esping;trJas 
Minié ; por :SO praças c1<1 gmwda civirn, <U-
1rn1chts da mesma ma.nei rn , e por cerrn Lle 
200 populares, que sú mais tarde foram at·
mallos de facões, i'ouces e 1rnwhadinhas, unicos 
que puderam entrar em pafacio, ao comsç;ar o 
bombardeio. 

o SR. JOÃO LOPES-Realmente tinham pt1ci
ficos intuitos, a.rmaclos por esta forma ! 

o SR. MART!;';l!O RODRIGUES-Quem estava. 
em palacio armado com semelllantes ai·mas 
só tinha o intuito ele defender-se. E' claro. 
(Apoiado.) 

Os a.lumnos ela Escola :\Iilitcu, que, segundo 
diz o nobre deputado, eram apemts 136, o que 
não quero contesütr, estavam ;1rm::i.clos de 
carabinas a Comblain e metrallrndorns, n.lém 
de dous canhões La I-Iitte de ctilibre rn, as
sestados, um na praça do Mercado, em frente 

ao pttla.cio, e outro na praça da Sé, e dahi 
clespejava.m mortiJ'erns projectis sobre nós. 

Os a.lumnos cntrinclieiraram-s'.l na antiga 
assembléa provincial e na parede sobre qne 
assenta, o gradil da pmça do General Tiburcio, 
dou de <Üira va,m a ml vo contra as l'or<;fl.s 
estadoaes. 

Além üos alumnos, superiores á nossfl. gente 
pelo ;irmamen to e peht posição, os ler;alisfos 
contavam com o impmtante auxilio elas pra
ças elo 11° ele que jà füllei e dos marinheiros 
naciona~s, armados tle Kropatsclleck. 

O SR. JoÃo LoPES - E que niio sahiram elo 
eclificio Lltt escolf1. 

O S1t. MArtTINIIO RODRIGUES- Está V. Ex. 
engmmdo. Tenho provas em contrario, até 
peht con:fissã.o de officiaes de marinha. que se 
<tcha v<im no Cecwá nessa occasião. Além disto, 
foram encontrados, na praça da Sé e do Mer
cado e em outros pontos, grande numero de 
cartucltrs e ca11subs vazia.s. que tinham ser
vido nas m'mB.s usadas pelos marinheiros na.
ciomtes, o que p1·ov<e que elle~ entraram em 
acção. Dessas cttpsulas, cli versas estiio em meu 
poder e podem ser mostradas a V. Ex. 

Ptu·a substltuir as praças do 11° b<tfalhão, 
q LlC htwia mficaLlo rrn mpitt1l, fazendo <t guarda. 
dêt Alllwclega e clct Tllcsunrariil., veiu elo <Hse
ml ele rnarilllm um contingente ele ctprenclizes 
1rnwinlteiros. (Jpcirlcs.) 

Emqnanto, Si·. presidente, ccicla. soldado 
cla,s força,; leifacs do Sr. Floriano Peixoto dis
pctra va. sobre nós 15 tiros por minuto, posso 
dizer, sem exaggm·açã.o, que cacfa homem das 
forças que defemliam tt autonomüt elo o~taclo 
dava um tiro em 15 minutos. 

Tal era a desigualdade chts armas de que 
clispunltamos. 

E h<t quem tenha éL coragem ele asseverar 
penwte a Camarct e pcmnte o paiz, que fo
mos nós, os <1ggressores. que atacamos ct 
Escoh1 Milittw, quando pam desmentir serne
lliante <cffirmação bastt1 dizer que nós, os 
alacantes, tivemos 15 homens ii:ínL de combate, 
emquanLo os a/((cados tiveram apenas um 
almnno ferido, casLrnlmente, p01' um com
pitnlieiro, e um morto, na occasião em que 
i1or um exctltarnento,ctliás clesculpavel em um 
moço ardente e de coragem, atacavti, quasi 
su, o quctrtel ela guarda ci vicl1. 

Avalie, portanto, a casa, de que lado pode
ria partir a ttggeessã.o. (Apartes.) 

O nobre deputado tt quem respondo, disse 
que o general Clarindo mandou a cavallaria 
ele iiolicia cttacar os <~lumnos, quando estes 
despercebidamente marchavam para a Escola 
Militar, às 4 horas ela tarde do dia 16. 

S. Ex. tambem disse que eu, vendo que a 
cousa era séria, i·eferindo-8e ao bombardeio, 
tinha fugido do palacio elo governo. Não é 
exacto isto. 
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Fui collocar-me espontaneamente ao lado 
do illustre governador e dos meus amigos, 
deante da morte, que a todos parecia inevita
vel, e seria para mim uma gloria sacrificar 
a vida em prol de causa tilo G,levantacla. 

E' verdade que, ao escurecer, fui obrigado, 
por um dever que talvez o nobre deputado 
não comprehencla, a sahir elo palacio elo go
vernador, quando era muito menos perigoso 
perma,necer no interior elo eclificio, porque 
qualquer elas duas ruas que o ladeam era 
varrida pela fuzilaria e pelas metrallla
doras. 

O SR. Jolo LoPEs-0 nobre deputado a 
quem V. Ex. se refere comprehencle esse 
dever, mas ignora o facto qne obrigou V. Ex. 
a deixar o palacio. Eu, porém, não o ignoro. 

Ui\1 Sn. DEPUTADO-V.Ex. SéÜÜU pelaporüt 
larga do palacio. 

ktixo cle vivíssimo fogo ele artillrnria e fuzi
laria. 

Tal era a dedicação e n leal ela.ele elos vnJen
tes cicbclãos que commigo clefomliam a auto
nomi:1 elo estado. 

Devo a,gora res1)onder ao nobre clepufaclo 
que me honrou com seus ap:utes, no começo 
desta üiscussão, o Sr. Dr. Uonçalo de Lagos. 

DiBse S. Ex. que, na m:rnhil ele 17, o gover
nador tinha ao pe ile si apenas 18 prci,ças ele 
polici:ct. Pois dou o meu testemunho \le qur 
qmindo o bravo gemral Clarinclo reconheceu 
q ne, em prol do direito e ela lei, que em defesa 
da honra e dos brios elo Ceará era inutil o sa
crificio de tantas vielas preciosas, mandou, ás 
5 1 

/, horas chi manh[, hastear em palacio a 
bandeira branca de p::i,rla.mentar, a.inda alli 
estavam mais de 40 cavallieiros, cerca ele 200 
populares, que sahiram já dia claro, elo mesmo 
eclificio, e todas as praç<ts elo corpo ele segu-

0 SR. MARTINHO RoDRIGUEs-Sahi por entre rançn,, que alli tão valentemente souberam 
ns balas qne sibilavam, arrisca.nela êt viela, cumprir o s:rn dever. Dessas nenhuma só deser
para, acuclil' '" um amigo meu. que me é pro- tou. Resistiram como heroes. 
íurnbmente dedicado e que acctbava de ter Cessado o fogo, o general pediu a todos os 
um braço esmagado })Or um pedaço ele me- seus amigos que so retirassem, que fossem 
tralha, que o fl"riu ainclo, no peito, fracturan- clescançar elas fadigas ele tão terrível noite, 
üo-llle clrnis costelh1s. E diz o nobre clepu- emquéttlto elle ia arrumar a sua b<1.gagem, pôr 
taüo que sn lti com medo ! em ordem os seus papeis. afim ele poder n,b1Ln-

Nilo prnciso dar mT]HlS aqui do meu valor clonar as ruínas elo palacio. Ap'.mas fimmm 
pessoal nem elo meu pc1triot1smo. com elle o conselheiro Rodrigues e o Dr. Pe-

Aquelles, no meio elos C[lrnes tenho vivido dro de Queiroz. Eis tt razão por que pouc<ts 
e no meio elos quaes espero morrer, fazem-me , pesso:1s acompm1lmram S. Ex. tocam ele seu 
a devidt1 justiça, porque são testemunhas ele genro, o capitiio Franco Rabello, onde perma
que, nas luctas em que me tenho envolvido, neceu ate o seu embarque. 
s~mpre reclamei parn mim o posto mais n,r- 0 SR. Go:\OALO DE LAGOS-Os officiaes ele p:1-
r1scrodo. ·- . . . , licici, que alli estavam fü 0 'iram a pé e fontm 

Nas occasioes d1fficms so fogem os cov,1.rcl~s apanlmr 0 trem. ' '" 
ou <0quelles que collocam acnmi, elo cumpn-
mento de um dever sagmclo o desejo lm1rnl ele O Sr:,. M."-r:,r_rnrro RoDRIG~Es.-Dos que est::t-
viver mais <ügumas horas. (Apartes.) vam em palac10 nenhum fugrn; todos soubc-

Par[l, quem como en tem os clüis contados, ram honra:' os postos que lhe fomm confiados, 
como annunciamjubilosos os meus inimigo~, tocloJ affrontaram com corag~em a~m1ravel as 
quando tem deante ele si deveres ele certa or- bn,las e .granadas que o 1111m1go tLtiravtt so~re 
clem a cumprir, a existencü1 é uma quesfüo o palac10, onde o governador era o P~"1me1r_o 
muito secundaria. a dar prova.sele um Vêêlor e s:ingue irio cl1-

Nesüis condições, só poclin, sn.hir elo lJltb- gnos ele imitaçilo. 
cio elo governo para cumpl'ir outro llever. Ur- ( Yct1'ios aparles intcn·ompe;1i o oroclo'I'.) 
gia a presençn, ele um medico pam stü Vttr a vida 
preciosa de um pae ele familia, a quem prezo UM SR. DEPUTADo-Serin, mais honroso que 
como si meu irmão füra, porque estou certo elle ficasse só. 
que elle não terá nenlrnm;1 clu \'ida em fazer O SR. MARTINHO RoDmGuEs- Não se sabe 
l)Dr mim o maior de todos os sacrilicios. A ml- ao certo qmmtas vielas foram Si1crificaclas 
nlia possoa, porém, não fazi:1, falfa, porque ao nesstt hecatom!Je trememla. 
lado do governador ficavam muitos ami:;·os Os alumnos, q1w o nobre deputa.do diz terem 
meus e delle, e outros cicla1füos vinham espon- sido ati\cci,clos, só tiveram um morto no com
taneamente em auxilio ela caustt s;mta que bcLte e um forillo, casualmente, por um 
defendíamos. (O ornclor e! iníen·omviclo ver companheiro. (I-fa wn aparte.) 
·uw·ios apartes elo' 81'5. clcputaclos.) Pam quem é atamclo, t[o grctncle feliciclltcle 

Da villt1 de Soure, distante chi capital duas é realmente um rnilttgre, como já, não se dá 
ou tres leguas, e ele outros Jogares, vieram nos tempos modernos ! 
amigos meus em defesa do govenmclor, e itlta 1. D'z-se, porém, Sr. presidente.que 1m lutuosa 
noite entraram no palacio do governo, de-! noite de 16 ele fevereiro morreram 17 mari-

Camara V. ll 50 
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nheiros nacionaes, que foram occultamente 
sepultados em diversos lagares, sendo depois 
comidemdos d"sertores, annuncmnclo-se até 
pelos jornaes a captura elos mesmos. (Apm·tes.) 

Que conveniencin, havia pn,ra que o general 
Clarindo irntnelass~ atacar a Escoht Militar, 
elle que t:lrnbem é milit:w, amigo ela c:lasse, 
e um elos seus maL: lJrill1nntes orrw.mcntos, 
pondo deste modo contra si mmt f01>ç·a íormi
cbvel, compost1i ele moços cntlrnsiastas e brio
fios 'I Que interesse podia ter o governa(lor 
em desprestigiar uma corporaç[io com cujo 
apoio eUe s1'1 terht razão para se sentil' lison
geado 1 Nenhum. 

A preYenç[io ela escola contra, o gener:i,J 
Claünclo foi devida a intrigas e ;1, explorn
çêíes daquelles que, niio tendo por si a opmfüo, 
sentiam a neces>icla.de ele apoiar-se 1rn força 
publica, e foi para os moços inexperientes da 
escola que fançaram as vistlts cheias de sor
clida gmmncia .. 

Eu niio p1'eciso, Sr. presidente, adduzir mais 
consicleraç:·íes pa.m leva.1· a Gamam, a convic
ç[io de qne os ata.ques feitos pelo general Ola
rinclo à Escoh Miliüu· elo Cem·á mrnca passa
ram cht imaginnr,ilo dos sm1s inimigos, tuclo 
pttfü fins poli ti cus. (JJc1 um uwu·tc.) 

Não trarei, em a.poio elo que levo dito 
o testemunho snsp~'it.o elos meu~ amigos ou 
correligicirntrios. i11a,s ele um !tomem que. ape
zar de mormw:hista,é it cal1el:a. pcusantG do par
tillo legalista elo Cé\iH':i. e a alma clamnmla ela 
minha terra. 

armados at6 os dentes. Está des.rn1/Jarccmcl1 
(orçci de m rinfwirns nacirmaes. O emb<1te é 
inevit.avel e dar-se-ha dentro de pouco tempo, 
si o r;eneral Clcu·in·lo nr7o nmii«ciar, o que não 
e ele esperar, visto ser extremamente ccipri
choso.» 

Veem os nobres deputados que a lucta seria 
inevibvel,n[io porque o general Clarindoafa
casse a Escola Militar, mas t-i não renunciasse 
o cargo. ( Para o Sr. João Lopes.) 

V. Ex. nega isto ~ 

O S1c .ToÃo LOPES - Não, estou ouvindo. 
0 SR. MAWrIN!Iü RODRIGUES- ( Continuando 

a ler. ) 

«FORTALEZA, 16. -A's 6 horas da tarde -
<< Succecleu o nosso triste presagio. Chocaram
se as forças füvoraveLi e adversas ao gover
naclor. E combate-se ferozmente nas ruas, 
com tochis as twirnts, em todos os logares. Vão 
cahindo muitos ciclc1,cfüos, uns mortos, outros 
fericlos. Horrivel o espectaculo fragoroso que 
offerece agora a cidade.» 

« FoRTAT~EzA. 17 .-A's 8 hora.se 5 minutos 
1Ja manhã .. - Vamos procurar um esboço das 
scenas desoli:1,rloras de que acalm de ser tl!1;n.1,ro 
.esLi cirfade. 

« Assim que constou que o l 1° batcdllão de 
infüntaria. marclmva pam 1\Iamnguape, rdlm 
ck frtzer exm'cidos, o genei•al Clarinrlo de 
Queiroz fez reunirem-se os homens rJas loca,
] idu,cles pl'oxinrns, armados para n.poial-o o 
dispostos a, tudo.» 

Niio é verdade. O governarloe nã.o reunin 
ninguem ptirn apoial-o. 

Eu e os mnrn amigos é que reuni mos n.lgnn~ 
O SR 1\faKTrnrm RoJJmcwlês-0 i11divitlL10 ddntlií.os. Outl'Ds vier0.m esponümeii,mente 

a que me refiro ó corrnsponclente ll"O Pui~, l'oi p r-se ao lado elo gilvGrnaclor e~ 1lefGncler a 
um dos CJ ue aconsellwram '" llc•tlLtombe. autonomi<L elo estad.o. ( ('ontin11uwlu a ler.) 

o SR. FREDERICO Ront<l,,-rsto 6 nrna injns
tiç·a que V. Ex. füz :i, um dcliê1LI o muito clis
tin cto e (lig-no. 

E' com os s0ns telegmmrnas w1e proYll que « Estes bravos foram entrincheirados em 
o ataque t\, Escola Militar, na fa l'Cle . ck l IJ ck pahtcio. No exterior tomanim-se toda' as iio
fevere1ro, nunca sn cleu, e rmtes fo1 es~a que! síç,ões estrategicus, com o.s corpos ele polieüi e 
atacou o gov(~r1mdor, que se lun!Lou a s11n- urbcinos. 
ples tlefesn .. (Li;). «Todo este t1ppti,mto alvorotou '' cida.ck. As 

« Fm·tcüeza, 16. 

« Está imrninente a lucüt entrC' o partido elo 
governaclor em; nclversarios. 

« O gover1mcl01· e:st;J, entrinclicirallo, tefülo 
tomado toüas ;is disposições ptn·a afaci\r e rG
sistir. 

«O 11° lmtalllilo reti!'on-se para ""farangLrnpe. 
Ds corpo' e8tmluaes esfüo agglomer<c1los na vi
'>;inhan(,!ft elo )Jlüac:io, ás Ol'ClE'ns elo 1-2·overnndol'.>) 

« Fortaleza,, 1 G. 
(A's 5 ltorns ela. tarde.) 

familias, apavomdtts, come(,!aram a eetirnr-se 
precipitmlamente. 

« {-Jo emtanto, ús 5 lloms dti, farde o Passeio 
Publico. situado em frente ao edilicio da Es
colêi Militar, c.stcrn 1 apinharia rf,; pooo u1·-
1nnrlo. >> 

bto ó falso, como lleide demon,trn.r com 
outros telegrammas insuspeitos. ( l'ontimw;i-
1/0 Cl /Ci'.) 

«Nesse momento formou em onlem de l1·ito.
lha o corpo rle alii1mu,s Den-se signal de 
promptirUí,o com um tiro de peça e seguiu-se 
u, ocen1mr millt.armente ct pmtJn, contigua ao 
mermdo 

« Esüio fornmclos dous Ci1mpo:l belligerantes. « A penas Jizer;i, a.li.o, foi n. ret;1g1w.rifa elo 
De um J;1do, o governaclol' acha-se enguerri-

1 

corpo de alumnos atacada peht ca.va.lla.ria til; 
llmclo com o corpo policial e um de paisanos. polieia.» 
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Cavallaria. ele policia ! diz á boccn. cheia o\ soltos Oi cri,,1inosos e enviwlos em cw;J:ilio elo 
infiel correspondente d'O Pai;z;. Querem Sltber 1 governador. 
os nobres deputados ele que .se compunlm ess<ê « Os clcwinistas fizeram cortar os fios elos 
cavallaria ele policüt '? cabos telegrapl1icos.1> 

UM SR. DEPUTADO- De soldn.dos de infan
taria. (Riso.) 

o SR. MARTINHO RODRIGUES- De cinco sol
dados, montados em cinco ca.vallos 1m1grus, e 
um official. (Riso.) ( Continuconclo a ler.) 

«FORTALEcA, 17(A' 1 hora da ta.rde.) 
« Outros mortos iá fora.m l'C'collliclos. 
« O pal0ccio do gÓvemo está em ruinas. ele 

tal lc'irma q ne admira ter o general Cl8.rinclo 
apenas ;;ido contundido. 

« .fl's 2 lw1·11s da « Repelliclo o ataque, que pn.recia ser um 
simples reconhecimento, trci,vou-rn quasi logo e>taoa coni11fot,w 1c1iie 
o combate, rompendo Cogo todas as forças do redes ci<vac!as ele úalc~s .» 

entre aspa-

general Clarinclo de Queiroz. entrincheiradas Como falta à verclctcle este coerespornlen-
110 palacio e nos eclificios proximos.» te! Acoli1 diz que ele manhií. sn.hirnm elo palacio 

Quanta fülsiclmle. nmi-; ele 200 homens, o que é verelu.cle ; aqui 
diz que ás 2 horas o governador estava com-

« O corpo ele f1.lmnnos tomon tlisposições pletamente abamlornulo ! (i'on tiiúta a ler.) 
para o ataque e até nove horas da noite res- « Quiz folar e 0 estrepito do combate impediu 
poncleu ao nutrido fogo ele fozilctria que a que sua voz fosse ouviclcê pelos >".lacanie.> 
coberto llle faziam. «Afinal, após 011trc1s investidas. ás 5 horas 

«A' esta hora formaram-se as baterias de tln. maclrugadl1 conseguiu fa!c1r e cctpitulou, 
canhões ele campanha e bomba,rclmram as conforme notici::mos. 
posições elo inimigo. « Os corpos policia.l e de nrb:1nos jii foram 

« O atn.que prolongou-se até cinco horas da clissolviclc:s. 
manhã, já dia claro, quando foi vista lmstec1· « A estaturt elo genei'al Tiburcio, rJerrilmcla. 
üa em palacio a bandeir<t brancn. ele parla- por lml:c de canliilo, ficou illesn. junto ao pe-
menfar. clestrLl. 

« Cessou logo o fogo e o genernJ Clarindo « o c:ipi!;ií,o Nim,cio,clo corpo de policia, t~we 
communicou que resolvera não prosegllil' na 0 lmir:o n.mptiLi,tlo. em consequencia clt' feri
resistencia, passimdo o govt'rno ao comrnrw- mento em comlJo.te.» 
dante Bezerril, desta guarnic:il.o. Esse coLTespomlente mente com mn clesfaç·r1.-

« Dtucmte o combate, clerom-~e ele ambos os mento ;;rlmintYcl 1, e!Le mesmo se e ontl";1cliz. 
ln.dos para mais ele mil tiros. E' imposó'ivcl (. 111,1a·i·tes). 
conhecer o numero exacto de rno1'1:os e foriclos. 
Houve-os muitos. O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nolwe de-

« Entre os primeiros, conta-s,; o cidaclií.o putado que está teuni1mcla a horn. Peço. por
Bernardino, immecliato elo vap01· Coiomi1o, tilnto, qneim rnsumii' as suas observaçôes. 
victinrn.clo quando tentou p<i.ssar u. alguma o Si{. '\Ll.RTEfüO RODRIGUES-V. Ex. viu 
distancia elo cci.mpo dn. acçi'w. que [ui iutc1rrompiclo por muitos apa.rtes e 

« Tambem morreu o cadete Epn.minond:1s peli1 leitm'a da. actct, que me roubou nm 
Va8concellos. t8mpo precioso. Por isto e'pero q LHé V. Ex,. be-

« Pela ·1ncmh1.I cl1J palacio ce•ca de nevolente como se tem mostrado lJMlt com-
200 mpangas ar1nados. migo,pc"rmittiri.1 uue continue por mais alguns 
« O palacio e as casa.s vizinha.s muito soffre- minutos. im a.p1·cciaçãD tios factos, que me 

ram pelo bombtêrde;i,mento. Aquelle acha-se trouxeram a esta tribuna 
quasi demolido. Peço licençt1 á Camara parn ler mais alguns 

« Utmt cllts lxüas de canhão derribou elo pe- cbcumentos em apoio elas minhas asse.rçôes. 
elestal a estatlm elo general Tilmrcio. Chamo, especialmente. a a.ttenção elos nobres 

«Os rapazes do corpo de alumnos lx1tera.in- d~plltêtdo~ para o telegra.mnrn. elo illnstre 
se como bravos, sem um momento ele clesam- culleoa. e111Jo commê:1.11cla.nte da escola e tb 
m~1, e accusmn o Barao cl~ Iúi:rzxl!Ja de ter i girnr~üçã.o, telegrnmma que está em eontrcc
(sito eis cle,,11c::sas 2J((rn a Tes,,/encw cio g1mcrni, dic(:i'\O com os elo correspondente cl'O PCli~, que 
Clal'inclo .» tteabei de let' (lê): 

Uma infüme falsidade. O povo foi smtenfa
do por mim, José Anmrn1 e outros amigos. O 
Barão de lbiapaba estava nesta. c:tpitcü e a 
tuclo foi completa.mente, estran110. (('on1irnm;1-
clo a ler.) 

« Os J!alriotas lam.úern prcsta1·am decidido 
cipoio cm cul'po de alwnnos. To;w11·cw1. conta 
ria. cadeia e ahi de 
1lcmlo os 

«Ao Se. ministeo ch1 justi1;m. 
« Attitwle ltosti.l tropa policial elo estado e 

c<tp:i.ngacla alliaela pelo general Chi.rimlo con
tra escola teve seu fim. 

« Hontem pela manltií. general ClarinclJ man
dou retira.1' do estabelecimento elo Tl1esouro 
do estado o re~pectivo cofre, collocanclo-o em 
outro otlificio, alarmando mais população 
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an~eaçando com grupo que o apoiava prender [ T.enho ainda gra.ncle numero ele clocumen
prrnc1p<ies otfic1aes. tos. todos contrarias ás affirmações elo nobre 

«Com retirada. 11° batalhi1o ixtra acampar deputado, mas nito quero cançG\r a paciencia 
em Mara1:guape, ess.es _mmrcltistas. açulacl11s 1 da msa, lendo-os. (Apcii"tcs.) 
por boletrns rncencliar10s e ,iulganclo escola 1 Aqui está como se contradizem virtual
~nfraquec1ela. p1·ocw·~ram es1mtgal-a. Assim , mente aquelles one teem interesse em enco
e que, por voltlL elas ;:i horas da farde. 3;lmn-' l.Jrir rt verelad8 8j11 torl'.el-a .. pare~' l'uo·ir á re-
no~ que vicrwn el/7. biisca lia escola 1omm ' , .. 1 T l· 1 ' 11 . l . ,· ", · · t' 
mtensivamente aqqrediclos por um )iquete de spon~,, Jl H J:c e,. que ies Cie Je nos c~.~me~ p~a ,1-
cavallaria e rielotão d · P 1 t· ) 1 ... 1 cztdos no. CeM·''•. em nome da let,ztlulade do 

.. . e 111 "u. <11 io, po icia Sr. Flormno Peixoto. 
co1npcteniemente armados e 111im1cia1los. 0 "· cl tQ l' o p· ·- nobre 

«A' vJSta clis~o escoh 11. rl· . l · t· _ co11 espon en '" ( 11'" e o .. 
. .. ' - • . ' exa -ª·-ªe comp e ª peimütdo dizem oue os alumnos, auxiliados 

mente apo1adGi pelo 7Jovo que em 1Jws.rn correu \ , , < ,.' " • l º o· - ", 
ar iºrlo"·r s·e,. 'l· 1 . · - l r . por en01me.ma .. s,1 cL pmo, JG1te1am o º.º'Ell· 

11 "· vi , . i .. au:ci 'º, omoi1 posicao e e1 enswr1. l E t b t 
«Um tiro 1le l)Olvora secca ele a1°tilharia foi 11 ~~c. º{· , ~ s ~s ts~~glr''.~ que com a eram 

dlLdo deCronte (/J, escola, em sen·lücla feita so1;in 10~ e UI an e d ior as. 
uma intimação em termos ao gene~al,respon- O proprio Libertador, orgão da fracçiío elos 
sabilisamlo-o pelo sangue que viesse a correr. illustres deputados, desmente a amrnmção ele 

«Elle respondeu que o sangue c01·,0 eria. ela que o }JOVO tomasse }Jarte na subliWDç:ão. 
cabeça dos amirchistas. Narrando os acontecimentos cle 16, publica 

« Imrnediatamente depois cle>tas palavrrts, a aquelle jornal os nomes ele todos os únmos 
far~a pl·o,-o;n1Jeu cm vivo (iJr;o r!e f<1~i- que comllrtteram pelft le,qalilínclc, e estes ni\o 
lana co11trn povo e escola, contimmmlo por passa vlLm ele '15, sendo que 313 perimmeceram 
to ela nmte em assalto e embosccicln. em 1xil<wiu, na cacleia durante toLla a noite, afim de im-
1gre.JêcS e casas particulares. co1·Laiulo lin!!Cls pedir que o general Clarinclo mandasse soltar 
teler;raphicas tc1Tesircs e 1Harili11111s, obrir;ando os pN·rns para irem em seu auxilio, quando o 
assim força escola a sustenüir tiroteio com gene1·al nunca cugiwu ele semellrnnte meio 
re:peticlos tiros de. canhão contra palacio, de dBfesa. (Trocai11 se mi1ilos a1mrtes.) 
prrnc1pal entrmcheirctmento. Ao alvoeecer, Quem falla a verdade? O commandante ela 
vivissimo fogo pa.rtiu ele pnlacio, sendo abc1- escola que diz que de manlüí, o governador, 
fado por certeiros tiros elos mnh1'iec'., que ab:1nc1onado pelo povo e pelos cunigm:, pediu 
gra.ncles estragos c~tu:<aram no eclificio. misericonlin, nmnclando iç-al' <1 bandeira ela 

«Só então o general Clnrindo, al1anclonado pnz, ou 0 cotTesponclente cl' OPr1ic que, em 
pelos amigos, conveneeu-se chi impm::;ib.ilillaele telugi·mnnrn pa: ... saclo a. 18, diz que de ma
de resistir por mais tc'mpo, pediu suspensão nlli\ snllirLLm elo palacio 200 Clcpangas arnmclos? 
d~ host~l1darle, propondo entrogar-me :Hlmi- E salliram mesmo, e f'ui eu quem os collocou 
mstraçao esta,do, por n~,o querer üizel-o ao lú, e disto tenho gramlissima honra, porqne eu 
vice-governador. me ufano de haver tmballmdo, embonc ineffi-

« Pa.nc evitar protelação, acceitei adminis- cazrnente, pam a manutenção tlos direitos e 
trnção im quahhide de commanclante ela garantfas que 0 governo federal timbru, a em 
guarnição e empoe sarei vice-governador. esmagar, como esmagou. (.Apartes). 
~lorto um alumno por imprudencilt e dous 
ier1dos. um gTcwernente, casual. Sr. presidente, diz o nobre deputado que 

«Já reina paz e r;mn·le alcr;r,·a po1mrar .- agorc1, com assombro de minha parte se mostra 
Be:::erril Fonteneilc, comnnnclante ela guar- t<lo contrm'io á situação que governava o 
nição. » Ceará, que o geneml Clarinclo foi inepto 

Compare, agora. f1. Cama.ra este ü•legmrnma quando combaten com fosilaria aquelles que 
com os do celelJre correspondente tl'O Paiz: e estavam anmulo,; ele artilharicc. 
com este outro da .Esrnh Militar, pu 1Jlic<Mlo Devo dizer ao nobre deputado que sempre 
n'U Tempo (lê): estive convencido ele que o general Clarindo, 

«Nossos jovens comp8 nheiros. alurnnos valente corno é, e de que deu provas incon-
clesta escola, ti v<:mm 0 seu de san- cus~as, on não queria derramar, o sangue dos 
glrn.H;·roit:eimente luct mos 13 ltoi'G1,s. rnus innãos ele armas, ou não ql1eria tlcar no 
Grq,ncles estmgo:s. muitas mortes. Um 11 tw.nw Crnrá, rlescle que rc·conliecia a inutiliclacle dos 
morto 'lwmrlo ass1dlara a nolicia: dous fi'Ü- SGl:S eslorços l'Ontrn as forças f't·cleraes, rnan-
dos, sendo um gmvc:meute. » , dnclas pelo governo central. em nome da leg;i-

Oncle está (\, venlallC? lidalle, para espolial-o do poder, que elle exer-
Fui infornmclo q1.w, quando os <êlmnnos cb cici legalmente, legitimamente como manch1-

Escola Milifar leram füo inexrtctos telegmm- üirio do iiovo cearense. 
mas, affirrnando a co·par1.icipaç5.o do povo E digo isto porque elle dispunha ele elemen
naquelles acontecimentos, riram a bandeiras tos para vencer os seus inimigos, ao menos 
despregadas. aquelles que combateram no dia 16. 
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Bastava que S. Ex. se tivesse apocleraclo de 
dous canhões, o que era fücilimo, porque o com
rnamlante da, forctüeza era seu t1.migo intimo. 

Bastava que S. Ex. se tivesse uülisaclo, como 
lhe aconselhei, ele um canhão, que, por acaso. 
se achava a pequena distancia elo palacio, im 
casa do commendaclor Moreira da Roclia, em 
frente á Sé, para que os legalistas o não en
commoclassem. 

Mas elle não quiz seguir o meu conselho ; 
preferindo expor a viela ele muitos cidadãos, a 
Slm propria, a derranmr o sangue de seus ir
mãos ele armas. 

o SR. GO:'-/C'ALO DE LAGOS-Mas comlJlüeu du
rante 13 1t01;as. 

o SR. MARTINHO RoDRIGUEs-DeCencleu-se 
durante 13 horas, é o que V. Ex. deve dizer 

Sr presiclente, dizem os lc.r;rilist11s ela rninh'1 
term,pti,m '1ttenun.r, si nii.o justifictêr a selni.
geriade riue foram autores, que tudo isto se 
foz porque o general Clarinclo, tendo apoio.elo 
cgolpe de Estado ele :3 de novemlwo,não pmüa 

contimrnr a eer governador, depois ela revo
lução ele 23. 

Mas isto e um pretexto infelicíssimo. 
Quem foi que no Ceará. nil.o apoiou o golpe 

de Estado de 3 do novembl'O? 
O Dr. Abel Gcwcia, sulJstituto elo juiz sec

cional, foi o unico que o reprovou, e este foi 
posto füra elo jornal Liúc1·toclor, de cuja re
dticçii.o fo.zia pente, por ter eseripto um artigo 
energico censurando a clissolrn;il.o elo Con
gresso Nacional. 

Os amigos elos nobres deputados <Lpres2nta
ram e votaram unanimem2nte, no Cm1gresso 
estacloal, uma moção felici 1 anclo o imi.1·ecirnl 
Deodoro pelo cha1mi.do golpe de Estado. 

O SR. NAscDm~To-Apoiaclo, não podem ne
g1i,r isto. 

O SR. MAnTINHO RormmuEs-Entret:mto, o 
cleputciclo que apresentou a rnoçLl.o, im1.gistmdo 
aliás muito clis~incto ... 

o SR. NASCIMENTO-Apoiodo. 

esses injustificn. veis ele outros não podiam 
contar com esses rnagisteci.clos, que se torna
ram queridos e respeitados pela inteireza com 
que costumam distribuir Justiça, foram de
mitticlos, para dar logar a outros com cuja. 
mabalebilidacle se póLle fazer obra. (Trocam-se 
miiitos apartes.) 

Ha excepções, mas rarissimas. Eis a rnoçfo 
a que me refiro (li?): 

« Sessão de 14 de novembro ele 1891. 

111oçao 

A Camam dos Depu taclos elo Congresso cea~ 
rense congratula-se com o generalíssimo Pre
sidente d'1 Republica pela aclhesão que mere
ceu em todo o paiz o manifesto ele 3 do cor
rente. -S. R.-Joarzuim Paweta.» 

O signatario da moção e ou não amigo do 
Libe1'1aclo1· ? 

0 SR. GONÇALO DE LAGOS-E', 

o SR. MARTINHO RODRIGUES-Foi nomeado 
pelo general Clarinclo ou n[o ? 

0 SR. GONÇALO DE LAGOS-Sim. 

o SR. MAilTINHO RODRIGUES-Foi ou não 
aproveitado na reorganizaçi\.o judiciaria? 

0 SR. GONÇALO DE LAGOS-Sim. 

o SR. lVL\H,Tii\HO RODRIGUES-Votaram pela 
moção os deputados (lê): « Agapito, Domingos 
Carneiro, Panleta, Benevolo, Stêbino elo Monte, 
Valclemiro Mureim, ~farinho de Andrade, 
Monteiro Filho e Francisco Ignacio.» 

Eram todos amigos ele SS. EEx. ou não '? 
(Siqnal a(firo1ativo do 8·<. Gonçalo de Lar;os.) 

Os meus amigos tambem votaram ti. favor 
Llessa moção, o que não admira, porque eram 
amigos cio govemo clec<1hiclo. 

Senhores, depõe-se o governador elo Ceará, 
em nome ela lcgaiidai/e,porque apoiou o golpe 
ele Estfldo. 

o SR. MARTINHO RoDRIC:UES ... foi, com ou- o Sn. R\STOS DO NASCIMENTO-E' uma lega· 
tros collegas seus que votamm a Ielicit<Lçfw, lilltcde geo,'!mpllic<e o individual. 
aproveitado na nova reorgmüz:1ção .iuclkiaria, O SR. M.\ItTINIIO RODRIGUES - Pelo mesmo 
do Ceará, sendo postos füm 11.quelles que sé1 motivo se commetteram as maiores violencias, 
tci.citci.mente ttpoituam o golpe de Estado, e como e que si:\o nomeados pelo governo 
isto e, que O approvar8,!TI ctpenas com O seu legalista, p«ra OS C8,rgos ele desembargadores 
silencio. e juizes ele direito, aquelles que votarnm a 

E devo dizer á Cam<i.l'<1., como homei1tcgem moção ele felicitar;ão ao general Deodoro pelo 
ú, justiça e às victimas dct 1müs reqninta,!1<1 golpe rle Esfaclo '?Isto não é decente ; isto não 
violencia contra magistrnclos vifa.licios, riue e sério! (T)'()ca;n-sc ap.wtcs.) 
os clesemb8,rgaclores e,juizes ele dir-elto, ele- Sr. presidente. o illustre deputado a riuem 
mitticlos criminosamente pelo actrnll vice-go-

1 

respornlo cli8se o anno passado no Congresso, 
verrmclor, sil,o todos muito digno,,, e só leem que eu sel'vi, no Ceará, de instrumento aos 
11!11 crime: terem bastem te inclepenc~eucia pam lJhi.nos p>litkos do honmdo Sr. Barão de Lu
nno serva· ele rnstrurnento <ts p1uxoos mcon- 1 cena. 
fossa veis elos actuaes mandões elo Ceará. E [ De pnrte cc injul'ia, que não clesço tê respon
como a sordidez gananciosti. de uns e os inter-c::.er, cl8vocleclartêr que S. Ex. a.peecia os ne-
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gocios politicos do Ce<uá nnicamente pelo 
prisma elas suas paixões. S. Ex. sabe q t w 
não fui o unico que no Ceai·á apoiou o govemo 
do benemerito marechal Deodoro, q1umclo mi
nistro o Sr. Barão ele Lucena. 

O Centro Rcpirlilicono ele que ambos fazia.
mos pa.rl:e, apoiou calorosamente esse gOl'erno 
e levou a fal ponto o seu entlrnsic1smo que 
um dos mllis conspicuos llmigos ele S. Ex. 
propoz um voto de censnra aos depuüidos 
que não tinlrnm votado no digno mareclt11l 
para Presidente cht Republic11, sendo afina1 
approvado,na assembléa geral do partido, um 
voto de louvor a todos os representantes fe
deraes do estado, pelo seu conecto procedi
mento no Congresso Constituinte. Isto deu-se 
em maI\'O elo anno passccdo, e quando se soulm 
no Cecua que o sub-chefe do partido elos no
bres deputados tin!Ja. compraclo,com o Dr. Ruy 
Barbosa, o Diario ele. Noticias, pa.rn. continmi.r 
na opposição que este jornal fazia ao governo, 
o vice-governaclor ele entito, que e o mesmo 
actualmente,o cti.pifüo Benjamin Barroso, tele
graphou, com os cleputaclos e senaclol'eS fe
deraes, ao mareclial Deoclorn, assegurarnlo-lhe 
o seu apoio, fosse quci.l fosse a attitmle clcc
quelle sub-chefe, 

O proprio senador Bezerra, quando voltou 
em imwço para o Cear·á, levou o proposito de 
fazer politica contraria a que então se fazia, 
sob a cltefia claquelle indiYicl110. 

Demittido este ele 1 º vice-gornrnaclor, a.cto 
ele moralidade elo governo elo marec!tctl Deo
doro, crue foi gi:amlemente ctpplamliclo, o 
Ce11tro Republicano, elo qual era presidente o 
mesmo individuo, telegrnphou ao Barão ele 
Luce1m c:ommunicaudo-llte que retirava a can
cliclatur·cL cio clemitticlo ao ca.rgo de 12urnrnaclor 
e a1)nsentaYa em seu lagar o smmdor Manoel 
Bezerm. 

nernio. - Vai ele miro ilioreira.-Dr·. Francisco 
Coneyw1dcs Vieira Dias.- Joaquim Gomes ele 
ilfattM.-I'ompitio Corcleiro da Cru~.- Cah1o 
Paes ela Cwi!ia 1llam.cdc.-1vioyses Co1-reia do 
riinrcrat. -Francisco Antonio etc Olivcinr, So
úriHho.» 

Destes, cinco sáo mnigos elos legalistas. 
Ao ptirneil'o telegrarnrna o Sr. Barão ele 

L ncen:1 respondeu: 
«Rio, 9- Aguardai cl1egacla elo general 

Chtrimlo que se entemlerlt comvosco e ami
gos sobre organização do estii.do. Contractos 
hti. que não podem ser mantidos. Trata-se ela 
salvt1ção els. vossa terra vendida a ganancia. 
O adiamento pócle ser espccçaclo para 4 de 
maio. Agi-ada-me a candidatura i'viartinho, ou 
ele outro que nos inspire a mesma confiançaº 
Repito: nadei. se alterara. A clirecçiio ela polí
tica pertence aos represenü111tes amigos.» 

Este tele;.i,Tmnma, reunido a falsa noticia da 
nomeação ele um inimigo elo senador Bezerra 
para secretario cio estado, determinou a op
posir;ão elo illustre SGmi.clor, que até então 
a.poiava francamente o governo. Após este 
facto. o Bttrão ele Lucena dirigiu-nos diversos 
telegrammas, manifestando os intuitos pa
trioticos ele Cjll8 estava possuído a respeito ela 
política do estado (U!): 

«Rio, 13 - Aos d1c;putaclas Serpa e Maeti
nho-- A opposição elo sen1lcl0l' Bezerra, não 
tem explimção no seu patriotismo. O governo 
não acceitou nem rnpelliu a indicação de sua 
candiclaül!'a pam governador elo es"mclo, por
que o seu proposito é não intervir na escolha 
e por este motivo deixou ele responder a in
dicação elo Centro nepublicano.O ~ongresso do 
esfaclo escolkt livremente aquelle que tem ele 
clieigir os seus destinos. O governo, assim re
sol venc\o, cumpre, me parecG, o seu clever.
Ban7o ele Lucent_J.» Ao mesmo tempo os se1mdores e deputados 

foderac~ e o congresso estadoa1 ptissaram tw « Rio, 15 - Deputado Martinho Rodrigues. 
Barão de Lucem1, entre outros, 1·stes dous te- _ <Jencrn.l Clluimloé mnigo do governo. Elle 
legrnmmas (lê): fará al1i administração im <Lltura <le seus 

« Forttüeza, 7 de abril-fütrão de LucenR.- a,!tos mer-ecimcntos. Fn.rá sobre tudo aclmi
Rio- Maioritt elo Congresso ele <L'.·corclo com- nistnv;ilo mm·aliS<1lht. Elle está disposto a en
nosco clege1·a o governador imlic11clo po1" nós. cctminhar a politica ele moclo a congraçar a 
CancLLfatos indicados, mas niio clefinitiYc1mente fomilüt cearense, aprnveitanclo o que for 
assentados, Beze!'l'a ou Martinho. Pedimos bom. Estou cm"to que é isto o que desejais 
ordem p11r1t o Congresso funccionar o nrnis cedo para vossa krra. Podeis contar com clle que 
possi vel. -Catw1 ela. - !-Jc;en·u. -JJLirlinho. - vos 011 \'irá u ;ütenclerá como mereceis ser at
Scrpa .» tcncliclo. Apoiai-o francamente. -Barao de 

« Fol'taleza, 7 de <tbril-Barào ele Lucena- Lcice-ili.» 
A maioria do Congresso está de pleno accordo Ve a Camara que não fui eu só que apoiei 
comos1·epresenfantesqueapoiamrJgoverno,m1 o Barão de Lucena. elo que alhí.s não estou 
eleição ele govei·mi.clor.-Josd Jour111im Dou1ir1· mTepenüido. Entretm1to, todas as iras dos 
gues Ca,.,1:1i..-o.-Paclre Luic 1ic Sou:,a LciWo.- aclvet'Sttrios claquelle clistincto ciclaclão, n 
Celso }~:i-rcira Li1iw.- Vicwtc <>mrio FcrrciHi Crnl'Ú., rernhiram sobre mim. Esfa casa 
Goiocs. -J ,r/oiiio Jvfonfeiro rio X1isciriiento Fi- testemunha. füt crueza com que tenho sicl 
liio.- :lionocl Solon Pinheiro. - , tmtaelo aqui pelo nobre cleputmlo, que, dand 
1lfanoel Vieira Gomes Coitfaho.-F1·anásco Be- 1 arrltas ela sua mucieraçrto e conlura, me clirig 
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insultos rudes e injustos, qualificando-me ele 
traidor, clesle:tL ci1lnmniador e pasquineiro, 
qrnmdo os actos cli1 minha vich publica e 
rif'i vacht não o lmbilitam i1 pronunciar-se desse 
modo a meu r1 speito, pm·que, mercê de Deus, 
não tenho factos que me desabonem, pois 
costumo proceder sempre com a mi1io1· cor
recçào, dando a. todas as minhas acçõt~s o 
maior cunho ele rnoraJiclade possível. 

Accusa.-me o nobre üepu tculo ele lnt ver dei
xado o Centl'o Republicano ; qmmclo o partido 
de que se compunha, o Centro está commigo, 
tendo a.banclonaclo aquelles que fazem da po
lítica um meio de enriquecer. 

Commigo estão os 110mens mais im1x1r
tanks elo partido republicano, que tem por 
chefes principaes cavalheiros eh\ estatura. moml 
do senailor Catumla, uma, gloritt elo Cea.rá, 
por sua illustraç<lo e sentimentos eleva,dos 
(apoiados); elos clepufo,clos Justiniano ele Serpa, 
um enorme talento'ª a encarnação do esforço 
i)essocil; e Bastos do Nascimento, cuja. apologia, 
nã.o preciso fiizer, porque todos conhecem o 
seu invejavel criterio e êt inquebnmütbiliclacle 
ele sc:u caract2r. ( Apoiculos uenics.) 

Tmnbem comnosco esteve o senador Bezerra, 
!la pouca falleciclo, como já demonstrei. Ni'lo 
fallo aqui elas influencias locaes, elos chefes 
prestimosos, que são o baluarte elo partido 
rep11blicano do Ccartt. 

Par<L justificação ela pecha de tra.idor e 
deslettl, que me atiram os meus inimigos, di
zem elles que eu tralli aquelles que me elege-
1·am. .Mas quem me elegeu? Aquelles que se 
gabam disto não se podem eleger a si, quanto 
mais aos outros. 

Devo a minha eleição ao eleitorado cea
rense, que me honra. com cc sua confiarn;ft e 
benevokncia. Os que me clemm os seus votos 
ni1o o fizefüm por amor de 11inguem, mas por 
nimi<1 bonclctde para commig·o. Os qua nl\o 
s211do absolutamente conhecidos no Cearit, e 
que füram eleitos pelopettronato, é que devem 
agrnclecer aos seus i)rotectores o fü vor ele sua 
eleiçl\o. Eu e os meus amigos não, porque 
antes ela Republica ,itt eramos distinguidos 
pelos nossos concidadãos, que muitas vezes 
nos honraram com os seus suffragios. (Aparte,·.) 

Mas o nobre deputado nilo vê que me en
chendo ele apodos e de injurias ele toda especie 
mais me eleva, porque não SG guerreia a qual
quel' lhéguC'lhé, sem irnportm1cia nem signi
Jica1;i10. 

A miva que mostra contra mim prova que 
eu posso fazer sombra aos dominadores d<t le
ualir/aric ; perturbar os seus planos, vencGlos 
e dGrrobl-os 

Dci,l1i torlo o mlio. 

ú ter denunciado actos ele equivoc, morali
dade por elle praticados, no caracter Lle vice
governador e superintendente elos soccorros 
pnblicos. 

E" por isto que o nobre clepuüiclo me clmnm 
calumniaclOl', a mim que deixei provaclci a. 
larga serie ele factos contrarios á prnuiclade 
desse individuo, que, não tm1clo naclci no tempo 
füt cle/Ún!a JJlOil((!'Chia, ll(JOl'Cl CO//l a Jleptl
b/ica, ('eito pernri ele yovcrno, arranjou de /iri 
pw·a mr!o n1ilh :1·cs de c·mtos de reis, como de
clarou em artigo firmado com o seu proprio 
punho. 

Calmnniaclor eu, que durante toda tt minlla 
viela tenho ti m brarlo em dizer a verdade, sem 
me importar com as consequencias ; que 
nunca avancei uma proposição que ni1o pu
desse provar immecliat11mente. 

Mas, S1·. presidente, só ele pouco tempo 
pccra cá e que tenho para o illustre deputado 
todas as más qualidades que me attribue. 

Nilo ]la muito, o jornal A Palria, elo qual 
S. Ex. era um elos principaes reclactores, no· 
t.icianclo a minha chegada á cidade da Forta
leza assim se exprimia a meu respeito (18): 

« i\1a1'tinho Rodrigues- Chegou hontem elo 
Pará este nosso amigo e comp:.rnheiro ele lu
ctas jormlistkas. Martinho Rodrigues é um 
nome querLlo !li·stlL terra, qne acaba ele ga
larclo;ir o sen incontestavel rnerecimentf, 
lLpl'escntamlo-o candidato ao Congresso Nacio
nal.» 

Que sou quel'iclo no Ceará ! - disse o nobre 
deputado a verdade, p2rfü1e-se-me êL immo
clestia ela confirm:iç·ão. 

Sr. presidente, ni"ío ha nada que oblitere 
mtLis os sentimentos bons d;i lrnmaniclacle elo 
que o oclioe a paixi\o pa1tichcria. O individuo 
possuído clcssr, sentimento é capaz de. todas a.~ 
injustiças e êLt<ó ele tocbs ::cs c1·uelclades E' po1· 
isto que <elguem _j1'1 disse q1rn iLS p;LixiJes pofüi
rns tornam os homens til.o ferozes como as 
hye1ms. 

D;;safio a r1uem quer que sej«. IJ<Wa apresen
tar um facto, ao 111enos, ela minlm vüla em 
clcsab mo elo meu c11•'acter; entreta.nto, o oclio 
p?l'tich1.rio. que tudo ele.prime, que tudo nega, 
tenta debalde macuhtl-o. (Pausa) 

S1·. pre3iclente . gciranti ha poucos dias, 
em contestação ao nobre cleputa1.lo, que n[o 
era, venlade o fücw de ter o 11" bCtfoJl!~w 
itlo pn.m l\farnuguape a peclido dos p1'op1·ios 
officiaes. 

O SR. PrtESmt,NTE - Ponclrl'O a V. Ex. qne 
está e2gotatlR ~• hora tlo exp9diente e é prr
ciso, porfanto, que V. Ex rL·strinj<e as suas 
con,iclernçõ~ s. 

E, si não, que me dig<1. S. Ex. quando e ele OSn. MAltTINilO HoD1um;E,; - Obedeço a-
qnc rnoclo o offemli ou a qualquer daquelles V. Ex .. entretanto tinha necessicla.üe ele pro, 
sou.s amigos que me insulfam pela imprenscc? 1 vai· o que ~1ffirn1ei perante esta casa, e V.Ex. 
o meu crime é tei· desmascarado um tartufo, que tBm sido tão bomloso para comrnigo, que 
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até admira pertencer ás fileiras contrarias à 
nossa (riso), podia me reservar a pala vro, pam 
amo,nhã, porque, nas condições em que me 
acho, sou obrigatlo a continuar a discutir os 
factos, que trouxeram como consequencia a 
postergação dos direitos e das liberdc1des dos 
meus <Lmigos do Crn1rá. 

o SR. PRESIDE"l1'E-Está claclo para a l'1 pr1rte 
da ordem elo dia o proj ecto de fixação elas for
ças ele terra e V. Ex., que está inscripto em 
primeiro logar, poderá, nesso, occasilio, tonmr 
a palavra e continuar o seu discurso. 

o SR. MARTJJ.'\HO RODRIGUES - Nesse caso 
sento-me, agradecendo a V. Ex. a sua nimia 
bondo,cle para commigo.(Apoiados; muito ucm.) 

Sfo lidos e julgados objectos de deliberação 
os projectos elos Srs. Alexandre Stock!er e ou
tros, apresentado na sessão de 2:3 elo conente, 
e do Sr. André Cavalcanti e outros, apresen
tado na sessão ele hontem ; sendo o primeiro 
enviado á commissão lle marinh<• e guerra, e 
o ultimo á commissão de constituição, legisla
ção e justiça. 

E' posto a votos e approvado o requeri
mento do Sr. França Carvalho, para que se 
consigne na acta um voto de pezar pelo in
famto passG1rnento do Conde ele Aranmma. 

PRIMEIRA P/> .. RTE DA ORDEM DO DIA 

'E' annunciada a vofação do requerimento 
do Sr. Ccteüu10 ele Albuquerque e outros, 
lJeclinclo a inversão ela ordem elo dia. 

Procedendo-se á votação, verifica-se terem 
votado a favor do requerimento 5:l Srn. 
deputados. 

Entra em 1 ª <lisClrnsão o proj ecto n. 51, 
approvanclo os ajustes concluidos na Conven-
1;ão Postal ele Vienna, ele 4 ele jull10 de 1891, 
mltre o Brazil e outros paizes. 

Ninguem lJeclinclo a pa.lavra, é encerrada a 
1.liscussão e füliacla a votação. 

SP •• FOi\'SFJCA HERMES (pela 01'1lcm)-Embora 
niJ,o tenha sido rntado o projecto, lJOl' falta ele 
numero peço ú V.Ex. que,logo que o projecto 
für votccdo, se digne de consultar a Gamara 
solJre se concede dispensa de interstício para 
?,a discussão ; e m1imo-me a fazer este pedido 
por isso que a convenção postal a que se refere 
o projecto deve ser postD, em execução ao 1. ·1 

ele julho, de accordo com o tratado. 

O SR. PRESIDFJNTE - Opportunamente será 
tomado em consideração o requerimento do 
nobre cleputaclo. 

Coutimrnc:ão da 2" discussão elo projecto n. 
23, fixa,ndo cêS forças ele terra para o anno de 
189:3. 

Contim'm em discussão o art. L • 

O Sr. Martinho I~odrigu.es-
S1'. presidente, V. Ex. e tê Camara hão ele 
permittir que, a, exemplo elos illustraclos ora
dores que tonmram a, palavra na discussão 
deste lJrqjecto, me occupe tambem elas ques
tões que conturbam o espirita e entristecem 
a alma elo povo cearense. 

V. Ex. com a sua nimia einesgotavel bon• 
dacle, consentirá, que eu continue na explana• 
çil,o dos factos de que me occupava, quando, em 
o becliencia a V. Ex. e em respeito ao regi
mento, tive ele deixar a tribuna, justamente 
quando mais interessa,nte se tornava para 
mim a tarefa que tomei sobre os meus hom
bros. E como pela fragilid:i,cle da minha me-

0 SR. ÜLIVEmA PI:\Tó (pe'ú ordem) requer moria já, não me recordo em que matagal me 
verificação da votação. achava, começarei fazendo algumas obser-

Procedenclo-se á, Yerificação, reconhece-se vações, que me ltjuclariio a reatar o fio de meu 
terem votado contra o requBrimento :20 Srs. discurso ha pouBo interrompido. 
deputaclos. Sr. presidente, o illustre irnwechal que 

o SR. PRESIDE:\TI,-l\ão lttt numero. Vou preside os destinos deste pcüz, e a quem a 
mand:i,r proceder à cba,rnada. justiça da historia ha de conclemnar fatal e 

inexora,velmente, pelos crimes praticados du-
Proce,_lendo-~e á chamada, verifica-se terem- rante 1, sua ominosa administração, esquece 

se. ausen~aclo O'l. Sr~. Matta Bace.lla,r, Ca.~i- que não hêt governo possivel sem uma rectn, 
miro Jumor, Nogumra Paranagua, GoJ1(:·alo distribuição da justiça, sem uma veneração 
ele Lagos, Pedro Amer1co, Ivo elo Pr'.Lclo, . Fe- JWofundissima ás leis, e sem uma perfeita. 
Itsbello Freire, Paub Argollo, Garcm Pires,, ... rmlidade em todos os actos administrativos. 
Urbano i\farconclcs, Nilo Peçanh:t, Prança i ""'Esqueces Ex., não obsümte a força ele riue 
Cctrvalho, Erico Coelho, Vinhaes, Tl10nmz se julga cerco,do, não obstante o prestigio do 
De}fino, Carrnlllal e Marciano ele i\faga,- seú nome e 0 brilho da sua farda, que não po
llrnes. clerá jamais aJogm' com sangue, nem algemar 

O SR. P1rn~mENTE - ltesponclceam á clm- com forros a razão e a consciencia do povo. 
nmclit 102 Srs. clepufados. Não lla numero. ·Esquece S. Ex. que o db elas reparaçfies 
Fica a,clütda a votaçi\,o tleste requerimento e lm ele cheg:tr, porque aquelles t1 quem S. Ex. 
das ma terias imlicaLlas na ordem do dia.. esmaga sob o jugo fol'r8llllo do seu despotismo, 
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hão de um dia levantar 11, crTviz o tonrnr Presidente da, Republica. niio é nom o salnt
contas de todos rn seus crimes. dor ela p:üria, nem o homem capaz ele trazer 

Li, quando t1s minhas nrnltiplas occup:1ç:Gcs a felici<fade a, este paiz. Entiio S. Ex. ha de 
niio me tomava,m toclo o tempo, que a descer caJ1islxüxo e enveri;·onlmdo os degTáos 
tyrannia e a oppressi\o sffo l.clo fütaes e da cacfoil'a onde em má hora a collocara,m, 
horriveis para os opprimiclos como para os amalcliço:1clo por todos e clesprnsaclo até por 
oppressores; porque, si os oppl'imidos acceitam aquelles a Cl\jos interesses S. Ex. tanto serviu. 
covarclGs e resigrmdos o jugo qml so lhes im- E, cmteetanto, era tão simples, e tão fücil a 
pr!e, ficam deshonraclos, e si tenfam reivin- r:onquisüt rltt sympathüt popuhtr p::ilo Presi
rlicar os seus brios e direitos, pm meio dt1, dente da RepL1blica, por qu::mto nós os ela 
revolução e elo, guerra civil, mancham-se com! oppusic:ào, que representamos a mo,iorici, elo 
os horrores r1ue estn,s chms cahmicladcês atirnm 

1 

povo brazileiro. só qncriamos ele S. Ex. a igual
sobre as consciencias o sobre a ltistorhi. claele ele todos os homens perante o direito, re
( Muito úem . ) guiados e dirigidos pela s<wta noçito cllt jus-

No Ceará, como em todo o paiz, os opprimi- tit;a.; só querit1mos de S. Ex. o respeito para 
clo.s não são os clesllonraclos; levcu1tarn tts fron- tochi,s :.cs leis, a gt1rantia pJra, todos os clireitos. 
tes clesassomlJrachunente á face du, naç:lo, :;em Mas S. Ex. preferiu enveredar-se por um 
ter ele corar, quer pela cttus<·c a que se tlevot:t- mrninl10 tortuoso, cl1eio de urzes, acciclenta
ram, quer pelas perseguições e vingê111ça,s que elo, escorregadio, para agradar os aulicos que 
os vencedore::: teern exercido. ComiJatemm o cercam, á cumprir o seu dever ele patriota 
11eroicamente, fizemm turlo o que era possivel; e ele primeiro magistmclo ch1 nação. 
empregêtram todos os es1b1'ços p11ra a, deresa Anks ela jus1iça ela historia, já começlt o 
ela libercl<ide e ela autonomi11 do estado. Ven- castigo p:tra S. Ex., que está encontrando neste 
ciclos, não se tccob<1rclaram os briosos c·citcren- momento a punir}ilo ele seus proprios clelictos. 
ses, que toem sabido glmnlar intactas tis tra- O Rio Grande elo Sul, pD,ra reivindicar suas 
dições gloriosas dos seus libenhi,cles, feridas pelo monstro ela tyrannia, 

Pane que os tomassem p(lS'Ecl elo lev:mtou-se e obrigou ointemerato Presidente 
poder, foi preciso que o rn:treclial Floriano dfC Rê:publica a cnrvar-se deante elo seu he
Peixoto, esrptecido chi iiromessG, solemnG feita roismo. 
na mernmg·em, a que me i·efc1·i no principio Espsro que o exemplo do Rio Grande hn. 
do meu discurso, nmmlas:Je csmt1g:u' a patrü1, tb ser segÚiclo por todos os estados e que o 
ce:wense so!J o peso elos canlt1)f;s e das bom- grito ptüriotico <los filhos elos pampas lm de 
lianfas, destinados á nmrnltençi1o üa, ordem, ecl10ar desde a L:1gôa dos PtLtos ate ao alto 
á delesa da integl'icla1le e dos b1'ios cltt n:1ç:fo. AmazonCLs. 
(:lJ' 1rtcs.) S.'. presidente, :1fastei-me insensivelmente 

E o púz nada em san:~·ue, 110 meio ela tclllU'- elo assumpto que me trouxe a esta tribumi,, 
dlia e d.a geral conflagTttçi'í.o, p:tí'a scüisfüçi1o mas como é a primdra vez que tenho occa
cfo c:1pricl10s o otlios mal enfomlirlos. 1fas niJ.o sião rle fülhw perant'c o paiz sobre o estado 
será mafanclo os cidafüws que. pugnmn pelos iamenta,vel n. q ne o reduziu o capricho ou a 
seus direitos, deportamlo os que teem n com- inepcia do Sr. Flo1'iano Peixoto, deixei que o 
gem ele :1ffmntar :e omnipotenci:1 de seu ]JOcle!', meu coraçi\o transbordasse e dissesse franca
que S. Ex. lrn de conquistar um log:tr lto:1- mmiteo que pensa o o que sente, mesmo para 
ro'o na historia. q tte s" nffo diga, como já. se disse aqui,como uma 

Lembre·-se S. Ex. ele qun os umrtyrios in- in.)uri:t J'eitlt ao meu caracter, que eu era um 
Jii!rirlos êWS beroes rb ltonra, e tl:1 lib.•rchde homem ele t::ü quiltcte. que, si amanhã voltasse 
br~zileira lli1o ele :1Ccemler a Je em muito:! co- :t monarchia, scr:a muito capaz ele aclllerir a 
ril.ç<!os e illnmi1rnr com cc cs11erança muitas ella · 
wmc:ioncias. E ai eles. Ex. no dia, em que, Pam honra, destti, casa e desvm1ecimento 
illuminaclos pelo patriutismo, nconlm'om meu, levm1ü1rnm-s0 cliYersos deputados <1 pro
a,quelles que hoje a1)phtudem toclos os actos vío tostar contm a alfronta irrog:tda na minha 
lentos e sanguinarios cleste governo sem cn- auslmcia. 
tran1rns, i1raticaclos {t fac.; da mwão pei·ante o Sr. presidente, o lrnmillimo deputado que 
])ovo úestiaiisado, na pltra,se inci:JÍVê\. do il- ora occum1 ê1 attençiio rl:t casa, tem talvez 
lustre clepuLt1clo, Zewler cb rmüoria, o Sr. mais rlefeitos, como homem, elo que qualquer 
Aristides Lolm. outro. nrn:s nii.o teme o conf'roni;o da sua viela 

UM SR. Du:PUTADo-Ex-cleput:illo; clle 
smmclor. 

é 
imlJlica com aquclle que o insultou. Servi, nos 
prímoiros düts da minh:1 juventude, à causa 
rla Re]Jublic:i,, com o entlrnsiasmo com que os 

O S1t. lvIARTTN[]O Ro1m.muu:s-Ai 1le S. Ex. mo<}OS êcbrn1,:am t1,c;; gnmdGs icléas genei'osas; 
no tli:t em que aquelles qne u 1qio·1:1m e: êtp- nms no Cetirá, como em qLrnsi todos os outros 
pl:1uüem tiVet':'lll tt cu11vic1.02ío (JJOI"l}Lll' sup- [ cst:tLlos, cfopois ela suspm1,ão ela Re1múliw, o 
pouho r1ue o apphwclem ele IJoa fé) ele quu o orgi'í.o do partido republicano, fundado em 

Ca.rna.ra. V. II 5i 
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1871, si me não engano, todos os democrata,, 
todos os inimigos du,s instituições mormrchi
cas se füiar[Lm aos antigos pctr~iclos. Eu fi
liei-me ao partido conservador, que tinlm por 
chefe no estado um cearense distincto, o S1·. 
Barão ele Ibiapaba, nms devo dizer que o pa1·
ticlo conservador do Cea,rá, sob cujas bamlei
ras batalhei, só tinha de conservador o rotulo. 
(Apoiaclos.) 

Era mais democrata do que o liberal e tanto 
isto é certo que a esse ptwticlo cabe talvez a 
maior parte da gloria conquistada pelo povo 
cearense na grande campanha abolicionista. 

Basta dizer que fui eu, que pertencia itquell
grnnde aggremiação, quem organizou e apre
sentou à assembléa provincial o primeiro pro
jecto tributando a mercadoritc negm, prqjecto 
que, convertido em lei, mereceu o qualificativo 
de tiro de honra no oiivido ela escravidão. 

Os discursos que proferi no seio da as
sembléa e os innumeros artigos por mim pu
blicados nos diversos jomaes da Fortalez<1, 
]Jrovam sobejamente em íb,vor dos meus pu
ros sentimentos clemocraticos. Com que di
reito, pois, o nobre deputado gti,rantiu em 
discurso aqui proforiclo, que, si a. monarchb 
voltar, sou capaz de adherir a ellci, ? E' pre
ciso ter o espirita obcecado, pelo oclio e ]Jela 
paixão particlaria para aYançar semelhante 
]Jroposiçi'lo contra um homem que durante 
toda a sua viela tem siclo sempre colterente 
com os seus Ill"incipios. 

Mas, Sr. presidente, disse lrn pouco e re
pito : não lrn mi,da que ol1lite1·e rmüs o 
sentimento de justiç:l. do que o espirita par
ticlario. Fosse eu pêcrtldario elo illustrn depu
tado a quem respondo, servisse eu aos inter
esses ela sua poiitica e seria um ltomem im
maculaclo, um caracter inquebrantavel, como 
já fui para S. Ex. e ]Jara os seus amigos. 

Hoje, porque a dignidade e a hom"a me as
signalamm posto difl'erente claquelle em que 
está collocaclo o illustre represenfame ela 
minha term, tenho todos os deleitas, todas 
as maculas, desde êi, traição ~1té ii, calumni<1, 
desde a baixeza de Cêtrncter ate ú colml'tlia 
]Jessoal . Contra isto, porém, protesüw1 todos 
os que me conhecem. (Apoiaclos). Não ret<i
liarei, Sr. presiilente, ]Jorque nem é digno de 
mim nem da minoria. des'.,a msa jogar aí:_ 
fronta contra afl'ronta. CApoiados). 

Servi durante 16 longos annos <W p::crtido 
conservador da minha terra, gosamlo sempre 
de todo o respeilo e consideração, não só elos 
meus correligionarios, que me clistinguimn 
acima ele meu merecimento. como dos imüs 
intransigentes ti.dversarios,entre os qm1.es tive 
e tenho a ltonrn ele contm· êtmigos muito di:s
tinctos. 

Como clesaliono elo meu carncter nunm o odio 
político articulou mmi, pahwra, e foi preciso 
que para o Cem-à fos,3e o nobre deputado para 

ter a gloria de atirar sobre a minha J10nes
Liclmle 9nblica ~1 m<teulti, a que me refiro. 

Mas, Sr (levo estar consolnclo e 
muito por toch1s ess:ts cous:i,s, porque 
não conheço nenhum homem pul11ico neste 
lJaiz, nenhum homem que tenlm estado collo
,~tLdo em certa culminancia social, que não 
tenha siclo victinrn, ebs injurias e elos u,poclos 
dos seus invejosos mlvcrnarios. Fique, pois, a 
injuria no tapete omle foi atirada, porque 
•8lla é muito pequenina }J<Wcc lLttingir-me. 

Volto ;cgom, Sr. pre,:irlente, ao ponto onde 
deixei o meu discurso. 

Deixei )Jl'ovafü1s as g-ramlcs contradições em 
que cahiram êcquelles qnc tinliam interesse 
em occulfar a verdade dos acontecimentos 
nefastos ele 16 ele fürnreiro deste :inno. Pro
vei com testemm1l10'l insuspeitos aos nobres 
clepufaclo~, que os füctos ele que me occupo 
não se deram como o meu collega pelo Ceccrá 
nos referiu, ha poucos cliat\. 

Agora, cumpre-me }Jrova1' que S. Ex. lll.bo
ron em equivoco mti,nifo<to quallclo nllirmou 
que o 11' b[l,talll1lo foi manclaclo para Maran
gwi,pe a pedi elo elos seus offl ciaes. 

Em honra áquclles militares, protestei im
meclin.lm11ente contm semelllante assercão e 
prometti mostrar ri_ ne S. Ex. não tinlm i;azão. 

Eis os protestos que os briosos ofüciaes do 
11° ]JUb!irnmm in im}lt'e:1sa elo Cem·à, quando 
se divulgou essa inclignichcle (l:i): 

« Ptolc,to-N('1s al1aixo officiaes 
do 11 º batall1i\o de' infant'1ria, vimos. por meio 
da imprensa, contestar a, parte do telegramma 
expedido pelo senador Bozerra ]Xtra o Nacio
na! elo Manm\Ji"lo ele 20 ele foverciro ultimo, 
em que diz que os ufüciaes do 11 º bataJhão 
]Jecliram para. que o Sr. ministl'O ela guerra 
retirasse o referi elo corpo desta, mpi tal pc:,rn 
a cidade ele Marcrnguc1.pe. 

« Lavramos este pn1testo, pois que nunca ti
vemos sciencia ele tal pllclic\o, e que, si elle 
foi feito, as noss:.cs inclividualiclacles ni1o fornm 
consultadas. 

«Inverídica é, pois, qmw1.o a, nós, esLn, p1wte 
elo refürido telegrammcl a que o Sr. :<.e1mclor 
Bezerra mandou que BB clésse vulgariclaclG. 

« Fortaleza, lG dG març.o de 1892.-Capitão 
Aiiqi1si1J Cesar Ga·;par, ~0H'eres Jaao de JJ1at
cos Noqiicira, Frcmcisco Baptis!a 'J.'or1·cs ele 
liicllo. Vicente Amancio ele Lima.» 

« Protesto- Subonlilmda a esto, epigraphe, 
vem em o }forte de 29 du conente mez ll!na 
declaração fü·mêi,cla pm· qll8,tl'O cc'1llpanlwiros 
nossos, que clevcín<s 11os sm·prehencleu, .i~i por
que nuncll tivemos notici:1 cl11 facto a que al
luclem, o j~i r1elci req uintach1 deskalriacle :1ssim 
manHr:stada por aq11c,llcs com quem sc:mpre 
estivemos identiflmtlo1 em francu. opposição 
aos factos que se prenclGm aos acontecimentos 
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ele 16 e 17 ele fevereiro ultimo· dissemos cles-111rimeiro magistrado do estado. Em firmeza 
lealdade porque, desse protestd a que nt7o po- da vcrclacle, assignamos este documento como 
diamos ncr;m· nossas 11ssiqnatunis, s1'1 ti.vemos penhor elas nosso.s promessas. 
conhecimento depois ele public11clo ! «CiLlo.cle ela Fortalez11, 7 ele janeiro ele 1802;-

« Nimca pedimos a pessoa alguma a retirada Caplfüo Benedicto Hemeterio Vcüente (com
do batallu7o de sua sede vara Jlfamngirapc, mand1:1nte interino).·- CapitiLo Augllsto Cesar 
como maliciosamente insinuam elles nos clous Ga:,par.-Capifüo Joiio Francisco ele Souza Cas
ultimos periodos elo referido protesto, e nem tro.--Capitão Antonio Paes ele Biuros.--Tenente 
fomos dos que rnnt11ram 110rnnn11s 110 sctberem Ravmumlo iYfartinsNnnes.-Tenente Camliclo 
ela ordem que o bafall1ão para isso recebera; CnÚos C11valctwti ele Negreiros.-Alferes i<'ran
e uma vez que fomos arrastados a essa ex- cisco Normino ele Som:a.-Alferes Francisco 
plicação, elevemos entrar em outros cletalh~s Baptisfa Torres ele Mello.-Alreres R.anulpho 
com os quaes fim terminada a nossa dlscussao Xavier lht Silva.-Alferes Joi\o ele Mattos No
na imprensa, sobre esse inciclBJlte. o·ueira.-Alferes Francisco Luiz Nogueira ele 

« Referimo-nos ao boato que circuli1 de que Rroraes .Junior.-Alfercs nfanoel Onofre Muniz 
nós haviamas contrahido com o veneramlo fübeiro.-Alferes Rodolpho de C11stro Menna 
general José Clarinclo o compromisso tle vol- Barreto.-AlCeres Manoel Lopes de Brito.-Al
tarmos de Maranguape, caso a, noss11 pre- feres Camliclo Borges Castello Branco.» 
sença fosse tcqui reclamada para defenclel-o; creio ter demonstrado calx1lmente a sem-
eleclaramos bem alto que tal facto não se deu razão ele S. Ex. 
e que, no caso affirmativo, saberiarnos cum- Passarei agora a aprecis,r ci pa;; e a tranqiiil-
pril-o. . . . liclaclc que reinam no Ceará, sob o dominio 

«Deu-se tambem umac1rcumstancia que tem dos leqrriistas. 
servido de serias commenfarios e ele pa.sto a Pe11stcvamos nós, os vencidos, Sr. presülen
imbecis, cujo alctmceni\o conhecem; explique- te, que, deposto o geneml Chrindo e s11tis
mol-a: correndo com insistencia o bocüo de feil'ts todas tts ambiç~1Jes ele mando dos /ega
deposiçffo elo vtüente general José ClcLrimlo, listas, que nad<t 1müs queriam elo que assaltar 
«firmamos um documento que podem ser pn- as posições oJiiciaes, para a satisfaç[o de peque
blicado, por isso q llB existe em sua integm em ninos interosses de corrilho, os vencedores se 
pocler de um nosso companlwiro », em v1rtude limit11riam aos actos ]Jarb:tros e selvagens eh 
elo qual fimvamos ob1·iglLclos a clefemlel-? 81~1 noite ele 16. Assim, porém, n[o aconteceu. 
qualquer emergencia, desde gue, c;omo e fa,cll A's9 horci,s da 1rninhi\ do dia 17, um grupo ele 
ele prever, não tivessemas s1clo afastados. ela inclivicluos, armttclos 1\, Comulaiii, corria as 
sécle elos acontecimentos, por ordem supe1·10r, immecliaç.:ões dtc cidade e, encontrando um 
com o que aliás nunca contámos. pobre soldado ele policia, que vinha de reco-

« Concluindo. cremos ter dado unm rntisfü- ll1~r-se ao' eu modesto far ,onde a sua mulher, 
ção ao publico: que está agora l!abllitaclo tc mm J:ci poucas. horas, o esperava anc10sa, 
jlll<.?tc,r-I1;oS, e feito ctchÍl' o veneno com que ass~s~~n?u-o barbamme~~te · . . . i . 
as nms lrnr,.uas teem tentatlo fel'!r-nos. Sabv1s qual foi o casti'°o elos assussmos . Ga 

. ºe , , , 9 .. ~ li1rcloaram a um com a patente de tenente-co-
« Fo~taleza, 31 ele m,a.rç.ode 189--;.- Ca~it,Lo ronel e 0 outro, que se a,presentou pemnte o 

JJ_e11cclicto Ilcmeteno. va/ente.-(:lferes l•;·an- governador pedindo a recompensa desse assas
cisco Randolpha Xavier da ",Silva ·-:;-1\liercs sinato, foi nomcmlo official elo corpo de segu-
11Lmoel Lo1Ji.; de Bnto. -Alleres 1' rnnc1.sco ra.nçtc. 
Noi·mino de Sou~a.-Cr1pitiío Jor!o F1·ancisco 
da Silva C'astro.-Capitão 1ln1onio l'acs rle VozEs-011 ! Oh! 
Bm·1·os.-Alferes Rocloipho de Custro Jfcna O SR. MARTINHO Hmmrm:.:Es- Os solclaclo~ 
BarTeto. » ela guarcltt civica, que nfLo commetteram outro 

Documento a que ::ie refere o ultimo pro- crime sin1lo cumprir o seu dever, obedecendo 
testo (le'): aos seus superiores, foram despidos das suas 

fardas, expulsos elo quartel a ponta-pés e ati-
'~ Nós,oJiiciaes do 11 u batalhão ele infünfaria, raclos na rua q w1si em completa nudez. 

abaixo assignaclos, resolvemos, sob pah1Ta ele Isto revoltou toch\, a }Jopulaçito ela cc1pital, 
honra, ni\o concorrer ele modo algum para, a porque em o requinte ela malvadez e dtt per
depo::iiçuo ou resignaçilo do nosso chefe o versida.cle. 
Exm. Sr. general José Clarinclo de Queirnz, os pcüstwos que assa!l 11ram a cadeitcpublicn. 
do cargo de govGr1111.clor elo estado do Ce~i,rá, pretenderam fuzilar um moço, meu amigo, 
no qual ojulga,mos legalmentG collomclu. que se achavtt prnnuncici,clo por c1·ime ele mor-

«Além disto, Lemos i·esolviclo lttmbcm O))pür te, praticado em legitinm dete::>it. 
imlos os olJsüi,r;nius tto noSS'J alen.nce, no in-1 O pttilre Antonio Fer1mncles, senador esta
tuito ele annullar qmilque1· elemento t\e Jbrçtt dmcl, sacerdote muito estimado na minha 
r1ue se propuzer removei-o de smi, pos1~tw ele term, fm procurado com mm to empenho para. 
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ser assassinaclo, como mo confos.,;1,rn.m os tincto e dr: cnjlt hom1Jrith1.rk de ca.mcl,c0 1· V. Ex. 
})roprio:' que tinh:1.m esse Lksignio. 'Yiuitos of:... póüc d:n· tmli·m1111l10; líH'llll1 n,me«.r;.1iclos do 
ficüies elo corpo ele scgumn\lc, r1uo se '.oi'nm pt·is:·10 e Llcstr·no. No dia. 18, l':1i :1.vis:vlo 
aprnsentltr aos 1·eneeclores, peilirn1o a;; scws pen· nrn :cmigo elo J,i 1•u.-U•c/nr, qno c1evin. reti
dcmlissôes, foram insulbcl11s cnwlmente o mr-me d:1. l'itl:\llo, po1·qLw <t minlw vicht eorei11 
n.mea~ados 1ln morte. Et1t1dn.n to, cliz o nol11\' immi1wnte llt:l'igo. e si uão i·cl'.il'ei-Drn 1111. cn.
deputaclo 0ue, no Cenrú, depoiscladcpo<i\iloclo 11iw.L Jlam tra.nr[uillisu.r n. minlm fo.mi!Lt ['ui 
gcuerlll Cbrinclo, rcinn. p:1z e 11lügrfa. o!il'ig:tllo a não saltic cle casa llumute muitos 

Pócle ser que pttrn. o illustre Lle1m~ado e: sens dia.~. 
amigos tudo seJ<t risos r Jlorns; mas 11an:t :1 O conselhei,'o Ro1.lt·igues J1rnior viveu lon
maioriu. d;1 popuhcção da Furtukz<l, o CeM:'1. gos dias sob amelt1;<1 de prisi\o o depol'Lnç0,o. 
está col.Jerto tle crepe. R8,ynrnmlo do Oliveir·lt, g·e:·ent·, elo jornal 

E quN s;i,bcr n Cam::n-.a ([llill o grúo 1.lc scg;1- r iJ1•;·c11.':e. tiiml.Jem füi. victimn. LlO' êêctos dr. vio
rançn, ele pr1z e lll'. tmm1uillicl11cle que nús os ll'nci,i, do :1lfe1·cs Avihl. O Dr. Antero Seve
venciclos gosu.mos 110 Ceari1, '? Ow;.a. O cida.LW.o l'i<mo fübr~iro, ex-secretm'io ele polici;1,, e o irnc
Adhmson Ferrn, cltele do piêl'ticlo op('!':1rio, e jm· Quintin·J i\fa.i:c, l'OllltnillHlante 1.lit gu::t.rd11 
redactor principal 110 Co,,1úuU, ·almoc::tv11. cívica., ntó ponco tempo amhvam foragidos 
tmnqnillamente no dia 17, rm um lwtol (\cl, as ~Lrn~: vidas cstlWitlll amc;v;1vlas. 
mpitaJ, qua.nclo foi acom1mot1.ido pol' um :-it·. c,_fas :is g11.ra11Ü<t><,"' pm~ e a tmnr1uilli-
lt!feres A vila, c1 ue, }Jomlo-llrn em cinm um 1fodc, 01rn gos:1mos 110 Cnc1·ú. 
revólYGl', lJradou : estcj<t preso C' nilo clig:c Niuguem ;Je jnl;nt, 1ünfüt lwjo, seguro na
uma só plêhvra, e nem faça um movimeuto, que.1111 tm·1-;t. A tlerrnbacln. i'oi incdonlm. A 
si nito mato-o, como se imüa um cifo. m:1gistmtnm, t·m q1msi sua tolalidade, foi de-

E foi levltclo pam o qmi.rtel. onrk o cl!ci'e mit.tichi. Func:fonarios v-italicios, cncaned
de policia o }JOZ cm lib:;rd1tde, intima.mlo-o, dos no serviço elo csfado, foram violenfamen
porém, a i·ch0 ;tr-se cla rnpitaL :<ol1 pmm cb te cslmllmclos tlos seus logni·c\3; professores e 
nito re:'ponder pela smi vidlt. profcc'Sorns l'l\mov:dos pam pa1·agl'ns longin-

0 c::t.pifüo .Joilo Rlltlm:l:n· converstwn. n;t l}Lms. Nii.o ticon ~obl'c p:>cli·a. 
secretaria. eh inttmdonch com o se.crutal'iu, Os politkos 2:10 tr11.t:dos 
quando o mesmo <ülbrns. refürin1l0-~e n. uma como mol'fo.es inimigos. Crô ou mon«', e o 
bab que ltêWiêt cttmvessa.clo a pot üt 110 C(\lfkio, lemrn;i, politic:o 110., 1c:;a/i,/(ls r1:t minltib telT1.1 .. 
disse, dirigindo-se úquelle c11\·:i.llteiro: cst;1 Nã.o lm piürlc\(le 11o:n 1:omp:iixil.o. 
baht düvÜt Ler :itmvcssn.clo :i ectra 1\e,;t" mm A imprens:i. füi 0!1rig·11.1h :1, 
vcrgon1u1; e o capil.ilo supportou 11 inju:c·in lli1.rn 1Vo,.1,:, qne '151lici~ tlepoi8 leve " lle 
nuo ser ccs~11,ssi1mr10. n.pp;u·cccr, como diôse o uohrc tleputi11lo, .sus-

Em assim q uo os venceL1oros tl'll L1w11.m os prnHleu ele 11orn a s1rn public;cçii.o. 
vencido~. Eu tive ele vir cmi,are11r no Arncaty, tdutn 

Dilts 1Jepois, este mesmo êê!Cerns. cn1 on- legults 1listante eh c;1.pi1,1d, pam nào Sei' 1tssêês
trm1clo-se com o rel8riLlo ca.pitilo .Juilo H;cl- silmdo. (,iz1ciJ"lcs.) 
tlmsar em uma btcrbea.ria, i11sulto11-o r1e novo Os nulJl'es deput.111los negam o:,te fodo s11 bido 
lx1ixament1~, com a intenção Yisivel 11'> offen- gcmlmente no Ce:trii., mas conkssn.m que 
Llel-o, si dle respornlmse, 11 que smfa !'ema- lta vi:i o proposito do dcscccat111·-mc>, como si 
fadtê irnpruclcncicc, llOis O t;Ü a.lfort:s ;t.ll(l;i, llll1 des:cc:i.to llU.O [iJS'C lliil iCtte11ta1lo eonl,r11, a 
semprn <tcompm1l1ciclo, tornn.ndo-se impos~i vd SPl,Wl'êê!l(:lê iwli vi<lual. Qnm1clo l(issl' w.nl;ule 
q1mlqum· rnprnstüi11. o que cfüem os nobrns cleputmlos, isLo mesmo 

O cilhvlilo Artlieclurn Burgos ele Oliveira, 11t·ornri1e ;c l';üta. de gn.1·nnLi:cs, contrn n qual 
11111 ca•mllwit'o tlisi;incto e estinmvel. tinlm knho reclamaclo. 
üm:i, casn comme:1·cictl em frern.e ii EscÓ!11 .\li- I-Ionrn tmltativ11. de :1.ssassimüo contl'lt mim. 
litar. O ;1Ueres Tlüa.~o. nc0mptrnlmclo de algmb nfio lrn ncg:cl-o, c; s1) pnwiclencia.!meulc esta
ltlumnos, intimou-o '" abiindomu·, dentro üe pPi de ser Yic:cirrm elo L'Llror parti1lc1rio. 
24 110ras, o seu estaklecimento e ;i, nuo pro- Pm·l'1 justifk:1r ccis0 :1ssassin11to, invent:1nun 
testar contra a violencia, porque llle ;i,con- prl\L•:xtos, md;1, qual nnis ltl.Jsunlo. Um destes 
toceri1i miêl. !Ui que um individuo o1fonclido por mim, mi. 

E aquelle ciclMlii:o Ycrnlen por pouco m:üson scm ltumn, in·ocurou de.-,11ff1·onüw-~c. :Vfas cu 
nadaassun.smercatloriaso r2tit'ou-st;p:i.1·:w1'1fa- jit provei r1n11 este fado niio é Ycnlmlciro. ,fa 
mnhuo, umle ltinrla.-cciclm ál'.S}ll'l'Mlemcll10res p111Jlir1nui m. imp1·u11s:t de:itu. c:1piü1.l o artig-u 
dias p:ira. lt smt terr<J, na1.1ü. Este tc\.mlJcm foi 11rn: ,:(o cfüia i11sultll11so, e osc11wi\ml:1vam :tqui 
victim11 de pro1'oc;;tç·ifa~ do :illeres Avilct. . <e mmmurnr lmixiu\10, que 1:1: olfr.ndei·a. 11 

J\'Iu itus eich1dilos, como .Josc: Amam!, coultL:-: l1cmm de; mn11 famili:t, uilo s.: a.we·vc1·nm 11. 
ciü11 e nqwitmlo em tu1.lo D pcti6, r:oa10 lllll 1 Clllttc~t:u·-mc'. 
dos nrnior\:S lxitl'1ll1aclorl\S eunLi·u ;c e.scravi- i Ka capital tlo CeMit todos s:.d.1 m que Sl' JF'11-
dão ; Antonio Crm, outrn êtlJolicio11i~t'1 tlis- 1 jc:dou li minlm mo1·te, r1ue se tentou mesmo 
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cla.r execuçfío :t esse sinistro projecto ! E p:wa 
que os r1ss:issinos fic:i.,;s:·rn impune,:, se prr.
tnnr~cu pmticm' o crime com 11, i1·1·:·sponrn-· 
lrilitlaclc lh1 multiili\o. A in mnos C\ oílki:1e~ üa Es
cola Militai', ofiküv·s tlo corpo tle segumrn;ct e 
grande numero ele capanµ:as, tmlmllrnclo1·es ela. 
C<êS:1 Boris,espentrnm-rne.pur cl1m~: 011 tres vezes 
na esl;<1ç·ão ela c.stmLht de l'err11, onde l'U 1ll;via 
desembm·, ltr, e as '1Utorirlnrles nào clemm 
nenhuma pl'oviclencia pai-:1. eYitrir o a.t1:ent1_i,üo. 
Muitos elos qne L\ foram, e,;tou c:el'to, igno
ravcim o fim qne tinlmm um visü1 os :tssns
sinos. E sa b~rn os nobres cle]Juti\clos por que 
cu estaYa e estou eondemnaclo á morte'? Por-
que durant:) al:nnn tcmp.J :umnear 
o Cear{t ;_:ot)las insaciaveis ela g:-cnancia e 
da esp2culltção; porque eu sou emliam~o á 
consccnç[o elos phmos ele certos irnli vitluos, 
sem e.,cr·npulos e sem momliclmle. 

E si não, qne digam os nob1·cs deputados 
qnn c1'imes outl'os commeUernos cu e os m2us 
ainigos. (:l;1cci·ics.) 

O Stt. fü:zEmtrL-Tomam crrrn.i1e mLs fa
ver·n::ts, quanclo mbem eh morte elo Sl'naclor 
Bezerr:t. E' este o unicu [tparte qlrn 1lou a 
V. Ex. 

O SR. :VLl.RTINIIo Rorm1rn:ms-Ag1·acleço a 
Y. Ex. este aparte', porque é o 1mús tlclicaclo 
e o mais brtrndo que V. Ex. me t:'m dado. 
(!liso ) 

Pnm encobrir o venlarleil'o motiYo tlo :is,as
sirrnto pt·omeclitado crmtm <t m'm!m iK'.sso:1, 
inventou-se tnm'uem no Cem·:\, qm; C'll me 
lmvi:c i·cgosijndo com a mor·te elo scn:tclo1· Bc
Zl)t'm,o que ú fotso; mas 11in1l:cqne nrn tiv1•sso 
rcgosij:ulu pd<L rn01'te üo scnn.clol' Htw1Ta, CJlL' 
gi·andt\ cri1ne e1'L1 o n1eu 9 

Agom cliz o nol,1·e tlepntculo, i·epc.tiwlo o 
itleive, que eu torn1:i cervejn. n:i.s tavm·n:1s t'm 
n'gosijo p8l:1 morte e lesse ciclnü:lo. Pois. cl:·vo 
dizer a. S. Ex. q11B IL'll1 torno cerv1:;ja., Hl'm 
tenho o !moit.o de b1"1Jl'r cou:sa ucnltnm:c. (lê'so.) 

Ü Slt. FONSECA Ulênilll:;s - l'füo Ó 
que s2 ref,·risse ct V. Ex:. 

O SR. iVLunrnuo l{ornw:uEs -Ii.dbriu-s.?, 
sim; po1·quc 110 Ce'.ari1 "'' inren'ou essn. Cit
lumni:1 lorpc, com o tlm Llo jnstific:u o meu 
rv:s11ssilmto. 

e~tavn, rnservn,\la úquelles que vieram ;tqui no 
intuitr1 rle dew·imir o men carnci:1'P No düi. 
que SS. I<:xs ~ prov:cr2m llnm s1'1 das :1sser
çiies que teern a.varn,;atlo contrn mim, deixarei 
esta c:ncleim, abêtrnlon:1l'ci a politica., e irei 
viv8r exclm:ivamente p:wa minha fümifüt, <lD 
quem t:J.o po;ico knl10 cuiclarlo, cuiüa.mlo só
mente dos Ollt1·os. 

Creio, Sr. prcs'dmte, ter clemonstmdo qne 
no CeD.ric não lm a paz e a tmnquilliLlacle 
ctpl'e~o:ula.s pelos nobr·cs deputa1los ; ao con
trnrio. ( Apu 1·w1 .) Si a r·epuhlica é o rcinadu 
da justii;a, e eh moralidade, si a republica é o 
gov~rno elas m:dorias, no Ceará não lia repu
blicil, jú lhe Coram feitos os funeraes. O qne 
::tLli goYenm é uma minoria fücc:iosa e prepo
tente, cem o apoio unico clcts forças foderacs; 
o que alii lia é o go\-erno da violencia e cll1 acr
líitnir:edade, porque a, nmioria está coacüt 
deante elas lmyonDtas elo poeler; porque a jus
tiça, e a momlirfalle vclttram o rosto. ante os 
crimes e as iniq uiebdes Llos governistcts. 

Tudo Eistá sopListicaclo alli, desde as leis, 
que não se respeitam, até i vontade popula1·. 
E' lJOl' isto que o nobre deputado vem cliwr 
aqui quo ni'is, os deputados elo Ceccrá, em oppo
si(·~o llO governo, aão somos m:1is represm1-
tantes elo po1-o cearense, porque os eleitol'8s 
claquelle c'Stêê:lo, em nume1 o ele 18.000, nos 
cass:tram o manchüo. E' preciso muit:c co
rngc•m parn. diwr perante; o ptüz e, sobretudo, 
pcranto o Cenrá, quo nos conhece e salJe como 
os fact '' se cli'rarn, qne 18.000 eleito:·cs a,ppnl
vn1·:w1 a, contlm:t:i tlos depllta.llos governistas 
e rcp1'0Y:u\1m n noss:t. 

O Src. B.1.sl'os no NASCJ'\IK\To - Fo1·ilm 
a,lguns rin.mll·~os qrno ccrranjneam este cnnc\•l
lamento de diplomas. O eleitorado do Ceará 
jamai.~ fal'ia isto. 

O Sn. M\.RTI'mo RoD1\füGES - O que se 
f"cíó no Ceará í(1i mm\. far,~.a riüicullt, na qual 
o ulei' ontrlo nilo 1Dmou a menor parte, 1mis 
quem lcrri ist11.< não tiYer:un p2jo tle re1Jre
senL:i.1·, l:n-r:l,nüo nc.üi~ fü!:-::l:>, nas qlw,es üermn 
1:u11w L'.llilllJccrncitlos clc'it01·r·,,; com os r1 rnte,.; o 
;;n\·enw nunrn. podcl'i1 conta!'. ) 

Kii,o lm 1m1fa 11rn.is f'acil do quü p1·ov<w ile 
CjlW 1:1110 üL'tú :e miliori:\, nc:strl questilo. Fa,::t
mo.s um 11,ppello :1.0 l'lloito1mlo ce:u>;·nse, e cllo 

1fas, j<t llem1fiE'i ao noln·e tlepntn.tlo e a to:los qtrn decitb q:wJ de nós gosa da snn. confian
os que isto asso:llllnm, para CJ uc viessem lJl'O- <:a· i\fa~ niío repto :10 nubrt: tleputacln (l/pon-
v:1r onüe e r\ltamlo me 1·cg·osijei com a mode iluulo o 81·. nc~c:Tll) m~m :i um outrn 
do semidur Bezerm? Onde e 11uatlllo 0scr1wi ar- seu po1·que cstl:s nunca iomm co-
tigos oi1onsivos :i. honra prirncllL tle quem nllê·eitlos no Cmw:'\, nunca prestamm o me1101· 
r1ue1· que !Osse? fü'm on m111. 60U jornn lisb' L~'i'1% nem :~ Sll:t popllllL<;:\o, e 
1m minl::i. .errei, !1;1 lG on 18 cwnos; sou volt-, .8u ouviu fallar nlli qunudo .se tmtou 
ttco lrn quas1 20; tomo: pnl''U cCCLt\ i\ em me- de p:wtJllmr OS ÜC'S]lO.JO>l Dp:mos tl:t ll10ll:tl'
Üüllhas ludas cl1c,itomes, e, entrnfauto, ctpozrw' c:llm. 
dos mlios o cl~speitos que ess:1~ lnd.ns :11·ccm- i R:·pto :10 üigno deput:cclo que 
1lmm, nunm fm n.c:i;us:1clo de h:wm· nC:1<.rnlu a: rn;:uto pl'l':::i1le os nos~·.l' ti·:ti>alhos. 
v1ü:1 prrn1cl:c tle pessm alguma. 1:sta gl01fa Llll!CS; repto ao ltll!lrazlo Sl'. Dr. 

nr.ste mo
o St'. Joiio 
Frederico 
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Borges, porque estes foram nasciclos e cria
dos no Ceará, onde occuparam posições offi
cia,es, tendo n,mbos representado ciquelle es
tado, um nn, ass:;mbléa, provincial e oatro na 
Camtira dos Deputados, pelo que elevem gosar 
de certo prestigio, de certa influencia pernnte 
o povo. E' n, estes que lanço o meu repto. 
E, si nn, manifestaçilo espontanea do elmto
rado, eu só tiver mil votos acima de SS. EEx., 
nós, os deputados cearenses em op])Osiç•ií,o, 
renunciaremos o rnn,nclato. · 

Os nobres deputados e seus amigos farllo o 
mesmo si nilo obtiverem mn,ioria, sobre mim. 

o SR. BASTOS DO l\ASCIMEi\TO Llá um aparl;e. 
O SR. YiAH:rr:1uo lloDRIGUEs-Cornprelrnnde

se que este a11pello deve ser cercado ele tocbs 
as ga.rantias. As mesas destinadas a receber 
e apurnr os votos elo eleitornclo serilo no
meadas i)elos contendores, que poderilo tem bem 
escolher, i)ar<t isto, as ultinms camaras muni
cipaes eleitas pelo antigo regimen. 

o SR. BEZERRIL clá um aparte. 
o SR. MARTL\1110 RODRIGUES-Si as antigas 

camaras municipaes sllo elo Sr. Barllo ele lbia
pl1ba, com tliz S. Ex., então forçoso e confas
sar que VV. EEx. não podem comp2tir com
nosco, porque toclo o grande pa,rtido, de que 
foi cttefo o honrado Sr. 13arão (le Ihia11aba e 
muitos outros chefes iirestimosos, estilo elo 
nosso htclo. (T1·oc1w1-sc 'nmito> ent1·e o 
oraclo1', o Sr. Be~cn'il e outros clept1ifülos.) 

O Sr. Barão ele Ibil1paba foi chefe muito 
prestimoso no Ceará, mas clestle a, proclama
ção da Republica abanclonou a poEtica. 

O S1i. BEZERRIL clá um n,parte. 

o SR. MARTINHO RODRIGUES-Nllo preciso 
fazer obra, poe meio ele telegntrnma.s ele quem 
quer que se,Ja, porque tenho syrnpttthia.s radi
cadas no Cearc1. 

O SR. BEZERIUL-V. Ex. negue qne rnlli u 
do Congresso pa,ra, ir conspirar no Ceará contm 
nós. 

o SR. MARTINIIO RODRIGUES-E' engano de 
V. Ex. Salü cla,qui, ele accorclo com os se
nadores Catuncll1 e Bezerra, e com os nossos 
collegas Joilo Lopes, Jose Ave1ino, Serpêt e 
Nascimento, com o fim ele auxiliar o Centro 
Republiwno na::; eleições do Congresso cs
tacloal. 

E' assim que en conf'unclo a V. Ex. 

O SR. BEZERRIL-Confuncle muito. estou 
confürnfülo. E a i1rov<t 6 que o Congresso se 
adiou primeira e segunda vez, e quando ten
tou reunir-s2 foi de norn impcditlo á poma ele 
bayonetas. 

o Sn. MARTINHO RoDfüGUES-Toclos os meus 
amigos esbw;cm com o e entro Repnúlicano. 

O Sn. BEZERRIL - Menos V. Ex. cem a 
gente elo Sr. lbiapab:i,. 

O SR, l'IL\.RTI"IIº RODRIGUES - O Sr. Barllo 
ele Ibia1)aba, já o disse, foi meu chefe, assim 
como foi chefe elo Sr. Frederico Borges, elo 
Sr .. Justiniano de Serpa e de outros politicos 
clistinctos, mas abo,ndonou a política elo esfaclo, 
com 11 proclamação ela Republica. ( Apartes.) 

E o chefe ele V. Ex. é o judeu Boris. 
Nilo me envergonharia ele ter por chefe 

um brazileiro clistincto ; envergonhados 
elevem estar aquelles que são cllefaclos por um 
judeu. 

o S11,. BEZERRlL dá um <1parte. 

O SR. MARTINIIO RomuGuEs -- Sr. presi
clente, foi o nobre deputado que me levou para 
este assumpto, porta,nto consinta que lhe diga, 
que o judeu Isaías Boris é o chefe politico de 
S. Ex. e ele seus amigos. E Yon provciJ-o com 
documentos (lê): 

« Amigo Achilles (irmllo e socio de Boris) 
Alvaro, 7 ele 1mtrço de 1892. 

«Boa so,ucle. Felizmente volfaram as chuvas 
que muita,fülta nos teem feito-vieram emfim 
2clentar os esmorecidos. Po!itica - Já nos 
deram Vms. _iui:r, ele direito ; falta-nos 
ainda o sulJstituto e promotor, os quaes já pe
dimos. Pompilio (p1·omotor actual) diz que 
tudo rejeitou e não o tiram üe Baturité. 
Veremos. Hoje, contou-me um itmigo que o 
Carac11s e o Fmncisco Rocha propa,Jam pela 
Conceição ser o senador Bezena o chefe 
elo Centro RepulJlicano, e que este iria 
d11r toda fo1'ça 1m Conceiçllo <to Raulino Gon
d.im e a seu genro Dr. Elpidio, maloqiieiros 
dnmgds.» 

Maloqu2iros chaimi,m os legalistas aos meus 
<~migos. (Riso.) 

O SR. BEZERJUL- E como chamam os se
nhores aos no8sos ? 

O SR. i\iARTii\l!O RODIUGL'ES - Ca;7nfins. 
( Risaclas.) ( Coní inuwulo a le1·.) 

«~ão sei corno o Moreim nomeou para agente 
do correio cl<:t Conceiçllo uma pessoa elos Ca
mcas, Patl'icio Ribeiro. Já estou i)revendo 
nm fim desastroso na politiea deste estado. 
V~tmos ele m11l n, peior. Pergunte ao Val
clemiro (secretario ele justiça) si elles querem 
conscl'var o Pompilio como promotor ele Ba
tul'ifo ? Já estive com o rncn /Jom amiqo 
Fra,ncisr.'O Jgnacio. Ainclf\ amla, clesol'ientaclo. 
e muito clespeita,do, Recomrnencle-me <10 
Sr. lsctü\s.-De Ymc. amigo obrigado e crfaclo. 
-cll(reclo D!JÍ1'Cl, » 

Esta, carti1 foi pulJlicacla, n 'O Nm,te, com os 
tlevidos cmnmentarios, e niío appareceu con
testação. São politicos ou nllo os jmleusBoris? 
Ariui está outro documento que prova ainda, 
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a interferencia desses ;rnleus mt política, e 
nos negocios pnblicos minha terric (lf:): 

« FÓRA O Jl'lZ !10:'\IL\.DO 

« 11 Re.ou.illicu, que franqueou su:is p<tgina8 
á manifesbi calmnnia. contm minlm probiLhclc 
de magistnulo chi l~epnblico.. fechou em se
guido, a porta á min lla legitima clefc.sa. 

« Emqnanto que o escripto diffamatorio não 
gastou sinão minutos em passar do lm.lci\,o 
d' A Rcpiiúlica, onde rapidamente se taxou 
em dinheiro o preço da tentativa de macnla
ção . de um juiz virtuoso, p::n·a, a re'pecüv<C 
officma. typographica em que se imprim[tt, 
a mmlm .i ustificac:iio pa,c:sou lJOr 1aliorioso 
exame do clirectorio elo Partido Fecl,·ralisto,, 
que hontem devolveu-me o artigo interLlicto, 
acompanhado da seguinte carta: 

.« Secretaria _elo directorio elo }Jar;ido repu
blicano lecleraJ1sto. 1m Fortctlezi, 14 elo junllo 
de 1:':92. · 

« Illustrc cicladão Dr. Abel Garcüc - De 
orclem elo directorio elo p:trtido tenho ~t 
decla.rnr-vos que rnoti vos de c:onveniencia 
politica cleterminn,ram a, ni\o pu blica(:~w, nas 
paginas d' .'1 Ec1m?;/iccr, tlo vosso a1·tig·o que 
junto devolvo. ' 

«Com 1Jraze1· me subsenorn - Vosso amigo 
attento e criado obrigMlo - Ar;u1i:to do> 
Santos, secrebuio. » 

mento cl<1 lei acima das exigencias do chefe 
político. E como no Cem"a o Sr. Ibiapaba não 
tem ontro pleito, pera,nte o juiz federal, afóra 
este a r1ne se refere o Dr. AlJel Go,rcia, é in
tuitivo r1nc o poderoso influente rnt política 
lo,·,iJ, ele que fülla. aquelle juiz no seu artigo, 
é o jucleu Boris. ( ·) 
. Desc'.e a proclamaçlo ela Republica, que esse 
Jmleu rntervem nos negocios publicas elo Ceari. 
O meu collega, o. Sr . .João Lopes, perguntou
me um dia si eu tinlrn algum bacharel que 
pudesse ser nomeado promotor da comarca 
,fa Viçosr1, que se nclrnvo, vaga. Indiquei-lhe 
o Dr. Manoel Solon Roch'ignes Pinheiro, um 
moc:o distinctissimo, c,ue füi nomeaclo, senclo 
o acto ele sua nomca(;}o puhlicaclo no jornal 
oJJlcütl. 

Esta nomi)aç·ào não agradou aos Boris, que 
teem imquella comarca um<1, questão sobre 
minas com o Barão ele Ibiapcibn,, pelo que foi 
cassacl<I a nomen,ç.ão, sendo o nomeado sulJ
stituiclo por uma pessoa indicada por elles. 

A nmgistrccturn do Ceará foi ultimamente 
or-gcmimün, i1 feiçii,o elos me;;mos judeus, que 
.oii,o actualmente os clonas claquella terra. 

A;rnra, o Dr. Abel Garci<i, o unico homem 
que no Ceari1 pmtestou conl;ra o golpe de Es
taclo ele 3 de novembro, está sendo insultado 
no proprio Joriml elo seu partido, ])orque como 
juiz contrariou m1 interns:oe-: dos judeus Boris 
na questão-Minas ch1 Vic:osa. 

« Acerrn elo procecl imrn to dos o S.tt. llE~rmmL-Não era do Sr. Boris, era 
pel'11 Iêl'pnl!iica u&o <11'Lieulo commenlario. elo S1'. Ibiapaba. 

«Meus cDnlsrraneos, todos os lJons citbclilos, 
ajui7,em elo carn cst1·anho O SR. ;\fa1nL\JID RomuGUES - V. Ex. en-

« Ni:lo acrndito mesmo que a resollwi'ío ela- gmm-se. _ .. " . 
ql.1elles c.1uc se aci1am de' üº 1 1 _A i}l_lesiao, .Fl, celclire no veil.nt, com<" cleno-
tenlla lio·ari'lo com o dr 1, 1n 1mnac;ao de-\Ima~ rla V1vos:1-ag1fa-se entre 
na po!iti~o, estnâcai, ora 

1 
º' .i rnleus Boris e o Rw:lo de I!Jrnpab8,, embora 

em documento, cnja publimr;ilo farl'i 1 aquelles s0 occultem por cltitra,z de um terceiro. 
si for preciso, f:i:o, a respei:o elo i11CH 11 wâo de So V. Ex. ne2}' isto. _(T»ocmn-se apm·tes.) 
proceder como jii::::, na qiicslrlo de JVI inas de I-fa entre o fütrao ele Tbmpaba e os .rucleus 
Viç:o.'a, a "·cr;u'nta : _ «Por- r:on~ urna cl1stancrn, ~nm·me. Est~s estao no 
que conlini'.ia o Aúel a 1io' ,, 0 ,· /ws!il Cear" ex1Jloranclo a íortun:t publica e ptcr~.1-
cenrlo o celuúeri1no Ba1·ao ele Júiaprdw » cular, em·1qu.e?en'.lo cl cusfa ela nossa boa ie; 

«Custe o que custar, pm" todos os meios, ac1nelle_tem fo1tJ êc sua torm gram~es. ~enefi
embora me arrisque a ir pci.ra a cadeia pu- c10s · _Nao llo,_mell1omrnento ou mstitmçao no 
blica, hei de defender a minlm 1tonni, que é Cearn quo m\O tenha os. vestlg1os dei sua ge
meu mais precioso pD,trimonio. e $('.ma qual neros1cl:ulo ou cl;c sna piecltvle. 
se me aúgum impos:<ivel Yirnr em wcieüatle. A estr:~cla. de !erro de. Baturité, uma _das 

« Estmnp'1-Se ;1Jmixo 0 <iri.[go que ,l Rc:/Jll- mais 1mp01·t.ci,nt<'S elo . p_a1z,_ t1eve-llw mmto. 
l1iica recusou publicai·, {1, rninhn, na srn1 Fm ello i;m elos SL"lli:i 1111cmc~01·es e concorreu 
colmmm ineüitorial, e que '1linal neste pocle1·0'1<_une'.lt,e i1«.ra que dla fosse_ ccvm1te, 
avul:io. S(mtlo 1rno Sll o mmor tomador ele ac:çuc:s, como 

t emprega,ndo o Slm esCol"ço e 1Jl'esti6·io em fü.-
, « l~or· alcza, 15 ele jun!10 ele l89S. - "li1cl vm· elo ~eu dcsenvolvime.nto. 

(r!lTCrn. » 
Esto artigo 6, eomo viu<' ctisa, clo subsfüuto 

do juiz seccional do Cem'<~, que em IJ~eito entre 
o Sr. Ibütpalm e os judeus Boris clen aln·uns 
simíJles clespa.cllos, inrleferinclo p~tiçues cle~tes. 
Daln <e mnlrn contra o ,juiz que põe o cumpri-

A illuminaç8,o ela ca.pital pótle-se dizer que 
é obm sua. A Sauta C(l,Stc de Misericorclia,, os 

e) o jurlcu lt-:fLÜ18 Bol'iS, ncgocbnk no C8[U'êl~ e consnl 
Lla Itepnblic::t Fr:u1ceza naquellc est~u1o, e, n[o obstanLe 
set' estrangeit·o ú o clwl'o politico do PfLl'tido leoaii.'ita. 
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Asylos de alienados e ele mendicidade clevem-1 O SR. MARTINHO RoDRIGl'ES - Graça.s a 
lhe muito. Exerceu 01to ou dez vezr:;s o ca.rgo Deus que V. Ex. já comcç·a n, me far.er jus Liça. 
de presidente do Cm1°á e nunca recebm1 tlo ( T!'Ocum-.·;1' n1ur1·1cs.) 
Thesouro o o rele nado a que tinha 1.lireito, Ac- S1°. presidente, o bornba,rcleamento dcc cidade 
cus8,m-o ele escravocrata, mas n[u sei mui- 1fa Fortaleza !'oi um acto brufa1l, selvagem, 
tos cscnwos formn alforriados com o obolo sem exemplo nos fasto,-; cht nos:;n historü1, per
da sua caridade, como foi o seu }}articlo que poLra<lo contrn torlos os principias lle lt11mn,
muito conconen pamalibertaçi'ío elos capti vos. ui ela de e conti·êt tod•1 s tis nornms do direito mo-

Fazenclo essas declarciç·ões não suu smlp'.·ito, Üel'no, ([ IJG regulam as rchw~es cl<L :::ocieclade. 
porque. si o Sr. Ibiapaba foi meu clte[b, nunca E o illustre deputei elo que me honrou com 
o considerei men 11migo, mi, genuína rtccelH)ão os seus "'lmrt s, co:nm<cndrwie ch1 escola e da. 
da pahwra. S. Ex. tc1:rnva-me de dem'1siada- gnccmiç·ão. e a qu~m as forç·.as füdera.es olJede
mento altivo, e estti, altivez fa.züi, com que vi·- cerarn, é o primeiro, si ni'Lo o unico, responsa-
vessemos um pouco distanciados. vel pelos morücinios de lG de [bverniro, e pe-

0 SR. BezJo~RRIL clá um aparte. los odioso; e.Eevoltantes .11ctos ~raticaclos n0· 
quellét occasrno o postenormeme. S. Ex. e, 

O SR. :VIARTINHO RODRIGUEs-Qne beneficias pois,réo ele todos n.:1rnillo:; êcssassirrntos e, como 
me fez o Sr. Ibiapabn, ? tal eu o accus ; peranté: Deus, i)erante a historia 

O SR. BEZERRIL-Inclusive o J3[tnco Emis- e pemnte a justiça soci:ü. Entretanto, S. Ex., 
sor, ele que V. Ex. é Llirector. o.pezar ele ter o se11 nonw execrado no Cfürá, 

o SR. MARTINHO RODRIGUES-O Bicrão de 
Ibiapaba me tem foi to obsequio~, m11.s tambem 
lh'os tenho prestado. Fêwores recip1·oco:::. 

E' verllade que S. Ex. me fez uomc.êtr tli
rector elo Banco Emisso1· do N'orte : mas si é 
um füvor, n[o é menos vercls.tle qué S. Ex. 
não m'o faria si não tivesse capacichde para 
occupal-o. 

Vou terminar, Sr. presülente, recapitu
lando. Disse o nobre üepufa1do cgw o povo do 
Ceará cassou-nos o mandato. Mas, senho1·es, 
cassa-se o nmnch1to aos que e~:Lêl.o i·1entificados 
com o povo, aos que teem levado a sua viLla 
inteira a consagrar-se à caLrna, popubr, e 
applaucle-se aquelles qne nunm se impo~·ta,ram 
com aquella, tetra ; de quem mmc1~ s~· fülion, 
sinão depois ela proclamaç[i,o cl:i. Republica! ? 
-º SR. BEZEIUUL-CGrtamente que o povo 

nao se preoccupn. com os aprendizes ele pe
dreiro. 

o SR. MARTINHO ROD!UGUEs-Nnnea di:0:se 
que V. Ex. tinha. sido aproncliz cll• peclrJil'U; 
é V. Ex. que o está dizendo. 

Si eu o dissesse sorfa para eleval-o, pm·qt1e 
o tmballio, por mais rude, p01· mais olJsc:m·o 
que seja, eleY:1 e clignific<t. Si V. Ex. 
füi aprendiz ele pedrcirn,isto o honra. purque 
devo dizer-lhe CJ ue o meL1 ;rnüor or'"llllto con
siste em não cleVBl' a ninguem o pouco que 
sou e o que valho. Devo-o ao meu trn,blho e 
ao meu esfürr;o. Fiz-me p·ir mim. 

O SR, .BElERRIL-I~ 8 11esi1c ponto que tc-
11!10 mais sympatl1m po1· Y _ Ex.; 6 por 
sa.ber que V. Ex. é um homem riue setérn1 
feito. 

o SR.BELLARMii\O DE i\IE:i\llU>iUA-Cornec:am 
os abraços. , , 

O SR. 
,justiça. 

por ter mandado espingi1rdear os seus irmlios 
i11defoso~. por ter Jeito denamar o generoso 
rnnguc cearense, quer ser governador rla
q ue lli1 term. Mas S Ex. não póde nem deve 
c:el-o, pol'q ue o povo o repelle, porque o povo 
nu.o o Cjllt'l". 

Tci·míno, si~. presidente. pe11inclo á casa 
ctesculpi1 por ter 1i,lms'1rlo da st11.11.1enernlencia. 
J\ías en ti nl ia necessidade de desn,IJ11fal', tinha 
necessichtle de rest1tbelr.cer a verda1_le sobre os 
lutuosos acontcdmentos de lG de üwereiro. 
( 11Jip·,io fJCi1?. '1Jn~:·to 1Jc111. O ort1rlor d (eUc:tarlo 
pdos secis a1.1iuus.) 

SEGU::-IDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

CONTINUM:lo D,\ DISCUSSÃO DO PROJECTO 
'i. ;?;?, A. DO SE:\' ADO. ,\PPROV:\01Dll OS ACTOS 

no c;ovERNO H,l1FETC8:\'T~S AOS A_CON'l'ECU\'IEN
TOS DE J0 DE ,\JfülL E CONST,\NTES DOS DE
CRETOS D!ii 1 o E u IJO l\fESi\IO MEZ:, cmr YOTO 
EM SEI»l_K\DO, 1" CO'iCEllEi\DO ,\:\'!NISTIA A 
TOllCJS ClDAJJ\o,-; JJETJ !JUS lé Dli>~TEmtADOS l'Olt 
F<JHÇ,\ DO JJICCR!éTU DE ];~ Dl~ ,\ BJUL DO COll
liEi\TF: ,\l\i'iO 

O Sr. Epitacio JPessôa 
o;~dinai~io rrwvin1e1do de aticriçt7o, 1JrofitH1io 
si'e1ic io) - Sr. lJl'(~Siclentcé, devido ú gontilezci, 
d·3 V. Ex. venl10 J1oje proseguir no tlesem
ponlto dti tarefü de q uo me incumbi, venbo 
cLimonstmr {t Camam o m·bitrio que pre
:,idiu i1 suspensão das garanticts cons~ituciouaes 
em meu petiz, venho mostmr ê·I. lli:l.l/~O lc 

inanidacle das provas m·cllitectarlas pdo Sr. nm
rec:lml Florfano Peixoto nara. clemonstra.r n. 
crimilrnlid:tdc' ele suas Yictinrns, para expor ú, 
opinüio publica. como irnlignos eh sua estima. 
e tlu seu res]J1_·il;o, l'Omo l'el'ozes inimigos riu, 
Repul1liea, homens que :w.viMn assignabdo a 
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sna virh1, pülos mnfa releva.ntcs s0rvi<;os {1s in
stitui(:lies rqmhlicanas. 

Sr. peesiclente, cu hontom cleixc;i clernon
straclo nesta rnsa qne a Camarn, iioclerfa ma
nifrstar-se, como faz o Senado, a res11eito do 
projecto de timrlistü1 wbmettido à sua consi
clerar,:ão, antes mesmo de foito o ,jnlgmnonto 
dos actos llOliticos elo Presidente cü1 Hepulilicn; 
mostrei qilc te Ca!Ywxa clevel'ia quanto antes 
vir em soccorro ela libenl:ufo Lle tantos homens 
illustros, amarrados ao posre lle todas as dores 
e de todos os soffrinwntos, suffocaclos 
suspeitas ultrajantes, qne sobre e!Les atiranun 
o oclio e a per fidü1,. 

Demonstrei famLem, Sr. prr;siclente, CJ t1e a 
decreta~ão do estado ele sitio em 12 1lc abril 
foi inconstitucional, p01· isc:o que nilo se reali
zou a comliçiw prirneirn, o requisito primor
dial pam o emprego áaq uelle recurno ex
traordinario, isto r\ <J, existencia do uma 
commocão intestina, lle um abalo político tilo 
forte e tão grave que 1rnzcss0 er11 perigo a 
viela ela Rqm!Jlica,. ~ 

Deixei demonstrado c1inela que os meios ortli
narios de que clispunlm o Sr. mn,reclrnl Flo
riano Peixoto eram mais que sufficientes p:il'a 
abafar a sediçiio du 10 ele aLl'il; o finalmente 
que a manifestação popLlla.r dessa data, não 
podia ter os intuitos subversivos que se llle 
attribniram, te nrnnos que ni'ío se queim sup
por que elia se rr;ve,;til1 de uma inepcia e ele 
um ricliculo ;1 q nc; não pótlc cltegm· ;e fün t:tsi:1 
mais fortil, clusdo que tinl1n, por fim collncêlr 
na nmgistmLura su111·mm1, elo pah 11m lto11wm 
que naquella occasi;fo se n cha Vtc nwri Lmmlo 
e a.gonisante, 

Ui\I SR. DEPt:TADO - E a quem se fez unm 
manifesfação ruidosa, nesSé\ momento. 

o SR EPITAOIO PllSSÓA- Hoje, Sr. im,si
dente, eu venho continu<er na ana.lvse das 
questões que se lgarn ic ele) estado 
de sitio e mostrnr que :ürnh enctira '.o po1" 
ontras faces, o '"cto do . Flonmo PLúxot.o 
foi inconstituciom1,l e como Litl n:ío pi11lr; me
recer <1 n.pprovn~·lío rlo Congres.fü Bl'o.zile.iro. 

Sr. presidente, '" clccl:i,ru,1:ão do estcctlo tlo 
sitio fere ainda os termos precisos rlos prt'cci
tos chi. nossa Cn.rtcc Constitucional, por ter sido 
usacla não como rncclith1 rept'essivi1 im1,s como 
medida ele prevenção. 

E' o proprio Sr. Vice-Pr'esidente eh Repu
blica que o declara rrn men-'"gem, pelas pi1lct
vras que vou ler à Camara (11!) : 

« Acreditando que; absurclo seria espernr 
que tt annrclíüt se de.sen \'Ol vesse em netos de 
violc:ncia, á pt·opt·ieclatle, i'.t' pessons, it auto
rülacb e ao tlin'.ltO, p:wa, t:nfüo comlxud-a ... 
lllLO ltesitci em cump1·ir o muu ckver. ') 

A liom·allil m;1,10r'i:\, da corn mis:;il o Ül> le/is
hv,:ito (\ j liSÜ<:;\, (iS)IO:'IJll ('slé\, dOlll l'Í!!a () llt'O
lilll"Oll justilk;i l-il r·om imlavrn0 <le ,\lcurht, 

Canw.t·<-l Y ~ lI 

e~pirito rtte corto ponto suspeito nesta ma teria, 
por srn1,s prediloc</lc·s especiaes pdo c2tado ele: 
siti1" nwrliílt1 exccpciomLl, de r'mprngo permlt
titlo s<'1mcnk no esgotamento de to1los os lll8JOS 
orclimirios n CJ l!Co d1: i':l/-to Hão deixa eh: 3er 
unm t:<rnsg1'essão dos rigorosos pl'incipios llo 
direito nolitieo. P11oi·1r!os.) , . 

En oppOl'ei ús paln.vras ele AlcortH, o .1mzo 
ele cscriptor1·s nào menos notcweis, c1taüos pelo 
Dr. Ruy BarbosH, (1,1): 

« ,\. suspcnsiio de constitucimrnes, 
diz Afüngio Ruiz, lH1de ser acloptacla so cornu 
meio ele reprcssào e n~w como me10 de pre
vem:ão. » « A lei nmrcia.l, diz Paschal, ni'i,o 
i11'1cle surgir ele urna ameaça ele invasão ; a n .. e
ees:úh11le cleYe ~er ilctual e presente, a rnvasao 
i·ectl.» 

Eis porque, senhores, .como, nofa 8quelle 
publicista, nos Estados Umdos s11 1oi clecrefach\, 
a :rnspensão do habelfs. corpw, quando Jª lrn
via cxDlucliclo a rn0cior guerra dest~ seculo, <1 
"'lll'I'l'a' de seccessJo, Eis porque rm IngllLterr.1 
~,·, foi uL[fü:aclo :tquelle recurso extmorclilmrio 
Jlêl1'8 1'e]J1'imir insurreiqões como as clr: 1517, 
17:22 e 17,15. EíS porque em Frnnqa sumente· 
se decretou o estado tle sitio em 1832, qrnmclo 
jú lmvü1 irrornpiclo a, reYolução tle jun,10. 
Eis por'que na lt;1lia, su se .cleclnrou o estadD 
de sitio um 1848, qmmdo JCL ll:t vm re!Jentallo 
,, insmTeic;ão üe Genova, e em 181:\:~ parn re
)Jl'inü1· os levantes Lle N;1poles e de Pal~1·mo. 

A rneüidit exL1':wnlim1,na ela suspmH10 dt: 
gnnwtitt:) é, po;s, ::::1·. pre;;;idente,_ um:t me
clida ,:irnplcsrncnto rep1'ess1 vt1 e Wlll üe pt·c
vcnção. 

E ni\o temos uecessitlaclo ÜI' reemTer ª.º 
L•sternnn lm clti llistorin JlOlitic:i, nem nos esct·1-
ptcm;s ele direito pulJlico, porque mc:srno é'lll 

nossn, Co'1stituiçJo vctmos encontrar <1 provi1 
mais calml em favor ela clontrilm que clett'.mh>. 

O SR. llELAR\llC\O m: :\Ille\l!O:'íç,:A- Apoimlo. 

o ::::i:. EPrucw PEssô:\ - Diz ;i, Constituii;ão 
no u1'l. 3:1 § '~! ) : 

« Cmnpetu clO Congresrn ;'{a.f'ionnl: Ded;wnr 
om estado ck sitio um ou imus ponto;;; du 
telTitorio elo pai;: n;c erncrgcncia .. . ile eom
moc;ão intmna, é'tC.» 

Om. ~enltores, ou o governo taml1em cha
mou a r:i a a1;tl'il1uiçi10 de ;üterar o Vl1!0t' e; 
signifü';"'Jío dos rnc~lrnlos, ou m?sn:o nos 1;;-r~ 
mos desta, ü1sposiç<to eonst1tuc10llctl vam o~ 
achar " prova mais per-J'eitci ele . qne o ~st:v Jo 
ele ,;itio e unm medichc mpress1Vêc e nao ele 
urevcncão. _ 
L ' ' 1liZl'l11 os lcxicogrilphos, e ( ie): 
~:ür do onde t:sLava mergulÍlailo, e subir, 
dcwiw-sr,, manifestar-se u qne l'Sti1,v<L llepi'J
mirlo f: occultrJ. 

1'01' cou~c:CJLH'llCÍit, pa.m que se Vtn'ifique a 
i:ypotl1es~' ,1;i, ,;us1wnsüo Lle g;i,mntms r; mister 

5~ 
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que a commo1;ão intestina jú, se tenha i)ro- ·reza, nilo podia 2,ntmiza1' a, violrmcia por elle 
duzido, j{t se tenhit manifrstnclo, jii, tenlm commetticla; e dahi veiu o juntar <JO clec:reto 
appareciclo. ele lZ de ttbl'il m8.is o cL'ime lll: l'.Onspiraç'il.O 

Não é ~ó isto: o a r't. 80 § l 0 <ht Constituição que ó ilmfianrm'el. Era uma 1rr fülia, nrnsen 
autoriw o !_"ocler Ex~cutlY,o a mar rl8 .nerl~ tcis I neces~,o,rio ct tmlo tra11.se col1one,.;ün· :e violen·
âe rcp,·essf!o. Mas su so pmle 11SiU' d8 meclHbei c1;1,, l"11trek1nto os b1·s. clepnté\llos, q!il) co
ele repressão quando os actos a repr.irnil' são nl1ec<c;m o cmli;.;·o cl'iminal e SiÜll'm cm que 
actuMs e presentes ; ninguem pi\Lle reprimir consiste o erillllô l18 conspirn~·ilo, compctl'cm 
aquillo que aind"' niio existe (a11ocwlos), não os acontecimentos ridicnlos de 10 tle "'lJril com 
se rnprimc aquillo que se pre·vinc. as l1ypotlleses gmvissi!rn1s tlesl.e crime, e 

Posso concluir, pois, qu8 o,incla neste ponto üign,m si é passivei descolJrir nJli um delicto 
o parecer ela commissifo de legislaçiio e jus- (less;1 imturer,a,. 
tiça niio eleve ser approvG.clo, visto consa- O acto do PoclGr Executivo ó aimh1 inconsti
grar um"' cloutrirn1 que se O])pÔL; aos pl'in('i- tuciorn1l porque ª" mcrlicbs rep1•e.ssi vas Hwam 
pios do direito publico e itlettra ele noss;1 cm' ta. i·crnltil· :ool,re cliHrsos incli Yiclno:::, jit de1)ois do 
ttonstitncimrnl. (Apoiorlns.) c8SSado o esti1dO ele citiu, jú, clepois ck resta-

0 acto do Vice-Presidente eh RcpulJlic;L é liclecichs a~ gnritntii'.s rnnstil.11cio11têl"S O"º
ainda inconstitucional porque i1S medidas por nmloc \V;u1clr;nkolk J'oi p1·c''º no tlici, 14 ele 
elle empregadiLS recalümm em cli versos cicla- abril, í[llitnclo"' Con2titui(Jco já reentrnra em 
dãos, antes ele dechwrulo o c,sü1clo ele sitio. se11 pleuo vigor, confoime foi clito ])Cla. im-

A l)rCJVa dest:i, asserc;oão pócle ser f'c,iia por p1'ensrt e e il:o pulJ!icct notorfocl:iclc: ; ri ilírnln, a 
um simples exame material. est::i, h11rn, mais de dous mezes :ip1'is o lcv:wtn,-

Os acontecimentos re1m";ndos sediciosos ti- mento elo est:iclo de sitio. o lm!'ão ~.Iuniz do 
veram lagar em a noite de 10 de abril 0 o e o jm·nalisb Plncülo dA Abrw fogem 
decreto que suspendeu as foi assi- ilOS do nmredml Florimw Peixoto. 
gnaclo na maclrug"'da elo clia, 11, corn11 i111bli·~ou Orn, ~ia Constituiçifo decbra, positi v:.m1011te 
o .!orna! rio Co.nme:"cio lle L2. No emtanto D, 11nc o Po11cr Exr'cutivo sií p1'icle]us<"n' elas me
impnmsa desta capitci,l no dia, 11 noticü1x:1. ::. diLla-; repres,ivas-prisiio e rksterro - clenrro 
lJrisão de diver.,os inclivicluos im noite ele 10. elo pel'1mlo üo estado ele sitio; uJmo pocleria o 

O proprio Diurio O f(icicr.\ vinlm dedn.ra.c· g·ovei·no lançoitl' nüo ckssas mmliclas já clopois 
que u coronel J\fonm1 Barreto fôl\\ }Jrc:su ele }J:Jssado csso P"l'ioclo? 
nas primeiras horas chi, noite ele 10. Dir-so-lln., o foi r:,;fa lt opiniã.o que prec1omi-

Ora, o Vice-Presirfonto rln, ;1ií1J nem no Snpi'l'll10 Trii1unal Foclernl. que b"'sta 
podia oilectrni,1" cm vittrnln clu 11 111 ;teto qrn: ;;.s mc:cliehs r<'JWC8Sivrts decretadas 
aind<t núo cxisLh, clc·1111·0 cw e.'Ülllo l18 sitio, pcl.m que as prisões 
podia. autori~:u· ; 1·efdi:écci'-s:; lfü'"rno clepoü1 de 
ante8 rio estado do « Consti- a clns constitu-
tuiçfo. s6 pel'mitte l'azcl-o o csL1clo cioa:1;,•s. =1Ia.s. isto mn<t eloutrina q110 
de sitio. rksvii'l.uc1 a ldtni, o o c·spirito cb Constituiç:ã.o, 

Dir-se-lm que a prisiio clostPs inrlivilh10s illi a q1ml cl<'1, <lo Poclc:l' Exewtivo, llãO a n,ttri-
feita na flagmncia do crime ele seclit;iio; m:1s ;1, bniçi10 de c1ec1·efar c\cntm do estcttlo rle 
isto eu respnnrl8rei qnc entr·c elles ''8 ;wlJ21Ym11 sitio, mas a, d,3 rmlisar eífüctiva-
clous representantes dct o Sl'. Se.aln.·a,, mente essas Dcnmis scmcllmnte opi-
clepnfaclo pela Biüüa, e o . ::\Iemm füu1·oto. nii~o filiu.-St\ tlwori:1 rnDnc.;t1·uos;c de que os 
cleput8clo pelo Rio Grande elo Snl, os 11 it;ie' effeitos elo estiLclo do sitio parlem-se prolongar 
não pocli"'m ser presos nem mesmo em lia- ::dém do tempo ele sm. clnmçiio ; tlworia que 
grante dclicto ele sediçilo, porque a esc:11·nece lia, libertkrk u clesclenlm thi Con-
nn, hypothesL; crr1 crime a.fü1rn,:avcl e a e sol.1rc a qn:ü 8lll hnwe tempo me 
tuiç:ií,o no ;irt. 20 só 11ermitte . O que por emrpnnto qi1ero clei-
dcpubclo rm fl;1gr:uit:.; elo! ieto liq11i·Jo :m!:e o de m1.ms collc,:·íl,s. é 
(Apoi11dos. \ qn:• o maredLd Pe.i:;:erto niio })Dclia 

Sobre cn jnYoco aiucl:1. r11 pa,- 1 1n~ü::.; pre.ndcr o alnli~':~nte ~\Vanclenkolk 1Y~n1 
lavm offidal. ! os ci1bLilos Pl:.icillo eh 1\breu e ba-

0 Di :i·úJ 11ot:cion o corund iiio Lmiz de Ar:igJ.o, LW ell:cs ,ji1 tinh:u11 
Memm Ili1rrnto Jll'l'Sti ii;:c: !1oms Lorn:1do ao goso cJc, o 
da noite ele 10, em flé1g1»ulL•,'· 1ldictt1 dG s"- st·, podiam s::·r tollliclo:> om Blm libcrclado nos 
cliç:iio. c;1:;os especi!lcé1r10' na lei. (Jpniwlos.) 

O decre.to tle 10 üe l1 bl'iL O e:stndo de sitto 6 aimla inconstitucional 
peniltmnn fl.S g;u'<lmi21s tn1- encn,füclo sob outrn rmnto do Yistn.. Quero ni-
tilV<t simplcsm ·níc; üo crinw tle ~:·eli1;<lo ; nrnis il•rir-rne á iwisáo de tL·1mtados e Sl'nadore.s, 
ta.rele o ;.;·ovcrno verificou o S8U erro; Ymificuu cujas immu~1idades niio podiam ser attingiclas 
que a lhigrancii1, elo um crime claquelh1 na tu- pela suspensão ele gM·antias º 
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Eu já tive occasião ele discutir largamente 
esta questão na Camcira. Mostrei enti:í,o que, 
sendo o Porler Legishtivo um pocler sobenwo 
e independente, a doutrina contr~tri:i, punlm 
nas mãos elo Executivo uma, a,rma porlerosa 
com que poderb nullificfü' esta imlependenci<L 
e soberm1ia, prenclenclo a maioria elos deputa
dos e senadores, dissolvendo de fücto o Con
gresso Nacional. Mostrei então que o conceito 
juridico da suspensão de garantias referia-se 
sómente aos direitos individuaes, aquelles 
que constituem a personalidade do homem, 
e não ás immunidades esfabeleciclo,s em 
favor da indepenclencio, de nm poder político. 
Mostrei então que, sendo os deputaclo.s e 
senadores os juízes do estado de sitio, a dou
trina contraria clava ao Poder Executivo a 
faculdade de assegurar-se previG"Lmente ela 
approvação de tochis as suas violencia.s, elimi
nando da representac:i:lo nctci01ml, peht prisi'io 
e pelo clesteno, aquelles ele sens rnemliros que 
fossem inlCnsos aos seus actos. Mostrei então 
q11e, senclo os senadores os j uizes constitucio
naes elo Poder Executivo nos crimes de respon
sabilidade, a doutrina contrrrria clava ao 
Presidente ela R.epublica, como réo, a facul
dade ele snpprimir os seus julgadores! Mostrei 
entilo que, sendo a iguctldciúe ele reprrsenüc(;ão 
no Senado materia de tctmanlm relevanciCL, 
que não póde, Sl'\ClUe1\ constituir objecto ele 
uma proposfa rmm '" refoenm ela Coustituição, 
tt doutrina contl"CLl'Ü1 chvê"L ao Pocler Execut1yo 
<1 attribuição de destruir essa igwildade, isto é, 
conc~lclia :io Presidente d:t Republica. aqlLllo 
que é vecfaclo '' unm cLs.:emblécc condituinte. 
Mostrei. finnlmente, senl101·ec:, que. applicu,nclo
se a strnpensão de ga.rnutias sómente aos 
direitos individuaes, amcla assim entrn estes, 
muitos lm que não podem ser :ütingiclos pl'.lo 
estado de sitio; e, enGre outras, citei as 
gr1rantio,s que se r2ferem à imposição de p2nas 
e ao direito de propriedade, que não pLide 'ler 
assccltado pelo confisco. 

Dos dous unicos deputados que discutiram 
esta questão 1m Cccmara um procurou rebtüer 
o meu ultimo argumento cllzendo que clurn,nte 
o esto,clo ele sitio são permittidas as perqnisi
ções domiciliariC"Ls e que isto importa umo, 
restricção á propriedade irnliviclnal; o outro 
o,ttrilmiu-meconceitos que absolutamente nffo 
entornei nestci Ccimara, accnsou-mc ele li:ner 
clefemliclo a theom cb mais l\lJsoluta ilTespon
salJiliclatle dos represtellt>mtes cl<t mtc;ão, rle 
liavc:l-os collo1·aclo fürc"L e acinm de toda a 
excepçiio legal, pc;lo fücto ele serem os >11ll0res 
da lei. 

O meu primeiro contraclictor por um fado 
tem razão. 

O domicilio é, sob certo ponto ele visfa, 
ta.mbcm unrn p1·oprieclade elo ciLbdão, como 
propriecla.cle emm as patentes dos ofüciaes de 
terra e rnCLl', como propriechtde eram as cadei-

ras de lentes vitalicios lh1s faculfütcles de mecli
ciirn, e 1le direito, e as de membros elo supre
mo tl"ilmnal militar, qne fora.m n.nanmclits ús 
Yictimas elo estado ele sitio. (Jfirito úc;ri :') Ma~ 
1180 iJ r1 rsta proprie1hde que me refiro ; eu 
füllo do direito de propri: tL11.lo cm s1rn1.iclo º''
tricto, comprellenclemlo os bens rnoYeis e im
moveis elo individuo, os quaes não podem ser 
confiscados nem mesmo durante a suspensão 
elas garantias. 

O 1neu segundo contmclictor, este absoluta
mente niio teve razão. 

Eu nunca defendi aqui, senhores, a irre
sponsn.bilidn.cle akoluta dos rcpresenfantes elo 
poYO. 

Sou pelo contmrio o primeiro a reconhecer 
e'" ccmfessar, de acco: 110 com a Constituição, 
que esses ciLladãos são inteirmnente responsn,
veis por todos os clelictos que commetterern ; 
que podem ser presos e processados, uma vez 
q ne precechi licenço, elo Poder Legishdivo, ou 
mesmo independentemente dessa licença, no 
caso previsto im lei. 

O SR. BEzERRIL- LiccnçC"L que a Gamam 
não clit. 

O SR. EPITXCIO PESS(JA- O que contestei e 
contrsto formalmente é que o Poder Executi
vo tenha a faculdade clB a.bcücr ;e imlependen
cia do legislativo, eliminando do seio do Con
grc•sso N<teional os mandcctarios chi naçiio. 
( Arwiaclos.) 

Senhores, qmmdo ainrfa lm pouco um tri
bunal clestci capi1a.l negc" ao Pocler Executivo 
a fücuLlacle de limitar '' acção elo Poder Judi
ciaria peln, suspcnsiío ele seus membros, é que 
pensaes em a.bclicnr 1lo, voss'" independencia 
nas mãos do Presidente da Republica ? 

Sr. presidente, ni'lo devo me alongar irnüs 
sobre esta questão, já sufficientementc; ele.bati
da; mas não posso furtar-me <W prazer ele 
citar pcthwras ele um escriptoe que ~endo, 
como j<t disse, suspeito 1J8Ü1 extensão e templi
tucle que procum dar ao estado ele sitio, aclia-se 
comtuclo, ele accorclo commigo quando affirmo 
que te suspensiio de garantias sómente attinge 
os cfüeitos propriamente indivicluaes. Refi
ro-me a. Alcota, que o illustre relator üo 
1xi,recer ela commissiio citou em apoio ele um 
elos seus ;i,ssertos. Tratanclo Lias 
constitnciomces pcJo estado Lle 
sitlo, diz elle CJlW gar>tntias constitucionat~S são 
a inscripçiio dos clit·eitos irnliviclu:ccs ims 
cartas politimis, e direitos imliviclnaes são 
<lquelle,; que constituem a pel'somüiclmle 
lmrrmrm. 

Si cleixo,rmos de l8clo as opiniões dos C'scri
ptm·es e cxaminarmm as constituições, alü 
vamos encontrar '' certez>"L de que é verchi
cleira a doutrina que clefondo. A constituição 
lles1Janhola, depois ele ter enumormlo os direi
tos elo cidadão, diz (te): « As gamntüis inclica-



412 Sessão em 28 de Junho de 1892 

das nos nrts. '1, 5, 6 e 9 e nos §§ 1, ?, e 3 1lo · naquelle caracter um manifes1.o respeitoso ao 
art. 13 ( qne se rnf(,r«m excl11siYnmento <.I. presidente da Repnblic8., 1,m que ll1e peclin.m 
direitos inrliYitlufü"~) pocle1·~co ser snsponsas, junt11sse mais um serviço <WS nrnitos Cjlir. já 
ek». havia prest'1clo :\, na<.;<i:O brazileira ma.mlando 

Mais almixo diz (li?): proceder á elr:iç-ão presidencial. 
_ O marechal Florfano Peixoto não llrnceclou 

«Em twnlrnm cctso poclerao ser suspenSi1S como 0 marocha.I Deodoro; não mrrndon re-
outras g;1mntias » · ... _ 1 prehender c·m onkm elo dia cssl's rkp:1tmlos 

Entretem to it cumtitmç,a.o hespanhola. con- e senadores q ne eram t:i.ml,ern militares ; feí\ 
S:J.).!í'H. tn.rnlJell~ ns immun!ilmles dos reprnscm- mais do que isto, roí'ormon-os í'orr;ti.da.mente 
tantesch '.liH;<t~. . . contrn, tJclas tt3 leis gttrrmtidoras do exercito, 

A ccrnstitm';'w argentmrt, no mesmo. Cil])l- contm preceitos clarissirnos chi Constituição ... 
tnlo em que trata dos direitos e gamn1,ia elos 
cidadãos ugentinos. cfü no final sulJ o n. 2:3 
(lê): «No c:i.so ele pertm·b<wiio interna.. o 
estado tle sitio será decl:i.r11clo na p1·ovincia ou 
no t8l'ritorio em que a ortlom puiJlicct estiycr 
Jlerturktda,, e as garantia!'. coustituciomws alü 
seriio suspensas.» 

Esta disposição vem subordirrncla i1~ epigm
Jlhe-direitos e gara.ntiêcs- e ;is imnrnnilhiüus 
parlamenttues fazem olijecto lle cccpitulo e 
artigos muito po~teriores. 

A co:rntitui~ão chile1rn exprc'samente <li?: 

o SR. Bi ZERRIL-Fez muito bem. 

O SR. EPrucro Pn:ssôA ... e o nobre depu
ttcclo pelo Rio ele J11neiro não teve unm pa
lavra comlemnatmfa dessa violaçio audaz, 
p:i.teni:e e mauifi,:sta elo texto constitucional! 
(AJJOindos.) Pelo contrr1rio, concorreu com o 
seu voto pi1l'il. quo n0.o fosse j nlgatlo objecto 
digno cla.s clelibcraçf:es desta Camani. um pro
jecto C'[He vinlm rep:1r<.11· a. violrncici., que vi
nlrn hwar este insulto atit'wlo á C:ml:1, do 
exercito lmizileiro ! (Muito /Je.n. ) 

que, clumnto o csbclo ele sitio, sn~pemler-se- O SR. BEzERRIL-E quo já :figura no p1·0.JP-
llão tcs garantias const.itucimmes, menos cto de fixação de fot'Çtcs. 
aquellas que se relerem ils irnmnnicbdes elos 
rep1·esent:i.ntes chi, nação. 

Diz-se que a constituição tcrnericmrn. tambom 
com:agrli, as immuniclaclt;s parlament<wes e 
entretanto üur:mte ;e elo fur.!Jeo.,-
corpus l'ura.m tclli preso:,, sem de-
putados e senadores. nfas a constitui~·~LO 
anwl'icmm rrnto1·bf1. a, iirisilo no c;i.so de 
attrmtado ;i, p:1z lml1lie;i,; aquclles sen:1-
cloros e deputados füram pl'esos <lurante a 
gucrm ele seccessfo, q1mmlo nm;i, pa,rte rfa 
Republica havia se rclJell:i.1lrJ contm º'' pocle
rer; com.titniclos; elles C"Lttentavam contm ,1, pa.í\ 
Jlllblicrt e portn.nto podiam ser i111lepen-
dentcmente me<mo th1 1lo fw!Jeus-
cor1111,-.;. 

Sr. pnsidente, não devo passar a. outro 
assumpto sem chi.r unm ligeir:i. resposta.'' 11111;1, 
a.ccus:1.,)o lm1çncla. contm a miuorí:i. desta. 
caoti. por um illu,;ti'c I"'prescnü1nt1• elo l\io rk 
Janeiro. Difü:e S. Ex. que qrn1.n1lo o 1enenle
coronel Sorzetlello Corrêa, 110 gozo ele suas 
immu nitlades p;i,rlrnnent<ue:::, rn1 imprens:t 
dest;i, cnpita.l p11\Jlicou inn :11-tigo assíg1rn1lo 
com o s:'u nomo st;m a <leclarar:ilo rle smt qu;1,
Jicl;1,de de deputado, 110 quat cobriu elos maio
res insultos um ~eu superior ltiora.rchico, 
o general Aguiar LiJmL, e foi por este motivo 
repreilenclir.lo ~mordem üo dite rlo rxercir.o, 
destlt lJiJ.ll(;adc1 nilo se leYr.mtou unrn. só voz 
conclemm1toria dessti Yiohv;~,o audaz, pê1.tento 
e manifesta, do trõxto constitucional. 

Pois b1;m: !ta pouco ma.is de dous mcz,_:s, 
tfüs represen trtn tes da. 11;1(;i\,o, dous senadores 
e um dc;put:ulo, tarniJem no gozo pcxfeito de 
füas irnrnunidttdes parlame11tc1.res, clil·igirarn 

UM S1c. DEP!jTADo-E que clevp, passtcr. 

o SR. BEZERRIT,-E que deve callir. 

O SR. EPl'.l'ACIO P:rcsSÍJA-S1·. president(', 
prosegu:nclo ntc mmlyse chts qnostiles que "" 
prenclcm it clccr:•tac,:fo do ostado de sitio, elevo 
aind;c cliwr il cas;1. que o proccdinwnto do Sr. 
marechal Floria.no Pdxoto 6 incnnstitncirnml. 
visto qrn' clnrm1te a suspcm:cl:o ele g:1.r:u11.ias 
elle Hcmn ele mccliclc1,s rep1·cssi vas, não pennit
ticlt1.S lX'lit Con~ti t1 liçilo. 

A Comtitt1ição no tiet. 80 § 20 exprime.-sc 
clestli, sorte lk') : ,<Este (o Pockr Execut\ vo) 
cluranto o estatlo 1k sitio t·cstringiL·-sc-11<1, rrnc: 
meclich\s de rep1·cssüo conLra as pesso:ts, a. 
irn por: tt prisií o ... e. o cle~'k!To ... » 

Po;:· consegt1iutr., Iodas as mecfüli1s elo t'C

que consistirem ·cm outrn cousa q11c; 
i1ii.o seja. tt ia·isiio ü o cl<•stl:1To, s;ío medi1litc; 
inconstitucirma.es, e Jl<-w JlOtkm sei· np[JY'O\'H
clas iiclu Cou~·1'<·~''º. Pois bom : u 81·. Floriano 
P('ixoto niío se Jínüiou a. premler e t1csL1·1·1·nr 
tOll<tS tts vicLim:\<3 rlc ~'°ll oilio; f"l·,.; nmis rlo q1w 
isto: ch:rnittin dons lon1;c·s Yit:tlicios, urn rli1. F;1-
cnll1t1,1\e ele lJil'eito 1lo Rccil'.: e out1·0 clit Ec:c·Jln. 
de 'Yieclicina clestcl c;1pitn l; clcmittin 1liversos 
rnemliros tlo Supremo Tribuml 1\Iilitcu-, qu:; 
tmltam tam\Jem ;e rn:t vita.lic·i<xlmh1 ga.1·a.ntidil. 
em twtigo llii. C:i.ri<t Co1rntitncionnJ, :' -1·eü:H·mou 
fm·ça.ch1me11Ü). incleplltldente ele todas tl~ íür
nrnli1l:ullls c~La.belc~írh1s na lei, t;erm ele ;20 oi'
ficines ele mal' e; t1~i'l't1. 

Pmlin. í'azd-o 'I . ) 
lks:i.íio n. r11w me r·esponJmn n.fli1·11rn.ti rn

ment(). (Pausu.) 
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E 8i nilo pDtlict fü.1,el-0, corno n.flil'nrnr ,\. 1m- prelrnnrlc clous i11qncritos foi tos 1m -1" rldog·a
çiw que -, . Ex. nmnteve-se ücnt1·0 tbs ex- r;ia. ele policia desta capil<tl, em 18 ele: nJwif e 
igonciari constitucimmcs? (1',-ocrr,,;1-se em :w tio nrn,io. 

A1firmcd-o. senl!m·cs. é ailirnmr u11m Mas ci1;w10 " 
siilmlu, r': trahie o nmncbto do povo que mitn- a seguinte üt•cbrnc:;fo 
cht··nos ;1.qui füi'm" a vcrtlacll:. siclenc-ial. 

dil. Cn mar:1 para 
mi. mensagem pr-e-

úc111; 111.,;i10 .) Diz o Se. mareell;tl Flo1·i,1.no Peixoto ( f,1?): 
Sr. presiclent1\ o c~ü1.clo üc sitio nimln, é in- «Ao ün• ele cmprl'gnr as providencias auto-

comLi tucionn l por·q uo ;i.s medidas repressi v;ts ri:<u.chts pela Constitui<:ilo, o governo consitlc
cmpreg-aün.s i1do Viee-l'resitlrntc. cln. Hepu- rou longm11entc>, pe~ou, r·m üot1s cli:is (le tra
liliea. rccn.llirnm solJre ciclc1.clã.os dos quaes, um lJa.1!10 quasi con,ecnti,'o, tocla. a especie de 
uilo teem a su,1 crimin:1 !id<11.le demonstmcl:i. prov:t testcomlmilnl e circrnmtlmcial que tovc 
nos autos, e ontrns, a m:üor p;wte, n. qmisi a 'ºn a.lecn1ce e que llw bastou i1ant fornmr 
tutalidmle, não sfío a.Ili Jmnlmitlo, pela mcnoe conv-ic~·ãu rngum clil. ncccssid<lclc 1fas llll'llillils 
refon:ncia, por uma ctlLnsi\o, por um:i 1mLt1T:t ele i·cpn'>sfí.D qirn ;1.dopt1H1. » 
sertuei-; os sem uomes nií.11 s~.1) ahi escl'iptos A rlcela.ra~·iío llo e't:Hlo de sitio, portanto, 
urnn s1·1 vez ao menos pa1·n, c:ol10nec;tar n. Yi<- e :is mctlicl::s dr exc<:p<::l.o Ü()cretwhs durante 
lcncia de qm: foram Yictimas. cllc:. se rn mlnru.m o:xc! mi vamente. e nem vo-
oparles.) cli:i, deixar <!e Si'f assim, Jl:IS provas ante-

J\JjllL se11l1or·es, a.enm·rnilhLtk tlrts 1-iolunci;1s i·iorcs a, 10 do n.lJril, que ~üo -o inq1wriLo 
cummetl:iclits pelo Sr. rn;u·ecl1a,l Fiorin.no Pei- ele Sa.nla. Crm: e o inqucrito '' que :o. prnce
xoto as:,rnne p1·opor(''.--es assomlH·osas: - <L clcu im brigacltt policial. 
trn11quiliclade,, u. Yi1fa, a lil1m'Üacle, a J1011m Como j8. vo:; disse. entre os 45 cichcfüos que 
ill<livicluaL s;\..o um lil'iuco ele c1·ü1.m:n, s~o um forn.m presos e 1lestenaclo:l, sómente einco silo 
jognel.e nas milos desse l11:mc1m nl'l(t.sto. refel'iclos nestes inque1·itos. 

O criterio, seu limes, qrn' presidiu à clechi.- V;1mos n.gora ver <t crimümlitl;tcle resultante 
l'it<;;\.o elo o8Ütclo ele ::'itio. foi o exclusi n1 ;u·lJ!- destes lrntos eontra esses cinco imlivirluos, 
L1·io 1lo Podc11· E:xeeni.i,-u ostimuicu1o pch op- r[UO são o mareclml Almeicht BmTeto. o 
po.si<;i\.o r~uo s1: lc:v;w!<1.v:1. coatr:t elle 1m t1·i- D1". Dermeval tl<t Fumcca. o lrnw11te-cu1·onol 
l1mm G llil imp1·ensi1: o litn, •l olJjectirn vi:<ado Memrn Bcirreto, o major SelJastiiw füwcleim e 
Jlloio Po1lm- F:xeculiYo. foi t1imi11uii· a oppo- o n.llercs J:tnsen Junior. 
siçiío ri nG c;rg11m·-~c\-11í;1. t·:rnerus:1, em mnbas 1 DeYo :1.incb fozcr· llma~ olisei'vaç--,es pu;t 
as cn.s:18 elo CongTGs:<o. e m·1·cdar 1lec>tit capitiil que a Camani pos~a apreciar o ·rn.lor llessa-o 
jot·11afüütc: pic1.riu1.;12 t: i]](lepe111lcntcs que ,les- proYas e ;~j uiz:u· ela prevm1t;ii.o e p;c1·ci<i.lichdn 
pTl;;cvam it opi11i:t.o contra o guYe1·no que a com que o governo pfüc-eclou em todo c-ste 
lmlll1ri;wa. assumpto. 

Quereis :.1, provu.? eu vol-a ilon c•snrngoclora. Au processD ele S:i.nt:i Critz, rllte infelizmente 
Forn.m lll\1.iclDs e deste1·1·n.dos, llolo decreto ele nfo tenho aqui em meu pocler, acll:tm-se .iun
t:?. ele :1.l:ril, 4:) eicladilos IJr:tzill'iros; pois km, tas, como p1·ov:ts ele qus se projectava um:t 
s<'nl10rc\', rrns prorn.s oifürcei1lns pelo Pocler revolu~:ií.o nesta. capita.l. divet'S:Lf> c:i.1-i:ts clu 
F:xc·eutivo, como jnstiflrntivn. eh cleclo.raçi\o c:ulete Ouim:1.rfü·s em que este infürior perle 
do losüvln elo sitio e dn.s meclicl;ts ile reprcss:-1.11 ;i. um seu culleg;i. llte ol;irn1lrn ;1 tra.n0rereacia 
ton1<itli\s, u~io Jm 11ma ré•[\~mmci<t, nilo !ta llJDa dct gu:1.rnil:iíJ1 1le Sn.nfa Cruz, onde nilo se da.va 
JliÜiWt'i\. a respeito tle ,10 desse.-; ciclmlaus ! bem com os oílL:iiws. 
(,'1'c11sl(,1"7 1.) EsLas eartas, noto bem <1, Cêcl11iU'i1, teem a. 

!'ois. S'.'nl:ores, nü.o ó um escarneo cuspido diü:.L de seteml.1rn o uutubro de 1891 e n. 
ús fiices d.esti1 Camn.rn, vir-s:: 11prcsentn.1· como revolfa cl:t fortaleza é ele 19 de jmrnfro deste 
prnva tfa crimin;1Jic1n1le 1l:·s:::e' lloim·ns anno. JVfos, cornu em alg<1m:1.s destas cartas 
su:·rn) documentos que nem'' c!lts se refe- fallit o se;u autu1· do dia tla transi'erencia 
rem? E n;\,o vos doereis <.lesse ultrnge '?Ele- como o clüi da. liiJcnlade, estas p:davrns-dia 
vareis a vos"' cle1liwção ao ponto de sanccio- cb liLcnlacle-fomm 111arci1clc1.s ú mMgem 
n:\r til.o feroz iniquidade? (Muito /Jcu1.) como signiflctwclo que se refei·üun ao dia chi 

Em rclnçilo aos cinco ciclacfüos restcrntes, , revoltn .. (Risos.) 
Yon mos:mr-vos a prov1t ele criminaliclmle !. -Aintln. mais, ct tran~f"ertmcia do caclcüi Gni
q1w exi,te nos clocmncntos fornecidos pelo! nmr:fos foi-llte promettiüa P<l.1'<1 o Llüt 25 cb 
Prnler Executivo. Antes, porem, preciso de outubro. 
1:1.;;<.:r nlgum;i.s ec1nsiücr:t(J1es. Em uma clcs1;as Gartns, clle mostra-se an-

As p1;ovas enviaclils pelo Viee-Prnsidente cioso 1Je/a wu·or11 rio dú1 :2s. e est"s p:lii1,\T;1,,; 
1l;1 l\.qrnl1lim <li videm-sll em clou-; grupos, um farnbem fomm rnn t·ca1hs i1 mnrg.'rn, c.ill1o clP
que wmpreltemle u inquerito solm· a, revultn. sig11a1ulo o clh1 fix:1clo p:tr:1. n. 1·evolrn::l.o.(Ri.,·,,s.) 
d•: Sm1tC1 Cruz. c: <1 im111crit(} kit1J n<t lirig:1th Nü.o e só isLo: jnnto aos autos corno provct 
policfal ele 8" li! dl' <t/Jril ; o uutro que com- rfa exisL1~nci:i. da revolfo. e como indicio dos 
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vastos elementos com qne contava, esta um 1 seguinte moclo : fü,-se o depoimento fü1 pri
cartão do cadete SilYino em que pede empres-1 meira, i1 segunda e esta con/irnw'va todas as 
taclo a um sc;u companheiro nm Yiofüo. declwrocrles. muitas vezes constantes ele tres 
(Hilarirlarle.) ou qnatrn folltas de lJapel. (81hrn1To.) Tal o 

Ainchi r1:ão é tudo: quero deixar p1tente 

1 

cle1?oimento elo s::i:rgento Val!adarcs, base 
a prevençao com que 1oro,m collnchs estas umca de todo o rnquei·ito. 
11rovas sobre que o Sr. nmrechal Florim10 Ainda mais : os presos e desterrados poli
Peixoto erigiu a. criminalidade de tantos bra- 1 ticos nuncci foram interrogaelos, muito em
zileiros illnstr0s. bora os ultimas s0 tiYessem demorado mais 

Acha-se annexo ao inquerito de Santa Cruz d0 cincoenta horas nesfa capital e os prirnei
um telegramm;i, elo Sr. capitão Soclré ;i,o coronel ros ainclt1 aqui estejcim. O Sr. mcireclml Flo
Deschamps. N'este telegra.rnnm diz o Sr. Soch'é ria no Peixoto llllllC<"L SG lemb1'ou sequer ele os 
que füm convidado p<ira adl1erir á causa dos mandar qrntlificar, para saber si eram effecti
revoltosos, nms 11aclc1 havia clecidiclo, esperan- Vll,mente aquelles que o seu rancor pro
do saber como pensa va,m os seus companlieiros cum vci. 
do regimento policial elo Rio Lle Janeiro. Os presos não forcem aclmitticlos ;i, contracli-

Este telegramnm foi junto aos autos para ctar as testemunhas, coarctcimlo·se-lhes, assim, 
mostrar que a revolta tinha mmifica~ões nos o direito de legitima clefe'<a. 
estltdos. Ainda um attes~aclo ela parcialidade com 
. App<Hentemente elle não tem clafa como quçi eram c,oihiclas ~ssas ~rovas. . . 

soe acontecer nos clespncl10s elo telegmplto >ia busc;i, ie1ta em. c:;csa de Tl10maz ele Aq~11110 
nacional; mas pelo cci,rimbo ela rep;:wtiçifo, que enco,ntrm~-~e ~1ma g ma ims~~~l~ pelo, chei~ ,ele 
se acha em um m1gulo elo p8~pel e 11111 tanto pol!cta, p~11mttmclo-l11e y1sitar o Di: La1 ra· 
apagado, vc\-se qne a sua (latci é ele 7 de de- dor, no .encou~açarlo r~qwdaúcm ou Rwchiielo. 
zembro : reCeria-'Oe, portanto, á deposir:iio elo Estu. gma est<t c01'.ceb1da nos termo~ el_!l que 
Dr. Portella para n, qnal tanto COHCOITen 0 usualmente se rechgem essas perm1ssoes, e, 
Sr. Floriano Peixoto; entretanto, foi junto encontrn,fa em cn::sa ele ~hornaz; ele. ,Aqmno, 
aos autos de Santa Crnz como p1·ov-a dn, re- cle1xa v:r que 1rno fo1. utll1sacla,. alias tena 
volki desta foi·talezci ! s1cl? retida 1:0.v<tpor v1s1~ci,do. Pois bem, a au

Ainch1 rnnci onÜ'ci, inegnlal'iclacle, Srs. de
putados. Esta nos autos p01' c1ípici em pap8l 
ela secretari<i chi justiça o inkrrogatorio elo 
sargento Silvino, feito no dici 20 ele janeil'o, 
interrormtorio que, por ser tomado no düi se
guinte ao da revolta, devia ser sem clnviclc1 o 
mais imporfante. 

o SR. AUGl'STO l.Jl! FHEITAS - E' bom 
V. Ex. lemlmt1· que pedimos o orig:nal e 
uiio fomos ;üé agom ci,ttenclidos. 

O SR. EPITAC!O Prn3sliA - Tem razão o no
b1'e deputado ; este interrng;i,torio que, segun
do füi informado, continha accasaçôcs muito 
gmves a pessoas mnigns elo governo, foi o 
unico clocnmen~o junto por cópi<1 aos ci1ttos; 
o original que peelirnos, a.te hoje não nos voiu 
ás mãos. 

Vozrns - Nem virá. 

O SR. El'lTACIO PmssilA - Ainda chamarei 
;i, <1ttençiío de V. Ex., Sr. presidente, parn o 
documento que vem tt 11. 109 dos a11tos, ore
lato rio ele mmi cormnissão ele synclicm1cia. 
Al!i se procurnu envolver nos ncontecimentos 
ele Santa Cmz o velho e legenclario rnarecJial 
Dcocloru, invocamlu-se em 8poio desta fülsi
dacle palíL vra~ ele Silvino cpté'. entretanto, aí'... 
Jirmol1 niio conhecei· o mccr·ecl1cil Deoclm·o 
senil.o jJdo retrato. 

llma ouür1 i1Togu laridê1cle, e esb, de snmHrn 
importcrncia : na inqniriçiio cLts l;c,stemunl1<1s, 
im kigciclc\ policüil, procedia-se por· vezes Llo 

tonclacle policial rlescobrrn qne nesta gma se 
revelavci, claramente que Thonmz ele Aquino 
cornmunicarrt-SG com os presos políticos e 
principalmente com o Dr. L0,vraclor ! (Risc1,rfas.) 

Já tive ocrnsi<to ele dizer que (1,S provas jc
tificativ;i,s r1o estado ele sitio, sobre ltS quaes o 
Presidente ela Republica fundou as mediJas 
repressivas que clrcretou, são sómente o in
q nerito ele Santa Cruz e o da brigmlc1 policial. 
Mas alem clesbs provas lla mais dons inque
ritos : um de 18 ele abril e outro de 20 de 
maio. 

Este comp1·eltencle depoimentos de diversos 
mililm'es que ticompanlmram os desterrados 
:10 seu cle~tino. N<to tenl10 necessicli.llle ele fa
zer a analyse clestas provas, porque qua.mro 
mesmo efü1s demonstrassem ÜCL mm1eira a, 
mais convim:ente a responsabilidade ele todos 
os presos e tlestermclos politicos, pelos ncon· 
tecirncntos ele 10 ele cibril. não podiam ser in
vocadas corno justificativas eh conducüt elo 
m;weclml Fl01fano Peixoto, por serem poste~ 
riül'es aos netos elo sitio. 

Tenho nofas clest<ts provas sobre cada um 
dos presos e desterrados ; não ª" leio pn,ra 
não fatigar rc CmnarCL; mas posso g,i,rantir aos 
mcm: collegcis, que não só esses doei 11nentos 
deixam ele ali rnlil' a imcis ele 20 cl<Lquelleô ci.cl:l
(fü ot:, como t:am lJem que nenll um fücto <e lti 
e::nconti·,;i f:obre qu0 se prnh,ss::; erigi!· ci, crimi-
11aliüi\lle tlo (11mlque1· llelles. 

O SR. BEzERmL - Principalmente porque 
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silo elos Üêe:J esbirros de que V. Ex, fallou lm 
pouco. 

O Srt. EPrT.1.crn PE:ssoA- V. Ex. e:<Ut fü
zemlo rnirn ; e'::t<'t prccm":t ndo :ütra llir 
sobre mim iê imin1o::ich.cle cht ec:c:ola milifaw, 
mocidade brio:J.it que re:::.p,·ito e admil'o, por
que tambem sou mm;o, porque tenho acJpira-
ções e sinto enthm:ia:m10 tudo quanto e 
gralllle, nobre e patriotic:o /1c111) ; refe-
ri-me ti º''~'" onda enorme de secreLn.:o, que 
noite e dict pcm:egue.rn implJ,CiLV·2lmente a 
popula,c;ão, tendo no comç·l'w o :::ervilismo e 
nos labios a del~êç:lo. 

O SR. BEzE1m1L -- O defeito é serem preci
SiUTI.ente os mesmos do tem110 elo lml'ilo de 
Lucena .. 

O S1z. EPITACIO PEssilA - Eu dizia, ST. pre
sidente. que me dispensava ele armlysal' as 
provas üe 20 de mtêo, porque 1i:Jram collüclas 
pusteriormentc <i Lleclamção do estado cle 
sitio. 

Consistindo ellas cm confüsôes ouvidas aos 
clesterraclos iioliticos, C1lHLSi que nenhum va
lor jnridico podem ter. Pois quamlo todas as 
legish1~c;ões prncnmm climilmr a p1·ovlt con
fissimml. porriue assim como o r(:o não tem o 
direito ele invoet:tl-a. em seu üwoc\ tambern 
a parte accusadora niw eleve ter o ele op
pol-cê á sua. innocencia; rllmndei a. legisll\çi'\o 
ingleza C]lmsi q uo jii. lxmiu css:1 esptc;cio rle 
iwov<t, q 1rnmlo :ê legisltli;füi 'n·azileil'il rnesnH 
só EL adrnHte si elfa se conl\Jrnm com <:s cir
cmnsi:ancias doüwto ; como é que Vilmos hoje 
rnvocf1T cxclusivtJnwnto cGsl\s confissues, que 
ni'\o [(iram confirmnch1s nem contmtlktatlit::-, 
para., sobre ellns, <e::i:mnfal' a crirninalichi.clo de 
t::mtus cidaelilos? 

Peço <ê n.ttenção da Ccunarn pa;·a uma 
circurnstancia Oscar de Arm1jr1, chel'é; eles 
macltinistas elo v:1por q ne conduziu os cles(.er
rndos, que cmniveu rm imüor intimidade com 
elles, cedenclo-lhes até o s2u ldic\ie imra gtc-
l1inetc ele leitnm, diz í[ ue ,s,;1117J•e r;ue e,·_ 
cfl;·;·eci11tcntn>; rws rlcsfc;')'(!do.c..·. r;.~·ies rnre 
estffvron iriuoccnliJ>:, que no(!a .'_;c~lJÜllil r1ri /.;_ 

'oulirçao. 

Eis ahi um tostem uné10 contrar;o aos ou
tros, uma duvida í[l1El pttim sobro tê vem.ci
dade desses depoimentos (~ que só o:i prolJl'ios 
desterrados poderiam cSclicl'eccr. 

JYfas, si a Carnara cümlci C'ntcnde q uc cê 
prova dos autol de 20 elo maio jJt

0

1(lc .i L1stiflcar 
a constitucionafülrulc ela clt'"rotttç:iiu rlo sil.io. 
cu me dti.rei ao trnJxtlho f:itigante clr1 .ler t(l(las 
ti,s notm: r1110 <·r1ll1i, rtfün tlc mm:trnr q uo l!lla 
n:lo legitima a cumlucb do wwerno. 

lü.GU1'<' 81tf'. DEPUT_\no::--:fao ó preei:,o. 
o SR. fü:1,Efül.1L-Ü j:n·y já ('~:tá COllYenci1lo 

(la innocencüt. ( Troc1u1z-se 11parl cs.) 

o Slt. EPITACIO PES~ih-As jJl'OVC1S que pre
cisarneni;::) Sl'rviram de base i1. susp:'rn'iiO elas 

c11n~ti 1.11ciorrnes e its mecltdJ,S de re
dcc:rntillLí8, nimhi umti vez o clip:o, fo

ram o inquerito dJ, re\-olta de StLnt:1 Cnn e o 
do, ht·igacla polir-ial. h mostrei as irregulari
dades com que foram arranjadas esta,s peças. 

Devo agora dizer· sem receio ele contestação 
que ll, connexilo lJUO existo entre a revolta de 
Santa Cruz e o rnovirnm1to ele 10 de abril e 
si:nplesmente ilmi,girrnria, e uma invençilo elo 
Poder Executivo. 

Scmhores, o nnico liame que lrn entre um e 
outro 1hcto ó figura.rem em am1Jos os inque
ritos os nomes elo general füwreto eLlo Dr. Der
rnoval da Fonsectt. 

N acht nrnis. 
Entremm: agora na il.preciaçâo das provas. 

Disse eu que, dos ,15 presos e desterrados po· 
liticos, Sl!mente <1 cinco referiam-se os autos: 
o nmrccirnl BalTeto, o Dr. DerrneV<êl tht 
Fonsem, o coronel i\Iemm füêrreto, o nmjor 
Sebastião Bamleira e o alferes Jctnsen Ju;1ior. 

Começccrei pelo meu velho conterraneo e 
<1rnigo, o gmncle patriota que fantlêS vezes 
verteu o seu :füngue em defesn, dtê patria, o 
vellto cabo ele guerra gilvazci.llo pelas mais 
gloriosas cic<1trizes, tÜllliê nolJre e ieal, francti, 
e sincera., qml aimlci cc 15 de novembro cun
corria, e!licnz e clê't·isivtcnwrite para ~1 procla
irnwão cl:t ltep u blim Bmzilcirn, ele:; ta Repu
blica que hoje llte cb como prnmio ele ~em 

como trllmto cli1 gti.1tilfüo 1rnci01ml, o 
homicilLê Lle Cuc;ully. (B:füito úc,;i.) 

Comec;:tre1 pelo nmreclwl Barreto. 
Tuclas a~ p1·o·rn~ tlo inqueri to ele Santn. Cruz 

conLea o manclrnl Barreto se reduzem lêOS in
terroga.toriDs do sargenLo Silvino, dos q uaes o 
primeiro foi juntoªº·' autos em cópia e não em 
orig'nal. Estes interrogatorios 11~.o JJOdem me
recc1· iJ, cousiclernçào rle q ua.lq ner e:ipirito im
ll'~rcial, ]Jorque ~i\ o 11 cilcla piêSSO contraclictorios 
1>. inconµnrnntes e porque siiu pronês ministra
do,; por um lrnmem wbre o qual peSil.Y:1 uma 

rcsponstü1ihlo,tl() e qne. füllm tocloo in
cm :1cnlrn·L<Lr-se com :1. ele homens lêlta

menLu collocaclo:: no p1üz. 
Querei:i ver como pullufam aqui as contra

dicções e incongn1enciti.s ~ 
Attenclei. (Oonsuftando :u,;ws notas.) No lll'i 0 

mE;1ro mtcrrogatono tliz 8Llvino que, a n~D ser 
r1 nm cb Impernt!'iz, niio :ie lemlJm c11i,s outra.s 
em CJU[) tinlmm logai· a,~ conle1·encitLs. como 
si fosc'e t;dvel que um conspiracfor ü;110rasse os 
[IOlltOS Plll Cjlle COllCCl'b1Viê com OS SeUSCU111pli
CPS os phwos Lia i·ovolta. No segnnüo, n. !L 80, 
diz fl1lí: era, auxilittd? i~clo geDeral Bal'reto, 
pelo cor:tr:1-:clE1i!\UHe: Stl.lclillllm ch1 Gt1ma e 
1)(~10 coronel Pc1Ta.z, conz o::: rr'cws, n1enoi~ SnJ
cla.nhal esti \;-t.T:i, en1 r1·cs coní.'crt:neüJ~~; no q uar
to, 11 li. :210, llep;ie í[Ue com o .n·c11er:tl fü1r
reto sü conferenciou wna ·oc~, ern: uma cllar·u· 
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faria du nm elo Ouvi1lor. NaquellD diz q1rn o 
<l'eneral füincto llle diSôl'ra lmver 18 mil. con-
"' t . t ' . tos p8.ra de.,pews ; nos on .ros m err·ogawr10s 
i1ttrilm11 essa decl<w<wiio, varim1do de l"ifra, <1, 
outras pessmi.s. No segunc10 diz r1ue il ma rhis 
primeinis p~c:SO<lS com quem í\Lliou soi;ro o 
movimr.nto foi um nosso coll.ega.; m<t1s <1.tfowLo 
contralli7:-so. dizendo kr ,;ido <1presenh1clo il 
esse cich1cEiu muito post:Tiorm::nte. No tc1·
ceiro, o, fl. 198, clir, que ú, 1 110m rli1 nrn
druo·ada de 19 dojcineiro recebeu, iJOl' um 
e.üi~sar·io que n~10 conllece, ordem p:wéL :irliar 
o mov~mento ; entreti1nto, n~~o explicil con
venientemente como, á llor::c tão :i1lii1ntlttlcc lh 
noite, pudesse lJenetrn.t· um estranho na. Cor
talez<i. No terceiro diz que f01 um nosso colieg:1 
quem llrn deu a inti;naçüo que (Üt'igiu ao '(ict~
Presidcnte ela Repu1J11cn,; no qi.mrto aJimnL 
que a intimação i'úirecligicl::c pel~ C<-l 1 e~: Pessoa 
de Mello. Naquello clrn que a c011!e;_·0ncm chc nm 
elo Ouvidor teve log::cr no dia 16 ele j<rnei'.·o ; 
neste declara que niio pórlo prccisa.1' o clü1. 
Em um avança que éLS senlHLS, i'ntre ns quac.s 
umrc r2ferimte ::co lwavo conü't1-almirante Stü
clo.nlm da Gamci. llle foram clrcün,s pül' um ck
nutaclo · em outro affirnn jmnais lm' fallcirlo 
êom ess~ deputarlo sol)l'e <Vpdlc milil n.r. 

Mils, senhores, que,11 quer r1ue lcw. estes z1n
tos chegará ú. co:'vicc;ifo cb que Sylvino pt'O
cnfüv<L insiuu;u· aos SBUS co111p<wlte11'uS qne 
contava e im o apoio do V<Li·íos genemes do 
exercito e cb o,1·1mula., ~1·1mentu com o inLuito 
de resolvei-os n iLbncçar n. sun. cci,usn. 

Ern com esb intuito que olln inrn_avi1 o 
nome elo general Barreto. n:1.tumlmentc, in
dicciclo 11elcc srn1 ;1ttitmle nu Sc1mdo e pelo 
seu prestigio no ~xerc;ito, km ( omo ll_s d·ê 
outros generaes. E <issun, r1ue a D1011ys10 ele 
Abreu dlc dizia que cJnfernncii1Vc1, eom o i118.
r2clml Deoclorn e com o contr,1-Lümirante S;il
cl0.nltR lhi Gama; <1 Antonio Pereirn, chi Si! ni 
(fl. 7G) diziii que_ 80i~ta Vit co'.11 o l?'ac'nd-u 
commtL11chirlo i1elo J:lttmo de Lmlnno 
e o fim eh revolta er·a wlloc:w no tl11·ono 
D Affonso (/,iínri1lnr/e) ; "' .T oa,quitn ele MoUl'it 
cliziii que confürdtciam com o c.0 11 trrvnlrni
ra.nte Sctldilnlt<" 1fa G:cnm Lmtc,: cfostc segui!' 
pam S. Paulo L' conversara sobre a revoltei 
com o marecl1al Deocloro; au mdete Cordovil 
clizi:i que cste m:wcclw 1 llle p1·011Y1ttern <1 
peomoçilo e dissera qne desej<Wê1 esta.r no 
poder sómente 24 l1orl\~ 1m1"C1 ving;w-so elos 
officiaes elo l" lmtcültiio ck m·tilh<U'iiL, etc. 
(Riso:;.) 

Entl'ctlinto, Syl vino clmfara, no segnnclo e 
qimrto interrogatol'io,.;, que niio c:oni1:,co os 
genc1'<w': Deodoro C' ?alfü111lm Lln G<L1rn1 e nunrn 
co,il dleci c-on f'er, ncrnu. 

J<:' i1d,o \i1.La prn-.n, S1·. cb que 
Syl'>tllO pl'Ol:Ul'i\V(t Slllll!'.Dte, COill llc'ti1,C' imi.ivi
tlm1c:Õ1cS, attmltil' ctS a1.lliesuc~ llos seus L:Ompa
nlleÍros ele fortaleza, e, tanto assim e que o 

prnp_i'iu rdcttorio llO consellto ele inv8stiga.L~·ã.o, 
prernlLüo pelo ct\pitiío-tenentc Lisboa,, cliz que 
os no1ncs Lln.s gcne1·aes T5ar1«YG0 e Saldo,i1hct da 
Gam:t fora:n, ;, seu vor, ;1tiraclos ·nesta q ues
ti\,o con10 ::1J'ma:-::, do gner'l'a. 

l\fa;!, s2tll10res, ü1nto c:omprchcndeu o go
verno que :t prova. eoliiidn, nos :rutm: contro, o 
genm-:tl Alm:·icla Bil.treto ern im11rnc:'clente e 
ridicub, CJ ili', clin . .-1 depois cln, i'evolta de Smifa 
Crnz, promovüi-o <io posto de nrnr:~dt tl. Po-
11iiL Lleixnr ele füzel-o? Pocliit, porque nas pro
moÇ"õe~ ele g,'nenws o governo rn1,o ,1,cl
stl'icto ú. ;cutiguiclaclé:. dei postr1. 

O inquoritu de 8<ulttt C1·uz v-~·iu clesme-
reeot· " con~iclemL;<Ül de que gcmvrn o 15·ern'niJ 
Bci,rrei/1 lJemnte o g·ovm"llü e(\, lealclaüe com 
que elle_ 'auxili:W;\, ci1, COfü'Olichv;i'w da Rclpll
l1ltca; rnw o tornou, :o:~q uer, de conni
vencia, lrnq lWlla, rovoll;n. ; r101·q llilllto o Sr. 
Flormno Peixoto, que, dPpois rlo l!<1vd-o gr(\
dirnrlo no pilSto ele nmreelt<ü, tor•t:ou esta pro
mor:ií,o effecti vn., nil.o cbvia. i;.;-norm· um:i, reso
lu(·ilo clo ,'mpremo conselho iÍiiliLar que impede 
a ele oíJiciL1es sol1ro que.m posem 

clr" c1·imilrnl ichclle. ( .ipCJi,rd os.) 
Vice-Pre.'-'iclGn~e eh Repulllica quem 

promoveu o bmn) cnrorwl Ftna.z e llml](lou 
c~logfal-o em orLlcm do di:i, quanrlo E·llc ta.m
bem se acl!i1ViL implicaclo nestes faetos ; foi o 
Vice-Prcsitlenb d::. JlL)lllt!Jlicit qLtem dis 1 i11guiu 
e m llonrosct commi~siio o i llu:stniclu almit·a,ntco 
Siüdr1.11lm cli1, Gilm<t, tcurtlJt'lll imligit:tdo crrn10 
cllel'e 1[;i, rm,olüL 

Ül'n., esttlS focto:s mo:;te;1m que o governo niio 
liga.Y<t import;1.ncia <1.0 inr1nerito ele Sm1i·,:1 Cruz; 
c:cinLl, hoje, pl'HJe invoc,u- es~l\ inr1ncrito plU"<t 
j usi.i fimç~ o elo esta.1lo ele si tio ~ ( 11po cwios.) 

ilifas, si os inte1·rng:i.torios ele Syh·ino pudes
sem, lt tlesneito tln tudo nuanto tGnho dito 
te1· cilgum ;:;,i,101· nerita q tms:fio, ett irin. cnr·on~ 
frar, nellei mesmo2, a prnnt 111;1,i2 frisaute ele 
q nc :1 gmie1'iLl A!meicht B:ir1°cü1 füi esLrnnl10 ú 
no1-olte1 tle S<LnLi. Cruz. 

Nu qn::cc'W intermgato1·io, o s;irgento Syl
vino, interrognrlo S1._1llre os :-:_\its·no.,i 1s caraete-
rdicos thqnellt' respomleu que elle é 
r1.lto, coípo , f;oJ"/m ce1·1·acla (J·isos) e 
1.L11 1wu.co í1W<"e1to. Véllo eomo e•.l\e con\tech1 o 
110nl8m cllm quem conforcncictva sobre ::e i·evo
lur;~o. 

Todos rn)s c:onl1eeemo~ u maeec:lml Almeida 
Barreto. 

S~.O estes 0) sigmi,es Gi1!'i1CteristiCOS lleste 
cidiLdiio 'i 

N;~o é turlo. 
Sylvinu, oenüo-ilie ap1·esentc1clc1s oi to pl10-

1:ogmplli:i.;,, <'ntre 11,s qm1.cs <L elo mal'é'Clml Al
nrnicla Biu·1·,d;o, clcc:liirnu 11ue entrn dl;1s nü.o 
esÜ\iVit a, cleBLc gL:nvr;.d ! 

L~ ó lündarlu 1.rn1 prova.s de~te quil:üe que o 
go 1·;·1'110 cê ti rn ,;u bre o grandc\ paréLlty bano o 
labeo ele cumpliee de gales! (8en0açao.) 
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Eis o que lia nos autos ele Santa Cruz com 
relac;ilo ao 1mweclml Almeida Barreto. 

Qrnmto <W Dr. DermenLl ela Fomcc::t, lta 
apenas o de11oimento ele um cidadão, que diz 
haver recebido (Ielle q, incumlJcncia. ele levr1r 
um reca.do ao coronel Osorio ele Paiva., para 
füllar ao marechal fülrreto. E 11i1cln. ma.is. O 
De. Dermcval contestou essf\ cle]Joimento de
clarando que jimmis tnrnsmittim semellictnte 
recado. 

No inquerito de 8 ele aliril lia sobre o marv
clrnl Barreto apenas o clflpoimento do sargento 
Vallacfares, colllido pelo modo irregulai· de 
C]UCJ já V03 fü.Ilei iél que diz (lcrlllo) « te1· ouvido 
do ex-sargento Leonel r1nr no tli<i. :3 de maio 
se ela.ria um movimento hostil ao mm·cclial 
Floriano, niJ.o recon!lC'cemlo o Con1-TCSo'O ct sm1 
<rntoriclacle, e que este movimento seria diri
gido pelo gcnera.l Bancto ». O depoimento ó 
clesmeniiclo llül' Leonel que, no clizl't' do sar
µ;ent o Lisbmt. J 1i,uito penwstico e uabolia. 
(Ili lar idade.) 

Mas, senl1ol'es, 11<t um pouco ele verclacle 
ne~te depoimemo. Que.reis EG11Jer qual eru o 
movimento prepm·ado pelo marechal Barreto 
pttrn. o clüt 3 de maio? Nós, clct opposiç:ão, espe
ra vamos r1 ue nas l)rimeiras sess(3es legisla.
tivas ti vessemos maioria em arnlms as casas 
do Congresso, o tal ve't a tivesse mos si os nossos 
amigos não !1ouvessem sido presos e clestnrrados. 
(Apoiados.) Nesta llypotllese, nu.o reconhect•mlo 
a legitimidade cl<L p21·manencii1 rlo marechal 
Florii1no Peixoto no lloder, por isso q ne el!e 
devia ter mm1Claclo proceder á e!ei1;ào presi
tloncial, ele accorclo com a Constitniç·i:'LO e com 
<l. lei eleltornl, tinlrnmos o proposito 1le dernl
ver lt mensagem qtw elle enviasse ao Con
gresso, clc•clarando q 11 e niio o 1·eco111teciamos 
como Pnésiclente da ne1Jublictt. Eis '" 1·on8pi
l'<ufü1 que se lWepamva pam :l 1k imi.io. Si 
<tlgm~m füi aos íjttartcis sondar Ec oprniií,o dcc 
Jlm;a, füi. sem dn vichL pam ~clber si, aduptachl. 
estcc resolnt;úo pelo lJ'1l'larmmto e ·vendo-se o 
PresiLlente ela Republica mt <i.ltenrntiv<C ou Lle 
deixm' o g0Yeri10 ou ele clissolYei· o Congresso, 
si a l'OJ'Çl1 public<i estarfa ao lado elo Poder 
Executlvo ou do Poder Legislafrrn. 

O SR. BEZEltHIL - lfavia de ser re.,olviclo, 
mas para ontm cous;1. 

O SR. EPrrAcrn PE.,;s1)_~ - Senhores, podem 
ser conspiradores, lJOLlem pretcnLler depor o 
podm· publico á meto cl.l'matl;t !Jonwus r1uc, em 
:~R de 11rnr\·o, dirig·imn ;ws seus collegas esta 
circular 'I Ouvi (IJ): 

« Illustre colleg<L - Senadores e deputados, 
infünso~ ;i. actLml tlirccc;ií.11 pulitica elo uos~o 
p[!.iz e presentes nesfa mpital, iucumbiram-nos 
ele transmittir a V. Ex. o pedido qtw ora, 
com o maior empenho, fazGmos para que, 
embon1 com os maiores sacrificio~, corn1J<Weça 

Camarn Y. II 

V. Ex. ás reuniões pre1xuatoriêl.s d<t proxima 
sessií.o legisltttirn. 

N<LS tristíssimas rondic;Cíe~ em ri ue se t~ncon
tram ctctualmente a nossa Patria e a Eepu
blica, arrastadas de violeuci<1 em violencia 
l)ªl'ê1 a. mais temerosa tias anarcllias, pal'ece
nos e, acrecliü1mos, <1 V. Ex. parecerá tambem 
qite sô a parlaJilCrtto, ao scTt1iço de Hin pe'!'lsa
mento su(ficicntemente meclitaclo e apindo 
11romptrl e resol;,llamente, poderri J"estabelece1· 
1r ordem e a lei em tocla a sua plenitude. 

E' pémi. tal fim que êl.creclitmnos absolufa
nmntc i11di.,pensavel o com1mrecimento ele 
todos os repr:osontanto:o cl;1 rn11;~i.o ús a.Iludidas 
scssile~ prepamtorias, na~ rJ Lmcs tor1rnm-se 
ig-mLlmeute indispous~weis. 08 conselho.; de 
collegn~, como Y. Ex., ele WJO comparecuncnto 
temos previa. e pGI'i'eiü1 cel'teza, llclas wbe,jcts 
provas ilf' patriotismo que jú tem rfado. 
Saucle e fratemidade.» 

o Sr-e. CASSIA!'IO DO NASCü\IENTO - Notae 
bem : e.;t11 er<J, a noss<t conspimçil.o, 

o S1~. BEZER!UL- Por que é que nus outros 
nii.o i·ecehcmos ess<i circul<u·? 

O SR. EPITACIO PEss1h- As~ignam esta cil'
cnü1r os Sr~. (lê) : 

Eclnal'llo \V<u1denkolk, Almeida. Bn,l'l'eLo, 
Anmro Cti.valc<mti, Matta í\fodmdo, E~teYes 
Juniol'. Bl'az C<1.rneiro, JVfanhiies Bureto. 
Retumbit, L<nml Mnllel', Sealm1, Anfriw 
Fia.llto, Lope:l TYOYilO ..• 

o SR. LOPE~ TROYÃO - Jti, não fazem 111'\ÍS 
c;tSIJ l ... 

O SR. liPil'ACIO PESSÔA- (Coniinúa a íer) : 
... Fonsern I-Ienne~, Merma Ba.rreto, Ccts

siano elo Nasc:imento, ,facr1ues Ülll'ique, Luiz 
Mm;ti,, Jec;uiuo de Allrnque,·quc e André Ca.
v:dcfü!Li. 

u ~t\. Hu;Lr.A1nrt:\o DE i\IE:\llO'\CA - Eu nií.o 
po1·c1ue núo estive prete11fo ;'1 reuniil.o. 

O Slc. BJ>:zEHlUL - E eu ponr uc 1füu recebi. 

O SR. EPITACIO PEc:suA-I-Iomens, que planc
.i<L Yam urn:1. rPYol ução para clep:':r o Presi
denk d:t Rqmblicn e sulJstituil-o llür um rno
ribumlo, rlirigiam aos seus amigos f1 28 ele 
março, cluze dütô antes tlaquelle em que iam 
llÓr em lll'atícn. o seu plm10 criminoso. nnrn 
circul:i.r em que appelfayam exclusiYnmente 
par;i a crntoritlaclc~ elo pal'lu.monto ! 

Ji1 Yimos o que lia nos :rntos contm o ma
reclrnl Almeida Barreto e o D1·. DcrlllEff<Ü cht 
Fon~ect1,. 

Qrnwto <LO col'onel Menna Bal'reto e ao um
jor Sektstião Hancleirn, dous l'e1mblicanos 
dislinctos " quem devemos, em gramle parte, 
as instituições que 110je clefemlemos (apoiados), 
a quem elevemo» o serviço immenso ele uma 

.)3 
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larga e eíficaz propaganda, inicitida. no Rio 
Grande elo Sul e concluiel;1 nestrt capital ... 

O SR. SA:\1PAIO FERRAZ - Apoi:tclo, foram 
duas forç;cs a 15 de novembro. 

gtmrfü1 destmnido cfo, c1utonomü1, elo Ceetrá, 
covarclement" strffocad<t na ll02Ü'a do bom
b<i,nlcio de Fortalem? (Mntto /Jeoi.) 

Que prov;1 existe nestes autos,, senhores, 
contr11 o Dr. Francisco Portolla, esse r8pu

O SR. EP1TACIO PEssi'iA ... sobre esses clous blicano d1t vellm ,,nmrcla. r1ue a.té ;10 ultimo 
cidadãos ha sómente o depoimento do mesmo momento defemku cknorlaifamente (anniados) 
sargento Vallacla,res, allusivo n,o movimento '" autonomü1 do ':sfo,tlo elo Rio de Janeiro? 
de 3 de maio. A' cerca do alferes Jans:m lm Que rirova existE\ ne~t<.JS rwtos contm Ptircl:.cl 
unicamente a declamção de uma pmç'1 do t.fallet, 0 moe: i heroico que ims colum1rns 
regimento policial que diz ltc1ver sido, por ü'O Coml1a1:,; expnnlm coraj<Mtmente ;w p:üz 
elle, convidado a l\.lliciar companheiros p;1rn todos os erimes , lestA governo, que tudo tem 
aquelle movimento. ixilluido, desde os pre:.'eiLos da u1rta constítu-

Eis, senhores, as pl'ovas que exi~tem 1103 cimml até it hom·~, clct 1m~~ío? (?ifü·w buí11.) 
documentos enviCLclos pelo Poder Execlltivo. Que prnv"' existe. sen'.wres, contm Antonio 

A respeito ela m<üoria dos cidadu,os que fo- Ma!'ia Coull10. o linwo tleli:msor· ck Corumliá 
ram victimaclos pelo govei'no, quu hoje s,2 (•111oiudos), airnla, ha pnneo ccITebnfodo ao kito 
acham privados de sua. libei0 d11tfo e vóem a su:1 eh\ do1·, moril1unclo, ;.igonisa.ute, 1iuleutê\mente 
reputação ele homens pulilicos macubcl:1 1ieLi m'1'aneado ;1us c:winlws cl;c fa.miliit que lbt; 
suspeifa infamante que sobre elle·) lrtnçou :1 su:w:s:1Y:1 os solfrimrntos. pat'êJ, ir morrnl', 
perficlia presiclenchl, não lm um:t ]Jrovn,, uma t:üYez. esqm·ci1lo e clespr0zac1o nas cl0 
referencia, uml1 allusào. L!ma, Jent:üem '? (Jfoito /J1' u1.) 

E' assim, Sr. presidente, que se respefünn Qne ])l'OVêt8 existem contrn, o illustre mi-
as direitos incliviclu:1es? E' :1ssim que se zela.m neiro o Dr. í\!fatta :\faclrnuo (a1,oiarlos). sobre 
os preceitos ela Constituição que se promettcu c1uem rec<1lürnm os nossDs votos p<i.ra presi-
restabelecer e cumprir? · clente :lestcc C«1mnn1, su 1:sLitu1;o do Pre.'1-

Mas, prtra que irnistir irn:::te ponto? ,J:'1 Bstic 1 dent<~ tb Repllhlim? ) 
na consciencia publica que o intuito clcJ ma-· Qne pr.1v;1' exisl:cm Hrn-mrn contrn os pou
rechal Floriano Peixoto, ao pr-enclei· e des- cosa quD nntes rne refo!'i, anilo .;erem clepoi
terrar tantos cicladiios, foi evitar <1 cl'itic;1 mentos co11i:rmlidorio · e im:ongn1entl:s, de
sevBrt1, verdadeim e pakiotict1 d0sses !iomeEs stituiclos rle c:l'itGrio e cl~ véJ,lc.11' .iurülico? 
que pesaria sobre o seu governo como umlt (1ll1citn !Jc111.) 
malcliçi1o. (!l.poiallos e não ) Como é ([UC a Cmnanc j)c\ck dizn' ao prtiz G 

Sr. presidente, qual a lll'OVa que existe ao povo c1ne o Sr. Prc~iclent3 (Ü1 Rt'publirn, 
nestes documentos contra o illustre almirante preuclundo üntt<1s glorias elo exel'c:ito e cl:c 
vVandenkolk, uma elas m:.ciores glorias tia annach1, t:.cntos membrns ela, r':present.<tç·.ií.o 
marinha nacional (apoiados), membro pro- nacimml, m:i,nteve-se 1knko dos termos 1h 
eminente elo primeiro governo republirnno Constituir:i:10 ? Niio. seuhol'es. niio imsso acre
deste paiz, um elos onmmentos do Sem1do dil.i.11· que a C:1mam chegue :1 étíllrrnl'l.1' famn
Brazileiro? nlm falsifü1llr; peranten, naçi1o; a tanto niiu p'Hlc 

Que prov'1 existe, senhores, contra o coronel levar o ll1;nitamento particlcu'io. ( ,1poiaclos, 
Jacques OuI'ique, o intemerato jornalisLa que uiuito úein.) 
elas columnas cl'O Combate re1Ja,ti;1 gallmnla- Sr. pre,itlente, a hora vo..e ackmtaclet e eu, 
mente todos os golpes que se atfravam contra, embom abusando da nacienda elos meus no-
a sua nobre classe? !ires collegas. . . " 

Que prov'1 existe nestes autos con1.l'C'1 o 
coronel João Neiva, contra 0 tenente Retumba, Vozrrs- Ni1o apoiado ; tem fallai.lo 1J1'illmn-
seni10 a circumstancia refornnte rt este ele, nas temente. 
columnas claquella folha, exp01, '10 paíz toclos O Src. El'lTACIO PEssCJA - ... prnciso airn-
os erros e violencias elo Pmle1• Executivo? lysa1• mais um ponto que se prende à clccll1m-

Que prova existe nestes autos contra .José ~:ii,o ,10 estado ele sitio. 
do Patrocínio, o homem a CJLtem devemos ;1 O aeto elo Sr. Pre,iclento eh Repuliliec1 ainda 
reclemp<;ào de uma raça,, o l10mem a quem o é inconstitucional }Jorque os effeitos elo estaclo 
Brazil deve a sua mais belh1 e lrnmanitaria de sitio fomm prolongados rtlém elo termo do 
conquista-a abofa:ão rlesse le:gado vergonhoso SUlt duraçi1o. 
que nos enchia de oppl'Obrio e vilipemlio '? Esü1 rp1estào jit tem si elo largn,menlo clc'Ja· 
(iYfüito bem.) tida rni Ct11rnc1'a; 1m18 uito posr;o tleixm' de 

Que prova existe, senllm'es, contra o general emittii: ~:1!Jte ell:1 :ügnmac' cun>:i1le1·a,çCícs. A 
Clarinelo, o heroico defeusm· do Ce:1r:\,, o doutrina cons:tgrncla, no 11,ccunl:lo llo Supremo 
homem cujo nome ha de passar à ltbtorüi., Trilmn:ü Feckrnl solire u iui!Je•rs-co1·1ms re
não já como o ele um general ilLustre, qnB quericlo crn favor clo.s p1'esos po!iLicos, é qne 
ennobreceu as :.crmas braziluiras, mas como o basüc qu0 LIS medidas repressivas tenham sido 
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Lkcrntaclns clcni;l'O elo estaLlo tle süio, pa,J'cc que 
pos~am prolo11gilr os seu:; effeito~:. mesmo de
pois ele !'estabelecidas a:i garantia,s. Ma~J si, 
terminado o l'Stailo tle. si tio. :1 Consfüuiçi:lo 1·2.

entrc1. em seu pleno \'igor, e tocl:1s as ganm
tias constitucionn.t;:' se rGstabclecem, como se 
concelJe qu ', poss:un sei· conservados em pri
sito diverso·' imlividuo:<, a n[o ser nos casos 
faxa,tivamrmte i1res8riplrn nri. mesma Consti
tniçifo, isto ~,, nos casos de fü1.grnnü" 1lelicw e 
rle clllpa formada m0rliante p1'occsso? Po~s si 
o que antocisou a. pl'is[o destes indivicluos foi 
a suspensito ela Constitniçito, mt parte refe
rente; aos direitos inclivilltmes, como lx°1cle 
nm11tcr-so aquelll1. prisffo, depois de restahe
lcciLh a Co11stitui~-;'lo, como p:'HlE) }JOl'lllll'il.l' o 
effeito depoL; ele elimina(lc1. a C<lll~LL r[ uc o p!'o
d uziu? ( Li;ioirlrlcis.) 

As mécliilas dccretaths pel0 Poder Exccuti \'O, 
j:1. o f't·1, Sillirnte o D1·. Ruy B<trbosa, não 
~i10 i1cm1 litl:i<les, 801110 o g·ovc1·no audaciosa
mente umridou escrnYer 110 JJiciriu Ulfl:ciol, os
qnecenclo ou fingindo esquecer que o PodcT 
Excct1ti vo j:urnüs pciLle exercimr a ati l'ibulç·[o 
ele .iul!.!Hl'; nsq11ecemlo ou fingindo e-oqueccr 
r1ue :.1 penalidade lt:c de tm· nrn prnzo lirnifado 
8 as pris1-1es o o clGsterro foram clecr c't:tcl<Ls por 
tempo imlefi:Jido. 

Demn.és, si, rcst<1 belecidci a ConstituiÇ'ilü, ostes 
ciclacliios podem continuar toll1íclos em srnt li
berdade. S8ll1 que llws SE)j<1. claclo itwocm' a in
tervonç-~.o elo P11der Judiciario, seg11e-sc que, 
em plouo regímen constitnciotml, o Poder Ju
dlciuio fim limitado em füa acçã.o <1 respeito 
ile um e•rto 1rnmern df\ inclivirluos; i~ttJ ó. o 
Poder Executivo. em pl<•füj domínio ,[cc Con
stituir;.ão, tem a facnldaclc ele limitar '" ac(;ão 
clo um outru porler sobemno e in1lepe11de11te, 
o Jmlichrlo. ( ilJ! r:Cld ,, . ) N;:-w é tudo. Si a 
Constituic;ii.o cloclctra positivamcnto q:ieo es
t:ulo de ui tio eleve sc,1· rfocre.tado por um pmw 
clotermitmrlo, é clm·o, é obvio, q11e ci. clepuls 
clcst·~ pt·a.zo, llivOI"sos cillaclaos continuam pre
sos e do:Jtenados, o estado de sitlo continúa 
iu1lefiniclamentc om rel<iç,it.o a est',\S cidacfüos. 

Prolong«1.r. poetn.nto, os AiTeitos ela suspon
silo cle gn,r:cnti:1.s além elo prazo prc;viament? 
m:u·c<crlo pii m a sua dut·ar;c'i.o é for ir de Ü';•nte 
o lJl'ecoito leg<Ll : re,C';imcn constltucional e 
suspeusiío ele gm·n.nfüts, emlJora limitCêcla <1 
alguns ci1lml<los, sito icléas antinomicas, são 
.ldé<Ls quo se 11:\n concilü.tm, n[o já anb os 
principlos do direito politico, mas mesmo mlte 
as oxigenci:ts n~ituraes clo seuso cornmu m. 
(il.Jwi•ufos.) 

Qtrnwlo em 18G5 já !unia sido Llcc1·otatla a 
suspens:Lo elo 71.r1/Je11s-corpus na repul·llca n.rne
ric<tn:t, a camar:1, elos roprcsenta,ntes, pot· 
grande ma,im·ia, condemrnwa :1 prisU.o de ame
riéanos sem :1 autoridade dos tl'il.1tmaes. Quan
do om l 7V4 Pitt conseguiu clo pC1.rla.rnento in
glez :e su~pens[o do ha/Jea:;-corpus, foi sob a 

co111li0i\o ele snbmetter irnmecli:Ltarnento os 
prnsos :w tcilrnrrnl do jury : o qne se pro
cm·:w,1. EWlt;u el'<tm as lbtrn:cfühcles prnces
snaes pctl'Ct a pri~ito. Eis a pmtic<t quo eu 
qurrfa vei· l1.rlopt:irlr.1 cm meti pC1.iz: terrnin:celo 
o 0sta1 lo Lle sitio, todos os conspiracloros fossem 
ontregues <WS trilmnaes commmís. 

o nobre rolC1.tor ela commiss~o de logislaçiio 
e instiç.o. procnrou justitlmr aqui asna opi
ni[o, contrnria ú. que clefonclo, com a lei ame
ricana de 5 ele L:ver2irn ele 1867, qne levnn
tou a suspbns<l~o elo haúea1·-co1·pus nos Estados 
Utmlos, e que diz o seguinte (li!) : 

« Esta lei nií o trr::t appllca1~[o ao caso ele cgml
q nor ciclactfo que este.1a peeso sob a vigilancia 
(l<t êWtorielade militar dos Estados Uniüos, 
imputiHlo ele qmtlquel' 0Jfo11s<e milital' ou que 
te11l1a inici:1do ou ajuclaLlo rt rebellião mntra. o 
govcmo elos Est~tclo~ l:"niclos, antori1n· à p:1s
sagem dest<L Jui. » 

~euilrn·es, clispem:o-urn ele salienl:u· a auu
nmlia. clcsfa disposiç:.[o em uma lei que vin l1:i. 
j ustarnent.o restabelece!' a soberania elo haúcas
carpits. j\fo,s a e~te preceito legislativo oppo
rei muitos outros. 

A constituição elo Urnguay no art. 83 dlz 
( li!): 

« O presiclen te so li mi taric (1 pris[o clo in
eli vicl uo com obrigaçifo elo pôl-o no prazo pe
remptorio elo z,1 horas á disposlçao elo seu 
juiz competente.» 

A constituiç:ito cl:1. Bnlivia contém identica 
disposiç[o, alongando aquello pmzo a 72 lloms. 

A lei prussia1rn ele 1851 estatuo qno, ces
sado o estado ilo sitio, todos os procossos 
pendentes nos tribnnaos militares sejam 
remetticlos ao.s tribunaes cornmuns. 

Mas não temos necossiclade de recorrer á 
logislação Gstrnngolra. A lei lJmzileim n. '10, 
ele 11 Lle outubro ele l 83(), dispõe (lê) : 

« Art l." Fice1.m suspensl1.s na prnvincia elo 
S. Pedro Llo Rio Gmncl:' elo Sul, por os paço eh~ 
um anno, contado clcc publicação ela presente 
lei rm rlitlL provincilt, os §§ G, 7, 8, 9, 10 do 
art. 179 ela Constituição, pam quo o govomo 
possa autorisar o i)rosidente ela referida pro
vinda: § 1. º Para mandar prender som culpa 
ibrmmhi o pmler consorvar Gm peisito sem 
sujeitar a procesrn, d1.tmnte o dito es1mço de 
rnn anno, os indiciados om qualquel' dos 
crimes ele r2sistencia, compiraçito, etc. » 

O decrBto n. Ci8, de 29 ele nrne~·o ele 1841, 110 
sou a1·tigo nnico § 1 º contém disposição per
feitamente identica .. 

De sorti:\ quo, ele accorclo mosmo com n. 
noss:t legislaçito, a. verdê1.deirn. dou trirnt é 
aq uelh1 sei!:unclo a qual os effeitos do estado 
lle silio n[o so podem proj ec.tm- além elo 
termo de su'.1 dumc;[o. 

Entl'efanto, :cimh\ hoje o mêireclw.l Floriano 
Peixoto conserva preso;; nas fürtalezas clesta 
capitnl o cle~ten·ado~ mts l'rnnteirns do Arrrn-
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zonas 45 cklacliios brazileiros, sem 
der-lltes nem mesmo a misericonlfa 
julgamento no tribuiml j ucliciario ! 
bem.) 

conce
do um 
(!vlaito 

E o Congresso Nacional quererá encampai· 
todas essas violencias? Quererá, corno repre
sentante do povo, cobrir a responsccbilidade 
ele um governo que tem trueiclaclo um a um 
todos os direitos elo povo? (:.Apoiaclos e nao 
apoiados.) 

pricla nos c;isos especificmlos irn Constituiçi\o, 
nenhum projecto de lei proprimrnrnte dito 
póde converter-se em prnceito obrigatorio 
pa.ra o paiz. A sancçáo ]Jl'esiclencial é parte 
integrmlte 1.la lei. 1\fas, si ;1 emenchc (\a, 11011-
racla irnüoria ela commissão for acceitlê pela 
Cam<er<L, ;e a.pp1·ov;cç:iio do esfado ele sitio será 
incluichi no projecto ele amnistü1 que tem ele 
ser sulimettido V.. sanéçfo do Presidente lln. 
Republica: teremos assim este m<egistrnclo, 
que é parte no iulgccmerito elo Congresso, .m'
Yorado 1.·rn juiz, pam l10mologr11' ou niio a 
semern,,cc elo mesmo CongTcsso. 

Aliás isto não me rnrp1·c1te11cle. Si ji1 se 
1°, i1orque não foi consequencicc tle unrn quer conceder ao Poder Executirn o direito 

comrnoção intestina 1ms condições p1·evüittcs Ül~ eli.mimn· os seus ,inizr~s r1mst.it.nciunaes, o:; 
na lei · senaclore,;, nâu rn1·ú, muito que s:' ll1e üó üw1-

20, ponjue o Sl'. Presülente da RqrnlJ!ie;i" bem,, fücnlllarlc de cunsmtir uu 11~w irn. ex
lançou 1mfo elo meio extmorcli1mrio ela :ms- ecwJio tla seHttmç;i, elo Cong1·esso,q lW t:omlc•rnrni, 
pensiio ele garantias qmwdo :c:erici, plrnamente os seus actos. Dir-se-lm rp1e no mso elo pcll'
effimz o emprego elos recursos normaes ; lamento approvnr u estaclu de oi 'io, a s;u1cçâu 

Sr. presidente, resumindo as minhas consi
derações, elevo dizer que o acto ela cleclcira~·ão 
elo estado de sitio é inconstituciomü: 

3°, porque o estccdo ele sitio foi invocaclo presiclencial nachc viric ac:creccenü1r ccu actu 
como rnedicl<t preventiv;c, q1mnclo, nilo so leg'islativo, e na hypotllesc' contm1·if1 ficar
cliante elos principias ele direito como em fücG l\ie-Jia, sal rn o 1.lireitu ele inte111m· a respon:s;l
cla lettra mesm<t ela Constitui~·ilo, só polli;c ser bi!icbcle uo presidente, si este recusar a scw<;
empregccclo como meclich ele re11ressão ; l;oilo, íhwmlo <tppronu· novCLmenté' o proje<;to. 

4°, porque as meiliclas reprnssivas recl1.hira,m Estcc argumenttwilo não wevalece (-poiacfo,); 
sobre diversos cidlêcfüos, a11tes de declarado o eutre muitas outras l'itzões. porque, para, 
estaclo ele sitio; neJ:u1r npprovação ao acto de sitio, rlo qnc· tle-

50, porque recccltimm sobr2 outros, depois de coi;reriL t;cl vez cc res11ons,1bilichule Llo execntivo, 
restccbeledclas as garantias constituciomws; bi1stcc u111;1 simples nrnioria ; mas, ixmi, negai· 

6°, porque foram ferir immuniclarles de re- aquella a.pprovaçilo, Lhõpois rle ·oetado o pl'O
presentantes ela nação, que não poclimn ser j ecto, serão necess;wios pelo nrn:10s dous terc,:os 
suspensas; dos votos presmues. A susp~:ns<Lo de garantms 

7°, porque consistiram tambem, contra ll!'C- pocfo1 assim ser ap11rovacht e não approvarh, 
ceito constitucional expresso, em dem1ss11cs ao mesmo tempo, pelo Podel' Legiskttivo. 
ele clêrgos vitalicios e reformas ele ofiichtes de o meio regular a seguir- se nesta q uc1stão é 
mar e terra ; . 0 que foi pl'Oposto no voto em sepamclo: " 

8°, porque as prov<1s envrndas pelo Pouer i·eimião rbs duas l'amo.ms. 
Executivo, como tendo servido de fund;wrnntü J E' cc:rtu que o m-t. IR ela Constitu ir;i'ío exige 
a seus actos, não conteern um;1 S1l pitlavt';c ;L que 0 Senado e.~, Cctr1uwci tn11Jalhcm :-;c•pamrln.
respeito de 40 de entre os 45 ciüadiios iiresos .º mente. 1\fas este lll'incipio sc·ri1 ;c!Jsoluto '? 
desterrados e n1w demonstram a re8ponmlJ1h- Niio estni·ii, snjeito '~ oriurnlas da 
clade dos outros pelos acontecimentos tlc lü 1le n;üureza especüLl de ccrfa~ resoluções'? 
itbril; . . . ;\<;r-eclito que ~irn. 

9°, fimümeute, porque. os eíimtos elo e~L,1rlu o m·t. 47 cli:-~pôc· o scguintl', sob1·é1 a ''lei~·;To 
de, sitio foram dicbtormlrEente prorog«1llos pl'cSilleuci<ü (li?): « .. _. ... o Cong_i·csso .fürú a, 
alem do termo ele srn1 cluraçao. am1mr-üo im stm prtme1fü ~ess<w do mesmo 

Resta-me, Sr._ prc~siclent~, tnüar ela ufürna a~mo com qrnllqllBl' nume1·0 de memlJros prc
:parte ela questao. Peço" Cllmccm que tenha sentes. Si uenllum dos votados 1Jouve1' alcan
um pouco mais ele pacic1~ci;i, parn ouvir-me· çado 1m iorici absolufa, o Congre3so elegerú, 

O parecer da comm1s,;;w propoz que 0 ap· por ma.ioria dos votos iiresentes, um, ele entre 
provli,çilo do esü1üo rle sitio fosrn intercalada os quo tiverem almnçaclo as duas 
no projecto tle ammsti" que nos foi remetti~o nrnis elevadas, 1m eleição direct<t.» 
pelo Senado ; mas, senhores, estLt ernenclêc nno Neste CflSO. u CongTesso fünceionarii sq1am-
cleve ser acceitcc peh1 Canrn.m. ,lamente? Nüo ; e nssim entenderam muito 

A Constituição cliz no cirt · 16 acerfaclélmCJ1te as rnerns da CCLmarcc e du Se-
« O Poder Legislcctivo é exercido pelo Con- naLlo, quando, lrn pouco, confoceiona.rnm o 

gresso Nacional coill. a swicç,7o do P·re:;identc projecto de regimento commum. 
~/,, Reruiblirn. » Eis alti uma excqJ~.ão ao al't. 18. Pois llcm, 

Sem que, pois, tenlia sido cumpriLlCL esslL o julgaml'nto tlo estado do oitio 11eve ser i.,llm
fonmiliclci.cle, ou S·Jrn que ella tenlla ·mlo ;:;up- bem como tal cons1Lleraüo, nrnxnne tendo-se 
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em vista o enfraquecimento politico e i1s clifil
culchules que solir·evil'iarn ao poder publico, 
si a suspensão Ülo gara.1ltü1s fosse approvacla 
poe um<t chês e amaras e rcjeitacb pehi outra. 
(A}Joiados.) 
· Sr. presiclente, tenho concluiclo a minha 
tarefa .. 

VozEs-Brilhantemente. 

O SR. EPITACIO PEssliA-Eu nií.o penso, Srs. 
cleputarlos, corno o Sr. mRreclml Florin.no Pei
xoto, que levou a ma anllacia ao ponto de 
inslllüi.r C'sta. !"amara.insinuando que, n:t rno
';ã11 ele 21 ele j1111eiro, ella delegcm-lhe po
deres cxtra.orrlinarios e gm0 :rntiu-ll10 nssim 
antedpaclo apoio <1. todos os sens actos. Feliz
mente, <1. honrada. maiori8. dti. commissão ele 
justü;n. dechirou perem11toriamentr!, em seu 
parecer, que naquella moção o Congresso não 
lmvüi delega.do nenlrnma ;cttrilrniç·ií.o ao Poder 
Executivo. E de t"cto, nfo clelogou nem po
tlin. clelega.r: não cleleg·ou. porque no regímen 
presiclencia.l ,, uma extrnyagm1cia il. ddc'gação 
üe poderes; n~o porlüt fazel-o, pm·quc o Poder 
Le.!!'islntivo não tem porleres oxtmorrlina.rios, 
tem as suas attribuiçõcs limitadas peht Cm
stitnição. (ilpoiarlos.) 

Entretanto, folgo de ver que os signatarios 
rlo parecer ela commissão de justiça, que são 
rm qlmsi sua toüüiclade signatarios da moç·ão 
ele 21 de janeiro. aelmm-sR em completa tli
vcrgenci:t neste ponto capital com o Sr. Presi
dente tht Republica; porqtmnto é S. Ex. mesmo 
que, 1m mensn.gcm dirigida ao Crmgrnsso, re
í'erirnlo-so á n.nmbtü1. llos presos politicos ele 
S. Pmllo e de Minas, iLl1111istüt eoncedi1ln. contra 
cxpr·essa disposição eonstitucional, ri ue rn.serva 
ar1uella n.ttribuit;ilo privatiY:i.mente ao Con
gTcssCJ, tfü (li;): 

« Estes actos forn.m expe1li1los com o fim de 
pn.ciflea.1" 1lefi11iLivn.mellte os 11.nimos, e no uso 
rios podei·es c.rtrrwnlin(,n·ios rpw i11e con/'e1'isles 
2Je/as "iJIO(,'(Jcs a f]UC.frf 1ne tenh0 . » 

~fas, senl1ores, cm não pcmso como o rnare
el1êcl Fl01•ümo Peixoto, não acreclii.o que vos, 
1Lixlimmlo cli" voss'' dignidn.cle, elo vosso criterio 
e inclep~nclenciêl, tenhais m1toci11:ichcmente l!y
pothecaclo o vo,;so apoio a. toclci.s :i.s v-iolencias 
do Pocler Executivo ; pelo contrario, eu estou 
firmemente conveneirlo de qne a mnsci. üa 
.i nstiçn 11ostergmlil. e tla li lxmlilrle OlJlWim icln. lia 
rlc• vinga.r no ~eio eh represenüi.çiw brazileira. 

Senhores depntaclos, larn;ae os olhos em 
torno ele veis. O qne tende,; visto, e o que 
vfüles,depois ela insü1llac:~o tlo govemo actnal '? 
De nm bdo, a allmt nacional enlutada., san
grnndo :ünchi. as dores c1·noiantes das liecatom
bc•s sinistms. A term elo Pe1'JU1mhuco, oncle 
primeiro se ouvil'am os v:i.giclos clf\ lilJertlacle 
o ela. demoeraeia, i111mecleeichc no sangue ele 
c,ei1s fill10s, lmrbarmnente trneirln.clos em nome 
das instituir;ües que seus <1ntepci.ssaclos haviam 

sonhado para a reclempçifo de sua patria · 
(Muito bem.) O solo heroico do Ceará, onde pri" 
meiro fulgiu o clarão raclia.nte da reclempção 
ele uma r1i.çi1. infeliz, recebendo nos pulsos, 
pela imimação <i.troadora e sinistra do lj(lm
banleio, os grilhões que vinham mmiquilar 
a sua autonomia, que vinham violentar a 
sua. liberdade, elle, que tanto combatera pela 
liberdade de todos. (ltiuito bem.) 

No solo generoso ela Bahia, ele S. Paulo, do 
Rio de Jcmeiro, elo Rio Grande tlo Sul, ele 
:\fatto Grosso, o sangue brazileiro a espaclanar 
em ondas rubra.s, por entre os gemidos e an
gustüis da orpllandacle que chora e da viuvez 
qne soluç:a. Os outros estados da Republica 
enfraqueeiclos, anniquilados, moribundos, sob 
o gum1te assassino ele uma tyranniti. nmldita ! 
(Muito IJcm .) 

O povo cleserente, desilludido, rugindo teme
roso contra o poder publico que o mata a 
fome e á lmla. (Muito IJem.) 

Agorn mesmo. criancinhas, que veem pedir 
a liberdade ele seus pa,es, mães, que veem so
luçar a viela ele seus filhos, que é a sua pro
pria viela ; por tocla a parte a desolação, a 
tristeza, o luto e a clrlr. (111iiito bem, nniito 
bem.) 

De outro lado, um homem sinistro que tri
pudia sobre os escombros de todas estas ruinas 
corno o genio pavoroso elo exterminio, dei
xando transparecer nos seus lci.bios oriso sar
clonieo ela vingança satisfeita, deixando ver 
nos bordados ele sLrn farda as manchas ahi lan
ça.das pelo srrngue de seus irmãos. ( Sensciçllo,) 

E' possivel, Srs. representantes ela nação, 
que abandoneis a causa elo povo para de
fender a c:wrn do despota. ? (Muito hem.) E' 
possiYel que repudieis a causa ela liberdade 
para <l.lJra~·m· a musa cht tyrannia ? (Bravos.) 

füi.o, mi.o posso acreclital-o. Jvicts, si apeza.r 
ele tudo, s[ apezar ele toclos os horrores com 
que o governo aotual tem assignalaclo a sua 
pa.ssa.gem pelo lJOcler, si, apezar ela inconsti
tneionaliür1.cle mflnilesüi. elos aetos elo Vice
Prosiclente da Republim, vós os sanccionardes, 
eu me eurvarei ante essD. fütaliclacle tremenfüi. 
que virá pesar como um véo sombrio sobre 
os destino,; ele minha patria, mas encontrarei 
conforto na tranquilliclncle de minha conscien
eü1, por ter sa\Jido cumprir o meu dever, por 
ter pugnado pela v-ercla.de da Constituição, 
pelos brios desta Caimcra, pela honra da Re
publim. (Brnvos; acclamaçõcs; prolongada 
salva de 2Jatmas no recinto e nas galerias. O 
orculo1· J al1mçaclo e calornsamentc f"elicitaclo.) 

Vem á mesa a seguinte 

Der/11.1·aç17o 

Declara qne., si m:tiYesse presenteá sessão 
em que se a.pproYon o parecer n. 15, relativo 
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à desnecessichde chi eleição presidencitil, teria 
votado contra o mesmo pM·ecer. 

Sala, das sessC1es, 28 ele junho ele JS!J:?, -,1. 
Jl1orci1·a dri S{l oa. 

Vae a imprimir o seguintr. 

PAREC1'R N. 24-18\J'.?, 

ApprowJ, ª·' rccdisw/r1s rr 30 1/c 1111u:•> 
11ll~'1J1,o no do ]~ .... ·1JtJ"it'J ,\1anto e í'eco~ 
rrhccc de1mtm/os pelo 1nes,;w estrrrlo os lhs. 
1lfanoel Leilc de iY01ues !lleUo e Jusd Jfu
racio Costa. 

A commissão ele p2tições o poderes. temlo 
procerliclo ao ex<i.me de 5C a.ntlienticns 1!11. 
eleição para dous deputados forlerncs, feita no 
ilia 30 de maio ltltimo no estado elo Espir;to 
Santo, em virtude elo § 1 º do a.rt 28 ria Ccm
stituição e al't. n. 60 ria lei n. :3:5 ele 2Ci ele 
janeit·o deste anno; e pelit n.ppnmt,::10 reali
ôacla, vecificanclo qne obtivenw1 votos nn. men
cionada eleü;ãu: Dr. Manoel Leite de Novaes 
Mello, 2.\.J31; e Dr Jo~e Homcio Cost<i, 2.881, 
não constci.nclo :rregnlarid;ule ou nullichule, 
que vicie a referichi eleição, nem protesto ele 
natureza alguma,-é ele parec0r: 

1° que seja :i.pprov;i.üa fL mesnm eleiç~LO; 
2° que sejam reconlieciclo~ clepuüi.du-; p:·lo 

estado do Espirita SfLnto os Srs. Drs. Manoel 
Leite ele Novaes Mello e Jos1~ I-Iomcio Cosüt. 

Sala. elas commissões, 28 ele jnnho de 1892. 
-Cesar Zwna, pre~idente.-F,·crlc1·ico JJouF-'· 
-Bliptista ria .ilfotta.-LeoJ1ci Fi//10. 

V<lo a imprimfr os seguintes 

PROJECTOS 

N. :í?-1892 

Reuula u. concessr7o rlc a1Josc11tflr11"·i!f uos f'11w·
cionn1·i'JS JYU1Jlicos, de o('corrlo <'Oiil o r11·t. TtJ 
'da Gonstituiçüo Federal 

A commbsilo ele fazend;t e inrlnst1·ü1~, tendo 
em vista o que üispõe o arl;. 10 da Consti
tuiçilo Federal e a neces,ichule de regu!a.r-sc 
as rtposentaclorias dos funcl'ionarios pnblicos 
inlmbilitaclos por inca1xtcirhde pliysicrL pnm o 
s2rvi1:0 da nar:ilo e mais : 

Consiclerm1c10 que ;1, clcsprza. mrnnal uim ;t 
m8xrntem;ão ele pensionistas e n.posenüulos 
aug·rnenta e tende <e augmeuku·, tendo sido or 
çacla. m1 exercicio corrente iia enornrn YCl'bn. 
ele 4.DlC::ílfü;Ci45; e 

Consiclcmndo que na actual scssã.o legisla
tiva jú. foi <tprescntaclo grancle rnunero de pe
tições solicitm1do novas rtposentaclorias e mB-

lhoramentos de outras anteriormente conce
didas; 

Vem submettor á consicleraçilo cb Camam 
o seguinte 

ProJecto de lei 

O Congresso l\<i.cionn.l rlecrefa : 
Art. l ." Desde 1i. data rla prnsl·nl.o lei (·, 

o Po1ler Executirn a11torirndo a conceclm·, 
ele conlünniclmle com o 1u-t. 75 cüi. Consti
tuição Federal, aposent1tcloritt aos funccioua
i'ios publiccs que a elh tiver·cm direito, 
ele acconlo com o clis11osto m1 mesma lei. 

Art. ?.. " Aos fünccionarios comprehemlirlos 
no artigo antt•ceclente si) pocle1°it ser claclit :i 

aposentaclmfa provarla, il. sua invali dez }JOr 
inspecçfo (\e sttrnle em que s.',ja.m jnlgaclos in
c1tpazcs de continuar no exercício do~ seus 
cargos. 

Art. 3." Nilo será conClõtfüla ttposentacloria. 
aos f'unccio1mrios que contal'em menos ele 10 
annos ele effect.i vo serviço publico. 

Parngr21plto unico. A C\.posentaLloria e claclct 
com as vn.ntagens elo cargo qnc o Cuncciona.rio 
esteja exercendo ha (lous mrnos e os que não ti
Ye1·em este temp ' de servic;o si'i pücll'r::to ser 
nposentados com o on1enaclo do c<cego an
terior. 

Art. ,i, 0 Ao fnnccionario q ne ti rn1' 30 
annos clt; rnr1cit,:o compete a.po:;entacl1win. com 
orclcrmclo l"Jr' inteiro. 

Aos que ti verem mais ele l O e menos de 30 
mrnos c"mp.-te :tposent.a.r1orin. com onleu:icl11 
propm·cionn,t ao tt:mpo que ll1es conespomla 
na, razi'ío ile 1 ;:~o, 1mrte po1· anno. 

Arl:. :í. 11 O i'unccionario que eon!itr nrnis rle 
:-:o :i.1rnos ele eífoer[y,1 soeYi<,:o tem rlireit.o ao 
i·rspecl.ivo orcl0rrnclo e mais 5 11 

/,, ([cc grntifi
c::tç:l.o eorresponclc1ite ]Jc1r n.nno que r:xcccle1· 
claq ncl!r h•rnpo. 

Art. iJ. º Pani os Cº ffeitos (li.:sta lei não se 
consitl"ra tempo de exe1·cicio o ele licenças e 
de enf'cnniclacle~ rpie se prolongncm pol' mais 
de seis mezes. 

11.rt. 7." O frntu:ionDTio a.posrnfaclo consi
rlem-se incomp:Lti vel p1n·n, q unlqmn· Cnncc;ão 
pu Llim rntl'ilrnicht pelos cof!'es rh l:nião ; e 
qu:rnrlo c\CCPill' empi·r:cu ou commi,;:3ico ost:t
doa 1 com Yencimeutos pet'rl?t'Ú i11su j(:ciu o 
nmeirncnlo rl:1 aposenlmlorü. 

Al't. 8. 0 Os í'unccionai·ios jú. aposonfados 
pol' foi anterior Hií.o teern rlireito ús Y:.rntn.
w~ns musipmdas ne:<t:i. 
· A1·t,. ().' São cxcluillos rins tllspr·sic;i1cs tll,süi. 
lei os l'1mcciurrnrios 11posc:nta.doí'ia (: n·gu
LtLh em 1ei c:<]J2: ial,c:omo º" magistrullo.s, pro
fessores e mili tciws de terra. e mar. 
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Art. 10. Revogam-se as em con-
trario. 

S. R.-Srüa, das commissr)es, Z7 dr junho rle 
18~12.-Jln,.sa. prcsidente.-/ie/l1w111ino Ca,.
neiro. rellitor. - l'1Jsso:c.-Joã1J 1/c 
::Jiqacira. - Becerril.- Thm1u1z Dclfi1w.
Sa1npaio J?cr;·a~ .-3furcolin.o 1lloura. 

N. 53-1892 

Concede iscnçr7o de direitos rlc 
o du CX')JCdicnre, parn os ·nu.r.u;ncws 

rl il/1.cmin1u:ao ele Pir/fciccdm em 
S. T>ludo, co1?Jrrt:_'.tarl~[ yJ01· Lui::. 1/iceJilc ele 
Sov::,cl (J1tcir·o::,. 

rnu;lo, com parn.do ao do grcz ccu·lmrnto ele hy" 
L1Y'0"'8110. 
C~mvém, por(~m, especificl1r que na isenção 

doP. imposto~. rle importação não Jiw,r<'i, incluiclo 
o dr, expeclieme. porque este 6 relativo l10 
tr:_clml\10 ckJ desembarque e :_crmazenagern; 
trahnJltos que não podem ser feitos por pessoal 
e:;tranllo ils alfüm1egas. 

Nesse senlido a commissilo apresenta o se
guinte 

Pr~jec:to ele lei 

O Ci.mgl'esso Nacional resolve: 

Art. 1. 0 E' mnceclifa isenção de direitos de 
im JJOrüM;<"i.o, não comprellenclenclo o ele-Expe-
1lie11te-para os matei0 iaes destinados iL illu-

A Intendencia Municipéll tle Pimcimba ce- rninavi'i.o c)[L l'idado ele Piracical)a, em S. Paulo, 
lebrou, com o ciüaclão Luiz Vicente üo Soum 1 contl'actathi. pelo cich1clão Luiz Vicente rle Souza 
Queiroz, conti·n.c1;0 pccnt o csfalielecimento ele Queiroz. 
uma empre;m ele illumilmçi\o electric<1, llllSSa 1 Art. 2. 0 Os 1m1tericces a que se refere o artigo 
cicl:i.lle, com ci. com1iç:ão de obt.ol' üo poclm· com- 1 antecedente são 08 que constam Lht relação 
potente isenç;'í,o dos impostos pam os rnateriCLes que a este acompanha. 
cle~tinaclos á fonchi.çiíu cll1 emprezcc, e neste Art. 3. 0 Rovogam-8'3 as disposições em con-
sentido dil'ígiu a ml'sma inlemkncia um:i, :peti- trn.rio. 
çãu u,o Congr~,so Nacional. , S:1la das commissões, 28 de jun110 de 1892.-
. ;L ca.n;m,1s~a~ ~nttmcl~ ci;rn, e dever, dos.g~.- iJiur.rn lJresidente.-Be:arril, relcitor.-Sam
ve~nos., 1:0~ petiz~~, novos,_ .c.º'.'w o 11?sso,.1P

1,ut,: /lllic Para~.-BcU111·mi1:0 Cw·neirn.-Tho'.1ia:: 
ge1 o lctc1litc1r c1,S mclustnt~ com c\UX:l..OS lll 1JeVi110.- Pessoa.-Joao de Siq1rcirn. 
clirectos, como essr:.:s,_ de is::mt:1r ele pesccclos -JJm·colino 
1mposlos de 1mp01•Lclç<LO p[Ll'IL os 1m1ter1aes ele 

N. 54-1892 

Conc:eclc a D. Hcnriq11clcl Carnei1·0 (lc 1lf1m
Fait!"c, 'viaoa do Dr.rl.ntiocho dos San

'llllW pcnsüo mensal de 200$000 

que pI"Gcisam, e que, mro, ou difücilm:·nte 
}lodem sel' obtitlos no p<Liz, cdln_i de. que pela 
ex1x1nsão das mesm:cs po~S[l,111, imo "ºseus ]Jro
ductos competir com os Ni111ilm'2s deste-o, que 
siío imporktclos do est angeiro, como protluzir 
a :tba,st:mça pel:1 [l]Jl'llirnr;ilo doe' C[\p:ttLes r:.: re
proclucçilo dos mesmos, v melo o paiz 8, auferir 
Únm enorme sornma ele hencficios que c_:om- A' commiss:'fo ele fazend[I e industrias foi 
pense larg·mnente os sacrili1::ios elo T11esouro. pre~e11te o requerimento de D. I-Ienriquefa 

Grrn1de numel'll eh; emp1·ez:cs sé: teem est<1,1Jc- C<1,rnciro ele ll'Iendon~:n Fl1ure, viuvlt do Dr. 
leeido no BL·azil, guza.mln elo' fürnres ele ism1r;:lo Antio:;!,o dos SG,ntos Faure, lente das Escoll1S 
ele direitos p:i.m o~ m:ttcriaes ünport:11Jns, ou- Militcc1" e Polyteclinica e capitão ele engenhei· 
trns exiscem q uc pol' 80pltic;mêi.,; ou omis~ão dtL i·o~, pet1im1o Llma prnsilo. 
lei importam, i::wn tos tl' Ll11·, ,i tos, tuüo q mmLu A peticimrnrici. não disp:ie de outro recurso 
lhes apt'<l~, snl <inclo l1 muitos mil cuntos tle ,üém do meio solllo de ;?,6:fl mensl1es. 
r1~is o que deixa rle ser a1·1·t;t::itl:Ltlo rm~ <llLln- O D1'. Antiocho dos Smú.os F[\ure serviu no 
deg<ts, c11mu muüo lJem ]Jondem o a.etuJ,l ~l'. exercito desde 15 de füvereiro de 1865 até 17 
Ministro Ll[\, Fazeml<L em seu i·elc1toriu epa.rn o de 1müo ele 1879. clat" em que foi l'Gformaclo 
que peLl0 1iroviüonci:1s. po1· inc<tp<tcida,cle pllysica, e occL1pou o magis-

Emlmrn, 11ilo seja " imlusteía 1le que se tni.ta te1·io 1m Escola Militar desde 28 ele fevereiro 
dn numero dc1.quellci,~ ''que a commissiío aci- de 1874 <Üé 13 ele nmio de 1886, época do seu 
ma se l'C(('1'it1, toch via en t 'nrb n, mesma, com- füllecim:'11to, como se vê L1a honrosa fé de 
m iss:Io que a Cu,m:cra IJetll proc; ·llel'i1 cuncellfõnclo offkio com q ne a, peticiona1fa instrue o seu re
os l'C\.Vlll'0S inliüo,; peht Tnt1c:ntle11cm 1\Ilrnicip<cl q trnrinwnto. 
ele Pil'ackaiJ<t, por11 uc• 2,cm to.es a1 Lxiliu-; üdli- A1,tondm1 :1 riue :_e pensi1o ele que gosa a, 
cilmeute poder-;;:-:-lrn obter noY:ts e Jan:·as :"x- viuya, do Dr. -~-iGiocho dos Santos Faure é 
pei·:eucüi.s eh ill :.1miuét~·:t•1 ductrica, em gr<Lnde cYiclent:,1rn:nte insutficiente para a, sua rnmrn
e:~c:1hi., aqui nu ll<Liz. omll: rn::üo lla, :ümb\ ten:,~10 eom din·Llichidc · 
qtwm poulw. •êm clu viLb, nito :'u n, su:1, cüic<Lc:i:1, 1 A,tLendenc1~ 

0

êt. 51ue ~s concliç,les de s~1bsis· 
como u, 0u1Jcn01·.1t1<i.Llo do systern:t 1.le 1llun11- tencm elas fo1mlrns dos imhtares, apos seu 
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fallecimenlo, mell10raram mui to, cl[l,cla a pro· :

1 

nuinte [1,0 que sene de refaitorio e reparns no 
clama\·Ll.o dct Republica ; ref1,itorio (\[1,S pra\'icS, e tambem 1mr"' acqui-

Attenclenclo a qne, na obsen•,i,ncict pontmd siç·ão de um preclio e respectiYas obras rle 
e rigorosa dos a.rcluos cleYfü·es lle lJrofüssor, o :vla,pt:tçi'lo pf1.ra 8ervir de q tmrtel clu regimento 
De. Antiocüo elos Santos Fn.nrn tcrr1.ünou a, ele c1w1üfaria eh.e Beigcclhc Policial. 
sua. mude; A' recjnisição ela, commi,,são foram-lhe tam-

Atteml8mlo cc que o Dr. Antioclto dos S:ui· bem prest,ntos todos os clocmnentos existentes 
tos Faure como professor occnpon logar ~n.- im secrd.arin. ela, jnsl;iç.a, relativos ao novo 
liente no magüterio cht Escohc Pol:-c~ecbnim o quartel ela 1·1rn elos Harbonos ou Evccristo rfa 
sobretnclo no chi" Eseohc Milita.r, cll'ixnmlo um Vcign, e' a, ner:Pssida.tle ele :ccqnisiçil.o ele um 
nome que 6 unrn tmcliç:ão entre as gloriosas pretlio pnr<H[lmrtel tlo regimento ele mvalln,
tracliçlíe:s clesb escolcc; rin., ('.Jn sulistit11ic;i"ío elo L[Ur ccctualmente serrn, 

Attenclemlo a que o influxo cl8 suas lic;iJes sito á rua elo 1-faclclm:k Lobo n. l. 
contr.ibuiu sem cluvichc, jnnto ás suas quali· Por· esses cloc11mentos yeriflca-se que. a 
cbdes mor<ies e civica;:, pam levm1trir o espi· vm'kt ele 400:575;;315 suiJclivicle-se em clua~, 
rito cli\ Escola, elo Gnerrn, iirnpccnmclo-a parn senclo 275:000;..; pa.m :1~quisiçilo elo pale1-
fortemenk impulsiomi1· o a.clw'nto do regi· cote do Bl1rão rla Visb1 Alegro, sito á 
men em qne lll'ese11tementc1 se n.·~lrn, de posse nrn elo Conde el'Eu, que parecf'. reunir as 
a. nação; cJrnlit;ões 11ecessarias pa.ra servir de q1rnr-

Attenclernlo a q ne o Congresso, em respeito wl, (' p ;lo (jnn.l pedem os sons actucces pro
ú. memoria cle illust1~es mOl'tos, como Benja- prieüct·;os o preço ele 150:000S, e 1;25:000:': 
mim Constant, o Jundador cln. Repnblica, o pnrn. as obras tle sm1. adaptfv:iio, enumernclas e 
Tobias R<crreto, tem tlocreüulo pensões com or\·a.cln.s nesta quantice pelo engenheiro Henri
caracter excepcional i1r1ra suas familieis ; que .José Alvares dei. Fonseca; e lt ele J:25:G75S515 

A commissão ele fazenda e intlustriccs p1'opõe pm''" ~ts obras de riue aind<e precisa o riovo 
a ap1irovação elo se.rruinte i1rojecto ele lei ú c11mrtel ela nm dos Bn.rlJonos, e que são as so
Camam rlos Srs. D2putaclos: g'llintes, segundo o orçamento do mesmo en

O Congresso füi.cional resolve: 
Art. 1. 0 E' concedida a D. Henriquetcc Cccr· 

neiro ele Mendonça Faure, vim-a elo Dr. An
tiocl10 dos Sa.ntm< Faure, lente chc Escol<1 Mi· 
litar e Polytechnica, a pensão tle 200S 
mensaes, incluindo-se nella o meio soldo qne 
ora percebe. 

Art. 2. º H.eYog·,1111-se as Llis1iosições em 
contmeic,_ ·~ 

Safa. (l~ .. s comrnissões, 28 rle jnnllo de 18\J:?. 
-1linrsa, presiclente.-T/i,o,nclo Dcif1io, rela.
tor.-fleliar1n:nu Cru·neiro.-.lor7o rlc 
-Sampaio Ferra~. -Hc~erril. 

l'\. 55-189:2. 

Autoi·isa a rlcspc~a no c.1;ercicio cm·1·entc da 
qiiantia 1le 48G:2j;'J>)IJOO J!'l! ·a rtcquisiçao e 
aclaJ?taçílo de ni11 pal'rr o r;..rartcl rio 
rcr;,iirwn.~o de .ca. _ .. der /1n>1arlri 110/iô'.r!, 
/rc11 a di, u;c11 c,rr1.1 7JOlicwes e prrra V'lnas 
oú1·as no rp<arie! ria !'ll'l rios n-:rlronos 

g·enlieiro Alvares ela Fonseca,: 

Reparos no refoi Lo:·io das praças 
Construcçffo de nm 2° pavimento 

solJre o refe1torio ........... . 
Consteucção do pl'Olongr1mento ela 

parte interna do quartel, some
llrnnte ú. que serrn ele refüito-
rio ......................... . 

Encn.1rnmontos e ol1ras para o 
e8coamento rl:1s agmts pluvi-
n,es . ............. ~ ..........• 

4:360$000 

36:000$000 

74:000SOOO 

11:215s:s1:s 

Pelo examr elos reforillos rlocumentos veri
ficoll a commiss:\o ser realmente tl;t maior ur
gench a ll1l1llimcil tlo r·e;.ürnento ele mn1llaril1 
cfa casa. ela rua Ifacl dock - LoiJo n. 1 , owle se 
aclm aquartel:vlo, porque estil em ruínas e é 
pm· clemais insufüciento pa1·a lcccorn mollar o 
iies~ml e :i c;1 YctllmcléL. 

O rklegmlo dt\ ltygim1r: da parochia do Espi
ri to Sa.n to em 12 1 lc .i aneiro (l() 1891 recl:cma vn. 
p1·ovielencias 'inclispens<weis e urgentos con
trn a fülta <ebsJ!nt<1 de llygiene nesscc cascc, 

Foi presento à 1·ommissão elo orçn mcfüto n pe ICL improprietlacle do local e carenci<t 
mensage11_1 do Poder Executirn requerendo ele; espaço para as prnçns e cavallmcln. alli exis
nm credito cxtraorclimi.rio ele 618:575;:;5l:'í, tentes. Alojamentos, diz o delegado üe Jty
sendo rle 400:5758515 a verba -Obms - e ele gielte, que, qm1.nclo nrnito, polledn.m comportar 
218:000;:; "~erba-Diligcncins policilces.A ! 1 par- '.25 r;oltlados, estão occu paclos por [)0. 
celht e üesünaihc n. ~bras no nuvo quartel da Bri- Toclas as nutras depernfonciuc< do quartel silo 
gada Po~icmL sito a rua do EvRrbto da V<'íg,1, rl(mn,s elo i·eparo poi· suas pequenas dimensões 
q1mes :;ey1m-as_rk escoamellto dn' aguis pJu- e peliL necossitl:1cle elo obras. Esta rep1·eseu
v,rnes'. cofü1.rucçao do ;2' 1JaY1rnento sol.1re u 1·e· j far;:To (~ r.;onfil'rnad:1 l)O]o inspectOl' goral ele 
feü01·10 exrntente, de OLfü'O iiaY1111ento se.me-, 11ygiene Dr. J\g·ostinlto Josó de Souzét Lurnc, 



Sessão em 28 de Junl10 de 1892 425 

------------- ---------------

que a transmittin ao chefe ele policí<t general 1 qt10 as ugu::ts plnviaes <tfflnem sobre este, lrn
Bernarclo Vasques, que por w;1 ver, levon-<1, mecleoenclu-o, clamniiicrmrlo-o e compl'omeL
ao conl1ecimento elo ">Tinistro cln, .Justiça. •tendo :1 oarnledo~ c1110 nelle momm, seml_o po1· 

A :~ rle alJril ele JP.!Jl o comrna.müw",c: elo: isso nr·gcmte encanal-n,:o e clctr-llies p1·ompfa, 
rngimeni.o cln cn.va.lLtr•ia inll.irmcc\"<t ao com- saltida. 
ma,111lttnte ela bricraela, e este uansrnil~tia ao Q1mnto ao credito Lle 218:000;-; para a verki, 
ministro, 1loc: rstrn,go~ cti1isn11os pelas raüi- -LJifi1;enc,-as poiici1res-que realmente füi ex
zmrn.s em grancle nnmero cle pe1:as ele fünh- cessivlunente retlnzíd:L a. JO:OOOs, a commis-
1mmto e na l\.nTa,gl:m, sobeet.rnlo no milho, sito a reeonllece necessaria., attenta a anonna
trnlo dm·itlo its mi1s c:oncliçiies d;c arrcc:i1laçi\o li1lade cliL c111aclr<t que atravec;samos e q1w 
no pcssimo edifü:io r]1w serve 1lc q1m1·tcl. i exige por pM'tr. ela antol'idacle policial mecli-

A ·2::l rle drzeml1ro elo 18Dl o comm:mcl:1ni,e ':das 1le pi-om11ti1 rt:pl'es.,iio, n. gmncle ex.tensão 
eh ]Jrigada reprc:sem.:1va ao ivli11istro 1ln. .f11:·:-, o a.ué;1rn:nto 1la população desta, Capital, onde 
tir:a soln·r· :t urgente neces-<itlnclc cl1~ 1,1·m1>fo- :w lacln dos ci11aclãos morigeraclos e respeita
rir-se p:irn. outro pfüclio o qirnrtd elo n•;,d- tlm·es 1!:1. ll'i e cb rrntoriclacle sobram actual
rnento rle mv:illaria, 11orc1 uo nn p1·relio lh nm mente t•kme1Ii,os ck desordem politica e social. 
Haclclock-Lribo faltam :11Jc•ul11 t:ummte a.>: nm:s p,,r i:;so ó a l'Omrnissão de parecer que seja 
imlispens:1,vris aeconuno11'1ç·1}0·'. p:irn o , co11i.:1·diclo (J c1·eelitu necossi:l.río imra esse sm·
e p:1m o:; mv:1llos, t:•n:lo lmv11lo necc·c:,:ida([(;' 1·i\·o, recluzinclo-o :ipmrns ele 18:1JOOS. por con
ilo nl11g-:w-:<o 11 rn otürn pl'eclio pil,m servir elo i fi:1r q110 o c.·;piritr1 ele economia chi :nüoriclnele 
r:cc1•e1m·in o s:l.l:1, ele onlcrn:, ü de ar1mutcl:u· 1 incu11iiiicht üc 1lespenrlel-o conseguirá eco-
1n1'1.e ilo regimento rrn1 tll11 barra6'tli 1lo rna- nomism· c~s:c qnantia. rcl:i.tivarnenl:e pequena. 
ilcim. no qwirtel elo~. Tli1rbnnos, com gr:Lvc sem Jll?juizo eln. Regnmnr;a publica e p<1x-
1Jre.)11lZO cl:t bo:1, :iclmi111str·:1ç·iio e da llísciplinil. ticnhr. 
elo mesmo regimento. · 

A ;24 de 1rnüo ultimo o gen0.1°al comman
cl:111te cln. brigada reclmnil,Yiê novamente a 
mudança com urgencit1, notici~.mlo n. doença 
clA Ci4 eav:tllos, que :ütri1J1ie ns pessimas erm
rlições llygienic:i~ elo qun.rl.el, q110 att~ :11110:i~:1 
rnin(t. 

Sendo assim m0 g·ente il. nscessid:i.cle de 
fülqn il'ir llovn predio que mcll1ore e mnis 
ltygir•nirnnrnnte accornmock o reg·imemo rk 
cu.Y;tlhi,ris. ela l1rigncfa policial, i: a· commissiío 
ele pa1·ecer que sej:1 co!leedido o o·e:lito snp
plementctr ele 275: 000~. r111 e IJ Po lGr Execu ti YO 
}JCtle para i8so,- aUenta il insufücioncfa ela, 
Yerlm de:2u:r1oos, jitem gmncle, parte ilispen
il111:i. que n orçamenl;o vígen te: t:onsignou p:i.rn 
- IJ/J)'l[S, 

Quanto ao e1·1:1lil;n pecliclo pa.rn, ri q rnwt,ul el:1 
nm elos B:ul.1onos, so1clo im1'it obm:-: 11He :1pr)
n:is temlern a <iugmentrtr e melltnmt' as i1~co111-
mo:la.1:(1es :lesse q mutel, c:nj~i comlTu~çito mal 
n.mbci fü, ser co11t'lnicla, e (j Lle :iLú~ ji1 1Ja~t:1, 
ll:Lrn. a1grnrtel<11' to11D. n, infant:1.rü1 e pn.1·i;tJ dl) 
regimento ele c<tYalLir:a. rla Bl'ig;i.cln, Polichl. 
pftrece it commissiio qne ~ão obras :ulic1 Vi:)b p::n·;i, 
rnel11ores tcrn1pos. que n:lo o actunl. em c1110 
osüunos :imecct;aclos1le um CLYult:cclo, 11ã1.1 
oiJslD.111:0 ter-s\'. já soli1·ec:urcgado êt pupulnr;:i,u 
com novos impostos. E' nece:'stu·io que toclos 
- Governo e C;1nmrns - nos compenetremos 
1fa necessidade urgente, i·rll,l, ell'ecti\'iê ele cor
tar nas deswz:ts iittl1licas, si. quizermos Jenr 
este-> n:1iz n, bom mrnmho. 

Dr•ssa,s ohrns :-:t'1 não i: <L1lii1,vel lê tlo encanfl,
menl;o 11:1s tlglli1S iill1Yi:ws, orc;ach1, em 11 ::213:";, 
porqw.,segttmlo inlonna o eugenlleiro que nl·-
1;on essas obra,s su1.1pleuwnüt1·cs.il. Ú.l'E!tt interrnt 
está em nivel superio1· :to do preclio, tle mOLlo 

C:vnnra V. ll 

Conclusão 

De conformiclacle com o que fic<t expo:,:to, 
entende a comm ssão que de-ve sor convertido 
em lé\i o segti"mto 

O Congre,so :N"<tcimml clccreta 
Art. 1. n Fim o Po1let• Ex.ecuti VO autorizado 

n, clrspenc!or no exerr·icio corrente a quo.ntia ele 
qu:1,tl'Ocrntos o oitonü1 e seis contos clnz1•n
tos e quinze mil r{1is (48Ci:215c-:) sendo 273:000:) 
com :Ll'.Cjuisi~·ii,n e nrli11.1Laçilo de um pretlio, que 
sil'\':1, pnrn CJ Ha1-tel elo regimento ele c:wn.llario. 
cl:t Fl!·i12;atla Poli1:i:il ; ~Oíl:OOO;-; com a rubl'ic:1, 
- lJ:"/i11e11cir1s - e 11:213s com. en-
cairnml;11to e irncessMÍ:ê8 pllr:l o escoa-
11rnnl.o tl<io :1Q:ua~ pl uvictes no qlmrtel lht nm 
elo~ Bar bo111~s. 

Art 2. ° Ficam eerngwlii.s as disposições em 
cont1·a1·io. 

Siêla thl:; commi:;sõc~.:~7 tio jnnl10 1le 189:~.
Jf•11·aes li urros, relcü.or. -Lll/w, to JJ mndiio.
~'1 / J1teirf a _-Vo,r;ue!.1·0. -~)1cvcrino Vieira. -/lris
tirlcs Jlfr1ir1.-Leitc·Uitir·ica. - Jl1·1/1111· Rios.
Lc:r1JO!rlo 1fc B11//11ics. 

O Stc- Prtr:-;rnn>1TJ·~ designa lJari\ <êlllaullã a. 
seguinte orllcm elo cli:i. : 

1 e p:Utl' l_:üü :'ts 'i ltorns) - Yot:i.ção elos rc
r1uerirnentcs : 

Do Sr .l n~tinin,no 1le Sc;1·p:i, pr.Llinclo infor
m:u;iícs sob1·1; o nmnero ele juize:-: ilo ili1°eil.o e; 
clL·~emlJ:ugn.tlurcs ex1s1ente.s 11:1 Hepublirn om 
24 do fe\-erniro ele ltl91 ; 
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Do Sr. Belhn'n1.ino (lc e ol!tros. 1 eontrn.ctn c;•lel1r;<tlo em :3 ele fevereiro de 
rehtin1:.; 110 ;;t:nirn d:1 !!H:Trl;1 L' !Wil ('11tr:· o '\Ii11i~te1·io cio Irn11erio elo extincto 
gnnt;11Jrlr. o;í ns ru1·c:cc'> 1;

0

<1!icicil'S e ci,. l' ee•.ünw11 l\ o D1· P:wlino Frn.nklin do Amo.nü 
n'lo '1·1 ~p{ric ent">' •."1'"' m·1•n1' ·n .. ·10 eh u1·- \l\«;r;·w de Ctinindr~) p;\.r'<t o rdti.rgmnent.o e pro-
d~m·Í;:11;1i~;; ;

1 

,,, ,., ·•· '" "··\ l tongo.m('llL:1 ,>n nm d"' Gonc;nh·es Din.s, clesde 
Do 1n·uj::do n. 5L npp1'0Y;rn·lo 011 i\ l'Ei\. <la P1·1i.inii11 11tó rw fargo dn. 1\'füe elo 

conc;lnitlo:s 1m Corn·ern;~:1 Pn,;t;\l rb 1 em frentu no mu 1· ; 

de -:l de .1ulho dl· 1801 ent1·e o Brnzil e. outJ'os 1lo projecto n. JG A, de 1801, 
pn.iz~~ (!·• ,jHl1.mmlo diµno llo ::'er Lom'1Llo em consiclem-

Contiun:c<:ito 1b :2' <Jiccn11:sfíq <lo o p1·ojedo n. Ili, rleste mmo, cre<1111lo o 
n. z:=i, fix:1.fülo ~1.::1 rlu !.1·r1·a, (l1: co11ll:l'ente p'1r<t. as subsümcias clli-
cle 18\JJ. nas nlfarnlegas Llu l" e;?.• Ol'c1cns; 

;?.• iml'tc ( ús 3 1101·11s on :i.ntl':' ) - CouU- Dis1·nssil.o trnim Llo projecto n. :?.:S4, autori-
nu~tçi"rn rfa :2·' üi2.r:ns:'ffo do i11·0,jL;d11 n. zanclo o g·over·no " nm11d:w pa.,'-<·ccr o meio sol1lo 
elo Sena.11o, a11pr1JY1rnclo os acLus rlu nnci,lo e• pol' vunc1·r a D. 1fari'1 Jo'1q_uina. 
ref'erentsô aos aconkcinw11! 11s 111• 10 11.ln·il dr: 1\ll111qnei·rJnt'. Yim•rc rio ca11itifo L1i.nrindo 
e constantes do::: 1.focretos 1\(' 10 o l:? Llo rn:·~111n -k1si': rife :-;i[y,•irn .• D. \{it'11k C'1é::Jiit Soa.1·es, 
inr:z, com Yoiii em :mp:u·ad1). e con1·e1len1lo \ ilt \·:i. 110 c11]Jitií.o .JoiíD Antonio Son.res, n D. 
amnísU:.c ;c 1.01los o,; ciclarlil.11s rkti<lo:~ ('. rl:·:J· ls1llx:l l-Ioffnrn.m1, mile elo 1elfü1.,..:;-; JTmwir1 ue 
tm-rado~ por H.n\·a 1!0 dcn·Bto de 1 :2 dl) ;e! ir[ 1 Ho fi'mn.nn ; 
do corTt'nte nnno; :-i• tli~cussJ.o do iir:1jccto n. '.247 A, do Se1mclo, 

l" üiseoussiío llo i1rojecl.o 11. :28, (lcs1;e anno. cnmrnlo unm z«~cola (\e nmcltinistas no est;cclo 
reform:uu.lo o pl1mo g1,ml tio llI\''-1.m<·nto 1!:1 tlu hc1·:\, ; 
Repnlilic:1,, dr11.el'1n i mwdo o 111u1lo ele o~·.c ;mi~:\:· ;!. • <lis1·11:::::ií o <lo prrijecto n. 46 A, do a.uno 
as leis d:c eeceitD. o p1tl1licn.~ ; 1.lan<lo imwiclencias sc,bt\; a~ promo-

1" cfü:crn,siío elo pro.iecto n. 'l-1. cl ste :111110, '.' 10;1 cl" 7 1le jn.n8ro rll 18UO ; 
aulo1·:zm1du o a. :011L':•tlcr permissJ.o 111 rlí:'.cns,3<\o tlD pmj1:.·to n. '.21, dé1ste D.nno, 
11 Com1muhia tlu ~,Lrn<l<L:-: tL:· Fc1·1·0 isc•11t.:1nclu tlo~ d.1·c,Lrn; rle irnport;cçito e <:xpe-
par'1 < 1rnstrui1· urn;1, li11lL:ê rl1'1il<t ci::. c/G:i<·i'1t1 rk:11Lo trnl11 o rn<C:er'iill e nmdJinismos clcsti
cla. Re~c::1c1c ;w pol'io r1c San Los; 11:1 :o:·: á L:c111st1·nct·i'w cl:c FalJL'irn de Teciclos 

l" clisnt:'siío tlo p1·r"kcto ll. -11. nnlrn·iznwl:1, P1H1lista, me conrnrm de Olirnl:i., estcido de 
o govPL'no a :·01ll:c·cl<:1· á Corn 11:rn iL i«, F11 hl'il 1 l \:;·1mmbuco. 
Inclnstrbl e Cunstn1cLorn os rn · 'mu::: fa rn1" ':' ' 
conce(litlos Com1Jfüt!1ii1, lncllls'.TL1l dê Cal e 
.Mt1I'll101\':i de.; l\lmmlnlt~·. !:1>,it: Con1p111: l:i:l 
Progn·::::::o frccln:::tri<d de Cccr:rnd1\l1y ; 

D;scus,;ii.o nuic.:>. clu n. :~T:í. an to-
rizando o 1n·r·n:1 lL 11 .Jus• i-
nilmo de Bcn·1·0:<. Th· 
Nacio1ml, os \1:•11::iJncn•os 
conta.r Llc :2 th .i<t neirn 
m1wço clB 1801 · 

Discfüs~co 11. :208. 

il 
d: 1 

<lendo !\ Anun. '\r:\';;S D::,m:i::io :1 
p011:,ào ;:.nnua,l dr1 1 ::~CJD:-:CJOU ; 

Lc\·:mtn.-;::• a se:_;s~10 il~ 5 horas e 10 minutos. 

ACTA. fül :29 DE JU"IE!O DE 18\l'?, 

Ao !lWÍcHfüc o ::;,·. pr"c:sidente urn,ncln. prm·e· 
cl i· :1 lei1.ur::. do oxpedientc:. 

l" lliscus:::iíu :lo pl'IJjur: o íl. :w. rl::clamn<lo o St:. SEciu:cr.\Jno procerl.: à leitum rlo se-
sem effei1.:1 us cL crd.os cl:: 8 e '.2!í de <lezemlmi :curntl: 
dB IODO, l[lltl :1pusr•nt11r:1m "::: .llt·s. C.n:iu:1L:1 
Pinto cb Sil ,-;i. L' T ,,omaz tl · _\J[ u ino n:csp:li' 
no:-; crn'gO:-i de S('t'l't_1 h~.1·io e snL--s(-',Cl'(:uu·io !ht 
Faculrl:ulc (lt• :\[r:rlic 11 :. d:\, 1\:cl1i:1 <' ·r;i11t.·:2:1·;:
clos OS lllC'oiYlü:i rn IJC;ci1111:u·in.-:: ; 

Disen::s:w trnic 1 do Jll'il.i:'clo 1i. :w, <lc:'<Lc; 
anno. :t11to1·:sa11do o :.~·u>,~1:1·no n, n.l1i-~·incnt:11· 
co1n :)ou/,,(\;~ ·ti\".;\, ,'..::n1tifi '(_t1)n l) \'~\aci-
mento r1/, <lo <·11.:1··1·1·nte :q111::'e11-
tc1clo <b ,\I ilu !litt <b .J:1,1J:·ir"1, F1t';ir1 
1\Je:cu11J1·illll C]11;:il ·us, d;• ,11'\n·:ni-
cla,de (:ni11 <) ;~.\"i,\; (Lo },iitlhL~\1·io d~t 
l D e l1 ~ cl e l :~:) J : 

" ·>' il'J lL 

11(1 pt_u·te quo C0ll1P(~tc~ Ú,O PtHL1~1.· 

EXPEDIENTE 

llflicios: 

Dti l º secretario clu :-;,:n:lllD, ele 28 elo cor
c()mmmlica11clu que:, com omcio elo :\'fi

cl:i. F<.1zeru~<e, de ;!J do conente, foram 
t!:•st'I 1·i<hs i1.111:c:I 1:1, C:trn ;11\1, 8:1ncc'.01rndo~, uma 
d:\:< ':i:i:' rlü C'ildJ. tlln rio.' 1111t 1g1·t1pl10~ fü1,s re-
: 0Lwlí1::< do < ,-<mCl\Lle11do i~:'m:~o de 
:lit'.·.G<1s <l1· pilm o~ nmt·1·icc ·se 

,,, 110 d:L Siis rícOl'CÜlê th C:l]Ji-
1 '' w.:lo "º l'a.i·a; i·L:JJ~·iw, LL1 qtrnesquer 

imtiosl;os üu~ que ,,e ;i.Gimm ;-;oh '" M1:11chc chi 
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União, aos legados o doações feitos á Sociedade 
A1mwte cla, InstrucÇ'ão ; ao L~·ccu cl{o Arte;,; e 
Oflicios desta cccpitaJ. e aos Jeitos, em 11poliern 
ela clivicll1 imJJlica feclen1J, ao Collc;ôo do•; Clr
pllãos ele S. Joaquim, na C<tpital elo estarlo {ht 
Bahia,; declarrtmlo que ,1 1tposcntacloria, con
cedida t1 B'c"rnarclino José Borges, no emprego 
ele aclministraclor ela Recebeclmfa cht Capitc1l 
FeclernJ, é com todos os vencimPutos; e n.nto
risanclo o governo a melltontr, com u 11.cn·c·R
d:: orla gratificac:ão, 11 :c110,eni<:vlori11 co11cc
rlicln, mm o orclermrlo. '"João Pa,ulo dn Co,r,a,, 
no logar ele 1° escriptrn·ar·it1 do Tltesouro :\<t
ciomd. - lnteicrvla. 

Do mesmo senhor, de 27 clo corre.nto, c:om
mnnicamlo que, por off1cio elo J\'Iinistel'io ela 
Yfarinlm, ele 2l elo co1Tr·1ite, foi ilernhiilo 
Úf! uella Cl1m<J,1'a. sancc:imrnclo. um !los mlLo
gr<ipl!os lht I'<'soll1ç·lio !lo Cong['(;s,:o, cnuceclendo 
vantagens aos in[erim·es elos corIJU' (]c ma1·i
n lm, quando doentes nos ltospita<. s e enrérnm
rias nulita1·es e ás pnu;as ck prnt (b a1·1nad1". 
qnamlo btixnrem nos me:Jmos estaiJ:>lecimen
tos, pm motiYo {k acciLliomes e\ l:onlo clm na
vios .-Inteiraclcc. 

Do Ministerio elos Negocios rlo Interior, ele '.Gi~ 
do corrente, em 1·espost>1 ao olficion. 8:3 rlc:'ti\ 
ct1m:1r.1, ele·. larnnclo que in:·ontinmltc' com
nrnnicou ao gover·1rncln1· tio L•staclo elo 1'ni·i1. a 
cleci:i:io clesü1. canm1·a, reli1.ti\·anw11t:·. á l'leici\:1 
feit'1 rn1q11elle tsü1t10, pctm preenc11imen! o 'üa 
vaga a berbi no Co ngl"esso. para a q 1w L foi elei tu 
depntnclo o Dr. A11gnsto :\Jontt>negrn.- Jutei
rada. 

Do Ministerio elos Negocios ela, nucna, clL' '27 
riu corrente, c11viando :1 p:;I ic;iío 8 m:üs 1><1-
peis em que o pliarnmc:'11tico 11clj u n: o do :•xcr
cito Zamri:l.s Olyrnpio lhtes perk n.n~:llli'llto de 
venc1m211tos -A' commiss~J) de 01·r·mm·11tu. 

Do mesmo rninistc1'io, tle ig:1al tLL,ta, remct
tenclo o req uerirnet1 to em que IJ, El vi t':t Ilosa, 
I-Iorm•m ele C:wni.1110, vi:1vu d11 ei1·11rgi00-mr'1r 
tle IJ1·ig1icla., Dr. Fmncicwo Homem do C<ll'
valho, pede q uc o meio ~oleio q1w porc::lio ,:,..ia 
equipetn1du :w CJllO p2rcel1om cntr:ts vi11rn.s 
em concliçües mais fürnr-:yeis Llo quo :i..:; cllêq<t. 
-A' commi s3líil ele fo.zernl:1. 

Do mesmo nlinist ·rio. 1le ig·ual rlil1:n, cn
\'Íanclo o rcq11el'imento e. umis pctp:'is em c1 ue 
D. Fraucbrn Josepllilm th Pa.ixão Lelllus. 
viuva, tlo tenente-curonel rdurrn:rdu do exer
cito <Jemldo .lo>'é ele Lemos, pecle nnm pt'fü'<tO 
por serviços prnsüvloô JYll' sl'n rnlu·ido irn 
gumT:t elo Pa,1·agrn1y .- 1\ · ,·on1111i,;,cüo rlü 1Li.
ze11da. 

l~NJ u ei·im~ntos: 
D2 Bei·narclo :\[ont1'irmno e rrnim, 1m1lJ1J:l-

do-se, medle:U1tí: c~·l'tus faVOi'l'•l que so'iciüun. a, 
intrndnzir nos esl,arlos elo 'Ili in1i < it:-
raes, E~pieito S:1,nto, 'lfat':111luio, e Pc·1·-
namlmco, 550. 000 famililcS elo immig1«ultes, 

israelit:is.-A' commissão ele obrns pulüicas e 
colonis;;r·J.o. 

·D:: EtÚnlin tb Sil1·ün1, ?o:icmeyel'. Yiunt do 
.Ju;10 Com'ctLlü ~\icrnc•yc1·, p0 liw'.o ell'-

Yct(,::'lo de .-~\.· commi,;ci:-10 de faz1 ml:1. 

O ~-~~J". ]_~ 1 J..º~lJL3.."i~::,,1 Ca;i~~:-;;:11,llJ_:n.o-SJ'. 

pl'esitlrntc, pn.rc::e-nic connnienl.e e-;tciJ:e1cct·1· 
:1 inlelli'"emi:1 qrn: rll'n' sc·r claLl<t i1 
dos ot'i\l~c·es q1rn rlr:.,ejm·r·m fallar 1m l10l'l\, do 
expc1lie11tc, l1 l11•m tLt iJrm nrtl·_·m dos noss:1~ 
tr11 IJ:llllos. 

Rlc'. onlw1;0 r11mnto it sim insctip1;iío, o 
no:H1 n•••·imenlo omisso; m11,s c:m rel:ie~o i1, 
iu.,rTip:;:~o L•iüt p.11· oc:c:t"i~to cht disc.iSsctÔ L1'1s 
mate1·ü1s !l:11h:c; p:crn 01·,lem tlo üia, o 11os'o 
n·1ô mr•11to km t:mD, pet·fritcm1enLt· 
clnm cs1;1d,11illliu r1ur: e. tle;mtaclu que quiZ<'!' 
fi1ll:u· don1 

E' cst;_1, a, 

«:\.l't. íli. l\enlnnn clepntmlo poclcüt fallln' 
sem tc1· voclido a JJiÜil ITil:, clocln.t·:uHlo si pr:~.
tenüe falhr im'l 011 contra, e ~L:lll llte L·1· ::;iclil 
concedida,, cliri;:\imlo ~t·rnpn· o clisc:m·"u ao prr·
siclente. on :í. C<1lllcm1, em gemi. ,\ puhnT11 

ci8l'Ú: clu 1 ia, alt:"rmi.1ln meme. » 
Ora .. t~stal é ti'io rncional, üio g'tl-

nrntirlorn elos tlos tleIJULallos ; i1tl]ll\-
tlmrlo o nTlittl';o ela [ll'c,idenci;1, que, ~i r'; !tojo 
\'. Ex .. ;1, cuja t'ecticfüo de intcnr;líes üu_:u in
teira justiç , p,]rle 1bpoi;, s,;r Octtro, qut; nilo 
JJH l'eG<c a rncs11rn c;ouii;tw~·;i. 

Semlu cst<C r\•stl'icl.iYa clc1 arb1trio 
ela rnesct e 1loc1 clit·~iws dos rlPpü-
taclos qll; 1.le 1-i;: ol'l' <ll)plicaclê\ <L 

1los urnclo1·1•cl lllW quizessmn fallin' 
1m ltorn elo ex11cdie1ite. 

J'\ilo suu 1·»g(m·11tisw, iwm tenho por lmbiLn 
tom:u· a <1i:tt:1w;·10 rh CnlllcU'il: n:i. llma 1lo cx
pc1liente, nw.s: ll11<.c-l10nkm. 11e~sa, ltorn peüi 
;1 p;i.LtYl'<t 8 V. Ex. d.l'lHt 11, m1t1·0 tl''TJUi:ttlo, 
qiw ni'io Lê11·ill ]Jl'tl.ulo. 

Di;q•-nm \'.E:.;. rim: c·sc'e tlep:1tnrloji1cst<i;1:i, 
insr·l'iplo, mac1,: 11nw r·11tl:ll!kt, CJ u:' a<[Ud!" d.i'
pu;;i<)ll ü:i i·egimr'tlto 1l,;1-ia. :'c:t' ''JlJllicad;1, 
t;crnlium p<U':1 <e Ili\ 1101·a, rlu exp1:
cliente, p111·t-_1ccea-1nu is;--;o ilTt~gul~u·. 

Dccbt·ou mais V. Ex.. q li<' :JS t10t.ylo.s 1~uto-
1·is11vc1111 11 iuscl'ip,;0.u, esU'üV<'llllll os tlepnllllloc1 
us llUlllC'S ![() lil"l'IJ l'CSj)l'C:Li\'ll, lj\ll\ se aclm llll, 

1rn:c«k 
I\n·ecc•-nw. pcm'om. ,'it', pn:~identc, nüo sr:r 

c·s;;c: c·sLylo l1at·mo11ico c111111 o 110'80 i·2g'imento. 
"·\pml'l·ito :1 ur:1:n:<iúo Jmrn, :cgT<tllcciw cto me11 

il!,10Lt'l'- <c!lllg'll. ci :-)1•. 0.'tlu Pt•1;;\lllu1 o !t:t,Ht' 
11<1, cm,'<êSiitO tl10istirlu d;1 f:\l;t\Ta, n te11iln 
V. i':x. 011Yidu. 

qtw V. Ex lll.' ilis:<t'.S:;:: qual 
ljll<' Jll'<li;,·nLlC' d:tl' ,·uiucll·· :u·-

tigu illl'llLd llclL'a a i11cil1ul' clic'l'"\'.ÚU clus 
11u;:::)U;~ 

E' o <11w Liuh:t ''dizer. 
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O ~r. 1?'1·eside:n.te-A mesn, fol9;<tl O SP. Cant'"ío-Sr. presidente, traz 
ele que o uol1re ücp11tcl(lo ir lo Rio tle .!a.neiro me ú, trilmna. um assumpto que se me aügurn 
lile desse ensojo Flr<I explicai' o ine.iclc\nto 1 eh~ gT<i.mle imtiorüwcicl.. Antes, porém, de occtl
occorriclo ;i,nl;c-·llontem, e sobre o q1nl S. Ex. par-me clelle,Y. Ex. permittil\'1 ainclci. umo, vez 
amba ilc follnl'. i·1:útern.r e1. rcclamn.ç:ilo que por mim tem sido 

E' certo que a intelligencia. üo :11·ligo do re- ~.\itn, r1 respeito elo prel1encl1imento ela. vag<t 
gimento que reguliJ, ,i, m~cripçiio p.mi. clü<cus- aiJ8rÜi. pel<1 renuncio, do Sr. La.uro Soclré. 
silo das 1mi.Ü:t"Ü1s lla or·tlcm elo dia poderia Outro düt, fazendo eu esta reclamaçuo, o 
servir como s111Jo;itlia.rüi. pam ;1 hora, dr1 cxpe- Sr. presiclcmte desta Camara, declarou que 
1lilmte. os papeis rellLtivos a ella, achavam-se affectos 

Entl'etnnto 11ão tem sitlo estn. :i. pr:ixc e 8, à commiss'io, mas não indicou qual era a 
mesrn8. in~crip1:ão tem sido fritn, pctlinclo os cornmissilu. · Proemci entã.o o presidente da 
8rs. cleputaclos :.1 lJitla \Til, niio eh sim bmicacl:t. comrnissilo ele }Jocleres, IJOl' suppor que era 
mas vindo ú. mcset a. meílidn, qne vu,o clwg:lllclo essrt n. commissilo que os tinlm, o qual me 
tt casa pa.1·:1. o q LH) s:\o :is Yl>Zl'S olirign.clo3 a disse, <J11e im ~na cornmissilo não oxistiam 
vir muito a11tes eh hofü tlii ~üiertnrn. ela. t:"Les p:ipc)is, e que deviam est:u na commiss5.o 
ses.~ilo. Bem ou mal tem siclo esta il IJt'atica tlc:i constituição, Jegisl8\:ão e justiça. 
scg11itb, e foi om v-irtucle clell;1 que ante-llon- Dirigi-me ao presidenl.e desta commissiio, o 
tem, eneontranclo cli1rersos deputados insci·i- qrnü disse-me nilo tee icléct de taes pc1peis llle 
ptos, dei-lhes a p:1l;wra. ele p1·el',•reucüt {i, s Ex. terem siclo remettidos. 
qne '" pocliu qimrnlo on h assumir a. cncleim Eis Jlorqne rle novo fac:o ;1 minha recla1rn1-
cln, presiclon~iD.0 11olim clepntado compfüliencle p:cra que V. Ex. pl'Oviclencie no sentido 
que :;;i a nw~" pocles~:· ôt:r algnrna, ve;o: lonilltt e:1marn. porlm' pronuncüu·-se sobee a accei-
pm· qualquer nntl'O nrT:i.st:tmonto que nuo fosse eh renuncia. elo Sr. Lauro Soclre, e com-
o cumprirnonto elo s011 üover, S .Ex .. niiCJ tm·ia. a represenfaç:ilo elo meu estado ne,ta 
a espe.ra.r clella., o,inrla assim. sinã.o o mais c:ast1 elo parlamento. 
sincero tl•sternuul10 chi consideração e symp:i.- Aproveito o ensejo para fazer mmt outra 
füb qur. lhe merece. recl;rnmçilo. 

Quanto a insilnrnc:ão que nessct ocmsiilo sur- No rliil. 28 ele setembro do anno ps.ssaclo veio 
giu, IJOl' imrtr tlo Sr. :\-fartinl10 Rodrigues, ele remetticlo elo Sena.Llo,depois de por este apIJro
cr11e <t 111Es~1 tem amig·os iutimos p:1.m :1 im- Y<t.do, um projecto tenclente a regular as con
cripção, rlil·ci que ó hci.sbnte alJrir 0 livro de cessões e vemb d3 trnTn,s clevolut;cs nos e.s
inscl'ipç·ões todos os dia.s p:irn. Ter q trn os illus- til.elos. 
kes r2present:rntes ifa l1r1.ucatln. opposic'oui:úi. K;se projrcto foi remettiilo á commiss[io de 
occu rnpo,111 <t trilm1m muito nrnis vezes. . . . consfüuir;fío, lcgislaçüo e .i ustiça, cujo presi
do <Jlle os membro:o da nmi01fa. cbnte cl'~clarou-me que fürn clistrilmiclo ao 

llonrntlo clepnfa.clo, o Sr. Gonçalves Chaves. 
UH Sn. DEPUT.rn:1-Tsso ó nmito rn1.tuml. Urigirnlo-me ;i, este illustro collega, clisse-
0 Sit. Pn.1•;srn1c:\TI•> - E' na.tur·:i.l, n•c:onltet;:o, mn qiw pro1·:welment:ô esse p1·ojocto estiwir1 

1rn1,s :d lego n [<wl;r.1, n1mrni.s ii:cra. pr.rvn.r q llL) <t. cornsigo e peometten brc~vemente el:üiorn.r o 
mes1. nu.o tem ]Jl'ríereni:i<t'. \'o tli0, rm qno p:i.rrcer p:crn. ser presenteá commissiJ,o. 
tle11-s2 '' l't)c]n.m:t.t;<t1J tlo nolire depnt:1.tlo, esta.- Pcç:o. [JOÍ~, i1 c·ommissu.o, que o mnis breve 
v;tm insc:ripi:os cinco <Jl°atlores. ;:;c:nllo tln. Hmi 1- rprn pmlc:1, Sl' ilignu rtprc,senüw o :-:ou parecer, 
ria apo1ms os Se.,. ::\illo Pcr:f1111Lo, e ZHmn. o üa inrn. qitc• o projecto po~s<I ter amlmnento. 
minmL1 os 81·'· Epitacio, Cn.e1:;mo de Allrn- F:tço este petlido, Sr. presidente, iiorque 
quer·que e Anrln; Cé\Y:dca.nti. toclos os qu:ces considero tl8 mnitrt irnportancia a imüerio, 
fal1n.irnn. c\1} projec:to, llOt' isso quo coutem mecliclas q uo 

Nestas concliç:les eni.enrlo que n::io devo ai- tf,c»m prr fim re~gnarcl:u os in";eresses e fazer 
i:er,1r 8, nol'llrn est:tl;eic):·icl<" pé'1•i illnstrn p1·e- respl\itc1.r os clirnitos elos esta.elos em relaçiio 
sidenb o St'. ncn·n;1.l'(lino 1Je Cit.mpos, que :-:e ú.s term~ rlevolmrts, a.s quaes o gurnrno está 
:1.c:Ln. a11Sc11L:•, 8.eerM ck.;t:"L matc•1fa; mas op- ma.nd:111clo vernler, como, n0.o lrn muito tem
pnrtuna.mente sulnm·tten1i ú. comm1ssfo tk p.>- p1, n.conÍl'Ccm no estado do Amazonas. 
Jicici. o mso "'1g~-m·iclo pelo rwbre rlepuuulr), Agnm. Sr. presldente, trnüwei propri8-
nmnten<lo, pol' emqirnnto, a. prnxCl j:'1 est:1belCl- mente do assumpto que me clrnmou {1 tri
cicla. E po1lem os nolJrns ckp11 t:ulos lk<tr certos burm Hefere-se elle ao caso rle se clil.rem si
d1" que, quando oc;enpo e.,L:i. m1lc•ini. tenho mnlüi.ne 11nente <Ls Ya.gcts de Presi1lc-mte o 
p[l,r<t CDm to1los os collc:g:is. o mesmo p1·occ:cli- Yicl\-Presirlento ela ftep11blica., faeto este que 
menta. A~sim _P1Lr:1. os que me llurn·;1m com ]}~irle lev:tntnr qn2stli •:; nn. ocensiilo em q 1rn 
'u:1 lX'rn·rnleuci;t. snfl1ag:11lll11 mun l1u1ml<l1· "1' tenlm tlc: oxec11ta1' "Constituic;uo, ques-
11omc, como pa1·a º·' que me hom':tm i;..n1:tl- tõc' que mo pa.t·ec:e conrnniente pro~ur:wmos 
ment·,\ com n 'll<t._juc:t:l1;·:i. YoüinrJo em outros 1Lsrlej:\. c:viLill', pa.rn. c1ne de l'uturn nií.o <1]1pa
mais competcnks. [ 1·eç:1m tliflkul1hdes e duvidas eomo arnbn. 1le 
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n.contecer solJre <t eleição ele presicleute com a. 
remrncia Llo ma1·eclml DBoclo1•0. 

V. Ex. sabe, Sr. presillente, que a Consti
tuiç:::l.o é omisscc neste ponto; niio diz, p01· 
exemplo, em que tempo se eleve proceckr á 
eleieão do Presiclente e elo Vic2-Presiclente 
pan~ preencher as YctgGls, quando simultanea
mente se derem. 

O Srt. CA:\TXo- Então entende V. Ex. que 
é pam Sl'1menw ('Xc:rct•rem os t;:_irg·os llumn te 
o tempo que ütlüw '! 

Mas é preciso fical' liem cbte1·milmdo, p01': 
que " Constituic,:ão nacb diz a respeito, e 
omis~a; e, pant que nilo -;e lencntem rn-c occ<e
siiio esta. e outras '1HeotCíes, e não HOS vejamos 
em clifllculllacle solJl'e :1 maneira tlc: p1·eenclll'l' 
essrts vag:1,s, 6 que elevemos clesclc: já fü·ma1· o Sit. MOREIRA DA SJLV.1.-A lei eleitoml ' l cloutrilm, e para isso e qne provoco Ufl1it ~ c'-

o diz· lil1emc:ão do col'po kgi~lMivo, o qmil e o 
O Sn.. CAi-!TÃo-Sim, senhor. A ll:i eleito- competente. 

mi no sen art. 37 remeclei:1. estct üv;ima d:J, o rnl'u intni i.o simplesmente ao a11resenL11· 
Constituiç·i:io, porque cliz quo deve-se fazer :J, ,,stn imlic<t~iio, 1» qml ;e cornmissiío ele lcgisl<1.
efoil;[i,o tlentl'O ele tres mezes depois chc Y:1g:1. ç·;io, ou c111 tru. rinc :il"i" nomeacl:i:. e~
~1.berta. 1u1lc: :1 m:1terü1, e i1111· rnuio ll1• 11111 prn,1ectu 

O SR. Tor.Ei\Tii\O IJE C.\hV.\LILo-Atc 18~H intl·1·p1·etcttivo 1la Cim·;tii.ui1;ito, i111liquu ri1ml-
11ão lw. 1müs VG\g'C\ ! (jlll'l' meio r1ue i·e,olsct o :1s,;1un11to. . 

l · 1\inrfa lll':cL» ;cn,11t<11·-sl' um:1 ou.era q11est:10: O SR. CAi':TÃo-Tvins 11úclc-sG clat· e cpots o l 
Ceitn :1. clei1:<io, os eleitos. os riuu tecm 1 e s11e-em cireumstancias em que, rlc\ coníc1:·mi(lncle 1 1 eccle1" 011 precncl1er as v:cg:i.s a JCl'tit'l pe os com :1 resoltw:"lo lrn poucos dias tomachc pelct 

1 
· i· t · · qm" exerci:1rn os lo;rnres, e evern immPc m .:t-

Camam, eleve se pcocecler n. eleu;ão · mente ilepois do. dei<;füi. assumir aq L1C'lil's 
i\fas lla urna 01itm quesfüo, q 11e nem a CO\J- car•"OS, ou devem espernr o 1lü1 15 tlo prinrnil'O 

stituiç-;10, nem a lei eleitora.! ele 26 ele janeiro me~ ele novern liro qne se ~eguir :'l. elci1;:J.o,pe1.rn 
deste ;1,nno, previnem e é esta: os elc:itos pre- enfüo serem emposs<tclos, ü:to no t:él.SO ele pl'e
siclentes e vice-presiclentPs Lla Repll bllc<t, pr1.ra v:tlecei· a opiniiio ele qne elles iniciariio um 
iireencherem as vagas o.bertas pelos que oc- ncrrn perimlo presidencial, porque no carn eon
cup<J.VMn estes mrgos, üevom exercel-os só- trnrio parecu não lmvol' cluvicla clt: que cleYe
mente clumnte o tempo que fültctr para com- i·ilo se1· empo,smlos logo ele sua cleiçcl.o. 
pletcu· o p2rioclo presidencial ele seus. anteces- 0 Sn. CrL1.n,\s LoR\To-Esrn metlicb .c~Li~ 
sor·es, ou lleverniniciar um novo iwrrnclo p1·e-

1 nD. Com:titni(;;'lo lJlliclll o nmmb que o Presisiclencia.l ? 
ilente deixe o logar llO clb qtw 1.ormirnu· o 

Esta questão surge ela clisposiçilo constitu- prn.so. 
ciona.t r11ie m<erca o espaç:o ele C[lmtro :1.nnos 0 SR. CA'\TÃo-Enfüo y. Ex. não me com
pa.m cmla período presidencial, cle,-enclo como- rw~h~mlt•, ou u[l,o Jl1i' enunciei de moclo a fa
car e terminar no clici. 15 tk novemlil'O em 
f10menrtQ·em á cllüa ela pl'Oclmnação ch1. Re- zc•1·-me compreltemler. 

u Su11ponlrn V. Ex. que (li1.-se agom a ni.gct 
publim. famliem ele Vice-pre:iiclente e tendo Lle se 1n·o-

Ora ve V. Ex. Sr. prcsiclente,q11e, á Yist:1 cetler ú. eleiciio ([entro ele tn·s lllt'ZPE; 1leciclillü 
closta. disposiçlí.o constitucional, parece IJU8 os q 1te o::: eleitÔs nlH·irão novo periudo presiclen
eleitos para. preencherem :1.s ·rng:1s elevem se1· l'ild, dt~vcriío tomae p(1ss:: in11necli:ttamente 
sómente para exercerem c•s mrgos durante o Llopuis cl;1, elei\·[\,D, ou Llewrilo esiierm· o cli:t 15 
tempo que fü:lfar e qne devem tenm1rnr no ck novemb1·0, que 6 qu:inrlu corneçe1. e termürn 
Llüt 15 de novembl'O Llo- i1mtu.em q11e.fluclc1.rL1. lo imriu11o _pre~i.rlencial_ em .cireumstanci:i.s 
o penoclo daquelles a. quem ~uccerle1,i.rn. no1·maes? \ Va,«os aparte~ i11ld1·u11ipc111 o 

Nilo digo r1uc seja estr1 a opiuião que cleYa 01·ml61' ·) 
ser tccloptall:t; o Pocler Legisl:üivo 6 que eleve O SR. CrL1.c."1.s LOBATO 1lá um aparto. 
resolver; m:1s,e ~l'n~a. de l\l!Yith\ql;e~yoc!c as- o SlL C.l.:\T.\o - ~Ias que tempo exerc~·m 
s1rn ser m~e1p1.et,ci.d,1<1 ,con:s'.it;H\1\0,,~·;:~t11 con~~ elle~ os mrgo., ~ Bem Vl\ V. Ex. q110 isto p1Hle 
fa~be,1'.1 P:1:1~,~ei mterprctc\cl'.: .11º "'·1 '.1d,° ~:~ ser opiniilosn~. muito rc::1x·i~nvel, .e venlacle, 
eluto::;in~c1~1.~;·~1~ ~um 11~\ 0"' 1~1;:1 :mlo 1,P

1 e:;!l~t 1 mns q 1rn nilo e liast:-1nü: p:wct pm· si so dern~r 
cmL .º ,xe1°erem o~ c,uºº' po CJlMtro 1 a qne~t;(o: ontros l'ollegas 1J01lem tel' 01mmt0 
annos. . . _ . _ . diversa, p01· isso é que é preLiso ljlW u poder 

Estl1 segnml~t m:.e.::·preLtç<lD _ amda podem , legishtti vo füme doutrina, por meio de um:t 
derivar-se chi d1spos1ç;c1.0 con:;tü1~cion:ü de c1ue l lei inte1·pretativ<t ela Const.itui\·ilo, uma lei 
os perioclos pr!"s1Ll~nc1aes _1Leve.~·ao come\m~ e que venl~:t smm1· estas ln:e:lmas, e:stas omissões 
tt:rmrnny uo clrn .b 1le no~emlJ1 o· IJ 1w ~e (l:w na Consütmç·ilO. 

Esü1. e :111mnemc qucstc10. 1 J~.sfa quesfüo é impur'Lctni.e,. Sr. rirnsitlente, 
o SH.. CHAGAS LOBATO di1 um '111Mte. J, ('pode trn.zeL'-llOS mrnüts 1l11Iiculclaclcs e em-
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1xm1~0', po1·q111\ p1.11le cl:u-00 :i h)'!Joth 1.·~c\ ou 
0 ca20 de 1m wr ,,j nrnlt:rn ·anwnlt; :1s 1luas n1-
gas ele Prcsiclcnt:\ 1• de· Viee:-p1·esi1knte,1· é p:c1·:c 
prevenirmo·; 1·c:s:1.c; cliflL:ultl:u\e,1 q1w m:imlo :1 
rnesl1 :t minll:1 inrliea•:iío. qtw a rumm1s-
siio 1lo co11stituit}t0, n justi1;:1 oa 
nnm espccinJ, como a c:nnn.1·11 m1·.l\101· enten
der, rstrnle a íi111Jcri:1 e1 cmittn. n s1•11 pnr1:1·1·r 
segniclo d~ mn vrojcdo iuwrp1\1ta.ti1·0 q u;; :w1'i\. 
cliscut.iclo pela c:tmam. e Llcprn:: t11mlmm pelo 
Senado. 

A resolrn:~o qne m"s to1rn·w10' no 1li1 :2:i rlo 
coJTente, 11i]](h\ SUi;·crc>. algumas con:;id1•ra<;\íe,, 
rinc vou offc•rc•cc·r. . 

Esst~ rcsolu('ito csüt11c:leenu qne :-:u ;-,0 11:;ve 
procederá elei;)o ilo Pn·sicle-~11LC' r, do \'icc
PresiclentC', m1•;:11H1 :mt.i.1:' 1le 1l1.' ·01·1·J1l(1-1 os 
rlons annos du lh'I'imlo p1·e•c:idcnci:1.I, q11:1 llclo "'' 
r.lercm :<imulLn.1tl':i.1neni() :1,, v:1;;-:1c; du :1.rnh1s. 
.A 1;01â,·r1i"~'.:) dcpo·.~ clL\ dl·(·,11·1·idu::; o.~ llou~ 
primeil'03 :1;1110.-: clu pl'l'Sid\'llei:1t em-
lmrn, se d(•etn t'.S~cts ünas -rag;i~~ sunuh:tuee.l
mcnt~. não se dcwe procr:tl.or i1 clGi1Jto. 

Entre :u l'Cl/•;,,cs. Sr. prc•sicknte. qnc c•-:tn. 
q1mstão nwrvccu 1l:lrp1ell.-: q11c clella. ,,,, oc:
c:upa.ram e que i11:ns:1 mm 1l:1. m:c1w1ra por·q i!Q 

u. erun:n':1 i:csolnrn. :1p1·cs1Ju1011-'<e como unm 
ÜH.S mais \·n[ios;ê'l ê1 do q :te SC rlm·e lffOCt:1fo1· Ú, 
eleir:ão :mte' 1lc üe1:oni1lo' oc: do11s :111110s, pur
qu-;ºos suLstit1Ltus c·omiiLw:ionaes d11 Prc-:i
clcntG n 110 Yie2,-Prc•silhfüle, os quae-: ''~o: 
vke-pre~ill1•ntc rlo Senado. pt'l"Siciente d:i. Ca
nrnn.1 dus DqlllfaLlos. pre-oickmLe elo S11p1-;·1110 
Trilrnmd Feckt'al. "~·º l'tlncciom,rios qne nfo 
fomm ckitos com Jim esvcci:d rlü llil·ii'·ir o 
g·m-erno elo Est:L1ld, ri1w só ]Jor qnalq ar•r i11-
ciclente, tcm11om1·i:1.menLL' poclcl'itu CXl'I'Cer 
esses Jogm'('B, e nico c1mvinlt:1. por is:<o qne 
elbs ficilssem 1m n.1lminist.mç·fo do p:1i,,;, por 
um csp:v.:o de tC'rnpo tiío lcngo cum 1 sc•1·i:1• o(] llf) 
cleconcsse autes tle ns dní1s in·rnw1ro' 
annos, p0l'C1l18 poclem . :se cfar circn!nst:u1ci_<1S 
criticltS 110 p~.i" t[ne ex1j:lm unm o.d1111m2t1'11ç:t0 
effectiv:t., cucrgim, de. 

Pois lmn, Sr. pn'si:lente, admitticlo mn 
principio. nus clcrnmos .1· a todac: 11s su:1s con
seqnenci:is, e: o lc•g:,l:tr.lor deve, e: minto pmle1'. 
preve1· e p1·0vrnir :cs l1ypotltesc)s q LW se porle
rico cfar. 

E q uaes :'iio as eOllS('q1mneias 1lo prirn;ipio 
tt1lrnittitlo pé•l:.1 11ussa. n·sol tH;ií.o': 

E' que, tlli: o p1mnltimo (li;1. cm qnc se eom
pletarcm os dous e1.1mos elo p:·rior.lo pre~idenciaL 
si 8() dorem :cs y;c~·as, rJen .. Se' 1J1·uce1lt:1· ;1 
eleir:ilo. 

E' ª~'~im, pot· cx:c·mplo. SI'. c11rn 
o :Lctiml 11,:1·iodo prc~i lcuc:i:tl c:o111cc;cw uo cli:t 
'.~5 ele Ci:vTJ'üil'll d1• lil\JI !iC: foi l[\liillllO o 
Pre;;i1kutc· e \'ic:c:-l'1·cs:1 o seu 
co1np1·u1nis:-;o :_1, n,::_;sí'tn:J1ea ce_\n~ti-
t11in t;e.... us dons anrws. termiimm-
se no <füt ele fovcreiru de 1893. · 

Ora, snp11omle, CJ 110 se cfa n Yc1.g'1 ele Vice
Pecc:itlcnte nté o clia :23 uu :2,1 ele fovcrnil•o desse 
anno, ou nPstnn Ü'm nu quatro dias ;mies, 
eleve-se proceder á e1eiçií.o elos s~us snccessores., 
)lllt' i.,~o que: :ümL1, nico silo decorridos dous 
i\llllOS. 

;\fa~ suppornlc :1gora. q nr a v:1ga, ele Vice
P1·c·si1lent/; se dá tl'es •Jll CJLrntro dias depois do 
clirc '.2:í 1le íbve1\•iro! 

Em visl:1 eh resoirn:ii.o !ln, mnmra, e fambem 
L1:1 Comr,itu i1;ico, n:lo~ sci p1·oceclel'it ú rlei,:5.o, 
imrq trn j:'1. ~e1"<io clecolTiclos elo tis annos e temos 
q1t1· o vic8-J1l'<:siclrnte elo Slma,clo, o iwesiclcnte 
dn. C11111:u·:1. dos Depnlaclos ou o do Supremo 
Tri lmn:il Fe1leml tPrfo de êL'S1rn1ir o govemo elo 
11:1iJ, por e:1pa(;o de dous annos, com a differença 
at1crmsde tres on qnat.ro ilias; chLr-sc-Jm, por·
i.:utl.11. 11. ('ir·ct1rnsL1.ncici. Ll:·~se:o; runcciom1rio' ex
('l'C1'1·e•mo c:i.1·go dr. Presiclentt~ (l;i, RepuiJlica por 
lou;.rne~ p:1.1,:u rll' tempo, e Jica1·á :is~:mirn·alida.d:i 
cL l'ilSiio i11nl:'Cc1l:1 par:i. que:i.µum nil.o so fizesse 
ell'i1Ji.o 1le Presi(lentc da H.epul.Jlica, i·asil.o que, 
cumo rlisse, foi consideracln. rnliosa, e em 
muito conc:orreu para :1 rcsolu~'ico qna o Con
g1·c:sso tomou. 
,, .\frsirn, pois, ~;r. presi1lente, em minlm cles-
1111 tlwrisach oprniico, o mt. 4:2. ele nos:'~l, Con
:1'itni1;iio elnvic1 1les;cpp:i.1·o~r·r, e, em qmilqner 
tempo riu" sselcss1~rn a.s va.gas,ao mesmi tempo, 
tk Presidr:nte r ele ·yi(;i:-Presirlente cl:1 Repu
IJ!ien, clevi:L se proceder á leiçi'ío dos seus su~
c1.•ssores, q1w1· :rnl;es, r111er clepois ele passttclos 
o::; e:ous p1·i 11rnirns annos. 

'.\J:u; o 1ll•sa.p1m1·ecinwnto do art. 42 só po
d'.,riL ~e1· po1· meio ela l'Cibt'ma chi Constituiçico, 
,]e cuulbrmichtle eom os tt·:unites por ella csta
lx;l: ciclus. 

Nii.o assim. porem, com '1S questi:íes ele que 
tmt.a n. tninlm inclicltt;ii.o, as CJ naes poderão 
s ,r 1'f•soh-idr1s por meio de simpl.:s int:;rpre
taçuo.Como qur.r que s j11.,cis:1imlict1ção! V.Ex. 
:c<e 1lign:1riL chw-ll1e o destino cll:terminado pelo 
111Jsso re,~·imento, e a. mnmrn :1 torna.rá na con
siilei'tt1i10q11e elb llie merecer. 

Vem á mesa. o óenviarl:i :'1 cornmsssil.o ele con
sütui61o, elo legisl:wão e ele justiç:t, a seguinte 

Inr1icar,r7o 

Co11,iclcranclo que, no cnso de se darem sirnul
t:rneamente as v:1g:cs de Preslclc1nte e Vic:e
Prc,;iclm1to da RepulJlir:a, p::iclem s:T lova11t11,
cl:i.s qncstõGS ou clnvicla.s, entre outr:is, o.s 
11tw ai.mixo v-ão inrlieaclet,Q, por occeêsi[~o de se
n:m pree1wlliclas ess<ts v-agas; 

Cun-:i1lemmlo airnl:t IJ 11e con vid, finmtr des-
11:3 jú. eloutrilm solJre rrrnneir:i. de resol vel-as, 
inrfr·amos 111ie a commissão ele constitni~'il.o, 
k.gisl:1çiio e üo j LLlÜ;:L ou nm:1 cornmissil.o es
peci:ü pt1.m esse fim nomet1cla, tomando em 
eonsidemç:io as seguintes questões, por meio 
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ele um projecl;o intc11·p1·2t;1,ti H11l;i. Con'Ci t1ti1:i'io. IJ1wr! '"! Gc1 wmL ca1J."1n,\i! p:e: l ue1ws 11<\mnos 
ttpr2s::ntr1 :1, so.u1;.ifo qne rnn :'C'1l "11Lc•111l •1' .irtl- rnl1l:1·1·in; ~. 
gar que dcw::rn ser, nilo su e:,bs como q<1ae.s-
qm:r outras rJlW llw 8ng;;e1·i1' o e:-;tllclo q U8 
sobre a mu,teria fizer: rirn: º' '. ,,, ·1 '.'! >s i 11 'il' .,,, 

. _. _, 

1 

r1.1t: t...'e,;i Cl conu;.' 1l du /r{:,·,r,· iJ1Gf1r·: ,,,~ i/Wli·o-
l .º Ü,3 elle1tos TEH'n lJ_~·cll('1~c1_iJ;~·r~lH _'tS vv'iL:gas l/1a'> ,<.,··dJn: 'f{,1Jlf~ cirlr( !e in1'1';1/n ;? i),'[('~/h;u. n:7o 

do Presidente eViee-P1'c:SiLlenti: 11<1 ltqrnlih,.:1. "''·' 1:11,ws 1io·;u1,n1• ,/e 71 1·,1sif,>c.'us e 
exc-rce1'ão os cnxgo~ s('ir!1eute ,1nr;1,ntu o tn1npo 1 tt'7º ,:; 11 ~i·cc:e 111, a 111,iui.,ur ' 
qur: 1',,1ll:ai· p:ira, c:ompletccr o p:•l'iu1lo pn·sicl1:n-, n:,, 1rr m,u(:scc!l·i"'"'··in. » 
cial, interrompido peb~ Y!1ga.s r1 u1· ~" :1,lJl'l- ' , . · , . . . . , . _ 
remou iniciariio nm novo p.:riuclo :--iL Pl'. 'C'ILfonr,i:, c0tc.L :1q1'.1 a COJl(LL'i1lll:1~·:1u 
cial ~ n, Ini\lS l:n';1nL \Jlil'iê o 11omu:inli•10 p1>ciue:.1il.o 

S. 0 Nesfa, segumh1 llyp,it\rnse, 1Lernt'i''o os 
eleito,; tomar pOSBe dr1s CCcl'!-':OS, !Og'll Cf l1C ~Cj:1,Jil 
Pleitos, pois que :1 elei1:i\o tleH' :.r:t' ]1Jgn1' 1l1m
teo de ü-;·s mezes dep:1i1; 1k :1.lJcl'i.:1.s :10 Y:1"~·:1' :· 
cume~·al' o novo ]Jet'io1lo }lt'C''irl1•nein 1 ili) ri 
chi ·po,sr., Ol: clevr.'1'::1 cspet':.ll' u di:L 1:, 1lu 
nrnii·o mcz ele novembrc1 que 
1::'\o, pa.ra. eufüo sL:rem 
a Corntituição dete1'mi.n:c q u..: 
ele novembrn em que devrn1 1·orn1 
mw os perior.los cm ei1'cti 1n0L:\11-
cias 1101'nia,es ? 

junho d': 18!J:::.--

O Sr. BeU.aJi.•J1.uhll.o ··e Itll.3n
don>~a-Sr. p!'esiclc:1it:·, clons rnoirns nw 
trn,zem á trilmrm nesto 1Il<1m•11ti1: 

Em p1°il1wi1'11 log'i11\ v<mlrn p:oilir n, inl/11·1),1-
clo prestigio th rn11<a . .irnli11 1l:t C'Olll'.llic:--

clo legislêv,:i\o u jn-'ti\'il, lJill'i\, 1prn ~:e cll111:' 
dar pêtreeer :\O 111·ojet·to riu:: Ci rn :1, 1I1m1'<1. 1l:· 
ap1•r:senbr :i cst:1, c<mmrn .. c'one<c•11t•u11o <e :im
nisti:i, aos ciclnúi'ím q uo :1 inrl:t si; :ie!mm sulJ 
a acr:ffo 1h jnsti1;rt put· mo(jyns ul'i,~irmclo·: no~ 
aconL•cimPntos llc !li o J 7 i1, Jí.ll'l'I'c:i1·0, 110 
esfailo elo Celll'Ó. 

Vonlio fürn8~LT mesmo :'1 wm1nis,,:ii,o n;n 
elemento vu,lioso p:1.rn, <tc:1hu t:lllll toil.o e qu:il
quer esct'Llpulo que poss<L lrnv!'r ele srm v<nte., 
e que tenha, moti 1·1i,clo rt 1kmom üo '''U p1u'e-
Cl:r: Yeulto tr:czc't' <t eowk11m1H;ito nmis l'ot'
nml que sol1re os :itteut:1tlos p1·:1tieaclos no 
Cc•;u'á, implidta11w11Le inilln'(e liojt.; o Sr. úcc
Pre.c:idento dn Repttblic;c. c:umlcmnêl.lltlo 111) 
modo nmis frisMüe possi mi o l::il'lJ:n'o 1101n

b:1nleio pratic:11lo solJl'c '" c·iil:1cle cb p,11·~0 
AlogTr. 

lli\, ci1l:1tlc dêt Forlnlew, bomlJ::,nlc:io 11ue ui\11 
, suquor, i\, t>:t:1,1,ni\, elo ll1'1'oil'.Ci 

11:i]_'n.1 TUnn·eio~ 111nct rb.t~ llLtiorc~ glu2ia:-:; 
(j :H;lL~· L'~! t!dO. 

Com clomei1 iu, 
i,Otlu:; O.,"·'" 'Hll\'10' 1·1 ilJ",.;

U_\t,\:;i, C:Ol11in~~.;<,-i(J deV(_\\ll ('~~<:{~·, \, \-ll,lS:;(~llll,;~;L. 
;i ('.')jJ::r'.11)(,';). de (j ll~ 1 

\ Cl) .! l(li :-;:'lL ~JaL'~\L'.( 1 J', 8(;1'.1 

d: 1 n1(;1'c\, ;\, LPL1 tL\ üi-:1~11--··:;:to irtr;1, fJi~:' ;tqnclk.~ 
('.icltt(Fio~ ítll(~ ·ti11 ~uffi_ic~111 . ~ 

L'ccupera1· a, sn~i cJ, 
cl, t.;·nil'ilo nec ,::;:i.ria p:tt'[t mf'lilor :;r; t't1L1'C:
g;u·•1tn ao c111111n·i1ne11tu de .~i''11s LL'.;\~el'(_\') e 

lLO zt;lo u in-i,"l'(;~;-;D'~ cL· S1U\S l'<1,1nili;li'). 

11:1, pelu 1m:n11.-', li 111 uflicial do uXO\'e:i lo 
Jt\-'.::;a,s cir.·un1sLa,ncins. 

O Sn. BI!~í:lnL~IL cL't 11t1l 

O SR. Hsr,L.\lC:\IL\'O iH~ >.ü;~uosç:-'--;---;l'. i:n·c
~i1L11tlÜ', n<lO 1)l'Cte1Hlo lTlC(Ulll~_'S'._'Ql' esta, (li:-:
c·n~;;;)n ~ f~uJ·o :·;i lll;)l ·~1neill/; u 1n 
Y. í~x. e n, 11it 1 ::J~\. con~:':~·L1i1· que, u 

,'.,l 'Ili. 1lo ili:',, p:H':t ljtlO i.t 

ili:1 rn ('l'.' sulm· clle. 
;\I:1~. :::'!'. pc'i»õi h1L. o 1:olJI'() :HlO '\ ('l;\ 

rliz<T ljl!\'.() Ofli.l'i<tl itll]Jli i\ÜO J':ic·GOS l'oi 
ôlljcil;i1 il, llll\-0 C'IJllS:'LilO lJ'll' J.c:l' ÜCSl'i':'i[lBi(11Ürl 

:1, 11•ttt'1:s olli i:1cs. r111, iiií.11 ü clal'lln si 1\11' :::\11 
11:1 'lilo :illjl''ti 1['('8; si ('Si,[) ll!lki;\,] il:-'StcC'.Oll uF--
lhnsa~ ;1 c·oll. ·g: 1 ~ OH Cni no C>:(:1·--
cicin de. :-'.lW lt·git:tnc~, co11sel!10, 
e as (i,llugo.1~·(-)(~~ ela. llci·e~~c~, 

O ;;1t. H1c1,r,.\ LDll ;,;o 111" 

si uc> noi11'C':-i 
te i 11\ t, llc~ 
Pl'Oj)l'i~t pitl';(. 1lttt' lU;J;iliL' ;li 

qn:: Jlilo ilCOU,;ellmtll :w 
Ll:t !(epul1iica, :t quem :tpoüun wm tac1lo 

- ! "l'LlOL' Lerei it Ca1mi,fü :1,s propn:ts p:1Lan·a,s 110, '"- · .. 
Se. Vioc-Presülm1te cht l\epu1Jlieê1 com re!:11),o O S1z. 1l1cz1;;1m.1L- Com nrnilo gcisto. 
i1 este lJ:trlJM'O :1ttcmfaüo, ;,, r[lmos iiC cncon- 0 s1~. ni~~;-_JL:\rDu:--~(l j)j~ :?\IF;\u1l>;~:.\_ ... r1~1.,l'\1, 
tmm em um telegmmmii, J1 11r S. Ex. ili- q11c nmmlc s11iluwtLT :t icl:;11ticos ·Oll>dl10" os 
rigiduao eo1mrn1n1l:i,uL~, 1.b i'iliçfo llo füo i1füi11,1•s que ii1,c1':1.rn. cm tl1:po;111t;n1,o, p1'n1ln-
Gmmle, tmn"cnpto 11 O ele llu,e. I zillo,s llic polici:c. gL',:.no,: acnL~iY; i>" êtu,: l1n1,·,-o:' 

Diz S. Ex.:« J\ cn,11\\oneü·n, Jlu,.1 '
1 ljrí. ai11(L1, e cL~Lilll"to-.; Sdlon 2 L~,Ul'Lillcl F',;rT\V, '~ ~ 

rel1elcle, rcp:;tiu lio.,e so11s :1cii1s 110· lin,l'lJ:uü i Sl'. o g"<i1-l>J'110 11Clo p.,d.e llou-
em Pol'to Al1:grn, bumlxm.le:mdo o Lm11icltt.;, o [ tri1:;c1' ü.o um moüu piLt'ii, uns e Lle modo 
vccpor 111ci·cecles, o Arnenal tle Guerm o o dtitcrenLe pm'cc OLl.tros. 
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o governo nuo estú, em unm Ieitorh sua, suspende ou dispensa. fonrnllidacles; r, par<i. 
a dispor discricionariamente üe escravos. allirmar c:~t"' proposiç;1n,me sornno 1lo art. 71, 

Fui desviado, Sr. presitleute., elo meu fim, qne se exprinw tle,:1.o motlo (lê): 
que em simplesmente füzei· um ix>clido e <d.rt. 71. o~ direitos de cidacli\o Lrazileiro 
para. o qmü de novo pe~:o "' interven~i\o ele s,·, se , ou i)erclem ;,os casos UIJUi 
V. Ex. JN!'lic: llÍrl!·is1ulos. 

Agora, Sr. presidente, vou fazer um appello j ~ 1. 0 Suspomlem-se: 
à nrniorin .. Ha dia.s, a minoria sulidta ch1casé11 u) por inc:tpa.ciclado phy~ic:1 on moml; 
a inversiio da ordem do dh pa.m que tfücu- /J) por cornlrnrn:1çuo cl'iminal, emqlrnrtto clu-
tarnos ele prcferencici. o prqjecto de :i,rnnistia rarcm o:o seus efüitos ; 
aos presos e degreda.elos políticos. Si 2. n Perdem-se: 

O pre~oo imposto peb nmio1·ii1 j(1 teve o pa- a) por· rin.1.m·aliéi:tç·iío cm ]mi;-; estrangefro; 
g<cmento immecliato ele urrrn elas p!'esb.v:ues, ú) por ;ccceitaç·iío ele emp1'c)go 0L1 im1s11o de 
iiorq ue nós jct c:onc01Temo,; P<cm C/ ue S. Ex;;. governo estmngeiru, sem Jicc]](;cc tlo Poclei· 
tleclamssem :10 paiz que o ~1rt. ,12 cln. Consti· E\:erntin1 Fetli•Í·:tl; 
tuiçilo ~~ lettr'Ci. morta.; nús já eoucon'E:Jl11•s <·om 8 :i." 1.Jm1 lei fotlornl tldermin:n·ú as comi i
a nossa presença, eml.101''1 com vot,os contfü~ c;i'íe:; ele i·e:tCljllisicJ[o tlos clirnitos ele e.iclacli"w 
rios, em que res:i.lv:i,mos uoss;c 1·c~ponô<ibili- Imi.zilci1·0.» 
cln.cle, p:t1·u. que semelliante hcrosi:1 fosse :i,Jiil'- Yt~ V. Ex. que 11ilo esL:'i, aq li i !igur·atln. ;c 

m:ichi. á 1rnc;ilo. l1yp0Utcse Llo osl.atlo tle ::iitio ; e. si a Consti-
Fomos vencidos i1eh superlul'iü:ule do 11u- ti1içilo quúesso.suspendt·r os Üil'eitos. ü11rn.nte 

mero, mas aincl11 assim nutl'im11s cl couvicç:lo o estado de sit10, torm rnclmllo aqm, taxati
cle que eSS'1 resolução não tera ;dcn.Hce imitic:o, Yamenr.:\ essci hypc.these" . 
nenhum vci.lor juriclicu, 1rntt: " mm·all11.1. d11 Po<le a tllnstm~l" rn;uorrn c_onvei'ler unm 
incompetencia desfa Camara iiara íuteqwetar :urm1<;:1 _ e'n se<l1çmi <; consp1ra<:<t0, dar a cst1i. 
a Constituic;i\o. a extenscw e clesen vol nmento que qmzer,unm 

O Stl. PH.E·HDE:\TE-V. Ex. n:lo pi1dc oc
cupar-se de materia wncida. 

O S1c. BELLAK1nc;i1 JJE :\IE:\DO:\l':I. - Estou 
apresentci.ndo apenas ;i. minlm 011i1lliio e mos
trando q li e nilo é nem p1'1de ser consiclemcl<i, 
Jlmteria vencida, porqne :t incompetm1cin do 
Congresso para interpretaçuo constit11cional e 
a irregularidade dos meios cmpregmlos 
Caimi.ra para c:lle.~a1· a esse fim hGtstn.ria.rn para 
tirar todo valor a s1m aflirrn:1l;0o ; n. Corn-ti
tuiç:lo . :ficará sernprn de pé, cmbum tlcsitca
facll1. 

Mas essa parccll:l do preço impcisto, lJ<tLido, 
como cliz hoje uma '.lti.s lbllrns nmis inclqion
dentes e dt: maior c:irenfa(:i\o de::: ta, ca pi t:iL rn 1 

rxi.lcilo ela dict<1tlunt., ji'1 esü1. 8cclisfoit;t. Yot(: :i. 
honr:1dci. maiori;i estct amnistiei. que a mi1101·i:1 
se compromette a concorrer com ;1 rn:.L p1·e
sença para que e.lla possa. encampar os aLten
fados commdtidos }JHlo Sr. Presirleub ela Re
pulrlicti. ; para que ellC1 tenlm ensejo ele ªJllll'O
var essas medid:1s de 0xcepçCto qne niio se jus
tiJic;11n ;i,bsolutarnente denll'O d:.1, 110:>sa Consti
tuiç·ilo, nem no iionto ele v:tta elos facto:>, nem 
no elo dit·eito. 

A nosst.1 ConstitLli•:ilo, posl;c ('Jll coní1·on1.,J 
com ;1s <las JJa~·r'Je,; muis a1lc>:müvíc1s, leYi\, so
bre ellas, a respeito elo esi:;1do lle sii.io, unrn 
grande Ytmtagem, rqieeseut:t ll1Il<1. llllÜOI' CUll
quísfa. 

Pet;L> ;1. rno<litarJí.o üos me11s 8ülll'.gas p:~m 
um ponto elo douL1'Ílla riuc vou Je.va.utal' uocitl; 
rnomont.c•. 

A noss:i. UonscitLli~ilo rrnm ~i(llJ('\' sLtspcl1lle 
os direitos durante o estado de l'itio, :ipmms 

vez que nuo se fonlrnm tmtluzido em fti.c:tos, 
umr1. Yez q1ie n:To se ]JrOYe que os sediciosos e 
e.on:jpiratlm·es tlispunl11un elo elementos p:i.ra 
faz1°1· Yingar smrn clesig11ios, nilo poclerilo jus
ti1icar a applir:1i,viio de meclich; !'cpressívas. 
Ató então, só meclidl1s preventivas teri:i.m 
lO;jm'. 

A irnmrreiçilu, :1 l'ernlt;i, arnmda mesmo. já 
emel'gic!a nu. pra.ça publica, nilo justiücMiam 
por ~i sós ti. tleel:n'ac;iío •Jo estado de sitio pol' 
parte (lo Poclr.r Exeeutivo. 

Scl'ia. precirn 1üml;1,, como expresqmentc 
exige) o al'I. 80, § ]", dei. Constituic;ilo, qlw 
cst:is tivessem o desenvolvimento ele rnn:i. cum
moL:ilu iu Lcstin:1. tão g'l':I vc l[ll8 riocle~sem i1,'11• 

a. p:ct1·i:c cm immincntD v2l'igo, lXl.l'CL <llll' l)JlLiio 
se cYicleucia,sc :1 neccs,üclacle rln.s metlicl<1.s de 
cx·~l'.pt;fo que, 1m au~encili elo Cu11g1·csso, iu
cumlm ao Presi<lentc da Republic:c tomai·. 

E ainda m0smo quando cltegcc~sernos <1 este 
resultudo e ;i. maioria conseguisse jfütiiicn.r, 
damlo ªº·' fitctos, por enornrn J'o1·çci. clt• imagi
ua.,:üo, l)I'Ollül\'C:cs exageradíssimas e umni
fcstamente lhlsas, de modo algum poderia ou 
]Jllcleri1escm·cce1·11ue Ü\e:< medidas, em tempo. 
espccic e rnuncro, exorbitaram elos limites 
tccx:üi rnnwnk cxp1'C2.so-< m1 ConsUtuic:uu, que, 
exiµ"i111lo prnzo pruvüunenLc: tletc:nnimulo )Ja1·;c 
o c::;üi.tlo ele sitio. üi.mlJrnl esta/Jelece a clura
c;iíu tio estado de sitio, eomo o }Jerio<lo nnico 
em e: uo taes moclitlas podem rrroduzir' <c:ll'ei
tos. 

Pelo§ :2" (ns. 1 e :2) tlo ccrt. 80, as mecliclas 
rest1 inl!;em-:-:c it üetcmçuo em logar 11:)0 tlestí
nado a.os l'éos ele cl'imes comm1rns u ao cles
terro p:1.m outros sitias do tenitorio rrnciorml, 
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isto é, a dotenç~ã.u, que ú a. simples custodilt 
até entrai· em julgamento, e o cl0:ite1-ro, que 
não é mais do que o a,ffasta.mento ptmi. outros 
sítios oncle falleçmn elementos de revolttt aos 
amotinadores, independentemente mesmo dtê 
prisão e do escolta que os acompanlmsse, bas
tarnlo a simples vigilancia. 

Entretanto, a cletern,:ão foi ti ;i.nsfürmacla 
em prisão, e de que ordem ? Em fortalezas 
como a Lage e outras, onde s:lo tambem guar
dados os forçados e g;tlés. E o desterro foi 
transformado em degredo, e para. que regiêies? 
Para regiões desertas, inhospitas, pestil'eras, 
deante elas ques o presidio de Fernando ele No
ronha seria um paraíso ! 

Ni!.o obstante, Sr. IJresiclente, a evidencia 
das disposições constitucionaes e a nossci. con
vicção ele que ellas nã.o podem soccorrer a 
actos elo Poder Executivo, afürmamos á illus
trada 1rnüoria, que concorreremos com :i. 
nossa presença para q Llê ella ele o beneplacito 
a faes attentaclos, uma vez que esse benepla
cito entra no preço cl:.t amnistia. Nós ela mi
noria resalva.remos a nossa l'esponsn.biliclacle, 
e com elln. a liberdade, o direito e a Consti
tuição, votando contra. isso. 

A maioria, vota,ndo a füvor, acc<nretará so
bre si uma responS<Lbilidade tremenda. pel<i. 
qual, mais tarde, terá ele responder perante o 
tribmml cht nação. 

Si nós, da minoria, estamos nestas disposi
ções, não lia razão par:i. que a honrada maio
ria nos negue essa in Y81°:3ão na ordem elo dia, 
para que cesse este estado affücti vo para to
dos, não só para os presos e desterrados, mas 
para a nação inteil'a, ri ne \'Ô tantos cidadãos 
illustres pelos seus talentos, por sem serviços, 
pelas provas dadas ele acri~olaclo patriotismo, 
arrancados de seus lares e elo seio ela socie
clacle, onde muttos occupavam 11osições culmi
nantes, para. serem ,jogados lt uma, morte pre
meclitacla, que nem ao menos terá aquellct so
lemniclacle com que os tyr:mnos mitigas man
davam na praça publica cnfoecar e fuzil:w as 
suas vietimas. (lvfuiios apoifülos.) 

Termino appellando p;cm o prestigio Lle 
V. Ex., Sr. presidente, no seio clct maioria, pa,ra 
qne consiga o deferimento üe nosso requeri
mento, que é ele urna simples inversão elas 
materias consignadas em ordem do clici., ele 
modo a que possamo~ discutir cl0 preferoncia, 
o projecto ele a.mnistia; e, si ct honrada maio
ria entender que ainda hoje nos eleve negar 
essa peq nena cleferencia., ou nã.o tenha logar 
a votação, por falta ele numero, entã.o rogarei 
a V. Ex. que, por decisão sna, colloque em 
primeiro 11igar na ordem elo dia ele amanhã e 
dos dias subsequentes esse projecto importan
tissimo, por cuja prompta passagem a naçã.o 
inteira, anceia. (Muito l!e111, m!iito /Je11i.) 

Co,u:u'Ct V. JJ 

O Sr, Oa.eta.no de Albuque
que- Na, sessão orcli1rnria elo anno pa'>Sêtdo 
tive occasi1lo de snbmetter ú. cleliberac:ão da 
canmm clivemos pr'ojectos üelei, que tiveram 
a boa sorte de LlOL'mir o somno eterno nos ar
chivo . .; eh r;m;a.. 

Como entre elles alguns reputo ele alta im
port,mci<e para o infeliz estado qm; tenlto a 
honra clerep1oesentnr, muito immerecicl<i.rnente, 
(nr!.o apo 'torlus ! ) , nesta casa, tomo o ctl vitre 
ele voltci.r á carga, mesmo por que diz o dicta
do: quem porfüi., mata caça. (ZHw). 

Sr. presidente, quando o nobrG e illustre 
actnal Presidente da R'.-;publica, cerca.elo ela 
m:üs illim~t<tdci. confiança tla monarehia, pre
s1clrn êl. enfa.o provmcrn ele Matw Grosso, o go
veri10 elo imperio, em dous avisos successivos. 
recommemlou :1 S. Ex. que mandasse coní 
11rgencia proceder aos estudos necessarios pam 
que em Matto Grosso se construisse um laza· 
reto. 

O governo nessa occasiã.o se acluwa compe
netmdo ela necessiclacl2 dessa mecfüla, E, ele 
facto, depois elo fütgello clcL guerra elo Para
guay, que pesou sobre aquell:1 então provin· 
eia, tão desapiedadamente, füzenclo tantas victi.-
1mts que tomlmrn.rn no campo da lucta e outras 
tantclS pela -rariola que p~1r esse tempo inrndio 
Matto Grosso, :1 peste nií.o respeitou fanto in
fortunio e cb noYo roubou ainda, muitas 
existencic1s predosas. 

E' assim que a fahre amarella invadiu o 
seu territorto e posteriormente o colera im
portarlo elo Rio ela Prata. foi L\J,zer suas devas
ticlões lá. Portanto é de toclc1 justiça que o 
govei·no da União coneorra com esse ohulo 
para que, no estado que tenho a honra de re
presentar, se m;:mcle construir umlazareto que 
possa impedir que o seu territorio seja flagel
laclo pelas epiclemillS tií.o frequentes no Rio ela 
Prata. 

Por consequencia, ,·ou formular novamente 
um projecto ele lei nesse sentido, pai•:i. o qual 
solicito <l. benevolencia ela camara, e direi até 
ti.lgunm cat idade. 

Approveitando o ensejo, Sr. presidente, re
solvo dirigir-me a V. Ex. , pergun tanclo por 
um requerimento, que a mesa, }Jelo seu muito 
livre at'bitrio, ~inalifi~ou ele indicação, pedindo 
ao governo miormaçoes sobre as occurrencias 
que ultimamente se deram naquelle estado. 

Sei que a illustrada commissã.o t'ilm um 
pmso pn.ra dentro clelle dar o seu parecer, 
porém. muito antes ele esgotado o praso re
gimental, o meL1 illustre amigo e collega ela 
minoria, o Sr. "\.ugusto de Freitas, formulou-o 
de maneira que supponllo f'avomvel á indi
cação; entretanto, ;cté hoje semelhante pa
recer não foi dado para ordem do dia, e como 
não desejo que elle seja remetticlo para as 
kalcndas gregas, mesmo porque e ele toda 
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urgencift que se lance mais luz sobre os al'on- ,i.s tabel1as até hoje distri.buidas são as elo 
tecimentos lutnosos que pesn.m sobre <L alma ministc1'io do intol'inr e Llajustiç<1; dos outros 
da minha terra, e por consicleral-o materi:i, de minis1erios n2io tem a commissão tabellas. 
urgencia, peç:o a V. Ex. que faça com que Eshi., por consequencin, a commissã,o tollüda, 
seja dado para discussão com tocln, brevidflcle .. de cumprir com o seu ele ver. E si a lei nmis 

E' 0 pedido que faço n, mesa, e ... nviando tam-1' nr~ente e1~1dlspermwe~ ~êtra as ;;;cess1dade~: 
bem 0 meu projecto de lei. (Jfrito !Jem.) ixu,1 n, vida de ~1m pMZ e o 01,.,miento e d 

. . esta necessidade e rndeclrnavel sem1we, llR 
E' lido e ficn. sobre a mesn, o segumte 1 presente occasião elln. ,~. intuitiva, estú acitm1 

(te todas els outms necess1cbcles. 

PROJECTO 

Jstigo unico. Fica o governo n.utoris;cdo a, 
despender ate i1 quantia ele 300: ooo:-;; com a 
creRC"ão de um lazareto no estado ele :\Ia.tto 
Grosso. 

ReYogmlas as disposições em contrario. 
Sala elas sessí)es, 29 ele junho ele 1892. -

Caetano ile Albwpierqi~e. 

O Sr. Alberto J3raudão -
Sr. presidente, tendo eu sido eleito membro 
cl<t commissão ele orçamento pelo voto ela op
posição e tendo os memb1·os desta se retirado 
ele todas as commissões, carnpro um devn ele 
lealdacle, soliclario com os meus collegas, pe
climlo a V. Ex. que me faça substituir na 
comrnissão de orçamento. 

o SR, PRESIDENTE - o pedido elo nolJre 
deputado será submetticlo à consideração clct 
casa logo que houver numero. 

O Sr. Arthur ]_~ios - Sr. presi
dente costumo sempre carregar com a respon
sabiliLllcde elos meus actos, mas não estou dis
posto a carregar com a responsn.biliclacle de 
actos alheios; por isso é que ven\10 ú. tribum1 
fazer uma. reclamação e um pedido a V. Ex. 

PBla lei ele 30 de outubro elo turno passado 
o Poder Executivo é obrigado lL fornecer a 
esta Camara, quinze dias depois ela sua inskll
lação todos os relatorios, balanços, propostas 
de orçamento e todas a.s informações necesss.
rias para a lei elo orçamento. 

Est:'l. Lei não foi revogctcla pelo Congresso, 
por consequencia parece que está em pleno 
vigor. 

Mas o governo, parece que não tem sciencii1, 
della ou que não lhe presta a attenção e res
peito que cleYia pl'8star: 

São decorridos quasi cincoent8. dias depois 
que a Camara funcciona, o neste longo per10clo 
apenas fornrn clistribuidos relatorios aos mi
nisterios do interior, ela fazenda e ela g'lte1Ta, 
os outros mini.sterios ainclt1 não se digna.mm 
enviar à Cama.ra es~es documentos e nem pro-
11ostas ele OI'(,:amento. 

Sei que surgem n.ccusaçues á commi.ssão Lle 
orçm1iento, por não ter cumprido aimla o seu 
dever, trazillo ao conhecimento desüt Camant 
o fruto ele seus tralJal!ios e por e8se motivo 
yenho comD um dos mais Immillles de seus 
membros (nt!o apoiados), arredar della esta 
ütlfa, esta demora e pedir iW mesmo tempo <1 
mesa que po1· intermcclio do seu secretario, 
füçn. cumprir-se cl lei ele 30 ele outubro elo 
anno :rmssado. 

Em seguida l}I'Ocecle-se à chamaria, ~t qm1,I 
respondem os Srs . .Joilo Lopes, .João ele A vel
hu', Augusto Iviontenegro, lnclio l!o Brazil, 
Cantão, Mattc1 Bacefü1r, Costn, Rodrigues, 
Henrique ele Carvalllo. Anfr'iso Ficllho, No
gueira Para.naguá, Pires FerTPira, i\Iartinho 
lloLlrigues, .Justinim10 ele Serpa, F1·ederico 
Borges, Kascimento, Amorim G~i.rcio,, Epitacio 
Pcssoct, Couto Cn,rtaxo, Tolentino üe Carva
lho, Gonçalves Ferrdm, .Jm-encio de Aguiar, 
André Cavêl.lcmiti, Pereirn c~e Lvra, .João 
Vieira, Luiz ele Andrade, E'piri.tu Santo, 
Theo1}hilo elos Santos, Pontes ele l\Iirm1rllt, 
Augusto de Freitlts, Tosta, Artlrnr Rios, Mar
colino Moura, Santos Pereira,Milton,Fmncisoo 
Sodré, Barão ele S. Marcos, Sebastião Lamlul
p\Jo, Prisco Parniso, Fonsem Hermes, Cyrillo 
de Lemos, Alberto Brandão, OliYeira Pinto, 
Baclaró, P11cificJ j\fasoarenlias, Gabriel ele Ma
gallües, Jacoli dêt Paixão, Alexandre Stock.ler, 
Gonç,tlves Clmves, Americo Luz, Manoel Ful
gencio, Carlos elas Clmgas, Domingoii Rocha, 
Domingos Porto, .João Luiz, Lopeo Clrnves, 
Ca;ovn.lhal, j'fursa, Moreira da Silva, Brazilio 
clós Santos, Caetano ele Albuquerque, Bellar
mino ele Mendonça, Marcümo ele Mag<1ll1ães, 
Fernando Simas, LctllrO Muller, Scltirniclt e 
Cassim10 elo NRscimento. 

Deixitl11 ele comparecer com causa partici
palla os Srs. Bernardino ele Campos, Viotti, 
Antonio Aze1·eclo, Atllaycle .Junior, Paul<t Gui
maràes, Carlos Campos, Rodrigues Femaucles, 
Bezerril,Jose A velino,.Miguel Castro, RetumbR, 
José i\fariano, Jmtquim Pernambuco, Meirn 
de Vi1sconcellos,Ivo elo Prado,Le11m1rn Maciel, 
Fellisbello Freire, Seabra, Zarna, Urbano 
Marconcles, .\18.nllães Barreto, França Carva
lho, Viriato de Medeiros, .Joaquim Breves, 
Jacques Ourique, Mayrink, .Jesuino de Albu
querque, ?viatta Machado. Lamounier, Alvaro 
BotPH10, Corrfüt Rabello, Costa Maclrndo, Pal-
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leü1, Ferreira Rt1bello, Cesario Motfa .Junior, 
J'doraes Barros, Adolpl10 Gordo, Paulino Car
los, Carlos Garcüt, Rubião Junior, Leopoldo de 
Bulhões, Eduardo Gonçalves, Demetrio Ribeiro 
e .Menna Barretto. 

Deixam de comparecer sem musa partici-
1ietcla os Srs. Ucltóa Rodrigues, Peclrn Cller
mont, Casimiro Junior, Nelson, José Bevila
qmt, Gonçetlo ele Lagos, Almino Aifon:m, Pedro 
Americo, Sá Andrade, Roset e Silva, Annibal 
Falcão, Raymunclo Bm1cleil•a, João de Siqueira, 
Bellarrnino C<trneiro, Oiticica, Oliveira, Valla
dão, Paula, Argollo, Garcia Pires, Severino 
Vieira, Dionyslo Cerqueira, Leovigildo Filguei
ras,Villlt Viç;osa, Nilo Peçm1lta,Virgili0Pessôa, 
Luiz Murat, Baptista da Motta, Fróe8 ela Cruz, 
Alcinclo Guanabara,Erico Coelho, Sampaio Fei'
raz,Lopes Trovão, Furquim ·wemeck,Vinhaes, 
Thomaz Delflno, Figueredo, Antonio Olyntho, 
.João Pinl1eiro, Leonel Filho, Chagas Lolicêto, 
Francisco Veiga, Ferreira Bramlão, Costa 
Senna, Dntra Nicacio, Aristides Maia, Ferreira 
Pires, .Monteiro ela Silva, :Martinho Pmdo, 
Glicerio Domingos de \1oraes, Costa .Junior, 
Alfredo, Ellis, Almeida Nogueira, Cincinato 
Bragu,. Julio ele .Mesquittt, Fleury Curado, 
Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pe
reira ela Costa, Julio ele Castilhos, Borges de 
Mecleiros, Alchles Lima, Assis Brazil, Thomaz 
l?lores, Homero Baptista, Rocha Ozorio e Fer
nando Abott. 

O Sn. PRESIDEXTE-Responclemm i1 chama
da apeirns GG Srs. deputados. A ortlem elo üia 
ele amanhã é a seguinte: 

l" parte (até ás 3 110ras)-Votação elo pare
cer n. 24, approvanclo as eleições realisadas 
no estado elo Espirito Santo e reconhecendo 
deputados os Drs. Manoel Leite ele ~ovaes 
Mello e José Horacio ela Costtt. 

Vofação dos requerimentos: 
Do Sr. Justinim10 de Serpa, pedindo inibrma

ções sobr'e o nu~ero ele juízes ele cli~eito e des
embargfülores existentes na Republica em 24 
de fevereiro ele 1891 ; 

Do Sr. Bellu,rmino de Mendonça e outros, 
relativos ao serviço da Guarda Nacimml e per
guntando si as ibrças policiaes e ele l'~linlla 
não são sufficientes pam a mmmtençao ela 
ordem publica. 

votação do projecto 11. 51, appiwrnndo os 
ajustes concluidos 1m Convenção Postal ele :Vi
enna de 4 de julho de 1891 entre o Brazll e 
outros paizes (ia discussão). 

Continuaçil.o th 2~ discussão 1lo projecto 
n. 23, fixando u,s forças ele terra para o mmo 
de 1893. 

2ª parte (ás 3 hora,s ou antes)-Contimmç·ão 
du, 2ª discussão do projecto n. Z2 A, do Smmclo, 
ttpprovando os ttctos do goyerno refürentes aos 

acontecimentostlc 10 ele abril, o consfantes dus 
decretos ele 10 e 12 elo mesmo rnez. com Yoto 
em sepu,raclo, e concedendo amnistia a todos 
os cidadãos cleticlos e desterrados por força do 
decreto ele 12 tle u,bril elo corrente anno; 

1 a discussão elo projecto n. 28, deste êl,11110, 
reformando o plano geral do m·çamento clêt 
Republica, determinando o moclo ele orgm1isar 
as leis ela receita e clespeza publicccS , 

1 ª discussão elo projecto n. 44, üeste anno. 
autorisando o goyerno a conceder permissão á 
Companhüt Mogy,1mt ele Estradas ele Ferro para. 
constrmr uma lrnha dupla ela esfa0ão ela Res
Sêtca ao porto de Santos ; 

1' discussão elo ]Jrojecto n. 41, autorism1do 
o güverno '" conceder tt Companhia Fabril In
dustrial e Constructorn os mesmos fayores 
ccmcediclos à Compm1llia Inclustrial de Cal e 
Mam10res de Camnrlahy, ho.ie Companhia 
ProgTesso Industrial ele Carallllahy ; 

Discussão unico" elo projecto n. 215, autor'i
sanclo o governo a mandar pagar a .Justiniano 
.José tle Banos, pctg«tdor elo Tnesomo Nacional, 
os vencimemos de seu enwrego, a confar de ;~ 
ele .Janeiro de 1890 t•té 25 de março ele 1891:;. 

lJiscussão unícêt elo pl'qjecto n. 7208, conce
de111lo u, Anna Marü1 elas Neves Dmnasio <t 
pensão annual ele 1 :WOCiOOO; 

l" cliscussilo do prnjecto n. :26, declarando 
sem eifeito os clecretos ele 8 e 26 ele clezembm 
ele 1890, que aposentaram os Drs. Cincimüo 
Pinto ela, Silva e Tho1m,z ele Aquino Gaspal' 
nos cargos dt) secretario e sub-secretario lln. 
Faculdade ele Medicina ela Bahiêt e reintegra
dos os mesmos funccionarios; 

Discussão unicu, do proj ecto n. 20, des1;e 
;:mno, mltorisanclo o governo a augmenta1· 
com 50 º /,, da re~pectiva gratifimc:ão o venci
mento ele inactiviclade üo conferente aposen~ 
taclo ela Alfandega elo Rio de .faneiro, Fabio 
Alexandrino elos Reis Quadros, ele conformi
dade com o ;wiso elo MinHerio ela Fazenda 1le 
rn de janeiro ele 1891 ; 

3ª discussi\o elo projecto n. 225, u,pprovu,mlo, 
1m parte que compete ao Poder Legislativo, o 
contracto celebrado em 3 ele fevereiro ele 1877 
entre o ministerio elo imperio elo extíncto re
gimen e o Dr. Paulino Franklin do Amam! 
(Barão d.e Canindé), para o alargamento e pro
longamento cht rua ele Gonçalves Dias, desde a. 
rua, ela Prainha ate ao largo ela Mãe do Bispo, 
em frente ao umr ; 

lª discussão elo projecto n. Hi A, de 1891, 
julgando digno de ser tomado em consideração 
o projecto n. IG, deste mmo, creanclo o logar 
de confe1'ente l}al'a u,s substancias cllimicas mts 
alfandegas ele l" e 72" ordens ; 

Discussão unicu, elo projecto n. 254, autori'· 
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sando o governo a mandar pttgar o meio soldo 
vencido e por vencer a D . lVhtria Joaquina ele 
Albuquerque, viuva elo capitão Lanrindo José 
da Silveira, D. Rita ele Cassüo Soare~, Yilrrn elo 
capitão João Antonio Soares e D. Isabel 
Hoffmann, mãe do alferes'.Henrique Hoffnmnn; 

3ª discussão do projecto n.247 A, do Seuaclo, 
creanclo umtt escol<1 ele maclünistn s no e~taclo 
elo Pará; 

2'' discussão elo projecto n. 413 A, do anno 
pa~sado, dando providencias so lire as promo
ções ele 7 ele janeiro çle 1890; 

lc discus.,ão elo projecto n. 21, deste anno, 
isenttmclo elos direitos ele importação e expe
diente tmlo o material e machinismos desti
nados i1 constmcção da Fabrica ele Tecidos 
Ptwlista. na comarca de Olinda, estado de 
Pernmnbuco. 

33ª SESSÃO Ei\1 30 DE JUXHO DE 1892 

P1°esiclcncia 1!0 Sr. Jor!o Lo11cs ( 1° vicc-ziresiclentc) 

Ao meio-dia o Sr. presidente mando, prnceder á leitura elo expediente. 

O SR. 1 º SECRETARIO procede à leitura elo seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do :Ministerio dos Negocios da, Fazenda, de hoje, enviando a seguinte men
sagem: 

Srs. membros do Congresso - Tendo sido organisadas pelo Ministerio ela 
Fazenda as propostas inclusas elo orçamento da receita e despeza ela União para 
o exercício de 1893. de conformidade com o art. 3° ela lei n. 23 ele 30 de outubro 
de 1891, que reorganisou os serviços fedemes, remetto-vos, para os fins conve
nientes, as seguintes 

Propostas 

Interpretando o >trt. 48 clnr Constituiçãc Federal, clecLlrn o :irt. 3° da lei n. 23 
ele 30 ele Outubro de 1891, que reorganizou os servi•;os ela administração feclenl, 
incumbir ao Ministerio da F<Lzenda « centmlisar e harmonisar, alterando ou redu
zindo, os orçamentos elos clemclis ministerios, \>ara o ttm ele organisar annualmente a 
proposta do orçamento ela União» ; e, em obediencia a esse peeceito legal, venho 
subrnetter á vossa apreciaçâo as propostas ela receita e clespeza para o ex:ercicio 
de 189:3, que, se merecerem vossa npprovação, deverão ser apresentadas à Camara 
elos Deput::tclos, de con formidaele com o disposto no final do citado a1·tigo cles2a lei. 

Sendo poucos os Estados que podem s;r considGirarlos constituiclos ; não estando 
ainda organizado o Districto Feclet·al, nem se podendo prever o qne o Congresso 
resolverá definitivamente sobre a divisão das rendas e despezas fecleraes, estarloaes 
e municipaes; não sendo possível mesmo formar opinião certa sobre as operações 
de receita e despeza do exercício ele 1891, e muito menos sobre os elo corrente, pelos 
motivos expencliclos no relatorio que vos apresentei em 9 de Maio ultimo, é bem de 
ver-se que o nosso orçamento não pócle ser ainda confeccionado com a regularidade 
desejada, até porque a commissão competente da Gamara dos D9putados j;\ elaborou 
um projecto sujeitanclo-o a novos moldes.· 

E' verJacle que a Constituição cleterminou as rendas que deverão ser arrec~t
dadas pela União e pelos Estados ; mas, temlo disposto tambem que no período ele 
rganização cl0stes o Governo Federal abrir-lhes-lm ocreclitos especiaes para regu
laricLtde das respectivas despezas, é evidente'' fraqueza da base offerecida para 
avaliação discriminada dos redditos e dispenclios que ticílrrão a cargo ela União, 
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emquanto nito forem transferidos aos mesmos Estados os recursos e onus quelhes, 
devem ficar em obediencia ao principio federativo. 

Recebendo os orçmnentos elos differe:1tes ministerios, procurei de accôrdo com 
os respectivos ministros fazer as necessarias reducções 1iar:1 'lue não fosse excedido 
o calculo da renda,. Repito, entrcitanto, o que vos clis2e naquelle relatorio: - «é 
dos bons planos de reorganiwção ele seniços e niio dos córteo arbitrarias nas cli!Ie
rentes verb,1s elo orçamento que depeurle,11 as mais importantes e reaes economias 
na despem publica. >) 

Das propostas de receib e despew para o exercício de 1893, r1u0 submetto a 
vossa 0sclarecirla consiueraçií,o, v0reid 11ue a receita é orçada em 213.000:000$, ex
cluídos j:'i. os impostos que, do accórclo com o al't. 9° Lla Constituição, só aos Estados 
compete decretar. 

Por esse tm tivo e 1;1:nliem a ttenrlenclo ao grande crescimento que tem tido a 
renda, snbinclo de 160. 840: 000.) em 1889 a 227. 074: 000~3 em 1891, já palo desen
volvimento das operações commercia.es, jii, pelo pagamento rlos llireitos tle consumo 
em ouro e ao par, e ninda pela aggravação de alguns impostos, na confecção do 
plano d:l receita nem sempre julg11ei conveniente ater-me no preceito rlas médias 
estabelecido pelo art. 34 d:c lei de 22 de outubro tle 1843, elo riue resultou ser or
çada a renda propriamente dit1. pai'a o exercício de 18\B em 209.500:000$, como 
vê-se do quailr·o junto, quando a rneclia elos tNs ultimos exercícios era apenas de 
195 .476: 000~. elfoito elas seguintes arrecadações : 

1889 ..................................................... . 
1890 ....... .' ............................................. . 
1891. ............................•........................ 

160.840:01JOSOOO 
195.010:000$000 
227.074:000$000 

A rencht do exercício corrente, excluindo o liquido dos clepositos, foi orçada 
pelo Congresso em 203. 492: 0008;, inferior em cerca ele 6. OJ0:000$, ao calculo 
actual, sendo as seguintes as clifferenças mais not:weis: 

Renda ·da Estrada de FGrl'o Central. ..........•.......•....... 
Dita do Correio Geral. ...................................... . 
Dita dos Teleg-raphos ....................................... . 
Difa da Imprensa Nacional e Diario O(ficio.l .................. . 
Imposto de transmissão ele propriedade na Capital Fecleral. .... . 
Dito de armazenagem, pharóes e clócas ...................... . 
Dito elo sello ............................................... . 
Montepi0 militar ........................................... . 
Dito dos empregados civis ......................•...... , ..... . 

2.500:000$000 
600:0005)000 

l.550:000:iSOOO 
200:000$000 
300:000SOOO 
140:000$000 
100:000$000 
200:000$;000 
450:0008:000 

As outras alteraçõ3S para urnis ou para menos sflo insig·nificantes, compensim-se 
e constam rla exposição adeante fc)ifa. 

Os quatro primeiros elos cita,los ;rngmeotos tiveram i:,or base indicação feita 
pelos chefes das respectivas l'Gpartições e o quinto o calcnlo para a arrecadação no 
exercicio c0rrente e o cobrado no anterior. 

As quatro outras parcellas refericfos ficam ainda áqnem da arrecadação ele 1891. 
Conforme vos referi na pagina 22 rlo meu relatorio, na opinião da generalidade 

elos importadores não se deve receiar a diminuição elas reuclas ele importação, em 
v:sta elo grande desenvolvimento que tem tido o commercio ; e sobre, si convém 
reduzir on extinguir a, taxa addie;ional de 50 º/o e 60 º/o, creada ]Jela lei elo orça
mento vigente, restaurando-se a cobn1nça elos direitos de importação em ouro, no 
todo ou em parte, julg·am q uasi todos os mesmos importadores ser preferi vel o riue 
está estabelecido. 

Continúo a discordar Llesta opinião, principalmente porque, como então clisse, 
« subsiste o encargo do decreto n. 823 }, de 6 ele outubro de 1890, que, sem a pro
videncia correlativa., não se comprehencle ». 

Convém ainda observar que, seg·unclo esclarecimentos recebidos posteriormente 
á organização ela tabell'1 das médias, a renda de importação para consumo, nos 
exercicios de 1890 e 1891, soíireu alteração para mais, podendo ser calculado no 
primeiro em 97.576:340$,119, e no seg·undo em 104.284:140$033, superior á sornma 
de 100.000:000$, em que ora é orçada. 
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O Congresso, porém, resolverá não só sobre este ponto, como sobre as seguin
tes propostfls : 

RECEITA GERAL 

Art. 1.0 A receifa gernl da Republica dos Estados Unidos do Brazil e orçada 
na quantia ele 213.000:000$ e será refllisafa com o proelucto elo que .fàr areecfl
dado dentro do exercício dt1 presente lei, sob os seguintes títulos : 

RECErr A ORDINARIA 

Importação 

Direitos ele imporfação para consumo ......................... . 
Expediente dos generos livres de diroitos ele consumo ....•...•. 
Expediente das capatazias ................................... . 
Armazenag·em ...............................•........... , ... . 

D0s1mcho maritimo 

Imposto de pharóes ..•...........•........................•... 
Imposto de doca ............................................ . 

AclclicionaGs 

50 º/o addicionaes sobre os direitos de importação para consumo, 
menos sobre bacalháo e outros peixes seccos, carne de xarque, 
feijão, milho, arroz e vinagre commum ou de cozinha, sendo 
de 60 º/o a taxa addicional sobre vinhos, cerveja, bebidas al
coolicas, licores, algodão e artefactos de algodão, lã e arte
factos de lã, linho e artefactos de linho, sed:1 e artefactos de 
seda ..................................................... . 

10 °/0 addicionaes sobre o expediente dos feneros livres de direitos 
de consumo, cfas capatazias, armazenagem, imposto de pharóes 
e de doca ...............•...........................•.... 

Exportação 

Direitos de 2 1/2 º/o da polvom fabricada por conta, do Governo 
e dos metaes preciosos em nó, pinha, barra ou em obra, de 
1 1 /2 ° / º do ouro em barra, fundido na Casa ela Moeda .....•..• 

100.000:000$000 
1.200:000$000 

320:000$000 
1.400:000$000 

360:000$000 
180:000$000 

50.000:000$000 

326:000$000 

40:000$000 
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Intctior 

Juros das acções clilS estradas ele ferro da Bahia e Pernambuco .. 
Reuda. eia Estrada ele Feno Central do BrnziL ............... , .. 
Renda chis estmdas de ferro custeadas pelo E.stado ............ . 
Renda elo Correio Ger,tl ..................................... . 
Renda dos Telegra.phos Electrico:; .......................... . 
neoda da CLtsa da Moeda ................................... . 
Renda <la Imprenso. l\acio1ml e Dim·io Oífic:,d ................ . 
J~encht ela Fabricct da Pol vot\1 ................................ . 
Remla da Fabrica ele Ferl'O de S. João ele Y1xrne:na ........... . 
Renda dos Arsenaes ....... , .............. : ................. . 
Renda d'1 CltSa de Correcção ....................•............. 
Renda elo Gymnasio Nacional. ...................•..........•. 
Renda do Instituto 11os Surdos-MLiclos ........................ . 
Rendl\ do ltJstituto Nacionlll de Musica ......................... . 
Renda das matriculas dos estabelecimentos de instrucção su-

perior .................. · .. · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Renda dos proprios nacionaes ................................ . 
Fóros de terrenos e de mm·iollas ............................. . 
Laudemios .......... , ...........................•............. 
Prernios de clepositos pnblicos ................................ . 
Sello do papel, augmentadas as taxas com 10 º/u e cobrada a 

taxa ele $200 por 100$ sobre as acções ao portador dos bancos 
e socicclacles anonymas, bem como sobre debentures ou obriga
ções ao portador, 1 1

/ 2 º / 0 sobre os dividendos elos bancos, 
companhias e sociedades anonymas ..•....................... 

Imposto ele transporte ...........................•............ 
Imposto sobre o subsidio e vencimentos, elevado a 10 º/o o im-

posto sobre o subsidio dos deputados e senadores ............ . 
Imposto sobre tmnsmissiío de propl'iedad.e na Capital Federal, 

augmentaclo de 10 º/o das respectivas taxas ................. . 
Cotirança da divida activa.. .. . ............................. . 

OONSCl\-IO 

50 réis por 230 grmnnms ou fracçilo de 250 gtamnws ele fumo em ' 
bruto, que for consumido .....•.................•........... 

20 réis por 50 grammas ou fracção cb 50 gramm1s de fumo 
picado, desllado ou migarlo, idem ........................... . 

20 réis por 20 grammas ou fracção de 20 grammas ele fumo em ' 
) 

charutos, idem ............................................. \, 
10 réis p~r 20 grammas ou fracção ele '20 gTammas de ci-

garros, idem ....................•.......................... 
10 réis por 30 grammas ou fracção de 30 grammas de rapé, ,1 

tabaco ou caco .•...................•...................... 

Estas ta:rns serão coJJradas em estarnpilhns. 

140:000$000 
19 .500 :000~00'.} 
l.200:000"i000 
3.CiOO:OOO:íiOOO 
3.000:000SOOO 

114:0000000 
Ci00:000$00ü 

1:000$000 

70: ººº"~ººº 30:000~000 
40:000;\i;OOO 
60:000$000 
4:000$000 
2:000~000 

360:000$000 
120:0008000 

3:00D;í;OOO 
20:000:SOOO 
20:000'-;000 

10.500:000$000 
360:000-9;000 

goo:ooosooo 
3.200:000$000 
1.000:000$000 

(i.000:000$000 
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EXrrRAORDINARIA 

Contri buiÇ'ão Jlara o monte-pio da mD.rinlm ..............•..... 
Imlemnizações .............................................. . 
Juros de capitaes naciorme) ............ , .................... . 
Venda de generos e proprios nacionaes ......................•. 
Receita eventual, compreheodirlas as multas por iL1Cra'·ções de 

lei ou regulamento ....................................... . 
Impo3to ele 15 º/o S'.lbre loterias .............................. . 
Remanesceute elos premias de !Jilhetes ele loteria .. , ........... . 
Monte-pio militar ......................................... . 
Monte-pio dos empregados puhlicos .......................... . 

DEPOSrros 

Saldo ou excesso entre os recebimentos e as restitnições .......• 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 2. 0 E' o Governo [1,ll toriz,tdo : 

50 ººº"ººº 1.200 000$000 
500 000$000 
100 OOO:'iOOO 

2.000:000:l)OOO 
10:000~000 
10:000$000 

300:000$000 
600:000$000 

209.500:000$000 

:i . 500: 000.$000 

1. 0 A emittir bilhetes elo Tlirsouro, até a som ma ele 20. 000 :000.$, como anteci
pação de receita no exercício cl<'~ta lei, qu.J serão resgatados até o fim elo mesmo 
exercício. 

2. 0 A receber e restituie, na conrormielacle elo Jisposto no art. 41 tln lei n. 638 
de 17 de setembro de 1851, os clinlwiro~ provenientes: 

do cofre de orphãos ; 
dos bens de det'nn tos e ausentes e cio 1wento ; 
dos premias de loterias ; 
cios depositos elas caixas economim1s e monte~ ele soccorro ; 
cios elepositos cle outras origm1s. 
O.s saldos que resultarem elo encont1·0 11as eotracbs com as sahidas poderão ser 

applicados ás despeza,s pnblicas, e llS excessos elas restituições serão levados ao 
balanço do exercício. 

Al't. 3. 0 O Poder Execntivo contin11<U'Ú a <.1nec.td11r na C<.cpital FGderal e nos 
Estados <1incln não org1rnizarlos as ren1hs que ll1es pertencerem. 

Art. 4. ° Continuarão em vil~·or todas :.<s clis:iosições elas leis de 01'çFLmentos ante
cedentes, que não versrrrem particularmente sobre a fixação de Receita e Despeza, 
solJre " autül'isaç:to para marc11r ou 11ug·rnentar vencimentos, ri::{ormar repartições 
0u legislação fiscal e que não tenham siclo expressamente revog,:,das. 

Art. 5.° Ficam revogailas as em contr1n•i0. 

Rio de Janeiro, 26 1le jnnllo ele 1892. 

Francisco Paula. (_Rodrigues .AZ.ves. 
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DESPEZA GERAL 

Art. !. 0 A despem g<"I·al rh 'Zep111Jlica cloi Estaclos l'nidos elo Brazil é fix:ichum 
quantia de 21 l .IJ49:921~(i40, n, 01rnl será distribuída p·3los respectivos minister'os na. 
forma especilfo:lcla nos <lrtigos s0gnintes: 

Ar·t. 2. 0 O Presidente rk RPpubliccl é antorizado pnra despemler pelas repar
tições do Ministc:rio rfa, .Tmtiça e Negocins Interinres e com os serviÇ•JS tlesign;iclos 
m1s seguiot13S rubricas a qm111tia de 25.Ci][):916:)'212. /e saJJer : 

Interior - sendo : 

1. Snbsiclio ao Pnhirlente rLl Renublic,r ...................•.. 
2. Despeza com o pahcio elo Presi•.lenti:l ela Repablica, iw:lusive 

illumimtç8.o e oirjoctos p;t.fü r> expeclie11te dr>. S·1creta1·ici. ... . 
3. Subsidio ao Vice--Presi•.lente ii~1 Rep:rblicr1 ................ . 
4. Su bsi rlio elos Se11adoJ'es ............•...................... 
5. SecretirÍ;L do s~mi.1!0 ................................... . 
6. Subsidio elos Deputados .................................•. 
7. Secretaria eh Carnar'<1 dos Deputivlo;; ..•................... 
8. Ajudas ele custo aos Senadores o Deputados ...............• 
9. Secretarb ,Je Estado .................................... . 
10. Pagamento aos sú1·e!lt1rnrios r[o culto catl10lico a CJUG se 

refere o Llecrotil n. l !D,\. rle 7 ele Janeiro ele 1890 ...... . 
11. Directorir1 Gemi de Est>.Ltistictc. ......................... . 
12. Archivo Publico ....................................... . 
13. Inspectoria Gertil ·le S.i.ncl•3 Llos Portos ...•................ 
14. Ln2,reto:> o lio:>pihi; i'vI;l.ritirnos .........•............... 
15. Soe :orros Publicas ...•................................... 
16. ln:;ttu;ções sulJsicliclclas ...•.............•.........•..... 
17. Assistencia de ;LJienn.clo-; .......•......•.................. 
18. Obr,·,s ............•...........••..•...................... 
19. Eve;1tuaes ......•........................................ 

Instrucç[o publica-sendo : 

1. SeCTet9.ria ele E,;taclo .................................... . 
2. Facnlclarle ele Diroito 1\e S. Paulo ........................ . 
3. Socretarin, 8 Bililiotlieca da F>lcnlclmlG ele Direito ele S. Panlo 
4. Fr1cnl1L1de ele Direito elo Recife .....•..................... 
'í. Secrntari<L e Biblintlteca rl:t F<1culdade rlo lteci te ... ........ . 
6. Faculdade de Me:licitm do Rio ele Janeiro ................. . 
7. Secret:\ri:1, Ril:iiothcc:1 e L:1lJoratorio ela F<iculcl::.clde Me-

clicin:i rlo I-<.io ele J,rnei.·o ............................... . 
8. Facrrl:hde de Merlicina tlrt R.>liia ....•..................•.. 
9. Secl'8taifa, Riblioth~ca e Lalioratorios rlri. Farnlclctcle 1\0 Me-

1licitm da Bahia..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
!O. Escola f'olyteclmic« .................................... . 
11. Secretaria 8 BilJ!iotheca ela Escola Polytechnic:i .......... . 
12. Escola ele Mirrns de Ouro Preto .......................... . 
1:). Escola Normal .•.................•...............•. , ....• 
14. Pedag·r)glum ...............•........................... 
15. Primeiro Exterrmto do Gymnasio Nacion;11. .............. . 
16. Segundo Externato do Gyrnnasio :'facionrd ................ . 
17. E::;cola Naciorrnl ele HelL18 Artes ......................... . 
18. Instituto Nacional de Musica ............................ . 
Gamara V. 11 

120: OOO~iOOO 

'20: 00Ll;5000 
:)6: ooosooo 

567:ooosooo 
2:25: 7 oosooo 

.845:0U05i;OOO 
2\):3 :000-::000 

\Jl:UOOSOOO 
112: :i::iosooo 

:~oo: oousooo 
142: 180$000 
35:820!';000 

42i\ :700:1;000 
92:702~500 

300:0UO!;OOO 
41i :000:\;0(ll) 

:n l: ti4ll~OOO 
:-ioo :O'JOS1Jnri 
20:000~000 

5. :187: Of:2!'500 

192:4'.íCJSOOü 
2.66: 5<JOS000 

()6: 100.::000 
2G5: 601l~WOO 
()\): 400;·~000 

:l J li: 400:SOOO 

:.;02: 4()0S:OOCI 
:l2: l: :200$000 

:\CIO: 24U:i;ilOCI 
274:780:8000 
1 \13: ,1cmsooo 
164:8CiUSOOO 
132: IGOSOOO 

46:200SOOO 
177:89U':i000 
lo2:490SOOO 
150:520~000 
UI :300SOOO 

5() 
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19. Instituto Benjamin Constant. ............................ . 
20. Jnstitu to elos Surdos-Mudos ................... _ .......... . 
21. Bibliotheca Nacional .................................... . 
22. I\1useu ::\faciomd ......................................... . 
23. Correio Geral. ......................................... . 
24. Telegraphos ............................................ . 
25. Estabelecimentos snbsicliados pelo Estado ................. . 
26. Pensões e commissões ...........•........................ 
27. Obras .................................................. . 
28. Eventuaes .....................•...•.................... 

Justiça-sendo: 
1 . Secretaria de Estado ........................•............ 
2. Justiça Federal ................................•......... 
3. Justiça do Districto Federal ............................. . 
4. Repartição ele Policia ............................... · ... . 
5. Diligencias policiaes e conclucção de presos ..... , ......... . 
6. Brigada Policü1l ............•............................ 
7. Reformados cl8- Brigada Policial .......... , .............. . 
8. Casa ele Detenção ...•.................................... 
9. Casa. de Correcção ...................................... . 

10. Junta Commercial. ...................•.....•............ 
11. Guàrcla Nacional ....................................... . 
12. Obras .................................................. . 
13. Eventuaes ...•...........•...............•.............. 
14. Aj uclas ele custo ............... · ......................... . 
15. Cocligo Civil .................... , ...................... . 

1(13:250$000 
71 :565$000 

148:700$000 
mo: 900.$0JO 

4.856:882$500 
5.084:439;!;500 

90 : 200.%000 
25:000:i;OOO 

f)()O: 000$000 
200:000$000 

14.847:487$000 

193:870%000 
641: 546$000 
512:436$000 
384:871$992 
210:000$01!() 

2.872:697$500 
30:305$020 

116: 500$000 
156:512:11:200 
;)2: 628$000 
50:0000000 

120:000SOOO 
20:000~000 
20:000$000 
24:000$000 

5.385:366$712 

Art. :J. 0 O Presidente cht Republica e autorizado para despender pela Repartição 
elo Ministerio elas Relações Ext3riores com os serviços designados nas seguintes 
-verbas a somma de 1.658:725$000. 

A saber: 

1. Secretaria ele Estado, moeda do paiz ...•................... 
2. Legações e Consulados, ao cambio ile 27 dinheiros esterlinos 

por 1$000 •......••........................•.............• 
3 Empregarlos em disponibiclade, moeda do p:1iz .............• 
4. Ajudas ele custo, ao cambio ele 27 dbheiros esterlinos 

por 1$000 .......•..............•..........•............... 
5. Extraordinarias no exterior, idem idem ................... . 
6. Ditas no interior, moeda elo paiz ......................... . 
7. Commissão de limites. ao cambio ele 'd-7 dinheiros esterlinos 

JlOl' 1$000 .....•..• , ........•.........................•... 

184:000$000 

1.074:725$000 
60:000$000 

1 oo: ooo~sooo 
60:000$000 
10:000$000 

170:000$000 

1.658:725$000 

Art. 'l. 0 O Presidente da Repulilic::t é autoriznclo para despender com os serviços 
das seguintes verbas elo Ministerio do. Marinha o. som ma, ele 15. 676:230$11 O. 

A saber: 

1. Secretaria de Estatlo .................................... . 
2. Conselho Naval. .................•... , ................. . 
3. Quartel General ....................................... . 
4. Conselho Supremo ...................................... . 
5. Contadoria ....................•......................... 
6. Commissariado Geral ................................... . 
7. Auditoria .............................................•. 

139 750$000 
28 400~5000 
80 663$000 
36 618$000 

158 350$i000 
,10 600$000 
11 350$000 



8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

9"' ,_,J. 
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Corpo ela Armada e classes annex::ts .•........•............ 
Batalhão Naval .................................. · .....• 
Corpo de Marinheiros Nacionaes .......•................•• 
Companhias de Invalidos ...•.......•..................... 
Arsenaes .............................................. . 
Ca.pitanias de portos ................................... . 
Força Naval. ......•..... , ............................. . 
Hospitaes .............................................. . 
Repartição da Carta Maritima do Brnzil. ................. . 
Escola Naval. .................. , .....................•. 
Rsformados ............................................ . 
Obru,s ...............•................................... 
Etapas ................................................. . 
Armamento ..............................•............... 
Munições de bocca •....................................... 
Tvlllnições na vaes ....................................... . 
M~lterial de construcção Naval. ...........•.............. 
Combustivel. ........................................... . 
Fretes, tmtamento de praças, enterros, di:fferenças ele 
cambio e commissões ele saques ............•.............. 
Eventuaes ..........................•................... 

l.638:080SOOO 
223:596$000 

1.194:032$000 
63:226$750 

2. 920 :868$000 
256:396;5500 

2.482:341$924 
243:103$600 
341 :632$000 
199:852SQOO 
636:097$336 
500:000;1;000 

365$000 
lOO:OOOSOOO 

2.470:908$000 
700:000~000 
700:000$000 
300:000$000 

CiO: 00053000 
150:0008000 

15.676:230$110 

Art. 5. 0 O Presidente ela Republica e autorizado para despender pehi Repartição 
do Ministerio ela Guerra com os serviç;os desig·naclos nas seguintes verbas a 
somma de 30. 555: 382$961. 

A saber: 

S · ecretaria de Estado e repartições annexas ...........•... 
1. Conselho Suprnrno Milituar de .Justiça e auditores ..........• 
3. Contadoria Geral ela Gtl3rra ............................. . 
4. Directoria Geral de Obras Militares ...................... . 
5. lnsteucção Militar ...................................... . 
6. Intendencia ............................................. . 
, . Arsenaes ............................................... . 
8. Depositos de artigos bellicos ................•............. 
9. Laboratorios ........................................... . 

10. Inspectori11 Geral do Serviço San'.tario do Exerci to ........ . 
11. Hospitaes e enfermarias ................................. . 
12. Estado-Maior General. ................................. .. 
13. Corpos espoeiaes .......•...................... , .......... . 
14. Corpos arregimentados ................................. . 
15. Praças de pret. ......................................•. , 
16. Etllpas ................................................. . 
17. F11rdamen to ...........................•................. 
18. Eclliipamento e arreios ...............•................... 
19. Arma.meu to ............................................ . 
20. Despezas de corpos e quarteis ...........•...•............ 
21. Companhias militares ................................... . 
22. Commissões militllres ................................... . 
23. Classes inactivas ....................................... . 
24. Ajudas de custo ....................................... . 
25. Fabricas ........•........................................ 
26. Presidi os e colonias militares ............................ . 
27. Diversils clespezas e eventuaes ........................... . 
28. Bibliotheca do Exercito .................. · ............... . 
29. Observlltorio do Rio de .Janeiro .......................... .. 

210:748$000 
111 :722~000 
187:670~000 

1.765:780$000 
l.605:115:SOOO 

14G:890i'i000 
1.387:225~500 

9:3598:000 
165: 1028000 

1.089:543$000 
852: 1845'000 
439: J 00$000 

1.391:294$000 
4.648:106:;.:000 
2.937:938$000 
5 . 190 : 000$000 
2. 956 : 342$29'1 

159:661%000 
64:520~000 

799:550$000 
533:3518750 
120:0408000 

1.908:097$040 
150:000$000 
487:645$600 
142:556:';277 
910:000$000 

7:6025:1500 
171 :640$000 

30.555:382$961 
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Art. 6 .0 O Presidente rfa Republimt é autorizado para despender pela 
repartição do ministerio de Industrias, Viação e Obras Publicas com os serviços 
designados nas seguintes verbas ;t somma de 66.784:901$678. 

A saber: 

1. Secretaria de Estado ................................... . 
2. Eventuaes ...........................•.................. 
3. Terras Publicas e Colonisa.ção .......... ................. . 
4. Ca techese. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ............... . 
5. Auxilias á AgTicultura e Engenhos CentrC1es, etc ......... . 
6. Subvenção às comp,rnliias de Nlwegrri;;ão a Vapor .......... . 
7. Subvenção á sociedade Auxiliadora tb Imlustria Nacional. .. 
8. Corpo de Bombeiros .................................... . 
9. Estrada de ferro elo Sobral. ............................. . 

10. Estrada ele ferro de Batul'ité ............................ . 
11. Prolongamento da Estrada ele forro de Baturité ......•..... 
12. Estrada de ferro Centr::cl de Pernambuco ....•............. 
13. Estrada de ferro Sul ele Pernambuco ..................... . 
14. Estrada de ferro ele Paulo Affonso ....................... . 
l 5. Prolongamento ela Estrada ele ferro rla Bahi<t" ............ . 
16. Estrada de forro ele Porto 1\legre á Urugnaya.na .......... . 
17. Prolongamento d[~ Estrada de ferro ele Porto Alegre á 

Uruguayana .......................................... . 
18. Ga.rantia de juros ic Estradas ele f'erro .................... . 
19. Estrada de forro Centrai rlo Brazil. ...................... . 
20. Prolongamento da Estrada de ferro Central do Brazil. .... . 
21. Obras diversas nos Estados ............................. . 

380:7IOSOOO 
20:000$000 

12. 000: 000$000 
60:1l00~000 

2.022:787$630 
2. 58Ei: 2408000 

6:oooMoo 
700:9428300 
280:311$916 
CJ53:048:S775 

1.168:415$810 
2.025:454$454 
3.543:061:-;!85 

142:56()$000 
l. 192: ül 1:1;604 
2.855:719$549 

2.090:000§;000 
13.05ü:475~662 
14.252:431$501 
2.000:000SOOO 
5. 748: 125$292 

66.784:9018678 

Art. 7. 0 O Presidente da Republica é autorisado pela Repartição elo Mirristerio 
da Fazenda para despendei· com os serviço.-; designados nas seguintes verbas a 
somma ele 71 :354:765Sr:\79. 

A saber : 

1. Juros, arnortisDção e mais despezas da divida exte:•mt. ...... 
2. Ditos idem dos emprestiu1os naciotmes ele 1868, 1879 e 1889. 
3. Ditos idem ela divida interna fundada .................. . 
4. Ditos da divida inscript<t não fumlada .................. . 
5. Pensionistas ............................•..............•. 
6. A posen tado·s ............................................ . 
7. Empregados 1le repartições e lagares extinctos ............ . 
8. Thesouro Nacional. ..................................... . 
9. Caixa ela Amorfrmção ................................... . 

1 O. Thesourat'i<1s ele F<tzenr.la ...........................•..... 
11. Alt'andegas........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
12. Mesas ele Rendas ....................................... . 
13. Casa da .Moeda e resgate do col.rre .......•................ 
14. Im1:,rensa Nacional e Diario Official. .................... . 
15 .. Juízo dos Feítos e:dinc~os ................................ . 
16. Labo:'atorio Nacional ele Analyses na 1\lfandega da Capital 

Fecltwal .................•....................•......... 
17. Secções de Estatística Commercial annexas ils associações 

cornmerciaes ......................................... . 
18. Administração e custeio clccs f'azendas e clcspews com os pro-

prios nacionaes, inclusive a Quintfe ela Boa Vista. etc ... . 
19. Aj nelas de custo.. . . . . . . . . . . . . . . . ............... ." ....... . 
20. Gratificações para serviços temporarios e extraordinarios .. . 
21. Juros diversos .........................................•. 
22. Ditos elos bilhetes elo Thesouro .......................... . 
23. Ditos dos emprebtimos do cofre ele orphãos ............... . 

13.387:808$000 
9.038:8050000 

18.312:347$000 
7:000$000 

2. 533: 007.$367 
2.712: 118$924 

51: 335sooo 
()49:984$669 
193: 942$500 

1. 282: l 16S600 
5.907:572$122 

247:477$000 
637:480;\;000 
680:000$000 
107:057~5(10 

43:000$000 

148: 400.tOOO 

94:314~000 
20:000$000 
20:000$000 

250:000$000 
800:000$000 
600;000$000 
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24. Ditos dos crnprestimos das caixas economicas e montes ele 
soccorro .............................................. . 

25. Com missões e correta.gens ............•.................. 
26. Diiforenças de cambio ................................. . 
27. Obras.................. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . ......... . 
28. Despeztts eventuaes ..................................... . 
29. Reposições e restituições ................................ . 
30. Adeantamento cb garantia esfadoal de 2 º/o às estradas de 

ferro ela Bahia e Pernambuco ....•........•........... 
31. Exorcicios findos ............................•..... , ..... . 
32. Creditos especiltes ...........•........................... 

l.OOO:OOOSOOO 
30:0UO~OOO 

10.000:000SDOO 
1.001:000;'.;uoo 

lOO:OOOSOOO 
90:000~000 

450:000:li000 
800:000$000 

70:000$000 

71 . 354: 765S679 

Art. 8. 0 Para o custeio dos serviços que, pertencendo aos Estados aindct não 
coostituidos e it lntenclencia Municipal rla Capital Federal, teem ele correr por conta 
da União, o Governo fica autorizado a abrir o.s competentes creditos pcn·a as respe
ctivas despezas de ctccordo com as autorizQ,ções contidas para o mesmo tirn na Le1 
n. 26 de 30 de rlezem!Jro ele 1891 . · 

Art. 9.° Ficam approvaclos os creditas constantes cb tabella A, annexa, no 
total ele l 10.240:715S'l048. 

Art. 10. No exercício da presente lei poderá o Governo abrir creclitos supple· 
mentares para as verlJas incluídas na tabella B, a,rmexa à mesma lei. 

Art. 11. Ficam revogadas D,S disposições em contrario. 

Rio ele Janeiro, 26 de junho ele 1892. 

Francisco de rlaida úl.odrigvtes .Alves. 
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448 Sessão em 60 de Junho de l892 

füplicação ila tabelb do orçamento geral n:i 1mrte rcbtiva ao rnrcicio de 1891 

Or11irnuia 

Direilos dei -::1portn0ã.o p·1rn 
Expediente dos p; mel' os li\Tes 
Dito da.o;;; capatazias . 
Ar1r..·:iz0n:::ige,11. • 

Üe C:JllSUll10. 

DESl'.\C'IIO :.1.1. n.nnrn 

Imposto de ph::trúes. 
DitcJ de clóca 

EX.l'OU'l',\Ç>.O 

nn.cionri.es Uc.'~n<lo 

{I do u11:'0 ern 

Juros (las acções da~ es~rftd:t~ rlc fono (ln Balda 
P1·rruw1~)uco ..... 

1-tencla rl~ Estra.<la de Feno 
Ditn .. das este:vlas de rerro 
Dita do Correio Geral. ... 
Dita dos tcl~gr.'.1.phos e\ectricos. 
Dita da C::tsa da ;\11)eLla • , •••• 

il:i Bl'·a;,il: .. 
pelo Est:ulo. 

Ditn, da Imp:·en~a -:\acional e Diai·io Ollici:tl. 
Dita rb Fabl'icit <l::t PoJy,nn. ........... . 
Dita da Fabrica de Feno de R . .Toã.o rln Ypturnma 
Dit::t dvs Arsenacs ........ . 
Dlta cl:t Ca.sa de Correcçã.o • . . .... . 
Dita do CTyn~nasio ?\acion:1l. : .... , •. 
])ita do Instituto Jos Sul'clos-1nudos ...• 
Dit·1 da matricultt dos estaUelccimentr)s 11e 

supei·ior .......... . 
Dita dos p1·op1·ios iutcion:tc~ . 
Dita 1los terrenJs dbmantinos 
li'ór s Ue terrenos .•.••. 
Lauclrrnlios e ele rn~rinli:is .•. 
Premio~ de deposltos pnblicus 
Concc"são ele pcnnas cl'agurt. . . . . . . . . . . . 
Sello elo papel (inclusive o ~f.Üiu d1.:-; bilhetes (lt: loteria) 
Imposto de transmissão ilG propriedncl(~ 
Dito de inrlustri:i.s e profiss1J,:s, .••• 
Ditn tle transporte .•....... 
Dlto pl'edittl ....••.•...• 
Dlto sobre subsidio e Yenci.rn(mtns. 
Dito rlo g''Hlo 
ColH·auea. d[\, 
InstituL~ 
Rend[t não 

Extraonlin:tria 

Confribuiçã.o para o :GLL·ntepio ele l\Ia1·inha 
Inrlernniztu;ües . . • • . . • . . • . . . . 
.Juros de crqntD.es nacionacs .....• 
Ven1la rle ~encL·os e pniprios nacionaes. 
Receita e·.rcntnal • • • • . . • . • . . . 
I1nposto de 15 1_'.(i sobre lnterí:1:-: •. 
Pro1Jucto ílo. iluposto aclclicional de 5 ci 1 , 

M.nnte-pio militar .••.•••••. 
Dito dos Grnpl'egados Publicos ..• 

REC'JT.r.\ 

DE Al>Dll'IO.::\\í 

nE !S!JO 

TO'l'·\L 

DS.133:QS!1Sí t7 
2. 232:002~·iO:J 

:300: 325~87" 
!. 414 :823~134 

3.H: 31.8~/GO 
iSG :003$'120 

17.01Z::J5:2SJ34 i.105:G73$7(1.cí 1S.US:223~32S 

58: 712~3'10 
1. 211·: :~'i7$03!i: 

1Í.): .-)8 );...;605 
352 : 580$ 112 

1.liH: 033;S\H7 
.\39.~3 \3 

1~0~i5T:-;5:)3 

:5 
G:OS!$710 
2:621~790 
ti: 8S \,\539 

e; 
3:781.~258 

:3: '.J9:3~fi00 
1 ,:43(l~~J01 
S: S01.')J3.) 
t: Yi3-!2."!1 
2:UJi.i.~203 

.~ 
110: ,!~H.~\J:lj 

8H:.35S.~37S 
3.02):01:d~03'1 

li09:G:J2.~170 
';I): t\13.';787 

28Q:.-íTJS952 
17ô:(j0()$210 

< 
3'18: :,5<$0J.1 

~ 
~HO: S7.J~3~7 

i:S: 283.~:BS 
2J7: 201'.)~(j )7 

SG:71J.~í7G 
8.055:31li$01G 

s 
~; 302: 7i:>$4·'í-) 

20:,, 859.~5131 89: li30.)'f'>7 
01/r:775$Uii J::2:7VJ~i02 

~01.005:131$386 25.46D:700~7G3 

58:712,;:HO 
i0.01!:077$929 

g,j :203:.;85!; 
2. 701,: :J:í3$'13ó 
3.617:707$688 

3:762)84',J 
00S:07-lS730 

27:-;000 
7ü: S7:l:.;73\l 
2 J: s:rn:;.;15 
21: HO~K34. 
3 l:ffí8000 
4 ::2 ll~J;=j) 

1S2. 5G3$S 'JS 
i:ll :2 :0s100 
fi': \:)0J$281 

:-1:;).J":-í;f)Q3 
H3:217~125 
2\l: '187~013 

·1·01. º1-23n3j~?~~ºº •) ,), ) ,) L• 

lS. 770: Seifü'581 
.-l.4S~:141f)1:81 

2S , : 55Q~i102 
4.. 154. !l23S?tn 

!J91 :8.íJ,;'11)2 
2).): 85 '~ººº 

i.19): 513S:i:13 
!)\)0:'000 

·l.G04:277;-;7g-..; 

:JO: lGlsS31 
t.018:435:3341 

i02$20iJ 
H2: 3;·3~75, 

~ii. Qj7: 122t;GG7 
$ 

302:715~'1'15 
:Js5:490~0!S 
7ô7:õ70651S 

221. 07 4; 852~t'LQ 



Sessão em 30 de Junho de 1892 

TABELLA-A 

Leis ns. 589 de 9 de setembro de 1850 e 2318 de 25 de agosto de 18'73 

MINISTERIO DO INTERIOR 

lElXEROIOIO DE 1888 

DECRETO N. 10. 112 DE :!5 DE DEZEMBRO DE 1888 

14. Ajudas de custo. . 
46. Soccorros publicos. 

:!5: 000$000 
179: 755:;?759 

DECRETO N. 10 .176 DE Í DE FEVEREIRO DE 1889 

6. Soccorros pn blicos . 

1\)4 :755~59 

23:1411,J!iôiO 

EXEROIOIO DE 1889 

DECRETO N, iü. iSl DE 9 DE FEVEREIRO DE 18811 

Despezas imprevistas e urgeiües . 

DECRETO ))'. i0.315 DE 20 DE AGOSTO DE i889 

Despezas imprevis Las e urgenLes . 

DECRETO N. 10.418 A DE :30 DE OUTUBRO DE 1889 

18. Ajudas de custo . 
46. Soccorros publicas. 

45:000SOOO 
GOO:OOO~OOO 

DECRETO N. 10.4:}1 DE [) DE NOVJ!MBRO DE 188\J 

5.000:000$000 

7.000:000~000 

645:000$000 

449 

Despezas imprevistas e urg-wtes . G. 000: 000$000 18. G45: 000$000 

EXEHOIOIO DE 1890 

DJ!CRETO N. 4.5-i DE G DE JUNHO DE 18J0 

Despe~:Ls impre1·ist3.s e urgenLes 

DECRETO N. 3QJ DE 19 DE J UNIIO DE :!890 

46. Soccorros puhlicos . 

DECRETO N. 633 Jll': 9 D~ _,GOSTO DE 1890 

4ô. Soccorros pctb!icos. 

DECRETO N, 755 DE G llE SETEMBRO DE 18\JQ 

5,000:000$0~0 

300:000$000 

300:000$000 

Prtra. o segundo recenser~mento r:let popnlação elos Es~aclos 
Unidos elo Brazil. 1.05\l:OOO.)OOO 

C'1mn.ra V. II 57 



450 Sessão em 30 de Junho de 1892 

DECRETO N. 829 DE 9 DE OUTUBllO DE 1890 

49. Obras . 600:000$000 

DECRETO J';. 830 DE [) DE OUTUBRO DE 1890 

46. Soccorros p11blicos. 300:000SOOO 

DECRETO N, 1013 DE i4 DE NOVE:-íBRO DE 1890 

46. Soccorros publicas . 150: ooo:sooo 

DECRETO N. i15S DE li m: DEZE:.mr,o DE 1890 

46. Soccorros publicos. 150:000~000 

DECRETO J';. 4 DE 28 DS l•'EVEREJRO DE 1891 

46. Soccorros publicas. 500: 1)00$000 

DECRETO N. 166 DE 29 m: ABR!L DS 1891 

4~1. Obras • 328: 000$000 8. 687: 000$000 

EXEROIC:U:O DE 1891 

DZCRETO N. 525 DE 12 DE SETmrnRO DE 1891 

Subsidio do Vice-Presidente 

EXEROICIO DE 1892 

DECKE1'0 X. no DE 29 DE JAJ';EIRO DE 1892 

141:600$000 
431:220$000 

Estados coni'ederados . 
Inspectoria Geral ele Hygiene. 
Limpeza d.a cidade e praias. 631:560')000 1.204:380)000 

DECRETO N. 758 DE 11 l>B MARÇO DE 1892 

Estado2 c;onfederados • 

DECRETO N, 770 DE 22 De: ~L\.l\ÇO DE 1892 

::iocconos p'1blicos • • 3.000:000$000 

DECltETO N, 788 DE 8 llE AfJRIT. DE 1892 

30 :3.21$42& 

Acr1uisiçiio do predio cm q lle falleceu e< Dr. Benjamin 
Constv.nt e outras despezas . 110:000SOOO -U82:700~00() 

32. 062: 926~807 



Sessão em 30 de Junho de 1892 

MINISTERIO DA INSTRUCÇÃO PUBLICA 

EXEROIOIO DE 1.890 

DECRETO N, 461 DZ 7 DE JUNIIO DE 1890 

Para o,prolongamefüto da linha telegraplüca ele Belém até 
Mana os • 1. 500: 000$000 

DECRETO N, 556 DE 10 DE JUNuO DE 1890 

Para a trip:ificaç5:o do fio telegTaphico de Belém a Ja
guarão. 

D E GRETO N, 607 A DE 28 DE JUXHO DE 1890 

Acquisição da linha teleg-raphíc:t que liga a cidade de 
Campinas ú de S. Paulo. 

DECitETO N, 785 DE 2G DE SETE:,!BRO DE 1890 

Telegret phos 

DECRETO N, 786 DE .26 DE SETEMBRO DE 1890 

DEGitETO N, 809 DE 4 DE OUTUBRO DE 1890 

DespezG. con1 o Pedrtgogium - Escola inodelo. 

DEC'lETO N, 845 DE 11 DI; OUTUB:W DE 1890 

Par;i, as despezas occasionadas pela tr::rnsferencia e edifica
ção do obsel'Vatorio, sendo 25:000$ para a acquisição 
de noyos instrumentos(!~). 

DECRETO K. 1102 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1890 

Desapropriação de predio~ contiguos ao ediílcio elo Instituto 
Nacional ele M.11sica - com as obras de melhoramento de 
que c:irecia esse estabelecimento ('G) • 

DECRE1'0 K, 1119 Dlê 5 DE N'.)YEMP.It'.) DE 1890 

Para a com pra dos predios onde funccion:nam as escolas 
particularPs do ex-Imperadot', na Quinta da Boa Vista 
e Fa,~2nda de Santa Cruz 

720:000$000 

10:000$000 

660:000~000 

100:000$000 

150: 000$000 

175:000$000 

50:000$000 

100: ººº~ººº 3 .4'35: 000$000 

451 
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EXEROIOIO DE 1991 

DECRETO N. 809 DE "1 DE OUTUBRO DE 1890 

Para construcção de ecliiicios propl'ios pam o Peclag·ogi tun 
- Escola modelo • 

DECRETO N, SH DE 24 DE OUTUBRO DE 1890 

Para desapropriação ele preclios contiguos ao Museu :'fa
cional e concertos urgentes e inclispensaveis. 

DECRETO N, 1102 DE 29 fü; NOVfüY!llRO DE 1890 

Para clespezas com a desapropriação ele predios contiguos 
ao Institmo Nacional ele Musica, com obras ele que carece 
este estabelecimento ('·z) , 

DECRETO N. 1269 DE 10 DE J ANEmo DE 1.891 

Escola Polytechnica. . , • . . 
Secre·tada e gabinetes ela mesma Escola. 

82:500;íi000 
96: 67 ·1$000 

EXEROIOIO DE l.'392 

150; 000$000 

350: 000$000 

50:000$000 

179: 17 4$000 

DECRETO)!, 722 A DE 30 DE JA:-IEIRO DE 1892 

Inspectoria Geral ele Inslrucção Primaria 
e Secundilria . • . . . • . . • 

Jnstrucção Primaria do 1° e2° gráo. 
1:34: 720~000 

1.274:840WOO 1.409:560$000 

DECRETO 1'. 809 DE 4 DE OUTUBRO DE 1.89~ 

729; 17 4~01)0 

Para construcção elo eclificio proprio pua o Peclagogium -
Escol>t modelo . . . - • · . . . • . . . _ 150: 000$000 1. 559; 560.$0ü:J 

EXEROIOIO DE l.893 

DECRETO N. 809 DE 4 DE OUTUDRO DE 1890 

Para conste:1c:;ão llo eclificio pt·opeio para o Peclagogbm - Escola moclelo. 150:00$0000 

5. 003; 734$000 

MINISTERIO DA JUSTIÇA 

EXERCIOIO DE 1889 

DECRETO N, 10.381 DE 2 DE OCTUBRO DE 188\J 

1.5 A ju elas ela cm \;o. 
50: ººº~ººº 
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EXEROIOIO DE i890 

DECRETO N. 282 DE 24 DE MARÇO DE 1890 

i6. Conducçiío de presos de justiça. 

DECRETO N. 822 DE 4 DE OUTUBRO DE 1E90 

Elaboração do projecto do codig·o civil dos Estados Unidos 
do Brazil . . 

DECRETO N. 827 DE 9 DE OUTUBRO DE 1890 

Organisação do projecto elo codigo penal brazileiro. 

DECRETO N. 1014 DE 14 DE NOVEMBP,O DE 1890 

Despezas secretas da Policia. 
Guarda Nacional • 
Ajudas ele custo. . 
Conducçiío de presos 
Eventnaes. 

50:652$020 
3:000$000 

143:551$192 
4:023$560 

10:368$990 

DECRETO N • 1232 D DE 31 DE DEZEMB?.O DE 1890 

Despezas secretas da Policüc. 
Casa rle Detencão 
Ajudas de custo. 

20:426$830 
42:069$383 
53:975$623 

EXEROIOIO DE .1892 

491$345 

8 :000$000 

25:00~000 

2H: 595$762 

116:471$836 

DECP,ETO N. 72:3 DE 2 DE FEVEREIRO DE 1892 

Relações . • . . • 
Justiça de fa InsLancia 
Repartições de policia. 
Juntas commerciaes. . . 
Presidio de F. de Noronha 
Delegacias de policia 
Ajudas de cus to. 
Eventuaes , 

295:168)000 
2. 024: 296$768 

291: 188$500 
47:812$000 

244:987$500 
42:800$000 
95:000$000 
15: 000$000 3. 056: 252$768 

DECRETO N, 749 A DE 27 DE FEVEREIRO DE 1892 

361:558$943 

Justiça ele 1ª Instancia . 
Retormados de policia. 
Diligencias de policia . 

125: 508$000 
20: 880$000 

600;!;000 146: 988$000 3. 203: 240$768 

3. 614: 799$711 

453 
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l\HNISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

EXERCICIO DE 1SSS 

DRCRE'l'O N, 10 .184 DE 10 DE FEVEREIRO D~ 1889 

4. Ajudas de cus to • 

EXERCICIO DE l.889 

DECRETO N. iO .178 DE i DE FEVEREIRO DE 1889 

Commissõesde limites . 

DECRETO)[, 10.398 DE 12 DE OUTUBRO DE 1889 

4. Ajudas de custo . • . . 
5. Extraordinarias no Exterior 

05:000$000 
29:531$484 

EXERCICIO DE Jl890 

130: 000$000 

124:531$484 

DECRE'l'O N. 158 DE 15 DE JANEIRO DE 1890 

Para as clespezas com a commissão exploradora das Missões 

DECRETO N. 99-f DE 9 DE NOVEMBRO DE 1890 

Suppleméntar a dive1'Sas verbas . 

DECRETO N. 995 DE 9 DE NOVE:\IBRO DE 1890 

Para as despezas com a commissão exploradora das 
Missões . . . . . 

DECR8TO No 1198 DE 20 DE DEZEl'1BRO DE 1890 

Par a o pagamento do ordenado do bacharel Eduardo 
Callado . 

EXERCICIO DE 1891 

50:000$000 

492: 108$344 

75:570$880 

10:121$736 

DECP,ETO N. 759 DE 11 DE MARÇO DE 1892 

Ajudas de custo, , , 

254:531$484 

627:800$93 

107:250$00 

1.011:676$199 



Sessão em 30 de Junho de 1892 

MINISTERIO DA MARINHA 

EXEROICIO DE 1888 

DECRETO N. 10.i91 DE 23 DE FEVEREIRO DE 189 

23. Munições de bocca • 

EXEROIOIO DE 1889 

DECRETO N. 10.397 DE 12 DE OUTUBRO DE 188\J 

29. Eventuaes . • 66:344$794 

DECRETO N. 27 B DE 30 DE NOVEMBRO DE 1889 

5. Munições navaes. 284:981$131 

DECRETO N. 27 C DE 30 DE NOVEMBRO DE 1889 

15. Hospitaes . 36:546$378 

EXEROIOIO DE 1890 

DECRETO N. 216 B DE 22 DE FEVERElRO DE 1890 

23. Armamento . 

DECRETO N, 427 DE 24 DE ~iA!O DE 1890 

2 .. '" Armamento • 

DECRETO N. 666 DE 16 DE AGOSTO DE 1890 

25. M:unicões navaes . . 
26. l\fate1;ial de construcção naval. 

Eventuaes 

300:000:8000 
200: 000$000 
120:000$000 

DECRETO N, 891 DE 18 DE OUTUBRO DE 1890 

8. Corpo da Armada e classes annexas 
i8. Reformados . . 

447: 114il807 
159:585$924 

DECRETO N, 1163 DE 13 DE NOVEMBRO DE 1890 

1.000:000$000 

300: 000$001} 

620:000$000 

606:700$731 

H9:500$i92 

387:872$303 

25. ::\'Iunicões navaes . 
24. Munigões de bocca 

166:6118177 
178:866$779 3.J-5: 477$956 2.872:178$687 

455 
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EXEROIOIO DE l.891 

DECRE1'0 N. 1364 DE i4 DE FEVE.ltE!RO DE 1891 

Renovação do material :ll.ucbuante da Armada . 

DECB.ETO N. 656 DE 7 DE NOVEMBRO DE 1891 

Arsenaes . . . 
Munições de bocca 
Munições n'avaes . 

897:777$804 
297: 806$223 
296:499$510 

DECRETO N, 766 DE 18 DE MARÇO DE 1892 

5.000:000$00(\ 

1. 492: 083$537 

l\i unições na vaes. 219:546$842 6.711:630$379 

MINISTERIO DA GUERRA 

EXEJ:ROIOIO DE 1SS9 

DECRETO N. 10 .405 DE i9 DE OUTUBRO DE 1889 

27. Diversas despezas e eventuaes. 

EXEROIOIO DE 1890 

DECRETO N. 474 C DE 7 DE JUNEIO DE 1890 

4. Directoria das obras militares. . 

DECRETO :</, 845 DE 11 DE OUTUBRO DE 1890 

Para as despezas occasionadas pela transferencia e edifi
cação do observatorio astronomico, sendo 23:000.$ para 
acquisição de novos instrmnentos (1/2) . 

DECRETO N, 1330 DE 2 DE FEVEREIRO DE 1891 

701 : 807$468 

175: 000$000 

i0 .. 091 :181$561 

428:847$195 

Supplementar a diversas verbas. 9.664:020$948 10.540:828$416 

10. 969:675$611 
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MINISTERIO DA AGRICULTURA 

ElX.EHOIOIO DEl 1890 

DECRETO N. 452 DE 4 DE JUNHO DE 1890 

Indernnisação á D. Pedro I Railway Gomp~rny, 405.000 ;B 4.000:000$000 

DECRETO N. 604 DE 26 DE JULHO DE 1890 

'5. Es~rada de Ferro do Solmtl. 

DECRETO N. 701 DE 9 DE AGOSTO DE i890 

Resgate da Estrada de Ferro S. Paulo e Rio de Janeiro. 

DECRETO N. 779 D" 25 DE SETE;lfllRO DE 1890 

Pam execução das obras da barra e do porto do Rio 
Grande do Sul. 

DECRETO N. 942 C DE 3i DE OUTUBRO DE 1890 

Para as despezas com o pessoal e material da commissão 
de portos e canaes dos Estados do Paraná e Sa,nta 
Catharina. . 

DECRETO N. 942 D DE 31 DE OUTUBRO DE l89J 

Para"º despezas com acqnisição ele material preciso para 
melhorar o porto do Natal, do Estado elo Rio Grandf do 
Norte. 

DECRETO N. 1159 DE 12 DE DEZEMBRO DE 189[} 

50:000$000 

i0.000:000$000 

548:850$000 

9-1:400$000 

125:000$000 

Para occorre~ á liquidação dü contracto rescindido com 
os herdeiros de B'rancisco Justiniano de C. Rebello. 3.004:240$i20 

DECRETO N. 1182 DE 'l\J DE DEZEMBRO DE 1890 

Importancia a satisfazer-se clesde já em Londres, pelo em
pres tirno levantado naquella praça pela Companhia ela 
Estrada de Ferro S. Paulo e Rio de Janeiro . • • 6.398:128$500 

DECRETO N. 1420 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1891 

Supplementar a va1·ias verbas. 6.205:249$899 30.423 :877$519 

EXEROIOIO DE 1891 

DECRETO N. i182 DE i9 DE DEZEMBRO DE 1890 

Para o al;crgarnenLo da bitol<t da Estrada de Ferro S. Paulo 
e Rio ele Janeiro .. , . • . . . • . . • • 2.622:100$000 

DECRETO N, 1:303 DE 17 DE JANEIRO DE 1891 

Melhol'amento do porto dtt Pttrnhybtt. 

DECRETO N. 1381 DE 14 DE FEVEREIRO DE 1891 

Com o pessoal e material das Inspectorias de portos ma
ri Limos 

DECRETO N. 737 DE j:3 DE FEVEREIRO DE 1892 

200: 000$000 

505:000$000 

457 

Supplernentar a diverrns verbas 

Camara V. II 

299:237$537 3.626:337$537 

5" 
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EX.ERCICIO DE 1892 

DECRETO N, 717 DE 26 DE JANEIRO DE 1892 

Obras Publicas e Estrada de Feno do Rio elo Ouro 

DECRETO N. 736 DE 13 DE FEVEREIRO DE J8\J2 

Horta Viticola . . . . . . 
Jardim da Praça da RepuLlica. 

» do Passeio Publico . . 
Viveiro da Quinta da Boa Vista. 

41): 290;iiOOO 
34:360~000 

9:ô00$000 
1:000$000 

DECRE'l'O N, 752 DE 3 DE MARÇO DE 1892 

Esgoto ela cidade . 

DECRETO :-! • 767 DE 18 DE MARÇO, DE 1892 

Custeio elas Fazendas ela Boa Vista no i\Iunicipio ela 
Parahyba elo Sul . 

DECRETO N. 772 DE 22 DE ll!ARÇO DE 1892 

Illurninaçiio publica. 

1.360:895$~00 

85:2508000 

1. 268: 1:.í6~250 

6:730$000 

559:045$000 3.280:126$250 

37,332:341$306 

MINISTERIO DA FAZENDA 

EX.ERCICIO DE :1890 

DECRETO N, 781) DE 25 DE SETEMB!W DE 18\JÜ 

'31. Exercicios findc·s 150:722$450 

DECRETO N. 996 DE il DE NOVEMBRO DE 1890 

·Supplementar a diversas verbas. 9 .103: G57S103 9.254:379,i)853 

RECAPITUJLACÃO 

Exercicio-1888. 
)) 1889. 
)) 1890. 
)) l.891. 

1892. 
:J.890. • 

' 

359 499$326 
19.766 2508982 
GG.234 624$3/8 
11.204 7i3~344 
i2.525 ()27:fh0i8 

i50 000$000 

i10.240:7i5$048 



Sessão em 3CJ de Junho de 1892 

TABELLA-B 

Verbas do orçamento para as quaes o Goycrno poderá abrir crerlito suiiplemcntar no ci:ercicio de 1893 

MINISTERIO DO INTERIOR 

Soccorros piil1licos .· 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Ajudas de custo. 
Extraordinarias no exterior. 

MINISTERIO DA MARINHA 

Hospitaes - Pelos medicamentos e utensis. 
Refonnados - Pelo soldo de officiaes e praças. 
M·imições de bocca - Pelo sustento e dieta das guarnições dos navios ela Armada. 
Munições navaes - Pelos casos fortuitos de avaria, naufragios, alijamento de 

objectos ao mar e outros sinistros. 
Fretes - Por differenças de cnmbio e commissões de saques, tratamento de 

praças em portos estrangeiros e em Estados onde não ha hospitaes e enfermarias, 
e para despezas de enterro. 

Eventiiaes - Pelas passagens autorizadas por lei, ajudas de custo e gratificações 
extraordinarias tambem determinadas por lei. 

MINISTERIO DA GUERRA 

H ospitaes - Pelos medicamentos, dietas e utensis a praças de pret. 
Pelas gratificações de voluntarias e engajados e premias aos mesmos. 
Etapas~ Pelas que occorrerem além da importanci3, consignada. 
Despe:: as de corpos e quarteis - Pelas forragens e ferragens. 
Classes inactivas - Pelas etapas das praças invalidas e soldo de officiaes e praças 

reformadas. 
Ajudas de custo - Pelas que se abonarem aos officiaes que viajam em commissão 

<le serviço. 
Fabricas - Pelas dietas, medicamentos, utensis e etapas dii1rias a colonos. 
Diverscis despezas e cvcntiiaes - Pelo transporte de praças. 

MINISTERIO DA AGRICULTURA 

Garantia de juros (~S estradas de ferro e aos engenhos centraes - Pelo que exceder 
ao decretauo. 

Correio geral. 

4S9 
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MINISTERIO DA FAZENDA 

Juros da divida inte;·iia (und1\da - Pel1•s que occorrerem no caso de fündo.r-se 
parte ela divida fiuctuo.nte ou de se fa.zerem opernções de creJíto. 

Juros da divida inscripta, etc. - Feios reclamadoo além elo algcirismo orçado. 
Caixu ele :imortizaçiio - Pelo feitio rle notas. 
JuLo dos Feitos e:x:ti;icla - Pelo que faltar para pag·amen to da por-centagem 1la 

(iívida arrecachicla. 
Di!f'erenças de camúio - Pelo que for preciso afim de rell.lizar-se a remessa de 

fundos parn o exterior- e o P''t''lUlli,nto 1los juros e amortização dos emprestimos 
mcionaes de 1868, 1879 e 1889 e uas apoiices convertiilns do juro ele 4 º/o em ouro. 

Juros diversos - Pelas imporhncias que forem precisas além das consignadas . 
.lltros dos bilhetc.s do Thesouro - Idem idem. 
Cam.missões e co1'1'eta9ens - Pelo que for necessario além da somrna concedida 
Juros dos emprestimos do cofre de orphãos - Pelos que forem reclamados, si a 

sua i m portancia exceder {L elo cr 'dito votado. 
Juros dos depositas das caixas economicc(s e rl1s montes de soccorro - Polos que 

forem clevirlo~ além do credito votado. 
Exercícios findos - PeLls aposentadorias, pensões, ordenar!os, soldos e outros 

vencimentos marcados em 1 ei. 
Reposições e restituições -- Pelos pagamentos reclamados quando a importancia 

delles exceder a consignação. 
A' Com'nissão de Orçamento. 

Do Miniderio dos Negocios da AgTicultura, 
Commercio e Obras Publicas, ele 29 do cor
rente, remettendo a seguinte mensagem: 

Srs. membros do Congresso Nacional-De 
ha muito temp:i varias questões foram susci
tadas entre a Sociedadu Anonyma do Gêtz do 
Rio de Janeiro e o governo, com relação á in
terpretação ele differentes clausulas do con
tracto para il!uminação publica, appf'Ovado 
pelo decreto n. 3278 ele 26 de junho ele 1886. 

Por avisos de 1 de julho de 1890, ns. 25, 
26, 27, 28 e 29, o Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas resolveu as difas 
questões; mas, não tendo aquella sociedade se 
conformado com as decisões proferidas, re
quereu a 5 ele dezembro ele 1890 o processo 
de arbitramento, na fórrna ela clausula 33" elo 
seu contracto. 

Só a 10 ele março elo corrente anuo foi apre
sentaclo o !anelo do arbitro desempatador. Em 
consequencia, porém, de irregularidades no
tadas no me~mo laudo. foi este considerado 
de nenhum effeito, por aviso de 1 de abril 
proxirno passado. 

Nestas condições, collocmlas as questões no 
mesmo pé em que anteriormente se achavam, 
procurou a sociedade chegar a accordo com o 
governo e, após varias confernncias e acurado 
estudo sobre os pontos em divergencia, obteve
se resultado satisfactorio com o accordo appro
vado pelo decreto n. 826 de z,1 de maio findo, 
constante ela cópia inclusa. 

Terminados assim os incidentes que, !la 
longo tempo, perturbavam as relações entre 
as clw\s partes contractantes, acautelados os 
icgitirnos interesses do Estado e dos parti-

culares, attendidas as reclamações ela Socie
dade Anonyma do Gaz, que foram consideradas 
justas, submetto á vossa esclarecida aprecia
ção o a!luclido acto, solicitando para elle a ne
cessaria approvação. 

Capital Federal, 29 de junho de 1892.
Floriano Peixoto. 

DECRETO N. 826-DE 24 DE l\IAIO DE 1892 

Appr·ova o accr)rd.o celebrado com a« Societé An
onyme du Gari de Bio de Janeiro >:i-

O Vice-Presidente da Republica dos Estados 
Unidos elo Brazil, attendendo á proposta feita 
pelo representante, da Societc Anonyme du 
GcLz ele Rio de Janeiro, engenheiro Antonio 
Augusto Fernandes Pinheiro, em data de 13 
de abril proximo passado, no sentido, quer de 
pôr termo ás questões suscitadas entre ames
ma sociedacle e o governo, quer de regular e 
modificar diversas cfausulas do contracto de 
26 d'l junho de 1886, resolve celebrar com a 
referida sociedade o accordo constante das 
bases que com este baixam, assignadas pelo 
Dr. Antão Gonçalves de Faria, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultu
ra, Commercio e Obras Publicas que assim o 
fará executar. 

Capital Federal, 24 de maio de 1892, 4° da 
Republica. 

FLORIANO PErxoro. 

Antão Gonçalves de Faria. 
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<:::LAUSULAS A QUE SE REFERE o DECRETO N. 8261 sitados os padrões escolhidos na inspectorhê, 
DESTA DATA conforme dispõe a mesma clausula. 

Estes padrões dei-em affectar a fórma cir-
I cular superior e inferiormente, como modelos 

p8.ra as principaes ruas, jardins, praças e 
A clausula II do contracto deve ser enten- praias dos tres elistrictos ela iiluminação e a 

elida elo seguinte modo: fórma quadrangulcu• ou pentél,gonal para age

A contractante só terá ele construir novas 
fabricas, e isso ele accorclo com as necessidades 
do consumo, quando a elo Atterado não mais 
bastar ou não puder ser clesenvolvicla confor
me as elitas necessidades. 

II 

A clausula XI elo contmcto ele 26 ele junho 
ele 1886 fica substituída pela seguinte: 

A intensidade ela, luz elos combustores pu-
1Jlicos será equivo,lente á ele onze vehcs ele es
perrnacete das que queimam sete grarnmas 
e oitenta centigrammo,s por hora iguaes ás 
empregadas em Londres ou Manchester nas 
experiencias pl10tometricas. A pressão rnini
rnaclurante a nour.e será ele vinte rnillimetros 
em toda a cmmlisaç:ão e a maximo, se limitará 
a trinta e cinco, verificadas nos combustores. 
O systerna de bicos ela illumimwão publica é o 
actual-rasgado-cujo padrão contém a in
scripção Paten' Dit(N e se acha na inspectol'ia 
geral, calculado para um consumo de cem 
litros de gp,z por hora. As onze velas ele que 
se trata acima serão · verificaclo,s com este 
mesmo bico 

O consumo elos combustores publicas será 
pago por cornbustor e por hora. 

III 

neralidade elas demais ruas. 
Todas ª' lantel'lrns seri\o bronze:1das e con

servadas em bom e asseiaelo estado. 
Dentro dos sete annos estipulados neste 

a,ccordo re:;;ulamentar, a sociedade eleve sub
stituir em cacht um anno successivo a setima 
ps,rte da totalidade clltS columnas actusJmente 
existentes por outro,s ele modelo moderno e 
elegante. até resto,rem tres mil, cuja conser
Vêtçi\o é facultada i1 mesma sociedade, sernlo 
designadas peh1 Insp2cto1fa Geral ela IIlurni-
1rnção Publica as nms on bairros em que po
derão ficar estas. 

Os actuaes consolos serão conservados, de
vendo haver nrn sr) typo em cada rua. 

Tanto 8,S colurnnas cio novo modelo que se 
collocarem, como as tres mil elo actual, cu.í<t 
conservação é facultada. seri\o pintadas e 
bronzeadas como as arandelas, e conservadas 
em bom estado e asseio. 

A sociedade apresentará dous ou tres mo
delos de columnas modernas e elegantes e cor
respondentes ás nonis lanternas, á escolha e 
arpprovaçã.o elo gornrno, fazendo depositar na 
inspectoria uma peça do modelo on elos mode
los escolhidos, pintados corno clev-em ficar em 
serviço. 

A clausuhi- XVIII do contracto ele que se 
trata ficrt ücm hem modificada e entencliclci 

A clausula XIII do contracto deve ser en- deste mofo: 
tendida elo seguinte modo: 

O carvão pertencente á contractante e ex
istente a bordo ele navios surtos e a descara 
regar no porto elo Rio de Janoiro será levado 
em conta, elo deposito exigido pela mesma 
clausula. 

IV 

A clausula XIV elo referido contracto fica 
assim modificada,: 

Dentro elo prazo ele sete annos, contado 
de 1 ele janeiro ultimo, a socieclcule substi
tuirá, no correr dos primeiros cinco annos do 
prazo supradito, todas as lanternas ou farn
peões ela illurninação publica, inclusive as dos 
jardins e pmças, por outras dos padrões mo
dernos usados em Pariz, sujeitos os modelos á 
escolha e a11provação elo governo. sendo 1lepo-

O pre<:o do gclZ pam a illuminação publica 
e p<wticuhtr sem mrnrnllmente fixado, a iiartil· 
de 1 de janeiro do corrente anno, corno se 
segue: 

Em jn,neiro ele c<1,cla anno tomar-se-lia, a 
quamidacle ele gaz consumido, s::;rn conbtr as 
perdas lia caimlisação publica; no anno ante
rior essa quantidade será decomposta. em duas 
partes-uma, ele doze milhões ele m2tros cubi
cos (12 000.000 m. e.) para ser multiplicada 
por duzentos e dez réis (:i\210), e outra elo ex
cedente além claquelles doze milhões, parn, ser 
multiplimclo por cento e noventa e tres réis 
($193), sempre que o crtrnbio médio bancario ;1, 
noventa düts sol.ire Londres do mez ele dezem
bro cio dito anno anterior houver sido ele doze 
ou menos ele doze rencc (12 cl.) por mil réis, 
ou multiplicada por' conto e noventa e dous 
réis ($192), qirnmlo aqnelle cambio tiver sido 
de 13 pence (13 cl.) e assim seguidamente na 
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razão de um real ele menos no preço por pen nu 
de mais no cambio. 

Os dous productos serão adclicionados e a 
sua somma dividid<t pela referida quantidade 
total de gaz consumido no so bredito ~nno an
tarior, e o quociente assim achado sera o preço 
do metro cubico de gaz a applicar ao consumo 
do anno que começar '' que será cobrado de 
accordo com a clausula XIX do mesmo con
tracto. 

Os estabelecimentos de caridade, de lJenefi
cencia e os de instrucção imb!iclt gosarão do 
abatimento de vinte por cento (20 º!u, no preço 
do gaz que consumirem. 

O preço do gaz anterior a 1 de janeiro de 
1892 e o da mesma clausula antes desta mo
dificação, desistindo, entretanto, a contractan
te de rehaver a quantia corre3ponclente á re
ducç[o temporarüt que soffrera. 

VI 

A clausula XXIV Llo contracto fica as~im 
altenida : 

A contractante apresentará balancetes se
mestraes, dentro de 60 dias depois de cada 
semestre, e o blilanço annual 30 dias depois 
da data da <tssemlJlea que o houver appro
vaclo. Outrosim ministrara em cada semestre, 
e no mesmo prazo que os balancetes, um 
quadro estatístico ela producção, consumo pu
blico e particular do gaz e dos protiuctos e re
sid nos provenientes da fabricaÇ'ão. 

VII 

A clausula XXXII elo contmcto ele 26 de ju
nho de 1886 fim assim 3Jtemda.: 

Ao governo cabe expedir o regulamanto ne
cessario para t\, fiscalisação elas obras da fa
lJrica de gaz, assim como ele todcts as demais 
obrigações do presente contracto. 

A sociedade anonyma contrilmirú no prin
cipio ele cada semestre com a quantia de quinze 
contos ele reis (15:000$), para llS c\espezas da 
fiscalisação, füzenclo recolhel-a ao Thesouro 
Nacional. 

VIII 

O governo restituirá a multa de vinte e 
seis contos de reis (26: ooo;;.;), que impoz á 
contractante por aviso ele 1 de julho de 1890. 

Cttpital Federal, :24 de maio ele 189:2.- An
tc7o Gonçcd'ücs de Fm·ia. - A' commiss[o de 
füzenela. 

Do Ministerio dos Negocios tlo Interior, de 
::28 elo conente, enviando o requerimento em 
que D. Leopoldina Martins Tarnra, YiuYa do 

official ela secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, hoje do interior, bacharel Jol\o Fran
klin ela Silveira Tavora, pede que seja ele
vada <1 IOOS mensaes a pensão de 50$, que lhe 
foi concedida por decreto do governo proviso
rio de 31 de janeiro de 1890 .- A' commissão 
ele fazenda. 

Do Ministerio do~ Negocios da Marinha, de 
27 do corrente, remettendo o requerimento 
em que João Tavares Iracema, Lucio Bene
venuto e Agostinho Jose, officiaes marinheiros 
daarmada nacional, pedem que os mestres 
tenham as honras de piloto, os contra-mestres 
a ele sarg·ento ajudante e os guarcliães as de 
1° sargento, alleganclo os motivos que expõem 
no referido requerimento. - A' com missão de 
marinha e guerra. 

Telegrarnnms : 
Porto-Alegre, 28 de junho de 1892-Azeredo, 

1° secretario da Camara - Rio. 
Sciente deliberação Camara dos Deputados, 

faço votos pela felicidade benemerencia gover
no marechal Floriano Peixoto hctorirw 
Monteiro. - Inteirada. 

Desterro. 29 de junho de 1892 1° secre-
tario da Camam dos Deputados - Rio. 

Sciente, congratulo-me com a Republica por 
tão patriotica solução.-Tenente Jliachado, go 
vernador.- Inteirada. 

Actas eleitoraes do Curralinho e Campinas, 
da ultima eleição a que "se procedeu no estado 
de Govaz. no dia G elo corrente.- A' commis
são ele petições e poderes. 

Requerimentos : 

De Guilllerme da Silva Lemos, 1 º escriptu
rario elo Tllesouro Naciomü, pedindo melho
ramento de aposentadorüt. - A' commissão de 
fazenda. 

Do Banco Industrial e Constructor do Pa
raná, solicitando a subvenção de 50 contos an
nuaes, por espaço de cinco annos, pa,ra a pro
paganda chi llerva-matte na Europa e na 
America do Norte. - A' commissão de orça
mento. 

Do engenheiro civil Pedro Augusto Nolasco 
Pereira ela Cunha, declarando que o preço da 
construcção do norn edificio ua Camara dos 
Deputados, (conforme a pro1Josta em seu re
querimento de 20 de j unl10 do <"Lnno passado), 
deve ser alterado de nove centos para mil 
contos, attenclendo-se ás actua.es condições do 
merclido.- A' commissão ele policia, juntan
do-se aos anteriores papeis. 

De .Joa.quim Francisco ele Souza Guimarães 
& Filhos, estabelecidos na capital elo estado lla 
Bahia, p1'otestando contra t1 conce:isão feita a 
l\fanoel de y,,rgas Lmll, para o fabrico, uso e 
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goso, por 15 annos, ele um apparelho destina
do a clistilltw aguardente e alcool,denominado 
- ;llmnbiqne Vargas.- A' commissão de fa
zenda. 

O Sr. Vinhaes-Oc; guardas ela al
fandega são os servidores do paiz que mais 
sobrecarregados vivem, principcümente aqui, 
onde a. vida, m:üs elo que em outro qualquer 
ponto da Republica,e~tá clifficil para as classes 
proletarias. 

Assim,os gmtrclas da >l.lfüncle3·a, assim corno 
os despachantes e os operarios das obras eh 
mesma repartição, trazem por seu intermedw 
a esta camara o seu justo pedido pam o 
augmento de seus salarios. 

Quando todas as outras clctsses acham-se 
muito mais recompensarias e apezctr da vida 
facil que teern,lutam pela existencia em vista 
dlt cttrestia dos generos de primeim necessi
dade e ela exorbitancia dos alugueis de casa, 
é natural que os trabctlhaclores ela alfandega, 
os gmtrclas e conferentes elas cap:Ltazias Ye
nham impetrar elos illustres representantes 
1la na(;ão o augmento ele seus salarios : 

Os guarcltts ch1 alfandega desta capital são 
menos remunerados que os gUB,rclas da tü
fandega ele Santos,aos quaes o ministro da fa
zenda, reconhecendo a jusfa reclama~·ão que 
:fizeram,augmentou os seus ordenados. 

UMA voz-A viela lá fambem e cara. 
O SR. VINHAEs-Sei que a vidct é bastante 

cam em Santos ; mas ninguem contesta que 
mais cara e a viela nesta capital. 

Os guardas da alCancleg·a, quamlo entram 
paquetes, são clestac"dos para bordo, durante 
5, 10 ou 11 rnezes, emquanto durar a permct
nencia dos paquetes em nosso porto. 

Os jornaes ela opposição levantaram wrn 
voce, declarando que o governo queria intro
duzir o socialismo por pretender auxiliar, Lli
recta ou inclirectamente ao povo com dinheiros 
publicos. 

Ora., pergunta o orador, ele onde vem a maior 
parte elos dinheiros ele que clipõe o Estado ? da 
massa popular . 

A massa. da população é rica? não; é pobre. 
Portanto, o dinheiro que o governo tem para 

fazer suas clespeza.s vem ela, classe pobre, e não 
é justo que o governo tire uma p"rticula 
deste bolo para vir em soccorro desta classe 
que nmis contrilme para o desenvolvimento 
do Estado e para a manutenção ela honra na
cional, quer no interior quer no exterior? 

Levantou-se a celeuma ele que em todo. 
parte o auxilio directo pelo Estado é repro
vado. 

Não é preciso que se traga para aqui mon
tões de livros e ele autores, para contrariar 
esta affirmativa. Aliás alguns jornalistas que 
contrataram os soccorros ás classes indigentes 
são homens nos quaes se pócle ver cttracteres 
isentos ele paixões e habituados a defender em 
tudo e por tudo os direitos do povo. 

Sr. presidente, ninguem pócle taxar o go
verno ela Allema.nha de socialista. 

Houve, e verdade, um principio ele socia
lismo por parte elo imperante Guilherme II ;. 
mas este viu que. si continuasse nesta. car
reirci,, teria ele cahir,porque o socialismo estava. 
penetrando no exercito. 

Mas existe tüli a assistenci<t publica,que não 
vem sustentar a preguiça elas cl8,sses operarias, 
mas alli viar a sociedade ele certo peso, que 
em caso de desespero póde vir prejudicar n 
collectividacle. 

o Srt. ALBERTO BRANDÃO üá um aparte. 
O govérno não llles clá fardamento, mas só- O SR. VINHAEs-Aqui, nesta capital, elle 

mente o triste sahuio com que elles Yi- tentou fnnchr uma cooperatin1, e um banco 
Yem. O mesmo succede com os conferentes amolchclo pelo sysLema da Allemanha; ma~ 
elas capatazias, com ba.stlmte tristeza viu que a sua ideia íbi 

O orador sa.be perfeitamente que a com- prematura. 
missão responclerii qu2 o governo estii lutando : Do mesmo modo procurou tambem mostrai· 
com grnncle clifficuldade e que não pócle at- ; ao proletariado tt conveniencia que elle tinha 
tender a tantas reclamações. Mas aclm que em se ;1ssociar para lançar mão elas coopera
º governo niio deve pCir ele lado o interesse tirns de consumo. 
daquelles que o serrnrn, fazendo com r1ue elles Mas o orador foi um elos que contribui mm 
vivam na miseria, um ponco para que o govemo adaptasse a 

O governo, p0r circumstancias superiores a medida ela creação dos annazens municipaes, 
sua vontacle,não tem podido ir ao encontro ús como questão de occasião.Não querht que o go
necessidacles elo proletariado, nem tem podido vemo acostumasse o povo a ser sustentado 
resolver os grandes problemas que dizem permanentemente pelo Tllesouro; nrns :pare
respeito ás clifficuldacles que nos aíiligem, eia-lhe occasião azacla ele tentar aquella me
isto é, facilitar º" alugueis ele casa e facilitar clichi, para alliviar um pouco os soífrimento" 
a diminuição elos preço,; dos generos de pri- do prolctttriaclo. 
meira nece$siclacle. A Intenclencia entendeu que devia contractar 

Houve, é certo, uma tentativa, por parte da quei· os generos,quer os armazens,como contra
Intendencitt Municipal, para enírenfar a ques- ctou com o Banco dos Operarias e com o Sr.Fa
tã n d:i alimentação publica. ceii'O o fornecimento dos generos. Mas o minis-
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tro Sr. Serzeclello, revogou o contracto com a 
Int~nclencia Municipal. O orador então veio a 
campo expor os motivos que tinham levado o 
Banco dos Operarias a fazer essa proposta; 
mas não achou iue fosse occasião opportuna 
para levantar ce~tas questões, qu~ podiam 
embaraçar a marcna do governo. Pocle chzer 
com toda. a isenção que ninguern estava na
quella occasião . mais habilitado do qu~ o 
Banco dos Operar10s imra, no prazo de 10 dias. 
montar 28 armazens; e t mto isto era verdadé 
que, seis di~s depoi~ ela Intendencia ter. assj
gnaclo o comracto.Ja ella trnha commumcaçao 
ele que os 28 armszens estavam promptos a 
receber os generos, pois que o banco meda ti
nha que ver com os generos. 

E qual era o lucro do banco'? Simplesmente 
10 ° / 0 ela renda bl'llta, afim de que os seus 
accionistas ni'ío fossem pre,Judicaclos. Mas o 
ministro entendeu dever reYogar o contracto, 
sob o pretexto ele que o pr~si<.lente elo 1Ja!1co 
era um representnnte ela Naçao. S. Ex., porem, 
equivocon-se duplamente, porque a enticlacle 
juridica elo banco, emhwa o oraclm· fosse o sen 
presidente, nada__ tmha. que ver com o i·epre
sentante ela l'\aça.o; tanto qne, s1 o omclor dei
xasse de ser prosiclente do banco,. este conti
nuariíl. com os mesmos compromissos. Alem 
disso, a moçüo Serzedello cleclftrava, no ul
timo perioclo, cuc os repnlsentantes chc N0,ção 
não êram inlllbiclos ele poderem estar à testa 
ele b<111cos ou companhias. O resulüvlo ele 
tudo isto foi que o governo tendo despendido 
perto ele 400: 0000. em generos, para fornecei· 
à pobreza ela, caplt~cl, estes generos exrntem 
armazenados, e estiío a1Joclrecendo, a ponto 
ela Intendencia ver-se obrigaclcc a contractar, 
rapidamente, com alguns taverneiros, para 
aproveita,r o resto que possa escapar deste 
na ufragio. 

Portanto, ft vista ele tudo isto, acha ele 
toda a justiça que se attencla a petição elos 
conferentes, gu<crelas e trabalhadores dns ca
patazhês. Nao vê por que o governo ha, de 
melhorar os vencimentos elos funccionarios 
superiores e regatear este peque:10 auxilio á 
empregados e: ue trabaJham contumaclamente7 
noite e dia, para ganharem, muitas vezes, 3~ 
por clia, pttra sustentarem urna familia nume
rosa, quando só a carne secca está a perto ele 
2Sii o kilo. A Gamafü lm de concordar que 
estes homens, assim como os operarias inclus
triaes, esfüo amectçaclos ele uma grande crise, 
porque,si o parlamento não resolver este magno 
problema ele auxilio ás indus~rias,a, maior parte 
das fabricas terão de fechar, e mais de 12,000 
operarios seri'ío despedidos e Yiriío para. a rua, 
augmentcmdo a8 difficulclades que o governo 
está atravessanclc,. Não diz que o imrlarnento 

p it11listas europeus, interessados em manter a 
si.tbserviencicc do Brazil ás industrias inglezas 
e de outros paizes. 

Isto dito, vae passar ás mãos do Sr. presi
dente a petição destes empregados, pedindo 
que a mande á commissão respectiva afim ele 
que esta a tome na consideração devida. 

Vem á mesa e é enviado á commissão de 
orçamento um requerimento dos guardas da 
Alfandega da G<wital Federal, pedindo aug
mento ele vencimentos. 

O Sr. (;tonealves Chaves 
não se a,chava l1ontein no recinto, quando 
fallou o illustre deputado pelo Pará, fazendo 
uma reclamação contra a commissão de con
stituição, reclamação que se dirige pessoal
mente ao orador. 

O nobre deputado queixava-se da demora ela 
commissão em interpor o seu parecer sobre 
um projecto relativo á venda ele terms pu
blic;1s. 

O nobre deputado não tem absolutamente 
ro,zão nos seus motivos de queixa contra a 
commissão e especialmente contra, a minoria 
ela mesma. 

S. Ex. sa.be, assim como a Gamara, que, 
em '~onsequencia de um lamentavel incidente 
havido no seio ela commissão, o nobre depu
tado representcmte ela Bahia, sentindo-se ex
autorado como representante ela minoria. ela Ga
mara, solicitou sua demissão. Não se achava o 
oraclor presente à rnssi'ío ela cornmissão em que 
se deu este incidente, mas,ponderanclo os mo
tivos expostos p2lo nobre deputado, solielario 
com elle, e entendendo que os direitos Lh1 mi
norht estavam sendo sacrificados, deu igual
mente a sna demissão, e elo mesmo modo pro
cedeu posteriormente o nobre deputado re
presentante elo estado ela Pc1rahybêt. 

Vê o Sr. presidente que os clemissionarios 
não cleviam entrar em trabalhos affectos á 
commis3ão, e mesmo não teem comparecido 
ás respectivas conferencias. 

E' ver<lacle que lJela secretaria ela Gêcmara 
teem-lhe sido remetticlos diversos papeis, mas 
não os tem examinado pelo motivo que acaba 
de expencler. A r;uestão pende de decisão da 
Gamara, e emquanto não for decidida, com
preh2ncle o Sr. presiclente que nem o orador, 
nem os seus collegas da minoria poclem colla
borat' com a maioria ela comrnissão ele consti
tuição, legislação e .i ustiça. 

Assim, vê o nobre deputado que não tem 
razão na queixa que externou em relação á 
commissiío e especialmente em relação á pes
soa do or:i.clor. 

E' o que tinha a dizer. 

approve exa.tamente o plano apresentado; mas, O Sr.Cantão (parei uma e:;;plicaçao pcs
emfim, é preciso que cuide rle resolver soal)-Sr. presidente, V. Ex. e todos os meus 
a questão, pondo ele lacto as suggestõ8S clr:s ca- dignos collegas que llontem fizeram a fineza 
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de me ouvir, podem dar testemunho de que 
não levantei queixa ou censura alguma con
tra a commissão e especialmente contra o no
bre deputado que acaba de fallar; pelo con
trario, fiz justiça a S. Ex., pois declarei que 
o tinha procurado lJarticularmente 9eclindo 
que elabol'êtsse o parecer sobre o projecto em 
questão. 

o SR. Gü;">!ÇALYES CuA YES-V. Ex. foi bas
tante delicado para não fbrmular uma cen
sura, mas das pcila vras de V. Ex. não se póde 
tirai· outra conclusão. 

O SR. CANTÃO-O meu discurso ainda não 
foi pu blica,clo. 

o SR. GONÇALVES CHAVES-Mas formulo 
a minha explicação ii vista do extracto que 
sahiu publica,clo. 

O SR. CANTÃO-No extmcto publicado hou
ve omissão e inexaeticfüo no meu pensamento. 
Eu disse que tinha-me clir'igülo ao nobre depu
tado e pedido como amigo que clésse o seu pa
recer sobre aquelle projecto e que S. Ex. me 
lJromettera quo daria o parecer e que o 
cipresentaria, lwie. 

O SR. GoKçALVES CHAVES-Mas eu, como já 
disse, sou demissionario e nessas condições 
julgo nffo dever intervir mais nos trabalhos 
da commissão. 

O SR. CANTÃo-Hontem. depois que fallei, 
de novo procurei o nobre cle.putcvlo e clei-llle 
como que uma satisfação por ter feito a mi
nha rechtmação perante a Camara explicci.ndo 
a razão por que assim procedi. 

O SR. GoNçALVES CHAVES-E' exacto. 
O SR. CANTÃO- Ora, quem assim procede 

não irroga censura, nem ibrmula queixa. A 
razáo que tive foi dar ao meu estado, que 
aqui tenho a honra de representai·, prova de 
que n~w descuro dos seus legitimas interesses, 
pois o projecto a que temos <1llucliclo tem por 
fim sal rnguardar os internsses e ützer i·espeitar 
os direitos não só do meu, como do todos os 
outros estados clci Repuulica, em relaç,lio a ter
ni,s devolnt<1s. 

Creio que o honrado deputado a quem muito 
preso e considero, cigora me fará a devida jns
tiç<i,. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões 
-Sr. p!'esidente, na sessão de hontem o nobre 
depuüi,clo pela Bahia, o Sr. Artlrnr Rios, la
mentou que já não tivesse'U sido remetticfas 
a esta Ccunara '" p1'oposta elo Poder Executi rn 
para o orçamento do exercicio futuro e as ta
uellas explicativas das despezas dos clitl'erentes 
ministerios, pedindo a. V. Ex. a stm inter
venç\ãO para. que a lei de 30 ele outubro elo 
anno passado, que impõe l10 governo l1 obri-

C<11mua. V. II 

gação de formular e apresentar aquella pro
posta, fosse cumprida. 

Sr. pi'esiclente, não me parece regular o 
meio de que lançou mão o illustre deputado 
para apressar a remessa desta proposta á Ca
mara, nem creio que V. Ex. poderia empre
gal-o. 

A cornmissão de orç,amento, ele que tenho a 
honra de fazer parte, tem-se reunido por ve
zes e ás suas conferencias tem comparecido o 
nobre deputado pela Bahia, que é um elos nos
sos 1müs operosos companheiros. 

A commissão já iniciou os seus trabalhos, 
elaborando o orçamento elo Ministerio elo Inte
rior, de que é relator o nobre deputado, con
vidando o ministro do interior, o clirector elos 
telegraplrns,o clirector da estatistica,o chefe de 
policia e até o Sr. ministro da fazenda. 

E' certo que sem a proposta do governo não 
temos lase segura para continuar· os nossos 
tralmlhos, mas o digno presidente ela commis
são, o Sr. Moraes Barros, trouxe-nos ao co
nhecimento que a proposta ele orçamento pam 
o exercício futuro está a concluir-se ... 

O SR. M01tAEs BARROS-Já está prompta e 
iJn p ressêt . 

o SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES ... e que o Sr. 
ministro clli fazenda a tinha retardado, por
que as ta,lJellas elo Ministerio ela Agricultura 
foram rernettidas com muita demom ao The
sonro. 

O Sr. ministro da agricultura,, procurando 
restingir as clespezas que correm por conta elo 
seu ministerio e propor os córtes indispensa
veis para o almejado equilíbrio orçamentaria, 
não pilcle concluir com presteza a revisão 
minuciosL1 e conscienciosc1 das tabellas que 
teve ele apresentar. 

Informada disto, a commissão aguarelou a 
remessa da pro1Josta., embora esteja anciosa 
por dar conta da, sua espinhosíssima tarefa ; 
não fez e não me consta que pretenda fazer 
reclamação algrnmi, a V. Ex. ou à Camara, 
neste sentido. 

No seio ela commissão o honrado clepntado 
pela Bahia teria explicação da demora da 
proposta do Poder Executivo, e acredito 
que, sc:iente elo motivo por que o governo 
ainda não cumpriu com o seu dever, e atten
clenclo á difilculdade com que luctou para 
org«wisar as tabellas e lançar as bê1ses elo fu • 
turo orçamento da Uniiio, não teria vindo 
para a tribuna pedir a execuçffo da lei ele 30 
ele outubro. 

A proposta do Poder Executivo está prorn
pta e impressa, diz-nos o nobre deputado por 
~.Paulo, o Sr. i\'1oraes Barros, presidente da 
commissão. 

Em breves dias e falyez amanllã mesmo 
será, distribuidc1 nesta casa. 
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Ellcê trará excellentGs bases :i;mr::1 os nossos 
Ü'<cbalhos, facilitamlo o servi~o dei, commissito. 
E' o que tenho lC dizer. 

Em seguidcc procede-se á clmmadlC, ú qual 
respondem os Srs. João Lopes, Azereclo, 
Athaycle Junior, Pctul<1 Guilmwiies, Joiio ele 
Avellar, Inclio do 13r'azil, Augrnto Montene
gro, C;cntiio, Pedro Clrnrmont, Matta fü1c81-
lar, Costa Rodrigues, Casimiro Junior, Roclri
gnes Fernandes, I-Ienl'iqu0 de Carvall10, 
Anf'risio Fialho, i'\ogueim Parmm,gufi, Pires 
Ferreira, Martinho Rodrigues, Bez~-rril, Jus
tiniano de Serpa, Frederico Borges, José 
Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nctscimento, 
Almino A:IT:onso , Amorim Gm0 cü1, Pedro 
Americo, Couto CctrtlCXO, Sá J\nclracle, 
Tolentino lle Carvall10, Gonçalve:, Fer
reira,, .José Mariano, Jmquim Pernambuco, 
Juvencio de Aguia,r, André Cavalcccnti, Ray
munclo füwdeira, Annibcü Falcão, Joito ele Si
queira, Luiz de Andrade, Espirito Santo, Bel
larmino Carneiro,Theophilo dos Santos, Pontes 
ele J\íimnch, Oiticica, Ivo do Pmclo, Oliveira 
Vallacfüo, Leandro l\facieL Augusto üe Frei
fas, Paulcc Ar·gollo, Tosta, Z11ma, Artlrnr Rlo~, 
GêtrcirL Pires,Marcolino 11ouni,,Scvcrino Vieira, 
Santos Percil'(L,J\Iilton, Fra,ncisco Sodrc, Lfx1vi
gilclo Filgueims, fün·ito ele S. '\íarcos, Seba,stiilo 
L<"lnclulpllo, Prisco Panciso, Fonscm I-Iennes, 
Nilo Peçanlm, l'.rbano Mm·condes, Cyrillo de 
Lemos, Alberto Brandão, Oliveim Piuto. Vir
gílio Pessoa, Franc;a Carrnll10, Lliiz J\lur;ü, 
BaptistlC üa Motta, Fróes da Crnz, Erico Coe
lho, Sccrnpaio Ferraz, Lopes Trov~to, Fnrqlüm 
\!Verneck, Yinlmes, Tltomaz Delfino, Bmlaró, 
João Pinheiro, Pac:fico M<iscanrnllas, Ga
lJriel de :lfag<clllites, Leonel FiI110. Clmg;1s Lo
lJa to, Jacoh cb Paix:ito, Alexm1clre S'oe;kler, 
Francbco Veiga, Ferreirn Brawfüo, G1mçcilves 
Chaves, Americo Luz, Manoel Fulgencio, Cf\r
los clG"ls Clmg(Ls. Domingus Roclm, Dorning·os 
Porto, Ferreirn Pires, Jo~,o Litiz, Fmncisco 
<~licerio, Cosal'io Mottn, Junior, J\Iome,s lfarrns, 
Lope,s Chaves, C;u·vnllml, Murn<L Ptwlino Car
los, All'rello Ellis, Mmeira. d;1 Silva, Almeida 
Nogueira. Ru\Jiito .Junior, Jnlio rle J\Iescuitn, 
Bmzilio dos Sêmtos, Flem·y Cura,clo, LeoiJolclo 
de BulltCíes, Caelm10 tle Alhur1Ht~rque, Belhlr
mino ele Mendonça, Eduardo Go1wal ves, Fer
nando Simas, Lauro Muller, Scl1imitlt, Ca,s
siano elo Nascimento e Demetrio Ril;eim. 

Alire-se a ses,,ão. 

Deixam ele comparecer com ca,n~a partici
pada os Srs. Bertmnlino ele Campos, Yiotti, 
José Avelino, Mi,srnel Cn,~tro, Retumba, Mein.\ 
de Vasconcellos, Felisliello Freire, Seabra, Fon
seca e Silva, Manlül.cs Barrcto, Virbto ele Me
deiros, Jo<.1q uim Breves, Jacques Ourique, 
Ma,yrmk, Jesmno elo Albuq uerr1ue, Antonio 
Olyntlto, í\Iatta í\Iachaclo, Lamounier, Alvaro 
Botelho, Dutra ~icacio, Cor1·ea füibello, Al'is-

tides Ma.ia, Gon~alves Ramos, Costa Machado, 
Palleta, Ferreira, lüilJello, Aclolpho Gordo, An
gelo Pinheiro, Carlos Garcü1, lVIuci<1no ele J\fa
galllães, Carlos Campos e Menrnc fütrreto. 

Deixam de comparecer sem causa pa,rtici
pacln os Sr. UclH\a Roclrip:ues, Nelson, Epiüicio 
Pessoa, Rosa e Sil,m, Pereim de Lyra, ,João 
Vieira, Dionysio Cerc;ueira, Villa, Viçosfl., Al
cinclo GuanlCbarn, Figueiredo, Costa Semrn, 
Monteiro da. Silva, Martinho Pncdo, Domingos 
de Mornes, Coshi .Junior, Cincinato Braga, Llt
ceecla Coutinlto, Victorino i\fonteiro, Per2ira 
da Costa, Julio de Castilhos, Bo1·ges de i'.'1e
deiros, Alcicles Lima, Assis Bmzil, Tl10maz 
Flores, Homero Baptista, Rocha, Ozcrio e 
Fernando AboLt. 

Sií.o lidas e sem clcbate approvacllCS as actas 
elas sessões lle 28 e 29 do corrente. 

O Sr .• Justiniano de Seri:,a -
Declaro a V. Ex. que faltei a qwltro sessôes 
consecutivas por motivo de doença, e peço, 
pois, <t V. Ex. o favor de nmndar consignar na 
act:1 esta minlrn clecllCraç:iio . 

O Sn. P1msmzM·ic- Sel'ú tornach1 cm consi
demr;ií.o " clcclaraçilo de V. Ex. 

it_p §r . ..-'\.rthnr Rio"3-St'. pr·esidente, 
bem longe esl1wi.t eu de suppor que hoje ti" 
vesse ele occupcw a attenr;iio desta cas>1 ; mas o 
clisc;urso que acaba ele pronunciccr um honrado 
l'Cprcsen tn.nte ele Goycu, 1n·ocuncndo desfazer 
a reelamaçiio e pelliclo que ltontem tive a hon
ra üe dirigir '" mesa, olJriga-me a tonmr a 
pG"lla vra i1ara responder a S. E:x, 

:\'iio ouvi perfo1tnrnentc o que dls~e S. Ex,, 
ma,spelo riue me repBtiu depois, quando lhe 
pedi inCormaçfJc'S, collijo que S. Ex. clcc:lnxou 
à CCLSl1 que ou não tinlm mzilo na reclama<.'fo 
r1ue hontem Jlz, porquanto acllav<c-se mt Ty
pograp'.1ia N:1ci0tml, l\ impl'imir, a proposta de 
or<:anwnto q11c 1kvi<L C,'L"~" cm \'il'tn1lo rlc 
]Jt't'ceii.o leg<i.l, nesb 1 as:1 15 clias üepoL; dê"\ 
a, bortm a, 1lii :::essii o , 

A inanilfa:le ela ros1!o~L1 1lr :..:. Ex. cnm
rn1 cbs proprias pahwras 1le S. Ex.: ctinrlíl. 
estit na typograpllin, a, proposta tlo 01·çtcmento 
1h receita e dcsvezti. ! Ent1·e'.a11to, pcia lei de 
:iode outubro elo anno p1.1,sa1lo. rnla propost<C 
1levia estar acjlli <i.té 13 di<is da aiJel'tUm 
do Co il!!.'l'e>so . 

Disse'ºmais S. Ex, que pcmmte a commissão 
ni'ío tinlm lmviclo reclanm1;fto nlguma. 

1'.Ltribuo es:.a :rfürmntiYa ú, n.usencia de S, 
Ex. ás sessões dlt cornmissil.o, porque, por 1müs 
de uma vez, com o digno presidente dar1 nella 
comrnissão me entendi pêtra 11uc rcchnrn,se 
1xnticularmcmte taos liccpeis. 

Dev1Jo Hestc1 occasi<lo, Sr, presidente, füzc1' 
unm declar:.iç·ito pnblim e ~olemne. Ni\o per
tenço a minoria uem i1 maioriu, dcstl1 cccsa, 
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porque nilo comprelwnclo, no regimen que nos i O SR. ARTIIUR Rros-Par;1 que a commissão 
rege, o governismo manietado, approvando de orç,amento,e especialmente o honrado repre
toclos os actos elo governo, assim como a oppo-' sentante de Goyaz, nilo supponha que ele minha 
siçilo ri outrancc, opposi0ilo que n~to encontre parte lrn espirita ele prevenção ou a pretençilo 
um s1') (!,cto 1ligno de sc.1· approvaclo. ele difficultar a imtrcha do governo, cleclarn a 

Sr. presidente, conservo minlm inteira in- V. Ex. que, tendo aceitado como um;i, honm 
dependencia de ;11Jl'eciaçilo para appl'ovar ou superior aos meus merecimentos ( nffo apoia-
1·cprovar os actos do governo. d0s) a nomeaçilo pltra substituir o honrado 

N<t commissilo ele or1:amento sempre tive o deputado Sr. Mayriuk 1m commissão de or
intuito de diminuir as clespezas publicas srnn çamento, desde já declaro que resigno esse 
desorganisar serviços e ele evitm' os cle,;ca- cargo, ( M•iito l!em ) . 
h1,bros das fürnnç,as elo paiz por esfas prodi-
galidades de que tanto a maioria <Lchrnl, O Sr. Oiticica como membro ela 
quando O})posição, accusou o governo pê1ssado. commissiio de orçamento, sente necessiclacls ele 

Sr. per;ddente, <1 commissilo ele orçamento ' vir dar algumêtS ex1)licaçõos, á vista ele dis
só tem i'unccionado, digo mal, só tem pro- curso ele seu collegê1 peh1 Bahia. 
duzido i;mreceres <tbrindo ct·editos extraorcl1- A commL,silo não tem feito füo pouco corno 
narios e supplementares. (Nao apoi·1dos.) quer S. Ex.; niio se tem limitado como 

As verbas votadas no orçamento são insi- S. Ex. cliz, a conceder creditas extraor
gnificantes em rebção ás _pedidas em creLlitos clilrnrios ao governo. Tem dado já ao governo, 
supplernentares. e verdade, diversos srecl[tos, mas que nilo 

I-Iaj<1 vista o pedido ele credito ele 218:000$, podem ser dispensados. A commissüo -estuclou 
pam diligencias policiaes- a verba proposta e <tp1wovon o plano de confecçJ,o elo orçttrneD
füi 1le 106:0008; hajct vista o credito p2Lliclo to geral, que incumbiu ao omclor de con
de :JOO e fantos conto:> para melhomr-se um frccionar e p:1rn o qmll concorreu muito o seu 
quartel cujn, construcçilo terminou, lm poucos colleg«t peh Bahia, a quem t2m tt ltonm de 
mezes. res11011der. 

o SR. OrTICICA- Isto provê1 ,simplesmente Pam_conf~cção ('.e~te pbno, tc1-e necessicl;1cle 
que elle foi pc;ssimamente construido. ele ouvu· o Sr. numstro clc1 Jazemh e outros 

O SR. AR1'1JUR Rros-Sr. president~, a com
mi~são já se reuniu para pl'odnzir um tmba
ll!o util e in:lispmva vel à org-a.nisação fürnn
ceim deste paiz, foi pam acloptm· o vrojecto 
do nobre lleputa,do pelas Alagoas. 

empregados superior-es do Tlles.mro, que pre
staram-lhe todas as informaç:ies. 

E' verdade q 11e a commissão só recebeu até 
a,gom a proposta (]o or1;amento elo Ministel'io 
do Interior, ela qual e rnuiio digno relator <la, 
commissão o sen illusLre colleg<t. Para estudo 

O SR. ÜI'l'ICICA-Reuniu-se parn discutir o desse Ol\'amento, a commi~silo tem-se reunido 
Ol'Çl1mento do :\linisterio do lnterlor. diverBas vezes, ouvindo nilo só o ministro, 

O SR. Artmi:tt Rros-Reuniu-se, diz o nolire 
deputado, pam discutir o orçamento do Mi
nisterio do Interior. Sr. presidente, esse tra
ballio por mim elabomdo foi apresentado ao 
seio da commissüo com a declam(;S.o positiYa 
ele Cfll8 era. uma ll<tSe pa,rn estudos, muito fhl
li vel e incom1)!et<1. porque incompletas e defi
cientes tinham sido as fontes de informa1:ifo e 
esclarecimento,e p2di n presença Llo respectivo 
ministro pam completaJ-as. 

Compareceu o Sr. ministro e eu passei pela 
nrnior das decepções; porque,quanclo esperava 
lieber em fontes seguras para apr-esenü1r um 
trabalho verdadeiro e mpaz, nào recelJi elo Sr. 
ministro urn:1 só intiirnmçiio ele valor, porque 
S. Ex esUwa complefamente nll1eio nos nego
cios u e srn1 p<da. 

VozEs-011 ! Olt ! 

O SR. Annrrn, Rros-Sr. presidente, o Sr.rni
uistrn limitou-se a fazer um longo ról daquillo 
que nilo ponde explicar. 

o ~R. BELLAJU\IINO DE :\fENDONÇ.C-Como se 
governa este petiz ! 

como tambem <1 cheli?s ele outras repartições. 
A comrnissão tem o 1mtior empenho em equi
librar o 01·çc1mento deste e:x:ercicio, custe isso 
o que cnstn.r. 

S:to estas ClS considerações que tinha a fazer. 

PRü1ETRA PAUTE DA ORDEM DO DIA 

VOTA(':\.O DO PARE:CER N. 24 APP!WRANDO AS 

ELBll_:(JES lrnALISADAS J\'O EST,\JJO DO ESPIRITO 
SANTO E RECO:'-<llECIGND!l JJEPUTADOS OS DRS. 
i\LL''/OEL L1'lTE DE NOVAES l\IELLO E JOS.i!J IIO
HACIO JJA COSTA. 

Procedendo-:,c ii votaçíi.o do parecer n. 24, 
reconhece-se que não hc1 numero, pelo que o 
Sr. presidente mctmh1 proceder ~t cimmada, 
pel<L 11nal verifica-se terem se ClusentClclo os 
S1·s. Annibal Falcão, Leandro MacieL França 
Cm'valho, Lopes Trovão, Vinlrnes, Tllomaz 
Delfina e Sc1mpaio Ferraz. 

O S1z. P1rnsrn1,;:'1TE clecln,m que responcle
r<lm à clrn1mtcla !OI Srs. Deputados, pelo que 
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:ficava addiada a votação das materias indica-' ·Jpposição bati[\, no governo a proposito de 
das na ordem do dia. tllllo. de assumptos, que às vezes não tinham 

Continuação d[\, 2' discussão do projecto .a mínima relaç-ilo com o que se devia discutir. 
n. 23, :fixando as forç:.as de terrl1 pl1m o anno Sem clnviclri, recordando esses bons tempos, 
de 1893. os meus illustrns collegas que se teem occupn.-

Continúa a discussão uo etrt. l". do elo projecto que ora SD discute, entenderam 
São lidas, apoiadas e envü1dl\,S à Commisô[O .con_v·enieute l1ffastar-se cb materü.i elo mesmo 

de marinha e o·uerra, os additivos <:: emenclets pro.Jecto para analysa.r os actos elo governo, 
o:lfereciClos na ~essão ele 24 do corrente, pelo relativos :1 politica geral. 
Sr. Espírito Santo. a~ emen~las que ficarnm VARIO~ Sn.s. DEPUTADOS interrompem o 
sobre a mesa na sessao ele 21 elo corrente e as orador. 
seguintes emendas e adclitivos apresentados na 
sessão de hoje. O S1~. VALLADÃo-Não posso, Sr. presi-

dente, sulJtrahir-me á influencia. do meio; 
Additive ao projecto ele fixação ele forças. como os meus dignos collegas, serei arrastado 
Art. Fica o poder executivo autorizarlo: <t envernchLr por esse mesmo caminho trilhado 

1 ° A 'ev'r s r 0 0· lamentos elas escohs mi- por SS. EExs. 
. · I e o. '.°bu' · ' 0" meus illustre" ·11itecessores neste· debate 

lltares sob _as segumtes bases: , rep~'esentantes clo~Paraná e d~ Pernambl~co: 
a) R.e'.lmr a Esco~a snperi.or de guerfü tt es-1 referindo-se á diversos ados do Ministerio dtt 

cola militar ela Capital Federal. Guerra. <tcoimaram ele inconstitucional are-
b) Annexar o curso preparatorio ela escola. íbl'lna elos treze generaes e a demissão dos 

militar da Capital Federal .á escoln, pn1tim elo cargo8, que tüg1111s desses mesmos generaes 
Realengo, e o da escola rn11ltar Llc Porto Ale- tinham, ele membros do Conselll0 Supremo 
gre á escola pratica elo Rio Po.rclo, aclltpfanclo- Militar ele Justiça. 
se ao caso os respectivos regubmentos. A reforma dos g·eneraes, como a Camara 

Sala Ül\,S sessões, 30 de Junho de 1892.- sabe, foi consecíuencia deste manifesto, 
Jocro Pinheirn. que, em origimtl, passo a ler; e á visfa ela 

stm leitma pergunto si elle constitue ou não 

Emendas ao p1'ojccto ele fixaçlio de forças 

Substituam -se no art. 1 ° os §§ 2° e 3 ' pelo 
seguinte: 

§ 2. 0 Dos alumnos elas escolas militc'U'es nté 
600 pra,ças e de 400 para a escola de oillciaes 
inferiores. 

§ 3.0 De 18.000 praças de pret, que o Pre
sidente da Republica didribuirá em batall1ões 
e regimentos, segundo as diversas m·1ntts, :fi. 
canelo autorizado a reformar os corpos arre
gimentados ele acconlo com essa, rerlucçifo. 

Sala, elas sessões, 28 ele junho de 189~.
Joao Pinheiro.- Jo11o LtiiJ. - l1im10el Ful;;cn
cio.-Pacifico 1liascaren1ws.-Do,ninuvs PIJ'J·t0. 
Jacob dei Pai:dío.- Cyrillo de Lemos.- J. rle 
Serpa. - L. Chaves.- Carlos Chaves.- Amc
rico Lti.J. 

Aos officiaes de corpos arregimentl1dos que 
houverem ele ser tmnsfericlos pa,ra corpos 
especiaes, ficct dispensado o tempo ele pratica, 
exigido pelo art. 6° ela lei n. 39 A ele 30 de 
janeiro elo corrente anno. 

S. R.-Sala das sessões, 25 de junho de 
1892.-Laiwo l1folic1·. 

O Sr. Valladão - Sr. presidente, 
no antigo regimen, quando preclomincw[\, o 
]Jarlamentarismo, as discussões das leis an
nuaes eram uma especie de malho com que[\, 

um flagrante l1cto ele imlisci]Jlina ... 
VARlOS SRS, DEPUTADOS interrompem o 

orador. 

O SR. FoNsEcA HEmrns - Fosse como fosse, a 
reforma é inconstitucional. 

O SR. VALLADÃo- V. Ex. sabe que as re
formas, como as promoções, silo materias de 
leis ordinarias, cujos principias podem ser al
terados por assembléas orclinal'ias; e si é certo 
que o casei de faes rcfürmas nilo está definido 
1ms leis vigentes, fambem é ce.rto que natla 
existe prohilJimlo-<ts expressamm1te; e, por
tanto, nilo é muito fóra de pro11osito que, em 
circumst[\,ncias except:ionaes, o governo que 
tiver recebido ele um Congresso plenos poderm, 
cletermine [l,Cto,; uessa natureza, a bem ela 
ordem pulJlim. 

Como j iL disse, Sr. presiclen te, foi este cele
bre nmnifesto que ueu logar à reforma elos treze 
generu.es, convindo notar que se contava com 
maior numero ele a:::signaturas, conforme se 
conclue elos espaços que aqui estão (moslrcmdo) 
rese1·vrtclos à outros que, mais a.til[\,clos, nilo 
cahirnm no laço. 

Lerei ti, Cmnarn. tal 1minifesl.o e pcõço a V. 
Ex., Sr. pre:.iideute, que o 1mwcle .inntc\.r etos 
<tntos relativos êW est[\,ilo de sitio. (LJ.) 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - De agorCL em 
dMntl;, vou ouvir Lt V. Ex. com toclo o res
peito, visto estD,r l'allando em nome elo Presi
dente efa Repubiica, e ccpresentar documentos 
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que só pertencem CJ,O Presidente dtt Republica. 
(O o!'allo;' contimw, mas ci .ma vo:; ci a/Ja('ada 
po1' apartes e pTotcst jS. O Sr. presi•le,itc re
clama ordem.) 

O SR. VALT~ADÃO - Vou explicar á Cctma
ra a razilo por que este documento se aclm em 
meu poder: exercia o cargo ele secretario mi
litar do Sr. Vice-Presidente eh Republictê e 
mui müuralmente o documento me veiu ter 
ás milos; elle devia ter sido ::mnexaclo ao de
creto ele re.fórnm do3 seus signatarios; mc1~. 
por mero clesctúlo, ficou em minha past<ê. Es
tando agora o acto em cliscussiio, me parece 
que a ocmsfüo é muito 11zacl11 po.ra. exlubil-o. 
fanto mais quando nenhum caracter de reser
Yado elle tem, quando jit teve plemt publici
dade. 

Ü SR, BELLARilIINO DE MENDO:"IÇA-E' cliffe
rente do que já foi publicaclo ? 

O SR. VALLADÃo-Não, senhor; não é lliffe
rente ; mas tem a particnhtridncle de sei· ori
ginal, e a nobre minoria, ainda na ultima 
sessào, pela voz autodsacla ele um elos seus 
mais illrntres membros, mosti·ou nilo se con
tentar com cópias 8 fazer questilo ele originaes. 
Ora, alti teem um original; e si, pelo facto de 
vir eu apresentaJ-o, entende o llonraclo depu
tado por Pernambuco que, ha pouco, me üis
tinguiu com s·:m aparte, que eu esteja fallimclo 
em nome elo Presidente ela Republica, que o 
s~ja. 

O SR. ARGOLrn-N'o rn.anifesto está assignado 
o nome elo Sr. geneml Canclido Costa ? 

documento concebido, e ainda elo modo por 
que O Combate, no dia seguinte, fazendo o 
balanço elos genemes que se achavam nesta 
capitttl e elos que haviam as.,ignaclo, chegava 
á conclusão de que o Vice-Presidente ela Repu
blica estava sem o apoio da força armada. 

E de facto, o manifesto clava logar a esta 
supposição. Pois que significação podia ter este 
documento sinão que os generaes que o fir
mavam tinham atraz ele si, os de terra pelo 
meno3 um batalhiio, os ele mar pelo menos 
um navio? (Apartes e protestos siiccessivos 

o orador. A sessao torna-se tii
e o Sr. presiclente, depois de re

clcrnw1· º'·ele m por varias ve;;es, suspende a 
scssrlo.) . . 

Smpemle-se a sessilo á 1 hora e 25 m1-
n utos. 

A 1 hora, e 45 minutos tllt tarde reabre-se a 
sessilo. 

O SR. VALLADÃO - Os illustres depu
tados teem censuraclo os actos elo Sr. Vice
Presiclente ela Republica em relaç[to á reforma 
cles~es generaes e clemissilo elos cargos que 
alguns exerciam no Conselho Supremo Militar 
ele Justiça, qualifici1nclo esses actos ele vio
lencia. Ora, dado mesmo que fossem vio
lencias. ha violencias em certas occasiões 
necessctrias, como acontecia na quaclra em que 
seaclmva o paiz eern que estemanifestotinha 
um grande peso na opinfüo publica, porque 
era uma ameaça á paz e á tmnquilliclacle ela 
naçilo. 

UM SR. DEPUTADO-Nilo apoiado. 
O SR. VALLADKo-Está. O SR. VALLADÃo-Posso garantir 0. Gamara 

quG não foi sem grancle constmngirnento 
O Sn. ARGOLLO-Entret11nto, elle diz que que 0 marechal Floriano Peixoto tomou 

nilo assignou. essas medidas extremas. S. Ex lernbnwa-
0 SR. VALLADÃo-Si nilo assignou, antori- se ele que firmavam esse documento com

sou alguem tt assignar, e tanto que não pro- panheiro2 seus, militares que tinham grandes 
testou pBla publicação. rlive1·1·r;s serviços ú patria ; mas i1 medida era neces-
apa!'tes.) sariana occccsiilo. (Apoiados e nl7o apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE- Peço a V. Ex. que in- Tendo o governo sujeitado o seu procecli-
terrompa o seu discurso, para ver si os nobees mento à consicleraçiio do Congresso, o Con
clepntados ajnchm a mesa a estabelecer a gresso cleciclirà como melhor entender. 
ordem; e, ao mesmo tempo, peço aos nobres Em relaçií,o á clemissào elos cargos ele mem
deputados que occupern os seus lagares. bros elo Conselho Supremo .Militar de Justiça, 
(il:Ioincntos depois d cllidLi de 1io'v~ a ao 08 nobres deputados ela minoria laboram em 
Sr. Valfodao.) um engano. A. Cmnara me permittirá que 

O Sl{. VALLADÃO - I-Icwü1, Sr. presiclrnte, o exponlm o que ha em . relação á cre_a9ão 
plano preconcebido ck ang<trim• ;1ssigmtturas elo Supremo Tribunal Militar. O primitivo 
de todos os gmwraes do exet·dto e th1 m'm8'cla. projecto clêt Constituiçfw estabelecia simples
º que se nàl' cousé•,guiu, acontecendo mesmo mente que os militares teriam füro especial 
que algun3 elos que haviam 8'Ssigmtclo expli- nos delictos militares. 
Cttram a intenção em que o fizm·am, qua.si Na cornmissií.o dos 21, ele que fiz parte,apre
que retirando Rlrns 8'Ss[gmi,tura~. Que os pro- sentei urna ernencli1 especificccnclo em que con
motorcs do mci.nifcsto tinlmm l)ür' fim .fazer sis~ia esse fóro. 
uma intim8'çilo ao cl1efo elo Poder Executirn, Por occasiào cht pr[rneira discussão, o illus
niio padece duviclct; é o que claramente se 1 tre rnareclrnl José Simeão apresentou uma 
deprehencle dos termos em que se aclrn esse 1 outra emenda que cahiu,assim como a minha. 
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Na segunda discussão, apresentei a emenda 
que hoje faz parte do texto da Constituiçcão e 
mi qual está consagrada a vitaliciedaclA dos 
membros elo Sup'.'emo Tr bunal Militar ; mas 
a organiscwão desse tribunal está dependendo 
de uma lei já votada no Senado, lei que se 
acha nesta c;1mara affecta ú cornmissã.o res-
11ectiva, cujo refator,o Sr.Augusto de Freitas, 
tem de dar parecer. Sl) depois de votada, essa 
lei é qnB existirá o Supremo Tribrnml l\fi!i
tar, de accordo com a Constituiç·ão; por em
quanto, niio existe; o r1ue existe é o Conselho 
Supremo ?IIilitar de Justiç~•. que nos veiu do 
reino, pelo alvará de 1 de abril ele 1808, com 
o seu regimento obsoleto de 22 de dezembro 
de 1643. 

Pela lei em vigor, o Presidente chi Repu
lJlim, o.chefe dn. naçiio, pócle exonerar· ele 
membros ilesse consell10 os officiaes geuemes 
reformados. 

O SR. EsPm1ro S,\NTo- Mas elles ni'í.o estão 
reformados 

O SR. VALLADÃo - Estão refornmclos, 
O SR. Esrm1ro SA:'\To- Reformados contra 

a lei. 
O SR. VALLADÃO - Si o acto do presidente 

não merecer a. approvCH,:ilo elo Congresso, este 
o poderá desfazer. 

1\11 sessão lJassadn, o illustre representante 
da Parallyba que discutiu o estado ele sitio, le
vantou aqui uma grancle tempestacll1 pela falta 
de provas e ele originaes elos clocumentus apre
se!ltados. 

S1-. presidente, em toda, esto, questão, nifo 
só ela revolta ele Santa Cruz. corno ela sedição 
de 10 de abril, não houve falta ele pro•ms; 
provn,s exi~tiam e de sobejo; o que llonve foi 
inepcia, negligencia. clescuiclo, em colligir es
Sils provas. 

Eis i1 razão por que S. Ex. veiu na sessil.o 
pltss<eclit, com o brill!antismo ele strn palavra, 
como bom arlvogarlo que é, ler os documento~ 
que mais lhe convinluun, para tirar as illn,
ções que tirou. 

Tratltnclo elo sargento Guimarães, s. Ex. li
mitou-se a, ler urn11 carta em que e.~se scwgento 
pedia, transferencia, mas não leu outros rlocu
me:1tos que mostram que elle tomoll parte 
actrrn no mov11nento. 

Em r:lação ao primeiro depoimento do sar
gento S1lv1110, a que S. Ex. liga tanta impor
t11nw1, devo thzer qun rnfo houve interroga
torio com êt solemnillctL!e com que rnppõe o i10-
lire de1mtailo; o que se deu no dia ela rernlta 
de Sant:1 Cruz foi o seguinte: clominach1 a 1'e
volt11, nos primeiros momentos,justarnenle os 
mais precwsos, nmguem se lembrou üe colher 
pl'ovas; um pnrticular, o Dr. Luciclio e al
guns ofüciaes, por seu motn proprio, fL1i que 
:fizeram a!g·unms perguntas a Si! vmo; o qrni.l; 

ferido gmvemente como se achava, üifficil
rnente respondia; na revisfa que passaram no 
ba.hú elo chefe da revolta, encontraram cli
vcrsos p1tpeis,u11s tendo relat;ão com a revolta, 
outl'Os inteiramente estranhos a elle ; dias 
depois, estes pc1p2is me fbram entregues, e 
temlo eu rernettido-os ao presidente ela com
missão de syndicancia, este me o~ devolveu, 
dizendo qrnl· em nacfa adeantavam ús provas 
jà collticl:is e que a commissão já havia lavrado 
o seu p:wecer. 

Nilo obst11.nte, guardei esses papeis, e 11111.is 
farde remetti·OS ao presitlente do conselho de 
investigaç:ão, porque os reputava impor
tantes. 

Entre esses papeis, presume que se adiava 
a ct1rta a que se referiu o nobre deputado pela 
Par:1hvba. 

Nii.o 'sei por que razão, em vez do original, 
figma nos autos a cópia chquelle interroga
torio, podendo garn.ntie que ri orit'.·inal não of
fürecia á opposição argumento para destruir 
D.:3 provas apresentadas. 

Sempre que se clist;ute nestR. Gamara e que a 
nobre minori<t tem occa,ião de referir-se ao 
rnareclial Floriano Peixoto, atira esta lo
cuç,ão bomlmstica-o aj uclan te-general elo Sr. 
Visconde ele Ouro Pl'eto ! 

Eu clesejaYa sal.:er o qne esta Jocrn:ão sig
nJim. Si os qne a prol'er21n teem em llll~nte 
dizer que o ajmbnte general elo g:tLinete 
Ouro Preto foi traid01-, então direi que 
traidores tamlJem fomm os Srs. genera,es 
Deodoro e Almeida BmTeto; traidor foi tam
bem o orador, que c:ommamlava uma força de 
500 homens 1rnquelle dia, e kaiclores foram 
torlos os r1ue vestiam uma, fürcla e puzeram·se 
ao lado ela causa cln, Republica, porquanto lm
viam jurado defenrler o rcgimen monarcllico, 
alloptaclo peh1 constituição do irnperio. ( Apar
les.) 

Si o marechal Florümo, por exemplo, tivessé 
rlel'encliclo o gctlJinete Ouro Preto, comlxüenclo 
contm seus eamnraclas, e, depois ele procla
macl<t a Republica e victorioso o imtreclml 
Deodoro, elle se Lancleasse, Yimlo auferir as 
vantagens elo noYo regímen, entilo sim, serfa 
um trcíiclor, um ente clesiirezirnl; :;iorém, o qrni 
elle fez 1bi o que fizeram todos os seus cama
racla.s. 

A occasião não é propri<1 para tratar destes 
fados; talYez mais t:crcle se reconheça que o 
general Floriano operou sempre ele modo a 
rec:peitar o qne estava no espírito ele sens 
canrnrai.las, concililtmlo com esse resp2iw ti 
respmwtb;titlacle elo seu c;argo. ( Cnl:um-se 
apa1·tes.) 

Garanto à Gamara que, si o marechal 
Floricu10 Imquelle dia tiYesse querido comlJater 
o genera.l Deoclo1'0, o teria Jeil:o com vamciµ;em, 
porque tmlia muitos camar<>flas ar:J s2u íaüo, 
promptos n. morrer com clle/ 
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Eu, pslo menos, tinlla sob o meu commanclo 
fíOO homens, e. onde lbsse o marechal FloriêC
no, irüt ta,mbem. 

O SR. l:\'DIO DO BrcAzIL-V. Ex. confessa 
que nã.o combateu }JClfl lle1mlJlica. 

O S1~. V,\LLADÃo-Ninguem combnten por
que. imo houve com bate. (Rio o.) 

La,mento que tivesse firmado este manif('lsto 
o genenü Almeida, BcnTeto, fl qncm respeito 
pelos seus serviços ú imtrüt e á Republicrt, 
porque S. Ex. e incontestavelmente um offi
cütl cheio de serviços e um cavallleiro c1is
tincto ; isto, po1·r'Hn, nilo flller dizer q Lie não 
errasse e não esteja muito bem sujeito á re-
sponmbiliclacle. · 

Tem-se dito que a promoção deste general 
em o reconhecimento elo goven10. que o 
Jnlgava innoccmte. Nilo hatal. 

Qum1do se tratou ela promor;ão do general 
Alme~la Barreto, houve quem aclmssr; que 
~üle nao devm se1' promovido desde: que este1vo, 
i~nphc<tclo nesses ncontecimentos; im1s o Pre· 
s1dente ela. RepL1blica disse : 

« Não; por emquanto não tenho provas 
bastm1tes da, ',lJn, cr;minaliclacle; o r1ue sei e 
qne e um ofücial cheio ele Rerviço~, e, caJJcn
tlo-llle a promoção, nllo ]JOSSO negar-lha. >.> 

(Aparfos.) 
Aq~ü está a ro,z[o cht promoção elo general 

Almeida Barreto: niio foi o reconl1ecimento 
ele e~tar elle isento ele culpa. 
. Tem-so tlito ütmbem aqui quo o Vice-Pre

sidente ela Republica den seu as~entirnento <1.0 
golp0 ele Esfavlo ele 3 do novemlJro. E' sim
plesment13 uma infümia. 

O Sr. Lucena, ca!cuhLClamente, sem duvida 
para fazer acreditar isto, apresent011-se nas 
vespe.ms do dia, cê titulo de vi~ita.. em 
casa elo mn,reclml fazenclo-llie sentir que as 
cousas marclltwam mal. 

O rnaroclml Floriano Jemhron urna con
cilin1.,•lío entre a ma.ioria e ;1 minoria. 

O Sr. L11cena. então, di~'e f!Ueji\, havia 
te:1faüo iníh1ctiforn,mente essfl conciliflçã.o e 
n_ao a.creditn:rn ua po,~c:ibilidade della. e que, 
s1 o governo Sf\ v.isse im continge.min. 
de lcrn\ar mil.o de um golpe extremo, o faria 
}Jara ;J, salvaçfto ela Repulilica. O Sr. nmre
chal Flmiano respondeu: « V. Ex. tem a 
forç<i, lhça o que f[nizm·; eu, porem, não posso 
flpprovar esse golpe. » 

Foi o que se passou . 
Em relaç[o il cle11osição ele governadores, 

clesR.fio a op11osição ;i, q ne apresente um só 
documento elo qmü se infira qiJe o Vice-Prrsi
den te ela Reirn blica coop2rou pflrn. üws cleDo
sições ; ao contrario, manifestou-se sempre 
contrn, ellas. 

Em relação á Matto Grosso, posso gt1mntir 
que o movimento foi insnflaclo desta capital por 
gente estrankt tto governo, por quem talvez 

se ache em uma Ült8 fortcüezas. (O oraâo'r d 
intc1-rolilpido JJ01' ciiue;·sos Cljiartes) 

O SR. CAET.\NO DE AL13UQUERQUE - 11as lrn 
documento de que os factos üe Matto Grosso 
foram iniciados aqui ? 

O SR. VALLADÃO - O nobre deputado bem 
salm que elles foram tramados an,ui. 

O Srt. CAETA;'\O 1rn Auiu<~t:ERQl;E - Porem, 
essa pessoa e1 quem V. Ex. se refe1'e ? 

O Sn. VALL,rnio - O nobre cleputaclo sabe 
melhor do que eu. 

. Ant~s rlo entl'ar na materia do iwojecto, peço 
mnch1 a C;i.ma~'ª. um pouco ele attenção pam 
que possa, w;íerir-me ao assmnpto ele que tra
tou ccq m, em uma, tlas sessões passacbs, o 
Sr. Angelo Pinheiro, qum1do rtpresentou um 
requerimento, peclinclo informa\~ões solJl'e os 
motivos rle ordem publica que levm'am o go
Yemo tt clernittir o comnmnclante do 4° clis
tricto militar. 

O or11.clor, si fosse goYerno, dirifl a S. Ex.:
clernitti. porque entendi conveniente, porque 
estcnfl nas rnmlms flttribuiçOes fozel-o. 

E' lll11 máo prececl.ente o que esta,belece o 
nobre depufarlo, porque, ci, ser assim, amanhã 
tambem o Poder Execuüvo poderá perguntar: 
-11or qne 6 que tal depuütdo ap1·esentou e8tn, 
ou aquella mecliclc1, votou tlesie ou ch1quelll'. 
modo? 

E' incontesl;;wcl que o Porl.er Exeentivo pode 
clcmittil· qua ntlo liem entender os fouccio
mwios sujeitos á clemissi\o. 

O illnstre deputado por J\Iinas, Sr .. Jofo 
Pinheiro, na sessilo prtssacln,, dentre as 
emendas que apresentou, algumas das qrnte~ 
não deixt1riam de ser acceifaveis em outra oc
casfüo, Callou muito contra a permanencia ele 
batal\1ões nns cnpitaes dos estados, pm'gun
famlo por que motivo se achavam lá essas 
forr;as. Responderei simplesmente pa,ra guflr
darem os e'tabelecimentos í'ecleraes ! 1Ji1r itos 
Srs. rle1nr!mlos úitcr;·o11111em o onl'lor .') 

Senhores, sejamos francos; os militares. 
em gernl, nã.o s~o aplüxonaclos pela politicfl ; 
si nelh1, interveem é porque são arrastados 
pelo Srs. politiqueiros. 

Estou lJem certo ele que o illustre tleputaclo 
por ?IIimi.s, si fosse governista e a opposição 
tratasse Lle depor o governad01' seu amigo. 
correria a pedir o rnlor da. força publica, que 
não cleixfl ele ser nm calor lx·nefico ... 
. Isto é facto que se dá cliarimnente e que ó 
mcont.esta vel. O orador vae iwovar a S. Ex. 
que não é só a pfll'lnanencia elas forças nas ca
pitaes que clit logar (\, politicagem no seio das 
mesmas forçt1s. No Rio Grande do Sul os ba
talhCies eotã? cfüseminados pelccs fronteiras e 
aln ela-se ;1, mte1'venç[o elo mesmo modo em 
politic(C. 

O Sn.. Jo};o PTl'ínmRo dá um aparte; 
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O SR. V ALLADÃO procura-se fazer acreditar 
que a revolta das fül'talezas ni'io tem a mínima 
ligação com os acontecimentos pmteriores ; 
acho que elles se ligam intimamente e que, si 
ha quem mereça a amnistia. são justamente 
os revoltoso~' elas fortalezas. ( ripoiados.) 

E desde Ja declaro que em occasiiio oppor
tuna apresentarei um projecto amnistiando 
esses miseros presos e soldados que foram 
v~ctimas .. de quem hoje os abandona, querendo 
por-se fora dos acontecimentos. (Apoiados e 
nao apoiados.) 

Agora, entrarei na materüi elo projecto; 
sou relator do parecer, tenho ele manii'estar
me sobre elle e sobre as emendas que teem 
sido apresentadas. 

O governo, pedindo o numero ele praças 
ela proposta, obedeceu, e não podia deixar ele 
obecle~er, ao plano i1Ctual da organisaç,i'io do 
exercito. 

A commissão, porém, acceitará a emendado 
honrado depu taclo pelo Paraná recl uzinclo esse 
numero a 20. 000 ; menos deste numero a 
commissão ni'io pode acceitar. embora levando 
muito em conta as razões de ordem economica 
porque isso importa. uma, desorganisaç5.o 111~ 
plano estabelecido. 

Si a C~mara quer numero menor do que 
este, em(l,o formule o phmo da or 0 ·ailisacão elo 
exercito. b º 

As outras emend:i,s apresenfada.s pelos illns
tres representantes do Paraná e de Pernam
buco !1i'i~ podem ser acceitas, porque elevem 
C?nstitmr ou f~zer parte ele projectos espe
cmes. Acceitam algumas elas emendas elo Sr. 
Atlu~ycle Junior, especialmente a que fixa o 
cont1ge11te de cada estado, de accorclo com a 
pensamento dr,, Constituição. Antigamente, 
decretado pelo Poder Legislativo o numero de 
praç:as necessario, o Poder Executivo, i\, vistci, 
dos claros existentes, clesigrnwa o contino·ente 
de cada província; hoje, no re<"imen federa
tivo, esta clesignaçi'io eleve ser 1~it<t pelo Con
gresso, e, portanto, a emenda elo digno repre
sentante do Espirita Santo tem todo o cabi
mento. 

Em relação á~ escolas militares, particular
mente sou partidar.o da reunii'io dos cm.,os 
superiores, e entendo que as escolas do Ceará 
e RioGrancle deviam ser equi1iarada.s. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerra
da a Ll1 scussão elo art. 1° 

Entram successivamente em discussão, que 
é sem debate encerrada, ficando adiada a vo
tação, os arts. 2°, 3', 4°, 5", 6°, 7°, 8°,9° e seus 
numeras e paragraphos e o art. 10°. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

CONTL'HJAÇÃO DA 2ª DISCUSSÃO DO PROJECTO 
N. 22 A, DO SENADO, APPROVANDO OS ACTOS 
DO GOVERNO REFERENTES AOS ACONTECIMEN
TOS DE 10 J)E ABRIL E CONSTANTES DOS DE
CRETOS DE 10 E 12 DO MESMO MEZ, COJ\I VOTO 
EM SEPARADO, E CONCEDENDO AMNISTIA A 
TODOS OS ClDADÃOS DETIDOS E DESTERRADOS 
POR FORÇA DO DECRETO DE 12 DE ABRIL DO 
CORRENTE ANNO 

O Sr. Erico Coelho (movimento 
de a!iençao)-Sr. presidente, não pense V. 
Ex .. vendo-me subir á tribuna carregado de 
livros velhos (aesirpwndo orancles voiu!iws que 
tem a seu lado), que eu sejfL um desses phari
seus,cllrisfüos novos da. Republica federativa, 
que, a !orça ele citações sexquipedaes e graças 
ás cabriollcS ela rhetorim, pretendem alterar 
o sentido das formulas explicitas ela. Consti
tuição ele 24 ele fevereiro, como se não bas
tasse a luneta, elo senso commum para se in
te~,pretar com justeza o estr1tuto federal que 
nos elaboramos. decretamos e promulgamos. 

Não sirv<1 a clrcumstc111cia ele apresentar-me 
carregado de livros para alguem suppor que 
eu sejn. ciquillo quB vulgarmente se chama
um doutor ... Espero qne a Canrnra não me 
consirlere senão como o mais obscuro repre
senta.nte do ]Jovo (nao apoiados), su:ITragado 
pelo eleitomelo fluminense na qualidade de re
publicano precursor, que vem reclamar a 
parte ele responsabilidade que lhe tocar ela 
aoluçi'io cltcs grnvcs questões que se debatem, 
nesse momento, com l'isco para n, Itepublica, 
pelo consegmmento da qwcl tanto trabalhou 
como so:ffreu. (1lfü:to bem.) · 
. Vim á tribuna, não pa.ra impressionar a 
1magmaçiio dos papal vos, mas para fü.lar a 
ilomens.üe Estado. como reputo toclos aquelles 
que estao me honrnnclo com sua attenção ; 
mesmo porque, s1 rn1i aventurasse no caminho 

O SR .. MoRAES E BARROS-Equiparadas ou da fantasia. falt11r-me-hiam as tintas, füo 
suppnm1clas ? pobre e a minlta palheta, ix1ra pintar com as 

O SR. V ALLADÃO - equiparadas su Jri- e~i~"es apmpriaclas,fosse o l1ra vo mareclial Flo
midas não; si o nobre deputado ~u !t{tro rrnno PE~1xuto c_?rno um governo impê~C:C<Wel, 
CJlmlquer propuser a suppressiio nen·arei º) fossem os c1daclaos clet1clos ou degradados como 
meu voto, porque as escolas são 0~ m~lhores Llrnbos ve1·melllm; tanto 111ais que C?lll alguns 
v1ve1ros de voluntar"ios sem premio Llelles tenho ani.igas relciçu2s de <1m1sade. pois 

. . , , . _ · . amigos conto eu em toda a 11arte, Sr. p1·esi-
~ermmo, aqm els cons1cleraçoes que ünl!a llmte, até no inferno ! 

ª.faze~ _;~oor~ ~ste proJ 13cto e aguarelo a 3° Dito isso, a titulo ele exordio, entro em 
d1scus~sao. (il1uito bern.) ma teria. 
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Quando o Sr. represe.ntante pelo estado ela 
P~rahyba, cujos dotes oratorios admiro, posto 
nao gabe o emprego que delles S. Ex. tem 
feito, tornando má a causa que aclvoga,qnanclo 
o füturoso deputado, arvorando a Gamara 
nes_se tribunal extravagante, que no pensar 
ela illustre minoria esti julgando neste mo
n:iento os. aeto_s elo Po~er Executivo, a pcopo
sito de discutir o proJecto n. 52 A do Senado. 
levantou-se palliclo, olllar rancoroso, gesto 
ameac;ador e principiou a desenrolar seu 
hbello accusatorio contra o digno Vice-Pre
sidente ela Republica; a muita gente se afi 0 ·u
rou assistir á reproclncção clci, triste scena "de 
11 ele dezembro de 1789, dic1 em que Luiz XVI 
compareceu na convenção nacional tmnsfigu
rada em triinmal de homens rle Estado. con
forme a _qualificação de Robespierre ... 

_Clllefnos percorreram o espinlmço do povo. 
mio me refiro <W frenetico povo francez ele 
1789, e:stá visto. mas ao nosso bom povo l"la
cato e nnpress10navel. que, apinlmclo ims ga
lerias, assrntrn ;i sessiio . 

. Nos mrsmos, Sr. prnsielente, sentimo' hor
r1pilaç~:1es ... de frio, pois o dia esfavci clrnvoso 
e_a temperatura, baixara tanto quanto o ca.m
b10. (Risos.) 

o SR. LOPES TROVÃO clá um aparte, 
O SR. Emco CoELno-Houve um momento 

cm c~ue a illusiio elo nosso liom porn foi 
quas1 complet2t, quando o laureado t1~ibuno, 
representante pelo clistricto e meu amigo ve
lho. desdobrou-se em toda a altura ele sna 
bella estaturrt, ao lrtclo do orndor da minori<J,, e 
estende o braço, apontando áquefüi, poda. 
(Designando a cntl'aria da esquerda r/ri u1rsa .) 
Todos se voltaram, seguindo o movimento eh; 
S. Ex , na supposição ele que por alli rm
quelle instante, eni.rava o bravo 1mir'eclml 
Floriano Peixoto, qu~, catrafilado por um 
qualquer c~rve.1e11·0 fardado ele general da 
guarda nac10m1.l,. como Santerre, vinha, na 
quahclacle de Presidente ela Republica, res1)on
der a barm deste triúwwl ele /,omcns de Es
tado por seus innumeros crimes. . . desde a, 
deposição dos governadores cstacloaes ate te 
mrestia ... dos ifeneros alimenticios (i'isr1,rlas) 
desde a decretciçao do estado de sitio ate ... 
á crise elo transporte de cargas na ferro-via 
Centra.l élo Braúl ! (Risacias.) 

VozEs-Muito bem. m1üto h~m. 
. O SR. E~,rco CoELno-Felízmcnte, Sr. pre

sidente, o lccnndo orador ela minorill foz de
rivar a corrente de 8lrn.s iclécis, como em de 
esperai·, pax·<e o terreno elas npologias elo 
Sr. Lucenn. e seu .mncho. e nós respiramos ... 
e comnosco respirou tarnbem o no~so bom 
povo. pacato 6 imprcssionavel. E. no !lic1, 

irnmecliat.~. quando S. Ex. proseguiu no clis·
curso, llhas com ti mesma solemniclacle da 

C11m11ru V. H 

vespern., povo e sem representantes resfole
garam, assim que viram o digno represen
tante ela Pa:·ahyba embrltnlrnr-se pelos acon
tecimentos clêt fortaleza ele Santa Cruz, clesca
roç:ar e moer o calllamaço intitufado inque
rito militar ou policit1l: não sei bem que nome 
lhe tlê. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS-Aquillo não 
tem nome. 

O SR. Emco GoEuro-Si assim fosse, Sr. pre
sidente, si tivessemas ele assistir, vertida para 
a comedia, li terrível scena dmmatica ela 
convenção franceza., si o bnwo marechal Flo
riano Peixoto fosse arrastado como réo pe
rante a Gamam elos Srs. Deputados, arvorada 
em tribunal ele homens ele Estado, o digno 
orgão ela minoriet, dando largas ás sua-: pai
X(-ies particlmfas e mais de conformiclacle com 
seus intuitos políticos, poderia, paraphra
seamlo a, Ss,int J ust, typci ele orador com o 
qual S. Ex. se 11arece, pelo fulgor da intel
ligencia e juventude, dizer: 

-Florüwo. és criminoso. porque foste eleito 
Vice-Presidente da Republica contm nossos 
votos e demais porque assumiste effectivet
mente a preôiclencia, vagll em virtude ela re
nunci<i, ele Deodoro ela Fonseca. E, em vista 
disto. entendemos que todo o cidadão tem o 
direito ele te cravar pehts costo,s o mesmo pu
nhal que Bruto vibrou contra Cesar ! 

Si tissim fosse. em resposta á illustre mi
noria, eu lavrnria hoje sua suspeição na rna
teria, r0p,ctinclo a phrase fulminante que Ma
lesherbes pronunciou em defesa ele Luiz XVI: 

-Jc chel'che ici rle' jvues et je ne tl'oiivc pas 
r_;_nc des CICCU8({l()U1"S ! 

Não sendo como o, illustre minoria pretende, 
não tratanclo a Cama.ra üe arremedar o jul
gmnento do i ncli toso rei ele França. vem a 
proposito cfüic:il' aos opposiciornstas do go
verno nesta casa a celebre a,postroplle ele 
1viimbeau, accommodaclo ás circurnstancias: 

-Glilae-vos quarenta vozes discordantes da 
verdade, dissonantes elo patriotismo : nunca 
jámais l"loilereis lançar vernclictwn aln·um 
S[\ja de absolvição seja, de condemnaç~ d~ 
Poder Executivo, e a occasii'Lo não é azacla 
nem o processo que estaes seguindo é legal, 
afim de decretardes a accusação elo Vice-Pre
sidente eia H.epublica (i1poiados·.) 

E' isso o que ptisso a demonstrar . 
A Constituição ele 24 ele fevereiro consigna 

(no capitulo 5°. tirt. 53) que a Camara e o 
juiz forrmvlor ela· culpa, nos casos ele crimina
lidade do Presidente da Republica. 

O Senn,clo, porém, é o tribunal que juln·a as 
infracçiies constttucionae~ praticticlas :ido

0 

Po
der ExecutiYo 8 enunci<i ti sentença. 

o Sn. AUGUSTO DE FREfi'AS-Eº exactrimente 
o contrario. 

GO 
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O SR. E1uco COELHO-Visto como o erudito 1 ele a,lJril, porventura, optou peta inconsü tucio
representan te füi, Bahia affirma o contmrio, mtliéhcle de,sas moclidas. de onde a illustre 
vou ler o top1co da Constituiçiio ao 'JLmlcicalio minorü1 poc<scc infürir que a responsctllililbrl.e 
de me referir elo Vice-Presidente Lhi Repablicn, estejtt em 

C<UlSa? « Art. 53. O Presidente elos Estados Unidos 
clo Bmzil serie submetticlo a, processo e a jul
gamento, depois que a Gamam declarar pt'O
cedente a, a,ccusctçilo, perante o Sitprcmo Tri
lmnal Federal, nos crimes commlrns, e, no,~ ela 
responsalliliclade, perante o SmrnLlO.» 

A Gamara, é quc:m Llccreta a pro,·edencüt ele 
accusação contm o Presidente da Repuulim ; o 
Senado e quem nos crimes ele respon:<abifülacle 
prnnuncia o i1eJ"ellictu1n político. ( 1lpoiaclos; 
·,m,ito bem.) 

Veja,mos ti lei processual relati vn, aos crimes 
communs ou ele responsabilidade elo Presidente 
üa Republica (lê) : 

«Decreto n. Z7 ele 7 ele janeiro de 189Z 

VOZES - Nilo, não. 
O SR. ERICo CoELno -Ainda l1em qne ;i, 

commissiio a qne "llmlo niio clemmciou o 
Vice;-Pre,ülrnte fü;, Repuliliccc como incurso 
em crime rle responsrt,lJi litbcle, nem me cnnsht 
que a commissilo do Senado, qne com1mlsLm 
o~ mesmos documentos lll'escntes ao orgão da 
Camam, lmjr1, por imermecEo da smt mesa, 
dado conheeimento a esta, assembli'.:a ele inCrac
ções constitncionaes praticadas pelo executivo 
a, proposito ilos acontecimentos Lle abnl, afim 
de iniciarmos processo üe responmllilidade 
do Vice-Presidente da Republic<i. 

Da,clo, porém, que a commissão permanente 
Art. Z. 0 As comrnissões ela Camara deverãa da Ca,nmm houves.::e clenuncütclo o Vice-Prc

denunciar os delictos ele que tiverem conheci- siclentc da Repn blim como infractor da, Con
mento pelo exame ele qunesquer negocios; us stitui\ão e réo do crinX\ de responsabilicln.de, 
üo Senado, por intermeclio ela mesci cl 1~ste, re- seu 1x1recer 11:10 poderia ser olijecto ele clis
metterão os pccpeis, em original ou poe cópi:i. cussão immecliata dn, C<lmtWlê ness-\ particuhn', 
à Carnara dos Deputados p:rn1, prncedet· de m,1s assumpto ú par~e elo p2oj cto 52 A do Se
accordo com os arts. 5" e segnintes. imclo, pois a C:umu'a teria ele eleger uma com-

Art. 5." A Gamara elos D2putados elegerá mi.ssão especial ele~ nove membros, p:wa, ex
uma commissão ele nove rnem: 1ro~ pal'a a, ele- aminaclos ele novo os p<tpeis, emitti1' parecer 
nuncia. füta commissão, dentro de oito dias, outro, sobre o qirnl s1í enfüo se abriria dis
emittirú, par1ocer sobre (atteml;J, a Cmnara nas cussão. afim da, Cn,mara clec:iclir si n, clenunci:i, 
palavras que vou ier) s' deve oH m7o a c!cnim eia seria 011 nilo olijedo de cleliberw;ão ; e n,ssim 
ser juluac/n objecto de deliuer·açr7o; pmlendo por clcante conforme os tramites ela lei iwo
vam este fim i1rornover as diligencias que en- cessual. 
tencler necessarias. 

Art. 6.º o pMecer, depois ele publicatlo e Como ó, po[s, que a illustre minoria,, pre-
rlistrilmido com antececl8ncia de 43 horas pelo ter·indo todos os preceitos ela, lei. pretende 
menos, será siilnactticlu a wna sô discu.ssr7o. » arrog:1r-se, sem mais fonmtlilacles, o direito 

Art. 7.º Si cê Cêi,mara julg<w que a cl"nuncb d'~ prnmmciar-se sobre a inconstitucionalicfade 
~·objecto de cleliberução, remetterá cópi<i rle diJs decretos de abril e inconsenfanea res1ionsa
:udo ao denunciado, para responder pores- bilidade 'o governo e, o qne é mais grave, 
cripto, no IJmzo de 15 dü1s, que pockrit ser p11· ser de toc1o o ponto inconstituciom1,J, arvo-

1 r:1,r o Com~Tes,o, isto é, C;i,mara, e Sem1clo con-
]Jrorogado a requerimento e o mesmo clenun- J;unctarnei1te, em um tribunal politico .. a modo 
ciado. 

Art. 8.º Findo este prazo, Yolttuilo 08 pa- ela conven~~-º fmnceza,, pam enunciar, seja n, 
11 · rt,bsolviçifo, sr0,1·a a co11llem1rn6í,o do Poilp1' Ex-

IJeis, com a, respost.a, ou sem e a, a ser exmrn-
e,~ut,i vo! (cllui10 /Jem,apoiwlus.1'r'ocanz-se varios nados peh1 cornmissilo, que, depois de ouvir 

as testemunhas ele ambas as partes e empre- aprli·tc; )Jni e conlm.) 
tiªl' todos os meios parn, o esclarecimento da Corno ni1o? Com :1 inversf(o clcts formulas 
verdade, interpori1 o set1 parecer sobre a pro- proc2ssuaes, antes que a Gamam tenha jul
•:eclencü1 ou improcedencia ela nccusc1~ão gado ob:ejecto ele rleliberaç-ão <1 responsabili-

Art. !O. O parecer a qne se refüre o art. 8 1
• clack tlo Vice-Presidente cl:t Repul1lic<1.no caso 

depois de pul11icmlo e clistribuiclo, na fürma vertente, graças á conclescenclencia, ele S. Ex. 
do art. 6'1

, será submettido a, clmt~ clisc:nssões o Sr. presiclente desta c<esa,levanta.es as m:üs 
com interYallo ele quatro dias. rlo que tremendas accusaçiies ao gove1'no e, não scc-
(1, Cumam decidirú se tem tisfüitos com expanclil' vo,sa a,nimosiclade con-
s11çl70 e, deciclinclo pela tra o marcclml Flor'iano Peixoto, i1retenclt;is 
tcrrri, etc.» que tomemos ao serio o alvitre, lembrado no 

Pergunto: <1' commissão ele constitui\ilo, le- r1arecer em S?pa,raclo, de Cusão elas casa,s le-
1üslaç:ão e justiça, á qual Jüi aJi"ecto o ex<tme gislfLtivas parn o fim cl8 ser jnlg:iclo solemne-
1los motivos que o Poclel' Executivo a,presen-1 mente, posto qur, inconstitucionalmente, o 
tou em justificativa dos decretos ele 1 O e 12 cl1efc do Estado'? Muito r,u 111.) 
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Tudo isto é ilTegular. (Apoiaclos e nao rõpoia
rlos.) 

Deixei provado, Sr. presidente, a não re
ceiar :ontestação, que nunca,jamit1s a Gamara 
poder<c se arrogar ;1 attribuição quer separa
damente elo Seimclo, quer fundida com elle, 
de proferii' scmtenç:a nos crimes ele responsa,
biliclacle elo Pr·esiclente ela Republica, e mai8, 
que a, occasião não é apropl'iada nem o pro
cesso é legal para a Cama,n1, formulm\ como é 
<1liás ch1 sua competencia exclusiva, êt accn
saçiío da prímeím autoridade elo p<tiz. 

Estivesse eu na cadeira presidencial d:i, e,,_ 
mam, 1X1ra a qual reconheço me .faltarem 
prestigio e habilitações (1>1uitos nr7o apoiados), 
terht escrupulos ele consentir c1ue cem, evi
dente pl'eteri<)ão dct lei processual elo Prnsi
dente cln, Republica, os decretos de :1bril fos
~em eliscuticlos, como estão sendo pela illustrc 
minoria, elo ponto ele v-isGa ela respons;1bilicla
de dos respectiYos signatarios ; ma,teri:1, que a 
Camn,m aincia não jnlg·ou objecto de dolibera
ção, pois não ó llisso que ora se trata., mas 1le 
sabei' si, em bem ela segurançtt publica, ele
vem ser mantidas nn suspensas ás me1lidas 
de repre2são rlecrctaclas pelo Poclrr Execnti vo 
a 1 :2 ele abrtl. Quanto no decreto lle 10 de 
abril, lo!iitw· 1JUCst1:0; não está em vi;:rnr.(apoia
clos e mio apoiru/os. Cru~mn-sc r1partcs íl1'0 e 
contra.) 

Sr. presidente, no art. 34 n. 21 da nossa 
Constituiç·ão, não se encontra nem um con
ceito jmidico, referente a este clelJa,te, por 
onde se possa colligir ... 

o S1cc. AUGl'STO DE FREITAS dá um 8,parte. 
O SR. Emco CoELno - Por conceito jmi

dico só entendo aquilo que pl'Oprimnente se 
retem a, fórmula, judiciaria. 

Vou demonstrar que o Congresso,isto é, Ga
mara por um lado e Senado por outro lado, 
niio tem fo,culdade neste momento, quero 1li
zer. no acto ele a111n·oor11· ou s;1s1J··ndc1· o cle
creto de 1?, de :tbril, pctra profügar, por 
outm, dar por mát', r.ondemnar. ns nwcliclas 
ele segurn.nça publirn ele que o PüLler Execu
tiv-o lançou mào, com seu critet'io proprio e 
ele pleno direito constitucionnJ, ccfim ele resta
belecer a ordem e t1<1,nquilisar o ;mimo pu
blico, em :üiril elo co!'l'ente a,11110. 

No art. 34 n. 21, clizi:1 eu, Sr. presidente, 
que não se depara com conceito al.~um juri
dico, mas com um simples preceito politico, 
uma norma legislat,iYa. 

O Congresso, a scclier: a C1tmara e o Senado' 
nU.o conjunta, El 0imult1wecunente, mas succes
sivamente, posto de pleno ac:·1irclo, exerce nnm 
funcc:ão legislatiYa, longe de ser juclic;uia, 
apreciando os motirns nJlegatlos pelo Poder 
Exenüivo, para decidir si as rneclichs tlecrn
faclas por este. em circumstancias anormaes, 
devem c:er, llO momento em que o Poder 

Legislativo se reune. approvaclas, confirim1-
clas, ou se elevem ser suc:pensas, revogadas 
para, bem dizer. (i.lpoiricJos.) ,. 

Von ler o :ut. 34 n. 2 L Sr. llresiclente (lê): 
«Compete priYaüvamente ao Congresso de

clarar em estado de si tio um ou mais pontoo: 
do territorio nacional im ernergcncü1 de ag
gr·es~ão por fon·as extrangeiras ou ele com
moçU.o interim e a1~1n·111Jar ou sns11cr,dcr o sitio 
que houver siclo dc:clamdo p:•lo Poder Execu
tivo ou seus agentes responsaveis,» 

Estuclemos a attribuiçi1o conferida ao Con
gresso, primeiramente cingindo-nos á expres
são litteral elo art. 34 n. 21, depois conforme 
o espirito democratico rlo nosso estatuto fun
damental. 

Com as palavras app;·ovm· e s11spe11dc1-, pre
sas pela conj Lrncçiio clisjunctiva - 011, o legis
lador cunstituinte quiz significar ~ue essas 
proposições eram susceptiveis ele aJfirrmtçiío, 
cada uma pela SLrn parte, cttdt1, qm1J ele per si, 
separadamente pois ; urna excluindo a outra. 
A ctlternativ-a é esta : p:•lo facto ele ªl'Jlrovar 
as medidas tomadas pelo governo, o Congresso 
não suspende os e!feitos elos decretos, reconhe
cendo a iwcessiclacle ele m:tntel-as ; pelo facto 
ele s11spcn.Jer os effeitos dos clcct·etos elo go
verno, o CongTesso não appl'Ova, não sustenta 
ns medidas m1 opponuniclacle ele examinal-a~. 
Com app1·avc1r, o Congresso conl1rm11, o r1certo 
das rneclirlas, tanto no tempo em qne foram 
rlecretacks. como no acto ele dizer sob '" sua 
conveniencia á paz interna. Com suspender, 
porém, não se entende forçosamente a repro
vação cbs meclid<1s; porquanto o estado de 
si tio e <1ctos correlati rns póelem ter sido acer. 
tados, ele conformidade com as c'.rcumstancias 
elo momento político ele sLm cleceetaçiio, entre
tanto, no acto elo Congresso emittie decisão SO· 
bre o assump';o, já não serem necessarias. 
(AJJOiwlos.) 

Eis como entendo Ii~teral e logicamente os 
termos elo a rt. 3-1 n. 21. A pr'oposi~ilo ap
provm· ó equinüente, 1.raüwüo-se de leis ou 
resolu1,;ões, its expressi'ies-rlri;· por /;om-dar 
Jl01' /Jcm fcito-con/inna1'. A pro)JOSÍ(,:ã.o sics
p:mrlci·, porém, nunca. foi tornada no sentido 
ele 1·e11rovar, JJl'o(l,iç;rir; tl'atanllo-se ele leis, 
resoluções ou regulamentos. 

Pergunto á illnstre minoria: onde foi que 
jú, viu a expressilo .mspender empregada, como 
synonyum de 1·c11ro·vw·? Suspemkm-se os 
rffeitos ·ele; nm decreto. Revog·c;,-se uma lei. 
Isto se comprellencle: é usual,-· é comesinllo. 
:iuspcnrle,· é sim vocalmlo equivalente. tr11-
tamlo-se de ordens, leis, ou regnla,mentos, 
a exprcssões-1·eva[J1.1r- szt,tar a cxccuçao-. 
(Apuiudos.) 

UnLc yoz-Estit argumentando muito bem. 
O SR. Elnco C0Er,1rn-A nü intelligenciaqne 

a illustrr mino1·ü1, quer ch1r a~ proposiçcies 
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-approva1· e suspender; recluncht no clesclo
bramento dos clou8 termos explicites do art. 3,i, 
n. 21, porlenclo-se entender erronmmento closte 
modo: o C::mgresso tem a <êttribuição de ap-
2wovm· ou rem·ovai· e .mSJJCii'iwr ou mrrnte,· os 
decretos do Poder Executivo, cm tn<iteria de 
sitio. 

VozEs -Muito bem, apoiados. 

guem me responde. Desafio a que me apontem 
oartigo 110 estatmo foderal onde se aclia essa 
faculdade judiciltria elo Congresso. 

o SR. CASSI:~l\O DO NASCIMENTO-No art. 34 
n. 21. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS -Mas 
mara não achar bom ? 

O Src. Eumco COELHO- Deixei demonstrado 
que o art. 34 fallit em approuar oii suspender, 

1 isto é, conf\rm11r ou revogar os decretos do 
si a Ca- P·xler Execntivo e mais nada. Uma vez que o 

O SR. ERico COELHO-Resolve sustar a ex· 
ecução elo clecr2to de 12 ele abril, poi~ o de 10 
elo mesmo mez já füi clercog·ado. (Cnt~am-se 
varias a]JaTius pi'J e contra.) 

A interpretação que i1 il!ustre minor·ia pro
põe ao art. :34 não se concili<1 com a a1mlyse 
logica elas propo3ições approv•ir e .'1.ispuncler, 
sinão com o intento, chi stm parte, ele clesvif\r 
a Gamara elo venhtdeiro sentido politico ([a 
Constituição. ( Pi·oteslos e ci1Joi•ich;.) 

Occorre-me, Sr. presülente, mais unm con
sideração a oppor á illnstro minoritt, diri
vach do me~mo art. 34 n. :~1 c vem a 
ser, que com repi·ovw, por ontm, pl'O
:fligar a Camara o acto elo Pode1· Executivo, 
irnplicita nessa reprovação a culpalJiliclacll: 
elo Presidente da Republica, a resoluçã 1 

desta casa não pocl2.ria transit,ir p2lo Senado, 
visw como aquelb cas11 lrgislm;iya nilo tem 
competencia pam enuncütr-s~; em mcüerfa 
ele accusação do Presidente tla Repnblicci, pela 
razão de que compete-llw fonccionar como 
teibmml jul2(aclur, iiroforillClo a scntc:nça. Ora 
oart. 34n 21, in.:umbe ao congn:s::o, su
bentendendo-se 2,Camara e o Senado por uma 
resulação elo acr:tlrdo, ou s?;sp:m-
ller os actos elo Podm' . Logo no 
acto elo congrnsso apprnvar ou s•1.1)1ende1· as 
medidas decretn,das pelo Poclee Executivo, 
as duas caseis do legislativo mio podem 
adaptar a mesma rmolução uml1 v-ez que 
nella se achar implic:tcla <t ropr0Yc1ç1i:o elo 
peoceclimento do governo, o que impo. farin, 
a êtfirnmção da responsabili lacle do Pre
sidente d8' Republica pelo Semvlo, attri
buição que, ent,retanto, 8 privativ<t dl1 Ca
nmri1.( Vo~c,·-11nrito iJem, muito /!eu1.) 

o SR. GASSL\KO D:) NASCJllrnNTo-Então os 
ct'imes elo P1'esiclente eh Republica ficl1m im
punes ? 

le:üslaclor constitninte não empregou o voca
bulo reproveu· em perfeita antinomia com a 
proposição cipp1·ovar, ningnem póde colligir 
littern1 e logicamente o que a illustre minoria 
cogitou no nrt. 34 n. 21. 

Tenho ouvido dizer, S1'. presidente, a alguns 
Srs. depllfaclm, que a preten<;>ão di1 minorüi, 
ele iwofiigar os actos do Vice-Presiclente ela 
Repnblic1i. no c:tSo em discussão, decorre o 
i1rt. 80 § c1 1 (li?): 

« Art. BO. Poder-se-lm cle~lamr em estado ele 
sitio qualquer parte elo territorio da Uniáo, 
.suspendendo-se lthi as garantíeis constitucio
rmes por tempo llet?rminado, quando a segu
mne,:i1 da l~epablica o exigfr, em caso de ag
gressão estrnngeim ou commoção intestina, 
etc. 

« § 1. º Não se achando reunido o Congresso, 
e corremlo a ]llltria perigo, exercerá essa at
tribuição o Poder Executivo Feeleral. » 

« § 2. 0 Este. porém, durante o estado de 
sitio, l'8stringir-se-ha nas medidas ele repres
s~~o contra as pessoas, a impor: 1 °, a detenção 
em logm' não d:. stinaclo aos reos de crimes 
. ommuns; 2', o clesteno para outros si tios do 
territorio nar:ional. » 

« § 3. 0 Lo."o que reunir o·Congresso, o Pre 
sidcnte (hc Republ'ca lhe relatará, motivan 
do-1is, as rnedichis de cxcepção que houverem 
sido 1mrn1clas. » 

« § 4. 0 A. 1 au.t•iririaclcs (é este o ponto que 
me interc~s8') que trnh'lín ordenado tae.1 medi 
clri.1· sr/o re.1po1isaveispclos alnlsos cammettido,.» 

Diga.-me a illustre minori.a: a disposiçã.o do 
§ 4° do art. 80 reLere-se aca,so ao _processo 
cr:me, a.o modo elo Congresso proceder contra 
o Presidente ch1 Republica,; ou ;1_pemts clefi.ne 
a responrnbiliclaLle de seus agentes immedia 
tos, como os comnmndantes efas armas nos 
esbrlo 0 , porventum encarregados ele declarar 
o estado de sitio e tom:tr medido,s ele repres
são? 

O SR .. ERrcn CoEwo-Si crimes. ,lia não S1'. ])residente, o § 4° elo tLrt. 80 entende-se 
fimr:lo 111l]JLUles. En me expllcarm sobre a comº" prepostos, milit.;m;s ou não, elo Poder 
rnaterm, cl.:tqm a poLlco. . . _ ) ExecntiYo. a proposito elos qurtcs a Consti 

Em ciue top1co outro ela Constfüuç;to ei,1Con-; tui<;uo, <erttos elo art. 80, não articnht a 
tra a illustre m,norm a .J ur1sd1c~:.1.o t·o111er1da r''Spons:ê!JifüLcle em comnrnm com o Prcsi 
ao Congrnsso, ]xtm no momento ele _approvcis dente rht Republica ; qmll1to á deste tLlto func
()U susp~'llller 11.s mcchbs ele exce1>01w, decre- d01wrio, 11dm-'e explicita em mpitulo a,nte
tcLcl11syelo Poder Executtvo, prornrncoia1· o seu rior, art. ?i:3. (,111oimlo>.) 
venclictuui sobrn. a respon'cLIJlltclcc,clc elo Pr~s1- , Neste ponto do meu discurso, tralarei ele 
de1üe ela Republtca ~ On1.le '? omle? Bem! Nrn- cLp1'eciar o espírito (lemocmtico ela Constitui-
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ção, n,inda parn sustentai· que üdlece n,o Son-1 nalichtcle, vn,e o grave erro em que labora a 
gr~sso o atti:ibu~odeprolligar, c.·omo pretemle Ulustre minoria. (Ap·;iados; nao apoiados.) 
a 1llustre mmorrn,, o compol' t runento do Pre- Outro dm, quando um Il!ustr2 represen
siclente da Repu1Jlic11, no ensejo tlo legislati-' Uinte da b<cnc:.cchi mineira argumentou, que n, 
vo confirmar ou revogar o c~i.culo de sito e !acuidade ele decret:~r o estado ele sitio era 
medich1s consentaneas. priva ti n1 do congTe5so quando esfa va fünccio-

l'íão si1o todos os pode1·es clelegacJíes da nando, mas tamliem ora priva ti rn do Presi-
naçilo ? dente d:.c Republica na ausencia elo Congresso; 

Acaso o Poder Legislcüi vo repres•:"nfa êc so- o,lguem rla minorir1 riu-se, entendendo que 
berania elo, imçilo po1· completa ~ lu1Yia clic<p:1mto nu onuncüMlo do digno re:pre-

Nilo silo independentes os poderes, ca.cla sentante clf Minas G2raes. Pois é assim. 
qual na orbito, que a Constitui<;ilo llte tra- Sr. p1,esiclente, que se entencle o arlverbio 
ça ~ pri vati v:imento elo cap. 3° das attrilmições do 

Admira, Sr. presidente, que ci. illush0 e mi- Poder Executivo. O legislatlor constituinte 
noria que sempre se tem manife~tado no scn- quiz escl::Lreccr, que, por mais grave que sejo, 
tido ela, inclepenclencia absoiut•t tlos poclc:res, a pertm·baçilo ele orclem publica cm qualquer 
cada um im sua esphera, afim ele fazer crer estado feclenLl, só o Presidente ela Repnblica. 
que o Poder Jucliciario podia interp01· sua, tw- na :rnsencü1 do Congresso, p.1cle decretar o 
toriclacle na questão elo !wbcas-coipus, venhn, estliclo ele sitio e tomar ns me1.liclas ele 1'8pres
dizer-nos tigora que descobriu rnmt relaçilo rlc silo que o cn,so exigir, fic<Gnclo exclui ela a au
subalternicbele elo Podei· Execntirn ao Lc•gis- toriclaclo elos governos esü1cloaes. 
l:.ctivo, no tocante á clecret<Gç~\o elo estado ele Vou ngom prov:cr que nilo colhe, no casu 
sitio! (.Apoiados.) . em discuss:lo. êt clistincçilo qne a illustre mi-

A attrilJui~>ilo do Executivo, na ansencrn do nol'i<:i len1ntou it altura ele um principio, 
Congresso, ele clecrctar o esfado ele s1t10 e entro Rs expressCíes-couzm.oçl7o intcl'J1a, intes
tom<:ir as meclich1s ele repres;,ií,o que entencler, tina tambem assim clenominacla, caso em que 
é privativamente sua, quer cliwr, com exdu- o Cong1·es80 decreta, o estado ele sitio (art. 84 
são elos governadores elos estados. n. 721) e r;mv,; commoçiio intc,·tin-1, hypotllese 

Acaso essti, tütribui~ão pri rnti n, que a Con- do art. 48 n. 15 ela competenchi, ela Prosiclen
stituiçilo confere ao Presidente eh Republim, eh chi, fü•publica. 
nos termos do art. 48 n. 15, é uma clelegac;1í.o Sustento que comui0ç'70 interna, co;;i,,zoçao 
do Congresso, ou pelo contrnrio, unm fücul- intcsti11a, s:io formulas constitucionaes equiva
dade constitucional, no uso t:a qmü o .Poder lente a p~i-tur/}l(çao ria ordcu1, intmnquilichtde 
Executivo resolve com seu propr10 cr1ter10, nos esta.elos; inelepenclentemonte do grii,o de 
uma vez que res1)oncla, como esta ex:pl1mdo grcwiclacle elos acontecimentos. (Nr7o apoiados 
no art. 53, pelos abusos ela, smi, tcutoriclmle ~ ela m inoría.) 

Voms _Muito bem. v. Ex. está com a ver- No Cêêp. 3" elas tütribuições do Poder Exe-
dacleira intelligencia cla Conslituicão. cuüvo, o art. 48 1L 15 reza que compete ao 

' , Pre~1clente da. Repnblic<.1 \[cnlo) «tleclarar pm· 
O Stz. Emco COELHO - Ornle, poi,;, (lescoliriu si ou seus <\'.(tmtes r·esponrnveis o estMlo ele 

a illustre minoria a rehcção ele subor·cliimrJio, sitio em qualquer ponto do territorio nacio
do Poder Executivo ao Legidativo mste Jmr- 1ml, no~ casos ele ;i,ggTessií,o estl'angeita ou 
ticular? grave commDçilo intesti1m (art. 6" § 3°, 34 

O ;ütributo do Poder Legisla.tlvo prima sobrn n. :21 e art. 80). 
a mesma facultfaclc constitncioruü oonfericlfL ao Ora, o n,1't. 6° § 3°, ao qual o art. ,.18 n. 15, 
Executivo, a saJ)et\ que Cunee;immnclo o Con- mand:.c recorrer tüim do Podei· Executlvo 
grosso o clcclarar o estado ele sitio e 1n·eucler compreltencler totlas as hypotheses em que o 
ou desterrar citlacfüos não é materfa q LHl o estado ele sitio pócle ser declarada, diz (lendo) 
Presidente dtê Republica possa resolVGí', mas <<ewt. 6° n. 3-1\ira restabelecm· :.e orcfom e a 
executar sómente, e na l1ypotlwsc do estado trnnquillidncle nos Estados a requisição elos 
tle sitio e rnpressões pessmtes se1·ern rlecre- res1x~ctivos govornos, o Poder Fereral pocleri1 
fados, no intervti,llo elas sessões legisla ti vns, intervir nos negocios elos estados.» 
loo·o que se reuna o Congres:-;o tleve, têjuizanclo Rn;o, silo expressões mmlogas, comrno('ilo 
dÓ~ motivos allegaclos pelo Poder ExecntiYo, inte1'!lic (art. :·ll)~gmve commoc:·i1o intestim 
decidir si as mecLcl;i,s ele excepç·it.o, tomacl<Ls (m't. 48)--pert1w/!1rç17o do ordclil ou intmn-

. pelo Presidente clci Repnblicn,» elevem c1e sor qui.1fülacle nos Estttclus (art. 6°11. 3.) (rip.Jiarlos, 
approvcu/os, qum• cllzer, i.;011ilr1m1.dos, ou se muito bem.) 
Elevem de ser srispen.sos, pol' outrn, revot-\·mlos. 

( O SR. Jor.rn DE MESQülTA.-0 estudo elo D'ahi, porém, ci anrnu o LegisLttivo em ;1·i-
bunal de ce11surr1, clus actos elo Exocut vu, ,;em art. Oº ele íhcto 6 muito interessante nesfa 

l C · questão. que alguma commissiJ,o,. seja. e a,_ am<i,m, se.ia 
do Senado, se pronuncie pelêê rnconstituc10- O SR. ERico CoELno-Demonstrado que no 
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caso de intranquilidade publica com pertur· 
bação tla ordem nos Estados, o Presidente da 
Republica, à requisici"io elos respectivos gover
naclores, pciele decretar o estado ele sitio, pren
der a clegreclar cidadãos, na ausencia do Con
gresso, r1ue diremos do Districto Federal, es
tado em evolução, que vive soli '" tutela e 
immediafa, vigllancia elo Poder Executivo Fe
deral? 

VozEs-Muito bem. 
O SR. Eumco CoELno-St·. pr88idente, re

spomh1-me a illustre minorht. Si o Presiclente 
dct Republica, nos intervallos elas sessões le
ffislati vas, tem a prorogativa de decretar me
dida tão grnve como 0 o sitio, '" reqnisiç-[o elos 
goYernaclores dos estados, em casos ele mtran
quilidi1cle publim com perturbação ela ordem, 
nilo resolvendo o executivo federal segundo o 
criterio proprio, mas o c~e outrem; cimso t~ão 
será permitticlo ao Presidente cliJ, Republica 
relativamente <:eo Districto Federal, que nilu 
tem govemo a -parte elo ela União, onde a or
dem e tmnquilidaclc publica estão a mrgo ex
clusivo elo Governo Federal, empreg·a.r a:J 
mc:mms mecliclfls qno a Constituiçilo auto1'iza,-o 
no caso ele pertul'lm(/ies cln, segunmça pu bliciJ, 
em outros pontos elo tcrritorio nacionnl, longe 
Ü(\ sua.s vistas ! 

Enfüo ! tocl<:e a, perLuba,çilo da ordem rmblica 
nos estados autorisét, ét requisiç[w criteriosr1 
ou não elos respectivos governarlores, a clecla
rn.ç-'.io elo estado tle sitio iielo Presidente cht 
Republica, sob a respousabiliclarle exclusiviJ, 
deste, e r1C(lÜ no Districto Federal essa medtcla, 
nfo póde ser resolv~cb ao criterio elo Governo 
Federal, exigindo-se que os motivos sejam ele 
tli.1 sorte gm.ves r1ue ponlmm em risco a ex
istenciiJ, ela Republica inteira,~ 

VozEs-Apoiodos. Muito bem. 

Por menos grn.ve que seja, Sr. presiclente, 
ét commo~ilo intesti1m, Do Districto Fr~clernl ou 
cm qua.lc1uer outro ponto do teeritorio na
cional, visto corno tt missi\o -por exel'llenci<:e do 
Poclcr Executivo é a de nrnnte1· it paz intenm, 
a htwrnmüi), na farnilir1 lJrnzileim, it interven
(;ilo elo Pres:elente cl<1 Republica, com o criterio 
proprio, poc· mais energic8s que sejm11 as me
cliclc1s ele segumnçet publica a dec:rctm-, na 
ausencia do Congresso, é legHimt1, inclis
cntivel, pm· isso que l; füi intelligencia dei 
Constitnir;ão. 

Nilo ú llo hoje qtw sustento esta. doutrina. 

O Sn,, Emco CoELIIO ... conforme se acha 
exarnclo no Diario do Congresso, sessão ele z 
de janeiro elo corrente armo. Nilo lerei os 
topicos do meu discurso pétra não perder 
tempo. 

A missão principal elo Poder ExecutiYo Fe
deral, repito, Sr. presidente, é a de garantir 
ét paz int.emq,, a º''dem e tmnquilliclacle pu
blica ; sua infarvenção nas commoções esta-
cloaes é como a fançi), tle Achilles, que curava 
n.s feridas á medida que as 1J,brit1. (Riso.) 
Como <:essumir o governo civil nos estltdos, 
dado o caso ele commoção intestina, decretar o 
e::taclo de sitio e reprimir as desordens, o pa.pel 
clrL autoridade federal é o elo pacificlLclor e nada 
mais. (Apoio.dos.) 

No Districto Federal houve em abril uma 
ccmmoção, que a illustre minoria. qualifica 
hoje ele leve, mas que o Presidente ela Repu
blica reputou ela maio e gTa viclacle, e nesta 
conformidade usou elos recursos extremos que 
a Constitniç[o lhe confere ... 

O Sn. HERllIES DA FO:\SECA clá um apo,rte. 

O SR. Emco CoELno - A gente, Sr. pr2si
dente. n;lo mro se illncle com a étppa.rencia 
clcLS cousas: r/~cipimm· specic rccti, como diz 
1-tJt•ncio. 

A versilo elo Sr. elepu to,clo pelo füo de ,Ja
neiro plicle se1' vei'CliJ,cleirn, mas i1úde ser que 
nilo so.i<1. 

A illustre minoria aJilrma que na tarde 
elo dia 10 ele abril !louve uma simples <:ernm
ço,, que coul1e 11.'wn úond. Aeruaça ou sedição 
flagrante, o que a populaçilo clesü1 capitétl tes
t munhou na noite ele 10 de abril, foi, pelo 
rp.rn refere o Vice-Presidente cl<1 Republicn., '" 
manifestação üe unrn conspira~'ão, isto é a ex
pres:;i\o elo concerto em que m<:eis de vinte 
pessoas estavam, ele tentar a cleposiçiio elo 
bm vo marechal Floriano Peixoto elo carcro ele 
chcíe elo Poder Executivo. "' 

Qlmnclo vim ú tribmm jmti1icn.r o mrnporta
nrnnl.o elo Govemo Frdeml na. insureeiçfí.o 
estadrnll elo Rio de Janeiro, pela, circnmstancia 
ele ter o Presidente da llepu'blica negado 
forças, afim do goYermu1or l'Omper em l10sti
lid:ccles contra o povo fluminense sublevado, 
expressei-me dil, mesnm forma que agom ... 

O Sn. SroCKLER - Apoiallo. 

Essa rwnwça rpic couúe n'aíil. boni, Sr. pro
sitlonte, tendo á sua, tesb representantes ela. 
nnc:ão e ofliciacs elo l'x:crcito, loi o acto exte
ricn· tle uma conspira.1;.il.o, que, com sobresn.lto 
110 auirno pulllic;o, mormmite ÜiJ,s dasr:es con
servadoras, la vni, V'1 não clanclestinamen te. 
ma~ ás escm1caras ; 1J,rnrnçn. ot1. secliç.ão que 
por vezes 1m annuncni,rltt com clm certo o. o 
que e ma.is, tram:fericl<:e por motivo8 que cir
cula1·am de boccn. cm bocca ... (apnirulos e nr7o 
11jJoia los) nas ruas, na.ft praç-a.s,nos botequim! 
Eiit iJ, versi\o que é dn clomini.o lJUblico. 

Secli~,:J.o ou arruaçn,, o facto e q11e o gover
no federal, que, no desempenho do seu papel· 
ele mn.nteneclo!' ela ordem e tranquilicliJ,de pu
blic1J,, acompanhou o movimento elos conspi
radores pcu·i 11ass11, esperou que o concerto, a. 
conspirnç~io, emergisse, se mrd,rnsse, f'Or

prenrlmHi. cm 11aBTante, rn1 rua, á luz elo gaz, 
c"mrnho elo p<.tlacrn Itt1marnt.y, e desde então 
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trnnou CLS providencias que julgou acertatlas, 
CLfim ele frustrDr ele todo n phwo tenebroso e 
tranqulliscu· ele vez a populaçilo alar1m1da ... 
(c1p1.iados e 11170 upn:arL•1s) e clescb entilo <1 or· 
clcm publict1 nilo foi n.ltermta nem ccmes.çada. 
por boatos aterrRdores. 

do Sr. representant'\ pelo Rio Grande elo Sul, 
digno lndcr ela minoria, q mmclo me pergun
wu se ficavam impunes ou não os crimes elo 
Vice-Presidente dei Republirn, SE crimes lm, u 
que co:1testo. 

No acto cln Cong1·esso tonrn,1· conhecimento 
O Sn. NILO PEçANHA- Apoiado, v. Ex. elos motivos que influíram no animo do Vice-

esta cl1zenclo a vercll\1le. Presidente ela Republica para decrcfar as mc-
0 SR. E!uco CoELno- O digno Vice-Presi- elidas extremas de que tr;cto. a Constituicão, 

dente ela ltepuuliccc foi, no caso vertente.mais sic;ja na camara. seja no Senado. si as comrnis
coITecto do que o Sr. Pelleg1°ilü naRepublica. sôes.pcrrnane1:tes ele con:'.tituição. legislação e 
Argentina. Ao passo que alli, o governo rede- .JUS1it;<i:, examrnaHLlo documentos, apreciancl() 
ral cleclm0 ou o esta.elo ele sitio antes de mani-) t1s réêzoes a.lleg<iclas _pelo Poder Executivo, opi
festlll'-se,de qualquer modo ,a conspii'açilo con- i narem péla rnconst1 tuc1onahclade Llo compor
tra a smi autoridade, aqu'. o Vice-Presidente ta.mento elo governo, almsos ele antoridcide ou 
ela Republica, posto tives:'e conllecimerno chi como quer quG sic;ja, é dever elos orgilos, quer 
conspiração que se trarntwa, aglmrclou que ela canrn.r~, •. quer do Senado, denunciarem a 
ell<t emergisSé', sallisse ~\rua, como de facto re0;ponsabi~1clacle elo PresidentB da Republica; 
mostrou-se a luz Llo gaz corrente, prtm tornar a comm;ssao cl<1 camar;c rlirectarnente a esüi 
ª:~ medidas de repressiio que rts circumst,1n- assemblea; D; do. Senado, por intermeclio ela 
c:as lhe aconselhavam. L:i, na Republica Ar- mesa. respectivrt acamara., c assim por cleank 
gentina, o estticlo rle sitio foi 1lecrnüiclu, pre- segm.mlo-se os ~ramites ela lei processual na 
ventivament··; aqui, porém, foi 1leclarnclo, a e~pecrn em quesfao. 
proposito.na emeí·gencia clD. cono<piraqií.o. Gim- E' clttro, S!'. presidente, que, se a. commis
:nem sedição ou <irruaça o que houve; im11co silo ele constitniviio, legis!<Cç·iio e jusfü;cc 1tou-
1mporta. veoS() rlescoberto nos actos elo Poder Executivu 

O SR. Fo:\SECA Hlm~rns- Onde esüi.vam os a mzito ele inconstitucionalicll\cle, terüi formn
corpoô de guarniç.ií.o revoltado,;, como se cli- lado a l?<trte do iwojccto 5;z A (do Senado), ;e 
zia ? clenuncm rlo Presidente cLt H.epublica pelo c1·i

me ele responsabll1clacle. Seu ptirecm0
• ness1: 

lmrticular, terüt ele correr t!'n,mites diverso:> 
1laquelles a que o projecto, vindo elo Sena1lo, 
está sujeito. Constituil'ia ma.teria pam Sl"l' 
ex<Cmmarla pl'Cvrnmente por rnrni commissilc> 

O SR, Emco CoET.nn- ReYoltaclos ni'ío s<:'i si 
de facto lrn vi <1 cm"pJs ele gm1rni~«\o. V. Ex. 
falrnz stüba clizcr. P1·ovan·lmente os corpos 
estavam em quarteis, lJenw eu. 

O SR. FO;\iSECA Hmurns- E lá ficaram. o C':o.pccictl. cnjo parecer seTia sulJmctticlo a um:t 
r1ue prova que era tudo u1rn1 fa.nttisia. · rliscussito, anLes rla cttmam cleciclir si ti clenun-

0 SR. Emc:o CoELTIO- FirnLaslii ou re~'li- ci:~ contr:i. o P1·csirlente Lhe Eepnblica seri;c 
dacle, relativ<rnrnnte "' revoHa ele corpus ch1 ob.1ecto ele cldibemçií.o ou não. O mesmo suc
guarnição, com os quaes a eonspilw;ilo con- cecle1fa á cummm1ic:i1,,,\u chi. co]Jlmissão elo Se
tccvCL, segundo se <Lssoallm\-a, 0 qlle se viu foi, na.do vimb p:ir iutermcclio chi. mestl. r2spedi
CJUG o 1J1·:wo mareclml Floriano Peixoto, ü::s~a v;c ao conlwcunenw rhi ca.mam. Orn.. ess:1. 
vez poz em prova 0 prcsti~·io, de qne gos<L nornm d(I ougre~:.so proceder <L respeito 1ht 
1rn chtsse, e mais o espiri1.o ile disciplirnL ,, os I'!'.,Spons<Cl1ilicbcle rlo P1·esi(lente tln. Republica. 
iut.uitos mürioticos dos baüLllJ(:es de i.Wa!'llil·ilo n:w ~e cmulnna com os tnirnites da iliscussi'lo 
salvamlo'.:..se inco1Ull18, 1m tardi:J ele 10 'Ll.8 üo p!'ojecto '5'2 A, tlo Sermclo. Contra o 11101[1) 
abril, a cwtoriclacle. do Vice-PrcsitlGnte eh Re- que it. rnin9rii1 L'ncani. '' questão, protestam :1. 
pnblirn ... (1nuiío /Jc,,1, 1.wJn IJ()Jll) o que e de Co1Btitmr;:LO, a lei processmü elo Presidente 
muito lJom pres:tgio pCLra. 0 seu governo. E' chi Re1rnbüca. e o rcgunento ela c:1rnaitc. 
facto julgctclo. Vem a pello dizer que estranhei a opiniiTo 

Re;fa ao Congresso, em obs:·r·vtmcia do 'i que, s~ .~º::''111~.º;), '.!O S~imclo,_. ao s~l1er, ~1.u~ 
íef:t. .34 n., :: l ,aprecmnclo o~ moveis q llG leve 0 ~qu; 11.:i,,ca~: 1~'2 1~1J:~:~ª. n,LO ~levm ~~ p10mu~c1a1 
'v 1ce-Pres1cle~1te da Rrpnblica pam i.leclamr o ~Obl'~ 0~ l~vc.r,:?~ ~ ','.81 eu te~ cL~n e~t~do ;ie ~1t10, 
esbclo ele SLÜO, pi·ernler e clesterl'ar cicbtfüos c\lli.,: .. C[UG CL Cctm.1lcL o ~zes~~. llvlc1. c?llSlCle-· 
qne encontrou irnplimdos nos acontecimentos r<tt;.<LO L~e q;;~· c?m exan11n~w ~s motivos, o: 
ele abril;resüi ao congresso cliz~i',füo sr'imente, tÍ~ci~mGnLo.~·''presen~~clt;s pel:i ,v.1c~-Pres1cle11b 
isto: approv1t, p01' outm, conlll'ma 0 clet:i·eto l ~ h.ep1~bl!1:,1, pmler h1 H:ScLI t,11 ,, .1 esponsoJJ1l.1-
cle 10, ou si, pelo contrario. snspenrle, qner· l~Mle ;ie~te,, ~lto .1rn~cc10~m~'10, 0C0UJa pr~n;mc1'.1 
dizer: l'CVOgêi. e:osa moclichi. ele repressão pes- c.01;1i,iete pr 1\ ,tt1 v,1men1.e a. Gccmc.rn. Bastcn ecrn 
:::oal. i BL <L Ie.i prucessual pcwa mostr<i.r que o Senacln 

ll\bornu em el'ro, pois a. sua. comrnissão. ú 
E c..gora, Sr. presidente, respondo ao 2cparte qunl foram pl'esentes os papeis, pudera de-
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nunciar o crime ele responsabilidade á cama,r:i, 
por intermcclio da mesa daquella assembléa. 

De onde infiro qlle, tanto :i, commissão do 
Sen:i,do não encolitron mciterin, pn,ra responsn,
biliclacle elo Vice-Presidente ela Republicn,, que 
não o denunciou h rnmara. ( Apoicirlos.) 

Até aqui, Sr. presidente, critiquei (1,S pre
tençôes da illustre minoria, o que fil-o de 
muito l)om g-raclo; agora, porém, máo graclo 
meu, vou criticar o parecer ela maiorin da 
commü:são de constituição, legislação e justi
çn,, com o que dou demonstraçilo de isenção 

A iniciativa do lJl'ocesso elo Presiclente cln, 
Republim cn,be, é facto, á cmnarn, nms a. dr
nuncia póde ser apresentada n, estc1 assembléa 
pelas commissões cl<1 ca1mwa e do senado, cm
fim, por qualquer cidadão. 

Sr. presidente. Não neste momento político; 
nilo no acto do CongTesso dizer si aJJJ11·ova, si 
confirma o decreto ele 12 ele :i,briL ou si, j)elo 
contrario, o suspende, o revoga; não nesta 
occasfüo, cÜropellatht e conJunctamente com o 
proiecto n. 52 A (elo Senado), é que a illustre mi
nor'ia póde satisfazer sua intençã.o j)articlaria, 
com denunciar o Presidente da Republica em 
vista elos feitos ele abril ; porém a parte deste 
debate; amanhã ; quando ach:1rem melh01, ou 
SS. Exs da minol'i(1, nj)posicionist(\,, ou os 
proprios cida.dãos detidos e desterrados ; em 
ultima analyse. qualquer cidadão lJrazileiro. 
(Apoicirlos; ·11mito /Jen.) 

O caminho direito é esse, o tortuoso é en
globar com o projecto n. 52 A a pronuncia do 
Presidente ela Republica. O que a camar1i vae 
dizer· e si approva ou o decreto tle 
12 de abril, a proposito do projecto ele amnis
tia, vindo do Senado. 

o SR. CASSIANO DO NASCBIENTO-E si uma 
casa elo lJar•lamento approva e a outra re
prova? 

O SR. Eruco CoELno-Não ha reprovai", 
mas suspender. Si uma casa legislativa cippro
va, confirma, e si outrn siispende, revoga. Não 
se verifica o accordo im resolução das assem
bléas; portanto, o Congresso uilo se pronun
ciará sobre o caso, e. por conseguinte, o acto 
elo Poder Executivo fica.rá em vigor, até que 
o Congresso, reconsiderando-o, emittn, su:c 
decisão. 

o SR. CASSIAl'\ü no NASCBlEi'\TO-Parn ob~
tar isso é que a fosão elas casas 1io Congresso 
é conveniente. 

O SR. Eiuco Coguro-Será inconstitucional 
qualquer resoluçilo em commnm, podendo o 
Poder Executivo neg<i,r-se a cum11ril-a. Só lm 
uma hypothese constitucional 1le füsào elas 
duas ms<cs do Congresso. Sr. presidente, a do 
§ 2° do art. 47, qmmclo o Congl'é'SSO é chama
do a deciclir, no caso elo empate. entre os 
do11s ciclil.dãos nmis vota.elos, seja pam o cargo 
ele presidente,seja 1mrn o ele vice-presicle.nte da 
Republica. Fóm fü~ssa con.iunctnr<1, a fusão 
das casas elo le'-'.is lati vo é de toc1o inconcilia
vel com a ConsÜtuiçilo. Gamam e Senado ela
boram leis e resoluções ele accorclo, mas vi
vem ~eparaclamente. 

do espirito particlario. ( Apoilld is r;errie') _ 
Minha divergencia com o 11arecer dos meus 

amigos ])Oliticos é mais formal elo CJUe substan
cial ; porém a, fürma,, cumpre clizel-o, no ca,so 
em questào, é tudo. Acamara não se dignou 
discutir a preliminar constante do requeri
mento que submetti á sua alta consideração, 
para que tomasse o parecm, á digna com
missão, afim ele ser formulada, em resolução, 
em separado, a emenda j)roposta. ao projecto 
n. 52 A, do Senado. 

Pois bem, Sr. presidente, em abono ela ver
G.ade,clevo declarn.r que, nesse requerimento, 
niJ,o fui feliz mi. exposiç'.itO do meu modo de 
pensar sobre a materií\,. Mesmo em resoluçào 
separncla, a emenda a1wesenta.da. pelei. digm1 
commissão niio se conciliei. com a substancia, elo 
projecto. A app1·ovaçao elas meclidas rnlativti.s 
ao estado de sitio nil.o se Cê1.Sct com o projecto 
de amnistia enviado pelo Semi.do. 

A mmara tem tlois alvitres a tonmr : ou 
ap1Jro·ocll' o decreto ele 12 ele alJril, unico que 
está em causlt,l), neste. mso, regeita, ipsu (i.icto, 
o projecto ele amnistia ; ou susp~nder os eilei
tos elo decreto ele 12 de abril, pDllendo a 
amnistia ser decretada, complementarmente ou 
não sel-o. 

O SR. ARTHUR Hrns-Não a.poiaclo. A ca
rnara dcve-s~ limitar á discussão do projecto 
do Semtdo, e o qne pede o art. 123 do re12·i
mento. A mesa nilo pócle acceitar a emenda 
tratando ele materia estranha. 

o SR. ERIOO COELHO. - o que prBlP!ldi 
evitar com ic prelimirmr que a carna.rei. recn
sou,foi qne com a inCracçilo elo art.123 elo regi
mento, a upprowçao elo decreto ele 12 de 
n.hrü figuras~e como ernernfa ao 1wojecto ele 
ammstm. Diz o al't. 123 do regimento iê): 
«Não é permittido em qtmlc1uer discussão 
offerecer e1mmclas ou <trtigos mlclitivos que 
nito tenham relação immecliata com a mate
ria ele qne se tmta.» 

_o ~iue não é permit~;clo a nenhum deputado 
ll<LO e licito a um 01·gao ela camara fazel-o, e 
a emenda proposta, tanto ó materia estranha 
ao iwojedo, que imporfa.ria uma. incongru
enciti., caso o camara aceitasse-ct cles,;i, forma. 
Se assim, porem acontecesse, succederia, Sr. 
presidente, CJllB n, com.: :ssào ele reclacção, cin
ginclo se ao disposto :1: artigo 130 do :i.·egi
rnento, teria fürr,oo ::unente elo clestci.car do 
prqjecto a emenda, <i. titulo de resolue,:ào em 
sepamclo, a. mnnistia subiria directamente 
desta casa á sa,nção presidencial, a aziprova
çc7o elo decreto ele 12cle aliril seguiria o;,; tra-



Sessão cm W de Junho de 1892 481 

mites da lliscuss[o no Senado. (Cn,1;;a;n-.,e va-
rias aparte . ) · 

O illustre representante da Bahia, signata
rio do voto cm separado do parecer da com
misiio, está se regosijando de ouvir-me criti 
mr a obra dos meus amigos politicos; pois 
tambem S. Ex incorreu no mesmo erro: sua 
emenda ao projecto do Senado, estendendo a 
amnistia a ritrne~quer ciclacliioi implicados nos 
acontecimentos de abril, indenomümdamente, 
deve constituir resoluçiio em separado. 

Os SRS. AUGUSTO DE FREITAS e ARTIIUR 
Rros-Não ltpoiado. 

O SR. Emco CoELHo-Attendam SS. EExas. 
para as expressões elo artigo 130 do regimento, 
qu" vou le1· (lê ) : 

« As emendas ou artigos adelitivos drsde 
qne nií.o versltrem sobre" projecto, mas esten
derem ou <tnrpliarem a cli~posição ddle a ob
jecto ele igual natureza. ( mesmo ele igual nar
turezrt) ou 1· oHtros indv:'ic/Hos, serão redigi
dos em pro}"ctos separados, etc.» Já vê a Cl1,
mara que a commissão tle redacção daria á 
ernenclet elo sigmtario elo voto em separado a 
mesmtt fórma e o mi3smo destino da emenda 
apresentada peh maioria eh commisslio. O 
projedo n. 52 A, vindo elo Senado, subirá a 
sancção. As emendas, no caso de serem acei
t11s, constituirietrn resoluções em separado 
pani serem su bmetticlas ao Senado. (Varias 
dcputar/1,s interrompem ao orador.) 

Repito, Sr. presiclente, o projecto ele amnis
tia é inconsicleravel com a clis,·ussri,o sirnulta
nes, det emenda, mesmo sob a t'órmula ele reso
lução, em separado. Com t1, suspensão, direi 
revogação elo decreto de 12 de têbriL a amnis
tia se coaduna, signinificando que a justiça 
federal ficar;\ inhibida de cltamar os cidadãos 
detidos e desterrados a. processo e julgamento 
por crimes politicos : a amnistiet é a esponja 
passada sobre os acontecimentos de abr.l. A 
revogação, simplesmente, do decreto ele 12 é 
a restituição elos cicltêclãos ao gozo de seus di
reitos, sujeitos s,caso ao procedimento elos ju
ízes e tribunaes federaes. 

Qm111to á amnistia, depencle ele s11nçií.o pre
sidencial. Quanto á approvaçiio elo decreto de 
12 de a1Til, inclepencle de sancção : não pela 
consideração de que,nesta resolução,iria inhe
rente o julgamento ela responsabilidade elo 
Poder Executivo, e o Vice-Presidente ela 
Re1mLlica, como parte interessada, não deve 
sanccionar o bill de indemnidade que o Con
gresso lhe offerece ; porém dispensa a sancção 
pela consicleração decorrente do art. 34, n. 21, 
que attribue ao Congresso privativamente, isto 
é, exclnindo a collaboração elo Poder Executi
vo e a interferencit1, elo Poder Judiciario, 
o confirmar ou revogetr o ectaclo de sitio de
cretado na sua ausencia. (Jfoito bem.) Adis
pensa de sancçilo,clet mesma sorte, se eleve en-
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tender, Sr. presidente, na hypothese da ca
mara, em vez de acceitar o projecto de amnis
tia, formular, por ventura, outra resolução 
rnvogando simplesmente o decreto ele 12 de 
abril, afim ele ser submettino ao Senado. 

Não terminarei, Sr. presidente, antes de 
passar em revista varios assumptos que a illus
tre minoria tem explorado a seu modo, em 
(letrimento dos actos do Poder Executivo com 
relação ás lastimosas occurrencias ele abril. 

(O Sr. Erico Coelho inteYrompa o discurso, 
visto ter dado ci ho1·a reqimentltl, obtendo pei·
missao rlo Sr. pre,idente para comptetal-o n(r, 

proxima se111wui.) 

Fica a discussão acliada pela hora. 
Vae a imprimir o seguinte 

PARECER N. 25-1892 

IndeferJ a petiçcío de Francisco Ccmdido de 
Eu/hões Ribeiro, ex-chefe do corpo lle (a::;en-· 
ela da arrnada. 

A commissão de marinha e guerra, a quem 
foi presente orequerimentodo bacharel Fran
cisco Caodido de BalhõJs Ribeiro, ex-.;he["e elo 
corpo ele fazemb da armada, graduado uo pos
to de capitão dG mar e guerea, no qual pede á: 
Gamara elos Srs. Deptltctclos a suu, restituição 
'1 effectividade ele seu posto, em virtude ela 
reforma que lhe foi dadet pelo governo provi
sorio, depois ele ter sido reformado o referido 
corpo ele fazenda, pelo mesmo governo provi
sorio, pelo decr 'to n. 335 !'. de 15 de abril de 
1890, que actualmente vigorn, tanto no corpo 
de fazenda como no de sa ude e no de rnachi
nistas navaes; a commissão de rnacinha e· 
guerra, estudando com [Lttenção este assempto 
e tomando em considornção as allegações con
stantes ela peü:;ão, afim ele ser nulliticado o 
decreto que o reformou, é ele parecer que ao 
peticionaria não assbte direito algum á recla
maçãe que ora faz. 

O peticionario, sem nenhum outro serviço 
na repartição da marinha que o recommen
dasse á consideração da corporação, além do 
de secretario ela inspecção do Arsenal de Ma
rinha elo Rio de Janeiro, onde apenas servhf 
por espaço de uEJ anno tres mezes e 28 dias, 
foi logo nomeado para exercer o logar de 
chefe do corpo de fazendo du, armada, com 
preterição de direitos adquiridos por distinctos 
ernpeegados da repartição ele marinha, e por 
otficiaes do corpo ele fazenda, que contavam 
longos annos de serviço na arclua e perigosa 
vida do mar e mi cnmpanha do Paraguay. . 

A commissão de marinha e guerra não des-. 
conhece os dotes scientiticos e os cerviços pre
stados pelo peticionnrio á policÜê e à magis
tr;1 tura, como a! lega; porém ficou fora de 
clnvicb no seio d't corporação que nem o cli-
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reito nem a justiça presirliram áquelle acto do 
&overno de então que o elevou de secretario 
aa inspecção do Arsena_l de Marinha, onde con
tava apenas pouco mais de um anno de s.er
viço, ao importante cargo de chefe elo corpo 
de fazenda, graduado logo na alta p 1-

tente de capitão de mar e guerra, e neste 
cargo serviu por espaço de cinco annos e dous 
mezes, quando foi rtlforrnado. 

O antecessor dopeticionario, Miguel Joaquim 
Ribeiro de Carvalho, foi nomeado chefe do 
corpo não sendo ofilcial de fazentla, porém 
depoi~ de 27 annos de serviço rn;s repa~tiçõ3s 
de marinha, e em seu favor mi11fava amcla a 
circumstancia de ter elle seevido riurante 
muitos annos a bordo dos navios de gur"rra, 
como escrivão da armada e depois como em
prega_do da Contadoria de M_arinh[L, onde, por, 
sua proficiencia e seus mer1tos pessolles, al
cançou o togar de chefe de secçãn. Fez parte 
da commissão que elaborou o regulamento or
aanico do corpo, e em seguida foi nomeado 
para organis[Lrl-o co~TI? seu. che~e. 

Assim, pois, o pd1c10nar1.o foi pelo governo 
provisorio retirado do serviço, por effe1to da 
reforma por que então pa8sou o corpo de fa
zenda da armada, cujo decreto marcava a 
graduação de capitão de fragata para o chefe 
do corpo, decreto que está ainda hoje em in
teiro e pleno vigor. 

E' pois, a commissão de marinha e guerra, 
de parecer que a potição do peticionario seja, 
indeferida. 

A commissão de marinha e guerra, final
mente, resolve não tomar conhecimento e 
abandonflr "lguns trechos da pAtição do b"
charel Francisco Candido de Bulhões Rilleiro, 
ex-chefe do corpo de fazenda, que conte 'ln 

allusões aos offiches da armada e corpo de 
fazenda, allusões que traduzem uma offensa 
quando se refere a, cobiça de officiaes rle fa
zenda, excitaria pelos proventos do chefe de 
corpo, e ao despe'to mal entendido que des
pertava aos officiaes da armada a patente que 
fóra dada ao peticionaria. 

Sala dascommissões, 30 de junho de 1892.
Êarão de S. ,~farcos, relator. - Pires Ferrei
ra.- Marciano de Magalhães. - Paula Ar
gollo. - M. Valladão. 

O SR. PRESIDENTE designa para amanhã a 
seguinte ordem do dia : 

1 a parte (até ás 3 horas)-Votação do parecer 
n. 24 approvando as eleições realisadas no 
estado do Espirito Santo e reconhecendo 
deputados os Drs. Manoel Leite de Novaes 
Mello e José Horacio da Costa ; 

Votação do projecto n. 51, approvando os 
ajustes concluídos na Convenção Postal de 
Vienna de 4 de .iuiho de 1891 entre o Brazil e 
outros paizes ( lª cliscussiio) : 

Votação dos requerimentos : 
Do Sr. Justiniano de Serpa, pedindo infor

mações sobre o num3ro de juízes de direito 
e desembargadores existentes na Republica 
em 24 de fevereiro de 1891 ; 

Do Sr. Bellarmino de Mendonça e outros. 
relativos ao serviço da guarda nacional e 
perguntando si as forças policiaes e de 1 a 

linha não são sufilcientes para mmrntenção 
da ordem publica ; 

lª discussão do projecto n. 43, deste anno, 
autorisanclo a abertura do credito s11pple
mentar necessario para pagamento do <m
gmento de vencimentos aos telegraphistas de 
l ª, 2ª e 3ª classes da Reparti(\ão Geral dos 
Telegraphos, de conformidade com a lei 
n. 2G de 30 de dezembro de 1891. 

2ª parte (às 3 horas ou antes), Continuação 
da 2" discussão do projecto n. 22 A, do Se
nado, approvando os actos do governo re
ferentes aos acontecimentos de 10 cb abril 
e constantes dos decret0s de 10 e 12 do 
mesmo mez, com voto em separar.lo, e con
cedendo amnistia a todo~ os cidadãos detidos 
e desterrados por força do decreto ele 12 de 
abril do corrente anno; 

1 a discussão elo projecto 11. 28, deste anuo, 
reformando o plano gernl do orçamento da 
Republica, determinando o modo de organi
sa,r as leis ela receita e clespew, publica.s; 

2? discussão do projecto n. 55, deste anno. 
autorisando a despeza, no exercício corrente, 
da quantia de 486 :215~ para arquisição e ad
aptação ele um predio para o quartel do regi
mento ele cavallaria ela brigada policial, para 
diligencias policiaes e para varias obras no 
quartel da rua dos Barbonos; 

l ª discussão do projecto n. 44, deste anuo, 
autorisando o governo a conceder permissão á 
Companhia Mogyana de Estradas de Ferro 
para cofütrnir uma linha dupla da estação 
da Ress11ca ao porto ele Santos; 

lª discussão do projecto n. 41, autorizando 
o governo a concederá Companlüa Fabril In
dustrial e Constructora os mesmos favores 
concedidos á Comp<mhia Industrial de Cal e 
Marmores ele Camndahy, hoje Companhia 
Prngre,so Industrial de Caranda,hy ; 

Discussão unica elo projecto n. 275, autori
zando o governo a mandar pagar a Justiniano 
José de Barros, pagador elo Thesouro Nacional, 
os vencimentos ele seu emprego, a contar ele 2 
de janeiro de 1890 até 25 de março de 1891; 

Discussão unica do pl'Ojecto n. 208, conce
dendo a Anna Maria dtLS Neves Damasio a 
pensão annual de 1 :200$000; 

1 ªdiscussão do projecto n. 2G, declamndo 
sem eíl'eito os decretos de 8 e 26 de dezembro 
de 1890, que aposentaram os Drs. Cincinato 
Pinto ela Silva e Tl10maz Aquino Gaspa1· nos 
cargos ele secretario e sub-secrefario da F;i,cul-
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dMe de Medicina chi, Bahia e reintegrados os 
mesmos funccionarios ; 

Discussão unica do projecto n. 20, deste 
anno, autorisanclo o governo a augmentar 
com 50 º/o da respectiva gratifica;;ão o venci
mento ele inactividade elo conferente aposen
tado da Alfandega do Rio ele Janeiro, Fabio 
Alexandrino dos Reis Quadros, ele conformi
dade com o aviso do Mini:iterio da Fazenda, 
de 19 de janeiro de 1891 ; 

3ª discussão do prnjecto n. 225, approvando, 
na parte que compete ao Poder Legislativo, o 
contracto celebrado em 3 de fornreiro de 1877 
entre o Ministerio do Imperio do extincto re
gímen e o Dr. Paulino Franklin elo Amaral 
(Barão de Canindé) pal'a o alargamento e pro
longamento da rua de Gonçalves Dias, desde 
a rua da Prainha até ao largo da Mãe do 
Bispo. em frente ao mar; 

Iª discussão do projecto n. 16 A, de 1891, 
julgando digno de ser tomado em consideração 
o projecto n. 16, deste anuo, creando o logar 
de conferente para as substancias clümicas 
nas alfandegas de 1 ª e 2ª ordens ; 

Discussão unica do projecto n. 254, autori
sando o governo a mandar pagar o meio soldo 

vencido e por vencer a D. Maria Joaquina de 
Albuquerque, viuva do capitão Laurindo José 
da Silveira, D. Rita de Cassia Soares, viuvo, 
do capitão João Antonio Soares, e D. Isabcü 
Hoffmann, mãi do alferes Henrique Hoffmann ; 

3ª discussão do projecto n. 247 A, do Sena
do, creando uma escola de maclünistas no 
estado do Pará ; 

2" dicussão do projecto n. 46 A, de 1891, 
d<milo providenci~ºs sobre as promoções de 7 
de janeiro de 1890; 

l • discussão do proj ecto n. 21, deste anuo, 
isentando dos direitos de importação e expe
diente todo o material e maclünismo destina
dos á constmcção da Fabrica de Tecidos Pau
lista, na comarca ele Olinda, estado de Per
namlmco; 

l" discussão do prnjecto n. 53, concedendo 
isenção de direitos ele importação, excepto o 
de expediente, pam os 1rn1teriaes destinados á 
illuminacão de Piracica,ba, em S. Paulo, con
tractada, ºpor Luiz Vicente de Souza Queiroz. 

Leva.nta-se ººsessão ás 4 horas e 10 minuto::; 
da tarde. 

FIM DO SEGUNDO VOLUME 
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